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Tek sağlık kavramı yeni değildir. Veteriner epidemiyolog ve parazitolog Dr. 
Calvin Schwabe  “tek ilaç” deyimini icat etti ve zoonoz hastalıklarla mücadele 
için veteriner hekimlik ve insan hekimliği arasında birleştirilmiş bir yaklaşım 
sağlanması çağrısında bulundu.  
 

Mevcut hastalıkların çoğu zoonoz olup hem hayvanları hem de insanları 
etkilemektedir. Bu hastalıklar Salmonella veya Campylobacter nedeniyle oluşan 
gıda kaynaklı hastalıklar, tuberculosis veya anthrax gibi klasik hastalıklar veya 
Ebola, TSE veya son zamanlarda küresel bir pandemi tehdidine neden olan High 
Pathogen Avian influenza (HPAI) olabilir. Zoonotik patojenler biyoteröristler 
tarafından kullanılmıştır!  

 

Ticaretin küreselleşmesi ve insanların artan ve sınırsız hareketi yeni hastalıkların 
ortaya çıkışına katkıda bulunmakta ve sonuçları daha da kötüleştirmektedir. Bu 
tür sorunlar veteriner hekimlik ve insan hekimliği arasında uyumlu bir işbirliği ve 
eğitim, teşhis, klinik bakım ve hastalık önleme sahalarındaki sağlık bilimleri 
arasında bir ittifak gerektirmektedir. Veteriner hekimler ve insan hekimliği, halk 
sağlığı ve çevre bilimindeki meslektaşları arasında geliştirilmiş çok disiplinli bir 
yaklaşıma katkıda bulunan böyle bir işbirliğinin örnekleri halihazırda mevcuttur. 
Yine de, veteriner hekimlik ve insan hekimliği arasındaki işbirliği ve iletişimin 
genel düzeyi kısıtlı kalmış ve son on yıllarda çoğunlukla ihmal edilmiştir. 
 

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği’nin (AVMA) son başkanı Roger K. Mahr 
tek sağlık kavramının çok uzun süreli bir savunucusudur. Roger K. Mahr dünya 
çapında hayvan ve insan sağlığının iyileştirilmesi ve korunması amacıyla 
veteriner hekimlik ve insan hekimliğinin birleştirilmesini sağlayacak milli bir tek 
sağlık girişimi için vizyonunu sunmuştur. AVMA veteriner hekimlik ve insan 
hekimliği arasında işbirliği için bir karar yayımlamıştır. 
 

Avrupa’da aynı sorunlarla karşı karşıyayız ve Zoonoz Direktifi’ndeki (2003/99/
EC) yasal bir misyon nedeniyle böyle bir işbirliğine teşvik ediliyoruz. Bu durum 
ilgili yetkililer ve bilim adamlarının sinerjik stratejileri ve eylemlerini 
gerektirecektir. Diğer bir ifadeyle, tek sağlık kavramı ve politikası için güçlü bir 
talep mevcuttur! 

 

Tek sağlık girişimi son yıllarda ne yazık ki bazı AB üye devletlerinde ihmal 
edilen, hatta bastırılan bir Sağlık Mesleği olan veteriner hekimlik mesleğinin 
önem ve pozisyonunun temelini oluşturmaktadır. Tek sağlık kavramının 
uygulanması Federasyonumuz için yakın gelecekte çözümlenmesi gereken 
önemli bir sorun olacaktır.    

 
   Walter Winding 

FVE Başkanı    



 Hayvan Sağlığı  
 

“Korumak tedavi etmekten iyidir” 
 

Tebliğ AB Hayvan Sağlık Stratejisi 
2007-2013’ü gösteriyor 
 

AB Komisyonu önümüzdeki 6 yıl için Hayvan 
Sağlık Stratejisini yayımladı. Bu belge 
izlenen mevcut stratejinin değerlendirilmesi 
ve FVE dahil paydaşlarla yaygın 
konsültasyonun sonucudur 
 

AB’nin 2007-2013 yılları için hayvan sağlık stratejisi ile 
ilgili bir Tebliğ Komisyon tarafından 19 Eylül’de kabul 
edildi. 
 (http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/
animal_health_strategy_en.pdf) 
Paydaşların görüşleri ile potansiyel sorunları dikkate alan 
bu belge, önümüzdeki 6 yıl için hayvan sağlık önlemlerinin 
çerçevesini belirlemektedir. Belgenin amacı hayvan hastalık 
insidansı ve salgınların etkisini azaltmak için ihtiyati 
tedbirlere, hastalık taramasına, kontrollere ve araştırmaya 
daha fazla odaklanmaktır. Tebliğ hayvan sağlığı ile ilgili 
kimselerin sorumluluklarının altını çizmekte ve politika 
oluşturmada entegre bir yaklaşımın gerektiğini 
vurgulamaktadır. 
 

Veteriner hizmetleri ve masraf paylaşıcı 
planlar 
 

Modern hayvan sağlık çerçevesi, stratejinin temelini 
oluşturacak dört ayaktan biri olarak tanımlanmaktadır. 
Belgeye göre, buna ulaşmanın yollarından birisi tek ve daha 
belirgin bir düzenleyici çerçevedir.  Belge, hayvan 
sağlığının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya 
Bankası gibi uluslar arası örgütler tarafından küresel bir 
kamu yararı olarak düşünüldüğünü hatırlatmaktadır. AB 
hayvan sağlığı hizmetlerinin mevzuat, yapı, kaynaklar, 
kapasiteler, özel sektörün rolü ve yardımcı sağlık personeli 
yönünden asgari bir hedef olarak uluslar arası standartlarla 
aynı çizgide sürdürülmesini düşünmektedir. Strateji belgesi, 
bu nedenle, bunu bir kamu yatırım önceliği olarak 
tanımlamaktadır. 
 

Bu amaç, İngiltere’de son zamanlardaki şap hastalığı 
salgınlarının en önemli örneğini oluşturabileceği dikkate 
alındığında, belgenin ‘Korumak tedavi etmekten iyidir’ alt 
başlığı ile oldukça iyi uyum sağlamaktadır. Bunun AB’de 
veteriner hizmetlerinin yeterince finansmanına yansıtılacağı 
umulmaktadır. 
 

