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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 sizler-

le birlikteyiz. Bu say›da da yine son derece zengin bir içerikle geçti¤imiz alt› ay-

l›k döneme iliflkin haberler ve konsey faaliyetleri yan›nda bilimsel makaleler, iz

b›rakanlar, güncel konular ve bas›ndan bölümleriyle Dergimizi haz›rlad›k. 

Tüm Dünya'da oldu¤u gibi ülkemiz için de son derece önemli olan Kufl

Gribi'ne iliflkin TVHB öncülü¤ünde Antalya'da Uluslararas› nitelikte bir Kongre

gerçeklefltirildi. Kufl Gribi konusu uzmanlar› taraf›nda 3 gün süren yo¤un bir

program içerisinde tüm yönleriyle tart›fl›ld›. Gerek haberler gerekse Konsey

Faaliyetlerimiz ve Bas›ndan k›s›mlar›nda buna iliflkin de¤erlendirmeler sunul-

du. Ayn› flekilde geçti¤imiz dönemde Merkez Konsey'imizin çal›flmalar› ve

mesle¤imiz ile ilgili geliflmeler Haberler ve Konsey Faaliyetleri k›s›mlar›nda ay-

r›nt›l› flekilde verildi. Samsun Bölgesi Veteriner Hekimleri Odas› taraf›ndan

Dünya Veteriner Hekimleri Günü münasebetiyle düzenlenen kompozisyon ya-

r›flmas›nda dereceye giren ö¤rencilerin yaz›lar› Görüfl k›sm›nda sunuldu. Geç-

ti¤imiz dönemde Merkez Konseyimizin çal›flmalar›na iliflkin bas›nda ç›kan ha-

berler ve bas›n aç›klamalar› ise ayr› bir bafll›k alt›nda Bas›ndan bölümünde ve-

rildi. Bununla birlikte nesli tehlike alt›nda olan kültür varl›klar›m›zdan birisi

olan Kara Akbaba ile ilgili yaz›, bu konuda yo¤un çal›flmalar› olan ve “Dev Ka-

natlar” adl› bir belgeselle konuyu iflleyen Ece Soydam taraf›ndan kaleme al›n-

d›. ‹z B›rakanlar bölümünde ise ülkemizde Veteriner Farmakoloji e¤itiminin ta-

rihsel geliflimi ifllendi. Geçti¤imiz dönemde aram›zdan ayr›lan de¤erli hocam›z

Prof.Dr.Faruk AKIN ile ilgili yaz› ise Rahmetle an›yoruz bölümünde sunuldu. 

Bilimsel makaleler k›sm›nda dört farkl› konu ele al›nd›. “Yara Sa¤alt›m›n-

da Larval Tedavi Uygulamalar›”, S›¤›rlarda Spermayla Aktar›lan Hastal›klar”,

Korungan›n Antelmintik Amaçl› Kullan›m›” ve “Ba¤l› Kal›nt›lar”.

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,

Mesle¤imizin sorunlar›n›n çözümleri konusunda son 6 ayda yo¤un
bir flekilde u¤rafl›rken maalesef ciddi bir mesafe kaydedememenin
üzüntüsü ile sizlere yaz›yorum. Sorunlar› halledememek bir yana, ka-
mudan gelen yeni teflebbüs ve uygulamalar sanki yaram›za tuz basar-
cas›na bizleri yeni ac›lara sevkediyor. Bunladan birincisi Sosyal Güven-
lik Kurumu'nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda
de¤ifliklik öngören tasla¤› 40. madde 13.bendinde “.... veteriner teflkila-
t›nda vazife gören memur ve hizmetlilerden....ile salg›n ve bulafl›c›, pa-
raziter hayvan hastal›klar› ile mücadele ifllerinde çal›flan personelin hiz-
met sürelerine eklenen 60 günlük fiili hizmet süresi zamm›n›n” kald›r›l-
mak istendi¤i, yine 2464 say›l› Belediye gelirleri kanunun 81. maddesi-
ne, iflyeri açma ve çal›flma ruhsatlar›na iliflkin yönetmeli¤in 3. madde-
sine göre baz› belediyelerin iflyeri açan meslektaflar›m›zdan “iflyeri aç-
ma izin harc›” ad› alt›nda para almalar›d›r. Meslektafllar›m fluna emin ol-
sunlar ki gerek biz Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak gerek di¤er
meslek örgütlerimiz bu sorunlar›n halli için u¤rafl›rken, daha bunlar›
çözmeden kamu taraf›ndan bafl›m›za yeni gaileler sar›lacakt›r. Çok
önemli gördü¤ümüz 2 temel konuda hala bir sonuç alamad›k. Bunlar-
dan birincisi 2 y›ldan bu yana kamuda çal›flan meslektaflar›m›z›n içinde
bulundu¤u adaletsiz maafl uygulamas›, ikincisi ise Veteriner Hekimleri
Uzmanl›k Yönetmeli¤i'dir. Bu arada maalesef Tar›m Bakanl›¤›'n›n iyi ni-
yetine ra¤men, Maliye Bakanl›¤›'n›n afl›r› taleplerinden dolay› arsa ko-
nusunda henüz bir sonuç alamad›k.

De¤erli meslektafllar›m, bu geçen dönemde ülkemizde gerçekleflen
genel seçimlerin hayat›n her safhas›nda oldu¤u gibi bizim faaliyetlerimi-
zi de k›smen etkiledi¤i muhakkakt›r, fakat buna ra¤men gerçeklefltirdi-
¤imiz aktiviteleri s›ralamak gerekirse 20 Ekim tarihinde Kars Veteriner
Hekimleri  Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen Bölge Odalar› toplant›s› ile
16-17 Kas›m tarihinde ‹zmir'de 33 Bölge Odam›zla birlikte gerçklefltiri-
di¤imiz de¤erlendirme toplant›lar› oldukça baflar›l› geçmifltir. Bu arada
Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Sivas,
Malatya, Elaz›¤, Kayseri ve Trakya Odalar›m›z ziyaret edilmifl, meslek-
tafllar›m›zla yüz yüze sorunlar›m›z› görüflmek imkan› sa¤lanm›flt›r. Çok
önemli bir sorun olarak gördü¤ümüz Veteriner Fakültelerinin say›lar›n›n
ve Ö¤renci Kontenjanlar›n›n artmas›n› engellemek amac›yla 28 Kas›m
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2007 tarihinde Veteriner Hekim Parlementerler, Ve-
teriner Hekim üst düzey bürokratlar, tüm Veteriner
Fakülteleri Dekanlar›, Meslek Örgütleri Baflkanlar› ve
Baz› Veteriner Hekimleri Odas› Baflkanlar›m›z›n da
kat›l›m›yla gerçekleflen toplant› sonunda haz›rlanan
deklerasyon baflta Cumhurbaflkan› ve YÖK Baflkan›
olmak üzere tüm ilgili ve yetkili mercilere gönderil-
mifltir. Bu süreçte Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Bi-
lim, Himzet ve Onur Ödülü Yönergesi haz›rlanarak
müracaatlar için gerekli duyurular yap›lm›flt›r. Kur-
ban Bayram› münasebetiyle genifl kat›l›ml› bir bas›n
toplant›s› düzenlenmifl, K›z›lay ile yap›lan Protokol
çerçevesinde Van, A¤r› ve Bingöl Et ve Bal›k Kurumu
Kombinalar›nda yap›lan kurban kesimleri için bölge
odalar›m›zla koordineli olarak meslektafllar›m›z gö-
revlendirilmifltir.

De¤erli meslektafllar›m, önümüzdeki günlerde
ciddi olarak haz›rlad›¤›m›z 3 önemli aktivite konu-
sunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Birincisi; son
müracatlar› 15 fiubat 2008'de bitecek ve Ödül Töre-
ni 18 Mart 2008'de yap›lacak olan M.Akif ERSOY fii-
ir Yar›flmas›d›r. Bu konuda ilgi gösteren ve destekle-
yen tüm yurttafllar›m›za, firmalara ve meslektafllar›-
ma flimdiden teflekkür ediyorum. ‹kinci konu ise 11-
13 Nisan 2008 tarihinde Antalya Topkap› Palas
Otel'de TKB ve SETB‹R ile birlikte yapaca¤›m›z
“Uluslararas› Veteriner Halk Sa¤l›¤› ve G›da Güvenli-
¤i Kongresi”dir. Konu ile ilgili tüm yerli ve yabanc›
kurulufllar›n kat›l›m› ile G›da konusunda mesle¤imize
yeni bir vizyon ve projeksiyon çizece¤ine inand›¤›m›z
bu kongreyi çok önemsiyoruz. Üçüncü olarak , Bölge
Odam›z›n ve Veteriner Fakültesinin bulundu¤u flehir-
lerde 1923-2023 Cumhuriyetimizin 100. Y›l›nda Ve-
teriner Hekimli¤in Vizyonu bafll›¤› alt›nda “Dünya'n›n
en sayg›n mesle¤i olmak”  Panellerini yapmay› plan-
l›yoruz. Buradaki amac›m›z; mesleki deontoloji ve
etik konular›nda genç meslektafllar›m›z› bilgilendir-
mektir.

De¤erli meslektafllar›m önümüzdeki dönemde
haz›rl›¤›n› yapt›¤›m›z bir baflka aktivitemiz de; ülke
hayvanc›l›¤›m›z ve ekonomimiz aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan “Sürü Sa¤l›¤›, Beslenme ve Dölerme
Yönetimi” ad› alt›nda bir dizi sempozyum organiza-
syonlar› olacakt›r. Bu sempozyumlar› özellikle ente-
gre hayvanc›l›¤›n yo¤un olarak sürdürüldü¤ü ‹zmir,
Bursa, Tekirda¤ ve Konya illerinde gerçeklefltirmeyi
planlamaktay›z.

De¤erli meslektafllar›m, Mesle¤imizle ilgili her
sahada tüm meslektafllar›m›z› ve bu alanda çal›flan
sektörleri ilgilendiren ve ihtiyaç duyuldu¤una inand›-
¤›m›z bir “Mesleki Katolog” ve “Veteriner Vademe-
kum” haz›rlama çal›flmalar›m›z devam ediyor. Tüm
bu bahsedilen konulardan  da önemli olarak gördü-
¤ümüz 2 temel konu ise bu günlerde Baflbakanl›k'ta
üzerinde çal›fl›lan ve bir an önce ç›kar›lmas› düflünü-
len Bakanl›k Teflkilat Yasas› ile Veteriner Hizmetleri
G›da ve Yem Kanunu çal›flmalar›d›r. Her iki Kanun
konusunda Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak
ciddi flekilde ilgileniyoruz. Ne kadar baflar›l› oluruz
bilemiyorum, fakat bu iki kanun umumi isteklerimizi
yeteri kadar karfl›lamaktan uzak bir flekilde ç›karsa
bugünleri de arayabiliriz endiflesini her zaman tafl›-
yoruz. Bu iki kanun ülke ve mesleki gerçeklerimize
uygun bir flekilde ç›karsa gelecek y›llar daha faydal›
ve baflar›l› geçecek, yoksa çok daha 10 y›llar kaybe-
dece¤iz demektir. Onun için ben bu günleri bir yol
ayr›m› olarak görüyor, gelecek günlerde sizlere daha
iyi haberler vermeyi ümid ediyorum.

Dr. Mehmet ALKAN

Merkez Konseyi Baflkan›
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Küçük bir ilçeye tayinim ç›km›flt›. O kadar flirin, o kadar güzel
bir yerdi ki, yaflarken de cenneti görebilece¤ime inand›m. Hem
havas› temizdi, hem de insanlar›...

Bir gün bir hasta için ça¤›rd›lar. Verilen adrese gittim. Gördü-
¤üm manzara çok kötüydü. Yerde boylu boyunca yatan bir at. Hem
de bir yar›fl at›. Hemen olay yerinde at› muayene ettim. Sonra da
sahibinin de yard›m›yla arabaya koyup klini¤e götürdüm. At› ame-
liyata soktum. 

Baca¤›ndan yaralanan at›n durumu içler ac›s›yd›. Sakar bir av-
c›n›n silah›ndan ç›kan kurflun, at›n sa¤ ön baca¤›n› parçalam›flt›.
Bu yüzden at›n baca¤›n› kesmem gerekiyordu. Ameliyat tam bite-
cek derken, at uyand›. Epey u¤raflt›ktan sonra yapt›¤›m i¤ne etki-
sini gösterince tekrar uykuya dald›. Kald›¤›m yerden devam ettim.
Sonunda ameliyat bitmiflti. Art›k at dört de¤il, üç bacakl›yd›. Bir
kaç gün dinlenmesi gerekiyordu. Klinikte onu al›koydum.

Bu olay beni çok etkilemiflti. Geceleri uyuyam›yordum. Çün-
kü; üç bacakl› at “F›rt›na” rüyalar›ma girip benden baca¤›n› isti-
yordu. Kendimi onun yerine koyup, çekti¤i ac›lar› hissediyordum.
Art›k onun için hayatta kalman›n önemi yoktu, biliyordum. 

Bir gün yolda giderken gördü¤üm protez bacakl› adam bana
ilham vermiflti. “Protez, bacak, F›rt›na”...Evet! Neden olmas›n?

F›rt›naya takt›¤›m protez bacak herkesi flafl›rtt›. Evet eskisi gi-
bi yar›flam›yordu; ama k›rlarda yürüyebiliyor ve koflabiliyordu. En
önemlisi hayat›ndan memnundu. Onun hayata ba¤lanmas› beni de
çok sevindirmiflti.

Hayat kurtarmak kolay bir ifl de¤ildir. Fakat kurtard›¤›n›z “Ha-
yat”, insan da olsa, hayvan da olsa, bitki de olsa, yaflama tekrar
dört elle sar›labiliyorsa tarifsiz bir güzelliktir.

PROTEZ BACAKLI FIRTINA
Sibel BAfiER
7A/5 - 75. Y›l ‹lkö¤retim Okulu -Ondokuz May›s ‹lçesi

Çocuk GözüyleÇocuk Gözüyle
2007 y›l›nda Dünya Veteriner Hekimleri Günü kapsam›nda

Samsun Bölgesi Veteriner Hekimleri Odas› taraf›ndan ilkö¤retim okullar›
aras›nda düzenlenen “ÇOCUK GÖZÜYLE VETER‹NER HEK‹M” konulu yar›flmada

dereceye giren kompozisyonlar
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Havan›n buz gibi so¤uk oldu¤u bir günde yolda yürürken bir
hayvan›n sesini beynimin deliklerini t›rmalayan o müthifl yank›s›y-
la irkiliverdim.

Bir a¤ac›n dallar›n›n aras›na s›k›flm›fl, so¤uktan ve korkudan
ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl bir halde yavru bir kedinin masum yakar›-
fl›n› hiç unutam›yorum. Çok korkmufltum. Ne yapaca¤›m› bileme-
dim ve etraf›ma bak›n›p yard›m etmesi için birilerinin geçmesini
bekliyordum. Derken, orta yafllarda bir adam›n “B›rak kals›n, ken-
disi iner. Nas›l olsa ac›km›flt›r, ondan ba¤›r›yordur” dedi¤ini hiç
unutam›yorum. “Ne kadar duyars›zs›n›z” demifltim. Korkudan ye-
rinden k›m›ldayamayan o yavru kediyi kurtarmak için a¤aca t›r-
manmaya bafllad›m ve elime alarak o yavruyu afla¤›ya indirdim. 

Zavall› o kadar çaresizdi ki yere koydu¤um zaman basamad›-
¤›n› fark ettim. Onu al›p getirdi¤imde teyzem: “Onu d›flar›ya koy-
man laz›m, eve mikrop bulaflt›racaks›n” demesiyle y›k›lm›flt›m. Ar-
kadafl›m› aray›p “Ne yapabiliriz?” diye sordu¤umda; tan›d›¤› bir ar-
kadafl›n›n annesinin veteriner klini¤i oldu¤unu, böyle yaral› olan

hayvanlar›n burada bak›mlar›n›n ya-
p›ld›¤›n› ve hayvan bar›nma evlerinin
oldu¤unu söylemesiyle çok sevin-
dim. Hemen oraya gittik ve kediye
inan›lmaz derecede bir sevgi ve il-
giyle yaklaflt›lar. Yavru kedi arkam-
dan öyle bir sesle ba¤›rd› ki sanki
ölümden kurtulmufl bir insan›n duy-
du¤u hisleri ifade eder gibi koflarak
yan›ma geldi ve k›vr›larak bana sürtünmeye bafllad›. Çok duygu-
lanm›flt›m. Elim aya¤›m titremeye bafllam›flt›. Hayata bir canl›y› da-
ha kazand›rmak güzel bir duyguydu. 

Yap›lan ne olursa olsun bir can›n yaralar›n› sarmak ona flev-
kat göstermek, onu hayata kazand›rmak, bir insanl›k görevidir.

BU U⁄URDA GÖREV YAPAN TÜM BÜYÜKLER‹M‹ZE VE DU-

YARLI VETER‹NER HEK‹MLER‹M‹ZE TEfiEKKÜR EDER‹M.

Dostumun dostu, benim de dostum-
dur. Günlerce yemeyen, içmeyen dostum
Zeytin'i hayata ba¤layan hekim Mustafa
Bey'in dostlu¤undan flüphe duyabilir mi-
yim?

Bütün çabalar›ma ra¤men onu iyilefl-
tirmeyi baflaramad›m. Dostuma yaln›zca
o yard›m edebilirdi.

Biz çocuklar hayvanlar› çok severiz.
Hayatta en iyi dostlar›m›zd›r hayvanlar.
Onlardan hiçbir zaman ayr›lmak isteme-
yiz. Bir gün en iyi dostlar›n›n hastaland›-
¤›, ac› çekti¤i bir zamanda veterinerin ge-
lip dostumu iyilefltirmesi, onu ac›dan
kurtarmas› bir bak›ma hayvan sahipleri-
nin ac›s›n›n dindirir. Bu da çocuklar›n ve-

terinere karfl› bir sempati duymas› anla-
m›na gelir. Veterinerin zor anlar›nda gelip
dostunu kurtarmas› çocu¤u etkiler. Ona
art›k bir kahraman gözüyle bakar. Zaten
veterinerlik mesle¤i bir bak›ma kahra-
manl›k de¤il midir? Hayvanlar›n, yani
dostlar›m›z›n zor anlar›nda onlara yard›m
ederek, onlar› iyilefltirerek, onlar›n derdi-
ne derman olmak kahramanl›k de¤il de
nedir?

‹flte tüm bunlardan dolay› çocuk ile
veterinerin aras›nda s›k› bir ba¤ vard›r.
Çocuk belki dostunun sa¤l›¤› için bir da-
ha veterinere iflinin düflmesini istemez.
Ancak dostunun tekrar zor duruma düfl-
tü¤ü bir anda o kahraman›n dostunu yine
kurtaraca¤›n› bilir.

Özcan BOZKURT 
8K/1409 - 23 Nisan ‹lkö¤retim Okulu

TEfiEKKÜRLER VETER‹NER ANNE
Duygu AKMAN
8B/1666 - Belediye ‹lkö¤retim Okulu

DOST
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- Say›n Hocam; söyleflimizi, bizim bildi¤imiz, bizden
biri, olumlu ve güvenilir ayd›n tipi yerine bize yabanc›,
hatta bize düflman, bazen gafil, bazen hain, olumsuz ay-
d›n tipi üzerine yo¤unlaflt›rmak istiyorum. Türkiye'de
hep flikâyet edilen bir ayd›n sorunu vard›r. Milletimiz en
çok bu tür ayd›n tipinden çekiyor. Bizim için sorun hâli-
ne gelen ayd›n kimdir?

- Türk milletinin gerçek ayd›nlar› her zaman olmufltur
ve olacakt›r. Tabii bu arada "ayd›n" etiketinin toplum üze-
rindeki sayg›nl›¤›n› istismar ederek ortal›kta dolaflan, za-
man zaman gayr-i millî nitelikte elefltiri ve talepler içeren
ortak bildiriler, yerli ve yabanc› kurulufllar için raporlar vs.
haz›rlay›p kamuoyuna ilan eden yazar, romanc›, gazeteci,
televizyoncu, siyasetçi gibi kimlikleri olan insanlar var.
Bunlar›n ayd›n kimli¤iyle ortaya koydu¤u çal›flmalara bak-
t›¤›m›zda Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine bir içerik
tafl›d›¤›n› anl›yoruz. O yüzden bu tip ayd›nlara "Türk ayd›-
n›" demek yerine, "Türkiyeli ayd›n" demek daha do¤ru ola-
bilir. 

Türkiyeli ayd›n, kendisini Türk hissetmeyen, kimli¤ini
farkl› bir etnik kökene dayand›ran, biyolojik anlamdaki et-
nik aidiyetini sosyolojik anlamdaki Türk olma mensubiyet

fluuruna tercih eden, hatta Türk milletinden intikam al›rca-
s›na çal›flan, Türk olmaktan utanan, kendisini "dünya va-
tandafl›" diye tan›tan, emperyalist Bat›'n›n içimizdeki ileri
karakol görevlisidir. Türkiyeli ayd›n, Bat›'n›n Türk kalesini
içeriden fethetmesi için görevlendirdi¤i paral› askeridir.
Türk milletini içten y›kmak için Bat›, kendisine ba¤l› sad›k
köleler olarak "Türkiyeli ayd›n›" görevlendirmifltir. Emper-
yalist Bat›, uygulad›¤› strateji ile sinsi bir flekilde kendisine
hizmet edecek yerli iflbirlikçi hizmetkârlar bulup onlar›n ta-
vassutuyla Türk milletini içeriden tahrip etmeye çal›fl›r.
Makyavel flöyle demifl: "Türkleri d›flardan iflgal etmeye
kalkmay›n, yenemezsiniz. Fakat bir defa içeriden ele geçir-
diniz mi her fleyi kabul ettirebilirsiniz."

Türkiyeli ayd›n, Bat›'n›n kula¤›na üfledi¤i fikirleri kendi
fikriymifl gibi söyleyen ve yazan kiflidir. Elefltiri ve önerile-
ri, hiçbir zaman Türk milletinin faydas›na ve lehine de¤il,
emperyalist Bat›'n›n bizim üzerimizdeki menfur emellerini
gerçeklefltirmeye yöneliktir. Nitekim CIA ajanlar›ndan Phi-
lip Agee, "On The Run" adl› hat›ra kitab›nda flöyle diyor:
"Bas›n özgürlü¤ü demek, bizim haz›rlad›¤›m›z materyalleri
kendisi yazm›fl gibi yay›nlayan gazetecilere ödeme yapma
özgürlü¤ümüz demekti."

“TÜRK‹YEL‹L‹K B‹R BATI
DÜfiÜNCES‹D‹R”

Prof. Dr. Nurullah Çetin ile
“TÜRK‹YEL‹ AYDIN” üzerine...

(Bu röportaj, HaberAjanda Dergisinin A¤ustos-Eylül 2007 say›s›ndan aynen al›nm›flt›r.)
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Günümüzde en çok ABD ve AB hesap yapmakta, birta-
k›m projeler gelifltirmekte ve projelerini hayata geçirmek
için içeriden ayd›n kisveli birtak›m sözcüler, temsilciler gö-
revlendirmektedir. Bunlar, Ankara merkezli de¤il, Was-
hington ve Brüksel merkezli düflünmektedirler. Bu merkez-
lerde üretilen fikirleri, ülke içinde gazete, dergi, televizyon
gibi yay›n organlar›nda Türk milletine pazarlamaktad›rlar.
Türkiyeli ayd›n -ya da "karanl›k ayd›n" da diyebiliriz buna-
bugün Bat› merkezli bu siyasî ve ekonomik küresel güçle-
re rahatça at oynatabilecekleri bir alan açma görevini ve
misyonunu üstlenmifllerdir.

Siyasî anlamda dünyaya nizam veren, yönetme iddi-
as›nda olan emperyalist dünya devletinin ve küresel ser-
mayenin dünyay› sömürme düzenini dünya kamuoyuna
pazarlayan, cilalayan, propaganda eden, fikrî ve felsefî te-
mellerini döfleyen ça¤dafl propagandist, düflünce kurulufl-
lar›nda çal›flanlar, gazeteciler, televizyoncular, üniversite
hocalar›d›r. Özellikle ABD bünyesinde bugün için Samuel
Huntington, Francis Fukuyama, Zbigniew Brzezinski, Ber-
nard Lewis gibi isimler var. En etkilileri bunlar... Daha bafl-
kalar› da var. Dünyay› fesada verme bilimi profesörü Sa-
muel P. Huntington, efendileri için siyaset tezleri haz›rla-
yan biri. Özellikle I993'te yay›nlad›¤› "Medeniyetler Çat›fl-
mas›" tezini iflleyen makalesinde flunlar üzerinde duruyor-
du:

"Kapitalist ve Komünist cephelere dayal› çift kutuplu
dünya sona erdi. Ortada tek kutuplu Bat› medeniyeti kald›."

"Bat› medeniyeti çat›flmas›z, düflmans›z yaflayamaya-
ca¤› için kendine yeni bir düflman bulmas› laz›m. O da ‹s-
lam ve Sind (Çin) medeniyetleridir."

"Bat› kendini kültür (milliyet) ve dinle tarif etmelidir."

Bu tezin özellikle Bat›'ya, ABD'ye gösterdi¤i siyasî he-
def, "Kendi içinizde millî ve dinî de¤erlere önem verin, ‹s-
lam dünyas›nda ise millî ve dinî yap›lar› yok edin"dir. Bu
ba¤lamda ‹slam dünyas›nda millî devletlerin yok edilip ka-
bile devletçiklerin kurulmas› ve dinin c›v›klaflt›r›lmas› için
de "Il›ml› ‹slam" projesi ve "misyonerlik" faaliyetleri üzerin-
de duruluyor. Bunun bütüncül sistemi de BOP'tur.

Yine karanl›k ayd›nlardan biri olan Francis Fukuyama
da "Tarihin Sonu" adl› kitab›nda millî devletin tahkimi üze-
rinde durur. Fakat onun kastetti¤i, Bat›l› devletlerin tahki-

midir. Niyeti de Amerika Devleti'nin millî bir devlet olarak
tahkimi, Avrupa Birli¤i'nin de bir baflka millî devlet olarak
tahkimidir. Ama öbür taraftan ‹slam dünyas›n›n ise tam
tersine millî devletlerinin tahribi, parçalanmas› ve kabilele-
re döndürülüflüdür. Mesela ona göre Amerika az fonksi-
yonlu, kuvvetli devlettir; Türkiye ise fonksiyonu fazla, ama
zay›f devlettir. Dolay›s›yla Türkiye, Irak, Afganistan gibi
devletleri terör ve fakirlik üreten zay›f devletler olarak gö-
rüp bunlar› yeniden infla etme gere¤i duyar.

- Hocam, günümüz Türkiyeli ayd›nlar› s›k s›k "Türki-
yelilik" kavram›ndan, Türkiye'nin birçok etnik gruptan
olufltu¤undan, çok kültürlülükten, çok dillilikten, Türki-
ye'nin yönetiminin Türklere b›rak›lamayacak kadar
önemli bir ülke oldu¤undan bahsediyorlar. Bu tür bir
söylemi nas›l anlayal›m?

- fiu anda Türkiye'de Bat›l› toplum mühendisli¤i mer-
kezleri taraf›ndan milletimiz, Türk millî bütünlü¤ünden
uzaklaflt›r›l›p, çok kabileli ilkel bir yap›ya döndürülme pro-
jesine maruzdur. "Türkiyelilik" söylemi, bunun kavramsal
bir ifadesidir. Bat› merkezli emperyalist sermaye gücü, si-
yasetçileri, devlet yöneticilerini yede¤ine alarak Tanzi-
mat'tan bu yana bizim üzerimizde nasyonalist politikalarla
parçalama ve yutma projesi uyguluyor. Tanzimat döne-
minde Osmanl› Devleti'ni milletlere ay›rma çal›flmalar›
yapt›lar. 1912 Balkan ve 1914 Birinci Dünya Savafl›'yla bu-
nu baflard›lar. Atatürk dönemi, onlar için bir fetret dönemi-
dir. Atatürk, Bat› emperyalizmine ra¤men tam ba¤›ms›z bir
Türk Devleti kurdu ve Türk millî yap›s›n› tahkim etti. Ata-
türk'ten sonra Bat› emperyalizmi, kendine yerli iflbirlikçiler
ayarlayarak kademe kademe günümüze kadar Türkiye'yi
parçalay›p yutmak için de kabilelere ay›rma mücadelesi ve-
riyor. "Emperyalist Küresel Derin Dünya Devleti", Türki-
ye'de sosyolojik anlamda kendi içinde kaynaflm›fl bir Türk
milleti olgusunu hiçbir zaman kabullenmedi ve anayasa-
m›zda ifadesini bulan bütün Türk vatandafllar›n›n Türk ol-
du¤u gerçe¤ini hazmedemiyor. ‹nsanlar› biyolojik özellik-
lerine göre tan›mlay›p oradan bir kimlik infla etmeye, Cum-
huriyet'in bütünlüklü ve uyumlu Türk milleti projesini im-
ha etmeye çal›fl›yor.

"Türkiyelilik" bir Bat› projesidir. Bat›, suni olarak kimlik
krizi ç›kararak, birleflik, dayan›flmac›, kaynaflm›fl bir Türk
milleti bütünlü¤ü istemiyor. Bunun için buldu¤u "Türkiye-
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lilik" formülünü, siyasî ve entelektüel sözcülerine üfürüyor.

AB, kendi içinde farkl›l›klar›n› geri plana atan birleflik,
bütünleflmifl bir Avrupa milleti oluflturmaya çal›fl›yor, fon-
lar›n› bu yöndeki projelere tahsis ediyor. Bizde ise tam ter-
sine, ayr›flt›rmac›, bölücü, farkl›l›klar› ön plana ç›karan
projelere destek veriyor. Bat›'n›n bu çifte standard›n› iyi ni-
yetle yorumlayamay›z. Bat›, emperyalist politikalar›ndan
hiçbir zaman vazgeçmemifltir. Amerika, Türkiye'deki milli-
yetçilikten rahats›z oldu¤unu belirtir. Rahats›z olunan mil-
liyetçilik, Türkiye'de yaflayan herkesi Türklük flemsiyesi al-
t›nda birlefltirip bütünlefltiren, tek bir millete mensubiyet
fluurunu veren bir bütünleflme projesidir. Atatürk'ün Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken uygulamaya koydu¤u
millet projesi de buydu asl›nda.

Türkiyelilik projesiyle yap›lmak istenen, topraklar›nda
dili, dini, kültürü, bayra¤›, hedefi farkl› kabile topluluklar›
üretmek... Bu ayr›flt›rma projesi, Bat› taraf›ndan tezgahlan-
maktad›r ve baflta dil olmak üzere ortak de¤erler ve kültü-
rel paydalar yok edilip ortadan kald›r›lmak istenmektedir.

- "Türkiyeli ayd›n"›n adem-i merkeziyetçilik, eyalet-
çilik, bölücülük, ayr›mc›l›l›k, parçalay›c›l›k niyet ve fa-
aliyetlerini biraz açabilir miyiz?

- Bat› kaynakl› emperyalist güçler, Tanzimat'tan beri
bizde ayr›flt›rmac›, adem-i merkeziyetçi politikalar› uygula-
maya çal›flm›flt›r. Meselâ ‹ngilizler Midhat Pafla'n›n sadra-
zaml›¤a getirilifline çok sevinirler. ‹stanbul'daki ‹ngiliz Bü-
yükelçisi Sir Henry Eliot, 1876'da Londra'ya flunlar› yazar:

"Midhat Pafla Türk devlet adamlar› içinde en liberal
olan›d›r. Her zaman Müslümanlarla H›ristiyanlar›n eflitli¤i-
ni savunmufltur ve sadrazam ile padiflah›n yetkilerini s›n›r-
land›rmak arzusundad›r. Merkeziyetçili¤e karfl›d›r ve bölge
halklar›na, kendilerini yönetmeleri bak›m›ndan daha genifl
yetki verilmesinden yanad›r."

Adem-i merkeziyet politikas› Bat› için Osmanl› bünye-
sinde çok önemli olmufltur. Düvel-i Muazzama denilen 6
iri Avrupa devleti, ‹stanbul'da 1876'da Balkan meselesiyle
ilgili bir konferans toplarlar. Önce de¤iflik yollarla S›rbis-
tan, Karada¤, Bosna-Hersek, Bulgaristan gibi yerlerde
anarfliyi körüklemifller. Oralarda nasyonalist proje çerçe-
vesinde milliyetçilik propagandas›yla gayr-i müslim ahali-
yi ayakland›rm›fllar, Osmanl› yönetimine isyan ettirmifller,

evlad-› fatihan olan Türkleri k›y›mdan geçirtmifller, sonra
olaya el koyup "Otural›m, konferans yap›p Balkan sorunu-
na çözüm üretelim" demifller. Taktik flu: Önce kendileri so-
run üretiyorlar, bu sorunun üreticisi olarak Osmanl› Dev-
leti'ni suçluyorlar, sonra dayatmalarla çözüm üretmeye
bafll›yorlar.

"Türkiyeli ayd›n", emperyalist Bat›l› odaklar›n plan ve
projelerine paralel biçimde sosyolojik ve hukukî anlamda-
ki millî birlik ve bütünlük yap›s›n›, dokusunu parçalay›p ay-
r›flt›rarak etnik ve dinî temelli ayr›flt›rma çal›flmalar› içinde-
dir. Bunun için mensubiyet kayna¤› olarak bir de¤il, çoklu
bir yap› dayatmaktad›rlar. Tek bir millete, tek bir devlete
de¤il, farkl› yap›lara mensubiyet fluuru gelifltirmeye çal›fl›-
yorlar. Alt kimlik-üst kimlik, çok kültürlülük, farkl› kimlik-
ler, mozaikçilik, Türkiyelilik, çiçek bahçesi gibi kavramlar
üretiliyor.

"Türkiyeli ayd›n" ve onun güdümündeki siyasetçi, Tür-
kiye'yi bölüp parçalama, eyaletlere ay›rma çal›flmalar›n›
de¤iflik adlar alt›nda yasalaflt›rmaya, legalize etmeye çal›fl-
maktad›r. Yerel yönetimlerle ilgili haz›rlanan yasalar›n ni-
yeti iyi okunmal›d›r. Türkiye'nin 8 eyalete bölünüp Yugos-
lavyalaflt›r›lmas› çal›flmalar›na dikkat etmek gerekir. Eya-
letçilik, millî yap›y› siyasi aç›dan parçalama projesidir. Lo-
zan antlaflmas›yla Türkiye, üniter bir devlet yap›s› kazan-
m›flt›r. Ancak bu durumu içlerine sindiremeyen Siyonizm
ve emperyalizm, bu yap›y› tasfiye edip Sevr plan›n› hayata
geçirme çal›flmalar› yapmaktad›rlar. Nitekim Amerika, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulufl anlaflmas› olan Lo-
zan'› resmen tan›mam›flt›r.

- Yine bunlara ba¤l› olarak "Türkiyeli ayd›n", çok
kültürlülükten bahsediyor.

- Çok kültürlülükçülük", millî yap›y› kültürel aç›dan par-
çalama projesidir. Türkiye'yi tasfiye etmenin bir baflka bo-
yutu, kültürel aç›dan parçalamakt›r. "Türkiye'de birden çok
kültürel yap› var" söylemi, "Bir tek Türk kültürü yok, bunun
d›fl›nda baflka kültürler de var" düflüncesini içeriyor. Bu-
nunla yap›lmak istenen, kültürel ayr›flmay› h›zland›rmakt›r.

Türkiye'de çok kültürlülük söylemini dillendiren Türki-
yeli ayd›n, iki hususa yer veriyor: Arkeolojik mahiyetteki
eski kültürleri diriltmek... Güncel mahiyetteki millî kültür
bütünlü¤ünü parçalara ay›rmak...
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Türkiye'de birden çok kültür yok, bir tek Türk millî kül-
tür vard›r. Farkl›l›k, ayr› kültürel yap›lar› iflaret etmez; ayn›
kültürel yap›n›n zenginli¤i olarak alg›lan›r.

- Bu arada "Türkiyeli ayd›n"›n AB hakk›ndaki tavr›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

- "Türkiyeli ayd›n", AB'nin propagandas›n› yapmaktan
zevk al›yor. Çünkü AB'ye girifl sürecinde Türkiye, bütün
kurumsal yap› ve de¤erleriyle afl›n›yor. Türk milleti itilip
kak›l›yor, adeta bizimle alay ediliyor. Avrupa'n›n bizi arala-
r›na alaca¤› filan yok. Alaca¤›z demiyorlar,
almayaca¤›z da demiyorlar. Onlar için
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne gir-
mesi mümkün de¤il. Bu konuda
kararl›lar. Ama sonu belirsiz bir
süreçte tutarak Türk milletine
istedikleri her türlü dayatmay›
kabul ettirerek kolayca güdüle-
bilir ve yönetilebilir hâle getir-
mek istiyorlar. Avrupa'n›n sü-
rece bak›fl› budur.

Bizim "Türkiyeli ayd›n"›m›-
z›n bir k›sm›, AB'yi destekliyor,
bir k›sm› ise AB fonlar›ndan
fonlan›yor. Millî yap› ve de¤er-
lerimizi parçalay›c›, hatta yok
edici mahiyetteki projelere al-
d›klar› büyük paralarla sadece
flahsî menfaatlerini düflünüyorlar.
O yüzden AB'yi destekliyorlar. Bir k›-
s›m ‹slamc›lar, cemaatler de özgürlük
alanlar›n›n geniflleyece¤i aldan›fl›yla destek veriyor-
lar. Bilmiyorlar ki Avrupa'n›n Müslüman'a özgürlük gibi
bir derdi yoktur.

AB, içerde ayr›flt›rmac› faaliyetleriyle, yeni az›nl›klar
üretme gayretleriyle, millî yap›m›z› yok etme çal›flmalar›y-
la zararl› bir projedir. Bat›l›lar, ülkemizde topluluklar›n et-
nik kökenlerini araflt›rarak bölücülük yap›yorlar. Bat›da et-
nik köken araflt›rmalar›na fon ayr›lm›yor. Oralarda Avrupa-
l› milletler aras›ndaki birlik noktalar›n› öne ç›karan çal›fl-
malara para veriliyor. Bizde ayr›l›k noktalar›n› öne ç›kara-
cak projeler destekleniyor.

- "Türkiyeli ayd›n'lar›n, içini amaçlar› do¤rultusun-

da doldurup d›fl›na da güzel bir makyaj yaparak topluma
dayatt›¤› baz› kavramlar var. Hatta bu flekilde asl›nda
iyi niyetli baz› kiflilerin de gafil avlan›p bu kavramlar›
istenildi¤i gibi kulland›klar›n› görebilmekteyiz. Sözko-
nusu kavramlardan biri de "küreselleflme"... "Türkiyeli
ayd›n"›n küreselcili¤ini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

- Tanzimat'tan beri Türkiyeli ayd›n, yerli de¤il yabanc›
güçlerin, kurum ve kiflilerin emrinde ve onlar›n sözcüsü
olan kiflidir. Milliyetini unutmufl Türkiyeli ayd›n, Tanzi-

mat'tan Cumhuriyet'e kadar ‹ngiliz medeni-
yeti, 1960'l› y›llarda Komünist enter-

nasyonalizmi, flimdilerde de Ameri-
ka globalizmi ve Avrupa Birli¤i

Kozmopolitizmi ba¤lam›nda kü-
reselcilik oynuyor. D›fl güçlerle
her anlamda iflbirli¤i içinde
olan, gazeteci, siyasetçi, akade-
misyen, araflt›rmac› gibi etiket-
ler tafl›yan bu figür, ülkemizde
küresel sermayenin istedi¤i gi-
bi at oynatmas›n› normal gör-
mek, hatta destekleyip sömürü
için uygun zemini haz›rlamakla
görevlidir. Bugün küreselleflme
bizi, kendi iflimizi kendimizin
gördü¤ü, kendi afl›m›z› kendi-

mizin piflirdi¤i tam ba¤›ms›z ve
ba¤lant›s›z bir millet ve devlet ol-

maktan uzaklaflt›r›p, yerlerde sürü-
nen bir sömürge devleti hâline getirme-

ye çal›flmaktad›r. Küreselcilik Bat›'n›n Türki-
ye'ye dayatt›¤› bir kavramd›r. Bat›, kendi içinde asla küre-
selci de¤il, tamam›yla millîdir. Yabanc› düflman› ve ›rkç›
olan Bat›, kendi içinde farkl›, bizim için farkl› uygulamalar
içindedir.

