
AB Komisyonu, Hayvan Sağlığı Stratejisi’nin 2007-2013 başlatılmasıyla ilk kez 
önümüzdeki altı yıl için hayvan sağlığı hedef ve amaçlarını belirlemiştir. AB müda-
halesinin önceliği, modern bir hayvan sağlığı çerçevesi, önleme ve krize hazırlık ile 
bilim ve araştırmanın daha fazla teşviki ve koordinasyonu stratejinin dayandığı ‘dört 
sütun’dur. Strateji, AB’de gıda, çiftçilik, spor, refakat, eğlence için tutulan ve hayva-
nat bahçelerindeki tüm hayvanları kapsayacaktır. Strateji, yaban hayvanlarını ve 
araştırmalarda kullanılan ve diğer hayvanlar ile insanlara hastalık bulaştırma riski 
bulunan hayvanları da kapsamaktadır. Stratejinin önemli bir özelliği, hayvan sağlığı-
nın sadece hayvanlarda hastalık olmamasını değil, hayvanların sağlığı ve onların 
refahı arasındaki kritik ilişkiyi de kapsaması kavramıdır.  
  
Komisyon’un hayvan sağlığı ve refahının korunması ile halk sağlığındaki rolünün 
yıllardan beri artarak başarılı hale geldiği konusunda şüphe yoktur. Bununla bera-
ber,   birbiri ile ilişkili politika eylemlerinden tanımlanmış bir strateji ve belirlenmiş 
uzun-vadeli hedeflere dönüşüm girişimi çok memnuniyetle karşılanmaktadır. FVE 
içinde, strateji dokümanı başlığının “Önlemek, tedavi etmekten daha iyidir” olmasın-
dan özellikle memnunuz. Bizim görüşümüze göre,  bu sadece bulaşıcı hastalıklara 
uygulanmamalı aynı zamanda topallık ve genetik bozukluklar gibi diğer sağlık prob-
lemlerine de uygulanmalıdır. İyi örgütlenmiş ve yeterince mali kaynak sağlanmış ve 
desteklenmiş Veteriner Servisleri tüm bu farklı sahalar için oldukça önemlidir.  
  
Önceliğin belirlenmesi ve sorumluluklarımızın yeniden düşünülmesi işlemi, hayvan-
larla ilişkilerimizle ilgili temel tartışmalara imkan bulmamıza fırsat sağlayacaktır. 
Sağlam bir ilişki için ne düşünülmelidir? Hayvanların isteklerimize göre adapte edil-
mesinde ne kadar ileri gidebiliriz yoksa biz kendi isteklerimizi mi uyarlamalıyız? 
Peki ya riskler: kabul edilebilir olarak ne düşünebilir? Ve mali kaynaklar için, alter-
natif maliyet-paylaşıcı yöntemler yeterli olacak mı yoksa gerekli yatırımları tümden 
yeniden mi değerlendirmeliyiz? Bu sorular, sürdürülebilir çözümler bulmanın kolay 
olmayacağını göstermektedir. Dahası, Komisyon’un her şeyi kapsayan hedefleri be-
lirlediği yerde politikalara karar vermek ve bunları uygulamak Üye Devletlere bağlı 
olacaktır. Umarız ki onlar cesaretli olacak ve zor fakat gerekli kararlardan kaçmaya-
caklardır.    
  
Yine de, en önemli karar alınmıştır ve bu yönde hareket edilmelidir. Tren istasyonu 
terk etmiştir. Ve şimdi, Komiser Kyprianou’nun söylediklerine bakalım “hayvan 
sağlığı ile ilgisi olan herkesin performansın optimize edilmesinde ve sonuç alınma-
sında oynayacakları rolleri ve sorumlulukları olacaktır”. FVE olarak,  hayvan ve 
insan sağlığı ve iyiliği konusunda, Hayvan Sağlık Stratejisi’nin daha fazla geliştiril-
mesi ve uygulanmasında etkin ve yapıcı bir ortak olmak bizim hedefimizdir. 
  
Bu amacı akılda tutarak, hepinize mutlu yıllar ve 2008 için “sağlık ve iyilik” diliyo-
rum. 
  
Jan Vaarten 
FVE İcracı Direktörü 
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Topluluk Hayvan Sağlık Stratejisi 
 Biyogüvenlik yönergeleri ve hastalık 
önceleme  
  
Avrupa Veteriner Hekimler Birliği (UEVP), Avrupa Devlet Ve-
teriner Hekimleri Derneği (EASVO) ve Avrupa Vete-
riner Hijyenistler Birliği’nin (UEVH) Kasım ayındaki 
ortak toplantısında Eric Marin (Avrupa Komisyonu, 
DG Sanco) tarafından çerçevesi çizilen yeni Topluluk 
Hayvan Sağlık Stratejisi’nin (http://ec.europa.eu/food/
animal/diseases/strategy/index_en.htm) sloganı 
“Önlemek, tedavi etmekten iyidir” olmuştur. Strateji, 
sadece ithalat kontrollerinde güçlendirilmiş risk te-
melli bir yaklaşımını içermemekte, aynı zamanda ge-
liştirilmiş bir çiftlik biyogüvenliğini de kapsamakta-
dır. “Her bir çiftlik sektörü için veteriner hekimler ve 
çiftçiler tarafından beraberce iyi uygulama yönergele-
ri belirlenebilir”. E. Marin ayrıca, biyogüvenliğin 
“sadece çiftçiler için değil, veteriner hekimler için de 
gerekli olduğunu” ve “koyun ve sığırcılık sektörlerine 
de uygulanması gerektiğini” vurgulamıştır.  
  