Belgeye göre, ‘Etkin maliyet ve sorumluluk paylaşım 
planlarının geliştirilmesi’ böyle bir modern hayvan sağlık 
çerçevesinin diğer bir köşe taşını oluşturmaktadır. Bu nevi 
maliyet paylaşım planları, ‘Topluluk ekonomisi ve sosyal 
uyumunu güçlendirir’ ve ‘değişik bölgelerdeki hayvan 
sağlığı düzeyleri arasındaki farkı azaltırken’ hayvanlarla 
ilgili tehditlerin önlenmesi için teşvikler sağlamaktadır. 
Böyle bir planın oluşturulması için hiçbir belirgin ilke 

verilmese bile somut teklifleri yansıtacak bir fizibilite 
çalışmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 

Korumak tedavi etmekten iyidir: 
biyogüvenlik ve izlenebilirlik  
 

Diğer ayak ‘Hayvanlarla ilgili tehditten korunma, tarama ve 
krize hazırlık’ iyi bir çiftlik biyogüvenliğinin altını 
çizmektedir. Başarılı biyogüvenlik önlemleri çiftliğe yeni 
getirilen hayvanların ayrı tutulması, hasta hayvanların ayrı 
tutulması, insan, hayvan ve ekipman hareketlerinin tanzimi, 
yemlerin doğru kullanımı ve temizlik ve dezenfeksiyon için 
prosedürler manasını taşımaktadır. Bu önlemlerin 
sorumluluğu hobi çiftçileri dahil hayvan sahiplerine 
düşmektedir. Kollektif bir yaklaşım gereklidir. Hastalık 
durumu, biyogüvenlik düzeyi, hayvan refahı ve veteriner 
kontrolü de işletmelerin değerlendirilmesinde muhtemel 
araçlardır. 
 

İyi bir hayvan kayıt ve izlenebilirlik sistemi önleme ve 
hazırlık için bir diğer anahtar olarak görülmektedir ve orta 
ve uzun vadede daha geniş ve entegre bir elektronik sistem 
oluşturulmalıdır. Böyle bir birleşik veritabanı sertifikasyon, 
hayvan tanımlama ve hayvan sağlığı ile refah durumu ile 
ilgili mevcut sistemin tüm elemanlarını içermelidir. FVE 
özellikle bu amaç yönünden memnundur ve bunun için 
sürekli lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
 

Komisyon Hayvan Sağlığı önlemlerine ilave olarak mevcut 
standartları güncelleştirmek için araştırmaları koordine ve 
teşvik etmek maksadıyla Hayvan Refahı ile ilgili bir Avrupa 
Merkezi oluşturulmasını teklif etmiştir. 
 

Son olarak, hayvan sağlığı sektörü ile ilgili sivil toplum 
örgütleri, tüketiciler ve hükümetlerden temsilcilerin 
bulunacağı bir Hayvan Sağlığı Tavsiye Komitesi 
oluşturulacaktır. Bu komite hayvan veya halk sağlığını 
koruma uygun/kabul edilebilir düzeyi ve eylem ve iletişimle 
ilgili öncelikler konusunda stratejik rehberlik sağlayacaktır. 
 

Hayvan Sağlığı çevre, tarım, balıkçılık, ticaret, araştırma, 
teşebbüs, bütçe ve genişleme dahil çok farklı sektörleri 
içermektedir ve Komisyon önümüzdeki yıllarda 
politikalarını hazırlamada entegre bir yaklaşım göstermek 
niyetindedir. 
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Araştırma ve iletişimin teşviki 
 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat kontrolleri de revize 
edilecek, böylece resmi kontrollerde yüksek riskli ürünler 
hedeflenecek ve illegal ticaretin engellenmesi için etkin 
önlemler alınacaktır. AB ayrıca AB kural ve standartlarının 
daha iyi anlaşılması ve Avrupa’ya gönderilen ürünlerde 
problem çıktığı zaman daha zamanlı uyarıların sağlanması 
için ticari partnerleri ile iletişim ve işbirliğini artırmaya 
odaklanacaktır. 
 

Tebliğ ayrıca bilimsel araştırma ve yeniliklerin teşviki için 
tüm ilgili taraflarla farklı düzeylerde çalışmanın öneminin 
altını çizmektedir. Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu’nun 
hayvan sağlığı sahasındaki etkinlikleri artırılacak ve 
Topluluk Referans Laboratuarlarının çalışması yeniden 
değerlendirilecektir. Örneğin aşıların geliştirilmesi için 
kamu-özel sektör ortaklığının geliştirilmesi üzerinde daha 
fazla odaklanılacak ve ekzotik ve potansiyel olarak tehdit 
edici hastalıklarla ilgili araştırmaların gerçekleştirilmesi için 
üçüncü ülkelere destek verilecektir. Amaç Avrupa’nın 
hayvan sağlığı sahasındaki bilimsel üstünlüğü konusundaki 
itibarını güvence altına alarak tüketici güvenini artıracak ve 
uluslar arası anlaşmazlıklarda AB’ye daha dik bir duruş 
sağlayacaktır. 
 

Komisyon Hayvan Sağlığı önlemlerine ilave olarak mevcut 
standartları güncelleştirmek için araştırmaları koordine ve 
teşvik etmek maksadıyla Hayvan Refahı ile ilgili bir Avrupa 
Merkezi oluşturulmasını teklif etmiştir. 
 

Son olarak, hayvan sağlığı sektörü ile ilgili sivil toplum 
örgütleri, tüketiciler ve hükümetlerden temsilcilerin 
bulunacağı bir Hayvan Sağlığı Tavsiye Komitesi 
oluşturulacaktır. Bu komite hayvan veya halk sağlığını 
koruma uygun/kabul edilebilir düzeyi ve eylem ve iletişimle 
ilgili öncelikler konusunda stratejik rehberlik sağlayacaktır. 
 

Hayvan Sağlığı çevre, tarım, balıkçılık, ticaret, araştırma, 
teşebbüs, bütçe ve genişleme dahil çok farklı sektörleri 
içermektedir ve Komisyon önümüzdeki yıllarda 
politikalarını hazırlamada entegre bir yaklaşım göstermek 
niyetindedir. 
 

Güney Doğu Avrupa’da Klasik 
Domuz Vebası ile ilgili Çalıştay 
 

İyi Acil Eylem Planları ve Etkin 
Veteriner Hizmetleri Eradikasyon için 
Anahtardır 
 

FVE ve Romanya Veteriner Hekimleri Birliği, 
Komisyon’un desteği ile Romanya’da Klasik 
Domuz Humması ile ilgili başarılı bir 
bölgesel toplantı düzenledi 
 

Avrupa Komisyonu’ndan Jean-Pierre Vermeersch Klasik 
Domuz Humması eradikasyonunun AB için bir öncelik 
olduğunu vurgulamıştır. Klasik Domuz Humması (CSF), 

AB-25’te yaban domuzu popülasyonunda mevcut olduğu bazı 
küçük sahalar hariç eradikasyona yakın olsa bile Güneydoğu 
Avrupa’da hala önemini korumaktadır. 

