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Aşılamanın pozitif etkileri, birçok insan tarafından 200 yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. 
İngiliz hekim Edward Jenner (1749-1823) “Variolae Vaccinae veya Sığır Çiçeği’nin Sebep 
ve Etkileri üzerine bir araştırma”sında süt sağıcı kızların bir kez sığır çiçeği ile enfekte ol-
malarından sonra çoğunlukla öldürücü olan insan çiçek hastalığına karşı nasıl duyarsız hale 
geldiklerini anlatmıştır. Edward Jenner, kendi kelimeleriyle “ sığır çiçeğini olağanüstü tuhaf 
hale getiren şey,  hastalıktan etkilenen kimsenin daha sonra ömür boyu insan çiçeğine yaka-
lanmamasıdır” demiştir. Modern immunolojinin temelini oluşturan bu buluşa Louis Pastör 
tarafından 1881 yılında “aşılama” adı verilmiştir.  
 
Bununla beraber,  guguk kuşlarının diğer kuşların yuvalarında nasıl davrandıklarını da Ed-
ward Jenner’in tespit ettiğini çok az insan bilmektedir. Edward Jenner, yuvadaki yumurtala-
rın üzerinde kuluçkaya yatan ve civcivleri çıkaran guguk kuşunun önceden inanıldığı gibi 
yumurtaları yumurtlayan ebeveyn guguk kuşu olmadığını gözlemlemiştir. Yumurtadan çıkan 
yavru kuş ömrünün ilk birkaç gününde geri geriye giderek diğer yumurta ve yavru kuşları 
yuvanın kenarından aşağı atmaktadır. Bu işlem yuvada sadece tek bir yavru kuş kalıncaya 
kadar sürmektedir. 
 
Aşılama, bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenmesi ve kontrolü için en etkili, güvenli ve az 
masraflı önlemlerden biri olarak bilinmektedir. 1950 yılında 50 milyon insan çiçeği vakası 
bildirilirken bu hastalık 1980 yılında eradike edilmiştir. Kuduz, şap ve klasik domuz humma-
sı gibi diğer hastalıklar şimdi dünyanın büyük kısmında kontrol altındadır. Grip veya mavidil 
gibi diğer hastalıkların klinik şekle dönüşmesinin önlenmesinde aşılama temel rol oynamak-
tadır. 
 
Buna rağmen bazı insanlar iş aşılama konusuna geldiğinde yavru guguk kuşları gibi davran-
maktan kendilerini alamıyorlar. Bu insanlar aşılamayı ölümün uçurumuna itinceye kadar 
rahat etmeyecekler. Son zamanlarda Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen “AB Top-
luluk Hayvan Sağlık Stratejisi ve Aşılama Teknolojisi” konulu oturumda ve aşılara olan ihti-
yaçla ilgili birçok sunumdan sonra, tartışma bir kez daha “tüketiciler aşılanmış hayvanlardan 
elde edilen etlerle ilgili ne düşünebilir” konusuna dönüştürüldü. Açık konuşalım ki bugün 
Avrupa’da beslenen neredeyse tüm gıda üreten hayvanlar aşılanmakta ve üçüncü ülkelerden 
ithal edilen neredeyse tüm etler aşılanmış hayvanlardan elde edilmektedir. Sığırlar, domuz-
lar, koyunlar, keçiler, kanatlı hayvanlar ve atların hepsi sağlık ve refahlarının korunması için 
ve gıda güvenliğine herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde aşılanmaktadırlar. 
 
Hayvanların aşılanması, tüketicilerin güvenliği içindir. Bunun tersini tavsiye etmek, özellikle 
de bu tavsiye konuyu daha iyi bilmesi gerekenlerden geliyorsa bir sorumsuzluk örneğidir. 
Aşılama ile ilgili ticari kaygılar durumunda, ileri adım atmak ve bu ticari kaygıları, “tüketici 
isteği” gibi göstererek saklamak yerine masaya yatırmak çok daha onurlu bir davranış ola-
caktır. Ne yaparsanız yapın ancak altın yumurtayı uçuruma sürüklemeyi bırakın! 
 
Jan Vaarten 
FVE İcracı Direktörü 

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT,Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 
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StratejisiStratejisiStratejisi   
FVE: çok övgü, bazı endişeler  
 
FVE’ye göre, Topluluk Hayvan Sağlık Stratejisi doğru 
yolda ilerliyor. Hayvan Sağlık Tavsiye Komitesi üyesi 
FVE,  Komisyon’u ve özellikle de iyi hazırlanmış stra-
teji için “bir dizi birbiriyle ilgili politika eylemlerinden 
stratejinin tanımlanarak uzun dönem hedeflerinin belir-
tilmesi” yönünden övgü ile tebrik etmektedir. 
 
FVE Aralık pozisyon belgesinde özellikle şunları mem-
nuniyetler karşılamaktadır: 
(http://www.fve.org/papers/pdf/ah/position_papers/
fve_07_099_cahs.pdf) 
• Hayvan Sağlığı ve Halk Sağlığı ile Hayvan Sağlı-
ğı ve Hayvan Refahı arasındaki güçlü bağlantının 
kabul edilmesi. “Hayvan Refahı Strateji’de önemli ola-
rak belirlenmiştir ve bunun eylemlere yansıtılacağını 
umuyoruz. Hayvan Refahının Avrupa toplumuna getir-
diği katma değer kabul edilmeli ve ekonomik maliyet 
konusuna indirgenmemelidir.” 
• Genel prensipler getiren ve rol, sorumluluk, organi-
zasyon ve prosedürleri tanımlayan yeni Topluluk genel 
yasal çerçevesi (“Hayvan Sağlık Yasası”). 
• Hayvan Sağlığının kontrolü için küresel yakla-
şım. “Bu, bulaşıcı hastalık salgınlarının orijinini bul-
mak ve bunları mahallinde çözmeye çalışmak yönünden 
bulaşıcı hastalık salgınlarını sınırlarımıza ulaşıncaya 
kadar beklemekten çok daha fazla etkili olacaktır.” 
Mevzuat, yapı, organizasyon, kaynaklar, kapasiteler ile 
özel sektörün ve yardımcı sağlık personelinin rolü yö-
nünden ‘minimum bir hedef olarak OIE ile koordinas-
yonu artırmak. Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı, Halk 
Sağlığı ve küresel ekonomiyi korumak yönünden bu 
hedefe ulaşmak için yeterli kaynaklar sağlanmalıdır. 
 