- Ayd›n›n misyonu, öyle ya da böyle, topluma yön
vermektir; ancak ülkeyi somut olarak yöneten siyasetçi-
lerdir. Söylediklerinizden, "Türkiyeli ayd›n"›n bir de si-
yasetçi türevinin oldu¤u sonucu ç›k›yor ortaya. E¤er bu
ç›karsama do¤ru ise, biraz da "Türkiyeli ayd›n"›n siya-
setçi türevinin özelliklerinden söz eder misiniz?

- "Türkiyeli ayd›n"›n politikac› türevi, daha çok kendini

Tan-
zimat döneminden beri

ülkemize, milletimize faydal› ol-
sunlar diye Bat›’ya ö¤renci gönderi-
yoruz. Bunlar›n birço¤u, Bat› fikirleri
ve dünya görüflleri do¤rultusunda zi-

hinsel bir yeni donan›mla yani bir
misyoner kimli¤iyle geri dönüp yerli
oryantalist olarak faaliyet gösteriyor-
lar. Tabii bunlar›n bir k›sm›, de¤iflik
kurulufllarca para, kad›n gibi imkan-
larla elde ediliyorlar. Bir k›sm› da

flöhret, makam, mevki gibi
avlarla avlan›yorlar.
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bir sömürge memuru gibi görür. Bu türev, ba¤›ms›z düflü-
nen ve ba¤›ms›z karar verebilen, Türk milletinin menfaat-
lerini öne alan politikalar gütmez. Türkiye'nin güvenli¤ini
baflkalar›na teslim etmeyi, tüm millî kurumlar›n› Bat›'n›n
izni ve iste¤i çerçevesinde düzenlemeyi, gerekti¤inde k›s›t-
lamay› ve ortadan kald›rmay› dünyayla birlikte hareket et-
mek olarak alg›lar. Millî güvenli¤imize tehdit oluflturabile-
cek olan Bat›'n›n kurdurdu¤u korsan devletçikleri tan›ma-
y› kabullenir. Türkiye'nin kendi bafl›na millî güvenlik siya-
seti uygulamas›n› akl› almaz. Etnik ayr›mc›l›¤a dayal› siya-
sete imkân ve kolayl›k sa¤lar. Uygun yasalar ç›kar›p Türki-
ye'yi eyalet sistemine geçirmeye çal›fl›r. Türkiye'nin üniter
devlet yap›s›n› çözüp federasyona geçirmek ister. K›b-
r›s'›n, Rumlara b›rak›lmas› için elinden geleni arkas›na
koymaz. Ege k›ta sahanl›¤› konusunun Yunanl›lar›n istedi-
¤i gibi olmas›n› önemsemez. Türkiye'nin Ermenistan ile s›-
n›r ticaretinde Bat›'n›n emirleri do¤rultusunda Ermeniler
lehinde düzenlemeler yap›lmas›nda bir sak›nca görmez.

- Ermeniler deyince "Türkiyeli ayd›n"›n sözde Erme-
ni meselesinde Ermenici kesilmesini nas›l yorumlama-
l›?

- Türk düflmanl›¤›na dayal› uyduruk Ermeni katliam›
propagandalar› karfl›s›nda "Türkiyeli ayd›n", kay›ts›z flart-
s›z, düflünmeden, sorgulamadan bu fikrin do¤ru oldu¤unu
belirtip hemen özür dileyici bir pozisyona geçmemiz ge-
rekti¤ini söyler. Bir k›sm› da Bat›l› Ermenilerin tahsis ettik-
leri fonlardan yararlan›yorlar ve bu maddî imkânlar›n ücre-
ti olarak Ermeni tezlerini savunmakta beis görmüyorlar.

Bat›l›lar, sürekli olarak bizi suçlay›c› ifadelerle psikolo-
jik bask› alt›na almaya çal›fl›yorlar. ‹çerde de Türk ad›n› ta-
fl›yan baz› "Türkiyeli ayd›nlar", "Tarihimizle yüzleflmemiz
gerekir, bundan utanmayal›m" diye hiç olmayan bir suçu
kabul edip özür dilememizi istiyorlar. Böylece Türk milleti-
nin tarihine, atalar›na, de¤erlerine olan inanc›n› k›rarak
kozmopolit, de¤erlerinden kopar›lm›fl, kimliksiz, kifliliksiz,
ay›pl› bir millet hâline getirmek istiyorlar.

1915 y›l› flartlar›ndaki olaylar› sürekli gündeme getire-
rek, Türklerin Ermenileri katletti¤i yalan›n› savunan, yaz›lar
yaz›p üniversitelerde sempozyumlar düzenleyen sakall›,
pipolu, kas›nt› tav›rl› ukala "Türkiyeli ayd›n"›n, siz hiç daha
yak›n zamanda Azerbaycan'da Ermenilerin Azeri Türklerini
katlettikleri, yurtlar›ndan sürdükleri Hocal› katliam›ndan,

ASALA Ermeni terör örgütünün onlarca Türk diplomat›
katlettiklerinden bahsettiklerini, bunlar için konferans dü-
zenlediklerini gördünüz mü?!

-Bu durumda "Türkiyeli ayd›n"›n bir özgüven eksikli-
¤i ya da yoksunlu¤u içinde oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

- Türkiyeli ayd›nlar, fikir, ifl, kanun ve karar üretim
merkezi olarak Bat›'y› görürler ve bizim de orada üretilen
program› sadece uygulay›c› olmam›z› isterler. Bu, tama-
men özgüven eksikli¤inden, reflit olamamaktan baflka bir
fley de¤ildir. Böyle düflünen ayd›n, e¤er Türk'se bir man-
kurttur. Türk de¤ilse, anayasam›zdaki Türklük kimli¤ini
benimsememiflse bu tavr› bilinçli olarak gelifltirir.

Türk düflman› ayd›n, Türk'ün tam ba¤›ms›z ve ba¤lan-
t›s›z millî bir devlet kurmas›n› ve yürütmesini hazmede-
mez. Ona bu durum sürekli rahats›zl›k verir. AB'ye onun
için ne pahas›na olursa olsun fliddetle girmemiz taraftar›-
d›r. Avrupa Birli¤i Anayasas›'na ba¤lanmakla Türk'ün elin-
den yönetim ve devlet imkân›n› alm›fl, Türk'ü müstemleke,
tebaa hâline getirmifl olacakt›r.

- "Türkiyeli ayd›n"›n bir de çok dillilik iyidir, kültürel
zenginliktir gibi davalar› var...

- Bat› merkezli fler odaklar› taraf›ndan üretilip Türkiye-
li emir eri ayd›n›n eline tutuflturulan projelerden biri de bu-
dur. Bunlar, ülkede birden fazla resmî ve e¤itim dili ürete-
rek milleti millet yapan temel de¤erlerden bir olan ortak di-
li çözmek isterler. Ülkede birbirini anlamayan, farkl› dil ko-
nuflan, ayr› milletçikler üretmek temel hedefidir Türkiyeli
ayd›n›n. Bunun için de çok kültürlülük, çok dillilik, post-
modern mozaik, insan haklar›, demokrasi, kültürel haklar
gibi laflar› tekrar edip dururlar. Bat›, Türkiyeli ayd›na bu
kavramlar› üfürür, telkin eder, o da papa¤an gibi tekrar
eder. Böylece bölünmenin ve ayr›flman›n temellerini atm›fl
olur. Türkiyeli ayd›n, kula¤›na bunlar› üfleyen Bat›'ya dö-
nüp bakmaz. Bat›, Türkiyeli ayd›na dediklerinin tam tersini
yapar. Kendi bünyesinde birlik, Türkiye'de ayr›l›k noktala-
r›n› öne ç›karmak, ilkesine ba¤l› kalarak kendi dilini tek
resmî dil yapar. ‹ngiltere'de tek resmî dil ‹ngilizcedir, bafl-
ka Avrupa ülkelerinde de öyle. Bugün Avrupa ülkeleri,
Türkçeyi yasaklarken bizde birçok dilin e¤itim dili ve res-
mî dil olmas›n› ister. Bu iste¤ini de Türkiyeli ayd›na söyle-
tir.
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Avrupa'n›n her fleyi tezatt›r. Düalist bir anlay›fl üzerine
temellenmifl bir dünyad›r Avrupa. AB bünyesindeki tart›fl-
ma konular›ndan biri, dillerin çok çeflitli olmas›n›n 'malî
külfet' getirdi¤idir. "Birli¤in birbirini anlamak için bu y›l
harcayaca¤› para, 665 milyon dolar. Son genifllemeyle çe-
viri masraflar› y›ll›k I milyar euroya ç›kt›. Her y›l çevrilmesi
gereken sayfalar›n say›s› 2006'da 2.4 milyona ç›kacak. Ve
tabii AB'nin çevirmen ordusu, teorik olarak 380 olas› dil
kombinasyonu yaratmak için cebelleflecek. Birli¤in 80 bin
sayfay› bulan yasal müfredat›, her gün yap›lan seminerler,
toplant›lar vs.'nin her dile yaz›l› ve sözlü olarak çevrilmesi
derken, bu özgürlü¤e bürokrasi dayan›r m› bilinmez." deni-
liyor (C. Karan, Radikal Gazetesi, 24.05.2004).
(www.byegm.gov.tr, 2003/08/13).

Çok dillili¤in sorun oldu¤u Avrupa Birli¤i'nde buna çö-
züm olarak da tek bir resmî dil seçilmesi gere¤inden söz
ediliyor. (S. Arman: Milliyet Gazetesi, 02.01.2005). Avru-
pal›lar, kendi içlerinde ortak bir anlaflma dili aray›fl›ndalar,
bizim ise birbirini anlamayan kabileler y›¤›n› olmam›z› isti-
yorlar.

- "Türkiyeli ayd›n"›n s›kl›kla demokrasiden bahset-
mesi, gece gündüz demokrasi say›klamas› size göre ne
anlam ifade ediyor?

- Demokrasi, hürriyet, adalet, insan haklar›, kültürel
haklar vs. söylemleri yeni de¤il. Tanzimat sonras›nda uzun
bir süre meflrutiyet, hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet gi-
bi kavramlar bayraklaflt›r›ld›. Bugün de bunlar›n karfl›l›kla-
r› ba¤›r›l›yor. Meflrutiyet yerine demokrasi, müsavat yerine
eflitlik, halklar›n kardeflli¤i, hürriyet yerine özgürlük filan
söyleniyor. Bat›, kendi d›fl›ndaki ülkeleri bölüp parçalamak
için o milletleri oluflturan etnik unsurlar› k›flk›rtarak birbiri-
ne düflürmeyi, bölüp parçalamay›; böylece sömürgelefltir-
meyi hep amaç hâline getirmifltir.

Bizde Tanzimat Dönemi Yeni Osmanl›lar›, II. Abdülha-
mit dönemi Jön Türkleri, II. Meflrutiyetçiler, Bat›l›lar tara-
f›ndan meflrutiyet, hürriyet, müsavat, adalet gibi sloganlar-
la kand›r›ld›. Meflrutiyet/demokrasi kavram›, hep bu dö-
nemler boyunca gayr-i Türk unsurlar› ayr›flt›rmak ve onla-
r› ayr› birer devletçik yapmak amac›na dönük olarak kulla-
n›lm›flt›r. Amerika Irak'a demokrasi getirmek vaadiyle gir-
di. fiimdi orada demokrasi uygulamas› olarak mezhep ça-
t›flmalar›, etnik çat›flmalar, eflk›yal›k, kargafla, milyonlarca

ölü ve yaral›, iflsizlik, fakirlik, göç olaylar›, rezalet ve kepa-
zelikten baflka bir fley görmüyoruz.

Darbe finansörü spekülatör George Soros, Rusya'n›n
Svaboda radyosuna verdi¤i demeçte Gürcistan'da Gül
devrimi olarak adland›r›lan darbede baflrol oynad›¤›n› ka-
bul etti. Soros, darbe öncesinde ve sonras›nda Gürcis-
tan'da aktif rol oynad›¤›n› ve maddî destek sa¤lad›¤›n› be-
lirtti. Soros Ukrayna ve K›rg›zistan'da da parayla darbe
yapt›rd›. Azerbaycan'da ise baflaramad›. (Yeniça¤ Gazete-
si, 29 Nisan 2007, s.4)

Demokrasi, Amerika'n›n emperyal emelleri için kullan-
d›¤› bir tezgâh› ve oyunudur. Gerçek demokrasi yok, ABD
taraf›ndan yönlendirilen bir demokrasi var. CIA ajanlar›n-
dan Philip Agee, "On The Run" adl› hat›ra kitab›nda flöyle
aç›kl›yor:

"Liberal demokrasi ve ço¤ulculuk denen fley sonuçta
amaçlar›m›z için bir araçt›. Özgür seçimler demek, gerçek-
te bizim destekledi¤imiz adaylara gizliden para ödeyerek
müdahale etmemiz demekti. Hür sendikalar demek, bizim
kendimize ba¤l› sendikalar kurma hürriyetimiz demekti.
Bas›n özgürlü¤ü demek, bizim haz›rlad›¤›m›z materyalleri
kendisi yazm›fl gibi yay›nlayan gazetecilere ödeme yapma
özgürlü¤ümüz demekti."

- Her fley tüm ç›plakl›¤›yla ortada olmas›na ra¤men,
bu projenin getirece¤i art› de¤erleri dillendiren Türkiye-
li siyasetçi ve yazar ayd›nlar da var tabii ki... Bu konu-
daki düflünceleriniz nelerdir?

- Büyük ya da Geniflletilmifl Orta Do¤u Projesi, 2020
y›l›na kadar tamamlanmas› düflünülen dünya çap›nda bir
yeniden tanzim projesidir. BOP Amerika-‹srail-‹ngiltere
projesidir ve amaç, ‹slam ülkelerini paramparça etmek ve
sömürgelefltirmektir. 24 ‹slam ülkesi demokrasi ve özgür-
lük ad›na hallaç pamu¤u gibi at›lmaktad›r. Küresel serma-
yenin emperyalist derin devleti, ‹slam ülkelerinin millet ya-
p›s›n› parçalayarak kabile devletçiklerine dönüfltürme, mil-
lî direnç noktalar›n› k›rma, millî ordular›n› çökertme, millî
ekonomilerini yok etme, yeralt› ve yer üstü kaynaklar›n›
ya¤malama projesidir. Bu amaç için kulland›¤› baz› araçlar
var: Evrensel ilkeleri olan Nasyonalizmi, etnik temelde uy-
gulamaya sokmak. Il›ml› ‹slam projesini yaymak, kendisi-
ne ba¤l› ve emrinde bir yeni hilafet plan›yla ulusal yap›lar›
aflmak...
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Küresel sermayenin derin devleti, çok kültürlülük, kül-
türel haklar gibi sloganlarla ‹slam milletlerini mezheplerine,
›rklar›na, dillerine, co¤rafî, kültürel, sosyal konumlar›na gö-
re ayr›flt›rmak, bunlar aras›nda çat›flma ç›karmak ve bu ka-
os üzerine küresel bir imparatorluk kurmak amac›ndad›r.
Küresel sermaye sistemine Karunî sistem, emperyalist yö-
netim sistemine Firavnî sistem dersek, bu düzenin reklâm›-
n› yapan ayd›n kisveli kifliler de Bel'am-› Baura olur.

- Hocam, Türkiyeli liberal ayd›n›n, ülkemizi Bat›'ya,
dünyaya borçland›rma tuza¤›nda tutmak ister gibi bir
hâli var. Borçlanman›n ülke kalk›nmas›ndaki iyili¤inden
filan da bahsediyorlar. Borç sarmal›na dayal› bir liberal
ve global ekonomi, neden gündemde tutuluyor?

- Borç alan emir al›r. Bat›'n›n çok eski taktiklerinden
biri de sömürgelefltirmek, elinde tutmak, yönetmek istedi-
¤i ülkeyi borca bo¤makt›r. Bat›, sömürgelefltirmek istedi¤i
ülkeyi borcunu ödeyemez hâlde tutar ve bu hâlde istedi¤i
gibi yönetmeye çal›fl›r. Bat›'n›n yerli iflbirlikçisi olan Türki-
yeli siyasetçi ayd›n da ülkemizi sürekli borçlu tutarak Ba-
t›'n›n emellerini gerçeklefltirmesine yard›m etmifl olur.

Türkiyeli ayd›nlar, IMF'yi, bizim için kurtar›c› bir kurum
olarak görüyorlar. 

Türkiyeli ayd›n›n ülkemizi IMF politikalar›na mahkûm
eden tutumu, Türkiye'yi daima sömürge hâlinde tutma is-
te¤inden kaynaklan›yor. Çünkü Türkiyeli ayd›n, küresel
sermayenin kuludur. ‹lginçtir, 2007 y›l›nda IMF'nin des-
tekledi¤i 6 ülke kalm›fl. Para deste¤inin yüzde 85'i de Tür-
kiye'ye. Bizim d›fl›m›zda IMF'den para alan ülkeler: Irak,
Dominik, Makedonya, Peru ve Uruguay. Hâl-i pür-melâli-
miz ortada, daha ne denir ki!

- Bir de Türkiyeli ayd›n›n genelde özgürlükler, özel-
de din ve vicdan özgürlü¤ü ba¤lam›nda misyonerlik ça-
l›flmalar›na serbestlik tan›nmas› yaklafl›m› var. Bunu
nas›l yorumluyorsunuz?

- Türkiyeli ayd›n, misyonerlik çal›flmalar›n› din ve vic-
dan özgürlü¤ü ba¤lam›nda demokratik bir hak olarak gö-
rüyor ve misyonerlik faaliyetlerinin serbest b›rak›lmas›n›
normal karfl›l›yor. Türkiye'de Avrupa Birli¤i uyum yasalar›
yürürlü¤e girdi¤inden beri kilise ve havra say›s› artm›fl.
300'den fazla kilise kurulmufl. Pazar ayinine kat›lan Türk-
lere ayl›k 250 dolar ücret ödeniyormufl. Ayr›ca misyoner-

lik amac›yla çok say›da kitabevi, kütüphane, yay›nevi, ga-
zete, dergi, radyo, manast›r, flirket, kahvehane, acente
otel, müze bulunuyormufl. Bâlâ'n›n Kesikköprü beldesinde
her A¤ustos ay› ö¤renci kamplar› kuruluyormufl. (Radikal
Gazetesi, 20 Nisan 2007, s.7)

Vaktin ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan da flöyle demifl:
"‹nsanlar›m›z fakirlikten kaynaklanan tuzak içinde misyo-
nerlerin kuca¤›na süratle itiliyor." (Mart 2000, TBMM kür-
süsünden yapt›¤› konuflmadan)

CHP'li Ankara Çankaya Belediye Baflkan› Muzaffer Er-
y›lmaz da flöyle yak›nm›fl: "Kilise, havra, yani camilerin d›-
fl›ndaki yerler yediyi buldu. Örne¤in Cebeci'de var. Oraya
giden, oray› kabul eden adama bir de 250'fler dolar ayl›k
veriyorlar. Yani felâket bir fley bu..." (Radikal Gazetesi, 20
Nisan 2007, s.9)

Emniyet Genel Müdürlü¤ü MGK'ya, iletilmek üzere fiu-
bat 2005'te haz›rlad›¤› raporda misyonerlerin ‹stanbul'u
üs seçtikleri, Anadolu'ya aç›ld›klar› ve son bir y›l içinde
230 korsan kilise açt›klar› iddia edildi. Raporda tamam› ka-
çak olan apartman alt› kiliselerde toplan›ld›¤› ve iflsiz
gençlerin hedeflendi¤i vurgulan›yordu. (Radikal Gazetesi,
20 Nisan 2007, s.9)

Misyonerlik, s›radan, masum bir din tebli¤i de¤il, siya-
sî amaçl› emperyalist bir faaliyetin bir parças›d›r. Sömür-
gecili¤in keflif kollar› olarak çal›flan misyonerler, Bat› dün-
yas› ad›na daha çok siyasî çal›flmalar ve casusluklar ya-
parlar. Çal›flt›klar› ülkelerde bilimsel, sosyolojik, stratejik
araflt›rmalar ad› alt›nda etnik ayr›flt›rma ve çat›flt›rma ça-
l›flmalar› yaparlar.

1950'li-60'l› y›llarda da Türkiye'de özellikle Do¤u böl-
gelerinde bir sürü Amerikal› CIA ajan›, Bar›fl gönüllüleri ad›
alt›nda Kürt kökenli Türk vatandafllar›n› Türklere düflman
yapma çal›flmalar› yürüttüler. Bugün de Do¤u ve Güney-
do¤u bölgelerimizde hiç H›ristiyan olmayan köylere bile ki-
lise yap›yorlar. Avrupa'dan ö¤renci getiriyorlar, bir tafl› bi-
le kalmayan eski kiliseleri Avrupa Birli¤i fonlar›yla tamir
ediyorlar. Bu çal›flmalar sonunda topraklar›m›zda hak iddi-
a edecekler. Bafl›m›za Ermeni gailesi gibi yeni gaileler ç›-
kacak.

Haber Ajanda Dergisi - A¤ustos/Eylül 2007
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De¤erli Meslektafllar›m›z, 
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi olarak

Özlük Haklar› konusu en çok önem verdi¤imiz konular›n
bafl›nda gelmektedir. Bu ba¤lamda göreve geldi¤imiz 01
Aral›k 2006 tarihinden bu yana Özlük Haklar›n›n iyilefltiril-
mesi ile ilgili olarak; 

06.12.2006 tarihinde Merkez Konseyi olarak Say›n Ba-
kan›m›z Dr. M. Mehdi EKER'i, Müsteflar Vedat M‹RMAH-
MUTOGULLARI'n›, Müsteflar Yrd. Dr. Ramazan KADAK'›,
Müsteflar Yard›mc›s› Dr. Nihat PAKD‹L'i ziyaret ettik ve Öz-
lük Haklar›n›n iyilefltirilmesi konusunu kendilerine aktar-
d›k. Say›n Bakan›m›z da Özlük Haklar›n›n iyilefltirilmesi ko-
nusunda destek verece¤ini bizlere beyan etti. 

Ocak ay› içerisinde Merkez Konseyi olarak Özlük Hak-
lar›n›n iyilefltirilmesi çal›flmalar› çerçevesinde, Müsteflar
Yard›mc›lar› Dr. Nihat PAKD‹L, Dr. Ramazan KADAK ve
Maliye Bakanl›¤› Müsteflar› ile tekrar görüflmeler yap›lm›fl
olup, bu görüflmelerde Özlük Haklar›n›n iyilefltirmelerine
iliflkin Bakanl›¤›n gerekli çal›flmalar› yapt›¤› ve önümüzde-
ki dönemde ç›kar›lacak ilk kanuna bir madde eklenmek su-
retiyle bu düzenlemenin yap›laca¤› Heyetimize söylenmifl-
tir. 

27.03.2007 tarihinde TVHB Merkez Konseyi üyeleri,
Veteriner Hekimleri Odas› Baflkanlar› ve Veteriner Hekim-
leri Derne¤i temsilcisi ile birlikte Say›n Bakan›m›z Dr. M.
Mehdi EKER'i ziyaret ederek Özlük Haklar›m›z›n iyilefltiril-
mesi konusu tekrar aktarm›fllard›r. Ayr›ca, görüflmede
Müsteflar Yard›mc›lar› Dr. Nihat PAKD‹L ve Dr. Ramazan
KADAK'da bulunmufllard›r. Heyetimize, Özlük Haklar›n›n
iyilefltirilmesi konusunda çal›flmalar›n devam etti¤i, Kanu-

na eklenecek bir madde ile bu haks›zl›klar›n giderilece¤i
ifadesi Say›n Bakan›m›z taraf›ndan tekrar söylenmifltir. 

Son olarak, Merkez Konseyimiz 06.09.2007 tarihinde
daha önceden meslektafllar›m›za duyurdu¤umuz gibi se-
çimlerin hemen ard›ndan 60. Hükümetin belli olmas› ile
birlikte Tar›m ve Köyiflleri Bakan› olan Say›n Dr. M. Mehdi
EKER'i tekrar ziyarette bulunarak, hay›rl› olsun dileklerini
iletmifllerdir. Ayr›ca, Özlük Haklar› konusunun ivedilikle
çözülmesi gerekti¤i hususu bir kez daha Say›n Bakan›m›za
hat›rlat›lm›fl olup, kendisi bir kez daha bu konunun halle-
dilmesi için Bakanl›k olarak ellerinden geleni yapacaklar›
sözünü vermifllerdir. 

Özlük Haklar› konusundaki görüflmelerimiz bu kadar
olmay›p, yapt›¤›m›z her toplant›da, her etkinlikte Bakanl›k
Üst Düzey Bürokratlar›na konu iletilmifl olup, her defas›n-
da konunun çözüme kavuflturulaca¤› sözü al›nm›flt›r. 

Özlük Haklar› konusunda geliflmeler bir süre daha ta-
kip edilecek olup, e¤er yine verilen tüm sözlere ra¤men
Özlük Haklar› konusunda bir iyilefltirme ve düzeltme yap›l-
mad›¤› takdirde, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak
meselemizi tüm kamu oyu ile paylafl›lmas›n› sa¤lamak için
bütün meslek camiam›z ile birlikte bir Eylem Stratejisi be-
lirleyece¤iz. 

Bütün meslek camiam›z taraf›ndan bilinmelidir ki; Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i gücünü siz meslektafllar›m›zdan
almakta olup, meslektafllar›m›z›n içinde bulundu¤u bu
haks›z durumun ortadan kald›r›lmas› için her türlü eylemi
yapman›n kararl›l›¤› içindedir. 

Tüm meslek camiam›za önemle duyurulur. 

Özlük Haklar› Konusunda Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i'nin Çal›flmalar›

Özlük Haklar› konusunda geliflmeler bir süre daha takip edilecek olup, e¤er yine verilen tüm sözlere
ra¤men özlük haklar› konusunda bir iyilefltirme ve düzeltme yap›lmad›¤› takdirde, Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i olarak meselemizi tüm kamu oyu ile paylafl›lmas›n› sa¤lamak için bütün meslek

camiam›z ile birlikte bir Eylem Stratejisi belirleyece¤iz. 

    



Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi ile Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü'nce dü-
zenlenen Uluslararas› Kufl Gribi Kongresi 02-05 Eylül tarihlerinde
Antalya Lares Park Otel'de gerçeklefltirildi. 

Dünya Veteriner Hekimleri Birli¤i Baflkan› L. RUSSELL, Avru-
pa Veteriner Hekimleri Federasyonu Baflkan› W.WINDING, Sivil
Toplum Örgütü Temsilcileri yan›nda Dünya Sa¤l›k Ögütü (WHO),
G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sa¤l›¤› Teflkilat› (OI-
E), Dünya Bankas›, AB Komisyonu, ABD Tar›m Bakanl›¤› Müste-
flar Yard›mc›s›, Azerbaycan, K›br›s, Türkmenistan, Bulgaristan gi-
bi bir çok ülkenin temsilcileri, Veteriner Hekimleri Derne¤i, Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i Vakf›, Veteriner Tavukçuluk Derne¤i,
Veteriner Mikrobiyoloji Derne¤i gibi Ulusal Sivil Toplum Örgütle-
rimiz ile Veteriner Hekim Odalar›m›z›n Baflkanlar›, ‹l Müdürleri,
Hayvan Sa¤l›¤› fiube Müdürleri, Tar›m ve Köyiflleri ve Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›'n›n Bürokratlar›, Sektör temsilcileri, Bilim Adamlar›n›n ka-
t›l›m› ile gerçekleflen kongre baflar›l› bir flekilde tamamlanm›flt›r. 

Kufl Gribi virüsünün yap›s›, antijenik özellikleri, hastal›¤›n bu-
laflmas› ve yay›lmas›, bulaflmada göçmen kufllar›n rolü, hastal›¤›n
klinik ve laboratuvar teflhisi, biyogüvenlik ve önlemleri, bölümlen-
dirme, afl›lar ve afl›lama stratejileri, hastal›ktan korunma, kontrol
ve eradikasyon virüsün genetik de¤iflimi, acil eylem planlar› ve se-
kans analizleri konular›nda çok say›da bilimsel sunumun yap›ld›-
¤› ve tart›fl›ld›¤› bu toplant›n›n amaçlad›¤› hedeflere ulaflt›¤› kana-
atindeyiz. 

Bize böyle bir Kongrenin düzenlenmesi f›rsat›n› veren Tar›m
Bakanl›¤›na, Kongremize katk› ve kat›l›m sa¤layan yerli ve yaban-
c› tüm kat›l›mc›lara, Kongreye maddi destek veren firmalara ve
Kongrenin düzenlenmesinde büyük eme¤i geçen düzenleme ko-
mitesine teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

Uluslararası Kuş
Gribi Kongresi
Gerçekleştirildi
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A.Ü.Veteriner Fakültesinin 2006-2007 y›l› me-
zunlar› D›flkap› kampüsünde yap›lan bir törenle
meslek yaflamlar›na bafllad›lar. Törende aç›l›fl ko-
nuflmas›n› Fakülte Dekan› Prof.Dr.‹brahim BUR-
GU yapt›. Fakültenin Akreditasyon sürecine iliflkin
bilgi vererek bu konuda bir ilke imza att›klar›n› ifa-
de etti. Daha sonra Törende Ankara Üniversitesi
Rektörü Say›n Prof.Dr.Nusret ARAS'ta bir konufl-
ma yapt›lar. Tören Veteriner Hekim And›n›n okun-
mas›, dereceye giren ö¤rencilere ödüllerinin veril-
mesi ve fakülte birincisinin konuflmas›yla devam
etti. TVHB olarak tüm mezunlar›m›za, genç
meslektafllar›m›za baflar›lar diliyoruz. 

AAnnkkaarraa ÜÜnniivveerrssiitteessii VVeetteerriinneerr FFaakküülltteessii
22000066--22000077 YY››ll›› MMeezzuunniiyyeett TTöörreennii

10-11 Eylül 2007 tarihinde Bornova Veteriner Kontrol
Araflt›rma Enstitüsü taraf›ndan ‹zmir'de “Antibiyotik Kullan›m
Stratejileri ve Kal›nt›lar›” konulu bir sempozyum düzenlen-
mifltir. TVHB ad›na Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr.Ender YARSAN sempozyuma kat›larak "Hayvan Sa¤-
l›¤› Hizmetlerinde Antibiyotik Kullan›m Stratejileri ve Ve-
teriner Hekimlerin Rolü" bafll›kl› bir tebli¤ sunmufltur. 

Antibiyotik Kullan›m
Stratejileri ve Kal›nt›lar›

Sempozyumu
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Baflbakanl›k Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkan-
l›¤›nca Sudan'da uygulanan hayvanc›l›k projeleri kapsa-
m›nda, Sudan  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve El Cezire
Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Dekan ve Ö¤retim Görev-
lileri ile Bakanl›k yetkililerinden oluflan Sudan Tar›m Heye-
ti, 19-27 Agustos 2007 tarihinde ülkemizi ziyaret etmifller-
dir. 

Ülkemize gelen ve  Ömer Hasan Dirani (Sudan Federal
Hayvanc›l›k ve Bal›kç›l›k Bakanl›¤› ‹ktisat ve Planlama Ge-
nel Müdürü), Dr. Afaf Mekki ‹smail ( El Cezire Tar›m Ba-
kanl›¤› Veteriner ‹flleri Genel Müdürü), Dr.‹ntisar Yusuf
Türki (Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hayvansal Üretim Fa-
kültesi Dekan Vekili), Prof.Dr. Ali Fadielmola Halit (El Cezi-

re Üniversitesi Hayvansal Üretim Fakültesi Ö¤retim Üyesi),
Bahaeldien Zenelabdien Mohamed (Menagil Hayvanc›l›k
Araflt›rma Enstitüsü Müdürü), Prof.Dr.Elsir Abdelhai Babi-
ker (El Cezire Veteriner Fakültesi Dekan›) ve Mohamed
Hamd Ahmed Kanon (‹nflaat Mühendisi) dan oluflan Su-
dan Tar›m Heyeti, T‹KA Tar›m ve Hayvanc›l›k Projeleri Ko-
ordinatörü Dr. Mahmut ÇEV‹K koordinesinde Türk Veteri-
ner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyini ziyaret etmifllerdir.
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi Genel Bafl-
kan› Dr.Mehmet ALKAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile gö-
rüflen heyet, iki ülke aras›nda veteriner organizasyonlar›
çerçevesinde  iflbirli¤i yap›labilece¤ini görüfltüler.

Sudan’ın Hayvancılık ve Balıkçılık
konularında bürokratları ile Akademisyenleri

Konseyimizi ziyaret etti
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09 Haziran 2007 tarih ve 12146 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›nda Kararda De¤ifliklik Ya-
p›lmas›na Dair Karar da Hayvanc›l›k Desteklemeleri ve 2007 y›l›n-
da yap›lacak olan destekleme miktarlar› belirlenmifltir. 

Birli¤imize ba¤l› 5000 Veteriner Hekim Suni Tohumlama ça-
l›flmalar› yaparak Ülke hayvanc›l›¤›na ve Islah çal›flmalar›na çok
önemli katk›lar sa¤lamaktad›rlar. 

Uygulanmakta olan Hayvanc›l›k Desteklemeleri, Suni Tohum-

lama teflvikleri Veteriner Hekimleri için önemli bir gelir kayna¤›

olup, hayvanc›l›k sektörü ve Islah çal›flmalar›na çok büyük katk›lar

sa¤lamaktad›r. Bu aç›dan 2007 Y›l› Hayvanc›l›k desteklemelerinin

ödenmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gere¤ini sayg›lar›mla arz ederim. 

Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›nda 2007 Y›l› Destekleme Ödemeleri
Hakk›nda Baflbakanl›¤a, Maliye Bakanl›¤›'na ve Tar›m ve Köyiflleri

Bakanl›¤›'na Gönderilen yaz›

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i taraf›ndan 21.09.2007 tarihin-
de Ankara'da Hilton Otel'de bir iftar yeme¤i düzenlendi. Yaklafl›k
300 kiflilik genifl bir kat›l›mla meslek camiam›z bir araya geldi. ‹f-
tar yeme¤ine kat›lanlar aras›nda Prof. Dr.Osman Durmufl (MHP
Milletvekili), Prof.Dr. Abdülkadir Akçan (MHP Mv.), Ramazan Ke-
rim Özkan (CHP Mv.), Vedat Mirmahmuto¤ullar› (Müsteflar),
Dr.Nihat Pakdil (Müsteflar Yrd.), Ali Ero¤lu (Müsteflar Yrd.),
Dr.Ramazan Kadak (Müsteflar Yrd.), Nurettin GÜRGÜR (Ankara Ti-
caret Odas› Meclis Baflkan›), Tekin KÜÇÜKAL‹  (Türk K›z›lay› Ge-

nel Baflkan›) ve Mesut Tamer Genç (Ankara Vali Yard›mc›s›) da
vard›. Bununla birlikte TVHB Merkez Konseyi üyeleri, Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlü¤ü, Etlik Veteriner ve Kontrol Araflt›rma
Enst., Lalahan Hayvanc›l›k ve Araflt›rma Enstitüsü, fiap Enstitüsü,
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n bir çok biriminden veteriner he-
kimler,  T‹GEM, TÜGEM, Teftifl Kurulu, TAGEM ile Ankara Ünvi-
versitesi Veteriner Fakültesi Ö¤retim Üyeleri, Veteriner Hekimleri
Derne¤i ve Ankara Veteriner Hekimleri Odas›ndan davetliler de
iftar yeme¤ine ifltirak ettiler.

TVHB ‹ftar Yeme¤i

     





Meslektafllar›m›zdan gelen yo¤un talep üzerine 18 Mart
2008 y›l›nda sonuçlanacak ve ödül töreni yap›lacak bir Meh-
met Akif ERSOY Ödüllü fiiir Yar›flmas› yapmay› planl›yoruz.
Bu konuda Yönetim Kurulumuz 19 Ekim 2007 tarihininde
yapm›fl oldu¤u toplant›da bir karar alm›fl bulunmaktad›r. 

Ödül kazanan flairlerimizi elbetteki manevi de¤eri yan›nda
küçükte olsa maddi olarak desteklemek gerekti¤ini düflün-
mekteyiz. 

Bu ba¤lamda planlad›¤›m›z ödül miktarlar› flöy-
ledir;

1.lik Ödülü  : 5.000 YTL
2.lik Ödülü  : 3.000 YTL
3.lük Ödülü  :2.000 YTL
Mansiyon    : 1.000 YTL
Mansiyon    : 1.000 YTL
Mansiyon    : 1.000 YTL
Yar›flmay› de¤erlendirecek Kurullar afla¤›daki

flekilde tanzim edilmifltir;
fi‹‹R YARIfiMASI ONUR KURUL
1. Prof. Dr. Sad›k TURAL (T.C. Baflbakanl›k Ata-

türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Baflkan›)
2. Cengiz AYTMATOV (Yazar, Veteriner Hekim,

Büyükelçi) 
3. Nuri GÜRGÜR (Türk Ocaklar› Genel Baflkan›)
4. Bahtiyar VAHAPZADE (fiair)
5. Yavuz Bülent BAK‹LER (fiair)
6. Servet KABAKLI (Gazeteci, Yazar, Türk Edebi-

yat› Vakf› Baflkan›)
fi‹‹R YARIfiMASI JÜR‹S‹
1. Baflkan: Ali AKBAfi (fiair, Kardefl Dergiler Ge-

nel Yay›n Yönetmeni)
2. Yrd. Doç. Dr. Veteriner Hekim Yakup DEL‹-

ÖMERO⁄LU (Yazar, Avrasya Yazarlar Birli¤i Baflka-
n›)

3. Serhat KABAKLI (fiair)
4. Dr.Veteriner Hekim Cumhur KOCA (T.C. Kül-

tür Bakanl›¤› Türk Müzi¤i Gençlik Korosu fiefi)
5. ‹mdat AVfiAR (fiair) 
6. ‹rfan GÜRDAL (Veteriner Hekim, T.C. Kültür

Bakanl›¤› Sanat Yönetmeni)

Ödül Töreni 18 Mart 2008 tarihinde Diyanet Vakf› Toplan-
t› Salonunda yap›lacak olup Mehmet Akif ERSOY'un fiair ve
Veteriner hekimli¤i kimli¤ini kapsayan bir konferans ile Türk
Müzi¤i Dinletisi verilecektir.

fiiir yar›flmas› ile ilgili son kat›l›m tarihi, 15 fiubat 2008
tarihi olup, gerekli duyurular Birli¤imiz taraf›ndan tüm kuru-
lufllara yap›lmaktad›r.

Mehmet Akif Ersoy fiiir Yar›flmas›
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Ulusal Kalk›nma Plan› Görüfl
TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›’na

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez  Konseyi olarak
"Ulusal K›rsal Kalk›nma Plan (UKKP) Tasla¤›" konusundaki
görüfllerimiz ana bafll›klar olarak;

1-UKKP'nin amac› ekonominin gelifltirilmesi ve ifl im-
kanlar›n›n art›r›lmas› olarak tarif edilmektedir. Bu kapsam-
da, mevcut hayvanc›l›k iflletmelerinin hastal›klardan (özel-
likle zoonozlardan)  ari hale getirilmesi için gerekli tüm ça-
l›flmalara destek verilmelidir. 

2-Mevcut iflletmelerin Çevre, ‹nsan sa¤l›¤›, hayvan
sa¤l›¤› ve refah› yönünden iyilefltirilmesi yönünde destek
verilmelidir.