 

Bölgesel yaklaşım 
 

17-18 Eylül tarihlerinde Poiana Braşov’da (Romanya) CSF 
ile ilgili sınır aşan bir hastalık için bölgesel yaklaşım 
gereklidir başlıklı bir Güney Doğu Avrupa çalıştayı 
düzenlenmiştir. 100’ü aşın katılımcının iştirak ettiği toplantı 
Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu tarafından ve 
Romanya Veteriner Hekimler ve TAIEX’in işbirliği ile 
ortaklaşa olarak düzenlenmiştir. 
 

CSF Romanya’da endemik olarak bulunmaktadır ve 2006 
yılında yerli domuzlarda 800’den fazla ve 2007’de şimdiye 
kadar 167 mihrak bildirilmiştir (http://ec.europa.eu/food/
animal/diseases/controlmeasures/d10257R7_en.pdf). . 
Bulgaristan’da ise 2006 yılında 7 ve 2007 yılında 3 mihrak 
bildirilmiştir. Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Makedonya, Kosova, Montenegro ve Sırbistan temsilcilerinin 
hepsi son 12 ayda ülkelerinde mihraklar bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Bu ülkelerden bazıları yerli domuzlar için 
genel aşı programları uygulamaktadır. Ülkelerin çoğu virüs 
rezervuarı olarak yaban domuzlarını ve ticareti (legal ve 
illegal) salgınların temel kaynakları olarak belirmiştir. 
 

Almanya Hanover’deki CSF Referans Laboratuarı’ndan Dr. 
Sandra Blome Avrupa’daki son salgınların çoğuna tipik 
olarak ortalama virulans sergileyen genotip 2’nin neden 
olduğunu hatırlatmıştır. Bu hastalığın çoğunlukla belirsiz 
semptomlar gösterdiği (ateş ve solunum güçlüğü) ve belli bir 
süre için tanınmaksızın ve tepsi edilmeksizin sürebileceği 
manasını taşımaktadır. 

 

Koruma ‘krizden ucuzdur’ 
 

CSF salgınına karşı mücadele için hazırlıklı ve uyanık olmak 
oldukça önemlidir. Bu nedenle, bir salgın durumunda 
alınması gereken tüm milli tedbirleri belirten acil eylem 
planları hazırlanmalıdır. Dr. Petras Maciulskis’e göre yılda 
en az iki kez gerçekçi tatbikatlar uygulanmalıdır. Acil eylem 
planına medya dahil ilgili tüm paydaşlar dahil edilmelidir. 
Veteriner İşleri Genel Müdürü ile politik karar alma düzeyine 
mümkün olduğunca yakın bir şekilde belirgin bir talimat 
zinciri oluşturulmalıdır. 
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Gaston Funes (Dünya Hayvan sağlığı Örgütü, OIE) Kamu 
Hayvan Sağlığı Stratejisi ile aynı paralelde “Koruma 
tedaviden iyidir-ve koruma krizden ucuzdur” demiştir. 
Resmi ve özel veteriner hekimler dahil Veteriner Hizmetleri 
Küresel Kamu Yararıdır”. Veteriner Hizmetleri hayvan 
sağlığı, refahı ve halk sağlığını korumada en ön safta yer 
almaktadır. OIE, veteriner hizmetlerinin iyi yönetilmesi için 
bir Performans Vizyonu ve Stratejisi enstrümanı (PVS) 
geliştirmiştir (http://www.oie.int/eng/oie/organisation/
en_vet_eval_tool.htm?e1d2). Bu PVS enstrümanı Veteriner 
Hizmetleri’nin etkinliğinin değerlendirilmesine ve bunların 
OIE standartlarını yerine getirmesine yardımcı olmak yanı 
sıra yatırım öncelikleri ve kalkınma programlarının 
oluşturulmasına yardımcı olabilir.  
 

AB Acil durum veterinerlik takımı 
 

Güncelleştirilmiş uzman listesi 
 

Bu yılın başlarında 2007/142/EC sayılı Komisyon Kararı ile 
kurulan AB Acil Durum Veterinerlik Takımı’nın 
güncelleştirilmiş listesi internette mevcuttur (http://
ec.europa.eu/food/animal/cvet_en.htm). 
 

Takım, veterinerlik bilimleri, viroloji, yaban hayatı, 
laboratuar testleri, risk yönetimi ve diğer ilgili alanlardan 
uzmanları içermektedir. Uzmanlar hayvan sağlık 
durumundaki değişime karşılık vermeye hazır durumda 
bekleyecektir. 
 

Komisyon, Üye bir Devlet veya üçüncü ülkenin acil hayvan 
sağlık durumu süresince yardım talep etmesi durumunda 
uzmanlar listesinden özel takım üyeleri seçecektir. 

 

BSE 
 

Ülkelerin riske göre yeniden 
sınıflandırılması 
 

Avrupa Komisyonu Haziran ayında ülkelerin BSE riskine 
göre sınıflandırılması için gerekli AB önlemlerini 
basitleştiren ve güncelleştiren bir Tüzüğü kabul etti. 
Ülkelerin sınıflandırılması canlı hayvanlar ile et ve et 
ürünleri ithalat şartlarının belirlenmesinde insan ve hayvan 

sağlığı için gerekli garantilerin sağlanması yönünden bir 
araçtır. 
 

999/2001 sayılı TSE Tüzüğünü düzenleyen Tüzük, AB 
sınıflandırma sistemini Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ile 
uyumlu hale getirmektedir. Tüzük tüm ülkelerin üç başlıktan 
– ihmal edilebilir BSE riskli, BSE riskinin kontrol edildiği ve 
BSE riski tespit edilmeyen- biri altında listelenmesini ve 
ticaret kurallarının her bir risk sınıfına şekillendirilmesini 
zorunlu hale getirmektedir (http://ec.europa.eu/food/food/
biosafety/bse/index_en.htm). 
 

İngiltere’de Şap Hastalığı 
 

Son salgın “eski” enfeksiyonun belirtisi 
olarak göründüğü için endişe artıyor 
 

Surrey’deki (İngiltere) son Şap hastalığı 
salgını Hükümetin bu ihbari mecburi 
hastalığı kontrol etme ve acil durum planını 
takip etme kabiliyetini sınamıştır. 
 

İngiltere Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Nick Blayney 
son vakalarda bulunan lezyonların eski enfeksiyonla uyumlu 
olmasını ve başlangıç klinik belirtilerinin tanımlanamamış 
olmasını “özellikle üzücü” bulduğunu belirtmektedir. 
Sahadan gelen raporlar hastalığın erken aşamasındaki 
belirtilerin çarpıcı olduğunu ancak “hala tanımlanmamış 
diğer vakaların olabileceğini” ifade etmektedir. 
 