Endişe ve tavsiyeler 
 
FVE de temel olarak aşağıdakilerle ilgili bazı endişele-
rini ifade ederek bazı yorumlar getirdi: 
 

Anahtar sorunun ‘eğer’ değil ‘nasıl’ olduğu çiftlik-
te biyogüvenlik. “İnsanların riskler konusundaki 
bilgilerini ve duyarlılığını artırarak ve onların bu 
risklere karşı tutumlarını değiştirerek daha fazla 
hedefe ulaşılabilir”. Uzun dönem sağlık yönetim 
programları, genel çiftlik yönetim programlarının 
“ayrılmaz bir parçası olması gerekirken” , hastalı-
ğın erken bildirimi biyogüvenliğin uygulanması 
için hayati bir önem taşımaktadır. 
 

 
Aşılama hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontro-

lünde değerli bir araç olarak yeniden düşünülmeli-
dir. “AB veteriner komitesinin aşısız stratejiyi 
özellikle sağlıklı hayvanların imhasından kaçın-
mak yönünden yeniden değerlendirmesi gerekmek-
tedir.” 

Kaçak hayvan, hayvansal ürünler ve biyolojik 
maddeler Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığı, uluslar 
arası ticaret ve tüketici güvenine karşı tehdit oluş-
turmaktadır. Sınırdaki Veteriner Servisleri, Güm-
rükler ve Polis arasındaki işbirliği güçlendirilme-
lidir.” 

Hem gıda üreten hem de refakat maksatlı hayvanlar 
için FVE’nin “hayvanların ve sağlık statülerinin 
izlenmeleri için çok önemli bir şart olarak” değer-
lendirdiği uluslar arası uygun ve güvenilir bir ta-
nımlama ve kayıt sistemine ihtiyaç bulunmakta-
dır. 

Aşıların geliştirilmesi ve hasta hayvanlarla aşılı 
hayvanların ayırt edilebilmesi için teşhis testleri-
nin geliştirilmesine yüksek öncelik verilmelidir. 
Toplumun güvenilir aşı ve teşhis testlerinin hazır 
bulundurulmasına olan ilgisi nedeniyle bu ürünlerin 
geliştirilmesi sadece piyasa güçlerine bırakılmamalı-
dır. “Yetkili otoriteler daha fazla çaba harcamalı ve 
bu ürünlerin geliştirilmesinin teşviki ve mali risklerin 
paylaşılması için daha fazla girişimde bulunmalı-
dır.” 
Hayvan nakli ve hayvan pazarları gibi toplama mer-

kezlerinin Hayvan Sağlığı için oluşturduğu tehdit 
yeterince anlaşılmış görünmemektedir. Hayvanla-
rın bir bölgeden diğer bir bölgeye nakli sadece 
hayvan refahı üzerinde etki oluşturmamakta, bir 
hayvan hastalığının taşınması için de risk oluştur-
maktadır. Avrupa’da büyük gruplar halinde ve sık 
tekrarlanan hayvan nakilleri, özellikle hayvanlar 
canlı hayvan pazarlarına ve diğer toplama mer-
kezlerine getirildikleri zaman hayvan sağlığı ve 
refahı için  büyük riskler oluşturmaktadır.” 

Maliyet paylaşım programları ile ilgili olarak has-
talık salgınlarının bildirilmesi “doğrudan ve do-
laylı maliyetlerin geri ödenmesi konusundaki be-
lirsizlik nedeniyle geciktirilmemelidir.” 

Avrupa Hayvan Üretim sektörünün yapısı “hala 
yüksek kaliteli üretim metotlarının ve ürünlerin 
gelişimini engelleyen ve sürdürülebilir olmayan 
büyük hacimli düşük maliyetli üretime çok fazla 
odaklanmaktadır.” Eğer Avrupa rekabetçiliği sür-
dürmek niyetindeyse “hayvan refahı dostu üretim 
metotları” gibi diğer değerleri teşvik etmelidir.  

Bir Komisyon belgesi olan Strateji, Avrupa Parla-
mentosu’nun ilk incelemesi altındadır (Raportör 
Janusz Wojciechowski). FVE ve Tavsiye Komitesi’-
nin diğer üyeleri, atılacak adımları paydaşlarla tartış-
mak üzere 27 Şubat’ta toplanacaktır. 

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 
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FVE ve DG SANCO’nun ortak  
girişimi ile Avrupa Veteriner  
hekimlik Haftası 
  
Yeni Ortak Hayvan Sağlık Stratejisi’nin, özellikle 
de hem çiftlik düzeyinde hem de uluslar arası tica-
ret (yasal ve kaçak) düzeyde veteriner hekimlerin 
rolünün ve biyogüvenliğin öneminin tanıtılması için 
Komisyon (DG Sanco) ve FVE tarafından ortak bir 
girişimle 2008 yılı sonuna doğru bir AB Veteriner 
Hekim Haftası düzenlenmesi planlanmıştır. FVE’ye 
göre, insanlardaki enfeksiyonların %60’tan fazlası 
ile mevcut hastalıkların %75’ten fazlası hayvanlar-
dan kaynaklanmaktadır. Bu husus “Tek Sağlık” 
kavramının değerini hayvan sağlığı ile halk sağlığı 
arasındaki ortak bağımlılık yönünden çok iyi anlat-
maktadır. FVE’ye göre, veteriner hekimlik mesleği 
bu kavramda gıda zincirinin her bir parçasında 
anahtar bir rol oynamaktadır ve bu rol vurgulanma-
lıdır. 