E. Marin maliyet-paylaşıcı programlarla ilgili olarak, 
hastalıkların öncelik ve kamuyla ilgisine göre listelen-
meleri gerektiğini ve bunların kontrolü için gerekli 
mali fonların hazır bulundurulması gerektiğini açıkla-
mıştır. Çiftçi ve endüstrinin bir bütün olarak sorumlu-
luğunun da değerlendirilmesi ve kamu fonları ile iliş-
kilendirilmesi de gerekmektedir. “Örneğin brucellosis 
çiftlik düzeyinde temel bir problemdir. Bununla bera-
ber brucellosis bir halk sağlığı problemi durumunu 
sürdürdüğü için maliyetlerin düşük bir yüzdesinin ka-
mu fonlarından, kalan kısmının ise çiftçi veya sektör 
tarafından karşılanmasını gerektirebilir”. “Yüksek bir 
kamu ilgisi bulunan ve eylemin temel olarak kamu 
organlarının elinde bulunduğu” Şap hastalığında ol-
duğu gibi, maliyetin büyük bir kısmı kamu fonların-
dan – dayanışma prensiplerine ve Gıda ve Veterinerlik 
Ofisi’nin en son denetim raporlarına bağlı olabilen 
AB payından gelmelidir. 
  
E. Marin ayrıca, örneğin hastalık öncelenmesi için 
ilerlemeyi izleyecek ve Komisyon’a stratejik yönlen-
dirme sağlayabilecek bir grup paydaştan bir Hayvan 
Sağlık Tavsiye Komitesi oluşturulması gerektiğini de 
ilan etmiştir. E. Marin, FVE tarafından temsil edilen 
veteriner hekimlik mesleğinin bu komitede “aktif rol” 
oynaması gerektiğini bildirmiştir. 
  

Federasyon’un genel kurulunda konuşan FVE İcracı 
Direktörü Jan Vaarten “FVE, birbiriyle bağlantılı po-
litika eylemlerinden uzun vadeli hedeflere ve strateji-
ye dönüşümü ve bir Hayvan Sağlığı Yasası perspekti-
fini memnuniyetle karşılamaktadır” demiştir. FVE, 
yeterince mali destek sağlanmış veteriner hizmetleri-
ni, geliştirilmiş biyogüvenliği, etkin raporlama sistem-
lerini ve uzun vadeli çiftlik sağlık yönetim programla-
rını hedefleyen bu stratejiyi desteklemektedir. 
FVE’nin yine de, uzun mesafeli nakiller “ve bunun 
hastalık salgınları ile zayıf hayvan refahına potansiyel 

katkısı” ile ilgili endişeleri bulunmaktadır. Federas-
yon ayrıca, stratejinin sürdürülemez ve yüksek hacim-
li, düşük maliyetli üretim sistemlerine odaklanmış gö-
ründüğü gerçeği konusunda endişelidir. Jan Vaarten, 
“Avrupa, rekabetçiliğini sürdürebilmek için yüksek 
kaliteli ve refah dostu hayvan ürünlerine yatırım yap-
malıdır” ifadesinde bulunmuştur. 
  
Ekonomik ve Sosyal Komite (ECOSOC), 14 Kasım’-
da L. Nielsen tarafından hazırlanan taslak görüşünde 
“veteriner sınır kontrollerinin gerçek riskin genel bir 
değerlendirme temelinde olması ve kaçak ticaretin 
engellenmesi için nokta kontrolleri içermesi gerektiği-
ni” vurgulamaktadır. Taslak görüş, hastalık kontrolü 
ile ilgili, mevcut veya yeniden ortaya çıkan hastalık 
tehlikelerini hatırlatmakta ve “AB’nin önlemeye daha 
fazla öncelik vermesi gerektiği ve bu türden tehditlerle 
hem AB içinde hem de uluslar arası olarak mücadele 
etmesi gerektiği” tavsiyesinde bulunmaktadır. 
ECOSOC, önerilen maliyet paylaşım sistemi ile ilgili 
olarak, “hastalık mihrakları ile ilgili herhangi bir 
şüphenin veya bu mihraklardaki vakaların acilen bil-
dirilmesi teşvikinin, doğrudan veya dolaylı maliyetle-
rinin ödenmesi ile ilgili belirsizliklerle geciktirilme-
mesinin büyük önem taşıdığı” konusunun altını çiz-
mektedir.    
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Küresel Hayvan Sağlığı için Avrupa 
Teknoloji Platformu 
  
Aşı ve teşhise odaklanma Eylem Planı  
  
Küresel Hayvan Sağlığı için Avrupa Teknoloji Platfor-
mu (ETPGAH) 14 Kasım’da AB Bilim ve Araştırma 
Komiseri Janez Potočnik’in katılımı ile Eylem Planı’nı 
resmen başlatmıştır. 
  
Eylem Planı “temel hayvan hastalıklarının kontrolü 
için araç geliştirilmesinin kolaylaştırılması ve hızlandı-
rılmasını” hedeflemektedir. Eylem Planı ayrıca, halen 

önlenmesi ve tedavisi için hiçbir ürünün bulunmadığı 
hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yardım için AB’-
nin finanse edeceği hayvan sağlık araştırmaları için 
anahtar sahaları önermektedir. 
  
Planın temel bileşeni, hastalığın insan ve hayvan sağlığı 
ile ilgisi veya yayılma kabiliyeti ve gıda güvenliği gibi 
parametreler temelinde bunların toplum üzerindeki et-
kisine göre hastalıkları listeleyecek bir hastalık öncele-
me modelidir. Hastalık bilgilerinin toplanması, örneğin 
hayvanlardan insanlara bulaşan ve potansiyel olarak 
öldürücü Batı Nil Virüsü ve Rift Vadisi Humması gibi 
yeni zoonoz hastalıkların muhtemel etkisinin tahminine 
yardımcı olacaktır. 
  