Yeni vakalar ancak çiftçi veya çobanların hastalık 
belirtilerinin farkına varması ve bunu özel veteriner hekimine 
yada veteriner kuruluşlarına bildirmesiyle tanımlanabilir. 
Hükümet veteriner hekimleri tarama bölgelerindeki hayvanları 
muayene etmektedirler ancak bazı çiftliklerde yeterli hayvan 
yakalama bölümlerinin olmaması muayeneyi çok güç duruma 
getirmektedir. Bugüne kadarki tüm tarama ve kontrol 
çalışmaları Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bölümü (defra) 
veteriner hekimleri tarafından uygulanmıştır. Ülke çapındaki 
şüpheli vakaların pek çoğunda özel veteriner hekimler de 
görev almışlardır. Özel veteriner hekimler çoğu durumda 
müşterileri tarafından hayvanlarında Şap hastalığı olup 
olmadığının muayene edilmesi için çağırılmışlardır. 
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Hayvan Refahı 
 

Canlı hayvan nakli 
 

Hayvan Refah grupları acil eylem 
çağrısında bulunuyor 
 

Hayvanlar için Eurogroup, Dünya Çiftliklerinde 
Şefkat ve Hayvan Melekleri grupları AB’ye çiftlik 
hayvanları nakillerinde hayvan sayısı ve 
süresinin sınırlandırılması çağrısında bulundu. 
 

Hayvanlar için Eurogroup, Dünya Çiftliklerinde Şefkat 
(CIWF) ve Hayvan Melekleri grupları tarafından 26 
Eylül’de basına yapılan ortak açıklamaya göre AB hayvan 
nakillerinde hayvan sağlığı ve refahının korunması için 
yeterli çalışmalarda bulunmamaktadır. Yeni başlatılan 
Hayvan Sağlık Stratejisi hayvan sağlığının iyi refah 
vasıtasıyla korunmasını hedeflese bile AB’deki hayvan 
hareketlerini yeterince bilgi ve belgeye dayalı olarak işaret 
etmemektedir. Hayvan Sağlık Stratejisi zayıf refahlı ve 
hasta hayvanların nakilleriyle ilgili somut bilimsel kanıtları 
da göz ardı etmektedir.  Hayvan refah grupları Komisyon ve 
Üye Devletlere AB’deki çiftlik hayvanlarının nakillerinde 
hayvan sayısı ve nakil süresinin sınırlandırılması ve mevcut 
kuralların özenle uygulanması çağrısında bulunmaktadır. 
 

CIWF grubu Baş Politika Danışmanı Peter Stevenson, 
Avrupa’da her yıl altı milyondan fazla çiftlik hayvanının 
çok uzun mesafelerde taşındığına dikkat çekerek, 
“Kamyonlara tıka basa doldurulan hayvanlar uzun 
seyahatleri süresince çoğunlukla sıcaklık, susuzluk ve 
halsizlik nedeniyle aşırı derecede sıkıntı çekmektedirler. 
Birçok Üye Devlet hayvanların nakil sırasında refahlarının 
korunmas ı  için düzenlenen AB mevzuat ın ı 
uygulamamaktadır. Bu acımasız ticaret sonlandırılmalı – 
hayvanlar yetiştirildikleri çiftliklerin yakınında kesilmeli; 
etler daha sonra nereye istenirse oraya taşınabilir.” 
beyanında bulunmuştur. 
 

Avusturya’dan resmi veteriner hekim Dr. Alexander 
Rabitsch, konferansta FVE adına bir sunumda bulunmuştur. 
Dr. Alexander Rabitsch hayvan nakillerinin hastalıkların 
daha geniş bölgelere yayılması gibi ciddi hayvan ve halk 
sağlığı problemlerine neden olabileceğini belirterek 
İngiltere’de 2001 yılındaki Şap hastalığı salgınlarının 
sebeplerinden birisinin büyük ölçekte hayvan nakilleri 
olduğunu hatırlatmıştır. Bunun ötesinde hayvanlar nakilden 
kaynaklanan stres vasıtasıyla baskılanan bağışıklık sistemi 
nedeniyle patojenlere daha duyarlı hale gelebilmekte ve 
latent durumda bulunan virüsler yeniden aktif hale 
gelebilmektedir. Söz konusu üç refah grubu, sahadan ve 
muayene raporlarından elde edilen bilgiler temelinde 
yollarda neler olduğunu belirten bir denge belgesi 
sunmuştur. Yaralanan hayvanların vinç veya iş makineleri 
ile kaldırılması ve halsiz ve yorgun düşmüş hayvanların 
sıklıkla dövülmesi gibi illegal uygulamalar şok edici bir 
v i d e o d a  g ö s t e r i l m e k t e d i r  ( h t t p : / /
www.eurogroupforanimals.org/pressconference.htm). 

 Sakat hayvanların nakli 
 

Hayvan sahipleri, bakıcılar ve 
veteriner hekimler yürüyemeyen 
hayvanların refahına saygıya davet 
edilmektedir 
 

FVE ile Hayvanlar için Eurogroup, Dünya 
Çiftliklerinde Şefkat ve Hayvan Melekleri 
grupları tarafından yapılan ortak beyanda 
Hayvan Nakli Tüzüğü’nün yürüyemeyen 
hayvanlarla ilgili kısmını yerine getirmekle 
yükümlü ilgili sahalardaki aktörlere görevlerini 
yerine getirmeleri ricasında bulunulmaktadır.  
 

Hayvan sahipleri, bakıcıları, nakliyecileri ve veteriner 
hekimlere yürüyemeyen hayvanların (ağrı çekmeksizin 
bağımsız olarak yürüyemeyen veya yardım olmaksızın 
yürüyemeyen hayvanlar) nakillerinin AB yasası tarafından 
yasaklandığı öğretilmelidir. 
 