3-Halihaz›r aile hayvanc›l›k iflletmecili¤i yapan yetifltiri-
cilerden süt s›¤›rc›l›¤›nda 5 Büyükbafl Birimi (BB), koyun-
culukta ise 50 Küçükbafl Biriminden (KB) az olan iflletme-
lerin bu seviyelere getirilmesi yönünde teflvikler verilmesi
(bir ailenin geçiminin sa¤lanabilmesi için gerekli olan alt
s›n›r olarak al›nmas›),

4- Yetifltiricilerin hayvanlar›n› bulafl›c› hayvan hastal›k-
lar›na karfl› koruyucu afl›lamalara ilgisini art›rmak ve eko-

nomik kay›plar›n en aza indirilmesi için (özellikle zoonoz
hastal›klarda) afl›lamalara destekleme verilmelidir. Bu hu-
sus Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Veteriner Hekimler için
bir handikap teflkil etmektedir. Yetifltiriciler Hayvan Hasta-
l›k ve Zaral›lar›yla Mücadele program›na al›nan afl›lamalar›
bile yapt›rmamaktad›rlar. Bu konunun acilen çözümlenme-
si gerekmektedir.

5-Hayvanc›l›k sektöründe di¤er ülkelerle rekabet ede-
bilecek  belirli tür ve çeflitler tespit edilerek öncelikli des-
tekler verilmesi (tavukçuluk sektöründe oldu¤u gibi) ge-
rekmektedir (Bal›kç›l›k, Ar›c›l›k, ‹pekböcekçili¤i, tiftik,…
vb).

6-Desteklemeler ülkenin co¤rafi yap›s›, bitki örtüsü,
sosyolojik yap›s› dikkate al›narak bölgesel kalk›nma prog-
ramlar› haz›rlanmal›d›r.

7-‹flsizli¤in azalt›lmas› kapsam›nda  en düflük yat›r›m
maliyeti ile istihdam sa¤lanan hayvanc›l›k  sektörüne yete-
ri oranda  (UKKP sayfa 13’te Tar›mda Hayvanc›l›¤›n pay›
%25 oldu¤u belirtilmesine ra¤men 48. sayfas›nda hayvan-
c›l›k desteklemelerinin %12 oldu¤u belirtilmektedir)  des-
tek verilmesi için gerekli planlaman›n yap›lmas› gerekmek-
tedir.

   



25
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  3-4

Veteriner Hekim Ücretleri ve Yönetmelik hakk›nda
‹STANBUL T‹CARET ODASI BAfiKANLI⁄I’NA
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i, Anayasan›n 135.Mad-

desine dayanarak ve 6343 Say›l› Veteriner Hekimli¤i Mes-
le¤inin ‹cras›na, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ile Odala-
r›n›n Teflekkül Tarz›na ve Görece¤i ‹fllere Dair Kanun'a gö-
re teflekkül etmifl, Türkiye s›n›rlar› içerisinde meslek ve sa-
natlar›n› icra eden bütün Veteriner Hekimlerin kat›ld›¤›, Ve-
teriner kamu ve kifli yarar›na uygulan›p geliflmesini sa¤la-
mak ve meslek mensuplar›n›n hak ve yararlar›n› koruma
amac› ile kurulmufl, tüzel kiflili¤e sahip kamu kurumu nite-
li¤indeki bir mesleki kurulufltur.

6343 Say›l› Yasan›n 15. Maddesinin (b) bendinde
“Azalar›n›n maddi ve manevi menfaatlerini, hak ve memle-
ket menfaatiyle telif eder mahiyette korumak” ibaresi yer
almaktad›r.

Ülkemizde yoksulluk s›n›r›n›n 600 YTL, açl›k s›n›r›n›n-
da 2000 YTL oldu¤unu düflünecek olursak  meslektafllar›-

m›z›n alm›fl oldu¤u ücretlerin çokta yüksek olmad›¤› anla-
fl›lmaktad›r. Kald›ki bizler, veteriner hekimler olarak sade-
ce hayvan sa¤l›¤› de¤il halk sa¤l›¤›, g›da güvenli¤i, çevre
sa¤l›¤› içinde çok önemli bir meslek grubuyuz. 

‹lgide bahsedilen Kamu d›fl›nda çal›flan veteriner he-
kimlerin iflverenle yapm›fl oldu¤u sözleflmeleri ifl sözlefl-
mesi olarak kabul edip serbest b›rak›lmas›, taraflar›n irade-
si do¤rultusunda serbestçe belirlenmesi halinde bu gelir
adaletsizli¤ine, haks›zl›¤a ve karmafl›kl›¤a sebep olacakt›r
ki halk sa¤l›¤›n› çok yak›ndan ilgilendiren bu konuda taraf-
lar aras›nda pazarl›¤a sebep olacak ve burada iflveren kim
daha az paray› al›rsa ona iflverecektir.

Bu itibarla “Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Hizmetleri-
nin Yürütülmesine ‹liflkin Uygulama Yönetmeli¤i'nin 113.
maddesinin iptal edilmesi ve veterinerlik ücretlerinin taraf-
lar aras›nda serbest bir flekilde belirlenmesine imkan ta-
n›nmas› gibi bir durum söz konusu de¤ildir.

TVHB Merkez Konseyi Oda Ziyaretleri
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez

Konseyi Baflkan› Dr. Mehmet ALKAN, II. Bafl-
kan Dr. Nahit YAZICIO⁄LU ve Muhasip Üye
Talat GÖZET taraf›ndan, Odalar›m›z›n yapt›¤›
çal›flmalar› yerinde görmek, bölgede çal›flan
meslektafllar›m›z›n sorunlar›n› yerinde tespit
etmek amac›yla, Temmuz ve A¤ustos aylar›
içerisinde Amasya, Samsun, Giresun, Ordu,
Trabzon, Erzurum, Elaz›¤, Sivas, Malatya Er-
zurum, Trakya, Kars ve Kayseri Veteriner He-
kim Odalar›na ziyaretler gerçeklefltirilmifltir.
Ziyaretlerde, bölgede çal›flan veteriner he-
kimler ve oda yönetimleriyle görüflmeler ya-
p›larak sorunlar tespit edilmifl olup, bu so-
runlar›n çözümü için gerekli çal›flmalarda
Merkez Konseyi olarak her türlü katk›n›n sa¤-
lanaca¤› meslektafllar›m›za iletilmifltir.
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Yönetmelik Tasla¤›

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI⁄I
Hukuk Müflavirli¤i’ne
“Hayvanat Bahçelerinin Kurulufl, Çal›flma Usul ve

Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” tasla¤› hakk›nda Birli¤imi-
zin görüflü flu flekildedir;

Tan›mlar MADDE 4-d) Denetim eleman›: “… konu-
sunda uzman en az 4 y›ll›k üniversite mezunu” ibaresinin,
“Veteriner Hekim” fleklinde de¤ifltirilmesi, 

Hayvanat bahçelerinin grupland›r›lmas› MADDE 5-a)
A grubu hayvanat bahçeleri; “… sorumlu yönetici ile en az
bir veteriner hekim istihdam etmek zorundad›rlar.” ibare-
sinin “…sorumlu yönetici dahil en az iki Veteriner Hekim
istihdam etmek zorundad›rlar.” fleklinde de¤ifltirilmesi,

Hayvanat bahçelerinin grupland›r›lmas› MADDE 5-b)
B grubu hayvanat bahçeleri; “…Bu grup hayvanat bahçe-
leri sorumlu yönetici bulundurabilir ve veterinerlik hizmeti
hizmet al›m› fleklinde yap›labilir.” ibaresinin “Bu grup hay-
vanat bahçeleri sorumlu yönetici veteriner hekim veya en
az bir veteriner hekim istihdam etmek zorundad›r.”  fleklin-
de de¤ifltirilmesi,

Veteriner hekimin görev ve sorumluluklar› MADDE

10-n) “Türlere özgü ötenazi ve tehlikeli ilaçlarla ilgili pro-
tokolleri 1262 Say›l› Kanun ve 23.10.2002 tarih ve 24915
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan Veteriner ‹spençiyari ve
T›bbi Müstahzarlar Yönetmeli¤i do¤rultusunda haz›rla-
mak” fleklinde de¤ifltirilmesi, 

Veteriner hekimin görev ve sorumluluklar› MADDE
10- Ayn› madde içine “hastalanan hayvanlardan numune
almak ve numunenin uygun koflullarda saklanarak gerekli
tahlillerin yap›lmas›n› sa¤lamak” ibaresinin ayr› bir f›kra
olarak eklenmesi,

Hayvanat bahçesi için genel flartlar MADDE 11-k)
“Nesli tehlike alt›nda olan hayvanlar›n ço¤almas› yönünde
program haz›rlan›r ve bu esnada veteriner hekim sürekli
bulundurulur” flekilde de¤ifltirilmesi,  

Hayvanat bahçesi için genel flartlar MADDE 11- Ayn›
madde içine “Ziyaretçiler ve hayvanlar aras›ndaki fiziksel
kontaklar hayvanat bahçesi çal›flanlar›n›n gözetimi alt›nda
belirli zaman dilimlerinde, hayvan refah›n› tehlikeye sok-
mayacak flekilde yap›l›r ve ziyaretçiler taraf›ndan hayvanla-
r›n beslenmesine izin verilmez.” ibaresinin ayr› bir f›kra
olarak eklenmesi uygun görülmektedir.
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G›dalar›n Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesi

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I
Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’ne
G›da Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulunun Bakanl›-

¤›n›za gönderdi¤i 14.09.2007 tarih ve 2007/ 0916 say›l›
yaz›s›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nca yürütülen
30.03.2005 tarih ve 25771 say›l› G›da ve G›da ile Temasta
Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontro-
lü ve Denetimi ‹le ‹flyeri Sorumluluklar›na Dair Yönetmelik'
in yürütmesinin Dan›fltay ‹dari dava Daireleri Kurulunun
23.06.2006 tarihli ve 2006/341 say›l› karar› ile oy çoklu¤u
ile durduruldu¤u ve 5216 say›l› “Büyükflehir Belediye Ka-
nunu” ve 5393 say›l› “Belediye Kanunu” hükümleri gere¤i;
belediyelere verilen g›da ile ilgili denetim görevinin g›da
güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›na yönelik oldu¤unun tespit
edildi¤i ve bu nedenle de Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n
yan› s›ra belediyeler ve Büyükflehir Belediyelerinin de 5216
ve 5393 say›l› kanunlara dayanarak g›da güvenli¤inin sa¤-
lanmas›na yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmakta
oldu¤unu, ayr›ca g›da iflletmelerinin ruhsatland›r›lmas› ça-
l›flmas›n› yürüttü¤ünü belirtmektedir. Bu nedenle de yerel
yönetimlerde g›da kontrolörü ve denetçisi olarak yeteri ka-
dar g›da mühendisinin istihdam edilmedi¤i bildirilmekte-
dir. 

Ancak 5179 say›l› G›dalar›n Üretimi,Tüketimi ve Denet-
lenmesine Dair 560 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname-
nin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda kanunun 3 üncü mad-
desinde G›da kontrol ve g›da denetim ifl ve ifllemlerini ye-
rine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde
e¤itim alm›fl Bakanl›k taraf›ndan e¤itim verilerek yetkilen-
dirilmifl olan kifliler" olarak tan›mlanmas›na ra¤men ilgili
dilekçede g›da denetçi ve kontrolörlerinin sadece g›da mü-
hendislerinden olufltu¤u intibas› verilerek kamuoyu yanl›fl
yönlendirilmekte ve g›da denetimi hizmetlerinde görevli di-
¤er meslek guruplar›na ve özellikle veteriner hekimlere bü-

yük haks›zl›k edilmektedir.
Veteriner hekimler, hayvan

hastal›klar› ve hayvansal g›da
üretimi konular›nda, ald›klar› e¤i-
tim nedeniyle özellikle halk sa¤l›-
¤›, ekolojik, ekonomik ve kültürel
alanlarda gerçekçi, bilimsel bir
yaklafl›ma sahip, lider bir hizmet
anlay›fl› içerisindedir.

Günümüzde bilimsel ve teknolojik geliflmelere karfl›n
toplumlar› en fazla meflgul eden sorunlardan birisi, hatta
en önemlisi g›da güvenli¤i ve halk sa¤l›¤› konular›d›r. Bu
kapsamda Veteriner Halk Sa¤l›¤› (VHS) hizmetleri gerek
Avrupa Birli¤i ülkelerinde gerekse di¤er geliflmifl ülkelerde
üzerinde önemle durulan bir alan olup, ilgili mevzuatlar›
içerisinde de en önemli k›sm› oluflturmaktad›r. Veteriner
Halk Sa¤l›¤› bünyesinde de “g›da güvenli¤i” birincil konu
bafll›¤›d›r.

Bilindi¤i gibi insan sa¤l›¤›, hayvan sa¤l›¤› ve hayvansal
üretim ile çok s›k› bir iliflki içindedir. ‹nsan, hayvan popü-
lâsyonu ve oluflturduklar› çevre üçgeninde; 

Zoonoz olarak bilinen birçok hastal›k hayvanlardan ve
hayvansal g›dalardan insanlara geçebilmektedir. Veteriner
Hekimlik, bu kapsamda halk sa¤l›¤›n›n korunmas› ve iyi-
lefltirilmesine yönelik hizmetlerde önemli rol oynamaktad›r
ve gelecekte de bu rolü artarak devam edecektir. 

Çiflikten sofraya g›da güvenli¤i kapsam›nda Veteriner
Hekimlik en önemli unsur oldu¤undan gelecek dönemler-
de yap›lacak birtak›m de¤ifliklikler ile Veteriner Halk Sa¤l›-
¤› Hizmetlerinin kapsam› daha da geniflleyecektir. Bu ne-
denle veteriner hekimlerin yerel yönetimlerde yeterince is-
tihdam›n›n sa¤lanarak yasalarla belirtilen görevlerini yap-
malar›n›n sa¤lanmas› hususunda bilgilerinizi ve gere¤ini
arz ederim.
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T.C. TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄I’NA

Ulusal medyada son günlerde yay›nlanan haberlere
göre ; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nda de¤ifliklik öngö-
ren tasla¤›, kamuoyunda "y›pranma pay›" olarak bilinen fii-
li hizmet süresi zamm› kapsam›ndaki ifl yeri ve ifllerde de-
¤ifliklik yap›lmas› düflünülmektedir.

Bu kapsamda, 5510 say›l› kanunda de¤ifliklik öngören
söz konusu taslakta Fiili Hizmet Süresi Zamm›n› düzenle-
yen 40. maddesi 13. bendin de yer alan “Tar›m Bakanl›¤›
Zirai Mücadele ve Karantina Teflkilat› ile Veteriner Teflkila-
t›nda vazife gören memur ve hizmetlilerden, zirai mücade-
le ve zirai karantina teknik ve idari iflleri ile salg›n ve bula-
fl›c›, paraziter hayvan hastal›klar› ile mücadele ifllerinde ça-
l›flan personelin hizmet sürelerine eklenen 60 günlük fiili
hizmet süresi zamm›n›n” kald›r›lmak istenildi¤i anlafl›l-
maktad›r. Bu veteriner sa¤l›k çal›flanlar›n›n kazan›lm›fl hak-
lar›n›n geri al›nmas› anlam›na gelmektedir ve takdir buyu-
rursunuz ki, meslek örgütümüz ve meslektafllar›m›z tara-
f›ndan  hiçbir flekilde kabulü ve anlafl›lmas› mümkün de¤il-
dir.  

Bilindi¤i üzere, Dünya'da 200'den fazla Zoonoz (hay-
vandan insana bulaflan) hastal›k bulunmakta ve baflta fiar-
bon (Antraks), Kuduz, Brusellozis,Tüberkülozis, Kufl gribi
ve K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli olmak üzere pek çok has-
tal›¤a ülkemizde de rastlan›lmaktad›r. Veteriner Hekim ve
Veteriner Sa¤l›k Teknisyenleri bu hastal›klara karfl› kendi
sa¤l›klar›n› riske atarak, çok zor flartlar alt›nda mücadele
etmektedirler, bundan sonra da ayn› flekilde çal›flma azmi
ve kararl›l›¤› içindedirler. Nitekim son dönemde tüm dün-
yan›n takdirini kazanan Kufl gribi mücadelesinde Veteriner
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n üstün baflar›s› somut bir örnek teflkil
etmektedir. Buna karfl›l›k, yoksulluk s›n›r›na dayanan ma-
afllar›nda ve di¤er  özlük haklar›nda  iyilefltirme yap›lmas›
için u¤rafl verilen bir dönemde, kazan›lm›fl hak durumun-
da olan fiili hizmetin kald›r›lmaya çal›fl›lmas›; kamuda çal›-
flan meslektafllar›m›za yap›lacak büyük bir haks›zl›k anla-
m›na gelir ki, zaten azalmakta olan moral ve motivasyon-
lar›n›n daha da bozulmas›na yol açacakt›r kan›s›nday›z.

Yukar›da arz edilmifl nedenlerden dolay›, 5510 say›l›
kanunun 40. maddesi 13.bendinde yap›lmak istenen de¤i-
flikli¤in söz konusu taslaktan ç›kar›lmas› konusununda ge-
re¤inin yap›lmas› hususunu, sayg›lar›mla arz ederim.

FFiiiillii hhiizzmmeett ssüürreessii zzaammmm››

CUMHURBAfiKANLI⁄I YÜCE MAKAMINA
Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i
Çankaya-ANKARA

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i 6343 Say›l› yasa ile kurulmufl Kamu kurumu niteli¤inde tüm veteriner hekimleri bün-
yesinde bar›nd›ran bir meslek örgütüdür.

Yeni seçilen Cumhurbaflkan›m›z› yüce katlar›nda ziyaret edip, yönetim kurulu olarak mesleki sorunlar›m›z› arzetmek
istiyoruz.

Yüksek müsadelerinize arz ederim.
Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi Baflkan›

VVeetteerriinneerr HHeekkiimmlleerriinn SSoorruunnllaarr›› ZZiiyyaarreettii
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Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeli¤i ile
ilgili olarak 2007/876 say›l› 27.06.2007 tarihli ‹stanbul Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odas›’n›n yaz›s›na istinaden Birli¤imizin görü-
flü flu flekildedir.

"02/04/2006 tarih 26127 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›fl
olan Veteriner Hekim Muayenehane Poliklinik Yönetmeli¤i'nde
de¤ifliklik yap›lmas› hakk›ndaki Yönetmelikteki "meslek icras›nda
sak›nca olup olmad›¤›na dair belgenin kald›r›lmas›" konusu ile il-
gili olarak, Yönetmelik de¤iflikli¤inden önce Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› ile bu maddenin Yönetmelikten kald›r›lmas› yönünde,
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak herhangi bir mutabakat›m›z
söz konusu olmam›flt›r.   

"Veteriner Hekimlik" mesle¤inin icras›n› düzenleyen 6343 Sa-
y›l› "Veteriner Hekimli¤i Mesle¤inin ‹cras›na, Türk Veteriner He-
kimleri Birli¤i ‹le Odalar›n›n Teflekkül Tarz›na Ve Görece¤i ‹fllere
Dair Kanun" incelendi¤inde; 

Kanunun 2. maddesi, veteriner hekimlerin bu kanun hüküm-
lerinde mesleklerini icra edebileceklerini aç›kça ifade etmifl olup,
15. maddesinde ise veteriner hekimlik mesle¤ini memleket men-
faatine en faydal› flekilde tatbikini sa¤lamak görevini Türk Veteri-
ner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi'ne vermifltir. 33. madde ise
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Oda ‹dare heyetinin bundan baflka
vazife ve salahiyetleri k›sm›nda: 

a)   Sanat icras› hakk›ndaki mevzuat›n gere¤i gibi uygulanma-
s›n› temin etmek; görev ve salahiyeti Türk Veteriner Hekimleri Bir-

li¤i oda yönetimlerine tevdi edilmifltir. 

b)  ‹fl veya hasta sahipleri ile oda azas› aras›nda arac›l›k ya-
panlar› meslek ve sanat›n icras›nda gayrimeflru menfaat sa¤lamak
gibi mevzuat ve meslek adab›na yak›flmayacak harekette bulunan-
lar› önlemek.

6343 say›l› kanunun bütünü incelendi¤inde meslek icras›na
iliflkin birkaç küçük alan d›fl›nda tamam›na yak›n bölümünün Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i ve odalar›n vazife ve salahiyetleri ala-
n›nda düzenlenmifl oldu¤u görülmektedir. Bu sebeple ilgili idari
kurumlar mevcut mevzuat›n gere¤ini yaparken odalar›n düzenle-
mifl olduklar› meslek icras›nda sak›nca olup olmad›¤›na dair bel-
geleri de mutlak de¤erlendirilmesi gerekti¤i, idare hukukundaki
yetki ve usulde paralellik ilkesi gere¤i izin veren kurum olan Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i Odalar›n›n bu iznin devam› konusunda
da karar verecek idare konumunda bulundu¤u, bu baflvuruyu ya-
pacak olan›n ise ilgili veteriner hekimler olmas› gerekti¤i göz ard›
edilmemelidir. Yukar›da anlat›lan mevzuat ›fl›¤›nda; 

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ve Odalar›n›n Kanunun suç
sayd›¤› ve kanunu çi¤neme kast› ile hareket edenlere, görmezden
gelerek onay verecek anlamda belge düzenlemesi, kamu sa¤l›¤›na
zarar verecek davran›fllar içinde olmas› beklenemez.

‹STANBUL BÖLGES‹ VETER‹NER HEK‹MLER‹ ODASI
BAfiKANLI⁄INA

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi olarak,
Veteriner sa¤l›k teknisyelerinin mesle¤imiz hak ve yetkile-
rini talep eden nitelikteki hayvan  sa¤l›¤› kabini ile ilgili ola-
rak Dan›fltay'da Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'na açm›fl ol-
duklar› davada mesle¤imizin hak ve yetkilerini korumak

amac›yla müdahil olmufltur, gerek bu konuda gerek di¤er
mesleki konularda hak ve ç›karlar›m›z›n korunmas›nda ‹s-
tanbul Veteriner Hekimler Odas›'n›n vermifl oldu¤u destek
dolay›s›yla ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› Yönetim Ku-
rulu'na ve çal›flma guruplar›nda emek sarfeden meslektafl-
lar›m›za teflekkür ediyor, çal›flmalar›nda baflar›lar diliyo-
ruz.

VVeetteerriinneerr HHeekkiimm
MMuuaayyeenneehhaannee vvee
PPoolliikklliinniikk YYöönneettmmeellii¤¤ii

Veteriner Sa¤l›k Teknisyenleri Davas›
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Do¤u Anadolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odalar› Konsey
toplant›s›, Kars-Ardahan-I¤d›r Veteriner Hekimler Odas›'n›n
(VHO) ev sahipli¤inde Kars Sim-Er Otel'de yap›ld›. Toplant›ya
TVHB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Mehmet Alkan, Erzurum
VHO Baflkan› Doç. Dr. Yavuz Selim Sa¤lam, Van VHO Baflka-
n› Prof. Dr. Yakup Can Sancak, Erzincan VHO Baflkan› Naci
Gün ve Kars-Ardahan-I¤d›r VHO Baflkan› Doç. Dr. Yavuz Öz-
türkler ile serbest veteriner hekimler kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Kars-Ardahan-I¤d›r VHO Baflkan› Doç. Dr.
Yavuz Öztürkler, suni tohumlama destek primlerinin ödenme-
mesinin sahada çal›flan veteriner hekimleri olumsuz etkiledi-
¤ini söyledi. 

TVHB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Mehmet Aklan ise,
Türkiye'nin hayvanc›l›k aç›s›ndan geliflmifl bir ülke olmad›¤›n›
belirterek, "Biz, hayvanc›l›kta her ne kadar klasik olarak söyle-
nen 'hayvanc›l›k memleketiyiz, Do¤u Anadolu hayvan deposu'
diyorsak da, hayvanc›l›kta geliflmifl bir ülke de¤iliz. Geliflmek-
te olan bir ülke denilebilir. Çünkü, toplam tar›msal gelirler içe-
risindeki hayvansal gelirlerin pay› maalesef yüzde 25-30 civa-
r›ndad›r" dedi. 

Destekleme primlerinin ödenmesiyle ilgili olarak Tar›m ve
Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker'le birçok kez görüfltü¤ünü dile
getiren Alkan, primlerin seçim öncesi çok hor kullan›ld›¤›n›
söyleyerek, "Maalesef bizim bu seneki suni tohumlama des-
tekleme primleri ödenmedi. Ben bununla ilgili Bakan beye git-
tim. Yeniden atan›fl›n›n ikinci, üçüncü günü tebrik için gitti-
¤imde görüfltüm. Maliye Bakanl›¤›'na, Baflbakanl›k'a, Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›'na ayn› zamanda da resmi yaz›lar yaz-
d›m. Aç›k söylemek gerekirse Tar›m Bakan›, suni tohumlama
teflvik primlerinin ödenip ödenmedi¤ini bilmiyor. Yan›ndaki
müsteflar›na sordu, o da bilmiyor. Daha sonra takip edilmesi
için talimat verdi. Denildi ki, Tar›m Bakanl›¤›'nda desteklerle

ilgili bir kurufl pa-
ra kalmad›. Bu pa-
ralar seçim öncesi
çok hor bir flekilde
kullan›ld›. Bir il,
çok küçük bir ile
(A¤r›) sadece yem
teflvik primi olarak
verilen para 50
trilyon lira. Küçük bir il, ama toplam arazisinin tümünde yem
bitkisi ekilse o para ancak tutuyor. Hatta neredeyse o parayla
o topraklar›n tümü al›nabilir. Bizim suni tohumlama teflvikle-
rinin tümü 36 trilyon lira. Yani bu destekler maalesef seçim
öncesi bir seçim malzemesi olarak hor bir flekilde kullan›lm›fl
ve bütçede para kalmam›fl" diye konufltu.

Alkan, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile bakanl›k bürokrat-
lar›n›n kendilerini oyalad›¤›n› öne sürerek, "fianl›urfa'da top-
lam tar›msal destek 5 katrilyon. Urfa bunun yüzde 9'unu al-
m›fl. Yüzde 9'u, 5 katrilyonla çarp›nca 450 trilyon lira ediyor.
Yani bir Urfa'ya verilen tar›msal destek 450 trilyon lira. Bu
korkunç bir rakam. Yani devlet vermifl, ama suni tohumlama
bizim en önemli gündem maddemizdir. Maalesef 10 ayd›r bi-
zim arkadafllar para harc›yorlar ve sermayeleri de s›n›rl›. Dev-
lette alaca¤›m›z kalmaz, ama mühim olan zaman›nda almak-
t›r. B›çak kemi¤e dayan›rsa biz de meslek olarak tavr›m›z› flek-
li ne olursa olsun ortaya koyaca¤›z. Eylem mi yapar›z, ifl mi b›-
rak›r›z, bir gün et muayenesi mi yapmay›z, bakanl›¤a m› yürü-
rüz, hayvan sürüleriyle Ankara'ya m› gideriz belli olmaz. Ama
bir fley yapaca¤›z. Çünkü 2 seneyi aflk›n süredir bakanl›k ve
bakanl›k bürokrasisi bizi oyal›yor" fleklinde konufltu.

(‹hlas Haber Ajans› - 20.10.2007).

DO⁄U ANADOLU VETER‹NER HEK‹M ODALARI
‹ST‹fiARE TOPLANTISI

19-20Ekim 2007 tarihlerinde yap›lacak olan
“Dünya G›da Günü 2007 Sempozyumu'nda “Çiftlikten
Sofraya G›da Güvenli¤i Sa¤lamada Mesleklerin Rolü”

bafll›kl› oturumda Türk Veteriner Hekimleri Birli¤ini
temsilen Dr. Erdo¤an fiahin kat›lm›fl ve konu ile ilgili
bir sunum yapm›flt›r. 

Dünya G›da Günü 2007 Sempozyumu

  



Kurban ile ‹lgili Protokol
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ile Türkiye K›z›lay Derne¤i aras›nda Kurban Bayram› nedeniyle Kurban kesimi konusunda ortak

bir Protokol imzalad›lar. 

  



Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ve SET-B‹R ortakl›¤› ile
gerçeklefltirilmesi planlanan ”ULUSLARARASI VETER‹NER
HALK SA⁄LI⁄I VE GIDA GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹ KONGRES‹” 2008
y›l› Nisan ay› bafl›nda yap›lmas› öngörülmektedir.

Bu Kongrede 2 gün boyunca yerli ve yabanc› resmi otori-
teler (karar vericiler ve uygulay›c›lar), Sivil Toplum Örgütleri
ve bilim insanlar› afla¤›da bafll›klar halinde verilen konularda
tebli¤ler vereceklerdir. Kongrenin kat›l›mc› profili olarak;
- Bakanl›k Merkez Teflkilat› üst düzey yöneticileri, Bakanl›k

‹l Müdürleri, ‹l Kontrol Laboratuvar Müdürleri, Veteriner
Kontrol ve Araflt›rma Enstitüsü Müdürleri, G›da Araflt›rma
Enstitüsü Müdürü (Toplam 120 Kifli)

- Et ve Süt Sanayicileri (100 kifli)
- Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ve Bölge Veteriner Hekim

Odalar› Baflkanlar› (45 Kifli)

- Üniversiteler (Veteriner Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri, T›p
Fakülteleri, G›da Mühendisli¤i Fakülteleri 40 Kifli)

- Sa¤l›k Bakanl¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, DPT ve Be-
lediyeler (Toplam  20 Kifli)

- Sivil Toplum Kurulufllar›: BESD-B‹R, ETB‹R, TDSYMB,
TGDF, THSK, TOBB, TUS‹AD, TÜB‹TAK, TÜRK‹YEM-B‹R,
TVHB VAKFI, VEFADER, VGHD, VHD, V‹SAD, VMD, VTD,
YUM-B‹R (Alfabetik s›ra ile) (Toplam 50 Kifli) 

- Özel G›da Kontrol Laboratuvarlar› (5 Kifli)
- Uluslararas› Kurulufllar: EFSA, EU, EUFIC, FAO, FVE, FVO,

IDF, OIE, USDA, WHO, WTO, WVO (Alfabetik s›ra ile) (15
Kifli)

- Medya (Yaz›l› ve Görsel : 20 Kifli)
Toplam 400 kiflinin davet edilmesi planlanmaktad›r.
KONU BAfiLIKLARI
1. Veteriner Halk Sa¤l›¤› ve G›da Güvenli¤inin Önemi
2. Uluslararas› Kurulufllar›n bu konudaki politikalar›
3. AB ve ABD'de G›da Güvenli¤i sistemi ve uygulamalar›

a) AB Sistemi ve Uygulama modeli
b) ABD Sistemi ve Uygulama modeli

4. Türkiye Sistemi ve Uygulama modeli
5. Sa¤l›kl› Hayvan, Güvenilir Hayvansal G›da

a) Hayvan hastal›klar›n›n G›da güvenirli¤i üzerine
olumsuz etkileri
b) G›da kökenli enfeksiyonlar ve yeni zoonozlar
c) Veteriner Halk Sa¤l›¤› yönünden Hayvan hastal›kla-
r›n›n kontrol stratejileri

6. G›da Güvenli¤i ve Hayvansal G›da
a) Çiftlikten sofraya g›da güvenirli¤i
b) Hayvansal G›dalardaki katk› ve kal›nt›lar›n›n Halk
sa¤l›¤› yönünden önemi
c) G›da kökenli mikroorganizmalarda Antimikrobial
direnç sorunu ve insan sa¤l›¤› yönünden riskleri

7. Tüketici Bak›fl› ile g›da güvenli¤i
a) Markalaflma ve önemi
b) Tüketici Kurulufllar›n›n güvenilir g›da arz› ve pazar-
lamas›ndaki rolü
c) Yasad›fl› Üretimin Halk sa¤l›¤› ve Ülke ekonomisine
etkisi

8. ‹nsan Hekimli¤i perspektifinden Halk Sa¤l›¤› ve G›da
Güvenli¤i
a) Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n görüflleri ve faaliyetleri
b) T›p Fakültelerinin görüflleri 

http://www.vetfoodcongress2008.org

UUlluussllaarraarraass›› VVeetteerriinneerr HHaallkk SSaa¤¤ll››¤¤›› vvee
GG››ddaa GGüüvveennllii¤¤ii KKoonnggrreessii
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Bu yaz› s›n›rl› say›da konunun önemiyle mütenasip
taslak  Ek-I'de bafll›klar›n› arz etti¤im konularda tebli¤ ve-
rebilecek yetkin meslektafl›m›z bilim insanlar›na gönderil-
mifltir. Ekte bulunan bu bafll›klardan biri veya kendinize
uygun buldu¤unuz bir bafll›k alt›nda sunum yapman›z
özellikle mesleki etik ve deontoloji konular›nda genç vete-
riner hekimler ile ö¤renciler aç›s›ndan çok yararl› olacakt›r.

Sayg›lar›mla arz ederim.

Dr. Mehmet ALKAN
Merkez Konseyi Baflkan›

DA⁄ITIM:
Prof. Dr. Ferruh D‹NÇER (Emekli Ö¤retim Üyesi)
Prof. Dr. fiakir Do¤an TUNCER (Veteriner Hekimleri

Derne¤i Baflkan›)
Prof. Dr. Fuat ODABAfiIO⁄LU (Mustafa Kemal Ünv.

Veteriner Fak.)
Prof. Dr. Aflk›n YAfiAR (Selçuk Ünv. Veteriner Fak.)
Doç. Dr. Abdullah ÖZEN (F›rat Ünv. Veteriner Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Tamay BAfiA⁄AÇ GÜL (Ankara Ünv. Ve-

teriner Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZBEY (F›rat Ünv. Veteriner Fak.)

Kemal KUTLAY (‹VHO Yönetim Kurulu Üyesi)
Mestan ÖZYER (Bornova Veteriner Kontrol ve Araflt›r-

ma Enstitüsü)

KONU BAfiLIKLARI 
• Veteriner Hekimli¤in önemi
• Mevcut Veteriner E¤itiminin Analizi
• ‹yi Veteriner Hekimlik Klavuzu
• Veteriner Hekimlik Meslek Eti¤i
• Veteriner Hekimli¤in tarihsel geliflimi ve deontolo-

ji
• 21. Yüzy›lda Veteriner Hekimli¤in yeni vizyonu
• Veteriner hekimlik ve de¤iflim
• Hayvansal üretimde ve g›da güvenli¤inde veteriner

hekimin yeri
• ‹fl ahlak› aç›s›ndan veteriner hekimlik ve mevzuat

iliflkileri
• S›radan hekim olmamak, Dünyan›n en sayg›n mes-

le¤i olmak
• Geliflmifl ülkelerdeki veteriner hekimlik hizmetleri

ile ülkemizin karfl›laflt›r›lmas›
• Ülkemizdeki veteriner hekimli¤in mevcut durumu

(De¤iflik bak›fl aç›lar›ndan)

CCuummhhuurriiyyeettiimmiizziinn 110000.. yy››ll››nnddaa TTüürrkk VVeetteerriinneerr HHeekkiimmllii¤¤iinniinn VViizzyyoonnuu

““DDüünnyyaann››nn eenn ssaayygg››nn
mmeessllee¤¤ii oollmmaakk”” PPaanneellii

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda mesle¤imizin vizyo-
nunun de¤erlendirilece¤i bir dizi panel yapma karar› al›nm›flt›r. Buna iliflkin ilgili bilim in-
sanlar›na gönderilen yaz› metni afla¤›da sunulmufltur.
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Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› “Veteriner Hiz-
metleri,G›da ve Yem Kanunu Tasla¤›”n›
25/12/2007 tarihinde görüfle açm›fl bulun-
maktad›r. Bu Kanun Tasla¤› görüfl bildir-
mek üzere Merkez Konseyimize gönderil-
mifltir.

Merkez Konseyi olarak, bu kanun ta-
sar›s›n›n ülkemiz ve mesle¤imizin
amaçlar›na en uygun flekilde ç›kmas› en
önemli amac›m›zd›r. Görüfl haz›rlan›r-
ken, tüm meslektafllar›m›z›n ve meslek
örgütlerimizin katk›lar›n› sa¤lamak istiyo-
ruz. Bu nedenle; Türk Veteriner Hekimleri
Birli¤i Vakf›, Veteriner Hekimler Derne¤i ve
baz› Odalar›m›zdan oluflan bir komisyon ma-
rifetiyle Kanun Tasla¤›n›n detayl› bir flekilde in-
celenerek, kapsaml› bir görüfl oluflturulmas› plan-
lanm›flt›r.

Tüm meslektafllar›m›z görüfllerini e-mail yoluyla gön-
derebilirler. Bu görüfller komisyon taraf›ndan de¤erlendiri-
lecektir. Görüfllerin maddeler üzerinden oluflturulmas› uy-
gun olacakt›r.

Görüfller oluflturulurken, bu kanun tasar›s›n›n AB
uyum yasalar›ndan oldu¤unun ve tasar› haz›rlan›rken dik-
kate al›nan 178/2002-852/2004-853/2004-854/2004-882/
2004 ve 1774 say›l› AB direktiflerinin göz önünde bulundu-
rulmas› gerekir. Çünkü bu direktifler “regulation” özelli¤in-
de olup aynen uygulanmas› gerekmektedir.

Bakanl›k yetkilileri ile yap›lan görüflmelerde kanun tas-
la¤›n›n sadece kanuni dayanak sa¤layacak flekilde k›sa ve

anlafl›l›r flekilde haz›rlanmaya çal›fl›ld›¤›, AB ye
esas uyumu sa¤layacak teknik konular› ve de-

tay› içeren k›s›mlar›n yönetmeliklere b›rak›l-
d›¤›, bu taslak AB'ye uyum amac›yla haz›r-
land›¤› için yönetmeliklere aktar›lacak il-
gili direktiflerin detay k›s›mlar›n›n da ay-
n› flekilde aktar›lmak zorunda oldu¤u
belirtilmifltir.

Kanun tasla¤›n›n, yukar›da belirtilen
konular, ve taflradaki uygulamalarda ka-
nuni dayanak konusunda yaflanan s›k›n-

t›lar dikkate al›narak incelenmesi ve gö-
rüfllerin bu flekilde oluflturulmas› yararl›

olacakt›r. Kanuna görüfl verme süresi 30
günle s›n›rl›d›r.

Ayr›ca, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n yeni-
den yap›lanmas› ile ilgili “Tar›m ve G›da Bakanl›¤›-

n›n Kurulufl ve Görevleri Hakk›ndaki Kanun Tasla¤›” gö-
rüfle aç›lmadan do¤rudan TBMM ye gönderilmek üzere
Baflbakanl›¤a gönderilmifltir.

Bu kanun tasar›s› ile ilgili edindi¤imiz bilgilere göre,
veteriner hekimlerin özlük haklar›, mühendislerle ayn› se-
viyeye getirilerek, özel hizmet tazminatlar› %168 olarak yer
alm›flt›r. Bunun yan›nda Büyük Proje ve arazide çal›flma ile
ilgili ek ödemelerde yer alm›flt›r.

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi olarak
bu kanun tasar›lar› yasalafl›ncaya kadar yak›nen takip edi-
lerek, her türlü olumlu katk› için gerekli giriflimde bulunu-
lacakt›r.

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi

Kanun Tasar›lar› ile
‹lgili Çal›flmalar
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Sürü Sa¤l›¤›, Besleme ve Dölerme
Yönetimi Sempozyumu

Ülkemizdeki süt ve et üretimine dönük büyükbafl hay-
van yetifltiricili¤ini ve bunlara dayanan sanayi kurulufllar›n›
büyük ölçüde yönlendiren ve temsil eden siz de¤erli Dev-
let kurumlar›m›z, yetifltirici birliklerimiz, kooperatiflerimiz
ve sanayici örgütlerimizin de malumlar› oldu¤u üzere; Sü-
rü sa¤l›¤› yönetimi, hayvan besleme ve beslenme hastal›k-
lar› ile dölerme yönetimi konular›nda sahadaki uygulama-
larda bilgi eksikli¤i ve yanl›fl uygulamalar›n oldu¤u bir ger-
çektir.

Ülkemiz hayvan mevcutlar› itibariyle önemli bir popu-
lasyona sahip olmas›na ra¤men, birim bafl›na et ve süt ve-
rimlerimiz oldukça düflük seviyelerdedir. Bu verim para-
metreleri ile üreticilerimiz hem yeterli kazanç sa¤layama-
makta hem de ülkeler aras›nda cereyan eden ac›mas›z re-
kabet flartlar›na ayak uyduramamaktad›rlar.