DG Sanco ve FVE delegelerinden oluşan bir çalış-
ma grubu halihazırda tanıtım faaliyetinin çiftçiler, 
veteriner hekimler ve büyük oranda da kamuoyu 
düzeyinde uygulanabilirlikleri ve formatı üzerinde 
çalışmaktadır. Çalışma grubuna hazırlıklarında bir 
paydaş tavsiye komitesi (çiftçiler ve tüketici örgüt-
leri gibi) yardımcı olmaktadır. İlgilenen şahıslar 
FVE sekreterliği ile temas kurmalıdır. 
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FVE, Üye Devletleri 2008’deki  
aşılamaya hazırlığa teşvik etmektedir 

  
DG Sanco Hayvan Sağlığı ve Refahı Müdürü Bernard 
Van Goethem, 16 Ocak’ta Brüksel’de düzenlenen AB 
Mavidil Konferansı’nın sonunda “Mavidile karşı temel 
ve belki de tek etkin önlem, hayvan hareketlerinin kısıt-
lanması ve tarama gibi yardımcı önlemlerle destekle-
nen aşılamadır” tespitinde bulunmuştur. (http://
ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/
conclusions_bt_conf.pdf) 

 
FVE İcracı Direktörü Jan Vaarten, Avrupa’daki yetkili 
otoritelerin mavidile karşı aşılamayı planlayıp planla-
mayacaklarına gecikme olmaksızın bir an önce karar 
vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Bununla beraber, 
halihazırda geliştirilmekte olan yeterli aşı miktarı ol-
dukça önemlidir. Avrupa’nın ihtiyacı olan toplam doz 
miktarının 150,200 milyon doz kadar olduğu tahmin 
edilmektedir. Vaarten “Sadece bu miktarda üretim için 
altı ila sekiz ay gerekeceği dikkate alındığında, aşılama 
stratejilerinin tanımlanması ve aşıların en kısa zaman-
da sipariş edilmesi büyük önem taşımaktadır.” ifade-
sinde bulunmuştur. 

 
FVE, yetkili otoritelerin gecikme olmaksızın karar al-
malarını ve “mavidile karşı mücadelede bir yıl daha 
kaybetmemelerini” teşvik etmektedir. 

 
Komisyon tarafından düzenlenen Mavidil Aşılama 
Konferansı’na bilim adamları, paydaşlar, Üye Devlet 
otoriteleri ve endüstri temsilcileri dahil 400’den fazla 
katılımcı iştirak etmiştir. 

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 
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Paydaşlar hayvan aşılarıyla ilgili 
daha fazla araştırma gerektiğini 
söylüyorlar 
 
Aşılar Avrupa’da hayvan sağlığının sürdürülme-
sinde önemli bir rol oynamaktadır ve hem yeni 
hem de mevcut hastalıklara karşı güvenli ve et-
kin aşıların geliştirilmesi yönünden acilen daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, Av-
rupa Parlamentosu’nun 13 Şubat tarihindeki top-
luluk hayvan sağlık stratejisi ve aşı teknolojileri 
konulu oturumunun öncelikli mesajı olmuştur. 
Avrupa Parlamentosu Üyesi Avril Doyle konuş-
masında “bugün AB’de veteriner tıbbi ürünler 
için çok sayıda karşılanmamış tedavi edici ihti-
yaçları bulunmaktadır. Dünya’daki veteriner 
ilaçlarının toplam satışları, insan ilaçları toplam 
satışlarının sadece %3’ü kadardır; hayvan sağlı-
ğının geliştirilmesi için bir paradigma değişikli-
ği gerekmektedir. Avrupa’da hayvan sağlığı en-
düstrisi doğrultusunda riskin soysal kabulündeki 
düşüşle beraber düzenleyici çerçeve yeniliklerin 
önündeki en büyük engeldir. Biz hastalığın nokta 
düzenlemelerin ‘gevşetilebileceği’ ancak hiçbir 
yeni ürünün hazır bulunmayacağı kriz durumuna 
ulaşmasına kadar beklemeyi istemiyoruz. Tüm 
veteriner ilaçları mevzuatının önümüzdeki plan-
lanmış revizyonunda hayvan ilaçlarına olan ihti-
yaçların finansmanı için siyasi kararlara (2007 
raporu) gereksinim bulunmaktadır.” demiştir. 
 
Avril Doyle’nin konuşma ve sunumu konusunda 
daha fazla bilgi için www.iscintelligence.com 
adresini ziyaret ediniz. 
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OIE “altyapı ve veteriner  
servisleri için yeterli finansman” 
 gerektiğini hatırlatıyor 

 
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Genel Di-
rektörü Bernard Vallat, Ocak ayındaki basın top-
lantısında ”Kuş gribi, H5N1 veya başka bir suş 
olarak daima risk oluşturacaktır ve bu nedenle 
pandemiye hazırlık ve hayvan kaynağındaki pa-
tojenin kontrolü önemlidir” ifadesinde bulun-
muştur. Bernard Vallat, özellikle zoonoz potan-
siyeli olanlar olmak üzere mevcut hastalıkların 
hayvan düzeyinde erken tespitine ve hızlı müda-
haleye imkan sağlayacak altyapının güçlendiril-
mesinin önemini belirtmiştir. 