Bu, söz konusu yasağın çoğunlukla göz ardı edildiğini tespit 
eden Dünya Çiftliklerinde Şefkat, Hayvan Melekleri, 
Hayvanlar için Eurogroup ve Avrupa Veteriner Hekimler 
Federasyonu’nun ortak bir tavsiyesidir. Refah örgütlerine 
göre, AB’de halen çok sayıda mezbaha ve hayvan pazarları 
araçtan kalkamayan hayvanları kesim veya ticarete kabul 
etmektedir. Bu çeşit hayvanlar çoğunlukla mekanik 
araçlarla (sürükleme, çekme ve itme) hayvan refahına 
uyulmaksızın vasıtalardan indirilmektedir. Hayvanlar maruz 
kaldıkları bu acıya ilaveten asıl rahatsızlıkları (mastitis, 
artritis, ülserler ve kırıklar gibi) nedeniyle yükleme ve 
boşaltma sırasında “tamamıyla kabul edilemez” olarak 
düşünülen kaba muamelelere bağlı olarak fazladan acı 
çekmektedirler. Seyahatten önce yürüyemez durumdaki 
veya seyahat sırasında muhtemelen yürüyemez duruma 
gelebilecek hayvanlar nakledilmemelidir.  
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Bu çeşit hayvanlar bunun yerine, veteriner hekim tarafından 
tedavi edilmeli veya kesime gönderilmelidir. Nakliyecilere 
hasta veya nakliye sırasında yaralanan hayvanların diğer 
hayvanlardan ayrılması ve ilk yardım almalarının 
sağlanması veya mümkün olan en kısa sürede insancıl bir 
şekilde acil kesime tabi tutulması gerektiği öğretilmelidir. 
 

Mezbaha işletmecileri, hayvan pazarı işletmecileri ve 
veteriner hekimlere yürüyemeyen hayvanları kabul 
etmemeleri gerektiği öğretilmelidir. Söz konusu kimseler 
bu çeşit hayvanları varıştan hemen sonra insancıl bir şekilde 
kesmelidirler. Kaçak nakil durumunda, resmi veteriner 
hekimler uygun yaptırımları sağlamalıdır. 

 

Köpek ve kedi kürkü 
 

AB’ye köpek ve kedi kürkü ithalatını 
yasaklamak için yeni Tüzük 
 

Bir dizi müzakerelerden sonra, bu yaz köpek ve kedi 
kürkleri ithalatının Avrupa düzeyinde yasaklanması 
konusunda politik anlaşmaya varıldı. Alman Gıda, Tarım ve 
Tüketici Koruma Bakanı Horst Seehofer’e göre yasak 
“Avrupa Birliği’nde hayvanların korunmasını destekleyen 
açık bir deklarasyondur”. AB Üye Devletlerinin bazıları 
Komisyon’a bu ithalatların yasaklanması için bir teklif 
hazırlaması çağrısında bulunmuştur. Son zamanlarda bir 
çok Üye Devlette yayımlanan televizyon belgeseli Asya 
ülkelerinde köpek ve kedilerin kürk ve etleri için nasıl 
öldürüldüklerini göstermiştir. Belgesel Avrupa Birliği Üye 
Devletlerinin bu Asya ülkelerinden köpek ve kedi kürkü 
ithal eden ülkeler arasında bulunduğunu belirtmiştir. 
 

Tüzük 
31.12.2008 
tarihinden 
itibaren 
yürürlükte 
olacaktır. 

 
 
 
 

 
Halk Sağlığı 
 

AB çapında Salmonella taraması 
 

Dört broyler sürüsünün yaklaşık 
birinde Salmonella mevcuttur 
 

Tüm AB’de broyler sürülerinde 2005 Haziran ayında tespit 
edilen Salmonella düzeyleri ile ilgili uygulanan ve Avrupa 
Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan bir 
tarama çalışması 4 sürüden neredeyse 1’inde Salmonella 
mevcut olduğunu (%23.7) göstermiştir. (http://
www.efsa.europa.eu/en/science/monitoring_zoonoses/
reports/zoon_report_finbroilers.html)  
 

AB Komisyonu bu sonuçlar temelinde broyler sürülerinde 
iki Salmonella tipinin (S. 
enteritidis ve S. typhimurium) geçici üç yıllık bir dönemde 
AB çapında azaltılmasını hedefleyen planlar 
hazırlayacaktır. Tarama çalışmasını derleyen EFSA 
Zoonozlar Görev Gücü, diğer Salmonella tipleri azaltılması 
için halk sağlığı ve tüketici eğitimi kampanyaları vasıtasıyla 
milli düzeyde harekete geçilmesini de tavsiye etmektedir. 
EFSA sonuç olarak, tüketicinin hazır yemeklerden 
korunması için AB gıda hijyeni mevzuatının katı bir 
biçimde uygulanmasını teşvik etmektedir.   
 

Sürülerdeki Salmonella tespit düzeyleri Üye Devletler 
arasında %0 ile %68.2 arasında dikkate değer şekilde 
değişmektedir. Salmonella pozitif sürülerin yaklaşık %
40’ında S. enteritidis ve S. Typhimurium tespit edilmiştir.  



 

Genetiği değiştirilmiş yemlerinin 
tüketici üzerindeki riski 

 

EFSA sindirim vasıtasıyla yıkımlanan 
rekombinant DNA ile ilgili güvence 
vermektedir 
 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre, genetiği 
değiştirilmiş yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen 
ürünlerin tüketimi ile ilgili endişe etmeye neden 
bulunmamaktadır. EFSA yakın zamandaki bir beyanında 
söz konusu şekilde beslenen hayvanlardan elde edilen et, 
süt ve yumurtalardaki rekombinant DNA veya proteinlerin 
akıbetini izlediklerini belirtmektedir. 
(http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Statement/
gmo_EFSA_statement_DNA_proteins_gastroint.pdf) 
 

Sekiz sayfalık bu belge “biyolojik olarak aktif gen ve 
proteinler gıda ve yemlerin değişen miktarlardaki ortak 
bileşenleridir. Yenildikten sonra, insan ve hayvanların 
sindirim sisteminde kısa DNA veya peptit parçacıklarına 
hızlı bir yıkım gözlenmektedir” sonucuna varmaktadır. 
Belge bunu teyit etmek vasıtasıyla bu güne kadar “çiftlik 
hayvanları ile yapılan çok sayıdaki deneysel çalışmalar 
genetiği değiştirilmiş bitkilerden gelen rekombinant DNA 
veya proteinlerin broylerler, sığırlar, domuzlar ve 
bıldırcınlar gibi çiftlik hayvanlarının dokularında, 
salgılarında veya yenilebilir ürünlerinde tespit edilmediğini 
göstermiştir” diyerek tüketicilere güvence vermektedir. 
 

Dünya soya fasulyesi ihracatlarının yüzde 80-90’ında 
genetiği değiştirilmiş bitki materyali bulunduğu tahmin 
edilmektedir. (% 55 protein içeriğiyle soya unu AB’ye ithal 
edilen en önemli proteince zengin hayvan yemidir.) 