Ülke hayvanc›l›¤›m›z ve ekonomimiz aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan hayvan sa¤l›¤›, hayvan besleme ve ›slah› yö-
nünden yetifltiricilerimizin sahadaki yanl›fl uygulamalar›n›
önlemek, dünyadaki yeni geliflmeler ›fl›¤›nda bilgilendir-
mek amac›yla; Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i finansman›-
n› tamamen kendisinin temin edece¤i “SÜRÜ SA⁄LI⁄I,
BESLEME VE DÖLERME YÖNET‹M‹” ad› alt›nda bir dizi
sempozyum ve/veya panel organize etmeyi düflünmekte-
dir. Etkinliklerin yap›laca¤› yerler öncelikle entegre hayvan-
c›l›¤›n yo¤un olarak yap›ld›¤› ‹zmir, Bursa, Tekirda¤ ve
Konya illeri olarak öngörülmekte, tarihleri ise 2008 y›l› son
aylar› ile 2009 y›l› bafllar› olarak planlanmaktad›r.

Yap›lan çal›flmalar›n amac›na ulaflmas›nda Tar›m Ba-
kanl›¤›n›n ilgili birimlerinin, Büyükbafl hayvan yetifltiricileri
ve bunlara dayal› sanayi kurulufllar›n› temsil eden birlikle-
rin bu etkinliklerde yer almas› büyük önem tafl›maktad›r.

Bu nedenle, Kurum/Kuruluflunuzun konu ile ilgili ola-
rak;

Bu etkinliklerde  özellikle ele al›nmas›nda yarar gördü-
¤ünüz konu bafll›klar›n› ve önerece¤iniz tebli¤ci isimlerini,

Etkinliklerin yap›laca¤› tarih ve yerler konusundaki gö-
rüfl ve önerilerinizi,

Bu etkinliklerde, kat›l›mc› kurulufl olarak yer almak is-
teyip istemedi¤inizi en geç 2008 y›l› fiubat ay› sonuna ka-
dar Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i'ne bildirmenizi,

Sayg›lar›mla arz ederim.
Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Merkez Konseyi Baflkan›

DA⁄ITIM:
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol Genel

Müdürlü¤ü (KKGM), Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Tar›msal
Üretim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü (TÜGEM), Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü (T‹-
GEM), Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü (EBK), Lala-
han Hayvanc›l›k Merkez Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i  (TOBB), Hayvanc›l›k
Meclisi ve ‹lgili Borsalar›, Türkiye, Süt, Et, G›da San. ve
Üreticileri Birli¤i (SETB‹R), Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB), Türkiye Yem Sanayicileri Birli¤i (TÜRK‹YEMB‹R),
Türkiye Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Merkez Birli¤i
(TDSYMB), Tar›m Ürünleri Araç Gereç ‹thalat ‹hracat ve Ti-
caret A.fi. (TAREKS), Tar›msal Süt Üreticileri Merkez Birli-
¤i, Türkiye Hayvanc›l›k Kooperatifleri Merkez Birli¤i, Köy
Kalk›nma ve Di¤er Tar›msal Amaçl› Koop. Birl. Merkez Bir-
li¤i, Nazilli ve Çevresi Tar›msal K›rsal Kalk›nma Kooperati-
fi (ÖRKOOP), SS Tire Süt Müstahsilleri Tar›msal Kalk›nma
Kooperatifi, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim
Derne¤i, Hayvan Besleme  Bilim Derne¤i 

B‹LG‹ ‹Ç‹N:
45 Veteriner Hekimleri Odas› Baflkanl›¤›, Veteriner He-

kimleri Derne¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Vakf›, 
AB  Veteriner Hekim Platformu, ANC Hayvan Beslenmesi
ve Sa¤l›¤› Hizm. Ltd. fiti, Animal, Çiftlik, ‹nfovet, Perfor-
mans 
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Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi olarak;
yapt›¤›m›z faaliyetleri, Fakülte Dekanl›klar›na, Veteriner
Hekim Odalar›na, Mesleki Kurum ve Kurulufllara bilgilen-
dirme aç›s›ndan düzenli bir flekilde ulaflt›rmaya devam edi-
yoruz. 

Merkez Konseyi olarak; 17-18 Mart 2007 tarihinde
Konya'da Rixos Otel'de "Serbest Veteriner Hekimlik ve Ve-
teriner Sa¤l›k Ürünleri Sempozyumu" gerçeklefltirildi. Yak-
lafl›k 300 kiflilik bir kat›l›m›n oldu¤u Sempozyumda Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Veteriner Fakülteleri, Merkez Kon-
seyi, Veteriner Hekim Odalar›, Veteriner ‹laç Sanayi temsil-
cileri ve Serbest Veteriner Hekimlerden kat›l›mc›lar mev-
cuttu. 2 gün süren Sempozyum boyunca Serbest Veteriner
Hekimlik ve Veteriner Sa¤l›k Ürünleri konular› tüm ayr›nt›-
lar›yla tart›fl›lm›fl olup kat›lanlar aç›s›ndan oldukça verimli
geçmifltir. Ayr›ca Sempozyumda 2007 Y›l› TVHB Bilim,
Hizmet ve Onur ödülleri de sahiplerini buldu. Sempozyum-
dan sonra ise Birli¤imizce oluflturulan Sempozyum De¤er-
lendirme Kurulu bir Sonuç Bildirgesini haz›rlayarak Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›na, Veteriner Fakültelerine, Veteriner
Hekim Odalar›na, Mesleki Derneklere, Veteriner ‹laç Sektö-
rü Temsilcilerine ve Serbest Veteriner Hekimlere gönder-
mifltir. 

Kamuda çal›flan veteriner hekimlerin Özlük Haklar› ça-
l›flmalar› kapsam›nda Konya'da düzenlenen Sempozyu-
mun hemen ard›ndan Merkez Konseyi, Veteriner Hekim
Odalar› Baflkanlar›, Veteriner Hekimleri Derne¤i Baflkan› ile
birlikte 27.03.2007 tarihinde Tar›m ve Köyiflleri Bakan›m›z
Say›n Dr. M. Mehdi EKER'i ziyarette bulunarak Özlük hak-
lar› konusunu iletmifllerdir. Görüflmede ayr›ca Bakana
Sempozyum, Uzmanl›k Yönetmeli¤i, Mevzuatlar, Kanun
(3285, 6343) Yönetmelik, Tamim ve Tebli¤ler, ‹flyeri So-

rumlu Yöneticili¤i, Akredite Veteriner Hekimlik, Serbest
Veteriner Hekim Yönetmeli¤i, Ilaç fiyatland›rma ve ruhsat-
land›r›lmas›, Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Birlikleri ile ilgili
konular, Suni Tohumlama, Hayvan Hastaneleri ve Merkez
Konseyine Arsa tahsisi konular› iletilmifltir. 

Daha öncede bahsetti¤imiz üzere tüm Bölge Odalar›-
m›z› kapsayacak flekilde Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Birlik-
leri ile Birli¤imiz aras›nda protokol imzalanm›fl olup Bölge
Odalar›m›z illerinde bulunan DSYB ile Protokol imzalaya-
rak hem Odalar›na hem de Konseyimize belli bir miktar pay
sa¤lanm›flt›r. 

28 Nisan 2007 tarihinde Dünya Veteriner Hekimleri
Günü çeflitli etkinliklerle kutlanm›flt›r. An›tkabir'e çelenk
konulmas› ile bafllayan kutlamalar Ankara 75.Y›l Hipodro-
mu'nda koflulan Dünya Veteriner Hekimleri Günü Koflusu
ve ard›ndan verilen Kokteyl ile son bulmufltur. 

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 vs. gibi
Veteriner Hizmetleri veren kurumlar, Hayvanc›l›k ‹flletme-
leri, sektöre girdi sa¤layan Yem, Afl›, Ilaç, Suni Tohumla-
ma, Kulak küpesi, Canl› hayvan ticareti vs. gibi do¤rudan
ve dolayl› hizmet veren kurum ve kurulufllar ile G›da sek-
töründe faaliyet gösteren firmalar›n iletiflim bilgilerini kap-
sayan bir katalog ç›kar›lmas› planlanmakta ve bu konuda
çeflitli çal›flmalar yürütülmektedir. 

Yaz aylar›nda artan K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Has-
tal›¤› ve artan ölümler sebebiyle Konsey Baflkan›m›z Dr.
Mehmet ALKAN 20.06.2007 tarihinde "Halk›m›z›n sa¤l›¤›
kenelerin insaf›na terkedildi" bafll›kl› bir Bas›n Bildirisi ya-
y›nlam›flt›r. 

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Faaliyetleri 
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Akredite Veteriner Hekimlik, G›da ‹flletmelerinde So-
rumlu Yöneticilik, Mezbahalarda Çal›flan Veteriner Hekim-
ler ile ilgili olarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü'ne
yaz› yaz›ld›. KKGM'nden 05.04.2007 tarihinde 733 say›l›
onay› ile Akredite Veteriner Hekimlere ayl›k yap›lacak olan
destekleme miktarlar› 750 YTL'den az 3000 YTL'den çok
olamaz düzeltmesi yap›lm›flt›r. 

11 Bölge Odam›z ziyaret edilerek Veteriner Hekim Oda-
lar›m›z›n s›k›nt›lar›, istekleri, faaliyetleri yan› s›ra meslek-
tafllar›m›z›n da sorunlar› ve istekleri dinlenmifl olup, Kon-
sey olarak Bölge Odalar› ziyaretlerimiz devam edecektir. 

2007 Y›l› Destekleme Ödemeleri için Baflbakanl›k, Ma-
liye Bakanl›¤› ve Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na ödemele-
rin yat›r›lmas› hususunda yaz› yaz›lm›fl olup, Tar›msal Üre-
tim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü'nden 18.09.2007 tari-
hinde Ödemelerin yap›laca¤› konusunda, Maliye Bakanl›-
¤›'ndan Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na ödenek aktar›lmas›
durumunda ödemelerin en k›sa zamanda ödenece¤i ceva-
b› gelmifltir. 

Kamuda çal›flan veteriner hekimlerin Özlük Haklar› ko-
nusunda 22 Temmuz seçimlerinin hemen ard›ndan 60.Hü-
kümetin kurulmas› ile birlikte yeniden Tar›m ve Köyiflleri
Bakan› seçilen Dr. M. Mehdi EKER'e Konsey olarak ziya-
rette bulunarak hay›rl› olsun dileklerini ileterek, Özlük Hak-
lar› konusunun öncelikli olarak çözülmesi gerekti¤ini tek-
rar Bakana iletmifllerdir. Ayr›ca Veteriner Hekimlerin So-
runlar› ziyaretleri kapsam›nda Cumhurbaflkan›m›z Say›n
Abdullah GÜL'den randevu talep edilmifltir. 

2-5 Eylül tarihlerinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ortaklafla düzenledi¤imiz
Uluslararas› Kufl Gribi Kongresi'ne Dünya Veteriner He-
kimleri Birli¤i Baflkan› L. RUSSELL, Avrupa Veteriner He-
kimleri Federasyonu Baflkan› W.WINDING, Sivil Toplum
Örgütü Temsilcileri yan›nda Dünya Sa¤l›k Ögütü (WHO),
G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sa¤l›¤› Teflki-
lat› (OIE), Dünya Bankas›, AB Komisyonu, ABD Tar›m Ba-
kanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›, Azerbaycan, K›br›s, Türkme-
nistan, Bulgaristan gibi birçok ülkenin temsilcileri, Veteri-
ner Hekimleri Derne¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Vakf›, Veteriner Tavukçuluk Derne¤i, Veteriner Mikrobiyo-
loji Derne¤i gibi Ulusal Sivil Toplum Örgütlerimiz ile Vete-
riner Hekim Odalar›m›z››n Baflkanlar›, Il Müdürleri, Hayvan
Sa¤l›¤› fiube Müdürleri, Tar›m ve Köyiflleri ve Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›'n›n Bürokratlar›, Sektör temsilcileri, Bilim Adamla-
r›n›n kat›l›m› ile gerçekleflen kongre baflar›l› bir flekilde ta-
mamlanm›flt›r. 

21 Eylül 2007 tarihinde Hilton Otel'de Mesle¤imizin
her kesiminden yaklafl›k 300 kiflilik bir kat›l›mla iftar yeme-
¤i düzenlenmifltir. 

2008 y›l› fiubat veya Mart ay›nda SET-B‹R ile birlikte
Uluslararas› G›da Güvenli¤i ve Halk Sa¤l›¤› Kongresi dü-
zenlemek için gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

Son olarak TVHB Merkez Konseyi olarak Kurban Bay-
ram› için Türkiye K›z›lay Derne¤i ile vatandafllar›m›z›n kur-
ban vecibelerini ‹slami usullere ve kurallara uygun, hijye-
nik flartlarda ve insan sa¤l›¤›na uygun flekilde yerine geti-
rebilmelerinin teminine yönelik bir ifl birli¤i protokolü ya-
p›lm›flt›r.
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02-05 Eylül 2007 tarihle-
rinde Antalya'da gerçeklefltiri-
len Uluslararas› Kufl Gribi Kon-

gresi ile ilgili olarak Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ta-
raf›ndan FVE Baflkan› W.WINDING'e gönderilen yaz› ile
WINDING'in cevabi yaz›s›;

Dear Dr. Winding,

Your participation in ›nternational Avian Influenza
Congress was honourable of us and added great
strength to the Congress. That as a FVE President, ac-
cepting our invitation and participating in such an acti-

vity in Turkey is a first for veterinary profession in Tur-
key is also very meaningful and important for Turkish
Veterinary Medical Association. I hope our cooperation
will continue getting stronger in future also. I would li-
ke to thank you for your participation in the Congress
and look forward to meeting you again in the nearest
future possible.

Best regards. 

Dr. Mehmet Alkan 

President Turkish Veterinary Medical Association
Central Council

Uluslararas› Kufl Gribi
Kongresi’nin Ard›ndan
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Dear Dr. Alkan

Thanking you again for your great hospitality during my visit in Antalya I want to state again how much I was
impressed! I hope this contact has been a good restart for a tight and fruitful cooperation between Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i and FVE! We would be very happy to meet you and colleagues at the next General Assembly of
FVE and Sections in Brussels! 

Best regards 

Dr. Walter Winding 

President Federation of Veterinarians of Europe 

Dr. Walter Winding



Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi tara-
f›ndan Siyasi Parti temsilcileri, Bürokratlar, Veteriner Fa-
kültesi Dekanlar› ve Sivil Toplum Örgütü Baflkanlar› ile 28
Kas›m 2007 Tarihinde Etlik Veteriner Kontrol Araflt›rma
Enstitüsü A. fiefik KOLAYLI Toplant› Salonunda bir de¤er-
lendirme toplant›s› yap›lm›flt›r. 

Sonuç Bildirgesi:
Bizler ekte imzalar› bulunan; Veteriner Hekim Milletve-

killeri, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Bürokratlar›, Veteriner
Fakülteleri Dekan ve Dekan Yard›mc›lar›, Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i, Veteriner Hekimleri Odalar›, Veteriner
Hekimleri Derne¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Vakf›
olarak;

2007 y›l› itibariyle Türkiye'de 17 veteriner fakültesi  ve
bu 17 Fakültede toplam 7497 ö¤renci bulunmaktad›r. Bu
17 Veteriner Fakültesi'ne y›lda ortalama 1300 ö¤renci al›-
n›rken, nüfusu 82 milyon olan Almanya'da 5 Veteriner Fa-
kültesi bulunmakta ve bunlara y›lda 1000 ö¤renci al›nmak-
tad›r. Ayr›ca nüfusu bize yak›n olan ‹ngiltere'de 6, Fran-
sa'da 4, ‹talya'da 12 ve ‹spanya'da 10 Veteriner Fakültesi
bulunmaktad›r. Avrupa'da en fazla Veteriner Fakültesi ül-

kemizde bulunmaktad›r. Mevcut 1995-2005 y›llar›na ait
veteriner hekim say›s› ve veteriner fakültelerinin konten-
janlar› dikkate al›narak yap›lan çal›flmada 2013 y›l›nda ve-
teriner hekim say›s›n› 32.000'e ulaflaca¤› öngörülmektedir
ki günümüz koflullar›n› düflündü¤ümüzde bu rakam ülke-
miz için oldukça yüksektir. 

Uluslararas› kurulufllar Bir Veteriner Fakültesinin aç›l-
ma koflullar›n› saptarken minimal düzeyi belirlemifller ve
bu amaçla; alt yap›, insan gücü, e¤itim ve ö¤retimin niteli-
¤i gibi ölçütler belirlemifllerdir. Mevcut Veteriner Fakülte-
lerimizin altyap› sorunlar› çözülmeden, yeterli ö¤retim ele-
man› sa¤lanmadan, yeterli laboratuar, uygulama sahas›
koflullar› oluflmadan, en önemlisi AB Kriterlerinin uygulan-
maya baflland›¤› ülkemizde Avrupa E¤itim Kurumlar› Birli-
¤i (EAEVE)'nin öngördü¤ü koflullar yerine getirilmeden ye-
ni Veteriner Fakülteleri aç›lmas› Ülkemizin ç›karlar›na ve
AB Kriterlerine ters düflmektedir.

Avrupa Birli¤i uyum sürecinde Türkiye'de 4 Veteriner
Fakültesi, EAEVE taraf›ndan de¤erlendirilmifl ve bu 4 Fa-
kültenin de¤erlendirme raporunda Türkiye'deki Veteriner
Fakültesi say›s› fazlal›¤› vurgulanm›flt›r. EAEVE'nin de¤er-

Veteriner Fakültelerinin Say›s› ve Kontenjanlar›n›n
S›n›rland›r›lmas› ve Uzmanl›k Yönetmeli¤i Toplant›s› 
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lendirme sürecinde Veteriner Fakülteleri için istenen asga-
ri standartlar a¤›r flartlar gerektirmektedir. Bu kadar paha-
l› olan Veteriner Hekimlik e¤itiminin baflar›l› olabilmesi
için Türkiye'deki mevcut fakültelerin flartlar›n›n iyilefltiril-
mesi gerekmektedir. Asgari flartlar› yerine getiremeyen fa-
kültelerin AB üyesi olduktan sonra kapat›lmas› EAEVE ko-
flullar›na göre zorunlu olacakt›r.

Artan Veteriner Fakülteleri say›s› ile birlikte, 1995 y›-
l›ndan sonra fakülte kontenjanlar›nda da afl›r› bir art›fl ol-
mufltur. Artan fakülte say›s› ve kontenjanlar›n›n aksine fa-
kültelere ayr›lan pay azalm›fl ve gerekli altyap› çal›flmalar›-
n›, laboratuar koflullar›n› sa¤lamayan fakültelerde bunlara
ba¤l› olarak yeterli e¤itim verilememifltir. Böylece önemli
bir görevi de ülkenin ihtiyac› olan her düzeyde e¤itilmifl,
kaliteli insan gücü yetifltirmek olan üniversitelerimizin il-
kelerine ve ülkemizin ç›karlar›na ters düflmüfltür.

Bu nedenlerle Türkiye'de flu anda e¤itim-ö¤retim ya-
pan 17 Veteriner Fakültesi bulunurken, ciddi yat›r›mlar ge-
rektiren Veteriner Fakültelerinin yenilerinin aç›lmamas›,
yeni kurulan üniversitelerde Veteriner Fakültelerinin yer al-
mamas› ve baz› üniversitelerde de ikinci Veteriner Fakülte-
si aç›lmas› giriflimlerinin önlenmesi ve mevcut Veteriner

Fakültelerinin olanaklar›n›n art›r›larak, e¤itim kalitelerinin
AB standartlar›na yükseltilmesi yönünde çal›flmalara a¤›r-
l›k verilerek nitelikli Veteriner Hekim yetifltirilmesinin tefl-
vik edilmesi, ülkemiz ç›karlar› için son derece yararl› ola-
cakt›r.

Bilgilerinizi ve gere¤ini sayg›lar›mla arz ederim.
Tüm kat›l›mc›lar ad›na

Dr.Mehmet ALKAN
TVHB Merkez Konseyi Baflkan›

Da¤›t›m:
T.C. Cumhurbaflkan› Doç. Dr. Abdullah GÜL, T.C. Bafl-

bakan› Recep Tayyip ERDO⁄AN, TBMM Baflkan› Köksal
TOPTAN, YÖK Baflkan› Prof. Dr. Erdo¤an TEZ‹Ç, Tar›m ve
Köyiflleri Bakan› Dr.M.Mehdi EKER, Milli E¤itim Bakan›
Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K, AKP Genel Baflkan› Recep Tayyip
ERDO⁄AN, CHP Genel Baflkan› Deniz BAYKAL, MHP Genel
Baflkan› Devlet BAHÇEL‹, BBP Genel Baflkan› Muhsin YA-
ZICIO⁄LU, Üniversiteler aras› Kurul Baflkan› Prof.Dr. Mus-
tafa AKAYDIN (Akdeniz Ünv. Rektörü), T›p-Sa¤l›k Konseyi
Baflkan› Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR (Ege Ünv. Rektörü)

DEKANLAR TOPLANTISI KATILIMCI L‹STES‹
1. Dr. M.Mehdi EKER  (Tar›m ve Köyiflleri Bakan›) 
2. Muhsin YAZICIO⁄LU  (BBP Genel Baflkan› ve Sivas Milletvekili ) 
3. Prof.Dr.Abdulkadir AKCAN (MHP Afyon Milletvekili) 
4. Ramazan Kerim ÖZKAN (CHP Burdur Milletvekili) 
5. Mehmet ERDO⁄AN (AKP Ad›yaman Milletvekili) 
6. Prof.Dr. Mehmet KOCABATMAZ 
7. Dr. Nihat PAKD‹L  (Tar›m Ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s›) 
8. Dr. Ramazan KADAK (Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s›) 
9. Ali ERO⁄LU  (Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›) 
10. Doç. Dr. Muzaffer AYDEM‹R  (Koruma ve Kontrol Genel
Müdürü) 
11. Erhan B‹LGE (Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Tar›msal
Araflt›rmalar Genel Müd. Daire Bflk.) 
12. Prof. Dr. Aba Müslim GÜVEN (Kafkas Üniversitesi Rektörü) 
13. Prof. Dr. ‹brahim BURGU (Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
14. Prof. Dr. Zafer DURGUN (Selçuk Üniveristesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
15. Prof. Dr.Hasan BATMAZ (Uluda¤ Ünversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
16. Prof. Dr. M.Serdar DE⁄ER (Yüzüncü y›l Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
17. Prof. Dr. fiahin ARSLAN (Kafkas Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
18. Prof. Dr. Savafl HAT‹PO⁄LU (Dicle Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 

19. Prof. Dr. Muammer U⁄UR (‹stanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
20. Prof. Dr. O¤uz SARIMEHMETO⁄LU (Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Dekan›) 
21. Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK (Erciyes Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
22. Prof.Dr.Mahiye ÖZÇEL‹K (M.Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
23. Prof. Dr. Hasan Basri GÜLCÜ (F›rat Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
24. Prof. Dr. Nafiz YURDAYDIN (Harran Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
25. Prof. Dr. Leyla YILDIZ (Atatürk Üniversitesi Veteriner
Fakültesi) 
26. Prof. Dr. Ertu¤rul ELMA (K›r›kkale Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
27. Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY (Mustafa Kemal Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dekan›) 
28. Prof. Dr. fiinasi UMUR (19 May›s Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan›) 
29. Dr.Mehmet ALKAN (TVHB Merkez Konseyi Baflkan›) 
30. Dr. Nahit YAZICIO⁄LU (TVHB Merkez Konseyi II. Baflkan›) 
31. Dr.Recep ERGÜL (fiap Enstitüsü Müdürü) 
32. Doç.Dr.Murat ARSLAN (‹stanbul VHO Baflkan›) 
33. Doç.Dr. Cem fiEN (Bursa VHO Baflkan›) 
34. Doç. Dr. Zafer GÖNÜLAN (Kayseri VHO Baflkan›)
35. Prof.Dr. fiakir Do¤an TUNCER (Veteriner Hekimleri Derne¤i
Baflkan›) 
36. Abdullah BAYTAZ (TVHB Vakf› Baflkan›) 
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve
Veteriner Hekim Odaları İzmir Toplantısı

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi ve 33
Veteriner Hekim odas›n›n kat›l›m› ile 17 Kas›m 2007 tari-
hinde ‹zmir Kaya Prestige otelde ekli gündem çerçevesin-
de bir toplant› yap›lm›flt›r.

Toplant› Konsey Baflkan› Dr.Mehmet ALKAN'›n yerel
medyaya bas›n aç›klamas›yla bafllat›lm›fl daha sonra kon-
sey faaliyetleri ve son geliflmeleri içeren aç›l›fl konuflmas›
ve müteakiben gündemdeki konular›n görüflülmesine ge-
çilmifltir.

1. Bakanl›¤›n kendi içinde görüflmeye açt›¤› baflta 3285
5179  1734  1262 say›l› kanunlar› ilga edecek olan
“VETER‹NER H‹ZMETLER‹, GIDA VE YEM KANUN
TASLA⁄I” ve ç›kar›lmas› düflünülen di¤er mevzuatlar.

2. Kamuda çal›flan veteriner hekimlerin Özlük Haklar› ve
bu konudaki çal›flmalar.

3. 28 Kas›m 2007 tarihinde Bakan, Bakanl›k üst düzey

Bürokratlar›, tüm veteriner fakültesi Dekanlar›, veteri-
ner kökenli Milletvekilleri, TVHB, VHD, TVHB Vakf›
baflkanlar›n›n kat›laca¤› “Veteriner Fakülteleri Say›s›n›n
ve Ö¤renci Kontenjanlar›n›n s›n›rland›r›lmas› ve Uz-
manl›k Yöntmeli¤i” konulu toplant›.

4. Veteriner Hekim meslektafllar›m›zdan gelen yo¤un is-
tek üzerine tertiplenmesi düflünülen “Mehmet Akif ER-
SOY fiiir Yar›flmas›”

5. Gelecek y›l Mart veya Nisan ay›nda TVHB-TKB-SETB‹R
ortakl›¤› ile düzenlenecek olan “ULUSLARARASI VE-
TER‹NER HALK SA⁄LI⁄I VE GIDA GÜVENL‹⁄‹ KON-
GRES‹”

6. Önümzdeki Kurban Bayram›nda uygulamaya bafllana-
cak olan TVHB ve KIZILAY aras›nda yap›lan Protokol

7. Bakanl›k taraf›ndan TVHB'ne tahsis aflamas›nda olan
arsa ve yap›lmas› düflünülen bina (Kaynak temini)

8. Milli Piyango ‹daresinin izni ile yap›lmas›
düflünülen bir “Eflya Piyangosu”

9. Suni tohumlama destekleme primlerinin
ödenek durumu ve vergilendirilmesi
(DSYMB ve ba¤l› bölge odalar› ile ilgili so-
runlar)

10. Bölge odalar›m›za yap›lan ziyaret sonuç-
lar›  Meslekte birlik çal›flmalar›  Mesleki De-
ontoloji Etik

11. Bir mesleki katalog haz›rlanmas›

12. Tar›m Bakanl›¤› Teflkilat Kanunu

SONUÇ B‹LD‹RGES‹

1. 4'lü paketi diye adland›r›lan Veteriner
Hizmetleri, G›da ve yem'i kapsayan kanun
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tasla¤›n›n incelenmesi ve kurumsal bir görüfl oluflturulma-
s› amac›yla Ankara ve ‹stanbul odalar› ile Merkez Konse-
yinden üye olarak bir komisyon oluflturulmas›na, ayr›ca
kanun tasla¤›n›n tüm odalara gönderilerek görüfllerinin
al›nmas›na ve komisyon taraf›ndan de¤erlendirilmesine,

2. Gerek Bakanl›k teflkilat kanunu ve gerekse Veteriner
Hizmetleri kanunu ile bunlara iliflkin ikincil mevzuatlar›n
mesle¤imizin gelecek on y›llar›n› belirleyece¤i düflüncesiy-
le, bu kanun, tüzük ve yönetmeliklerin haz›rlanmakta oldu-
¤u flu günlerde Merkez Konseyi, odalar ve  di¤er sivil top-
lum örgütlerinin birlikte hareket etmesi, bu amaçla bir ko-
mite oluflturularak her iki kanun içinde kurumsal görüfl
oluflturulmas› ve geliflmelerin takip edilmesine,

3. Bakanl›k Teflkilat kanununa Uzmanl›kla ilgili bir
maddenin eklenmesi için giriflimde bulunulmas›na,  

4. Kamuda çal›flan Veteriner Hekimlerin özlük haklar›-
n›n iyilefltirilmesi amac›yla Bakanl›k teflkilat  kanununa ba-
z› hükümlerin konmas› olumlu bir somut geliflme olarak
de¤erlendirilmifl olmakla birlikte bu kanunun h›zl› bir flekil-
de ç›kmas› için çaba gösterilmesine, kanunlaflma süreci
takip edilerek gecikmesi halinde (fiubatMart 2008) olufltu-
rulacak bir eylem komitesince içeri¤i ve takvimi belirlene-
cek eylemin gerçeklefltirilmesine, eylemden önce ulusal
medyaya Veteriner Hekimlerin ma¤duriyetlerini anlatan
ilanlar›n verilmesine, eylemin Say›n Bakan› ve Bakanl›k bü-
rokrasisini y›pratmak için de¤il aksine onlar›n ellerinin
güçlendirmek amac›yla yap›ld›¤›n›n vurgulanmas›na,

5. Çal›flma Bakanl›¤›nca yap›lan fiili hizmet tazminatla-
r›n›n kald›r›lmas›na yönelik çal›flmalar›n takip edilerek en-
gellenmesi hususundaki çabalar›n sürdürülmesine,

6. Bakanl›kça yürütülen hayvanc›l›k desteklerinin hay-
van bafl›na uygulanmas›na yönelik çal›flmalar›n takip edi-
lerek suni tohumlama teflviklerinin sürdürülmesi için giri-
flimlerde bulunulmas›na,

Bugüne kadar ödenmeyen 2007 y›l› suni tohumlama
teflviklerin ödenmesi amac›yla görüflmelerin sürdürülme-
sine bu hususta ilgili kurum ve kurulufllar ile ortak hareket
edilmesine, Bakanl›k d›fl›nda Maliye Bakanl›¤› ve Baflba-

kanl›¤a da konunun iletilmesi için giriflimde bulunulmas›-
na,

7. 28 Kas›mda Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Arafl-
t›rma Enstitüsünde gerçeklefltirilecek dekanlar toplant›s›na
odalar› temsilen ‹stanbul, Bursa ve Kayseri oda baflkanla-
r›n›n da davet edilmesine,

8. Odalar›n yetkilerinin art›r›lmas› amac›yla (muayene-
hane ve poliklinik  ruhsatlar›n›n  odalar taraf›ndan verilme-
si, denetimlerinin odalarca yap›lmas›) muayene ve polikli-
nik yönetmeli¤inin de¤ifltirilmesine yönelik çal›flma yap›l-
mas›na, 

9. Mart 2008 de yap›lacak Mehmet Akif ERSOY fliir ya-
r›flmas›na kat›l›m›n art›r›lmas› için tüm bölge odalar›nca
duyuru çal›flmas› yap›lmas›na, bu amaçla oda baflkanl›kla-
r›na verilen posterlerin tüm kurum ve kurulufllara da¤›t›l-
mas›na,

10. Merkezi Kurban Komisyonunda TVHB Merkez
Konseyinden, yerelde ise Veteriner Hekim Odalar›ndan bir
temsilcinin yer alabilmesini sa¤lamak amac›yla Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› ve ilgili Bakanl›klar nezdinde giriflimlerde
bulunulmas›na,

11. Gelecek y›l Nisan (1113) ay›nda yap›lacak olan
"Uluslaras› Veteriner Halk Sa¤l›¤› ve G›da Güvenli¤i Kon-
gresi" için çal›flmalar›n bafllat›lmas›na,

12. Bölge Odalar›n›n data toplayabileceklerini taahhüt
etmeleri üzerine bir mesleki katalog haz›rl›¤› için çal›flma-
lara bafllanmas›na,

13. Bakanl›kça Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez
Konseyine tahsis edilen arsan›n Maliye Bakanl›¤›nca yürü-
tülen ifllemlerinin takip edilmesine, sözkonusu arsaya bir
Veteriner Hekim Evi yap›lmas› amac›yla eflya piyangosu
düzenlenmesine, eflya piyangosu biletlerinin 25 YTL'den
sat›lmas›na, eflya piyangosunun tertiplenmesi için ihtiyaç
duyulan teminat›n temini amac›yla odalarca katk› sa¤lan-
mas›na, bu amaçla 30 Kas›m 2007 tarihine kadar odalar›n
katk› sa¤layabilecekleri miktar› Merkez Konseyine bildir-
melerine ve buna ba¤l› olarak bas›lacak bilet say›s›n›n be-
lirlenmesine karar verilmifltir.
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Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Merkez Konseyi Baflkan›
Dr. Mehmet Alkan’›n Dünya
G›da Günü ile ilgili 16 Ekim
2007 tarihli bas›n aç›klamas›

Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) 16 Ekim Dünya G›da Gü-
nü olarak kabul etmifltir. Dünya G›da Günü'nün amac›; dünyada yaflanan ve
küresel boyut kazanan açl›¤a karfl› insanl›¤›n ilgisini uyand›rmak, duyarl› ol-
mas›n› sa¤lamak, bitkisel ve hayvansal g›dalar›n üretiminin artt›r›lmas›na
dikkat çekmektir. 

Dünya G›da Günü'nde Birleflmifl Milletlere üye ülkelerde açl›k, g›da üre-
timi ve tüketimi gibi konular incelenir. Günümüzde bir insanl›k ay›b› olarak
de¤erlendirdi¤imiz açl›k sorunu  ''21. yüzy›l›n en önemli, en temel ve en
öncelikli sorunu" dur.

Tüm insanlar›n fiziksel, mental ve ruhsal geliflimleri için yaflamlar› bo-
yunca yeterli g›daya ulaflmalar› ve bu g›dalar›n sa¤l›k yönünden güvenli ol-
mas› temel bir hakt›r. Dünyadaki kaynaklar mevcut nüfustan çok daha faz-
las›n› besleyebilecek potansiyele sahip olmas›na karfl›n, dünyan›n birçok
bölgesinde yüz milyonlarca insan açl›kla ve g›dalara iliflkin hastal›klarla kar-
fl› karfl›yad›r. H›zl› kentleflme, turizmin artmas›, hayvan ve g›da ticaretinin
artmas›, g›da üretim teknikleri ve tüketim al›flkanl›klar›ndaki de¤iflimler ve
sosyoekonomik koflullar, tüm dünyada ve Türkiye'de görülen baflta hayvan-
sal g›dalar olmak üzere g›da kaynakl› infeksiyon ve intoksikasyonlar›n insi-
densini artt›rmakta ve önemli kay›plara neden olmaktad›r. ‹statistiksel veri-
lere göre her y›l geri kalm›fl ülkelerde 15 milyon çocu¤un açl›ktan öldü¤ü
bildirilmektedir.

Dünya nüfusu 2004 y›l› itibar›yla 6.37 milyara ulaflm›fl bulun-
maktad›r. Dünya nüfusunun 2025 y›l›nda 8.47 milyara ulaflaca¤› ve

bunun da % 61'inin büyük flehirlerde yaflayaca¤› tahmin edil-
mektedir. FAO'nun tahminlerine göre de 2025 y›l›nda dünya
g›da üretimi % 75'ten fazla artarak yaklafl›k 8.4 milyar insan›
besleyecek düzeye ulaflacakt›r. Dünyada yeterli miktar ve uy-

gun kalitede g›da üretiminin süreklili¤i sa¤lanarak, insanlar›n ye-
terli, dengeli ve sa¤l›kl› beslenmesi vazgeçilemez öneme sahiptir. Nüfusa
göre dünya g›da üretimi irdelendi¤inde, mevcut üretimin ve dolay›s›yla kay-
naklar›n dünyadaki tüm insanlar› besleyecek düzeyde oldu¤u görülmekte-
dir. Ancak, Avrupa, K. Amerika, Asya ve Afrika'da mevcut nüfus ile bu böl-
gelerdeki g›da üretimi karfl›laflt›r›ld›¤›nda Afrika ve Asya'da özellikle et, süt
gibi insan gelifliminde vazgeçilmez öneme sahip hayvansal g›dalar baflta ol-
mak üzere toplam g›da üretiminde önemli ölçüde yetersizliklerin oldu¤u or-



taya ç›kmaktad›r. Ülkemiz nüfusunun yar›s›n›n yoksulluk
s›n›r› alt›nda, 10 milyondan fazla yurttafl›m›z›n da açl›k s›-
n›r› alt›nda yaflad›¤› göz önüne al›n›rsa, açl›k ve yetersiz
beslenmeyi ulus olarak ne kadar derinden yaflad›¤›m›z or-
taya ç›kacakt›r. Ayr›ca bir toplumun geliflmifllik seviyesi
fertlerinin tüketti¤i hayvansal g›dalar›n miktar› ile do¤ru
orant›l›d›r. Ülkemizde tüketilen et, bal›k, süt ve yumurta
gibi de¤erli protein kaynaklar› miktar›n›n geliflmifl ülke ve-
rileri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok geride oldu¤u görülecek-
tir.

Yaflanabilir baflka bir dünyan›n olmamas›ndan hare-
ketle, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda do¤al kay-
naklar›n rasyonel kullan›lmas› ve çevrenin korunmas›yla
uzun dönemli bir strateji olan sürdürülebilir kalk›nman›n
teflvik edilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak çevre-
yi tahrip etmeyen, teknik ve sosyal olarak uygun, ekono-
mik olarak yap›labilir politikalar gelifltirilmelidir. Sonuç
olarak; 

• Dünyada ve Türkiye'de bir yandan g›da üretimini art-
t›rmak, di¤er yandan yoksullu¤u yenmek ve bölgeler ara-
s›ndaki gelir da¤›l›m›ndaki dengesizlikleri yok etmek he-
deflenmelidir. 

• Türkiye'de özellikle hayvansal protein aç›¤›n›n ulafl-

t›¤› boyut dikkate al›narak ulusal hayvanc›l›k politikas›
oluflturulmal›d›r. 

• ‹nsanlar yeterli ve dengeli beslenme konusunda e¤i-
tilmelidir.

• G›da kay›plar› en az düzeye indirgenmeli, üretimden
tüketime kadar olan tüm aflamalarda uygun hijyenik ve
teknolojik koflullar sa¤lanarak istenilen kalitede üretim
yap›lmal›d›r.

• ‹nsanlarda ortaya ç›kan g›da hastal›klar›n % 75 'nin
herhangi bir hayvandan ya da hayvansal üründen bulaflan
patojenlerden kaynakland›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, vete-
riner hekim kontrolü d›fl›nda gayr› s›hhi sartlarda üretile-
rek tüketilmesi durumunda yarataca¤› tehlikeler önem-
senmelidir. G›da kaynakl› hastal›klar›n önlenmesi ve kon-
trolü için ulusal/uluslararas› mevzuat çerçevesinde g›da
kontrolü en etkin flekilde yap›lmal›d›r. 

• Toplum sa¤l›¤›n› ilgilendiren hizmetleri yerine geti-
rirken veteriner hekimlik mesle¤i mevzuat düzenlemeleri
ile hayvansal g›dalar›n kontrolünde tam yetkili ve hakim
k›l›nmas› zaruridir.

• Hayvansal g›dalarla al›nan ilaç ve hormon kal›nt›lar›-
n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan kan›tlanm›fl geriye dönüflüm-

süz zararlar› göz önüne al›narak bu madde-
lerin veteriner hekim tedavi hizmetleri d›-
fl›nda,  ticari kar amaçl› sat›fl› ve kullan›m›
önlenmelidir.

• Kamu sa¤l›¤›n›n daha etkin flekilde ko-
runmas› ve  ekonomik kay›plar›n önlenme-
si için Türk Veteriner Hekimler Birli¤i ve Ve-
teriner hekimler odalar›n›n yasal düzenle-
melerle yetkilerinin art›r›lmas› sa¤lanmal›-
d›r. 

• Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i olarak
sa¤l›kl› toplum için;

Sa¤l›kl› hayvan, 

Sa¤l›kl› g›da, 

Sa¤l›kl› çevrenin vazgeçilmez unsur-
lar› oluflturdu¤unu vurgulamaktay›z. 