 
Bernard Vallat, ayrıca veteriner servisleri idare-
lerinin güçlendirilmesi, disiplinler ile beraber 
kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliş-
tirilmesi ihtiyacını tekrarlamıştır. Bu ihtiyaç 
FVE tarafından AB Topluluk Hayvan Sağlığı 
Stratejisi ile ilgili son pozisyon belgesi vasıta-
sıyla da Avrupa düzeyinde tanımlanmıştır. 
( h t t p : / / w w w . f v e . o r g / p a p e r s / p d f / a h /
position_papers/fve_07_099_cahs.pdf) 

 
Federasyon, uzak sahaların veterinerlik kontro-
lünün sağlanmasına özel önem atfederek Veteri-
ner Servislerinin “yeterli finansman ve desteğe 
ihtiyacı bulunduğunu” hatırlatmaktadır. “Büyük 
salgınların önlenmesi ve haritada ‘beyaz 
noktaların’ oluşmaması için hastalık izleme ve 
tarama hayati önem taşımaktadır.” 

 

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 
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FVE, Komisyon’un kafes  
tavukçuluğu ile ilgili “teyit edilmiş 
yasağını” memnuniyetle karşıla-
maktadır. 
 
Komisyon tarafından 8 Ocak’ta yayımlanan rapora göre 
yumurta tavukları için konvansiyonel kafeslerin kullanı-
mının yasaklanmasının onların sağlık ve refahını önemli 
bir şekilde artıracağına dair sağlam kanıtlar bulunmak-
tadır. Konvansiyonel kafeslerin kullanım yasağı 
2012’de yürürlüğe girecektir. 
(http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/
comm_pdf_com_2007_0865_f_en_acte.pdf) 
 
FVE, Komisyon raporunun belirgin şekilde 2012’nin 
son tarih olması gerektiğini belirttiğini vurgulayan rapo-
ru memnuniyetle karşılamaktadır. FVE başkanı Dr. 
Walter Winding “Komisyon Tebliği, sadece belirgin 
hayvan refahı ve hayvan sağlığı argümanları sağlamak-
la kalmamakta aynı zamanda sosyoekonomik ve kafes 
tavukçuluğu yasağının 2012’ye kadar da sürdürülmesi 
gerektiğini belirten diğer argümanlarında tartışılması-
na imkan sağlamaktadır.” demiştir. 
 
Rapor, yumurta tavukları için belirgin faydaları 
‘zenginleştirilmiş’ kafesler veya alternatif yetiştirme 
sistemleri (serbest veya avluda) ile değiştirmeyi hedef-
leyen bu önlemi destekleyen bir dizi bağımsız bilimsel 
ve sosyoekonomik çalışmalar sunmaktadır. Rapor ayrı-

ca, AB üreticilerine rekabetçi fırsatlar sağlamak için 
yumurta tavuklarının yetiştirilme şartlarını kamuoyuna 
anlatmak dahil yasağa kadar olan dönem için bir dizi 

eylem tavsiyelerini sıralamaktadır. 
 

Yasağın daha fazla ertelenmesi sadece AB Hayvan 
refahı kurallarının hafife alındığı imajını oluşturmakla 
kalmaz aynı zamanda kafes tavukçuluğunu bırakarak 
alternatif sistemlere yatırım yapan üreticilere dezavan-
taj oluşturur. 

 
FVE, yetiştiricileri bu kafeslerin kullanımını en kısa 
zamanda terk etmeye başlamaları ve 2012’de başlaya-
cak AB yasağına tam uyum sağlamaları konusunda 
teşvik etmektedir. 

 

   Paydaşlar toplantısıPaydaşlar toplantısıPaydaşlar toplantısı   
Kasaplık hayvanların refahının 
iyileştirilmesi 

 
Gıda Zinciri ve Hayvan ve Bitki Sağlığı ile ilgili Ko-
misyon Tavsiye Grubu’nun Çalışma Grubu tarafından 
19 Aralık’ta düzenlenen paydaşlar toplantısının hedefi 
mevcut mevzuatın gözden geçirilerek hayvanların öldü-
rülme veya kesilmeleri sırasında refahının iyileştirilmesi 
olmuştur. DG Sanco yıllık idare planında kasaplık hay-
vanların korunmasını yüksek bir hayvan refahı önceliği 
olarak belirtmiştir: “2008’de olabilecek anahtar geliş-
me hayvanların kesim veya öldürülme sırasında korun-
ması ile ilgili bir Komisyon tüzüğü teklifi olacaktır.” 
 
Komisyon tartışılan konuların çoğu için tüm paydaşlar-
dan yapıcı destek almıştır. Paydaşlar, özellikle iş yeri 
çalıştıranların hayvan refahı konusunda daha fazla so-
rumlu hale getirilmeleri ile ilgili prensipte mutabık kal-
mışlardır. Katılımcılar da direktif yerine tüzük teklifi 
getirilmesinden yana olmuşlardır. 
 
FVE’ye göre, yeni mevzuata dahil edilmesi gereken 
önemli noktalar şunlardır: 
 
*Sersemletme ve kesim işlerinde çalışan tüm personel 
uygun biçimde eğitilmeli, bilgi ve becerileri kontrol edi-
lerek onaylanmalıdır. 
 
*Her bir mezbaha veya kombina, hayvanların boşaltıl-
masına, padokta bekletilmelerine ve kesim işlemine ne-
zaretten ve standartlara ve mevzuata uygunluktan so-
rumlu Hayvan Refah Memuru olacak uygun bir perso-
nel bulundurmalıdır. 
 