Eylem Planı Dünya Hayvan Sağlık Örgütü (OIE), Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Traım Örgütü (FAO), Avrupa 

İlaç Ajansı (EMEA), milli hükümetler, akademisyenler, 
çiftçiler, hayvan sağlık endüstrisi ve veteriner hekimler 
(FVE) dahil çok sayıda paydaşların görüşlerini yansıt-
maktadır. FVE İcracı Direktörü Jan Vaarten, 
ETPGAH’ın yönetim kurulu üyesidir. 
  

İklim değişikliğinin insan ve hay-
van sağlığı üzerindeki etkisi  
  
Tarama, bilgi şebekesi ve erken uyarı 
“yüksek bir öncelik”  
   
Dünya çapında bulaşıcı hastalıkların çıkışının iklim is-
tikrarsızlığına dayandırılması sürpriz değildir. OIE hay-
van hastalıkları bilimsel komitesi mevcut başkanı Pro-
fesör Vincenzo Caporale (IZS, İtalya), “Tarama, bilgi 
şebekesi ve erken uyarı sistemleri, iklim değişikliği yö-
nünden insan ve hayvan sağlığını korumak için makul 
yegane çaredir” ve “özellikle iklimin ekosistemler ve 
bulaşıcı hastalıklarla ilgisinin anlaşılması henüz somut 
değildir” ifadesinde bulunmuştur. Profesör Vincenzo 
Caporale, geçen 24 Ekim’de Lüksemburg’daki ‘İlkim 
değişiklikleri ve bulaşıcı hayvan hastalıkları – potansi-
yel riski nasıl sınırlandırabiliriz?’ başlıklı çalıştaydaki 
konuşmasında bunun için “ulusal ve uluslar arası dü-
zeyde veteriner örgütleri arasındaki bilgi şebekesinin 
güçlendirilmesinin” optimal risk analizi için yüksek bir 
öncelik olması gerektiğini vurgulamıştır. 
  
Çalıştay, Avrupa Komisyonu (DG SANCO) tarafından 
düzenlenmiş ve Nancy De Briyne (FVE icracı direktör 
yardımcısı) tarafından katılım sağlanmıştır. İklim deği-
şikliği ile başa çıkılması Komisyon önceliklerinin en 
ayrılmaz bir parçası olacaktır. 
  
“Çevreye dikkat ve alacağınız her kararda sürekliliğin 
düşünülmesi” FVE’nin geçen Kasım ayındaki Genel 
Kurulu sırasında veteriner hekimlerin çevredeki rolü 
konulu çalıştayın tavsiyelerinden de biri olmuştur. 
Çalıştayın tam raporu FVE görevlilerinden elde edilebi-
lir. 
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Ev ve Süs Hayvanları Seyahat 
Programı 
  
UEVP güvenilir tanımlananın önemini 
vurguluyor  
   
Avrupa Veteriner Hekimler Birliği (UEVP), Ev ve Süs 
Hayvanları Seyahat Programı ile ilgili olarak İngiltere, 
İrlanda, İsveç, Finlandiya ve Malta için geçiş döneminin 
uzatılması konusunda hemfikirdir ve bunun hastalığın 
sınır ötesine bulaşma etkisi daha fazla değerlendirilirken, 
en az ilave 2 yıl olması gerektiğini tavsiye etmektedir. 
Konu, kuduz aşılamasından sonraki yeterli antikor dü-
zeylerinin tespiti için bekleme süresinin 6 aydan 3 aya 

düşürülebileceğini de kabul eden son UEVP genel kurulu 
tarafından tartışılmıştır. UEVP başkan yardımcısı Harvey 
Locke’ye göre, “karmaşadan kaçınmaya yardımcı olmak 
ve seyahat edenlerin rehatsızlıklarını azaltmak için” ül-
keden başka bir ülkeye gitmeden önce tedavi için zaman 
aralığı 24 saat – 7 güne (halen 24-48 saat) artırılabilse de, 
Echinococcus multiocularis ve kene kaynaklı hastalığın 
doğru bir şekilde önlenmesi tavsiye edilebilir durumunu 
sürdürmektedir. 
  
UEVP ayrıca, ev ve süs hayvanlarının güvenilir bir şekil-
de tanımlanmasının önemini vurgulamakta ve özellikle 
uluslar arası kabul görmüş bir standart bulunmadığı ve 
AB içinde veri değişimi bulunmadığından dolayı resmi 
tanımlama metodu olarak dövmelerin bir an önce belir-
lenmesini tavsiye etmektedir. Harvey Locke, “Bununla 
iki hayvan kolayca aynı dövmeyi taşıyabilir” ve “Pek 
çok ülkede numaraları tahsis edebilecek bir otorite bile 

yoktur” ifadelerinde bulunmuştur. Dahası, “dövme” keli-
mesinin tanımı bile yoktur. UEVP, Komisyonu tüm mik-
roçipli ev ve süs hayvanlarının merkezi bir veritabanında 
tüm evcil ve süs hayvanı pasaportlarıyla beraber zorunlu 
olarak kayıt altına alınması konusunda öneride bulunma-
sı için teşvik etmektedir. 
  

Elektronik tanımlama  
  
 AB’de koyun ve keçilerin mikroçiple 
zorunlu olarak tanımlanması 
  
Komisyon, 16 Kasım’da koyun ve keçilerin tüm AB’de 
elektronik tanımlama (mikroçiple tanımlama) ile zorunlu 
olarak tanımlanması konusunda bir rapor ve teklifi kabul 
etmiştir. Mikroçiple tanımlama, küçükbaş ruminantların 
bireysel olarak izlenebilirliğini sağlamak ve hayvan sağ-
lığı ve gıda güvenliğinin temini çok önemli bir araçtır.  
  