46
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7 3-4



47
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  3-4

Türk Veteriner Hekimleri Birli-
¤i'nin son dönemlerde gerçekleflen
üzücü terör olaylar›na iliflkin Bas›n
Aç›klamas›;

Türk Veteriner Hekimleri olarak
son dönemlerde ordumuzun ve halk›-
m›z›n can›na kasdeden, ülkemizin bü-
tünlü¤ünü tehdit eden iç ve d›fl des-
tekli örtülü savafl› fliddetle k›n›yoruz.
Bölücü terör örgütünü onun iç ve d›fl
destekçilerini lanetliyoruz. Biz 20.000
Türk Veteriner Hekimleri olarak Devle-
timizin yan›nda her türlü fedakarl›¤›
yapmaya haz›r›z. Özellikle son y›llarda
artan terör olaylar›n› önlemede gös-
terdikleri acz, korkakl›k ve gaflet nede-
niyle her düzeydeki sorumlulardan bir
gün hesap sorulaca¤› unutulmamal›-
d›r. Herkesi Yüce Atatürk'ün Türk
Gençli¤ine Hitabesini bir kez daha
okumaya ve içeri¤ini tam anlamaya
ça¤›r›yoruz. Tüm flehitlerimize Al-
lah'tan rahmet, gazilerimize acil flifalar
diliyoruz.

Hepimiz Türküz Hepimiz Mehme-
tiz.

Bir ölür bin diriliriz.
Ne Mutlu Türküm Diyene.

Dr. Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i

Merkez Konseyi Baflkan›

TÜRK MİLLETİNİN
BAŞI SAĞOLSUN



11 Aral›k 2007 tarihinde, Saat 10.00'da Ankara Dede-
man Oteli Aynal› Salonda, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i,
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Ankara Büyükflehir Belediyesi Veteriner ‹flleri
Müdürlü¤ü, Ankara Veteriner Hekimleri Odas› Veteriner
Hekimler Derne¤i ve Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Vakf›
taraf›ndan Kurban Bayram› münasebetiyle halk›m›z› bilgi-
lendirmek amac›yla tüm yaz›l› ve görsel bas›n›m›z›n davet
edildi¤i bir bas›n toplant›s› düzenlenmifltir. 

Bas›n toplant›s›nda özetle kurban›n öncelikle dini bir
olgu oldu¤u vurgulanm›fl ve yaklafl›k 600 bin büyük bafl ile
2.000.000 küçük bafl hayvan›n yetifltirilmesi, tafl›nmas›,
pazarlanmas› ve sat›fl› ile kesim ve tüketimini kapsayan, za-
manla s›n›rl› çok büyük bir organizasyon oldu¤u ifade edil-
mifltir. Kurbanl›k hayvanlar›n sat›fl ve kesim sürelerinin k›-
sa görünmekle beraber, hayvanlar›n besiye al›nmas›, paza-
ra sunulmas› ve kesilmesinin en az 6 ay gibi bir süreyi kap-
sad›¤› ifade edilmifltir. Bununla birlikte kurban›n insan sa¤-
l›¤›, hayvan sa¤l›¤›, çevre, ekonomik, ve hijyen boyutunun
bulundu¤u belirtilmifltir. Özellikle Veteriner Hekim kontro-
lü d›fl›nda yetifltirilen, sevki yap›lan, sat›fla sunulan hayvan-
lar›n bulafl›c› ve salg›n hayvan hastal›klar›n›n yay›lma riski-
ni artt›rd›¤› ve kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin ise
insan sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli bir risk oluflturdu¤u söylen-
mifltir. Kurbanl›k hayvanlar›n sokaklarda dolaflt›r›lmalar›,
meydanlarda bekletilmeleri, sat›n al›nan hayvanlar›n evle-

rin bahçelerinde, balkonlar›nda tutulmalar› ve uygun olma-
yan yerlerde kesilmelerinin tehlikenin boyutunu daha da
artt›rd›¤› belirtilmifltir. Öncelikle Kurban ibadetinin kamu-
oyunda hayvan katliam› gibi gösterilmesinin önlenmesi,
halk›m›z›n,  ibadetini kolay ve rahat yapabilmelerinin temi-
ni, üreticilerimizin ürettikleri hayvanlar›n› uygun flartlarda
sat›fllar›n› yapabilmeleri, kurban bayram›n›n kurban ruhu-
na uygun flekilde kutlanmas›, Kurban bayram›nda insan
sa¤l›¤›, hayvan sa¤l›¤›n› korumak ve hayvanlar›n hayvan
refah› ve hijyenik flartlara uygun olarak kesilmesini ve çev-
re kirlili¤inin önlenmesini sa¤lamak ve AB sürecinde Kur-
ban Bayram› ile ilgili olumsuzluklar›n giderilmesinin veteri-
ner hekimler olarak amac›m›z oldu¤u ifade edilmifltir. 

Bas›n toplant›s›nda bafll›klar halinde kurban aktivitesin-
deki olumsuzluklar; hayvanlardan insanlara bulaflabilen
hastal›klar (Zoonozlar); kurban organizasyonunda koordi-
nasyon sa¤lanacak kurumlar; kurban bayram›ndan önce
al›nmas› gereken tedbirler; kurbanl›k hayvan al›mlar›nda
dikkat  edilecek hususlar; kurbanl›k kesim yerleri; kesimde
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; kurban etlerinin
olgunlaflmas› ve muhafazas›; at›k ve tüketilmeyen yan
ürünler; kurban kesim yerlerinin dezenfeksiyonu ve kurban
derisinin ülke ekonomisine katk›s› yönünde de ayr›nt›l› bil-
gi sunulmufltur. 

Kurban Bayram› Bas›n Toplant›s›
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Avrupa'n›n en büyük y›rt›c› ku-
flu... 3 metreye varan kanat aç›kl›¤›y-

la adeta bir uçan hal›... Bu dev kanat-

lar›n sahibi, Latince ad› Aegypius monachus olan kara ak-
baba. 

2004 y›l›nda TRT Ankara Televizyonu Belgesel Prog-
ramlar Müdürlü¤ü bünyesinde çekimlerine bafllad›¤›m›z
Dev Kanatlar: Kara Akbaba belgeseli, iki y›ll›k yap›m süre-
cinin ard›ndan Kas›m 2006'da yay›mland›. Belgesel, “Ana-
dolu'nun Yaban Hayat›” dizisinin ikinci bölümü olarak ger-
çeklefltirildi. ‹lk bölüm Bozk›r›n Çocuklar›: Anadolu Yaban
Koyunu 2004 y›l›nda yay›mlanm›fl, izleyiciden büyük ilgi
görmüfltü. Kara akbabay› konu alan ikinci bölüm de, yaban
koyunu belgeselinde oldu¤u gibi, türün bir y›ll›k yaflam
döngüsünü konu ald›. 

Çekimler, Türkiye'deki bilinen en büyük kara akbaba
popülasyonuna sahip olan Eskiflehir Türkmenbaba Da¤la-
r› ile K›z›lcahamam So¤uksu Milli Park› çevresinde gerçek-
lefltirildi. Y›l›n neredeyse 6 ay›n› geçirdi¤imiz bu alanlar,
kara akbabalar› yaflam›m›z›n bir parças› haline getirdi.

Kara akbabalarla ilgili bir belgesel yapmam›z›n en
önemli nedeni, Avrupa'da ‹spanya'dan sonra en büyük ka-
ra akbaba popülasyonuna sahip olan Türkiye'de, türü da-
ha iyi tan›tmak ve korunmas›na katk› sa¤lamakt›. Kartal gi-
bi türler oldukça iyi tan›n›rken, birçok kifli ülkemizde akba-
ba yaflad›¤›n› bile bilmiyordu. Oysa Türkiye'de kara, k›z›l,
sakall› akbaba ve yaln›zca yazlar› ülkemize göç eden küçük
akbaba ile birlikte toplam 4 akbaba türü yafl›yor. 

Dev Kanatlar:
KARA AKBABA

Ece SOYDAM

TRT Ankara Televizyonu, Belgesel Programlar Müdürlü¤ü
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Akbabalar›n sahip oldu¤u olumsuz imaj› biraz olsun
de¤ifltirmek ve türü sevdirmek de belgeselin amaçlar› ara-
s›ndayd›. Bu nedenle öncelikle kara akbabalar›n tek eflli ol-
mas›, birlikte yuva yapmalar›, kur uçufllar›nda gökyüzünde
adeta dans eder gibi süzülmelerini anlatmay› tercih ettik.
K›fl yaklafl›rken gerçekleflen bu davran›fllar, kara akbabala-
r›n neredeyse 6 aylar›n› geçirecekleri yuva döneminin de
bafllang›c›.

Kara akbabalar genelde yafll› karaçamlar›n tepesine yu-
va yap›yor. Difli ve erkek kara akbaba aras›nda belirgin bir
fiziksel fark yok. Bu dev kufllar›n yavru yetifltirece¤i yuva-
n›n da oldukça büyük olmas› gerekiyor. Genelde eski yuva-
lara malzeme ekleyerek yapt›klar› yuvalar›n çap›, neredey-
se 2 metreye ulaflabiliyor. fiubat ay›nda kuluçkaya yatan
kara akbaba çiftleri, bu zorlu görevi nöbetlefle üstleniyor.
Y›lda tek yumurta yapan akbaba çiftleri, bu dönemde yu-
murtay› sürekli s›cak tutmak ve di¤er y›rt›c› kufllardan ko-
rumak zorunda. Yaklafl›k 2 ay süren kuluçka dönemi so-
nunda yumurtadan ç›kan yavru, neredeyse 4 ay boyunca
bak›ma muhtaç.

Yetiflkin bir kara akbaban›n yaln›zca kafas› büyüklü-
¤ündeki yavru, ilk günlerde yuvada hiç yaln›z b›rak›lm›yor.

Anne ya da baba, kursa¤›nda sindirime elveriflli hale getir-
di¤i besini kusarak yavruyu besliyor. Yavru 100-120 gün-
lük oldu¤unda, yetiflkinlerin büyüklü¤üne ulafl›yor ve uç-
maya haz›r hale geliyor. Yuvadan ilk uçufl, aylarca süren
kanat ç›rpma ve z›plama al›flt›rmalar›n›n ödülü.

"Onlar ormana düflen dev gölgelerin sahibi 
Dünyan›n en eski ça¤lar›ndan kalan miraslar 
Onlar kay›p Zümrüdüanka kufllar›... 
Gökyüzünde süzülen koca siyah siluetler... 
Avrupa'n›n en büyük y›rt›c› kufllar› 
Heybetli ama bir o kadar da ürkekler...
Çünkü hayatlar› zor, bask› alt›ndalar 
Yuvalar›n›, ormanlar› kaybediyor, zehirleniy-
orlar 
Yaflam alanlar› daral›yor 
Say›lar› her geçen gün azal›yor 
Yok olmak üzereler...
Onlar kara akbabalar...”

Muzaffer Evci
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Kara akbabalar›n y›lda yaln›zca tek
yavru büyütmesi ve bu nedenle üre-
me oranlar›n›n düflük olmas›, soyla-
r›n› devam ettirmelerini güçleflti-
ren do¤al nedenlerden. Ancak ya-
flam alanlar›n›n insanlar yüzün-
den daralmas›, kurtlar ve tilkiler
için at›lan zehirli etler yüzünden
akbabalar›n da ölmesi, kontrolsuz
yap›lan ormanc›l›k faaliyetleri gibi
insandan kaynaklanan nedenler, ak-
babalar›n soyunu tehlikeye düflüren
as›l etkenler.

Avrupa'da ‹spanya, Mayorka, Yunanistan
ve Türkiye'de yaflayan kara akbabalar, Asya'da ise da-
ha genifl bir da¤›l›ma sahip. Rusya, Mo¤olistan, Tibet, K›-
r›m, Kafkasya, ‹ran, Afganistan, Kuzey Hindistan ve Türk-
menistan'da yaflad›klar› biliniyor. Tüm dünyada say›lar›
yaklafl›k 10.000 çift olarak tahmin ediliyor. Bunun yaklafl›k
1.500 çifti ‹spanya, 100-200 çifti ise Türkiye'de yafl›yor.
Eskiflehir Türkmenbaba Da¤lar›'nda 26 çift, K›z›lcahamam
So¤uksu Milli Park› çevresinde ise 10 çift kara akbaba bu-
lunuyor.

Dev Kanatlar belgeseliyle, böylesine tehdit alt›nda olan
bu türün tan›t›lmas› amaçlan›rken, klasik bir söylemden
yola ç›k›ld›: tan›madan sevemez, sevmeden korumayazs›n.

Akbabalar› sevdirmeyi amaçlayan bir belgeselde ise,
beslenme sahneleri özellikle önemliydi. Akbabalar›n sahip
oldu¤u olumsuz imaj›n bafll›ca nedeni, akbabalar›n leflle
beslenen f›rsatç› ve çirkin kufllar olarak görülmesi. Oysa
akbabalar›n leflle beslenmesi, do¤ada bulafl›c› hastal›klara
neden olabilecek hayvan ölülerinin yok edilmesini sa¤l›yor.
Akbabalar›n bu konudaki öneminin daha iyi kavranabilme-
si için, onlar›n do¤aya ne kadar yararl› oldu¤u, farkl› gaga
yap›lar›na sahip akbaba türlerinin lefli nas›l s›rayla tüketti-
¤i ve do¤al yaflam›n kendi içindeki dengesinin önemi, lefl
sahnelerinin en fazla vurgulanan konular› oldu.

Yerde z›playarak ve hafif yalpalayarak yürüyen kara ak-
babalar ise, gökyüzünde dev kanatlar›yla süzülen kara ak-
baba görüntüsünden oldukça farkl›yd›. Lefl bafl›nda tüyle-
rini kabartarak di¤er akbabalar› tehdit eden, pençelerinin
alt›yla birbirine vuran, birbirini gagalamaya ve kaç›rmaya

çal›flan kara akbabalar, izleyicinin kafa-
s›ndaki lefl yiyen akbaba görüntüsüne

farkl› sahneler eklemeye yard›mc›
oldu. 

Kara akbabalar, lefl bafl›nda
di¤er türlere göre önceli¤e sahip.
Leflin derisini açabilecek büyük-
lükteki gagalar›, onlara bu do¤al

önceli¤i veriyor. Ancak son derece
ürkek olan kara akbabalar, leflin bu-

lundu¤u bölgenin güvenli olup olma-
d›¤›n› kesin olarak anlamadan önce as-

la lefle inmiyor. Kuzgunlar, genelde kara
akbabalardan önce davran›yor. 

Yiyecek aramak için gökyüzünde süzülen kara akbaba-
lar, bu nedenle özellikle kuzgunlar› ve di¤er akbabalar› göz-
den kaç›rm›yor. Kuzgunlar›n bulundu¤u yerler, onlar için
önemli bir iflaret. Güney Amerika'daki baz› akbaba türleri-
nin koku ald›¤› bilinse de, kara akbabalar›n bu duyular›n›n
geliflti¤ine dair bilimsel bir kan›t henüz yok. Yiyecek bul-
mak için gözlerine güvenmek zorunda olan kara akbabalar,
340 dereceye varan görüfl aç›s›yla, yerden 1 kilometre
yüksekteyken bile arad›¤› lefli görebiliyor. Ancak bunun
için günün yaklafl›k 8 saatini gökyüzünde geçirmeleri gere-
kebiliyor.



Kara akbabalar, az enerji harcayarak uzun süre gökyü-
zünde kalabilmek için, s›cak hava ak›mlar›n›, yani termalle-
ri kullan›yor. Is›nd›kça yükselen s›cak hava kolonlar›n›n içi-
ne giren akbabalar, böylece hiç kanat ç›rpmadan, daireler
çizerek yükseliyor. Is›nan havan›n yo¤unlu¤u azald›¤›nda
ise, yeni bir termal bulana kadar kendilerini afla¤› do¤ru
süzülmeye b›rak›yorlar. Kara akbabalar bu flekilde anl›k
olarak saatte 100 kilometre h›za ulaflabiliyor.

Kara akbabalar›n dev kanatlar›yla gökyüzünde süzül-
mesini görmek, son derece etkileyici bir görüntü. Onlar›
ülkemizde izleme ayr›cal›¤›na sahip olsak da, bu flans be-
raberinde büyük bir sorumluluk da getiriyor. Kara akbaba-
lar› ve Türkiye'nin kara akbaba popülasyonu bak›m›ndan
sahip oldu¤u önemi koruyabilmek için, var olan bilimsel
çal›flmalar›n daha da artmas›, ülke çap›nda bir envanter ça-
l›flmas› yap›lmas› ve buna uygun koruma planlar› uygulan-
mas› gerekiyor.

Dev Kanatlar: Kara Akbaba belgeselinin son cümlesi,
yuvadan yeni uçmufl bir kara akbaba yavrusuna söylen-
miflti. Bu dev kufllar›n varl›¤›n› sürdürecek tüm kara akba-
ba yavrular› için ayn›s›n› dileyebiliriz: “Yolu aç›k olsun!”    

http://www.devkanatlar.com/
Foto¤raflar: Aykut ‹NCE
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ÖDÜLLER
23. Uluslararas› Ornitoloji Filmleri Festivali
30 Ekim - 4 Kas›m 2007
Finalist
Festival Üçüncüsü, Jüri Özel Ödülü ‹kincisi

5. Matsalu Uluslararas› Do¤a Filmleri Festivali
19 - 23 Eylül 2007
Finalist
Mansiyon Ödülü
"‹çten bir portre. Kufllar gibi, filmi yapanlar da zorlu bir çevreyle
mücadele etmek zorunda kalm›fl."

8. Japonya Yaban Hayat› Filmleri Festivali
23 - 26 A¤ustos 2007
Finalist
"Asya - Okyanusya" Kategorisi Ödülü
"Bu film, bize bir a¤ac›n tepesinde yaflayan akbabalar›n yaflam›n›
sevgiyle anlat›yor. Dev kanatlar›yla böylesi bir canl›n›n hâlâ Türkiye'de
yaflad›¤› resmini, izleyicinin zihnine yerlefltiriyor. Harika bir film!"

30. Uluslararas› Yaban Hayat› Filmleri Festivali
12 - 19 May›s 2007
Missoula, Montana, ABD
3 dalda mansiyon ödülü:
"Bilginin Sunumu"
"Bilimsel Yaklafl›m"
"Do¤al Seslerin Kullan›m›"

Euroekofest 21.Yüzy›l Avrupa Çevre Filmleri Festivali
7 - 9 May›s 2007
Dolna Banya, Bulgaristan
Finalist
Radyo Televizyon Gazetecileri Derne¤i
29. Radyo Televizyon Oskarlar›
En ‹yi Belgesel
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Girifl

Deri, vücut yüzeyini örten ve onu d›fl etkenlerden koru-
yan bir organd›r. Bu ifllevi d›fl›nda duyu, salg›lama ve çev-
reye uyum gibi pek çok görevi de üstlenmifltir. Bu nedenle
derinin yap›s› özeldir. Bu yap›da canl› türüne ve içinde bu-
lundu¤u koflullara ba¤l› de¤ifliklikler beklenir. Bafll›ca, ayr›
germ yapraklar›ndan geliflen epidermis ve dermis olmak
üzere iki bölümden oluflur. Epidermis çok katl› yass› epitel-
dir. Dermis ise epidermis alt›nda uzanan yo¤un ba¤ doku-
su tabakas›d›r. Dermisin alt›nda genellikle ya¤ dokusu
özelli¤inde hipodermis bulunur. Deri ekleri t›rnaklar, k›llar,
ter ve ya¤ bezleridir (6). Deri anatomik bir engel olufltur-
mas› yan›nda canl›n›n çevre ile iliflkisine arac›l›k eden te-
mel organd›r, yafla ba¤l› olmakla birlikte hayvan›n vücut
a¤›rl›¤›n›n %12-24'ünü oluflturur (21).

Dokular, kendi dirençlerinin çok üstünde bulunan me-
kanik etkilere maruz kald›klar› zaman, anatomik unsurlar›
birbirinden ayr›lmakla normal yap›lar› ve bütünlükleri bo-
zulur. Böylece, gerilme, kopma, y›rt›k, k›r›k vb. lezyon olu-
flur. Bu bozukluklar, yan›k, donma, elektrik ak›mlar›n›n et-
kisi, y›ld›r›m çarpmas›, röntgen ve radyum ›fl›nlar› gibi kim-
yasal ve fizik nedenlerden de ileri gelebilir. Bunlar kendili-
¤inden iyileflmeye do¤al bir e¤ilim gösterir. Mekanik ne-
denlerden ileri gelen bozukluklar›n önemli bir k›sm›n› yara-
lar oluflturur. Bunlar ço¤unlukla d›flar›dan içeriye do¤ru bir

ÖZET

Larval tedavi (maggot terapi); iyileflme gösterme-
yen kronik nitelikle yaralarda canl› larvalar›n sa¤alt›m
amac›yla kullan›lmas› olay›d›r. Bu canl›lar üç farkl› et-
ki meydana getirirler; yaralardaki enfekte, ölü dokular›
temizlerler; bakterileri öldürerek yaray› dezenfekte
ederler; ve yara iyileflmesini uyar›rlar. Bu derlemede;
yara tedavisinde befleri ve veteriner hekimlikte larval
tedavi uygulamalar› de¤erlendirildi. 

Anahtar kelimeler: Yara, larval tedavi.

SUMMARY

Larval therapy (maggot therapy) is the medical
use of live maggots (fly larvae) for cleaning non-hea-
ling wounds. Medicinal maggots have three actions:
debridation (cleaning) of the wounds by dissolving
the dead (necrotic), infected tissue; disinfection of the
wound, by killing bacteria; and stimulation of the wo-
und healing. In this article; larval therapy applications
in medical and veterinary surgery for wound healing
were evaluated.   

Key words: Wound, larval therapy.

Yara Sağaltımında Larval
Tedavi Uygulamaları
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cismin az ya da çok kuvvetli bir etkisiyle oluflur. Bazen de
tamamen tersi fleklinde olur (16). 

Yara  

Yara; yumuflak dokular› oluflturan ö¤elerin kesici, ya-
ralay›c› veya bunlara benzer araç ve gereçlerle birbirinden
ayr›lmas› olgusuna denir. Yaralarda sa¤alt›m; yaran›n du-
rumuna, görünüflüne, klinik bulgulara göre ya da aseptik
ve komplike olufluna ba¤l› olarak ayr› flekillerde yap›l›r
(16).

Enfekte  Yaralar›n Sa¤alt›m›

Özellikle hayvanlar›n yaflam ko-
flullar› göz önünde tutuldu¤unda ya-
ralanmalardan hemen sonra yara-
larda enfeksiyon olas›l›¤› % 95'e
kadar yükselir. Bu enfeksiyonlar›n
nedeni ço¤unlukla Streptokok gibi
bakteriler olmakla beraber Gram
pozitif ve Gram negatif bakteriler-
le, riketsiya, mantar ve virüsler
üreyerek septik yaralar›n oluflu-
muna yol açarlar. Bu tip yaralar›n
sa¤alt›m› genel yara sa¤alt›m› flek-
linde yap›l›p tedavinin sonraki saf-
halar›nda antibiyotikler kullan›labilir
(16).

Venöz ülserli olaylarda yara kültürlerinde
de¤iflik bakteriler izole edilir. Genellikle Staph. au-
reus, bunu izleyerek Gram negatif  mikroorga¬nizmalar ve
daha az olarak da di¤er mikroorga¬nizmalar görülür. Geç
iyileflen yaralarda  -hemolitik streptokoklar, anaeroblar,
Staph. aureus ve Pseudomonas aeruginosa izole edilmifl-
tir. Di¤er çal›flmalarda, bakteri yo¤unlu¤u ve türünün, pü-
rülans›n varl›¤› veya yoklu¤u ya da iyileflme h›z› ile iliflkili
olmad›¤› gözlen¬mifltir. Genellikle prensip olarak, e¤er eri-
zipel, sellülit gibi infeksiyon bulgusu yoksa sistemik antibi-
yotik verilmesi önerilmez. Sistemik an¬tibiyotik tedavisinin
yara iyileflmesinde gecik¬tirici etkisi gözlenmemifltir. En-
fekte yaralar baz› sa¤alt›m yöntemleri kullan›larak da teda-

vi edilebilir. Bunlar (16);

Is› ile tedavi: Sa¤alt›mda ›s›, alev, s›cakl›k, s›cak hava
gibi gereçlerden yararlan›larak yap›lan tedavi fleklidir. Bu
tür bir sa¤alt›m sadece enfeksiyonlar›n önüne geçmede
de¤il, iyileflme dokusunun oluflumunda da yarar sa¤lar.

Ultraviyole ile tedavi: Ultraviole ›fl›nlar›n›n mikrop öl-
dürücü özelli¤inden yararlan›larak gelifltirilen bir sa¤alt›m
fleklidir.  Bu tedavi aç›k havada, yans›man›n bol oldu¤u
yerlerde yap›l›rsa daha etkili olur. 

Afl› ile tedavi: Yaralar›n sa¤alt›m›nda afl› yolu ile orga-
nizmaya verilen mikroplar›n, lökositlerin ço¤al-

mas›n› etkileme yolu ile organizman›n sa-
vunma direncini artt›rmas› esas›na da-

yanan koruyucu bir sa¤alt›m fleklidir.

Antiviruslarla tedavi: Antivi-
rüslerle yap›lan bir sa¤alt›m flekli-
dir. Antivirüslerin özel mikrop et-
kilerine dayanarak özellikle septik
yaralarda denenir.

Serumla tedavi: Mikroplara
karfl› ba¤›fl›kl›¤› sa¤lanan beygir-
lerin kanlar›ndan elde edilen se-
rumlar›n, enfekte yaralara uygu-
lanmas› sonucu, k›sa sürede yara

enfeksiyonlar›n›n önüne geçilerek
olumlu sonuçlar al›nabilir.

Bakteriyofajlarla tedavi: Bakteriyo-
fajlarla yap›lan enfekte yara sa¤alt›mlar›n-

dan biridir. Bunlardan elde edilen ekstraktlar›n
kas içi, damar içi ve deri alt› enjekte edilerek enfekte yara-
lar›n sa¤alt›mlar› yap›l›r.

Antibiyotiklerle Tedavi

Antibiyotiklerin keflfinden bu yana, bilinçsizce uygulan-
malar›, hem befleri hem de veteriner hekimlikte dirençli
bakteri sufllar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Bu
durumun, k›smen genifl spektrumlu antibiyotiklerin afl›r›
kullan›lmas› ve viral enfeksiyonlar için de antibiyotiklerin
önerilmesinin bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤› düflünül-
mektedir (8,20).  

Antibiyotiklerin keflfin-
den bu yana, bilinçsizce uy-

gulanmalar›, hem befleri hem de
veteriner hekimlikte dirençli bakte-
ri sufllar›n›n ortaya ç›kmas›na ne-
den olmufltur. Bu durumun, k›s-

men genifl spektrumlu antibiyotik-
lerin afl›r› kullan›lmas› ve viral en-
feksiyonlar için de antibiyotiklerin

önerilmesinin bir sonucu
olarak ortaya ç›kt›¤›
düflünülmektedir.
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Direnç oluflumunu engellemek amac›yla G›da ve Tar›m
Örgütü, besi hayvanlar›nda antibiyotiklerin kullan›m›n› s›-
n›rlayan düzenlemeler ortaya koyma yönünde sürekli ça-
l›flmaktad›r. Veteriner hekimlikte kullan›lan antibiyotiklere
karfl› geliflen direncin, insanlara kontamine et ve flarküteri
ürünlerindeki patojenler arac›l›¤›yla geçmesi gibi bir tehli-
ke bulunmaktad›r (12).

Direncin önlenmesi noktas›nda veteriner hekimler,
kültürü yap›lm›fl spesifik patojene karfl› do¤rudan etkili
olacak antibiyoti¤i seçerek uygulamal›d›rlar. Bir di¤er
problem de aç›k yaralar›n, d›flk› materyali ve toprakla kon-
taminasyonlar› sonucu, s›kl›kla multipl bakteri jenerasyo-
nu ile enfekte olabilmeleridir (1, 2). 

Antibiyotiklerin ‹stenmeyen Etkileri 

Di¤er ilaçlarda oldu¤u flekilde antibiyotikler de hastada
az ya da çok istenmeyen etkilere neden olur. Bunlar; ilaç
alerjisi, di¤er ilaçlarla etkileflme sonucu istenmeyen etkile-
rin fliddeti veya s›kl›¤›n›n artmas›, enfeksiyonlar, dirençli
sufllar›n ortaya ç›kmas›, ba¤›fl›kl›k sisteminin bask›lanmas›
ya da bozulmas›, enjeksiyon sonucu uygulama yerinde do-
ku hasar›na yol aç›lmas›, yenilebilir dokularda ilaç kal›nt›s›-
na neden olunmas› say›labilir (8, 15, 21).

Larval Tedavi (Maggot Therapy)

Enfekte yaralar›n  sa¤alt›m›nda kullan›lan  bir yöntem
de larval tedavidir. Yaralar› iyilefltirmek için sinek larvalar›-
n›n (kurtçuklar) kullan›m›na dair pratik uygulamalar, yüz-
y›llard›r kullan›lagelmektedir. Antibiyotik öncesi dönemde
doktorlar, larvalar›n yaralardaki nekrotik dokular› elimine
etti¤ini ve hastalarda prognozu düzeltti¤ine dikkat çekmifl-
lerdir. Larvalar, sürekli olarak ölü dokuyu uzaklaflt›rmaya
çal›fl›r ve canl› hücreleri bakterilerden temizleyerek ortaya
ç›kar›rlar. Larval tedavi, 1940'larda antibiyotiklerin keflfine
kadar kabul görmüfl ve yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Antibi-
yotik-dirençli mikrop sufllar›n›n ortaya ç›kmas›yla larval te-
davi, yaralar›n pratik bir sa¤alt›m› olarak yeniden incelen-
meye bafllanm›flt›r. Tedavide kurtçuklar›n kullan›lmas› ve-
teriner hekimli¤i ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda özellikle befleri he-
kimlikte daha yayg›nd›r. Sinek larvalar›, geleneksel yön-

temlerin baflar›s›z yada yetersiz oldu¤u durumlarda ülsera-
tif lezyonlar, yan›klar, çeflitli tipteki benign ve malign tü-
mörler, apseler ve osteomiyelitisin sa¤alt›m›nda kullan›la-
bilir. Di¤er yandan kurtçuklar›n uygulanmalar› kolayd›r, ol-
dukça ucuzdurlar ve sistemik antibiyotiklerin yol açt›¤› nor-
mal mide ba¤›rsak floras›na zarar vermezler ya da zararl›
kal›nt› b›rakmazlar (1, 2).

Tarihçe

Enfekte ve gangrenöz yaralara kurtçuklar›n uygulanma-
s›yla baflar›l› bir iyileflmenin sa¤land›¤›na dair birçok belge-
nin kayna¤›, tarih öncesi devirlere ve farkl› birçok kültürle-
re dayan›r. Maya yerlilerinin, yaralar› güneflte kurutulmufl
s›¤›r kan›yla sard›klar› ve bu uygulamayla, birkaç gün için-
de yaran›n kurtlanmas›n› sa¤lad›klar› bilinmektedir (5).

Avustralya'da yerli bir kabilenin, yaralar› kurtçuklarla
temizledi¤ine dair bir protokol, kuflaklar boyunca el de¤ifl-
tirerek süregelmifltir  (5, 13). 

Newfoundland'de bal›kç›lar›n ellerinde oluflan ciddi bir
enfeksiyon, yafll› bir kad›n›n kurtçuklar› kulland›¤› “anne-
den kalma” eski bir yöntemle tedavi edilmifltir (5).

Larval tedaviye dair ilk yaz›l› dökümanlardan birinin
Ambroise Pare'ye ait oldu¤u bilinmektedir. Charles XI ve
Henri II-
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I zamanlar›nda Fransa'da, bafl cerrah olan Pare, 1557 y›l›n-
daki savaflta yaralanan askerlerin yaralar›n› tedavi etmede
kurtçuklardan yararlanm›flt›r  (13).

Baron D.J. Larrey 1829'da, Napoleon'un askerleri ara-
s›nda cerrah subay olarak görev yaparken kurtçuklar›n sa-
dece nekrotik dokuya sald›rd›klar›n› ve yaran›n iyileflmesi-
ni h›zland›rd›klar›n› gözlemlemifltir  (2).

‹ç savafl süresince, konfederasyon cerrahlar› Joseph
Jones ve J.F. Zacharias, yaralar› tedavi etmede kurtçuklar›
kullanmaya bafllam›fllard›r. Zacharias ' bir gün içinde
(kurtçuklar) bizim kulland›¤›m›z herhangi bir ajandan daha
iyi flekilde yaray› temizlemifllerdi. Eminim ki onlar› kullan-
makla bir çok hayat kurtard›k '' flek-
linde notlar tutmufltur (17, 18). 

Kurtçuklar›n t›bbi kullan›m›na
dair ilk bilimsel çal›flmalar Dr. W.S.
Baer taraf›ndan yap›lm›flt›r (10, 13,
17, 18). Baer, I. Dünya Savafl›'nda
iki askeri tedavi ettikten sonra si-
neklerle ilgili genifl çapta çal›flmala-
ra bafllam›flt›r. Askerlerin savafl ala-
n›nda 7 gün süresince yaral› olarak,
hiçbir müdahale görmeden  yatma-
lar›na ra¤men parçal› k›r›klar›n›n ve
abdominal yaralar›n›n sa¤l›kl› bir
granülasyon dokusu içeren binlerce kurtçuk taraf›ndan in-
feste edildi¤ine dair yorum yapm›flt›r. Antibiyotik-öncesi
dönemde bu tipteki yaralardan mortalite oran› % 75'e ya-
k›nd›. Baer, 1920'ler ve 1930'lar boyunca, kurtçuklar›n kul-
lan›lmas›yla osteomiyelitis ve kronik bacak ülserlerinden
muzdarip 90'dan fazla hastan›n tedavi edildi¤ini bildirmifl-
tir. Kurtçuklar›n nekrotik yaralar› uzaklaflt›rd›¤›n› ve sa¤l›k-
l› granülasyon dokusunun oluflmas›n› h›zland›rd›¤›n› gör-
müfltür. Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada'da, 1935 y›-
l›na kadar, 200'ün üzerinde hastanede, 600'ü aflk›n doktor,
5700 hastay› kurtçuklarla tedavi etmifltir. Larval tedavi,
malign meme ülserleri, yan›klar, apseler, skuamöz hücre
karsinomalar› ve subakut mastoiditis sa¤alt›mlar›nda da
baflar›yla kullan›lm›flt›r. Penisilin ve sülfanomidlerin
1940'lardaki keflfedilmesi ile kurtçuklarla yap›lan tedavi de
daha az ra¤bet görmeye bafllam›flt›r. Di¤er yandan, anti-

bakteriyellere-dirençli mikrop sufllar›n›n ortaya ç›kmas›yla,
befleri hekimlik yeniden larval tedavinin yararlar›n› “keflfet-
me” yoluna girmifltir (2).

Befleri Hekimlikteki Larval Tedavi Uygulamalar›

Nekrotik, suppuratif, sulu, gangrenöz yaralar, larval te-
davi için en uygun olanlard›r. Klasik olarak larvalar, hasta
genellikle aylarca süren antibiyotik tedavisinden sonra ve
cerrahi müdahaleye ra¤men baflar›l› bir iyileflme sa¤lana-
mad›ysa, son çare olarak uygulan›r. Hastan›n genel duru-
munun iyi olmad›¤› ve antibiyotikleri tolere edemedi¤i du-
rumlar da larval tedavi için uygundur. A¤›z yoluyla kullan›-

lan antibiyotikler ve fagositik hücre-
lerin, etkilenmifl bölgeye ulaflmas›
için yeterli bir kan dolafl›m› gerekir-
ken; kurtçuklar, aç›k yaradaki nek-
rotik dokuyu uzaklaflt›rmak ve bak-
terilerden temizlemek için sadece
oksijene ihtiyaç duyarlar. Ayr›ca lar-
valar, metisiline dirençli Staph. au-
reus da (MRSA) dahil tüm bakterile-
ri elimine ederler. Kurtçuklarla teda-
vi konusunda befleri hekimlikte çok
say›da örne¤e rastlamak mümkün-
dür. Afla¤›da bunlar ile ilgili k›sa bil-

giler sunulmufltur (2).

1995'te, 31 yafl›ndaki bir erke¤e, t›rm›k yaras› enfeksi-
yonu teflhisi konulmufl, bu teflhis konulmadan bir hafta
önce, a¤›z yoluyla antibiyotik uygulamas›na bafllanm›flt›r
(17).  Bir hafta sonra ise, septisemi teflhisi konmufl ve da-
mar içi antibiyotik verilmifltir. Enfeksiyon kontrol edilmek-
le birlikte, yara bölgesinde bir kavite (çukur) oluflmufltur.
Bu durumda, otolitik at›l›m› h›zland›rma amac›yla yara,
hidrojel ile sar›lm›flt›r. Bir ay sonra yarada kötü kokulu ve
5 cm çap›nda bir eksudat topland›¤› görülmüfltür. Larval
tedaviye de bu aflamada bafllanm›fl ve 3 gün sonra koku-
nun kaybolarak granülasyon dokusunun oluflmaya baflla-
d›¤›, yaran›n 1 cm'lik çapa düfltü¤ü görülmüfl ve ikinci kez
larva uygulanm›flt›r. Üç gün sonra yap›lan pansuman de¤i-
flimi s›ras›nda granülasyon dokusunun dermis hizas›na
kadar yükseldi¤i görüldükten sonra larval sa¤alt›ma son

Befleri hekimlikte larval tedavi-
nin baflar›l› uygulamalar›ndan
söz edilmesine karfl›n ayn› du-

rum, veteriner hekimlik için faz-
laca geçerli de¤ildir. Veteriner

hekimli¤inde larval tedavi uygu-
lamalar› son derece s›n›rl› kal-

m›flt›r.
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verilmifl ve iyileflmeyi tamamlamak üzere hidrosellüler kö-
pükten yap›lm›fl bir tabaka ile yara kapat›lm›flt›r (1, 2).

Yine 1995 y›l›ndaki bir baflka olayda da, 86 yafl›nda bir
kad›n›n baca¤›ndaki, 4 y›ll›k geçmifli olan sirkümferansiyel
(dairesel tarzda) ülserasyonda larva tedavisi uygulanm›flt›r.
Haftada 3 kez baca¤a pansuman yap›lan ve haftada 2 kez
de hastanede tedavi edilen yaran›n yap›flkan bir yap›ya sa-
hip oldu¤u ve ayr›ca Pseudomonas ve MRSA etkenlerini
içerdi¤i ifade edilmifltir. Sadece 4 günlük bir larval tedavi-
den sonra, yap›flkan yap›n›n ço¤unun kayboldu¤u, yara ta-
ban›nda sa¤l›kl› granülasyon dokusunun olufltu¤u ve en-
feksiyona dair klinik belirtilerin kayboldu¤u gözlenmifltir
(2).

Kurtçuklar›n bu iyilefltirici özellikleri, 1976 y›l›nda, di-
abetes mellituslu bir erkek üzerinde de gösterilmifltir (7).
Bu kifli, hastaneye Pseudomonas aeruginosa, Proteus mi-
rabilis ve Enterococcus türleriyle komplike bir mastoiditis
sonucu geldikten sonra, 3 gün süreçle antibiyotik verilmifl
ve basit bir mastoidektomi geçirmifltir. Beflinci günün so-
nunda da antibiyotik tedavisi önerilerek taburcu edilmifltir.
Bir ay sonra, kulak kepçesinde fliflme ve P. aeruginosa, K.
pneumoniae, Pr. mirabilis ve Streptococcus içeren, kulak
arkas›ndaki kesiden köken alan irinli bir ak›nt› oluflmufltur.
Bu durumda hastaya gerçek bir mastoidektomi ve nekrotik
kulak kepçesi k›k›rda¤›n›n uzaklaflt›r›lmas› fleklinde müda-
halede bulunulmufltur. Hastaneden 23 gün sonra ve sefa-
leksin monohidrat kullan›lmas› önerilerek taburcu edilmifl-
tir. Yine bir ay sonra hasta, yutkunamama flikayetiyle has-
taneye geldikten sonra, kulak kepçesinde karnabahar görü-
nümünde deformite ve maruz kalan kemi¤e aç›lan irinli bir
ak›nt› olan aç›k bir kesinin bulundu¤u görülmüfltür. Sonra-
s›nda 6 haftal›k süreyle hastanede günde üç defa kas içi
gentamisin süfat ve dört saatte bir damar içi karbenisilin
disodyum  tedavisi uygulanm›flt›r. Ayn› zamanda hastaya
haftada bir defa olmak üzere dört pseudomonas afl›s› uy-
gulanm›flt›r. Hastanedeki dönemin ilk 8 haftas› boyunca,
yaral› bölgeden günde 2 kez art›k dokular uzaklaflt›r›lm›fl ve
9. haftada larval tedaviye bafllanm›flt›r. Bir hafta sonra, lar-
valar uzaklaflt›r›lm›fl ve yaral› bölgedeki sa¤l›kl› granülas-
yon dokusunun üzerine deri graft› yerlefltirilmifltir. Hasta,
ilk hastaneye yatt›¤› tarihten 10 hafta sonra taburcu edil-

mifltir. Taburcu edildikten bir hafta sonra yaran›n bulundu-
¤u bölgedeki dokudan kültür yap›ld›¤›nda hiçbir bakterinin
bulunmad›¤› görülmüfltür (7).