*Sersemletme ve kesim için kullanılan tüm ekipman 
Avrupa düzeyinde onaylanmalıdır. 
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*Resmi Veteriner Hekimin hem gözetimi hem de 
muayeneyi uygulama gibi önemli bir sorumluluğu 
vardır. 
Mezbahalardaki hayvanlara uygun davranılması 
ve sersemletme işlemlerinin optimal düzeyde sür-
dürülmesi için önemli olan faktör, idarenin hay-

van refahına olan taahhüdünü belirtmesi ve bunu 
hayvanlarla uğraşan tüm personeli eğitmek ve 
hayvanlara uygulanan muameleleri ve sersemlet-
me işlemlerini sürekli olarak izlemek, gözetmek 
ve kayıt etmek şeklinde göstermesidir. FVE ilave-
ten, hayvan refahı bakış noktasından ve hayvanla-
ra saygının duyarlılık işareti olduğundan hareket-
le, sersemletmeden hayvan kesilmesini hangi şart 
altında olursa olsun kabul edilemez görmektedir. 
 
Brüksel paydaşlar toplantısında, hayvan refahı 
için Standart İşletim Prosedürleri, sersemletme, 
kesim ve kan akıtma zamanındaki refah gösterge-
leri, hastalık kontrol maksatlarıyla öldürme, ke-
sim ve öldürme için izin verilen metotlar ve uz-
manlar için bir merkez/şebeke oluşturulması gibi 
konular tartışılmıştır. 
 

      
   
   
   
   
   

Hayvan nakliHayvan nakliHayvan nakli   
“Mevcut mevzuatın revizyonu” ile 
ilgili teknik paydaş toplantısı  
 
Gıda zinciri, Hayvan Sağlığı ve Bitki Sağlığı Tav-
siye Grubu’nun Hayvan nakli Çalışma Grubu 3 
Mart’ta Brüksel’de toplanacaktır. Bu toplantının 
amacı, “hayvan sağlığı ile ilgili mevcut AB mev-
zuatının revizyonu için faydalı olacak  somut yo-
rum ve tavsiyelerle beraber” ilgili taraflara DG 
Sanco hizmetlerinden faydalanmayı sağlamaktır. 
Bu toplantı, Tavsiye Grubu’nun tüm üyeleriyle 
toplandığı toplantıların aksine yüklenen hayvanla-
ra sağlanan boşluklar ve yükleme yoğunlukları 
gibi özel konuları hedefleyen teknik bir toplantı-
dır. 
Son tarih dikkate alındığında, FVE’nin nakliye ile 
ilgili kendi Çalışma grubu halihazırda toplantıya 
hazırlanmaktadır. 
 

Gıda üretilen hayvanlarGıda üretilen hayvanlarGıda üretilen hayvanlar   
Klonlama: Bilimsel olarak güvenli 
olabilir ancak ya ahlaki endişeler? 

 
Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı’nın (EFSA) gıda 
üreten hayvanların klonlanmasıyla ilgili taslak 
görüşü Paydaş Danışma Platformu’nun toplantı-
sında tartışılmıştır. 7 Şubat’ta düzenlenen bu 
toplantı, EFSA’nın taslak görüşle ilgili kamuoyu 
tartışmasının bir parçası olmuştur. Danışma ve 
tartışma 25 Şubat tarihine kadar açık kalmıştır. 

 
EFSA’nın taslak görüşüne göre, “konvansiyonel 
olarak yetiştirilen hayvanlarla kıyaslandığında 
klonlar ve bunlardan üretilen hayvanların yeni 
veya ilave çevre riskleri oluşturacağına dair 
beklenti bulunmamaktadır.”. Buna rağmen, 
EFSA “hayvan klonlama konusu, etik, ahlaki ve 
diğer sosyal meseleleri de ortaya çıkarmakta-
dır” görüşündedir. EFSA, bu nedenle, Avrupa 
Etik ve Yeni Teknolojiler  Grubu’nun (EGE) 
gıda sağlayan hayvan klonlanmasının etik yönle-
riyle ilgili görüşünün yayımlanmasını memnuni-
yetle karşılamıştır. 
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EGE’nin 16 Ocak’ta kabul ettiği görüşüne göre, 
taşıyıcı anaların ve hayvan klonlarının acı çekme 
ve sağlık problemlerinin mevcut düzeyini dikka-
te alarak EGE’nin “gıda üretimi için hayvan 
klonlanmasının etik olarak doğru olup, olmadığı 
konusunda şüpheleri bulunmaktadır.” “EGE ha-
lihazırda klonlar ve bunlardan elde edilen hay-
vanlardan gıda üretimini yargılayan argümanla-
rı ikna edici görmemektedir.” Eğer gelecekte 
klonlanmış hayvanlardan elde edilen gıda ürün-
leri Avrupa piyasasına arz edilecek olursa, EGE 
gıda güvenliği, hayvan refahı ve izlenebilirlik 
sahalarında bir dizi şartın karşılanması gerekece-
ğini tavsiye etmektedir. 

 
EGE’den ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin klonlan-
mış sığır, domuz ve keçilerden gıda ürünlerinin 
piyasaya arz edilmesinin muhtemel onayı ile il-
gili bildirisini takiben bu görüşünü yayımlaması 
rica edilmiştir. (http://www.fda.gov/cvm/
cloning.htm) Dosya, hayvan sağlığı, hayvan refa-
hı ve gıda güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi 
nedeniyle FVE tarafından yakından izlenmekte-
dir. 

