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Konu : Covid-19 tedbirleri 
 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Covid-

2019 salgını tüm Dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi oranda etkilemiş ve korkarız ki daha 

da derin bir şekilde etkileyecektir.  

Bu süreçte Türk Veteriner Hekimleri Sığır Vebası, Kuş Gribi vb. salgınlarda olduğu gibi 

bu salgın esnasında da üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir ve getirecektir. 

Bunun içinde her türlü fedakarlığı yapmaya her zaman olduğu üzere hazırdır. 

Bu salgın esnasında birçok kamu görevlisi dönüşümlü olarak çalışırken Kamuda görevli 

veteriner hekimler ve Serbest Veteriner Hekimler ülkemiz hayvan sağlığını ve dolayısıyla halk 

sağlığını korumak için koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerine devam etmektedir. 

Ancak bu salgın sürecinde mesleğini fedakarca icra ederken bir kısım problem ve 

engellemelerle karşı karşıya kalmakta ve bu durum çalışma şevkini kırmaktadır. Örneğin 

Bakanlığımız programlı aşılamalarını uygulamak üzere köy köy dolaşan ve ciddi bir bulaşma 

riskiyle karşı karşıya kalan hekimlerimizin kendilerini korumak için gerekli ekipmanlar yetersiz 

kalmakta, dahası bazı yerlerde muhtar veya vatandaşlarca bize corona bulaştırırsınız diye 

köye ya da işletmeye girişine engel olunmaktadır. 

Ya da Serbest Veteriner Hekimler maske ve koruyucu kıyafet temin etmek 

istediklerinde İçişleri Bakanlığının son tebliği çerçevesinde bunlara erişememektedir. 

Tüm bu hususlar ciddi bir motivasyon kaybı ve yalnızlık ve sahipsizlik duygusu 

yaratmaktadır. 

Yukarıda kısaca ifade ettiğimiz hususlar doğrultusunda siz sayın Bakanlığımızdan; 

1-İl ve ilçe Müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerin ihtiyacı olan koruyucu 

kıyafet, maske eldiven, dezenfektan vb. sarf malzemelerinin veteriner hekimlerin ve 

muhataplarının hastalıktan korunabilmeleri için acilen temin edilerek meslektaşlarımızın 

hizmetine sunulması, 

İçişleri Bakanlığının tebliği çerçevesinde söz konusu malzemelerin temininde güçlük 

çeken, mesleğini serbest olarak icra eden meslektaşlarımızın biyogüvenlik tedbirleri 

kapsamında ihtiyaç duyduğu malzemelerin Tarım ve Orman İl ve ilçe Müdürlükleri tarafından 

ücretsiz veya maliyeti ücretten verilmesi,  

Söz konusu tebliğin düzeltilmesi için İçişleri ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulması, 
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2- Programlı faaliyetlere gönderilen meslektaşlarımız sosyal izolasyon tedbirlerinin 

aksine, sıkışık bir şekilde araçlarla görev yerlerine intikal etmektedirler ki bu durumumun 

düzeltilmesi için gerekli talimatlar verilerek, yeterli ve güvenli araç temin edilerek göreve 

gönderilmelerinin sağlanması, 

3-Maarifet iltifata tabidir düsturundan yola çıkarak meslektaşlarımızın bu 

fedakarlığının Bakanımız ve üst düzey yetkililerce dile getirilmesi sağlanarak onların onore 

edilmesi ve çalışma şevklerinin arttırılması, 

4-Yaklaşık 8 yıldır arttırılmayan el emeği ücretlerinin makul bir seviyeye getirilmesi, 

5-Yetiştiricilerden alınan aşılama ücretlerinin ilkbahar dönemi için ücretsiz hale 

getirilmesi ve bu aşılama faaliyetlerinde meslektaşlarımıza el emeği ücretlerinin Bakanlıkça 

ödenmesi ve yetiştirici ile meslektaşlarımız arasında ki para alışverişinin durdurulması,  

6-Tüm sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zamlarından bir sağlık çalışanı olmalarına 

rağmen hukuksuz bir şekilde yararlandırılmayan veteriner hekimlerimizin bu haktan 

yararlandırılmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması 

7-Veteriner Hekimlerinde bir sağlık çalışanı olduğu bilgisinin, Sağlık, İçişleri ve ilgili 

tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlara aktarılarak salgın nedeni ile kısıtlama getirilen tüm 

hususlardan (65 yaş sınırı, koruyucu kıyafete erişim vb.) muaf tutulmalarının sağlanması, 

 Biyogüvenlik  önlemleri kapsamında; 

Tüm Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüklerine ve İlçe Müdürlüklerine 

uzaktan ateş ölçer alınması, 

Sağlık Bakanlığı ile anlaşma sağlanıp veteriner sağlık personellerine belirli aralıklarla 

Covid-19 testi yapılması,  

Alet ekipman ve araç dezenfeksiyonu için şarjlı sırt pompası/dezenfeksiyon pompası, 

el antiseptiği, tek kullanımlık tulum, maske, galoş, eldiven ve koruyucu gözlük temini ve 

takviyesi yapılması,  

Göreve çıkacak araçlarda şoför dahil üç kişinin bulunması ile gerektiğinde kullanılmak 

üzere “N95” maskesi kullanımının sağlanması zorunlu görülmektedir.  

         Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 
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                                                                            Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
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