Üye Devletler 2003 yılında küçükbaş ruminantların bi-
reysel olarak izlenebilmesi için gerekli prensibin AB’de 
oluşturulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu-
nunla beraber, o zamanlar elektronik tanımlama sistemle-
ri henüz yeterince makul bir şekilde geliştirilmemişti. Bu 
nedenle, bireysel elektronik tanımlamanın mümkün olan 
en kısa sürede araştırılması ve geliştirilmesi konusunda 
anlaşma sağlanmıştır. 
  
Komisyon raporda, pilot proje sonuçlarının altını çiz-
mekte ve elektronik tanımlamanın şimdi tüm AB’de et-
kin bir şekilde uygulanabileceğini teyit etmektedir. Ra-
porun sonuçları ile paralel olarak, zorunlu elektronik ta-
nımlama uygulanmasının 200 yılı sonunda başlatılması 
öngörülmektedir. 
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Nakliye sırasında hayvan refahı  
  
Denetçiye göre, sadece %30 Tüzüğe 
uygun  
  
Avusturyalı veteriner hekim ve 1998’den beri kısmi 
zamanlı hayvan nakil denetçisi Alexander Rabitsch’e 
göre, nakil sırasında hayvanların refahı zayıf ve durum 
gittikçe kötüleşiyor. Alexander Rabitsch, Avrupa Vete-
riner Hekimler Birliği’nin (UEVP) son toplantısında, 
“Avrupa’nın hayvan nakil darboğazlarının birinde” 
uygulamış olduğu 1000’den fazla nokta-kontrol dene-
timlerinden edindiği tecrübeleri paylaşmıştır. 
Alexander Rabitsch, araçların sadece yaklaşık %
30’unun AB tüzükleri ile uyumlu olduğunu ve 
“durumun gittikçe kötüleştiğini” bildirmiştir. 
  
Noksanlıkların büyük çoğunluğu hayvan refahı ile ilgi-
lidir ve temel olarak buzağılar için yeterli olmayan su 
içme düzenekleri, domuz ve kuzuların aşırı yüklenme 
yoğunluğu ve atlar arasında yeterli olmayan bölmeler-
den oluşmaktadır. Kafi derecede istatistik ve fotoğraf-
larla belgelendirilen bu sunuştan sonra UEVP ve Avru-
pa Devlet Veteriner Hekimleri Derneği (EASVO) mev-
cut Tüzüğün daha katı bir şekilde uygulanması için or-
tak bir tavsiye oluşturmuşlardır. İlave olarak bölümler, 
yükleme yoğunlukları, su içme düzenekleri ve seyahat 
süresinin tanımı dahil bazı şartların iyileştirilmesi için 
Tüzüğün acil bir şekilde yeniden gözden geçirilmesini 
tavsiye etmişlerdir. 
  
FVE, yıllardan beri hayvan besiciliğinin hayvanların 
doğduğu yerde yada doğdukları yere yakın bir yerde 
yapılması konusunda ısrar etmektedir. Federasyon’a 
göre, hayvanların kesim için uzun mesafeli nakilleri 
mümkün olduğunca karkas nakilleri ile yer değiştirir-
ken, hayvanlar üretim noktalarına yakın bir yerde kesil-
melidirler.  
(http://www.fve.org/papers/pdf/aw/position_papers/01_043.pdf) 
  

 
 
 

Laboratuar hayvanları  
 
 AB’de kullanılan deney hayvanları ile 
ilgili yayımlanan istatistikler  
  
Son AB laboratuar hayvan istatistikleri raporuna göre, 
AB’de 2005 yılında kullanılan deney hayvanlarının 
toplam sayısı 12.1 milyondur.  
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
lab_animals/pdf/staff_work_doc_sec1455.pdf) 
  
Şimdiye kadar kullanılan hayvanların en büyük grubu-
nu, daha önceki yıllarda olduğu gibi, kullanılan tüm 
hayvanların üçte ikisinden fazlasını temsil eden (%78) 
kemirgenler ve tavşanlar oluşturmuştur. AB’de 2002 
yılında olduğu gibi 2005 yılında da deneylerde hiçbir 
büyük maymun (goriller, orangutanlar, şempanzeler ve 
pigme şempanzeleri) kullanılmamıştır. Hayvanların 
yaklaşık üçte biri (%33) temel araştırmalar için, diğer 
üçte biri de insan ve hayvan sağlığı araştırma ve geliş-
tirme çalışmalarında kullanılmıştır. Kalan kısımdaki 
hayvanlar da tıbbi ürünlerin üretim ve kalite kontrolün-
de (%3,5’i veteriner sahasında olmak üzere %15), 
ürünlerin toksikolojik değerlendirilmesinde (%8), teş-
his işlemlerinde (%2) ve eğitimde (%1.6) kullanılmış-
tır. 
  
Rapor 10 yeni Üye Devletten veriler içerdiği için, ön-
ceki rapor sonuçlarıyla (1996, 1999 ve 2002) doğrudan 
karşılaştırmalarda bulunmak mümkün değildir. 
 