Acısız ilerlemeAcısız ilerlemeAcısız ilerleme   
Test yasağı: sadece büyük  
maymunlar için, diğer maymunlar 
için değil 
 
Çevre Komiseri Stavros Dimas, 13 Şubat’ta 

“Acısız ilerleme” toplantısında “maymunların 
kullanımı benim için özel bir endişe oluşturmak-
tadır.” ifadesinde bulunmuştur. Hayvan deney-
lerine alternatiflerle ilgili bu mini konferans 

Hayvanlar için Eurogroup ve Avrupa Parlamen-
tosu Üyeleri Jens Holm ve Neil Parish tarafından 
ortaklaşa düzenlenmiştir. Toplantıda, Komiser 
Dimas “türüne bakılmaksızın vahşi hayattan 
toplanan tüm hayvanların” deneylerde kullanıl-
masının yasak olduğunu duyurmuştur. Komiser 
Dimas ayrıca, büyük maymunların da deneyler-
de kullanılmasının yasak olduğunu duyurmuştur. 
Diğer maymunların testlerde kullanılması yasak-
lanmayacaktır ancak ahlaki değerlendirme talep 
edilecektir. Bir gözden geçirme maddesi eklene-
cektir ancak kademeli olarak azaltma planlanma-
maktadır. 

 
Avrupa Parlamentosu Üyeleri geçen Eylül ayında 
maymun araştırmasının kademeli olar ak azaltıl-
masını resmen talep etmişlerdir. Onların beyana-
tında, laboratuar hayvanlarının korunması ile ilgi-
li 86/609/EC sayılı Direktif revize edilirken ve 
bilimsel deneylerde tüm maymunların kullanımı-
nı alternatiflerle değiştirmek için bir takvim oluş-
turulurken, AB kurumları derhal “maymunların 
ve yaban hayatından toplanan maymunların bi-
limsel deneylerde kullanımının sonlandırılması” 
konusunda teşvik edilmiştir.    

 
Toplantıda, Sonja Van Tichelen (Eurogroup) “bu 
hedeflere ve yeterli kaynaklara ulaşmak için be-
lirgin amaç ve eylemleri bulunan” bir hayvan 
değiştirme stratejisine ihtiyaç bulunduğunu hatır-
latmıştır. Sonja Van Tichelen, özellikle “AB’nin 
önceden bir hedefi olduğunu” ancak mevcut du-
rumda hedeflerin bulunmadığını üzüntü ile belirt-
miştir. AB 5. Çevre Eylem Planı’nda, 2000 yılın-
da kullanılan hayvan sayısının %50 oranında 
azaltmayı taahhüt etmiştir. “Bu hedefe ulaşılama-
mıştır zira hedef vardır ancak strateji yoktur”. 

 
Buna ilaveten, Claude Reisss (Antidote) daha da 
ileriye giderek birbiri için uygun model sağlamak 
için birbirine yeterince benzer iki hayvan bulun-
madığını ifade etmiştir. Claude Reisss ilaveten 
“Hayvan deneyleri, hayvan araştırmasını insan 
güvenlik standartları ile eşleştirme vasıtasıyla 
yanlış bir güvenlik duygusu oluşturmayı sürdür-
mektedir.” demiştir.   

 
Gözden geçirilen Direktif teklifi, Komisyon tara-
fından Nisan ayı başında sunulacaktır. 
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Halk SağlığıHalk SağlığıHalk Sağlığı   
Tek SağlıkTek SağlıkTek Sağlık   

FVE Metisilline Dirençli 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
konferansı düzenleyecek 
 
FVE “Tek Sağlık” kavramı çerçevesinde TAIEX iş-
birliği ile Brüksel’de 8 Nisan’da bir Metisilline Di-
rençli Staphylococcus aureus (MRSA) konferansı dü-
zenleyecektir. 
(http://www.fve.org/invitations/
mrsa_conference_programme.pdf) 
Konferansta birbiriyle alakalı bir dizi önemli konu 
veteriner hekimlik ve tıp mesleği uzmanları tarafından 
tartışılacaktır. Konferans MRSA’nın prevalansı ve 
MRSA’nın anlaşılması, önlenmesi ve kontrolü ile ilgi-
li en son güncel bilgilerin değişimini amaçlamaktadır. 
 
Konuşmacılar arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa 
Gıda Güvenliği Ajansı, Avrupa Doktorlar Daimi Ko-
mitesi, Avrupa İlaç Ajansı temsilcileri ile Avrupa Par-
lamentosu’ndan Avril Doyle ve Slovenya Veteriner 
İşleri Genel Müdürü Vida Cadonic-Spelic bulunmak-
tadır. Toplantı Profesör Johanna Fink Gremmels 
(Utrecht Veteriner Fakültesi) tarafından yönetilecek-
tir. 
 
Konferans beş oturuma bölünmüştür: MRSA ne ile 
ilgili konuşuyoruz?; MRSA, toplumsal bir endişe; 
MRSA ve hayvanlar ve MRSA, ortak çalışma. 
 
Katılımcılar ilk gelen ilk kaydolur ve hizmet alır me-
toduna tabi tutulacaklardır.  
 

İlaçlarİlaçlarİlaçlar   
FVE / TAIEX ortak toplantısıFVE / TAIEX ortak toplantısıFVE / TAIEX ortak toplantısı   
Aday ülkeler için AB veteriner 
ilaçları mevzuatı konusunda 
çalıştay 

 
FVE, TAIEX işbirliği ile 18 Mart’ta Zagrep’te 
(Hırvatistan) “Aday ülkeleri, veteriner ilaçları mev-
zuatının uygulanmasında bekleyen sorunlar” konulu 
bir çalıştay düzenleyecektir. 