 

 
 
 
 

Gıda Güvenliği Bilimi 
 

EFSA ve FDA işbirliğini güçlendiriyor 
 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Haziran 
ayında gıda güvenlik riskinin 
değerlendirilmesi alanında ilk ABD/Avrupa 
anlaşmasını imzaladı. 
 

Bu EFSA’nın imzaladığı ilk resmi uluslar arası işbirliği 
anlaşmasıdır ve iki kurum arasındaki ilk resmi işbirliği 
adımıdır. Anlaşma, gıda güvenliğini temin etmek için 
EFSA ve FDA arasında metodolojiler gibi gizli bilimsel ve 
diğer bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir. Resmi anlaşma bu tür gizli bilgilerin hem 
ABD hem de AB’de uygulanabilir yasal çerçeveler altında 
uygun bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. İki kurum 
arasında resmi olmayan işbirliği ve diyalog halihazırda 
kurulmuştur; bu anlaşma bu işbirliği ve diyalogun 
resmileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına imkan 
sağlayacaktır. EFSA önümüzdeki yıllarda dünyadaki diğer 
otoritelerle benzeri çalışma düzenlemelerinin geliştirilmesi 
imkanlarını arayacaktır. 
 

Gıda güvenliği kontrolleri 
 

Hızlı alarm bildirimlerinin neredeyse 
yarısı AB sınırlarında reddedilen 
ithalatlarla ilgilidir 
 

AB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi’ne 
(RASFF) 2006 yılında yapılan bildirimlerin yaklaşık %
45’i, riskler tanımlandığına AB kontrol otoriteleri 
tarafından sınırda bloke edilen üçüncü ülke ürünleri ile 
ilgili olmuştur. En çok alarmlar balıkçılık ürünlerine (%20), 
bunu takiben et ve et ürünlerine (%12) ve tahıllar ile 
fırıncılık ürünlerine (%11) gönderilmiştir. 
 

RASFF raporu 2006 yılındaki toplam bildirim sayısını, 
alarm (934) ve bilgi (1989) olarak belirlemektedir. Alarm 
bildirimleri, risk taşıyan gıda ve yemler halihazırda 
piyasada iken ve acil eylem gerektiren durumlarda 
gönderilmektedir. Bu alarmlarla en çok bildirilen riskler 
arasında potansiyel olarak patojen mikroorganizmaların 
varlığı, ağır metaller (balıklarda merküri gibi) ve 
mikotoksinler bulunmaktadır. 
 

Bilgi bildirimleri, risk tanımlandığında ancak ürün, 
yüklerin sınırlarda durdurulması gibi eylemler vasıtasıyla, 
onların piyasalarına ulaşmadığı için diğer Üye Devletler 
tarafından acil eylemin gerekmediği durumlarda 
gönderilmektedir. Bilgi bildirimlerinin en çoğu üçüncü 
ülkelerden orijinlenen ürünlerle ilgili (%75) ve bunların %
40’ı da mikotoksinlerle (fındıklardaki aflatoksinler gibi) 
ilgili olmuştur.  



Daha fazla bilgi için: 
(http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm  

İlaçlar 
 

Kedilerin enjeksiyon yerlerinde 
sarkom 
 

İlaçlarla ilgili daha dikkatli olunması, 
uyumlaştırılmış bir tanım ve bilincin 
artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 
 

Avrupa İlaç Ajansı (EMEA), paydaşlarıyla 9 Haziran’da 
kedilerin enjeksiyon yerlerinde oluşan fibrosarkoma 
(kedilerin enjeksiyon yeri sarkoması, FISS) ile ilgili bir 
toplantı düzenlemiştir. Toplantı klinikçiler, endüstri, 
araştırma ve EMEA veteriner kullanımı için tıbbi ürünler 
Komitesi’nin (CVMP) İlaçlarla ilgili Dikkatin Artırılması, 
İmmunoloji ve Etkinlik çalışma gruplarından davet edilen 
19 uzmanı bir araya getirdi. Odak grup toplantısı kedilerde 
enjeksiyon yerlerinde oluşan sarkomalar için devam etmekte 
olan tarama çalışmasının bir parçası olarak düzenlenmiştir 
ve CVMP tarafından 2003 yılında veteriner hekimlere aynı 
konuda yayımlanan tavsiye bildirisinin devamı 
niteliğindedir. 
 

(http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/press/
pp/020503en.pdf) 
 

Toplantının amacı durumun güncelleştirilmesinin sağlamak 
ve veriler ve FISS’le ilgili son bilgileri paylaşmak olmuştur. 
Toplantı ayrıca, mevcut CVMP tavsiye bildirisini 
değerlendirmeyi ve kedi aşımaları için önlem prensibi 
uygulanması gerekip, gerekmediğini tavsiye etmeyi 
amaçlamıştır. 
 

Katılımcıların tümü kedilerde herhangi bir orijinden nadir 
fakat ciddi patoloji tablosu sergileyen fibrosarkomalar 
gelişmesi riskinin artmadığı ve çok düşük düzeyde (%
0,1’den az) sürdüğü konusunda hemfikir olmuşlardır. 
 

 
 

 
Enjeksiyon yeri: skapula içi bölgeden kaçınınız 
 

FISS ve aşı arasındaki bağlantı olduğu gösterilememiştir 
ve böyle bir vakanın olduğuna dair kanıt olmuş olsa bile 
kedilerin aşılanmasının yararlarının risklerinden fazla 
olduğu sürece aşılamalardan vazgeçilmesini gerektirmez. 
Diğer taraftan, aşılama programlarının, bağışıklığın süresi 
ile ilgili olarak endüstriden daha fazla bilgi toplanarak 
yeniden gözden geçirilmesi gerektirmektedir. 
 

Ancak enjeksiyon yerleri de yeniden değerlendirilmelidir. 
Avrupa’nın bazı kısımlarında hala ortak bir uygulama olsa 
bile, bazı uzmanlar madde ne olursa olsun omuz kürekleri 
arasına deri altı enjeksiyonlardan kaçınılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Dahası, klinikçilere aşılamadan sonra 
oluşan tüm kitleleri cerrahi müdahale ile 
uzaklaştırmamaları tavsiye edilmektedir. 
 

Sonuç olarak, bu gibi sarkomaların bildiriminin 
sağlanması için çaba harcanması tavsiye edilmiştir. 
 