Veteriner Hekimlikte Larval Tedavi Uygulamalar› 

Befleri hekimlikte larval tedavinin baflar›l› uygulamala-
r›ndan söz edilmesine karfl›n ayn› durum, veteriner hekim-
lik için fazlaca geçerli de¤ildir. Veteriner hekimli¤inde lar-
val tedavi uygulamalar› son derece s›n›rl› kalm›flt›r. Buna
iliflkin de¤erlendirmeler de afla¤›da sunulmufltur (11).  

1953'de, 6-yafll› Guernsey bo¤an›n, mandibulas›n› tu-
tan, 2 y›ll›k bir aktinomikozis (yumru çene) olgusunda, ba-
fl›n sa¤ taraf›n› tamam›yla kaplayan 15 cm derinli¤inde ve
25 cm uzunlu¤unda kemik kütlesi tespit edilmifltir. Kütleyi
çevreleyen genifl deri bölgesinin s›n›rlanm›fl, flifl ve yang›l›
oldu¤u klinik belirtilerin de ilerlemifl flekilde oldu¤u görül-
müfltür. Hasta sahibinin de izniyle larval tedavi uygulan-
m›flt›r. Befleri hekimlikten farkl› olarak tedavide steril kurt-
çuklar kullan›lmam›flt›r. Bir kavanozdaki karaci¤er parças›
üzerinde L. sericatan›n larvalar› gelifltirilmifl ve sa¤alt›mda
kullan›lm›flt›r. Binlerce kurtçuk bir spatül yard›m›yla yaraya
uygulanm›flt›r (2).

Sa¤alt›m› izleyen birkaç gün içinde flifllik ve yang› geri-
lemifl ve bo¤a, çi¤neyip yutmaya bafllam›flt›r. Üç ay içinde
bo¤an›n durumu daha da iyiye gitmifl ve normal beslenme
ve üreme etkinliklerine dönebilmifltir. Lezyonu çevreleyen
doku ise kabuk ba¤lam›flt›r. Bafllang›ç sa¤alt›m›ndan 6 ay
sonra, bo¤a öncekine göre daha iyi bir duruma gelmifltir ve
hiçbir yang› belirtisi olmamas›n›n yan›nda, deri de normal
k›llarla örtülmüfltür (1,2).

Dekübit yaras› ve supuratif ülseri olan tavflanlarda ya-
p›lm›fl di¤er bir çal›flmada ise, Kocisova ve ark. Phormia
regina larvalar› direkt olarak yara bölgesine yerlefltirilmifl-
tir. Ortalama 3 ila 6 gün sonra tedavinin olumlu sonuçlar›
görülmüfl ve tavflanlar›n tedaviyi iyi tolere ettikleri bildiril-
mifltir. (9).

Kas içi enjeksiyon uygulamas› sonras›nda sol gluteal
bölgesinde derin nekrotik apse flekillenen 25 yafl›ndaki di-
fli bir eflek üzerinde yap›lm›fl bir çal›flmada; yaran›n cerra-
hi yolla yüzeydeki nekrotik dokulardan ar›nd›r›ld›¤› fakat
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derindeki nekrotik dokular›n  temizlenemedi¤i belirtilmifl-
tir. Bu hastaya tedavinin bir sonraki aflamas›nda steril Lu-
cilia sericata larvalar› uyguland›¤› ve yaran›n yan etki gö-
rülmeden iyileflti¤i saptanm›flt›r (4).   

Larval Tedavide Kullan›lan Kurtçuklar

Sinek kurtçuklar›n›n hepsi de larval tedavi için uygun
olmad›¤›, Sarcophagidae familyas›n›n üyeleri (yumuflak
doku, et sinekleri) ve Cochliomyia hominovorax (screw
solucan›) türleri, canl› dokular› da yediklerinden bu amaç-
la asla kullan›lmamalar› gerekti¤i bildirilmifltir (10, 11, 13,
17, 18).

En s›k kullan›lan larvalar Calliphoridae, özellikle de Lu-
cilia sericata (greenbottle blowfly) (Resim 1) ve Phormia
regina (blackbottle blowfly)' d›r (Resim 2), ki bunlar sade-
ce nekrotik dokularla beslenirler (2).  

Resim 1. Lucilia sericata görünüflü (3)                   

Larval Tedavinin Uygulanmas›

Baflar›l› bir larval tedavi için kurtçuklar›n yaraya konul-
madan önce bakterilerden ar›nd›r›lmas› gerekti¤i, 1933 y›-
l›nda rapor edilmifltir. ‹lk sterilizasyon tekni¤i, taze sinek
yumurtalar›n› seyreltik sodyum hipoklorit çözeltisinde y›-
kad›ktan sonra steril suyla durulamak ve sonras›nda da
%4 formaldehitle çalkalamak fleklinde olmufltur. Geliflme-

leri için yumurtalar, yeniden duruland›ktan sonra, steril et-
agar besi yerine yerlefltirilmifltir. Günümüzde kullan›lan
daha kolay ve ucuz uygulama ise larvalar›n do¤rudan  sa-
t›n al›nmas›d›r (2).

Larval tedavi uygulamas›nda uzunlu¤u 1-3 mm olan
larvalar, art›k dokular› uzaklaflt›rmak amac›yla nekrotik ya-
ra üzerinde tutulurlar. Befleri hekimlikte, hidrokolloid bir
pansuman üzerinde lezyon büyüklü¤ünde ve biçiminde bir
delik aç›ld›ktan sonra pansuman, yaraya yerlefltirilir (1,2). 

Bu durum, d›fl pansuman yüzeyi için bir zemin haz›rlar
ve çevreleyen dokuyu larvalar›n proteolik enzimlerinden
korur. Alternatif olarak, çinko pastas› kullan›labilir. Daha
sonra da, lezyonun her santimetre karesi için yaklafl›k 10
larva yerlefltirilir. Yara ve larvalar ince naylon a¤ ile örtülür
ve yap›flkan bir bantla tutturulur. Bu a¤›n üzerine de eksu-
dat› ve s›v›laflm›fl nekrotik dokuyu emmesi için bir ped yer-
lefltirilir. Bu ped, gereken s›kl›kla de¤ifltirilmelidir, bu uy-
gulama larvalara zarar vermez. Larvalar, 3 gün sonra uzak-
laflt›r›lmal›d›rlar. Bu da a¤›n al›narak lezyonun steril tuzlu
su çözeltisiyle y›kanmas›yla kolayl›kla yap›labilir. E¤er ge-
rekliyse, ayn› zamanda yeni bir larva uygulamas› da yap›-
labilir. Ortalama olarak bir larva, günde 10-15 gram nekro-
tik doku tüketir (13). 

Larval tedavi uygulamas›, klasik sistemik antibiyotik
tedavisiyle birlikte de yap›labilir. Ayr›ca X-›fl›nlar›ndan etki-
lenmezler ve radyografi çekilirken yerlerinde b›rak›labilirler
(19).

Resim Resim 2. Phormia regina gönüflü (3).
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Etki Mekanizmas›

Larval tedavinin etki mekanizmas›na iliflkin kesin bir
görüfl söz konusu de¤ildir, ancak bu konuda ileri sürülen
düflünceler vard›r. Afla¤›da bunlara iliflkin de¤erlendirme-
ler sunulmufltur;

• Larvalar, dokunun gerçekten sindirimini yaparlar,

• Larvalar›n fiziksel varl›¤›, hastadaki eksudat oluflu-
munu uyararak ve bakterilerin y›kanarak uzaklaflt›r›lmas›n›
sa¤lar,

• Larvalar›n sekresyonlar› yaran›n pH's›n› de¤ifltirir,

• Larvalar›n sindirim sistemlerindeki antibakteriyel
maddeler, bakterileri parçalar,

• Larval sekresyonlar, iyileflmeyi h›zland›r›rlar,

• Larvalar›n çok yavafl olan hareketleri, granülasyon
dokusu oluflumunu uyar›rlar (2).

Tam mekanizma, günümüze de¤in bilinmemekle bera-
ber, yap›lan çal›flmalar, yukar›daki önerilerin birbirini ta-
mamlay›c› nitelikte  olabilece¤ine iflaret etmektedir (2).

Yap›lan bir çal›flmada L. sericata'dan, hemolenf,  sin-
dirim salg›lar› ve böcek yumuflat›c› (insect molting) hor-
mon 20-hidroksiekdizon toplanm›fl ve insan fibroblastlar›
üzerinde etkileri denenmifltir (14). Bu ekstraktlar›n her bi-
rinin fibroblast kültürlerini uyard›¤› fakat bu oran›n, sade-
ce % 12.5'luk büyüme hormonunun tek bafl›na kullan›ld›-
¤›  zamanki orana karfl›l›k geldi¤i görülmüfltür. Bununla
birlikte, her bir ekstrakt, büyüme faktörü ile birlikte kulla-
n›ld›klar›nda fibroblastlar› uyar›c› etkileri daha da belirgin-
leflmifltir (2).

Bir baflka çal›flmada ise, larval sekresyonlar›n kolaje-
nöz yan›k eskar› ve nekrotik deri dokusunu y›k›mlama ye-
tene¤i denenmifltir. Calliphora erythrocephala bir kavano-
za yerlefltirilmifl ve salg›lar› toplanm›flt›r. Ratlar anestezi
edildikten sonra s›rtlar›nda 2 yan›k yaras› oluflturulmufltur.
Yan›k lezyonlar›ndan biri kontrol olarak epitelizan kremle
tedavi edilmifl, di¤er yara ise bu kremle birlikte larval sek-
resyonlarla sa¤alt›m görmüfltür. Epitelizan kremle birlikte
larval sekresyonlar› da içeren yarada, sadece epitelizan
krem uygulanan yaraya k›yasla daha belirgin y›k›mlanma

gözlenmifltir. Ayr›ca bu çal›flmada, sekresyonlardaki en-
zimlerin 24-48 saat süreyle dayan›kl› olduklar› ve yine bu
enzimlerin pansuman›n üzerinden de etkili olabildikleri gö-
rülmüfltür (1, 2). 

Yine bu çal›flman›n devam›nda, larval sekresyonlarda-
ki enzimlerin tripsin, lösin aminopeptidaz, karboksipepti-
daz A ve karboksipeptidaz B gibi enzimlerle ayn› moleküler
a¤›rl›k, özellik, inhibisyon ve duyarl›l›¤a sahip olduklar› bu-
lunmufltur (2).

Sonuç

Befleri hekimlikte, larvalar›n Gram pozitif, Gram nega-
tif, aerobik ve anaerobik bakterilerle kontamine yaralar› iyi-
lefltirdikleri gösterilmifltir (2).

Kurtçuklar, h›zla nekrotik dokular› y›k›mlarlar ve sa¤l›k-
l› granülasyon dokusunun oluflumuna zemin haz›rlarlar.
Enfekte k›r›klar, kesikler, tel yaralar› ve parçal› k›r›klarda
iyileflmeyi desteklemek amac›yla kurtçuklar›n kullan›m›,
veteriner hekimlikte antibiyotik kullan›m›n›n azalmas›na
yard›m edebilir. Kurtçuklar, lezyonlara kolayl›kla uygulana-
bilirler ve herhangi bir kal›nt› da b›rakmazlar. Emziren hay-
vanlar›n veya organik besi s›¤›rlar›n›n enfekte yaralar›, he-
men kesime sevk edilmeleri yerine larvalarla tedavi edile-
bilir. Bu durum, hayvana istenilen oranlarda büyüyebilme-
si ve ekonomik de¤erine eriflebilmesi için zaman verecek-
tir. Süt s›¤›rlar›ndaki kurtçuk tedavisi, antibiyotiklerle bula-
fl›k bir sütün dökülmesi gereklili¤ine de son verecektir. At-
larda antibiyotiklerin kullan›lmas›, hassas mide ba¤›rsak
floralar›na etkiyerek kolitis ile sonuçlanabilmektedir. Atlar-
daki yaralar›n, kurtçuklarla tedavisi olumsuzlu¤u ortadan
kald›r›labilecektir. Ev hayvanlar›nda da, larval tedaviden
faydalan›labilir. Befleri hekimlikte ilgili olaylarda daha önce
bahsedildi¤i gibi, kurtçuklar›n çeflitli tipteki malign veya
benign tümörler üzerindeki apseleri tedavi ettikleri göste-
rilmifltir. Veteriner hekimler, pahal› bir cerrahi müdahaleye
veya kemoterapiye güçleri yetmeyen pet sahipleri için lar-
val tedaviyi, sa¤alt›mlar›na bir seçenek olarak ekleyebilirler
(15).

Larval terapi, nekrotik yaralar›n sa¤alt›m› amac›yla
yüzy›llard›r baflar›yla uygulanm›fl bir yöntemdir, ancak ye-
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ni antibiyotiklerin kullan›ma girmesiyle birlikte uygulanma-
lar›nda azalma meydana gelmifltir. Larvalar›n antibiyotik-
dirençli sufllar›n› da içeren birçok bakteriye karfl› tedavisel
etki gösterebildikleri ve yara iyileflmesini sa¤lad›klar› bi-
limsel çal›flmalarla da gösterilmifltir. Kurtçuklar, h›zl› ve et-
kili bir flekilde yaradan nekrotik dokuyu uzaklaflt›r›rlar ve
klasik bir tedavinin baflar›s›z oldu¤u apseler, dermal ülser-
ler ve mastoiditiste iyileflmeyi h›zland›r›rlar. Tedavide sa-
dece, canl› dokularla beslenmeyen larvalar kullan›labilir.
Bu larvalar, yüzeylerinde bulunabilecek herhangi bir bakte-
ri olas›l›¤›na karfl› sterilize edilmelidirler. Tedavi, esasta bir
pansuman ve yaraya konulan larvalar›n kaçmalar›n› engel-
lemek için üzerlerine yerlefltirilecek basit naylon bir a¤dan
oluflur. A¤›n üzerine konulacak bir ped de, eksudat ve s›v›-
laflm›fl doku art›klar›n› absorbe etmeye yard›mc› olur. Lar-
valar, yara üzerinde yaklafl›k 3 gün b›rak›l›r ve sonras›nda
da ›l›k tuzlu suyla y›kanarak uzaklaflt›r›l›r. Kesin etki meka-
nizmas› tam anlam›yla gösterilememesine ra¤men yap›lan
çal›flmalar, larval sekresyonlar›n, epidermal büyüme faktö-
rü ve interlökin 6'n›n etkilerini daha da art›rd›¤› yönünde-
dir. Bu sekresyonlar, proteolitik aktiviteleri olan enzimler
içerirler (2).
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Girifl

Dünyada genetik olarak üstün özel-
likteki bo¤alar›n spermas›n›n sun'i tohumlamada s›k
olarak kullan›lmas› genetik çeflitlili¤i azaltm›fl ve sper-
ma kaynakl› resesif genlerin daha çok ortaya ç›kmas›na ne-
den olmufltur. Bu durum sperma kaynakl› kal›tsal hastal›k-
lar›n yayg›nlaflmas›yla sonuçlanmaktad›r. Çok az  say›da
genetik hastal›k ya da bozukluk  dominant gen taraf›ndan
da ortaya ç›kar›lmaktad›r. Genetik hastal›klar genellikle tek
bir çift resesif gen taraf›ndan oluflturulmakta ve tüm s›¤›r
›rklar›nda görülebilmektedir. Kal›tsal hastal›klardan etkilen-
mifl olan  buza¤›larda yap›sal ya da fonksiyonel bozuklar
meydana gelmektedir. Buza¤› do¤umdan hemen önce ya
da sonra kaybedilmektedir. Kal›tsal hastal›klar bir sürüde
%1'den az veya %3'ten fazla da¤›l›m gösterebilir (Johnson
ve ark., 1997). Sperma kaynakl› kal›tsal hastal›klar s›k gö-
rülmemesine ra¤men ekonomik bak›mdan önemlidir (Za-
bek ve Rys, 1998).

S›¤›r yetifltiricileri zaman zaman sürülerinde sperma
kaynakl› kal›tsal hastal›klara rastlayabilirler. Bu hastal›klar
yetifltiricili¤i olumsuz etkilerler. E¤er yetifltiriciler sürüle-
rinde kal›tsal hastal›klar görmemek istiyorlarsa suni to-

SIĞIRLARDA SPERMAYLA
AKTARILAN KALITSAL
HASTALIKLAR

ÖZET

Dünyada genetik olarak üstün bo¤alar›n spermas›-
n›n suni tohumlamada yayg›n ve s›k olarak kullan›lma-
s›, sperma kaynakl› resesif genlerin daha fazla olarak
gözlenmesine neden olmufltur. Bu Derlemede s›¤›rlar-
da  son y›llarda  tan›mlanan  resesif kaynakl› kal›tsal
hastal›klar hakk›nda özet bilgi verilmesi amaçlanm›fl-
t›r.

Anahtar Kelimeler: S›¤›r,  Bo¤a, Sperma,  Kal›tsal
hastal›k

SUMMARY

Thanks to the intensive exploitation of elite sires in
artifical insemination, the risk of  a fast spread world-
wide of recessive hereditary defects is extremely high.
The aim of this is to summarize new findings on the
most important recessive hereditary disorders in catt-
le. 

Key Words: Cattle, Bull, Semen, Hereditary disea-
se
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humlama için kulland›klar› bo¤alar›n genetik hastal›klar
yönden negatif ya da tafl›y›c› olmayanlar›n› kullanmalar›
gerekmektedir (Blakely, 1993).

Spermayla aktar›lan kal›tsal hastal›klar konusunda dik-
kat edilecek hususlardan birisi;  bo¤alar›n pedigrilerin ve
progeny test sonuçlar›n›n kal›tsal hastal›klar bak›mdan ta-
fl›y›c› olmad›klar› ya da negatif oldu¤unun belirtilmifl olma-
s›d›r. Böylece çiftliklerde tafl›y›c› eflleflmelerin önüne geçi-
lebilir. Modern DNA testleri, genetik kusur ve hastal›klar›n
tan›nmas›na yard›mc› olmakta ve de sun'i tohumlamada
kullan›lan bo¤alar›n genetik hastal›klar bak›m›ndan tafl›y›c›
olup olmad›¤› belirlenebilmektedir (Conte, 2004).

1. Kompleks Vertebral Malformasyon (CVM)

Danimarkal› bilim adamlar›nca 2000 y›l›nda keflfedil-
mifltir. Carlin- M Ivanhoe Bell adl› bo¤an›n dünya genelin-
de suni tohumlamada s›k olarak kullan›lmas›ndan dolay›
hastal›k görülmeye bafllanm›flt›r. CVM, Dünyada Holstein
›rk›n›n önemli bir problemidir. fiu ana kadar sadece Hols-
tein ›rk›nda tan›mlanm›flt›r. Otozomal resesif bir gen tara-
f›ndan oluflturulmaktad›r (Podwika  ve  Ormian, 2003).

Holstein buza¤›larda kongenital malformasyonlarla ka-
rakterizedir. En dikkati çeken bozukluklar bacaklarda flekil-
lenen bükülme ile birlikte görülen sertlik ve kat›l›kt›r. K›sal-
m›fl bir boyun dikkati çekmektedir. Etkilenmifl buza¤› ve fe-
tuslar› tam olarak teflhis etmek kolay de¤ildir. Çünkü fizik-
sel defektler çok belirgin de¤ildir. Tam teflhis koymak için
nekropsi yap›lmas› gerekmektedir. Nekropside, columna
vertebralisin k›vr›m bölgelerinde anormallikler, kaynaflm›fl
vertebralar, kaynaflm›fl ya da kay›p  kaburgalar ve kalpte
deformasyonlar görülmektedir. Vertebral anomaliler çok
kolay tespit edilecek flekilde olabildi¤i gibi ancak radyogra-
fi ile tespit edilebilecek vakalar da görülmektedir (Duncan
ve ark., 2001;Revell, 2001). 

Buza¤›lar›n ço¤u ölü olarak do¤maktad›r. CVM' den et-
kilenmifl ineklerin do¤umu zaman› normal zaman›ndan ön-
ce flekillenmekte, embriyonik ölümler görülmektedir (Ko-
nersmann ve ark.,  2003).

DNA testi  yap›larak bo¤an›n tafl›y›c› oldu¤u ya da bu
hastal›k yönünden ari oldu¤u tespit edilebilmektedir. DNA

testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤alar›n pe-
digri ve progeny test sonuçlar›nda “CV” kodu, test negatif
ise “TV” kodu ile belirtilmektedir. 

Resim 1. CVM (Kompleks Vertebral Malformasyon)

2. Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency/S›¤›r Lö-
kosit Adhezyon Eksikli¤i (BLAD)

Bir yafl›ndan küçük Holstein s›¤›rlarda görülen, letal,
otozomal resesif bir genetik hastal›k olup, 1988 y›l›nda ta-
n›mlanm›flt›r. Bu durumda olan s›¤›rlarda nötrofiller bakte-
riyel enfeksiyonlara yan›t verememesinden dolay› erken
yafllarda ölürler.  Baz› de¤erli bo¤alar bu hastal›k genini ta-
fl›d›klar›ndan dolay›, Holstein ›rk›n›n ciddi bir kal›tsal has-
tal›¤›d›r  (Kehrli ve ark., 1990).

BLAD hastal›¤›na maruz kalm›fl olan buza¤›larda löko-
sitlerin kan dolafl›m›ndan enfekte dokuya geçmelerinde ye-
tersizlik nedeniyle buza¤›lar enfeksiyonlara çok duyarl› ha-
le gelmekte ve de  enfeksiyon sonucu ölümler flekillenmek-
tedir (Kehrli ve ark., 1990). Hastal›¤›n moleküler düzeyde-
ki temel nedeni, nötrofillerin beta 2 integrinlerin eksikli¤i
sonucu adezyonla ilgili fonksiyonlar›n› yapamamalar› ya da
di¤er deyiflle nötrofillerin patojenleri yok etme yetenekleri-
nin kaybolmas›d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan
beta 2 integrinler CD18 olarak ifade edilmektedir. Adezyon
yetersizli¤inde meydana gelen nötrofil disfonksiyonu so-
nunda enfeksiyonlara  karfl› duyarl›l›k flekillenmektedir.
Çünkü, nötrofillerin say›s›n›n afl›r› artmas›na ra¤men nöt-
rofiller patojen etkenlerle savaflma yeteneklerini kaybet-
mektedirler. Nötrofillerin beta 2 integrinlerin yap›sal ve
fonksiyonel özelliklerini  kal›tsal olarak aktarmalar›, hasta-
lar›n ayn› familyadan olmalar› ile saptanm›flt›r (Poli ve ark.,
1996; Natonek, 2000).
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Genç holstein buza¤›larda bakteriyel enfeksiyondan
dolay›, tekrarlayan pneomoni, gingivitis, ülseratif ve granü-
lamatöz stomatitis, enteritis görülmekte ayr›ca yara iyilefl-
mesinin gecikmesi, kanda nötrofil say›s›nda art›fl gözlen-
mektedir. En dikkat çeken bulgulardan birisi de yüksek atefl
ile birlikte sürekli bir zay›flamad›r. Bu da güçsüzlü¤e ve hal-
sizli¤e neden olmaktad›r. Buza¤› erken yaflta kaybedilmek-
tedir. BLAD hastal›¤› olan buza¤›lar›n yaflam süresi nispe-
ten k›sad›r. Nadiren  bir yafl›na kadar  yaflayabilirler (Acker-
mann ve ark., 1996).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤a-
lar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda “BL” kodu ile,
test edilmifl negatifler ise “TL” kodu ile belirtilmektedir.

Resim 2. BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Defici-
ency/S›¤›r Lökosit Adhezyon Eksikli¤i)

3.Deficiency of Uridine Monophosphat Synthase/Üri-
din Monofosfat Sentezi Eksikli¤i (DUMPS)

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan oluflturulan, Hols-
tein ›rk›na özgü  kal›tsal bir hastal›kt›r (Kuhn ve Shanks,
1994). S›¤›rlarda  enzim eksikli¤ine ba¤l› en yayg›n kal›tsal
hastal›k DUMPS' tur. Tafl›y›c› bo¤alar›n kullan›lmas› hasta-
l›¤›n ortaya ç›kmas›nda ana etkendir. Bu genetik hastal›kla-
r›n tafl›y›c›s› bo¤a ve inekler normalden farkl› bir görünüm-
de  olmazlar. Ancak tafl›y›c› diflilerde reprodüktif problem-
lerin daha fazla flekillendi¤i bildirilmektedir (Robinsson ve
Shanks, 1990).

Homozigot resesif gen tafl›yan embriyolar gebeli¤in er-
ken döneminde ölürler veya do¤um gerçekleflirse buza¤›
ölü olarak do¤ar. Gebeli¤in ilk aylar›na embriyonik ölümler
görülmesi gebelik için gerekli olan suni tohumlama say›s›-

n› art›r›rken, buza¤›lama aral›¤›n›n da uzamas›na neden
olur. ABD' deki Holstein sürülerinde  bu hastal›k geninin ta-
fl›y›c›s› oran› %1-2' dir (Fries ve Ruvinsky, 1999).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤a-
lar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda “DP” kodu ile,
test edilmifl negatifler ise “TD” kodu ile belirtilmektedir.

4. Maple  Syrup Urine Disease (MSUD)

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan oluflturulan, öldü-
rücü kal›tsal bir  hastal›kt›r. Ketoasit dehidrogenaz enzimi-
nin eksikli¤ine ba¤l› olarak oluflmaktad›r ve metabolizma-
daki bu hata, uzun zincirli amino asitlerin (lösin, isolosin ve
valin) ve bunlar›n ketoasitlerinin (ketoisokaproik asit, keto-
_metilvalerik asit ve ketoisocaproic asid) vücut s›v›lar›nda
ve dokular›nda birikmesine neden olmaktad›r (Healy ve
Dennis, 1995).

MSUD yayg›n olarak  boynuzsuz Herefordlarda görülür
(Zhang ve ark., 1990; Dennis and Healy, 1999). Buza¤›n›n
do¤umundan 12- 48 saat içerisinde merkezi sinir sistemin-
de depresyon, uyuflukluk  septomlar› gözlenir. Sonuçta ko-
ma ve  48-72 saat içerisinde  ölüm flekillenmektedir  (Fries
ve Ruvinsky, 1999).

5. Mule Foot (Syndactly/Kat›rt›rnakl›l›k)

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan oluflturulan, çok
say›da s›¤›r ›rk›nda görülmesine karfl›n s›kl›kla  Holstein,
Angus ve Simmental ›rklar›nda görülen kal›tsal bir hastal›k-
t›r. Bu genetik bozukluk  en s›k ön ayak t›rnaklar›nda daha
az s›kl›kla da arka ayak
t›rnaklar›nda  görülmek-
tedir.  Hasta do¤an bu-
za¤›lar  ayakta duramaz,
yürümekte zorluk çeker-
ler, yürümeleri yavaflt›r,
ad›m aral›klar› geniflli¤i
fazlad›r. (Johnson ve
ark., 1997; Leipold,
1998).

DNA testi uygulanan
Resim 3. Mule Foot

(Syndactly/Kat›rt›rnakl›l›k)
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ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤alar›n pedigri ve progeny
test sonuçlar›nda “MF” kodu ile, test edilmifl negatifler ise
“TM” kodu ile belirtilmektedir.

Resim 3. Mule Foot (Syndactly/Kat›rt›rnakl›l›k)

6. Progressive Degenerative Myeloensefalopati/Zik
Zak Hastal›¤› (Weaver)

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan  oluflturulan ,
Brown Swiss ›rk›na özgü genetik bir hastal›kt›r. Zik Zak
hastal›¤›n›n belirtileri 5- 18 ayl›k hayvanlarda ortaya ç›k-
maktad›r. Klinik belirti olarak, aya¤a kalkmada güçlük, ar-
ka bacaklarda zay›flama, sendeleyerek yürüme septomlar›
gözlenmektedir. Buza¤›n›n yafl› ilerledikçe yürümesi  çok
güç olmakta ve bir süre sonrada ölüm gerçekleflmektedir.
(Troyer ve ark., 1993).  

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo-
¤alar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda “W” kodu ile,
test edilmifl negatifler ise “TW” kodu ile belirtilmektedir  

Resim 4. Weaver (Progressive Degenerative Myeloen-
sefalopati/Zik Zak Hastal›¤›

7. Spinal Muskular Atrofi (SMA)

Brown Swiss ›rk›na özgü, resesif bir gen taraf›ndan
oluflturulmaktad›r. Klinik belirti olarak, buza¤›larda arka
bacaklarda güçsüzlük, yürümede zorluk, ön bacaklar yana
aç›lm›fl bir  görünüm ve nefes al›p vermede güçlük  göz-
lenmektedir. Bu belirtilere kas fonksiyonlar›ndaki bozukluk
ve  ayakta duramama da efllik eder (Troyer ve ark., 1993). 

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo-
¤alar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “SMA”  kodu
ile belirtilmektedir.

8. Limber Legs (Çarp›k Ayakl›l›k) 

Jersey ›rk›na özgü, otozomal resesif bir gen taraf›ndan
oluflturulan kal›tsal bir hastal›kt›r. Buza¤› genelde ölü do¤-
maktad›r. Ancak canl› do¤arsa ayakta duramaz ve  ön
ayaklar›  birbirine dolafl›k ya da çapraz, arka  ayaklar› yana
aç›kt›r. Bu durum buza¤›n›n ileriki yaflam›nda kesinlikle
normale dönmez. K›sa bir zaman içinde ölüm flekillenmek-
tedir (Leipold ve ark., 1990).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo-
¤alar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “LL” kodu ile
belirtilmektedir.

Resim 5. Limber Legs (Çarp›k Ayakl›l›k)

9. Rekto Vaginal Daralma (RVC)

Jersey ›rk›na özgü, otozomal resesif bir gen taraf›ndan
oluflturulan kal›tsal bir hastal›kt›r. Teflhis edilmesi güç olup
ancak do¤um esnas›nda  belirlenebilmektedir. Hayvanlar-
da vulvo-vestibular k›s›m ile rektum  elastikiyetini kaybet-
mifltir. Difli buza¤›lar›n ileriki yafllar›nda do¤um yapmalar›
güç olmakta ve do¤umlar genellikle sezaryen operasyo-
nuyla gerçeklefltirilmektedir. Sun'i tohumlama uygulama-
lar›nda güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. Hastal›kta meme de
etkilenmekte ve memede  ödem ve gangrenleflme görül-
mektedir (Leipold ve ark., 1990).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo-
¤alar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “RCV” kodu
ile belirtilmektedir 

10. Prolonged  Gestation (Uzam›fl Gebelik) 

Holstein ve Guernsey ›rklar›nda görülmektedir. Bu ge-
netik hastal›k  fetusun  adrenal korteksinden kortikostreo-
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id hormonunun sal›n›m›ndaki yetersizlik nedeniyle ortaya
ç›kmaktad›r. Gebeli¤i uzam›fl s›¤›rlar›n fetusu incelendi¤in-
de hipofiz bezinin geliflmedi¤i görülmüfltür. ‹ne¤in  gebelik
süresi uzamaktad›r. Bu durumda  do¤umu bafllatma girifli-
minde bulunulmal› ya da buza¤› ç›kar›lmal›d›r.  Buza¤› s›k-
l›kla  büyük ve ölmüfl olmaktad›r (Schalles ve ark., 1997).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤a-
lar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “PG” kodu ile
belirtilmektedir 

11. Cryptorchidism (Kriptorflidizm)

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan oluflturulan ve bir
çok ›rkta görülen kal›tsal bir hastal›kt›r. Bir ya da iki testi-
sin scrotuma inmesindeki baflar›s›zl›k olarak adland›r›l-
maktad›r. Olgular›n ço¤u tek tarafl›d›r. ‹ki tarafl› kriptorflid-
li hayvanlar daima sterildir, tek tarafl›  olgular›n fertilitesi
ise de¤iflen derecelerde bozuktur.  Fertiliteyi etkileyen kal›t-
sal bir hastal›kt›r (Leipold, 1980).

12. Hairless (K›ls›zl›k) 

Otozomal resesif bir gen taraf›ndan oluflturulan, s›kl›k-
la etçi s›¤›rlarda gözlenen kal›tsal bir hastal›kt›r. K›ls›zl›k,
vücudun tamam› ya da bir k›sm›nda oluflabilir. Vücudun bir
k›sm›nda görülmesi  boynuzsuz Hereford ›rk›nda tipiktir.
Buza¤›lar do¤duklar›nda çok ince bir k›l örtüsüne sahip ol-
maktad›r ve çevresel stresten etkilenmeye yatk›nl›k vard›r.
Ayr›ca deri hastal›klar› daha s›k gözlenmektedir (Blakely,
1993).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤a-
lar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “HL” kodu ile
belirtilmektedir 

13. White Heifer Disease (Beyaz Düve Hastal›¤›)

Shorthorn ›rk›na özgü, otozomal resesif bir gen taraf›n-
dan oluflturulan  reprodüktif bir bozukluktur. Difli hayvan-
larda reprodüktif organlar tam olarak geliflmemifltir. Beyaz
düve hastal›¤›nda tek bir lezyon tan›mlanamaz ve çok çe-
flitli yap›sal bozukluklar gözlenebilir (Bennet ve ark., 1973).

Beyaz düve hastal›¤›n›n daha s›k görülen ve hafif flek-
linde,  hymen  tamamen kapal› veya k›smen kapal› olup ge-
nital kanal›n di¤er k›s›mlar› normal geliflimini tamamlam›fl
olmaktad›r. Bu sorun, tek resesif ve özellikle beyaz renge
yo¤unlaflan bir gene ba¤l›d›r. Kal›tsal bir hastal›k oldu¤u
için yetifltirmede kullan›lmas› do¤ru de¤ildir (Charlier ve
ark., 1996).

14. Polled (Boynuzsuzluk)

S›¤›rlarda boynuzsuzluk dominant bir gen taraf›ndan
belirlenmektedir. Son zamanlarda s›¤›rlarda boynuzsuz sü-
rü oluflturma yönünde artan bir ilgi oluflmaktad›r. S›¤›r ›rk-
lar›ndan baz›lar› do¤al yap›lar› gere¤i boynuzsuzdur. Boy-
nuzsuzluk bir çok ›rk için pozitif yönde kullan›lmaktad›r.
Son y›llarda Holstein ›rk›nda da tan›mlanm›flt›r (Bouic,
2000).

DNA testi uygulanan ve tafl›y›c› oldu¤u belirlenen bo¤a-
lar›n pedigri ve progeny test sonuçlar›nda  “PC” kodu ile
belirtilmektedir 

SONUÇ

Son y›llarda Türkiye'de s›¤›rlarda suni tohumlaman›n
yayg›nlaflmas›yla yurtd›fl›ndan sperma ithalat› artm›flt›r.
Bunun sonucu olarak daha önceki y›llara göre sperma kay-
nakl› genetik hastal›klar›n görülme s›kl›¤›nda da art›fl mey-
dana gelmifltir. 

Genetik hastal›klar›n belirlenmesi için uygulanacak
testlerin sun'i tohumlamada kullan›lacak  bo¤ada gerçek-
lefltirilmesi ekonomik kay›plar›n önlenmesi bak›m›ndan ge-
reklidir. Sperma kaynakl› genetik hastal›klar› önlemenin en
iyi yolu tafl›y›c› bo¤alar›n kullan›lmamas› ve de bu bo¤ala-
r›n spermalar›n›n ithal edilmemesi olmal›d›r. Türkiye'de
belirtilen hastal›klar›n k›smen teflhisi yap›labilmektedir. Ka-
l›tsal hastal›klar yönüyle oluflacak kay›plar›n önüne geçmek
için spermalar› kullan›lacak bo¤alar›n dölle denemeye
(progeny test) al›nm›fl ve genetik hastal›klar› tafl›mad›klar›
belirlenmifl olmal›d›r. 
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Sinan ‹NCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal› /Afyon

Girifl

Korunga (Onobrychis viciifolia), iki çenekliler (Dicoty-
ledonae) s›n›f›, gülgiller (Rosales) tak›m›, baklagiller (Faba-
ceae) familyas› ve Papillionidae alt familyas›ndand›r. Bu
bitki Türkiye'nin özellikle Orta ve Do¤u Anadolu ile geçit
bölgelerinde yayg›n olarak yetifltirilmektedir. So¤uk ve ku-
rakl›¤a çok dayan›kl› olup, di¤er bitkilerin yetiflmedi¤i k›raç
ve kireçli topraklarda iyi geliflir. Di¤er baklagiller gibi top-
ra¤› azotlu maddelerce zenginlefltiren korunga, topra¤›n
derinlerine kadar inebilen kuvvetli ve dallanm›fl kökleri ile
alt katmanlardaki bitki besin maddelerini ve suyu yukar›
çeker. Bu nedenle di¤er yem bitkilerine tercih edilir. ‹klim

ve toprak koflullar›na ba¤l› olarak 15-20 y›l yaflam›n› sür-
dürebilir (Aç›kgöz, 2001). 

Korunga, kalkerli ve sulanmayan topraklarda yoncadan
daha verimlidir. Fakat, sulanabilir yerlerde ilk hasad› taki-
ben yavafl geliflmesi nedeniyle, yoncaya k›yasla korunga-
dan daha az verim al›nmaktad›r. En az yonca kadar besle-
yici özellikte olan korungan›n protein oran› oldukça yüksek
olup mineral maddelerce de zengindir. Son y›llarda korun-
gan›n ihtiva etti¤i maddeler ve etkinlikleri hakk›nda bir çok
araflt›rma yap›lm›flt›r. Yoncan›n aksine korungan›n hayvan-
larda fliflkinlik yapmad›¤›, bu nedenle de yeflil korungan›n
hayvanlara istenildi¤i kadar yedirilebilece¤i ve bu bitkinin

ÖZET
Hayvanlarda görülen paraziter enfestasyonlar; hastal›klara, büyüme ve geliflme sorunlar› ile verim kayb› gibi istenmeyen

durumlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle yetifltiriciler sa¤l›kl› ve iyi kalitede hayvansal üretimin sürdürülmesi amac›yla
anthelmintik ilaçlardan yararlanma e¤ilimindedirler. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile günümüz hayvanc›l›¤›nda, hastal›klar-
dan korunma ve tedavide do¤al yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntem spesifik etkin madde içerikli bitkilerin verilmesiy-
le gerçeklefltirilmektedir. Bunlardan biride; hayvanlar›n sa¤l›klar›n› bozan, et, süt, yapa¤› gibi hayvansal ürünlerde ekonomik
kay›plara yol açan nematodlar›n etkinli¤ini azaltan, korunga bitkisidir.

Anahtar Kelimeler: Anthelmintik, Bitki, Korunga.

SUMMARY
Parasitic worm infestations can cause undesired diseases, welfare problems and decreased production in livestock ani-

mals. Therefore, farmers generally tend to use of anthelmintic drugs in order to maintain health and well production of ani-
mal. By processing of science and technology recently, naturel methods in protection and treatment againts diseases has
been preferred in animal production. This process has been performed by given of plants containing specific active com-
pounds. One of them is sainfoin which decreases efficiency of nematodes that have a negative effect on animal health and
causes an economical wastage in animal products such as meat, milk and wool. 