Topluluk Finansmanı  
  
Hayvan klonlanması ile ilgili yeni 
Eurobarometre 
  
Komisyon Kasım ayı ortalarında, hayvan sağlığı ve re-
fahı sahasında bazı önlemler için Topluluk mali katkısı 
ile ilgili bir karar yayımlamıştır. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/
l_305/l_30520071123en00520053.pdf) 
En önemli iki önlem, tarım-gıda sektöründe hayvan 
klonlanmasının muhtemel kullanımı ile ilgili bir 
Eurobarometer araştırması ve hayvanların uzun mesa-
feli olarak nakledildikleri sıcaklıklarla ilgili bir çalış-
manın düzenlenmesidir.  
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Halk SağlığıHalk Sağlığı  
  
Kombinalarda denetim sıklığı  
  
FVE hijyen çalışma grubu Avrupa 
araştırmasının sonuçlarını sunuyor  
  
AB, 2006 yılına kadar kombinalarda taze et işlenirken 
günlük olarak bir resmi veteriner hekimin bulundurul-
masını talep etmekteydi. Bu şart, geçen yıl özellikle 
854/2004 sayılı Tüzük (Avrupa Parlamentosu ve Kon-
sey’in insan tüketimi maksatlı hayvan orijinli ürünler 
üzerinde resmi kontroller düzenlenmesi için spesifik 
kuralları belirleyen 29 Nisan 2004 tarih ve 854/2004 
sayılı Tüzüğü) tarih olmak üzere Hijyen Paketi denilen 
mevzuat gereği bir denetim sistemi ile yer değiştirdi. 
Tüzüğe göre, muayene sıklığı risk temelinde olmalıdır. 
FVE hijyen çalışma grubu, FVE üyeleri arasında bu şar-
tın gerçek manada uygulanması ve denetim sıklıklarının 
karşılaştırılması için bir araştırma yapmıştır. 
  
Araştırmaya 18’i AB Üye Devleti olmak üzere 20 FVE 
üyesi cevap vermiştir. Bunların çoğunluğu risk temelli 
bir prosedürün uygulandığını belirtmiştir. Avrupa Vete-
riner Hijyenistler Birliği başkanı Henning Knudsen, 
“Denetim sıklıklarının büyük oranda değiştiğini” ve 
“denetimlerin süresinde olduğu gibi, denetim sıklıkları-
nın yıllık dörtten azdan ondan fazlaya kadar değiştiği-

ni” bildirmiştir. Bir Üye Devlet, her bir tesis için dene-
timlerde yıllık olarak harcanacak toplam saat sayısını 
belirlediklerini göstermiştir. Cevap verenlerden üçü (%
15) denetimi önceden bildirmezken, onüçü (%65) dene-
timi önceden bildirmiş ve dördü hiçbir bilgi vermemiş-
tir. Hijyen paketine göre, denetimler önceden bildirilme-
melidir ancak bildirim ihtimali de göz önünde bulundu-
rulmalıdır. 
  

Yeni gıda hijyen kurallarının uy-
gulanması 
  
Çalıştay veteriner hekimin anahtar 
rolünün altını çizmektedir  
  
Demeter International tarafından 7 Kasım’da Avrupa 
Parlamentosu’nda düzenlenen Hijyen paketi’nin uygu-
lanması konulu çalıştayda konuşan Avrupa Parlamento-
su Üyesi Horst Schnellhardt, “Veteriner hekimler, gıda 
hijyeninde anahtar rollerini sürdürmelidirler” ifadesin-
de bulunmuş ve “resmi otoriteler ve veteriner hekimle-
rin, gıda işinde bulunanlara danışmanlık üzerine odak-
lanmaları gerektiğini de” hatırlatmıştır. 
(Ayrıca, Horst Schnellhardt’ın veteriner hekimlerin gıda 
hijyenindeki rolü ile ilgili pozisyon belgesine bakınız 
(Almanca): (http://www.schnellhardt-europa.de/pdf/
tierazt.pdf) 
  
Çalıştay, yeni hijyen kurallarının fırsat ve risklerine, tü-
ketici koruma ve gıda güvenliği ile ilgili normatif prose-
dürlerin kısıtlanmasına ve tüketici koruma politikaların-
daki yeni kavramların nasıl teşvik edilebileceğine işaret 
etmiştir. 
  
Katılımcılar hijyen paketini tüketici korunması için es-
nek bir araç olarak kabul ederken çoğu, mevzuatın uy-
gulanmasında bölgesel ve ulusal farklılıklar nedeniyle 
problemler oluştuğunu belirtmişlerdir. Toplantıya, Av-
rupa Parlamentosu Üyeleri (Friedrich-Wilhelm Graefe 
zu Baringdorf, Horst Schnellhardt), Komisyon Üyeleri 
( DG Sanco’dan Willem Daelman dahil) ve FVE 
(Nicole Schreiner tarafından temsil edildi) dahil farklı 
paydaşlar katılım sağlamışlardır. 
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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi  
  
EFSA’nın 5. kuruluş yıldönümü müna-
sebetiyle gıda güvenliği zirvesi  
  
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından ku-
ruluşunun 5. yıldönümü vesilesiyle 20-22 Kasım tarihle-
rinde Brüksel’de Gıda Güvenliği ile ilgili bir Forum ve 
Zirve düzenlenmiştir. 
  
EFSA Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Patrick Wall, 
“EFSA, şimdi bağımsız uzmanların bilimsel risk değer-
lendirmeleri ile yürütülen çalışmaları ile tüketiciyi ilk 
sırada gören bağımsız bir Avrupa gıda otoritesi haline 
gelmiştir” ifadesinde bulunmuştur. EFSA bugüne kadar, 
çok değişik konularda 450’den fazla bilimsel risk değer-
lendirmesinde bulunmuştur. 
  
Zirve, geçen beş yılda kazanılan deneyimlerin yansıtıl-
ması ve önümüzdeki yıllar için bir dizi tavsiyelerin belir-
lenmesi için AB gıda güvenliği sisteminde (FVE dahil) 
anahtar karar vericiler ve aktörler için bir fırsat sağlamış-
tır. Bilimsel Forum, kimyasal ve biyolojik risklerden hay-
van sağlığı, klonlama ve nanoteknolojiye kadar birçok 
bilimsel konuları kapsamıştır.  
  