Grup, veteriner patologlar dahil veteriner hekimlik 
mesleğinde çalışanlar arasında enjeksiyon yerlerinde 
sarkoma oluşumu ve bunların tabiatı ile ilgili bilincin 
artırılması için ortak çabaları ve ilaçlarla ilgili dikkatli 
olunması sistemine bildirimlerin teşvik edilmesi çabalarını 
da desteklemiştir.   Grup, tarama ve bildirimlerin 
geliştirilmesi için önemli ilk adım olarak FISS’ın spesifik 
ve uyumlaştırılmış bir tanımına ihtiyaç bulunduğunu 
vurgulamıştır. Kedi sahiplerini korkutmamak ve 
aşılamanın yararlarını güvenceye almak için kedi aşılarının 
prospektüslerine FISS riskinin eklenmesi suretiyle önleyici 
bir prensip getirilmemesine de karar verilmiştir. 
 

Veteriner klinikçiler odak grubu toplantılarına ilk defa 
davet edilmişlerdir. Veteriner klinikçiler Avrupa Veteriner 
Klinikçiler Birliği (Christophe Buhot) ve Avrupa Kedi 
İlaçları Derneği (Myra Forster-van Hijfte) tarafından 
temsil edilmişlerdir. 
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Eğitim 
 

Yüksek Eğitim Yasa Tasarısı 
 

ABD Senatosu halk sağlığı veteriner 
hekimleri noksanlığına dikkat çekiyor 
 

ABD Senatosu Veteriner Halk Sağlığı 
İşgücü Kanunu’nu da içeren Yüksek Eğitim 
Yetkisi Yasa Tasarısını oybirliğiyle 
onaylamıştır. Bu Kanun, veteriner 
fakültelerinin halk sağlığı çalışanları ile 
ilgili müfredat programlarını 
genişletmesine imkan tanıyacak yeni bir 
kaynak oluşturulmasında devletin 
veteriner hekim noksanlığı ile karşı karşıya 
kaldığına dikkat çekecektir.   
 
Yüksek Eğitim Yetkisi Yasa Tasarısı işgücünde veteriner 
hekimlerin sayısının artırılması vasıtasıyla genel halk 
sağlığının hazırlıklı olmasını da iyileştirecektir. Yasa 
Tasarısını destekleyen Senatör Allard, “Veteriner hekimler 
enfeksiyöz hastalıkların ortaya çıkışı yada diğer ilgili 
biyolojik tehdit ajanları ile ilişkilendirilebilecek olağan 
dışı hastalık olaylarının erken tespiti ve önlem alınması 
vasıtasıyla insan sağlığının korunmasında savunmanın ilk 
ayağıdırlar,” diyerek, “Kendim bir veteriner hekim 
olarak, veteriner hekimliğin Amerika’nın halk sağlığı 
sisteminin ayrılmaz ve vazgeçilemez bir parçası olduğunu 
biliyorum.” ifadesinde bulunmuştur. 
 

Dünya geçen on yılda, Batı Nil virüsü, SARS, maymun 
çiçeği ve avian influenza gibi yeni ortaya çıkan enfeksiyöz 
hastalık salgınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Senatör 
Allard, ilaveten “Devlet veteriner fakültelerinin halk 
sağlığının hazırlıklı bulunmasının sürdürülmesi için büyük 
önem taşıyan veteriner hekim ihtiyaçlarını karşılayacak 
gerekli kaynakları bulunmamaktadır.”  demiştir. 
 

Amerikan Veteriner Tıp Derneği (AVMA) gıda sektöründe 
çalışan veteriner hekimlere olan talebin bugün ile 2016 
arasında yıllık %4-5’lik bir veteriner hekim açığı 
oluşturacak şekilde %12-13 artacağını ve böylece mevcut 
her 100 gıda veteriner hekimliği işinin sadece 96’sının 
doldurulacağını tahmin etmektedir. 
Kanun, 300 milyon doları 2007 mali yılı için olmak üzere 
ABD veteriner fakültelerine 1,5 milyar doların üzerinde 
kaynak aktarılmasına yetki tanımaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FVE ve Mesleki Örgütler 
 

Tek Tırnaklı Veteriner Hekimleri 
Dernekleri Avrupa Federasyonu 
 

Yeni FEEVA Başkanı Joe Collins  
 
Tek Tırnaklı Veteriner Hekimleri Dernekleri Avrupa 
Federasyonu (FEEVA), İngiliz Tek Tırnaklı Veteriner 
Hekimleri Derneği’nin (BEVA) yıllık kongresi 
münasebetiyle 12 Eylül’de Edinburgh’da yapılan genel 
kurulunda yeni yönetim kurulunu seçmiştir. Başkan 
Alistair Barr’ın (İngiltere) yerine Joe Collins (İrlanda) 
FEEVA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
seçilirken, Michael Duë (Almanya) sayman, Marco 
Eleuteri (İtalya) sekreter ve Dominik Burger (İsviçre), 
Gábor Bodó (Macaristan) ile Josh Slater (İngiltere) 
yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.  
 

FEEVA toplantısı süresince, atların tanımlanması, atların 
enfeksiyöz anemisinin kontrolü, hizmetler direktifi, 
veteriner ilaçlarının mevcudiyeti ve atların barındırılması 
ve nakil kuralları gibi değişik konular tartışılmıştır. 
Gelecek genel kurul, İtalyan Tek Tırnaklı Veteriner 
Hekimleri Derneği’nin kongresinde düzenlenecek Avrupa 
Tek Tırnaklı Veteriner Hekimleri Toplantısı münasebetiyle 
2008 yılı Ocak ayında Venedik’te yapılacaktır. 
 
(http://cms.sive.it/XIV/abstracts_en.pdf) 

 



 

FVE ‘Tek Sağlık’ Resepsiyonu 
 

FVE insan ve hayvan hekimliği 
arasındaki bağları günlendirmeye 
çalışmaktadır 
 

FVE Başkanı Walter Winding 3 Ekim tarihindeki “Tek 
Sağlık” resepsiyonunda Avrupa Parlamentosu, Komisyon, 
daimi temsilcilikler ve diğer dış ilişkilerle ilgili bölümlerden 
misafirleri ağırlamıştır. FVE bu münasebetle hayvan ve 
insan sağlığı arasındaki güçlü bağların altını çizmeyi 
arzulamaktadır. DR: Winding “Kuş gribi, deli dana 
hastalığı veya kuduz gibi hastalıklar belirgin örneklerdir 
ancak daha bir sürü daha var. Batı Nil ensefalitisi, Q 
humması veya Lyme hastalığına ne diyorsunuz. Dahası, 
AIDS, SARS ve Ebola gibi hastalıkların çoğunluğu 
hayvanlardan orijinlenmektedir. Hayvansal orijinli 
gıdalarla bulaşan Salmonella veya Campylobacter gibi 
bakteriyel hastalıklar yada gıda kalitesiyle ilgili diğer sağlık 
tehlikeleri de unutulmamalıdır.” açıklamasında 
bulunmuştur. Veteriner hekimlik mesleği hayvan sağlığı ve 
refahı sahalarında etkindir ancak halk sağlığı ile de güçlü 
bağları ve görevleri vardır. Biz insan ve hayvan hekimliği 
arasındaki bağları güçlendirmeye çalışıyoruz. Dr. Winding, 
FVE’nin gelecek için hedefi “tek dünya, tek sağlıktır” 
diyerek sözlerini sonuçlandırmıştır. 
 