Key words: Anthelmintic, Plant, Sainfoin. 
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al›m›n› takiben ineklerde süt ve süt ya¤› miktar›n›n yüksel-
di¤i ortaya konulmufltur (Aç›kgöz, 2001).

Yap›lan birçok araflt›rmada korungan›n, besleyici özel-
li¤inin yan› s›ra anthelmintik özellikler de gösterdi¤i bildi-
rilmifltir. Bitkinin hayvanlar›n sindirim sisteminde yaflayan
nematodlar üzerine etkili oldu¤u, bunlar›n ço¤almas›n› en-
gelledi¤i ve bu etkilerini içeri¤inde bulunan etkin maddeler,
özellikle de kondanse tanenler üzerinden gösterdi¤i vurgu-
lanm›flt›r (Barrau ve ark., 2005, Hoste ve ark., 2005, Paoli-
ni ve ark., 2005, Heckendorn ve ark., 2006). 

Günümüzde sentetik ilaç, antibiyotik ve hormon kulla-
n›lmadan üretilen organik ürünler tüketiciler taraf›ndan ter-
cih edilmektedir. Hayvansal besin maddelerinin tam orga-
nik olmas› için hayvan hastal›klar› ile mücadelenin de or-
ganik üretim koflullar›na uygun olmas› gerekir. Organik
hayvanc›l›ktaki önemli problemlerden biri olan paraziter
enfestasyonlara karfl› da kimyasal madde veya ilaç yerine
bitkisel uygulamalar önem kazanmaktad›r. Yap›lan çal›fl-
malar incelendi¤inde çok say›da bitkinin (sar›msak, pelin
otu, zencefil, ac› bakla, e¤relti otu, tütün, ›s›rgan otu v.b.)
anthelmintik özellik gösterdi¤i (Yarsan, 2007), korungan›n
da bu bitkilerden biri oldu¤u gözlenmifltir.

Korungan›n Kimyasal Özellikleri
Korungada, geliflme devreleri boyunca kuru ot verimi

artarken protein oran› düflmektedir (Aç›kgöz, 2001). Mine-
ral madde yönünden ise di¤er çay›r bitkilerine göre daha
zengindir. Fakat kalsiyum ve sodyum miktar› ise di¤er bak-
lagil yemlerine göre daha az bulunmaktad›r (Spedding ve
Diekmahns, 1972).

Marais ve ark., (2000)'n›n sulu aseton ekstraksiyon
yöntemiyle yapt›¤› bir çal›flmada, korunga bitkisinden; ar-
butin, kaemferol, kuersetin, rutin, afzelin, kuersetin-3-
(2(G)-rhamnosylrutinoside), L-triptofan, inositol(+)-pini-
tol, yüksek oranda sukroz (yaklafl›k ekstrakte materyalin %
35'i) ve kondanse tanenler elde edilmifltir. Korungadaki
kondanse tanenler tahminen hetero ve homopolimerler
içeren prosiyanidin ve prodelfinidin birimlerinden oluflur.
Korungadaki tanenler, 47:53'den 90:10'a kadar de¤iflen
oranlarda cis-trans ve 36:64'den 93:7'ye varan aral›kta
delfinidin:siyanidin oran›yla oldukça yüksek de¤iflkenlik
gösterir. 

Korunga yapra¤› ekstraktlar›n›n nükleer manyetik rezo-

nans spektroskopisiyle incelenmesinde 7 sinnamik asit tü-
revi, 9 flavonoid glikozidin ve düflük molekül a¤›rl›¤a sahip
fenolik bilefliklerin varl›¤› tespit edilmifltir (Lu ve ark.,
2000).

Yap›lan bir çal›flmada, korunga bitkisi ve ekstrakt›n›n
fitokimyasal incelemesinde tanen, aminoasit, protein, suk-
roz, fenol ve flavonoidleri içerdi¤i; alkaloid, basit fleker, sa-
ponin ve kolin içermedi¤i ortaya konulmufltur (‹nce,
2007).

Korungan›n Anthelmintik Özelli¤i ‹le ‹lgili Yap›lan
Çal›flmalar

Sütçü keçiler üzerinde 9 ayl›k bir besleme periyodunda
yap›lan bir çal›flmada, süt üretimi ve sindirim sisteminde-
ki nematodlar üzerine, düzenli verilen korunga otunun et-
kileri incelenmifltir. Kapal› alanda 60 keçiye 10 gün sürey-
le 1,36 kg korunga otu verilmifl, di¤er 60'› kontrol olarak
kullan›lm›flt›r. Bu kontrol gruplar›na kaba ot verilmifltir. Ça-
l›flma sonunda; korunga tüketimiyle keçilerde süt üretimi
ve kalitesinin (ya¤ ve protein) önemli düzeyde etkilenme-
di¤i, d›flk›daki nematod yumurtas› varl›¤›n›n kontrol gru-
buna göre çok düflük düzeyde oldu¤u bildirilmifltir (Hoste
ve ark., 2005).

Paolini ve ark., (2004)'n›n yapt›klar› bir çal›flmada; 3
odunumsu bitki (Rubus fructicosus, Quercus robur, Cory-
lus avellana) ile korunga ekstraktlar›n›n trichostrong-
yles'ler üzerine etkileri incelenmifltir. Odunumsu bitkilerin
ve korungan›n T. Colubriformis, H. Contortus L3 ve abo-
masumdaki eriflkin nematodlar üzerine önemli etkiler yap-
t›¤› rapor edilmifltir. Ayr›ca tanenlerin nematodlar üzerin-
deki etkinli¤ini belirlemek için engelleyici etkisi olan poli-
etilen glikol (PEG) f›nd›k a¤ac›, mefle ve korunga ekstrakt-
lar›na ilave edilmifltir. PEG'siz olanlarda L3 ve ergin nema-
todlar üzerine engelleyici etkilerinin önemli bulundu¤u,
PEG ilave edildikten sonra ise ço¤u kez erginlerin ço¤al-
mas› ve larval üremenin yeniden canland›¤› bildirilmifltir.
Görülen bu etkilerin parazit ve bitkilerle iliflkili olan faktör-
lere ba¤l› oldu¤u ve bu faktörler içerisinde tanenlerinde rol
ald›¤› çal›flma sonunda vurgulanm›flt›r.

Keçilerde 3. aflama larva dönemi ile bafllat›lan Hae-
monchus contortus enfeksiyonu üzerine, kübra a¤ac› (qu-
ebracho) ve korunga otunun etkisinin incelendi¤i di¤er bir
çal›flmada iki bitkinin de H. Contortus L3 üzerine etkili ol-
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du¤u ve nematod say›s›nda yaklafl›k olarak s›ras›yla % 33
ve % 38'lik azalma meydana getirdikleri rapor edilmifltir.
Çal›flma sonucunda bitkilerin etkinli¤inin (tanen içermele-
riyle iliflkili) parazit aflamalar›na de¤il, türleri üzerinde etki-
li oldu¤u bildirilmifltir (Paolini ve ark., 2005). 

Yap›lan bir çal›flmada kurutulmufl ve depo edilmifl (si-
lolanm›fl) korungan›n (Onobrychis viciifolia) koyunlarda
kontrollü koflullarda oluflturulan Haemonchus contortus
(abomasum) ve Cooperia curticei (ince ba¤›rsak) üzerine
etkilerine bak›lm›flt›r. Korunga tüketimiyle H. Contortus'un
azald›¤›, C. Curticei'nin ise daha az etkilendi¤i belirtilmifltir.
Kontrollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda H. Contortus'un d›flk›da gö-
rülme oran›n›n korunga otunda % 58, korunga silaj gru-
bunda % 48 azald›¤› belirtilmifltir. Her iki korunga besle-
mesinde C. Curticei'nin kontrol beslemesine göre önemli
derecede azalma gösterdi¤i de bildirilmifltir. Her iki durum
içinde, ot ve silaj›n anthelmintik etkili olabilece¤i, mide ba-
¤›rsak nematodlar›na karfl› tanenli yemlerin koruyucu ola-
rak kullan›labilece¤i belirtilmifltir (Heckendorn ve ark.,
2006).

Yine benzer bir çal›flmada; larval göçü önleyici yöntem
kullan›larak Haemonchus contortus L3 üzerine korunga
ekstrakt›n›n etkileri incelenmifltir. Çeflitli solvent sistemle-
riyle elde edilen ekstraktlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda maksimum
bioaktivitenin 70:30 oran›nda aseton/su solvent sistemiyle
oldu¤u ve in vitro anthelmintik etkilerinin kondanse tanen
içermeleriyle iliflkilendirildi¤i bildirilmifltir. Moleküler a¤›rl›-
¤› 2000 daltondan küçük 3 flavanol glikozidin (rutin, niko-
tiflorin, narsissin) belirlendi¤i ve bu 3 bilefli¤in 1200 µg/ml
miktar› ile Haemonchus L3 migrasyonunun önemli derece-
de engellendi¤i rapor edilmifltir. Çal›flman›n sonucunda ko-
rungan›n anthelmintik etkisinde tanenler ve flavanol gliko-
zidlerin rol oynad›¤›n› vurgulanm›flt›r (Barrau ve ark.,
2005). 

SONUÇ
Korungan›n sindirim sistemi nematodlar›na karfl› gös-

terdi¤i anthelmintik etkinlik içerdi¤i tanenlerden (kondanse
tanen) kaynaklanmaktad›r. Bunun yan› s›ra bitkide bulunan
di¤er bilefliklerin az da olsa etkili olabilece¤i göz önüne
al›nmal›d›r. Sonuçta, hayvanlar›n beslenmesi için haz›rla-
nan rasyonlarda, korunga gibi tanenden zengin yem ya da
yem hammaddelerinin yer almas›, verim art›fl›n›n yan› s›ra

istenmeyen iç parazit enfestasyonlar›na karfl› koruyucu et-
kinlik kazan›lmas›n› sa¤layacak ve böylece hayvanlarda
anthelmintik ilaç kullan›m s›kl›¤›n› da azaltm›fl olacakt›r. Bu
nedenle özellikle organik hayvanc›l›¤›n do¤as›na uygun ko-
ruyucu sa¤l›k uygulamalar›n›n hayata geçirilmesinde ko-
runga gibi do¤al anthelmintik özellik gösteren bitkilerin
kullan›m› önem tafl›maktad›r.

KAYNAKLAR
1 Aç›kgöz,E. (2001). Yem Bitkileri. 3. Bask›. Vipafl A.fi. Bursa.

s: 1-95. ISBN: 975-564-124-6.
2 Barrau,E., Fabre,N., Fouraste,I., Hoste,H. (2005). Effect of bi-

oactive compounds from sainfoin (Onobrychis viciifolia
Scop.) on the in vitro larval migration of Haemonchus contor-
tus: role of tannins and flavonol glycosides. Parasitology 131:
531-538.

3 Heckendorn,F., Häring,D.A. ,Maurer,V., Zinsstag,J., Lang-
hans,W., Hertzberg,H. (2006). Effect of sainfoin (Onobrychis
viciifolia) silage and hay on established populations of Hae-
monchus contortus and Cooperia curticei in lambs. Vet. Pa-
rasitol. 142: 293-300.

4 Hoste,H., Gaillard,L., Frileux,L.Y. (2005). Consequences of
the regular distribution of sainfoin hay on gastrointestinal pa-
rasitism with nematodes and milk production in dairy goats.
Small Rumin. Res. 59: 265-271.

5 ‹nce,S. (2007). Farelerde korunga bitkisinin (Onobrychis vici-
ifolia) ba¤›rsaklara etkisi. Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü Doktora Tezi.

6 Lu,Y., Sun,Y., Foo,L.Y., Mcnabb,W.C., Molan,A.L. (2000).
Phenolic glycosides of forage legume Onobrychis viciifolia.
Phytochemistry 55: 67-75.

7 Marais,J.P.J., Mueuller-Harvey,I., Brandt,E.V., Ferreira,D.
(2000). Polyphenols, condansed tannins and other natural
products in Onobrychis viciifolia (Sainfoin). J. Agric. Food
Chem. 48: 3440-3447.

8 Paolini,V., Fouraste,I., Hoste,H. (2004). In vitro effects of
three woody plant and sainfoin extracts on 3rd-stage larvae
and adult worms of three gastrointestinal nematodes. Parasi-
tology 129: 69-77.

9 Paolini,V., Prevot,F., Dorchies,Ph., Hoste,H. (2005). Lack of
effects of quebracho and sainfoin hay on incoming third-sta-
ge larvae of Haemonchus contortus in goats. Vet. J. 170:
260-263.

10 Spedding,C.R.W., Diekmahns,E.C. (1972). Grasses and legu-
mes in british agriculture. Pastures Bulletin No. 49, Com-
monwealth Bureau of Pastures and Field Crops, Farnham Ro-
yal, s: 511.

11 Yarsan, E (2007). Bitkisel antiparaziterler. Eriflim: www.en-
deryarsan.net. Eriflim tarihi:25.10.2007.



79
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  3-4

Sinan ‹NCE1, Ayhan F‹LAZ‹2

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal› /Afyon

2. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal› /Ankara

G‹R‹fi

Halk sa¤l›¤›n›n korunmas›nda, tedavi görmüfl hayvanlardan
köken alan yenilebilir ürünler ya da tüketilen g›dalar›n insan sa¤l›-
¤›na olan zararl› etkileri ile kullan›lan ilaçlar›n insan sa¤l›¤› aç›s›n-
dan kapsaml› bir flekilde de¤erlendirilmesi gerekir. ‹lac›n kendisi
g›dalarda kal›nt› oluflturabilece¤i; gibi biyotransformasyon ürünle-
ri (metabolitleri) de g›dalarda kal›nt› olufltururlar. Dolay›s›yla tüke-
ticiler sadece as›l ilaca de¤il, ayn› zamanda ilac›n metabolitlerine
de maruz kal›rlar. ‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan kal›nt›lar›n de¤erlendiril-

mesinde kullan›lan ilac›n yar›lanma ömrü, dozu, zehirlili¤i, tedavi-

nin s›kl›¤› ve süresi ile kal›nt›lar›n miktar› ve devaml›l›¤› etkilidir

(Vilim, 1990).

Dokularda bulunan toplam kal›nt› miktar› her zaman tam ola-

rak tespit edilemez. Bunun sebebi, esas ilac›n ya da metabolitinin

dokulara kovalent ba¤la ba¤lanmas› ve ekstraksiyonlar›n›n normal

koflullarda yap›lamamas›d›r. Bu tür kal›nt›lara ba¤l› kal›nt› denir

(WHO, 1989; Guest ve Fitzpatrick, 1990).

ÖZET

Günümüzde görülen önemli sorunlardan birisi, hayvansal kaynakl› g›dalarda bulunabilen ilaç veya di¤er kimyasal madde kal›nt›lar›d›r.
Besin de¤eri olan hayvanlarda, hastal›klar›n tedavisi, önlenmesi ve kontrolü ile geliflmenin h›zland›r›lmas›, yemden yararlanman›n artt›r›lma-
s› amaçlar›yla hayvanlara uygulanan ilaç ve benzeri ürünlerin kullan›lmalar›ndan sonra hayvanlar›n doku ve organlar›nda biriken kimyasal
maddelerin yani kal›nt›lar›n bulundu¤u bilinen bir gerçektir. Bu kal›nt›lar›n en az seviyeye düflmesi için yasal ar›nma sürelerine uyulsa bile
yine de birçok maddenin kendisinin veya metabolitinin tamamen ya da bir k›sm›n›n geride kalmas› söz konusudur. Ba¤l› kal›nt› olarak bili-
nen bu maddelerin karsinojenik, teratojenik veya mutajenik etkiye sahip olanlar› insan sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük risk teflkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ba¤l› kal›nt›, Biyolojik etkinlik, ‹laç. 

SUMMARY

One of the most important issues at the present day is the drug or other chemical residues in animal originated food products. It is evi-
dent that the use of drugs and/or other chemicals; to control and treat animal disease, promote faster and more efficient growth of livestock
cause residue. Despite the proper use of these products such in accordance with their purification period to minimise the resdiue, many
substance stil remains itself or its metabolites in the tissues. These substances known as bound residues; have carcinogenic, mutagenic
and teratogenic effects and have potential risk to human health.

Key words: Bound residue, Biological effect, Drug. 
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Ba¤l› Kal›nt›lar›n Tan›m›

Besin de¤eri olan hayvanlarda kullan›lan ve yenilebilir ürün-
lerde bulunan ilaç ve ilaca iliflkin maddelerin toplam› ilaç kal›nt›-
lar› olarak ifade edilir. ‹laca iliflkin maddeleri de; metabolitleri,
bunlar›n konjugatlar› (glukuronidler gibi), makromoleküllere güç-
lü ve zay›f bir flekilde ba¤lanan gruplar, endojen bilefliklerdeki ila-
c›n bir, iki veya üç karbonlu birleflim ürünleri ve parçalanma ürün-
leri oluflturur (WHO, 1988; Vilim, 1990; Guest ve Fitzpatrick,
1990; Yavuz, 1994).

Kal›nt›lar ekstraksiyon yöntemleriyle tespit edilirler. Ekstraksi-
yonlar, kullan›lan çözücüler ve pH düzeyleri gibi farkl› koflullar al-
t›nda, enzimatik ya da kimyasal hidroliz, çöktürme ve çözünme
teknikleriyle gerçeklefltirilir. Ekstrakte edilemeyen k›s›mdaki rad-
yoaktivite kal›nt›s› ba¤l› kal›nt›y› gösterir. Buna göre de iki tip ba¤-
l› kal›nt› vard›r.

a) ‹flaretlenmifl endojen bileflikler:. Bu bileflikler ilac›n tama-
men y›k›mlanmas›ndan kaynaklan›rlar ve aminoasit, karbonhidrat,
ya¤ gibi ara metabolizma yap›lar›nda ve sonras›nda makromole-
küller içinde yer almaktad›r. Bu kal›nt›lar toksikolojik aç›dan
önemli de¤ildir.

b) Metabolitler ya da esas ilaca kovalent ba¤la ba¤lanmas›n-
dan köken alan ksenobiotik konjugatlar. Bu tür kal›nt›lar›n toksiko-
lojik öneme sahip olabilir.

Moleküler düzeyde kovalent ba¤la ba¤lanman›n mekanizmas›,
hücre hasar›na yol açan etkin ara ürünler ve ilac›n metabolik etkin-
li¤i ile aç›klanabilmektedir. ‹kinci türler taraf›ndan al›nan (insan ya
da laboratuvar hayvan›) ba¤l› kal›nt›lar›n serbest kalmas› ve/veya
tekrar etkinleflmesi zehirlili¤e yol açar (Vilim, 1990).

Ba¤l› Kal›nt›lar›n Biyolojik Etkinli¤i

Ba¤l› kal›nt›lar›n biyolojik etkinleflmesinin incelendi¤i çal›fl-
malarda referans madde olarak ronidazol tercih edilmifltir. Ronida-
zol, domuzlar›n dizanteri ve hindilerin enterohepatitis hastal›klar›-
n›n tedavisinde antiparaziter olarak kullan›lan nitroimidazol bir bi-
lefliktir Hayvanlar›n dokular›nda ba¤l› kal›nt› fleklinde bulunup tek-
rar etkinleflebilen bir ilaçt›r. Ronidazolün, rat ve domuz karaci¤er
mikrozomal enzimi olan NADPH-sitokrom P-450 reduktaz arac›l›-
¤›yla, 5 nitro grubunun indirgenmesiyle, biyolojik makromolekül-
lere kovalent ba¤la ba¤lanan bir hidroksilamin etkin ara ürününe
metabolize edildi¤i belirtilmifltir. Kimyasal olarak sistein varl›¤›n-

da ve ditiyonit arac›l›¤›nda, ronidazolden hem 2 metilen hem de
4C pozisyonunda sistein tiyol bilefli¤i oluflur. Sistein-ronidazol
eklentileri ve birçok indirgenmifl ronidazol türevleri, TA100 Sal-
monella typhimurium suflu kullan›larak yap›lan Ames testinde az
veya hiç mutajenik etkinleflme göstermemifllerdir (Yong, 1990).

Nitrofuran ve nitroimidazolleri de içine alan birçok veteriner
ilac›, dokulara ba¤lanan etkin metabolitlere dönüflüp, g›dalarda
ba¤l› kal›nt› b›rakabilirler (Stevens ve Wallin, 1990).

Amerika G›da ve ‹laç Örgütü (Food and Drug Administration;
FDA) aminoasitlere ba¤lanan ilaç kal›nt›lar›n›n tehlikeli olabilece-
¤ini, zehirli sistein bilefliklerine ait verileri kullanarak göstermek-
tedir. Dolay›s›yla veteriner ilaçlardan kaynaklanan olas› ba¤l› ka-
l›nt› zehirlili¤i ile sisteine ba¤lanan ilaç kal›nt›lar›n›n zehirlilikleri
aras›ndaki iliflkiyi bu ba¤lamda de¤erlendirmek uygun olur. Örne-
¤in baz› halojene olmufl hidrokarbonlu sistein aminoasit bileflikle-
ri hem nefrotoksik hem de mutajenik etki olufltururlar (Stevens ve
Wallin, 1990).

Proteinlere ba¤lanan ilaç metabolitleri ile zehirli sistein bile-
flikleri aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar düflünüldü¤ünde ise afla-
¤›daki noktalar göz önünde bulundurulmal›d›r (Stevens ve Wallin,
1990).

• Proteindeki sisteinin etkin metabolitler için hedef olufltur-
mas›

• Merkapturik asit biyosentezi boyunca sisteinin hedef olufl-
turmas›

• Sistein konjugatlar›n›n biyotransformasyonu ve at›lmas› ile
organlar aras›ndaki iliflki

Ba¤l› Kal›nt›lar›n Emilimi

Kovalent ba¤l› kal›nt›lar metillenmeyle oluflan etkin metil ya
da di¤er küçük alkil gruplar›, en alt düzeyde düzeyde de¤iflime u¤-
ram›fl aminoasit, primidin ve pürin gibi çeflitli maddeleri kapsar.
Protein ve nükleik asitlerin, nükleosidlere ve serbest aminoasitle-
re hidroliziyle ba¤›rsaklarda flekillenen alkillenmifl bilefliklerin
emilimi, normal alkillenmifl bilefliklere özel olan aktif veya pasif ta-
fl›ma sistemleriyle gerçekleflir. Böylece normal ba¤›rsak içeri¤ine
benzer flekilde emilirler. Bu kal›nt›lar, muhtemelen önemsenmeye-
cek düzeyde bir zehirlenme riski olufltururlar; bunlardan biri de 7-
metil-guanindir. Etkin metil gruplar›n›n kayna¤› olan ilaçlar veya
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di¤er maddeler, bir karbonlu ara ürünlerin metabolik sistemine gi-
rerler. Bunlar biyosentezleri süresince karbon fragmentlerini olufl-
turan pürin ve primidinlerin endojen sistemlerine girip DNA'y› da
bu duruma dahil ederek en uzun süreyle kal›c› metabolit olan ka-
l›nt›lar› flekillendirirler. (Gallo-Torres, 1990).

Metillenmifl olanlar›n aksine, makromoleküllere kovalent ba¤-
la ba¤lanan ilaç türevi fragmentlerinin, sindirim sisteminden emi-
liminin daha az oldu¤u ifade edilmektedir. Bu kovalent ba¤la ba¤-
lanm›fl makromoleküller, elementer yap›lar›na hidrolize olsalar bi-
le (aminoasit, pürinler, primidinler), tafl›ma sistemiyle emilmezler.
Di¤er yandan, büyük bir ilaç molekülü tafl›yan bir nükleosid, muh-
temelen çok büyük ve polar olmas›ndan dolay›, kolaylaflt›r›lm›fl di-
füzyonla kolayca emilir (Gallo-Torres, 1990).

Geri dönüflümlü ba¤lanan ksenobiyotik makromoleküllerin
ço¤u, s›kl›kla Van der Walls ve hidrofobik ba¤lar içerir. Hidrojen
ba¤lar›, tuz köprüleri ve di¤er ba¤ flekilleri nadiren görülür. Genel-
likle geri dönüflümlü ba¤l› kal›nt›lar polar olmayan özelli¤e sahip
ve çoklu etkileflimlere giren molekülleri kapsar. Plazma proteinle-
rine ba¤lanan sülfametazin bu duruma örnek olarak verilebilir. ‹n
vivo eliminasyonu çok yavafl olan radyoetkin kal›nt› k›s›mlar›n›n
emilimi azd›r. Ancak dikkat edilecek nokta ba¤lanma ilgisi, sindi-
rim kanal› boyunca maddelerin geçifli gibi di¤er faktörler ve pH gi-
bi ba¤lanma tepkimesini etkileyen durumlarda büyük miktarda
azalabilmektedir. E¤er bileflik lipofilikse, ba¤›rsaklarda safra ve ba-
¤›rsak sekresyonu arac›l›¤›yla ba¤l› yap›lardan ayr›larak büyük öl-
çüde emilir. Di¤er yandan molekül büyük ve polarsa emilim az ol-
maktad›r. Dolay›s›yla ba¤l› kal›nt›n›n biyoyararlan›m›, yap›s›na
ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterir. Araflt›rmalara göre, geri dönü-
flümlü ba¤l› kal›nt›lar as›l ba¤l› kal›nt›lara nazaran daha az sorun
olufltururlar (Gallo-Torres, 1990).

Baz› ‹laç ve Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan
Ba¤l› Kal›nt›lar

H›zl› metabolize olan dimetridazolün 2-metilhidroksilasyonla
oluflan metaboliti 2-hidroksimetil-1-metilnitroimidazol (OH-DMZ)
dür ve oluflan ba¤l› kal›nt›lar protein ve di¤er makromoleküllere
kimyasal ba¤la ba¤lanmakta ve halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli bir
problem teflkil etmektedir (Sved ve Foster, 1990).

Veteriner ilaçlar›ndan sindirim sistemi hastal›klar›n›n tedavi-
sinde kullan›lan furazolidonun karsinojenik ve mutajenik etkisi ol-

du¤u belirtilmektedir. Zehirlili¤i nitro grubuna indirgenmesiyle
iliflkilendirilen bu bilefli¤in etkin metabolitlerinden birisinin mak-
romoleküllere kovalent ba¤la ba¤lanabilen aç›k zincir akrilonitril
türevi oldu¤u bildirilmifltir (Lu ve ark., 1990). Bunun da protein ve
nükleik asit içeren çeflitli hücresel yap›larla tepkimeye girdi¤i tes-
pit edilmifltir. Benzer nükleik asit ve protein ba¤lanmas›n›n di¤er
nitrofuran türevlerinde de görüldü¤ü anlafl›lm›flt›r. Furazolidondan
etkinleflen bileflikler; merkaptoetanol ve glutasyon (GSH) bileflik-
leri ile protein tiyol gruplar›d›r. Ayr›ca merkaptoetanol bilefli¤inin
GSH ile tepkimesinde oluflan materyalin yaklafl›k %50'sinde bilin-
meyen ürünler flekillenmektedir (Mccalla, 1990; Klee ve ark.,
1999).

Veteriner hekimlikte genifl kullan›m alan› bulan sülfametazin-
den midenin asidik koflullar›nda ve nitritin varl›¤›nda diazonyum
katyonu flekillenir. Sülfametazin diazonyum iyonu proteinlere ko-
valent ba¤la ba¤lan›rken geri kalan k›s›m dezaminosülfametazine
dönüflür. ‹n vitro ve in vivo çal›flmalar sülfametazinin küçük mikta-
r›n›n ba¤l› kal›nt› flekline dönüfltü¤ünü göstermektedir. Buna ba¤l›
olarak sülfametazinin ba¤l› kal›nt› fleklini içeren dokular› tüketen
insanlar büyük olas›l›kla diazonyum iyonuna maruz kal›rlar (Lu ve
ark., 1990).

Mutajenik ve karsinojenik özelli¤i olan etilen di bromid toksi-
kolojik yönden önemli olan ba¤l› kal›nt› oluflturur. Bunun ba¤l› ka-
l›nt› oluflturan glutasyon konjugat› DNA'ya N7-guaniletil glutasyon
eklentisi fleklinde, etkin ara ürün episülfonyum iyonuyla ba¤lan›r.
‹nsanlar›n g›dalarla bu eklentiye maruz kalmalar›n›n, DNA hasar›na
kadar giden sonuçlara varabilece¤i belirtilmektedir (Lu ve ark.,
1990). Eklenti fleklindeki episülfonyum iyonunun belirlenmesi için
yap›lan in vitro çal›flmalarda DNA eklenti flekli (N7-guaniletil glu-
tasyon) belirlenememifltir. Bu sonuçlar var olan episülfonyum iyo-
nunun oluflan eklenti fleklinden tekrar meydana gelmedi¤ini gös-
terir (Lu, 2001).

Mutajenik ve teratojenik etkili ronidazolün ekstrakte edileme-
yen k›s›mlar›, 14C ile iflaretlenmifl endojen ürünlerini içermektedir.
Ronidazolün metabolize edilmesiyle oluflan ara ürünlerin %95'i
mutajenik olmayan parçalanma ürünleri, %5'i de yine mutajenik
olmayan ba¤l› kal›nt› fleklinde olmaktad›r (Lu ve Wislocki, 1990). 

Benzimidazollerin bir üyesi olan tiyabendazol [2-(4-tiya-
zol)benzimidazol (TBZ)] çeflitli hayvan türlerinde genifl spektrum-
lu antibiyotik ve son y›llarda g›dalarda koruyucu ve ziraa-
i mücadelede fungusid olarak kullan›lmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar-
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da tiyabendazolün fareler için mutajenik ve teratojenik etkili oldu-
¤u ve fare embriyosunun doku proteinlerine geri dönüflümsüz ola-
rak ba¤land›¤› bildirilmifltir (Coulet ve ark., 2000).

Aflatoksinler, hem kovalent hem de kovalent olmayan ba¤lar-
la dokulara ba¤lanarak karsinojenik etki gösterirler. Aflatoksinler
ayr›ca protein ve di¤er makromoleküllere de ba¤lan›rlar, fakat bun-
lara nükleik asitlerden daha az ilgi gösterirler (Park ve Rua, 1990).
Ba¤l› kal›nt› oluflturan  aflatoksin B1 do¤rudan etkili olmay›p, ka-
raci¤erde mikrozomal sitokrom P-450 enzimi vas›tas›yla u¤rad›¤›
metabolik de¤ifliklikler sonucu oluflan 8-9-epoksit aflatoksin B1
ile etkisini gösterir. Aflatoksin B1 8,9-epoksitleri, DNA'n›n N7-
guanil bölgesine ba¤lan›rlar. fiekillenen bu metabolitler karaci¤er
hücrelerindeki makromoleküllerle birçok noktada etkileflime gire-
rek, nükleik asitler ile kovalent ba¤ oluflturur (Chen ve ark., 1984).
Proteine ba¤l› 14C-iflaretlenmifl aflatoksin B1 içeren rat karaci¤e-
ri ile beslenen ratlar›n, karaci¤erlerinden izole edilen DNA'da
önemli olmayan radyoetkin de¤ifliklikler görülür. Buna göre, etkin
türlerde aflatoksin protein eklentileri yeni hedef hücrelere ba¤lan-
mamaktad›r. Böylece, aflatoksin B1'in potansiyel karsinojenik gü-
cü olmas›na ra¤men, bu bileflikten kaynaklanan ba¤l› kal›nt›lar›n
toksikolojik güçleri bulunmamaktad›r (Lu, 2001).

Serbest ve ba¤l› aflatoksin B1 kal›nt›lar›n› içeren piliç karaci-
¤er dokusunun s›çanlar taraf›ndan tüketilmesi sonucunda tekrar
serbest ve ba¤l› kal›nt›lar›n oluflup oluflmad›¤›n›n belirlenmesi
amac›yla yap›lan bir çal›flmada, piliç karaci¤er dokusunda ba¤l›
halde bulunan aflatoksin B1 kal›nt›s›n›n s›çanlarda serbest veya
ba¤l› kal›nt›ya neden olmad›¤›, sindirim kanal›ndan emilmedi¤i,
serbest kal›nt›n›n ise piliçlere benzer flekilde hem ba¤l› hem de
serbest kal›nt›ya yol açabildi¤i ortaya konulmufltur. Bu sonuca
ba¤l› olarak uygulanan doz düzeyinde serbest aflatoksin B1' in he-
def canl›dakine benzer etkisinin ikincil türlerde de meydana gele-
bilece¤i, fakat ba¤l› olan›n herhangi bir sak›ncaya neden olmaya-
ca¤› sonucuna var›lm›flt›r (Özdemir, 2000).

Hücre proteinlerine kovalent ba¤la ba¤lanan kimyasal bileflik-
ler ya da metabolitleri zehirlenme meydana getirebilirler. Asetomi-
nofen ve halotan gibi kimyasallardan, sitokrom P-450 arac›l›¤›yla
oluflan etkin metabolitlerin, hücre proteinleri ile kovalent ba¤
oluflturduklar› belirtilmektedir. ‹laçlar›n hidroliziyle oluflan asil
glukuronid konjugatlar›n›n, yeni flekillenen hücreler aras› mole-
küllere ve proteinlere kovalent ba¤la ba¤lanabilen, potansiyel et-
kin bileflikler olabilecekleri belirtilmektedir. Bunlar do¤rudan ze-

hirli etki ve/veya dolayl› immunotoksisite meydana getirebilirler
(Kim ve ark., 2000).

Yap›lan bir di¤er çal›flmada da asetominofen (APAP) (600
mg/kg, a¤›zdan)'nin, erkek CD-1 farelerindeki karaci¤er, akci¤er
ve böbreklerinde hücresel zarar meydana getirdi¤i belirtilmifltir.
Hücresel zarar›n meydana geldi¤i organ k›s›mlar›nda, hücreler
aras› proteinlere APAP'›n kovalent ba¤la ba¤land›¤›, dokular›n
nekroz oluflmayan k›s›mlar›nda ise APAP eklentilerinin olmad›¤›
belirlenmifltir. Farelere APAP verilmeden önce piperonil butoksid
verildi¤inde, organ hasar›n›n ve bu organlardaki eklenti miktar›n›n
önemli miktarda azald›¤› belirtilmifltir (Bartolone ve ark., 1989).

Vinil monomer olarak bilinen akrilonitril (AN) doku proteinle-
rine ba¤lan›p, akut zehirlenmeye neden olur. Doku proteinlerine
kovalent ba¤la ba¤lanmas›, akut zehirlili¤iyle yüksek derecede
iliflkilidir. Ratlara  uygulanan AN, do¤rusal olmayan tarzda, doza
ba¤l› flekilde doku proteinlerine kovalent ba¤la ba¤lan›r. Bu tarzda
kovalent ba¤la ba¤lanmas›, asl›nda, AN'in karaci¤erdeki doku pro-
teinlerine ba¤land›¤›n› daha sonra da GSH'u h›zl›ca tüketti¤ini
gösterir (Nerland ve ark., 2001).

Yayg›n bir flekilde kullan›lan kloroanilinler (CA) kan, dalak,
karaci¤er ve böbreklerde zehirli etki olufltururlar. Dial ve ark.
(1998) 'n›n erkek Fischer 344 ratlar›yla yapt›klar› çal›flmada, kara-
ci¤er ve böbrekte 2-kloroanilin ve 4-kloroanilin düzeylerini yüksek
deriflimlerde saptam›fllard›r. Çal›flmada, 2-kloroanilinin daha h›zl›
at›ld›¤›, dokulardaki deriflimlerine daha erken eriflti¤i, ayr›ca 24
saatte 4-kloroaniline göre dokularda daha h›zl› görüldü¤ü ve hedef
dokulardaki kovalent ba¤lanmas›n›n daha az oldu¤u belirtilmifltir.

Yap›lan toksikolojik ve karsinojenite çal›flmalar›nda, fenolfta-
leinin hem ratlarda hem de farelerdeki tüm doz de¤erlendirmele-
rinde karsinojen etkiye sahip oldu¤u belirlenmifltir. Fenolftaleinin
kemik ili¤i ve ovaryumlarda ki hedef proteinlere kovalent ba¤la
ba¤land›¤› belirtilmektedir (Griffin ve ark., 1998).

Herbisid diklobenil (2,6-dichlorobenzonitrile), klortiamid
(2,6-dichlorothio-benzamide) ve bunlar›n çevresel parçalanma
ürünü 2,6-diklorobenzamidin, farelere tek enjeksiyonunu takiben,
solunum mukozalar›na geri dönüflümsüz ba¤land›¤› ve zehirlen-
meye neden oldu¤u bildirilmifltir (Eriksson ve ark., 1992). 

Antidepresan bir ilaç olan tianeptin, sitokrom P-450 arac›l›-
¤›yla doku proteinlerine kovalent ba¤la ba¤lanan etkin metabolit-
lerine dönüfltürülür. Ancak, tianeptin hamsterlere 0.5 mmol/kg
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olan öldürücü olmayan dozun alt›ndaki miktarlarda periton içi uy-
guland›¤›nda, oluflan metabolitlerinin potansiyel hepatotoksik et-
kili olmad›¤› belirtilmektedir (Letteron ve ark., 1989).

Monooksijenaz, anabolik ajan ve sentetik östrojen olarak kul-
lan›lan dietilstilbestrolü (DES) katekollere ve kimyasal olarak aktif
olan 3,4-okside, peroksidazlar da semikuinonlar ve kuiononlar yo-
luyla ≤-dienestrole dönüfltürür. Yap›lan bir çal›flmada, DES'in rat
karaci¤eri ve hamster karaci¤er ve böbre¤indeki DNA'ya çok düflük
düzeyde ba¤land›¤› tespit edilmifltir (Lutz ve ark., 1982).

Ba¤l› ‹laç Kal›nt›lar›nda Uygulanan Testler

‹n vivo testler

Besinlerdeki veteriner ilaç kal›nt›lar›n›n biyolojik önemi, ge-
nellikle bu besinlerin al›n›m› ve emilen kal›nt› miktar› ile iliflkilidir.
Biyoyararlan›m›n de¤erlendirilmesi için, ilgili verilerin toplanmas›,
doku ekstraktlar› ve ekstraksiyon ifllemlerinden sonra yedirme de-
nemelerini gerektirir. Bu in vivo test de¤erlendirmesinde; a¤›zdan
uygulamay› takiben radyoetkin madde ile iflaretlenmifl ba¤l› kal›n-
t›lar›n biyoyararlan›m›n› tayin etmek için Gallo-Torres taraf›ndan
gelifltirilmifl kanül tak›lm›fl safra kanal› rat modeli tercih edilir (Gal-
lo-Torres, 1990; Yavuz, 1994).

Dimetilnitrozamin ve aflatoksin B1 çevremizdeki en karsinoje-
nik bilefliklerdendir. Bu bilefliklerin karsinojenik etkinli¤inin olufl-
mas›nda, aflatoksin B1'den 7N-guanin eklentisi ve dimetilnitroza-
minden de 7-metilguanin eklentisinin meydana gelmesi ve bu iki
bileflikten flekillenen etkin metabolitlerin DNA ile etkileflime girme-
leri gerekir. 14C ile iflaretlenmifl 7-metilguanin ratlara yedirildi¤i
zaman, toplam radyoetkin maddenin % 95'i esas bileflik halinde
at›l›r. Böylece test hayvanlar›n›n karaci¤er ve di¤er dokular›nda hiç
karbonla iflaretlenmifl DNA eklentisine rastlanmayabilir. Benzer fle-
kilde, proteine ba¤l› 14C ile iflaretlenmifl aflatoksin B1 içeren rat
karaci¤er dokular› ratlara yedirildi¤i zaman, ratlar›n karaci¤erinden
izole edilen DNA'da önemli kabul edilebilecek miktarda radyoakti-
vite tayin edilememifltir. Bu sonuçlar da göstermektedir ki, ba¤l›
kal›nt›lar›n biyoyararlan›m› düflüktür ve yeni hücresel hedeflere
ba¤lanmazlar. Bu nedenle, dimetilnitrozamin ve aflatoksin B1 güç-
lü karsinojenler olmas›na ra¤men, bu bilefliklerden türeyen ba¤l›
kal›nt›lar herhangi bir zehirlili¤e sahip de¤ildir (Lu ve ark., 1990;
Yavuz, 1994).