İlaçlar İlaçlar   
  
FAO, WHO ve OIE tarafından ortak-
laşa düzenlenen toplantı 
  
Kritik olarak önemli antimikrobiyellerle 
ilgili paydaşlar toplantısı  
Kritik olarak önemli antimikrobiyeller ve bu ilaçlara kar-
şı direnç gelişimi ile ilgili “hayvan ve insan sağlığı için 
entegre bir stratejiye ihtiyaç bulunmaktadır”. Bu konu, 
FAO/WHO/OIE’nin  Kri t ik  o larak önemli 
Antimikrobiyellerle ilgili Uzman Danışma ortak toplantı-
sı öncesinde 26 Kasım’da Roma’da düzenlenen paydaş 
toplantısının temel sonucu olmuştur. 
  
Toplantıyı yöneten Essedine Boutrif (FAO), önlemler 
ancak hayvan ve insan sağlığı ile ilgili etki değerlendiril-
mesinden sonra alınmalıdır ve “risk yönetim önlemleri, 
risk değerlendirmesi temelinde olmalıdır” vurgusunda 
bulunmuştur. Paydaşlar ayrıca, antimikrobiyel direnç ve 
bunun dünya çağında halk sağlığı üzerindeki etkisi üze-
rinde “antimikrobiyel direncin naklinin çift yönlü olabile-
ceği”, yani hayvandan insana ve insandan hayvana nakil 
olabileceği dikkate alınarak daha fazla veri toplanmasına 
ihtiyaç bulunduğunu belirtmişlerdir. İlaveten, veteriner 
ilaçlarına antimikrobiyel direnç gelişiminin daha iyi anla-
şılması için hayvancılık pratikleri de hesaba katılmalıdır. 
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Veteriner hekimlik mesleği, Herbert Schneider 
(Dünya Veteriner Hekimler Derneği Eski Başkanı 
ve OIE antimikrobiyel direnç özel grubu başkanı) 
ve Jan Vaarten (FVE) tarafından temsil edilmiştir. 
İki katılımcı da çok sayıda veteriner ürünlerine ih-
tiyaç bulunduğunu vurgulamış ve veteriner tıbbi 
ürünlerin uygun kullanımında veteriner hekimlik 
mesleğinin rolünü hatırlatmışlardır. Söz konusu 
temsilciler, bu sahada insan ve hayvan sağlık çalı-
şanlarının eğitimi için koordine programları tavsi-
ye etmişlerdir. Antimikrobiyel direç mekanizmala-
rı ile ilgili izleme ve tarama programları ve daha 
fazla araştırma, rasyonel ve pratik strateji için te-
mel öğelerdir. 
  
Uzman danışma (26-30 Kasım), hayvan sağlık ih-
tiyaçları ve halk sağlığı değerlendirmeleri arasında 
uygun bir denge sağlamak için iki listenin birbiriy-
le çakışmasını dikkate alarak kritik olarak önemli 
antimikrobiyellerin WHO ve OIE listelerini değer-
lendirmiştir. OIE, antimikrobiyel direnç özel grubu 
vasıtasıyla dünya çapında bir görüş alış verişi dü-
zenlemiş ve geçen Mayıs’taki OIE Genel Kurulu 
tarafından kabul edilen veterinerlik için önemli 
antimikrobiyellerin bir listesini yayımlamıştır.        
  
 

İlaçların Sorumlu Kullanımı için 
Avrupa Platformu  
  
Antimikrobiyel kullanımı için ‘en iyi 
uygulamalar” çerçevesi  
  
İlaçların Hayvanlarda Sorumlu Kullanımı Avrupa 
Platformu’nun (EPRUMA) 26 Ekim’deki son top-
lantısında tartışılan “AB’de gıda üreten hayvanlar-
da antimikrobiyellerin kullanımı için en iyi uygu-
lama çerçevesi” adlı belgeye göre, “Güvenli kulla-
nım ve direnç gelişiminin asgariye düşürülmesi 
için tüm taraflar beraberce çalışmalıdır”. 

(http://www.fve.org/papers/pdf/vetmed/
position_papers/
fve_06_111_epruma_best_practice_framework_us
e_antimicrobials_farm_animals.pdf) 
  
Bu belgenin amacı, ‘en iyi uygulama’ için bir çer-
çeve temin ederek “mümkün olduğunca az, gerek-
tiği kadar çok” prensibi ile antimikrobiyellerin sü-
rekli etkisine katkıda bulunmaktır. Belge, Üye 
Devletin spesifik şartlarına uyarlanabilir. Gıda zin-
cirinde bulunan kuruluşlar tarafından kabul edilen 
antimikrobiyeller çerçevesinin sonuçlarını tartış-
mak için 2008 yılı başlarında ikinci bir EPRUMA 
paydaş çalıştayı planlanmaktadır. Söz konusu 
çalıştay, aşılar gibi eylem için yeni noktaları da 
belirleyecektir. 
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EğitimEğitim  
  
Bolonya deklarasyonu’nun getirdikleri 
  
Veteriner hekimlik ve diğer 
“sektörel” meslekler ortak endişelerle 
karşı karşıya  
  
8 Ekim’de düzenlenen bir toplantıda Bolonya deklaras-
yonu’nun ‘sektörel mesleklerle’ (mimarlar, diş hekimle-
ri, doktorlar, avukatlar, noterler, eczacılar ve veteriner 
hekimler) ilgili getirdikleri tartışılmıştır. Avrupa Üniver-
site Derneği tarafından düzenlenen ve 46 ülkeden 800 
üniversitenin temsil edildiği toplantıya ilgili mesleklerin 
tüm mesleki ve akademik örgütlerinin temsilcileri katıl-
mıştır. Veteriner hekimler, Avrupa Veterinerlik Eğitim 
Kurumları Derneği’nden (EAEVE) Marcel Wanner ve 
FVE İcracı Direktör Yardımcısı Nancy De Briyne tara-
fından temsil edilmişlerdir. 
  