 
Konferansın amacı veteriner farmasötik mevzuatı 
sahasında doğru uygulama ve işbirliği için zemin 
hazırlamaya yardımcı olmaktır. Toplantı önümüzde-
ki değişiklikler konusunda veteriner hekimlerin ha-
berdar edilmesi ve veteriner ilaçlarının sorumlu kul-
lanımı konusundaki sorumluluklarının  hatırlatılma-
sına odaklanacaktır. Konferans ayrıca delegeleri 
farmakovijilans prosedürleri, ilaç ruhsat prosedürleri 
ve veteriner ilaçlarının mevcudiyeti dahil veteriner 
farmasötik sahasındaki “müktesebat” konusunda bil-
gilendirecektir. 

 

   OnkolojiOnkolojiOnkoloji   
Ev ve süs hayvanları için anti  
kanser ilaçların dosya şartları ile 
ilgili değerlendirme 
 
Avrupa İlaç Ajansı’nın Veteriner Tıbbi Ürünler Ko-
mitesi (CVMP) 15-17 Ocak tarihlerindeki toplantı-
sında “Köpek ve kediler için anti kanser tıbbi ürün-
lerle ilgili dosya şartları konusunda bir kılavuzu” altı 
aylık bir kamuoyu değerlendirmesine sunulmak üze-
re kabul etti (son tarih: 31 Haziran 2008).  

( h t t p : / / w w w . e m e a . e u r o p a . e u / p d f s / v e t /
ewp/2851008en.pdf) 
Kılavuz onkoloji ürünlerinin kalite, güvenlik, etkin-
lik ve çevre etki şartları ile ilgili özel bilgileri topla-
maktadır. 
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EğitimEğitimEğitim   
Çalışma ziyaretiÇalışma ziyaretiÇalışma ziyareti   

Öğrenciler FVE ve AB kurumları-
nı ziyaret ediyor 
 
Hollanda ve İngiltere’den 30’dan fazla öğrenci-
den oluşan bir grup 31 Ocak’ta FVE’nin işbirliği 
ile düzenlenen kısa bir çalışma ziyareti vesilesiy-
le Brüksel’i ziyaret etmiştir. Program: FVE’den 
AB’yi tanıtım, Hayvanlar ve Hayvan Refahı için 
Eurogroup’tan uluslar arası bir perspektif. Öğ-
renciler öğlenden sonra Avrupa parlamentosu’nu 
ziyaret ederek Parlamento üyeleri ile tanışma 
fırsatı bulmuşlardır. 
 
Öğrenciler Utrecht Veteriner Fakültesi’nde öğre-
nim gören lisans öğrencilerinden ve Hollanda ve 
İngiltere’deki Ziraat Fakültelerinin hayvan biyo-
lojisi ve refahı konusunda öğrenim gören yüksek 
lisans öğrencilerinden oluşmuştur. Bu çalışma 
ziyareti FVE’nin bu şekilde düzenlediği 4.üncü 
yıl çalışma ziyareti olmuştur. 
 

FVE ve Mesleki konularFVE ve Mesleki konularFVE ve Mesleki konular   
Stratejik planlamaStratejik planlamaStratejik planlama   

FVE 2008 için öncelikleri belirliyor 
 
FVE Direktörler Kurulu 2008 yılı için aşağıdaki 
öncelikleri belirlemiştir. Öncelikler ayrı maddeler 
olarak sunulmalarına rağmen, çoğunluğu kombine 
olarak düşünülmelidir. Bu husus özellikle Hayvan 
Sağlığı, Halk Sağlığı ve Hayvan Refahı için ge-
çerlidir. 
 
• Tek Sağlık: “Tek Sağlık” kavramının ve özel-
likle de veteriner hekimlik mesleğinin halk sağlı-
ğında oynadığı rolünün tanıtılması. 
• Hayvan Sağlığı, özellikle AB Topluluk Hayvan 
Sağlık Stratejisi’nin geliştirilmesine dikkat çekil-
mesi (veteriner servislerinin güçlendirilmesi, ye-
terli izleme ve tarama, tanımlama ve kayıt, sürü 
sağlık programları, çiftlikte biyogüvenlik ve Ve-
teriner Hekimlik haftası dahil). 
• Hayvan Refahı: 2008 yılı öncelikleri, Hayvan 
refahı ve ürün etiketleme, refahın Korunması, 
hayvanların Nakli, yumurta tavuklarının Refahı, 

OIE girişimleri (hayvan refahı ile ilgili Ekim 
2008 Konferansı dahil), eğitimde hayvan refahı-
nın tanıtımı ve hayvan refahı ile ilgili bir Avrupa 
uzmanlık fakültesinin kuruluşunun desteklenme-
sini içermektedir.  
• İlaçlar. 2008 için özel konular, gıdalardaki far-
makolojik olarak aktif maddelerin kalıntıları ile 