‹n vivo biyoyararlan›m testlerinin duyarl›l›¤› yönünde elefltiri-

ler olmas›na ra¤men, günümüzde ba¤l› kal›nt›lar›n zehir etkinli¤i-
nin de¤erlendirilmesinde en fazla tercih edilen yöntemlerdir (Lu ve
ark., 1990; Yavuz, 1994). 

‹n vitro testler

‹n vivo deneme sonuçlar›na göre, ba¤l› kal›nt›lardaki radyoak-
tivite önemli bir biyoyararlan›ma sahipse (örne¤in radyoaktivitenin
%15'den fazlas› idrar ile ç›kar›l›yorsa), in vitro testlerle (fiekil 1)
ba¤l› kal›nt›lar›n gerçek zehirlili¤ini de¤erlendirmek gerekir. Bura-
da ki yaklafl›m, çeflitli deneysel koflullarda ba¤l› kal›nt›lardan etkin
ürünlerin meydana gelip gelmedi¤idir (Lu ve ark., 1990).

Testin ilk bölümünü, esas ilaçtaki potansiyel eklentinin mey-
dana getirdi¤i in vitro sistem oluflturur. Bu sistem hayvana (s›¤›r,
domuz, koyun, tavuk vs.) esas ilac›n verilmesiyle potansiyel etkin
ara ürünlerin flekillendi¤i mikrozomlar›n tespitini içerir. Bu eklenti
oluflturma mekanizmas›na, model makromoleküller, biyokimyasal
ara ürünlerinde bulundu¤u protein ve DNA'lar ilave olmaktad›r.
Daha sonraki aflama, in vitro eklenti oluflma sistemindeki ürünle-
rin potansiyel zehirlili¤i yönünden test edilmesidir. ‹lk olarak, ifl-
lenmemifl metabolit-makromolekül eklentileri zehirlilik yönünden
test edilir. Genellikle bu test, mutajenite testi ve mide ba¤›rsak ze-
hirlili¤inin oluflma ihtimalini araflt›rmak için in vitro mide ba¤›rsak
hücre testi ile s›n›rl› kalmaktad›r. ‹kinci aflama mide ba¤›rsak sis-
temindeki metabolit-makromolekül eklentisi parçalanma ürünleri-
nin zehirli olup olmad›¤›d›r. Bu aflama in vivo mide ba¤›rsak par-
çalanma hareketini sa¤layacak in vitro sindirim sistemini gerekti-
rir. Bu, sindirim sisteminin unsurlar›n› parçalanma ürünlerinin
spektrumunu oluflturacak asitler, proteazlar ve ba¤›rsak floras›n›
oluflturur. Testler mide ba¤›rsak kanal›na iliflkin parçalanma ürün-
lerinin zehirlili¤ini de¤erlendirmek için mide ba¤›rsak hücre testi
kadar genotoksisite testini de kapsamal›d›r. Ayr›ca hepatosit testi
ve böbrek tubul hücre testi de sistemik zehirlili¤in de¤erlendiril-
mesinde kullan›lmal›d›r (Frazier, 1990; Yavuz, 1994).

Ba¤l› kal›nt›lar›n in vitro k›sa dönem testlerle de¤erlendirilme-
leri afla¤›daki yöntemlerle yap›l›r:

1. Genotoksik yöntemler

• Salmonella

• Multiple end-point

2. Hedef hücrelerdeki nükleer anomaliler
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3. Sitotoksik yöntemler

• Mikroorganizmalar

• Memeli hücreleri

• Primer kültürler

4. Makromoleküllerle etkileflim

5. ‹n vivo biyolojik yöntemler (Matula, 1990).

fiekil 1. Ba¤l› kal›nt›lar›n toksisitesinin in vitro olarak test edil-
mesi (Frazier, 1990).

‹zole organ teknikleriyle ba¤l› kal›nt›lar›n biyolojik etkinleflme-
sinin test edilmesi

Her maddenin biyolojik ilgisi olarak ba¤l› kal›nt›lar göz önüne
al›nmal› ve etkinleflmeleri uygun cevaplarla belirlenmelidir. Ba¤l›
kal›nt›lar makul miktarda ar›nd›r›ld›¤› ve izole edildi¤i taktirde bun-
lar›n biyolojik etkinleflmeleri izole organlarda ve di¤er testlerle de-
¤erlendirilir. Ba¤l› kal›nt›lar›n biyolojik etkinleflmeleri in vivo ve in
vitro olarak uygun koflullar alt›nda incelenir. Bir hayvan türünden
elde edilen ba¤l› kal›nt›, ikinci bir hayvan türüne besleme ya da in
vitro çal›flma modeline (Gallo-Torres) göre uyguland›¤›nda biyo-
yararlan›mlar› hakk›nda bilgi elde edilebilir. fiekil 2'de izole organ
tekni¤iyle ba¤l› kal›nt›n›n biyolojik etkinleflmesi verilmifltir. Genel-
likle ba¤l› kal›nt› incelemelerinde ilac›n bulundu¤u organ ya da
dokularda çal›flma için seçilecek kriterler; dokunun cevap verme
tipi, haz›rlamadaki hassasiyet, verimlili¤i ve yöntemin uygulanabi-

lirli¤ini içerir. Dokunun cevap verme tipi; granüler sekresyonun
azalmas› veya artmas›, kalp kas›n›n inotropik ya da kronotropik ce-
vab›, düz kaslar›n gevflemesi ya da kas›lmas› gibi ölçülebilir biyo-
lojik olaylar› içine al›r. Ba¤l› ilaç kal›nt›s›n›n farmakolojik özelli¤i
ve kimyasal yap›s›yla oluflan yan›t genifl ölçüde karakterize edile-
bilir. Örne¤in, çok düflük düzeydeki ço¤u vazoaktif maddeye, izo-
le edilen damar düz kaslar› kas›lma ile yan›t verebilir (Yong, 1990;
Yavuz, 1994). 

fiekil 2. ‹zole organ tekni¤iyle ba¤l› kal›t›n›n biyolojik etkinlefl-
mesi (Yong, 1990).

SONUÇ 

Günümüz hayvanc›l›¤›nda ilaçlar, yem katk› maddeleri ve di-
¤er kimyasal maddeler tedavi, hastal›klardan korunmak ve gelifl-
meyi h›zland›r›c› amaçla kullan›lmaktad›rlar. ‹laç ve di¤er madde-
lerin istenen etkilerinin yan›s›ra, özellikle halk sa¤l›¤› aç›s›ndan da
risk tafl›yabilecekleri göz ard› edilmemelidir. Bu risklerden de en
önemlisi, bu maddelerin canl› vücudunda b›rakt›¤› kal›nt›lard›r.
Özellikle de bu durum karsinojenik, teratojenik veya mutajenik
özelli¤e sahip ilaç ve kimyasal maddeler için geçerlidir. Hayvan-
larda tedavi veya di¤er amaçlar için uygulanan maddeler, uygula-
nan canl›lar için potansiyel zehir niteli¤i tafl›yabilirken, bu canl›lar-
dan elde edilen ürünleri tüketenlerde, ba¤l› kal›nt›lardan kaynakla-
nan zehirlenmeler az da olsa mümkündür. Sonuç olarak insan ve
di¤er canl›lar›n sa¤l›¤› da göz önünde bulundurularak, bu tür mad-
delerin uygulanmalar›n› takiben hayvanlar›n kesim öncesi beklet-
me sürelerine dikkat edilmelidir.
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Türkiye'de veteriner hekimli¤i bilim dallar›n›n tarihi ko-
nusundaki araflt›rma ve yay›nlar aç›s›ndan farmakoloji
flansl› görülmektedir. Konu hakk›ndaki derli toplu ilk bilgi-
ler,  Erk ve Dinçer'in kitab›nda (5) yer alm›flt›r. Bu yay›nda,
1970 y›l›nda Ankara Veteriner Fakültesinin 22 Kürsüsü
(bugünkü ad›yla anabilim dal›) ile birlikte “Farmakoloji ve
Toksikoloji Kürsüsü”nün de tarihsel geliflimi, ö¤retim ele-
manlar›n›n akademik yükselmeleri ve yay›nlar› hakk›nda bi-
rinci elden kaynaklara ve yaflayanlar›n onaylar›na dayal› bil-
giler verilmifltir. 

‹stanbul'da 4-5 Haziran 1998'de yap›lan “IV. Eczac›l›k
Tarihi Toplant›s›” çerçevesinde bu makalenin yazarlar› ta-
raf›ndan sunulan ve tam metni toplant› kitab›nda yay›mla-
nan bildiride (4) 1948'e dek veteriner farmakoloji tarihinin
sat›rbafllar› çizilmifltir.

Ankara'da 22-24 Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen “I.
Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi”nin
aç›l›fl konferans›nda Dinçer, zaman dizinsel bir yaklafl›mla,
biyografik-bibliyografik ve görsel a¤›rl›kl› bir sunum yap-
m›fl, konferans›n “anahtar özeti” Kongre Kitab›nda (3) ya-
y›mlanm›flt›r. 

Öztürk'ün doktora tezinde (13) Türkiye'de hem veteri-
ner farmakoloji ve toksikoloji, hem de ilaç sanayii konu-
sunda ilk elden kaynaklara dayal› tarihsel bilgilere yer veril-
mifltir.

Özen ve fiar (10), Özen ve Yerlikaya (11), Özgür ve
Özen (12),  sunduklar› bildirilerle Türkiye'de bilimsel vete-
riner hekimli¤i e¤itimi ve ö¤retimi öncesinde kullan›lan
ilaçlar hakk›nda önemli bilgi üretmifllerdir.

Kaymakçalan (6), Küçükhüseyin (7), Ünver ve Sözen'in
(14), t›bbî farmakoloji tarihi konusundaki yay›nlar›, bu bi-
lim dal›n›n ülkemizdeki geliflimi yan›nda veteriner farmako-
lojinin kurumsallaflmas›ndaki benzerliklere de ›fl›k tutan
bilgiler içermektedir. 

Tüm bu yay›nlar, okudu¤unuz makalenin yaz›l› mater-
yalini oluflturmufltur. Dergideki sayfa k›s›tlamas› dikkate
al›narak “anahtar bilgilere” yer verilip, ilgi duyacak okuru
kaynaklara yönlendirme amaçlanm›flt›r. 

Farmakoloji, kimyasal maddelerin canl›lar›n fonksiyo-
nu üzerine etkilerini deney prensiplerine dayanarak arafl-
t›ran biyomedikal bir bilim olarak tan›mlan›yor. Ampirik ya-
p›s›yla insan ve hayvan yaflam›n›n ilk pratikleri aras›nda
bulunmakla birlikte, ancak 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ba-
¤›ms›z bir bilim dal› olma niteli¤i kazand›¤› kabul ediliyor.
fiüphesiz, t›bbî farmakoloji tarihine de¤inmeden veteriner
farmakoloji tarihini anlatmak olanaks›zd›r. 

T›pta farmakolojinin tarihsel geliflimi “Deney Öncesi ve
Deneysel” dönemlerde inceleniyor. Pek çok hastal›k etkeni
ve hayvan türünün insandan önce var oldu¤u bilinmekte
ve hayvanlar›n, hastaland›klar›nda, birçok do¤al aktif mad-
deyi kendiliklerinden kulland›klar› gözlenmektedir. Günü-

TÜRKİYE'DE “VETERİNER FARMAKOLOJİ”

ZAMAN DİZİNSEL BİR YAKLAŞIM

 



88
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7 3-4

müzde, bakteriden insana uzanan çizgide, tüm canl›lar›n,
do¤al yaflamlar›ndaki gereksinimlerini karfl›layacak bilgile-
rin genetik yap›lar›na kodlanm›fl oldu¤u kabul edilmekte-
dir. Bu ba¤lamda, “ilaç” ve sa¤alt›m konusundaki ilk bil-
gilerin, hayvanlar taraf›ndan “içgüdüsel” e¤ilimler sonu
edinildi¤i olas›l›¤›na da kesinlik kazand›r›lm›fl olmaktad›r.
‹nsanlar›n önce hayvanlardan görerek “imitasyon”, (taklit)
yoluyla, sonra da “s›nama-yan›lma” e¤ilimli uygulamalarla
edindikleri ilaç merkezli bilgi ve uygulamalar›n tüm top-
lumlarda inan›lmaz boyutlara ulaflt›¤› izlenmektedir. 

‹lkça¤lardan itibaren kullan›lan bitkisel drog say›s› h›z-
la artm›fl; opium, belladona, digitalis, curare ve benzer-
leri, ampiriklerin vazgeçilmez ilaç materyallerini olufltur-
mufltur. 

Çin, Hindistan, Mezopotamya ve M›s›r uygarl›klar›nda
bitkisel olanlara pek çok hayvansal ve mineral kaynakl›
drog da eklenmifl; Kahun (MÖ 1900) ve Ebers (MÖ 1550)
Papirüsleri gibi erken dönem yaz›l› kaynaklarda ilk siste-
mik ilaç bilgilerine yer verilmifltir.

Dioscorides'in (MS 1.y.y) “Peri hyles iatrikes” (ilaç
bilgisi) kitab›, zaman›na dek bilinen ilaçlar› toplayan ilk far-
makope olup; ortaça¤ boyunca Latincede “Materia Medi-
ca” Arapçada ise “Kitab-al Haflayifl” adlar›yla yayg›nlaflt›r›l-
m›flt›r. 

Eczac›l›¤›n ve Galenik Farmasi'nin babas› olarak kabul
edilen Galen (MÖ 129-200) 500 drog ile bunlar›n nas›l ha-
z›rlanaca¤›n› tarif etmifltir.  

Ortaça¤da polifarmasiye yönelinmifl, içinde 100'den
fazla aktif madde bulunan Tiryak (theriaca) en çok kullan›-
lan ilaç olma özelli¤i kazanm›flt›r. 

Bat›, Ortaça¤ boyunca bilimde, sanatta ve düflüncede
bin y›l süren karanl›k bir dönem geçirirken, ‹slam uygarl›-
¤›n›n yay›ld›¤› toplumlarda t›p ve veteriner hekimli¤i ile bir-
likte ilaç bilgisinin de alt›n ça¤› yaflanm›flt›r. Razi (854-
932) tan›mlad›¤› c›val› ilaçlarla “iatrokemi”nin öncüsü ol-
mufl; Biruni (973-1048) felsefe, matematik, astronomi ve
co¤rafya alan›ndaki bilginli¤i yan›nda, t›pta ç›¤›r açan eser-
ler de vermifltir.“Kitabü's Saydele fi't T›b ” adl› farmako-
loji kitab›nda çeflitli ilaçlar›n etkilerine dikkat çekmifl ve bu
alanda Hint bilginlerinden çok yararland›¤›n› belirtmifltir.

‹bn-i Sina (980-1037) “El-Kanun fi't-T›b” adl› eserinde
785 çeflit ilaç tan›mlam›fl, Ortaça¤›n Dioscorides'i kabul
edilen ‹bn Baytar (1197-1248) ise “Kitab al-Camî fi-l-Ad-
viya al-Mufrada” adl› eserinde 1400 çeflit ilaç tarif etmifl-
tir. Bu eserlerden yap›lan çevirilerle Ortaça¤ Avrupa's› hem
‹bn-i Sina ve ‹bn Baytar'› ö¤renmifl, hem de Dioscorides ve
Galen'i yeniden keflfetmifltir. Çin “Materia Medica”s› ve
Hint'te “Shusruta” Do¤unun ilaç zenginli¤ini sergileyen
eserler olarak ünlenmifllerdir. 

Resim 1 Resim 2

‹bn-i Sina El-Kanun fi't-T›b'›n çevirisi

Rönesans'la tetiklenen ayd›nlanma ça¤› ile birlikte akla
ve deneye dayanan, zorlay›c› de¤il fakat sorgulay›c› olup
tart›flmaya aç›k tutulan pozitivist düflünce sayg›nl›k kazan-
m›flt›r. Bu ortamda eczac›l›¤›n t›ptan ayr›l›fl› ve kimyaya
yönelifli h›zlanm›fl, botanik ve ona ba¤l› olarak da ilaç an-
lay›fl›nda görülen geliflmeler sonucu “etkili madde” kav-
ram› önem kazanm›flt›r. 

Paracelsus'un (1493-1541) yeniden sistematize etti¤i
“iatrokemi” anlay›fl›yla ivme kazanan geliflmeler, 19. yüz-
y›l sonuna dek kesintisiz biçimde sürmüfl ve klinikten mo-
dern farmakolojiye uzanan bir dizi yenili¤e yol açm›flt›r. 

J.J. Wepfer (1620-1695) ilaçlar›n farmakolojik ve tok-
sikolojik etkilerini ilk kez hayvan deneyleri ile ortaya koy-
mufl, bu uygulama, sonraki y›llarda hayvan deneylerini,
farmakolojinin “olmazsa olmaz” bir parças› yapm›flt›r. 

Fransa'da 1762'de ilk “Veteriner Okulu”nun, 1777'de
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ilk “Eczac›l›k Okulu”nun aç›l›fl›, t›p ve veteriner hekimli¤i
bilim dallar›n› birbirine yaklaflt›rm›fl, hayvan deneyli arafl-
t›rmalar veteriner hekimi de yetkili taraf konumuna getir-
mifltir. 

‹lk farmakoloji derslerini vermeye bafllayan (1846) ve
kendi evinde ilk “Farmakoloji Enstitüsü”nü kuran (1847)
Estonyal› bilim adam› Rudolf Buchheim'in giriflimi, Aspi-
rin'in ilk kez 1853'de sentezi, daha sonra Bayer ‹laç Firma-
s›'n›n 1897'de Aspirini yeniden icad› ve 1899'da piyasaya
sürmesi, 19. yüzy›lda farmakoloji alan›ndaki bilgi ak›fl›na
bir örnek olarak verilebilir. 

Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda sentetik kimyada görülen
geliflmeler farmasötik endüstri ve farmakolojiye ivme ka-
zand›rm›fl, sentetik ilaçlar sahneye ç›kmaya bafllam›flt›r.
Paul Erlich'in (1854-1915) 1909'da sifilise etkili ilk sente-
tik arsenik bilefliklerini buluflu ile antimikrobik kemotera-
pi'nin önü aç›lm›fl; 1935'de Gerhard Domagk (1895-1964)
sülfonamidleri ilaç endüstrisine kazand›rm›flt›r. Alexander
Fleming'in (1881-1955) Penicillium natatum'un etkisine
iliflkin rastlant›sal gözlemi (1928), Onu, çal›flma arkadaflla-
r› Chain ve Florey ile birlikte Penisilin'in bulunufluna ve pi-
yasaya ç›kar›lmas›na götürmüfltür. Penisilin'den sonra sa-
y›lar› h›zla artan antibiyotikler, farmakoloji tarihinde yeni
ve tart›flmal› bir dönemi bafllatm›flt›r. 

Bat›daki geliflmeler Türkiye'ye nas›l, ve ne ölçüde
yans›m›flt›r?

Bunun yan›t›n›, Osmanl› Devletinde sa¤l›k alan›nda ger-
çeklefltirilen ilklerden örneklerle verebiliriz: Modern anlam-
da ilk eczane 1802'de aç›lm›fl, 1827'de kurulan ilk T›p
Mektebi tedrisat›nda “Materia Medica” ad› alt›nda, ilaçlar›n
etki tarz›n› de¤il, fakat etki sonuçlar›n› anlatan dersler veril-
meye bafllam›flt›r. Tanzimat'la II. Mahmut taraf›ndan
1839'da aç›lan ve Frans›zca e¤itim veren modern T›p Fa-
kültesinde “Modern t›bb› Osmanl›ya ö¤retmesi amac›yla”
Avusturya'dan getirilen Dr. C.A. Bernard 1839-1844 y›lla-
r›nda “Müfredat-› T›b ve Materia Medica” derslerini ver-
mifl; 1844'de ülkemizdeki ilk resmî farmakope olarak kabul
edilen “Pharmacope Militaire Ottamane” Onun taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r. ‹kinci farmakope, 1866 tarihli Frans›z Ko-

deksi'nin Sivil T›p Mektebi “Fenn-i ‹spençiyârî” Hocas›
Hüseyin Sabri taraf›ndan yap›lan Türkçe çevirisidir. 

Türkiye'de modern farmakolojinin öncüsü olarak kabul
edilen Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden (1877-1949) T›p
Fakültesinde 1908-1933 y›llar› aras›nda farmakoloji ders-
lerini vermifltir. Üniversite reformu (1933) sonras›nda Akil
Muhtar ve yan›nda yetiflen ö¤rencileri taraf›ndan Türki-
ye'de t›bbî farmakolojinin e¤itim, ö¤retim, araflt›rma ve ya-
y›n alanlar›ndaki geliflimi dünya standartlar› ölçüsünde
sa¤lanm›flt›r. 

Bu Süreçte Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji

Konumuzdaki geliflmeleri de “Okul Öncesi ve Okul Dö-
nemi” aflamalar›nda izleyebiliriz.

‹lk ilaç ve sa¤alt›m örneklerini hayvanlardan görgü-
gözlem yoluyla ö¤renen ve kendi  üzerinde uygulayan insa-
n›n, evcillefltirdi¤i hayvanlar için de ayn› ilaçlar› ve yöntem-
leri kulland›¤› kabul edilmektedir. Yaz› öncesi dönemin ka-
l›nt›lar›nda bunlar› görebiliyoruz. Yaz›l› dönemin Khaun Pa-
pirüsü hayvan hastal›klar›n›n tedavilerine iliflkin ilaçlar› da
içermektedir. Eski Çin, Hint, Roma ve Yunan Dönemi vete-
riner hekimli¤i kaynaklar›nda en yo¤un bilgi, ilaç ve ilaç
kullan›m› konusuna ayr›lm›flt›r. ‹slam uygarl›¤› ça¤›nda ve-
teriner hekimli¤e ait olan ve genelde “Baytarname” ad›yla
an›lan eserler içinde; ilaç maddeleri, ilaçlar›n haz›rlanmala-
r› ve uygulan›fllar› hakk›nda kapsaml› bilgi verilmifltir. Hay-
vanlar›n tedavileri yüzlerce y›l bu bilgilere dayan›larak yap›-
lagelmifltir. Öktel'in (9) 1930'lu ve Dinçer'in (1) 1960'l› y›l-
larda yapt›klar› araflt›rmalar, halkbilgisinde ilaç ve kullan›-
m› konusunun Türklerin en eski tarihlerine kadar uzand›¤›-
n› ve tüm bilimsel geliflmelere karfl›n varl›¤›n› inatla sür-
dürdü¤ünü ortaya koymufltur.

Okul Dönemi

Tanzimat'›n getirdikleri içinde, T›p Okulu bünyesinde
aç›lan Eczac›l›k S›n›f›n› (1839) takiben, 1842'de Türkiye'de
ilk Veteriner Okulu'nun aç›l›fl› gerçeklefltirilmifltir. Okulun
kurucusu ve ilk Hocas› Prusyal› Veteriner Hekim God-
lewsky'nin “Ders Notlar›” ve 1846'da yay›mlanan “Mek-
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tuplar›nda”,  ö¤retim için sa¤lanan iki odal› yerde yer alan
ilk eczane, eczanede bulunan 90 kadar ilaç, ilaçlar› ha-
z›rlamak için kullan›lan malzemeler ve ilaç terkipleri
üzerine verilen bilgiler, bizi, modern veteriner farmakoloji-
nin bafllang›c›na götürmektedir.  

Ondokuzuncu Yüzy›l boyunca Askerî ve Sivil Veteriner
Okullar›na Avrupa'dan gelen ö¤retim elemanlar›yla ya da
Avrupa'da ö¤renim gören veteriner hekimlerle gelifltirilen
e¤itim-ö¤retim programlar› çerçevesinde farmakoloji ko-
nusunda da Bat› düzeyinde bilgiler aktar›lm›flt›r. Ayr›ca,
1860'l› y›llardan bafllayarak ilaçlarla ilgili mevzuatta ve
1880'li y›llarla da gazete ve dergilerde ç›kmaya bafllayan
ilanlarda hayvan hastal›klar›nda kullan›lan ilaçlar›n tan›t›m›
yap›lm›flt›r. 

Yirminci yüzy›lla birlikte, özellikle askeri örgütlenmenin
veteriner hekimli¤i hizmetlerinde ilaç, ilaç sand›klar› ve ilaç
depolar› konusunda yo¤un bir bilgi birikimi ve deneyimin
varl›¤› saptanm›flt›r. 

Balkan ve I. Dünya Savafllar›yla "Millî Mücadele" ye
iliflkin harp tarihi kay›tlar›ndan veteriner hekimli¤i hizmet-
lerinde en düzenli örgütlenmenin ilaç konusunda gerçek-
lefltirildi¤ini belgeleyebiliyoruz.

Cumhuriyet döneminin ilk y›llar›nda kimya ve dahiliye
içinde olgunlaflan farmakoloji alan›nda gerçeklefltirilen ya-
y›n, ürün ve uygulamalar›n dikkat çekici bir düzeye ulafl-
t›¬¤› görülmektedir. Örne¤in; Yüksek Veteriner Okulu Ö¤-
retim Üyesi Mehmet Halit Bey (Civeleko¤lu)'nun 1926'da
üretti¤i "Distofajin-Kelebek ‹lac›" mesle¤imizde farmako-
lojinin alaca¤› yolun bir müjdesiydi. Dönemin gazetelerin-
de Distofajin konusunda ya¬z›lanlar, bir yandan veteriner
hekimlerin baflar›s›na iliflkin övgüleri, di¤er taraftan da
genç Cumhuriyet'in ekonomik kalk›nmas›nda veteriner he-
kimlerin oynayaca¤› rolün önemini vurgulamaktad›r. Yu-
nus Nadi (8) 20 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'te "Mehmet
Halit Beyin koyunlardaki kelebek hastal›¤›na karfl› terki-
bine muvaffak oldu¤u ilac›n tecrübelerine ait tafsilat›
dünkü gazetelerde büyük bir memnuniyetle okuduk. Bu
keflif ve tatbikin bütün Anadolu'da ve bütün memleketçe
sevinçle karfl›lanaca¤› muhakkakt›r." diyor ve makalesini
"Hükümetçe bu keflfe çok ehemmiyet verildi¤ini görmek
isteriz." cümlesiyle bitiriyor. Daha sonra 1927'de "Disto-

fajin Laboratuar›" kurulmufl, 75630 doz ilaç üretilip,
53150 dozu ücretsiz olmak üzere Veteriner Müdürlükleri
taraf›ndan halka da¤›t›lm›fl ve bu uygulama befl y›l boyun-
ca sürdürülmüfltür (13).

Veteriner Farmakolojideki h›zl› de¤iflim ve geliflimin bir
örne¤i de ''Türk Kodeksi" konusunda görülmektedir. "Türk
Kodeks Kanunu" (1926) uyar›nca oluflturulan 10 üyeli Ko-
misyonda Mehmet Halit Beye de görev verilmifl, 1936'da
ayr›l›nca yerine Prof. Dr. ‹smail Hakk› Çelebi atanm›flt›r.
Çelebi, ülkemizde t›bbi ve veteriner parazitolojinin kurucu-
su olup 1939'da ölümüne kadar Kodeks Komisyonundaki
görevini sürdürmüfltür.

Veteriner Fakültesinde 1939 y›l›nda ba¤›ms›z bir "Far-
makoloji-Toksikoloji Enstitüsü"nün (sonradan kürsü, gü-
nümüzde anabilim dal›) oluflturulmas›, 1940'da veteriner
ilaçlar›n›n da “‹spençiyârî ve T›bbî Müstahzarlar Kanunu"
kapsam›na al›nmas›, veteriner farmakolojinin kurumsallafl-
ma sürecinde temellendirilmifl olan bilimsel ve yönetsel
eflgüdümün mükemmelli¤ini yans›tan bir örnek olarak de-
¤erlendirilmelidir. Bu yap›lanman›n özünü çok iyi bilmek,
hem mesle¤imize ve onun tarihine sahip ç›kt›¤›m›z›, hem
de bayra¤› bize teslim edenlere lay›k bireyler oldu¤umuzu
kan›tlayacakt›r.

‹lk Yay›nlar 

Türkiye'de veteriner hekimli¤i e¤itiminin ikinci on y›l›n-
da ilk yay›nlarla karfl›lafl›yoruz. Okulun ö¤retim kadrosun-
daki Mehmet Refet, 1853 tarihli iki ayr› eserinde ilaç ko-
nusuna da yer ay›rm›flt›r. Bu yay›nlarla birlikte Türkiye'de
veteriner hekimli¤in “Olgunlafl-
ma Dönemi” içine girdi¤ini söy-
leyebiliriz. Bu dönemin eserleri
aras›nda yer alan Ahmet Bey'in
“Müfredat-› T›bb› Baytari”
(1867) ve Minas Bey'in “Müfre-
dat-› T›bb ve Tedavi-i Emraz,
Fenn-i ‹spençiyâre-î Baytarî”
(Cilt I 1883, Cilt II 1889) adl›
eserleri ile veteriner farmakoloji
sistematize olmaya bafllam›flt›r. Resim 3

Minas Bey
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(I. Cilt) (II. Cilt)
Resim 4 - Müfredat-› T›bb ve Tedavi-i Emraz, Fenn-i

‹spençiyâre-î Baytârî

‹brahim Edhem'in “‹cmal-i Baytare” (1889) ve Minas
Beyin “Cedid Müfredat-›  T›bb-› Baytari” (1895) adl› eser-
lerinde veteriner farmakolojinin 19. yüzy›l sonunda ald›¤›
yol izlenebilmektedir. 

Resim 5 Resim 6

‹brahim Edhem ‹cmal-i Baytare

Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda, Veteriner Okulu d›fl›nda,
‹brahim Nami Sanel'in “Müfredat-› T›bb› Baytari” (1925)
ve fievket Vural'›n “Hayvan Hekimlerine Vademekum”
(1935) adl› eserleri ile ilaç ve reçete bilgisi prati¤e tafl›n-
m›flt›r. Sanel, eserinin ikinci bask›s›n› yenilikleriyle
1945'de “Veteriner T›p Müfredat› 1. Cilt” ad›yla yay›mla-

m›flt›r. Eserin alt bafll›¤›nda “Terapötik Farmakografi,
Farmakodinami ve Formülleri” yazmaktad›r. Eserin ön-
sözünde flu cümleler dikkat çekmektedir: “Son yirmi sene
zarf›nda terapötik sahas›na giren ilaçlar poliklinikleri bafl
döndürücü bir ak›mla istila etti. Alman, Anglo-sakson ve
Frans›z müesseselerinin hergün t›p sahas›na verdikleri ci-
simler, o kadar çok ve o kadar çeflitlidir ki bunlar›n -ilmî
kudreti ne kadar yüksek olursa olsun- bir veteriner taraf›n-
dan bilinmesine imkân kalmad›. Filvaki grup halinde piya-
saya ç›kan ilaçlar de¤erleri kadar yer al›yor; terapötik k›y-
metlerini ispat edenler kabul edilerek klasik kitaplara geçi-
yor, di¤erleri ise kliniklerden ve piyasadan çekilip gidiyor.”
Bu aç›klama, veteriner farmakolojide yirminci yüzy›l›n ilk
yar›s›ndaki bafl döndürücü geliflmenin nicel ve nitel özellik-
lerini anlatabilmektedir. Sanel, eserinin ikinci cildini
1947'de yay›mlam›fl ve ilk ciltteki alt bafll›¤› aynen kullan-
m›flt›r. Vural ve Sanel'in eserlerinin pratik hayatta y›llarca
veteriner hekimler taraf›ndan “baflucu, koltukalt›, çanta
içi” yay›nlar olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir. 

Türkiye'de modern kimyan›n öncülerinden say›lan Ve-
teriner Hekim Ord. Prof. Dr. Fazl› Faik Ye¤ül veteriner he-
kimli¤inde farmakolojinin kurucusu kabul edilmelidir.
Ye¤ül'ün 1965'de ölümünden önce haz›rlad›¤› özgeçmifli-
ni, bilim yaflam›n› ve yay›nlar›n› içeren mektubunu da kap-
sayan Dinçer'in makalesi (2) özellikle farmakologlar ve bi-
lim tarihine merakl› olanlar taraf›ndan okunmal›d›r. Böyle-
ce, ülkemizde veteriner farmakolojinin çok güçlü bir
kimya bilgisi üzerine infla edildi¤i anlafl›labilecektir. 

Fakülte(ler) Dönemi

Atatürk'ün e¤itimde birlik (Tevhid-i Tedrisat) hareket-
leriyle bafllatt›¤› ve Harf Devrimi ile güçlendirdi¤i e¤itim re-
formu çerçevesinde; 1933'de ‹stanbul'da “Üniversite Re-
formu” gerçeklefltirilirken, Ankara'da “Yüksek Ziraat Ens-
titüsü (YZE)” aç›lm›flt›r. Veteriner, Ziraat, Ziraat Sanatlar›,
Orman ve Tabii Bilimler olmak üzere befl fakülteden olu-
flan; Dekanlar›, Rektörü, Senatosu ile ça¤dafl bir yüksek
ö¤retim kurumu özelli¤i tafl›yan YZE, asl›nda, gerçek bir
hayvanc›l›k, tar›m ve do¤a bilimleri üniversitesi görünü-
mündedir. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda, Veteriner Fakültesi ile
onun bilim dallar›n›n, dolay›s›yla farmakolojinin de
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1933'den itibaren üniversiter sisteme girdi¤i söylenebilir. 

YZE döneminden (1933-1948) verilecek örneklerle far-
makoloji alan›ndaki geliflmelerin h›z› ve bilimsel düzeyi ka-
n›tlanabilir. 

Veteriner Fakültesinde 1933'de uygulamaya konulan
yeni ders program› uyar›nca; “Seririyat-› Dahiliye Enstitü-
sü” (Bugünkü ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›) bünyesinde 5.-
6. yar› y›llarda “Farmakoloji ve Toksikoloji”, 7. yar›y›lda
“Reçete Bilgisi” ve 8. yar›y›lda da “Farmasötik Kursu” ay-
r› ayr› dersler olarak verilmifltir.

Dilde sadeleflme çal›flmalar› çerçevesinde, 1934'de
tüm bilim dallar›nda Arapça terim ve deyimlerin yerine
Türkçe ve Latince karfl›l›klar› kullan›lmaya bafllam›fl; Hazi-
ran 1937'de “Baytar” yerine veteriner hekim terimi kabul
edilmifl; “Baytar Fakültesi” ad› “Veteriner Fakültesi”
olarak de¤ifltirilmifl, ayn› uygulama enstitülerin adlar› için
de yap›lm›flt›r. 

Bu süreçte, 1938'de fizyolojiye farmakolojinin de kat›l-
mas›yla “Fizyoloji ve Farmakoloji Enstitüsü” kuruldu.
Dersler, Enstitü Direktörü Prof Dr. A. Hasskó taraf›ndan
verildi. Hasskó'nun yazd›¤› ve Asistan› Kimyager Dr. Ali
R›za GÜRGEN taraf›ndan Türkçeye çevrilen “Farmakoloji
Tatbikat›”, YZE'nin 20 no'lu  “Talebe Ders K›lavuzu” ola-
rak 1939 bafl›nda yay›mland›. Bu yap›t, hacimce küçük ol-
makla birlikte farmakolojinin yeni döneminde at›lan büyük
bir ilk ad›m olma özelli¤i tafl›maktad›r. 

Ayn› y›l, 15 Temmuz 1939 günü al›nan bir kararla, Fa-
kültedeki ö¤retim süresi, o y›l gireceklere uygulanmak üze-
re, 4 y›ldan 5 y›la (10 sömestr) ç›kar›lm›fl; farmakoloji fiz-
yolojiden ayr›larak ilk kez ba¤›ms›z bir “Farmakoloji ve
Toksikoloji Enstitüsü” kurulmufltur. Bu yeni birimin bafl›-
na o tarihte profesör olan Dr. Fazl› Faik Ye¤ül getirilmifl,
yard›mc› kadroyu fief Asistan Dr. Ali R›za Gürgen
(12.02.1940'da ayr›ld› ve daha sonra AÜ Fen Fakültesi
Kimya Bölümünde, Profesör olarak 1950'li y›llarda FKB
dersleri kapsam›nda Veteriner Fakültesi ö¤rencilerine de
kimya derslerini verdi) ve Asistan M. fiahin Akman
(31.11.1939'da atand›) oluflturmufltur. Bu kadroya
1941'de Nurettin Mashar Öktel, 1945'de Mustafa Güley
ve 1950'de A. Naz›m Özkazanç kat›ld›lar. Bu “ilk befl"

(Ye¤ül, Akman, Öktel, Güley ve Özkazanç) Türkiye'de
veteriner farmakolojinin köfle tafllar›n› oluflturdular. 

‹lk befller, farmakoloji alan›nda kimi ilklere de imza at-
t›lar. Örne¤in, ilk ders kitaplar›ndan; Toksikoloji (F.F.Ye-
¤ül, 1931), Reçete Bilgisi (N.M. Öktel, 1946), Farmakolo-
ji (N.M.Öktel, 1951), Galenik Farmasi (“Veteriner Hekim-
lere Mahsus ‹laç fiekilleri ve Bunlar›n Haz›rlanmalar›n›n ‹l-
mi Esaslar›” ad› ile)  (N.M. Öktel, 1959) taraf›ndan yay›m-
lanm›flt›r. 

Resim 7

Ord.Prof.Dr. Fazl› Faik YE⁄ÜL

Resim 8 Resim 9

Prof.Dr. Nurettin Mazhar ÖKTEL Prof.Dr.M. fiahin AKMAN

Cumhuriyet döneminin ilk üniversite yasas› 1946'da
ç›kar›lm›fl, bu yasa ile Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak
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Ankara Üniversitesi kurulmufl; 1948'de YZE kapat›larak
Veteriner Fakültesi de Ankara Üniversitesi bünyesine al›n-
m›flt›r. Bu olaydan 20 y›l sonra 1970'de Elaz›¤ ve onu ta-
kiben ‹stanbul (1972), ve Bursa (1978) Veteriner Fakül-
teleri aç›lm›fl; Yüksek Ö¤retim Kanunu ile bunlara 1980'li
y›llarda Konya, Kars ve Van Veteriner Fakülteleri eklenmifl-
tir. Tüm bu fakültelerin kurucu kadrolar› Ankara Veteriner
Fakültesi taraf›ndan oluflturulmufltur. Di¤er bilim dallar›n-
da oldu¤u gibi farmakoloji  Anabilm Dal›n›n ilk ö¤retim ele-
manlar› da Ankara'dan yetiflmifllerdir. 

‹nanc›m›z odur ki gerek e¤itim alan›nda, gerekse pra-
tikte mesle¤imizin köfle tafllar›n› oluflturanlar› tan›madan,
onlar›n katk›lar›n› bilmeden, “tarih anlay›fl›” ve “bilim
eti¤i” d›fl›nda kalan yorumlarla yerimizi ve yararl›l›¤›m›z›
saptamak olanakl› de¤ildir. 

Avrupa'da, 21'inci yüzy›l›n bafl›nda standard› tuttura-
mayan veteriner fakülteleri kapat›l›rken biz say›sal çoklu-
¤umuzla Avrupa'da ilk s›ray› alm›fl bulunuyoruz; dahas› da
aç›lmas› planlanan yeni fakültelerle bu birincili¤i korumaya
kararl›y›z. AB, kredilendirmede (akreditasyon) nitelik ar›-
yor. Hocalar›m›z›n, bizlerin nicel düzeyimiz ne? Ö¤rencile-
rimizi ne düzeyde nitelikli yetifltirebildik? Birbirimizi tan›-
madan, art› ve eksilerimizi bilmeden bu soruyu yan›tlaya-
bilir miyiz? Büyüklerimizin b›kmadan yineledikleri gibi
“Dünü bilmedikçe bugünü anlayamay›z; geçmifle ne ka-
dar bakabilirsek uza¤› da o denli görebiliriz”. Bu ba¤-
lamda, mesle¤imizin genç kuflaklar›n›n ve özellikle e¤itici-

lerinin kendi bilim alanlar›n›n tarihini bilmeleri, bilinenler-
de, varsa, yanl›fl› düzeltip, eksi¤i gidermeleri ayr›ca; biz ta-
rihçilerin b›rakt›¤› yerden tarihlerini yazma sorumlulu¤unu
yüklenmeleri gere¤ine inan›yoruz. 
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