Hizmetler Direktifi 
 

Uygulamayla ilgili el kitabına göre, 
veteriner hekimlik mesleği Direktif 
tarafından kapsanacaktır 
 

Hizmetler Direktifi (Directive 2006/123/EC of the European 
Parliament and of the Council of 12 December 2006 on 
services in the internal market) 2006 yılı sonunda kabul 
edilmiştir ve en geç 28 Aralık 2009 tarihine kadar 
uygulanması gerekmektedir. Hizmetler Direktifi’nin 
hedeflerine ulaşmak için direktifin tam ve zamanında 
uyumlaştırılması çok önemlidir, bu nedenle Komisyon, Üye 
Devletlere direktifin uygulanmasına yönelik yardım 
sağlamak için bir el kitabı yayımlamıştır. (http://
ec.europa.eu/internal_market/services/docs/servicesdir/
guides/handbook_en.pdf) 
 

Tüm dillerde mevcut olan el kitabı veteriner hekimlik 
mesleğinin Hizmetler Direktifi kapsamında bulunduğunu 
açıkça belirtmektedir. (http://ec.europa.eu/internal_market/
services/servicesdir/index_en.htm) 
 

El kitabı diğerleri arasında şunlarla ilgili detaylı 
açıklamalarda bulunmaktadır: 
 

* Hizmet etkinliklerinin uygulanmasıyla ilgili tüm 
formaliteler için tek temas noktası (mesleki niteliklerin 
tanınmasıyla ilgili olanlar dahil). 

* Kuruluş ve hizmetlerin tedariki arasındaki fark – 
bunun sadece süreyi dikkate alarak değil hizmetlerin 
tedarikinin düzenliliği, periyodik olarak tekrarlanması ve 
sürekliliğinin de dikkate alınarak vaka bazında tespit 
edilmesi gerekmektedir. 
 

* Bir hizmet etkinliğinin sağlanmasına izin veren yetkili 
otoritelerin resmi kararıyla ilgili yetki planı. El kitabı yetki 
planlarının “hizmet tedarikçisinin basit bir beyanı gibi” daha 
az kısıtlayıcı araçlar tarafından çok sık olarak basitçe 
kaldırılabildiği ve ya değiştirilebildiğine dikkat çekmektedir. 
Adil olmayan veya ayırımcı plan veya prosedürler 
Komisyon’a bildirilmelidir. 
 

* Özellikler sınır aşan hizmet tedariki ile ilgili olarak 
Hizmetler Direktifi ve Mesleki Tanınma arasındaki 
bağlantı. (Directive 2005/36/EC of the European 
Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the 
recognition of Professional qualifications) 
 

* Mesleki Tüzük: El kitabı mesleki örgütlerin Avrupa 
düzeyinde kendi aralarında ilgili meslek veya hizmet 
sektörünün Avrupa çapında hizmet alıcılarının eşit seviyede 
korunması ve hizmetlerin kalitesinin yüksekliğini 
sağlayacak ortak kuralların oluşturulması konusunda 
anlaşmalarının önemini vurgulamaktadır. 
 

Etkinlik tarihleri 
16-17 Kasım 2007 
 

Brüksel’de FVE Genel Kurulu 
 

FVE Genel Kurulunu 16-17 Kasım’da Brüksel’de 
düzenleyecektir. 
 

Toplantı sırasında geçen yılın formatı izlenerek üç çalıştay 
düzenlenecektir: “Tek sağlık”, veteriner hekimin çevre ile 
ilgili rolü ve rekabet. Çalıştaylardan elde edilecek sonuçlar 
ve tavsiyeler Cumartesi sabahı Genel Kurulda sunulacaktır. 
 

Yasal Kuruluşlar Çalışma Grubu 14 Kasım Çarşamba günü 
toplanacak ve FVE Bölümleri (UEVP, UEVH, EASVO ve 
EVERI) genel kurullarını 15 Kasım Perşembe günü 
düzenleyecektir. 
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Toplantılar 
 

Vancouver, 27-31 Haziran 2008 
 

29. Dünya Veteriner Hekimleri 
Kongresi Kanada’da düzenlenecek 
 
29. Dünya Veteriner Kongresi’nin veteriner hekimliklerin 
değişim ve çokluğunun tanınması ile ilgili ‘Çeşitliliğimizi 
kutlamak’ başlığıyla 2008 yılında Kanada’nın Vancouver 
şehrinde düzenlenmesi planlanmaktadır. 
 

(http://www.worldveterinarycongress2008.com/) 
 

Bilimsel Program Komitesi çok yönlü ve çok disiplinli bir 
programla ilgili çalışmalarını sonlandırmak üzeredir. İki 
önemli yön, Klinik Uygulama/Özel Uygulama yönü ve 
OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) ile işbirliği halinde 
bir Kamu Uygulaması/Halk Sağlığı yönüdür. 

 

 
 

Kahire, 20-22 Ekim 2008 
 

OIE’nin Hayvan Refahı ile ilgili İkinci 
Küresel Konferansı 
 

İkinci OIE Hayvan Refahı Küresel Konferansı 20-22 Ekim 
2008 tarihlerinde Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenecektir. 
Çalışma oturumları aşağıdaki temel konulara odaklanacaktır: 
 

- OIE Hayvan refah Standartları ile ilgili bilincin artırılması 
 

- Milli standartların oluşturulması için pratik bilgi ve teknik 
tavsiye verilmesi 
 

- Milli Veteriner Servislerinin hayvan refahı ile ilgili 
sorumluluk almalarının teşviki 
 

- OIE standartlarını uygulamaları için özellikle gelişmekte 
olan ülkedekiler olmak üzere Veteriner Servislerine yardım 
sağlanması 
 

- Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde Hayvan refahının 
öğretilmesi yaklaşımlarının güçlendirilmesi 
 

- İlave standart oluşturma ihtiyaçları ve kazanımlarla ilgili bir 
tartışma başlatılması 

TürkVet 
www.turkvet.biz 
info@turkvet.biz 

turkvet@googlegroups.com 
http://groups.google.com.tr/group/turkvet 
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