Uzun entegre nitelendirme işleminin muhafaza edilmesi-
nin gerektiği dominant görüş olmuştur (doktorlar, diş 
hekimleri, mimarlar ve veteriner hekimler), bunun için 
bir çok neden bulunmaktadır: 3-4 yıllık bir lisans progra-
mından sonra iş piyasasına geniş ölçekli katılım için öğ-
renci veya işverenlerin talebi bulunmamaktadır; herhangi 
bir sağlık ve güvenlik uzlaşmasına direnç gösterilmelidir 
ve 2 dönemli bir nitelendirme işleminin Master bileşeni-
nin kamu fonlarını çekmeyeceği tehlikesi bulunmaktadır. 
  

Nancy De Briyne’ye göre sektörel meslekler için temel 
ilgi, “mesleki girdi için çok az yer bırakan” önceki Tav-
siye Komitesi ile yerine mesleki nitelendirmelerin tanın-
ması yeni Komitesi’nin getirilmesi olmuştur. 
  
Katılımcılar, Bolonya deklarasyonu Avrupa yüksek eği-
tim sahasının uyumu için bir araç niteliği taşımasına rağ-
men, bunun gerçekte Avrupa’daki eşitsizliği artırdığını 
ifade etmişlerdir. 
  
İlaveten FVE, bunun takip edilebilmesi için değerlendiri-
len ve Komisyon’un asgari eğitim şartlarını karşılama-
yan ve etkisiz kalan veteriner fakültelerinin sayısı ile il-
gili endişelerini dile getirmiştir. Toplantıdaki Komisyon 
temsilcisi, resmi bir şikayet prosedürünün başlatılmasını 
tavsiye etmiştir. 
  

Sürekli eğitim 
  
UEVP ‘saat’ ünitesini teyit etmekte ve kat-
sayı prensibini kabul etmektedir  
  
Saat, Avrupa Veteriner Hekimler Birliği’nin (UEVP) 15 
Kasım’daki genel kurulunda Sürekli Eğitim (CE) resmi 
ünitesi olarak teyit edilmiştir. 
  
Dahası, UEVP interaktif yüksek eğitime veya yüksek 
düzeyde bir ‘kontrol’ bulunan eğitimlere daha fazla 
‘değer’ vermek için CE’ye ayrılan saatleri artırabilecek 
iki katsayının kullanımını kabul etmiştir. Kontrol katsa-
yısı kontrol düzeyine (kazanılmış bilgi bulunmamasın-
dan, nitelendirici sınavlara daha yüksek) değer verirken, 
öğrenme katsayısı öğrenme tipine (örneğin laboratuar 
çalışmalarına derse katılımdan daha yüksek)  bağlı kal-
maktadır. Örneğin, eğer laboratuar çalışmaları ve pratik 
uygulamalar olursa 8 saatlik bir eğitim kursu 13 ‘saat’ 
veya daha fazla kazandırabilirken, ‘kontrol’ olmaksızın 2 
saatlik bir akşam dersi sadece 2 saat kazandıracaktır. 
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FVE & MeslekFVE & Meslek  
  
FVE Genel Kurulu  
  
‘Tek sağlık’ yüksek gündemde 
  
“Tek sağlık” – “veteriner hekimlik ve insan hekimliği-
nin entegre yaklaşımı” 16-17 Kasım’da Brüksel’de dü-
zenlenen son FVE genel kurulunda FVE başkanı 
Walter Winding tarafından meslek için yüksek bir ön-
celik olarak ilan edilmiştir. Hem hayvan sağlığı hem de 
hayvan sağlığının halk sağlığı üzerindeki etkisi gün-
demde önemli bir yer tutmuştur. 
  
Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü’nden (RIVM) misafir 
konuşmacı Profesör Roel Coutinho, “Hayvan ve insan 
hastalığının ‘tek sağlık’ olarak görülmesi gerektiği” 
konusunda mutabık kalmış ve en çok görülen hastalık-
ların zoonozlar olduğunu hatırlatmıştır. Profesör Roel 
Coutinho,  Hollanda da domuzlardan kaynaklanan bir 
MRSA salgını (Metisillin Dirençli Staphylococcus 
Aureus) tanımlandığını ve bir araştırmanın domuz ye-
tiştiricilerinin %25’inin domuzlarla ilgili MRSA zinciri 
ile enfekte olduklarını gösterdiğini belirtmiştir. Profesör 
Roel Coutinho, “İnsan sağlığı problemlerimizin çoğun-
luğu hayvanlar ve hayvan ürünleri ile ilişkilidir” diye-
rek, veterinerlik ve insan sağlığı sektörlerinin koordine 
olarak birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunmuştur. 
  
FVE genel kurulu sırasında düzenlenen ‘Tek sağlık’ 
çalıştayında tartışılan soru ‘Müdahil olmamanın bedeli-
ni ödeyebilir miyiz?’ olmuştur. Çalıştayı yöneten 
Robert Huey (İngiltere) “Biz meslek olarak müdahiliz 
ve meslektaşlarımızla öğrencileri teşvik etmede bir ro-
lümüz vardır” ifadesinde bulunmuştur. Çalıştayda, ve-
teriner hekimlik mesleğinin ‘tek sağlık’ tartışmasına en 
çok katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. “Biz veteriner 
hekimler olarak sadece hayvancılığı, karşılaştırmalı 
tıbbı, hastalık kontrolünü ve epidemiyolojiyi daha iyi 
bilmiyoruz, biz aynı zamanda gıda zincirini bir bütün 
olarak algılayan tek mesleğiz”. Diğer çalıştaylarda, 
mesleğin kuralları ve kısıtlayıcı kuralların kaldırılması 
ile veteriner hekimlerin çevredeki rolü tartışılmıştır. 
  

Eski FVE başkanı Tjeerd Jorna, “Tek Sağlık”  küresel 
bir veteriner hekimlik önceliğidir demiştir. Tjeerd Jorna 
ilaveten,  hayvan sağlığı ve refahı, ilaçların sorumlu 
kullanımı ve eğitim sahalarında dünya çapında daha 
güçlü bir mesleki temsilin gerektiğini savunmuştur. 
  
FVE genel kurulunda tartışılan diğer konular, yasal ku-
rumlar, Hizmetler Direktifi, ilaçların sorumlu kullanı-
mı, refah ve etiketleme olmuştur. Bahar 2008 Genel 
Kurulu 5-7 Haziran tarihlerinde Viyana’da düzenlene-
cektir. 
  
Toplantıda, üç FVE bölümü 2007-2009 yönetim kurulu 
seçim sonuçlarını duyurmuştur: 
 
• EASVO 
Cornelia Rossi Broy (Almanya) - başkan, Andrew 
Chirkowski (İngiltere), Bente Petersen (Danimarka), 
Emar Gemmeke (Hollanda), Morgan Lyons (İrlanda), 
Miguel Angelo Fernandes (Portekiz). 
 
• UEVH 
Henning Knudsen (Danimarka) – başkan, Sergio 
Rodeia (Portekiz), René Lesuis (Hollanda), Paolo 
Cozzolino (İtalya), Robert Huey (İngiltere). 
 
• EVERI 
Richard Weilenmann (İsviçre) – başkan, Ljiljana 
Markus-Cizelj (Hırvatistan), Yannick Poubanne 
(Fransa), Albert Marinculić (Hırvatistan), Jan Bernardy 
(Çek Cumhuriyeti), Peter Nowlan (İrlanda). 

Tercüme: Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme: Dr.Mustafa ALTUNTAŞ 



MuhtelifMuhtelif  
  
MRSA (Metisillin Dirençli 
Staphylococcus Aureus) Konferansı  
  
MRSA ile ilgili FVE Konferansı  
  
FVE, 6 Nisan 2008 Salı günü Brüksel’de insan ve hay-
vanlarda Metisillin Dirençli Staphylococcus Aureus 
konulu bilimsel bir konferans düzenlemeyi planlamak-
tadır. Konferansta, hem veteriner hekimlik dünyasından 
hem de insan hekimliği sahasından konuşmacılar ilgili 
bir dizi anahtar konuları tartışacaklardır. Konferans-
la,     MRSA’nın prevalansı ile ilgili bilgi değişimi sağ-
lanacak ve hayvanlarda MRSA’nın anlaşılması, önlen-
mesi ve tedavisi ile ilgili en son klinik ve araştırma yak-
laşımları anlatılacaktır. 
  
Kayıt, Ocak’ta açılacaktır. Lütfen sadece sınırlı sayıda 
yer (150) bulunduğuna dikkat ediniz. İlaveten, konfe-
rans katılımcılarının araştırma ve deneyimlerini payla-
şabileceği bir poster oturumu da olacaktır. Eğer konfe-
ransa katılıma ilgi duyuyorsanız ve bir poster sunmak 
istiyorsanız lütfen FVE Ofisi ile temas kurunuz. 
  
AB Başkanlığı  
  
1 Ocak 2008’den itibaren Slovenya 
başkanlığı  
  
Slovenya, 1 Ocak’tan 30 Haziran 2008’e kadar Avrupa 
Birliği Başkanlığını elinde bulunduracak ilk ‘yeni’ Üye 
Devlet olacaktır. Fransa, Slovenya’yı takiben 1 Hazi-
ran’dan 31 Aralık 2008’e kadar AB Başkanlığını elinde 
bulunduracaktır.  

  
Mavidil Konferansı  
  
Mavidil hastalığına karşı  aşı kullanım 
Konferansı  
  
Avrupa Komisyonu, mavidile karşı aşı kullanımı için 
AB stratejisini tartışmak üzere 16 Ocak 2008’de Brük-
sel’de bir konferans düzenleyecektir. 
  
Mavidille ilgili kazanılan deneyimler temelinde ve yeni 
AB mevzuatı dikkate alınarak mavidil hastalığının 
kontrolü için bir araç olarak aşılamanın kullanılmasının 
Topluluk düzeyinde tartışılması uygun bulunmaktadır. 
Ayrıca, karşılıklı ticaretin önemi ve hastalığın ekono-
mik etkileri de dikkate alınmalıdır. 
  
Konferansa Üye Devletler, OIE, EFSA, EMEA ve diğer 
paydaş grupların temsilcileri katılacak ve mavidile karşı 
aşılama ile ilgili deneyim ve düşüncelerini paylaşacak-
lardır. 
  
Konferansa katılım ücretsizdir. Yine de, gerekli düzen-
lemelerin yapılması için konferansa katılmak isteyenle-
rin web sayfasındaki kayır formunu doldurarak katılım-
larını teyit etmeleri gerekmektedir. Konferans sırasında 
çeviri sağlanacaktır. Konferans sırasında İngilizce, 
Fransızca, Almanca, Hollandaca, İtalyanca ve İspanyol-
ca dillerinde dinleme ve konuşma mümkün olacaktır. 
  
Geçici gündem dahil daha fazla bilgi için bakınız: 
( h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / f o o d / a n i m a l / d i s e a s e s /
controlmeasures/bluetongue_conference_en.htm) 
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