ilgili AB mevzuatının revizyonu, MRSA konfe-
ransı ve antibiyotiklerin dikkatli kullanımıdır.   
• Veteriner Hekimlik Mesleği. 2008 yılı için 
FVE eylem konuları, bir Avrupa Mesleki Tüzü-
ğünün geliştirilmesi, Veteriner Hekimlik Kanu-
nunun tanımı, “stresle ilgili problemler” için 
strateji geliştirilmesi, Hizmetler Direktifi ve 
mesleki niteliklerin tanınması Direktifi’nin uy-
gulanması ve mesleğin serbestleştirilmesidir. 
• Eğitim. FVE eğitimde, Avrupa Veterinerlik 
Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) ile ilişkileri 
güçlendirmeye ve gelecek nesil veteriner hekim-
lerinin gelişimi için bir güçlü bir temel oluştur-
maya çaba sarf etmektedir. FVE buna ilave ola-
rak, Ömür Boyu Öğrenme’yi tanıtmayı sürdüre-
cektir. FVE bu hedeflere ulaşmak için aynı ko-
nularda çalışan ortaklar arasında ittifak oluştur-
maya ve daha güçlü çalışma ilişkileri oluşturma-
ya çalışacaktır. İç ve dış iletişime dikkat çekile-
cek ve FVE iletişim planı güncelleştirilecektir 
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Mesleki TüzükMesleki TüzükMesleki Tüzük   
Avrupa Veteriner Hekimlik Tüzüğü 
sonuçlandırılmaya yakın 
FVE, Haziran 2008’deki genel kurulunda kabul etmeyi 
tasarladığı Avrupa Veteriner Hekimlik Tüzüğünü so-
nuçlandırmaktadır. Tüzük iki bölümden oluşmaktadır: 
Temel değerler ve İleri tavsiyeler. Temel değerler, milli 
tüzükler çerçevesinde uygulanacak ve tüm FVE üyeleri 
tarafından paylaşılan bir değerler mutabakatını temsil 
etmektedir. 2. Bölümde belirtilen tavsiyeler, “alıcıların 
daha iyi korunması ve daha kaliteli hizmetler” için mil-
li tüzüklerin tüm revizyonlarında bunların tedrici ilerle-
meleri göz önünde bulundurularak dikkate alınmalıdır. 
Avrupa Tüzüğünün hedefi, hizmet sağlayıcıların ser-
best dolaşımını kolaylaştırmak ve diğer Üye Devletler-
den olan sağlayıcılar tarafından teklif edilen hizmetler-
deki güveni artırmaktır.  

   
Mesleğin kutlamasıMesleğin kutlamasıMesleğin kutlaması   

Dünya Veteriner Hekimlik Günü 
Ödülü 
 
Dünya Veteriner Hekimlik Günü, 2000 yılında Dünya 
Veteriner Hekimler Birliği (WVA) tarafından oluştu-
rulmuştur ve her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü 
kutlanmaktadır. WVA ve OIE veteriner hekimlik mes-
leğinin milli veteriner hekim birlikleri tarafından tek 
başına ya da diğer veteriner hekimlik yapılarıyla işbirli-
ği halinde en başarılı şekilde kutlanması için Dünya 
Veteriner Hekimlik Günü Ödülü uygulaması başlatmış-
lardır. 
(http://www.oie.int/eng/press/Award_EN.pdf) 
Etkinlikler, medya desteği ile düzenlenen kamu etkin-
likleri, halk günleri, yarışmalar veya çok sayıda insanın 
ilginç, eğlendirici ve uyarıcı tarz-
da dikkatlerini çekebilecek ve 
gereken mesajı almalarını sağla-
yabilecek herhangi bir etkinlik 
olabilir. 2008 Ödülü 29. Dünya 
Veteriner Hekimlik Kongresi’nin 
düzenleneceği 27-31 Haziran ta-
rihlerinde Kanada’nın Vancouver 
kentinde verilecektir. Kazanan 
örgüt(ler)e 1,000 dolar ödül ola-
rak verilecektir. 
Müracaatlar 1 Mayıs 2008 tarihi-
ne kadar Dünya Veteriner Hekim-
ler Birliği’ne sunulmalıdır 
(BS@ddd.dk). 
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FEEVA’nın yeni öncelikleri: üyele-
rin servisleri, mevcut hastalıklar ve 
nakliye 
 
Avrupa Tektırnaklı Veteriner Hekimleri Birlikleri Fe-
derasyonu (FEEVA) 24 Ocak’ta Venedik’teki genel 
kurulunda yeni yönetim kurulunu seçmiştir:  Joe 
Collins (İrlanda) – başkan, Michael Duë (Almanya) – 
sayman, Josh Slater (İngiltere) – sekreter ve Gábor 
Bodó (Macaristan), Erik Gostelie (Hollanda) ve Marco 
Pepe (İtalya), kurul üyeleri. İlaçların mevcudiyetinin 
iyileştirilmesi ve atların tanımlanması daima 
FEEVA’nın temel hedeflerinden olmasına rağmen, 
FEEVA bir dizi diğer öncelikleri de belirlemiştir: 
• Üye servisleri: Tektırnaklı veteriner hekimleri temel 
olarak kendi milli birliklerine eğitim amaçlarıyla veya 
mesleki temsil için katılsalar da, bazı birlikler şahsi 
veya akıl sağlığı problemlerinde (borçlar, çökme ve 
madde bağımlılıkları gibi) iş tavsiyesi de sağlamakta-
dırlar. FEEVA, değişik FEEVA üyelerinin sağladığı 
üye hizmetlerinin bir dökümünü oluşturmaya karar ver-
miştir.  
• Mevcut hastalıklar: Bazı AB Üye ülkeleri (Macaristan 
ve Romanya) Atların enfeksiyöz anemisi için tüm atları 
düzenli olarak taramaktadırlar. Kuduz, Batı-Nil ve At-
ların viral arteriti gibi diğer hastalıkları da içeren tartış-
ma, Avrupa’da tektırnaklı hastalıkları ile ilgili epidemi-
yolojik verilerin olmadığını göstermiştir. FEEVA dele-
geleri, atlar için devlet tarafından yürütülen hastalık 
tarama sistemleri ile ilgili mevcut durumu kontrol et-
meye ve düşünceler ve kaynakları paylaşmaya karar 
vermişlerdir. Bir anket hazırlanacaktır. 
• Atların nakli. 2005 yılında, tedrici olarak uygulanacak 
yeni bir nakil Tüzüğü kabul edilmiştir. Özellikle kasap-

lık atların doğudan 
güneye uzun mesafeli 
nakillerinde olmak 
üzere atlar dahil hay-
vanların nakilleri sıra-
sında kötü davranma 
ve ihlal bildirimleri 
sürmektedir 
Bir sonraki yıllık 
Tektırnaklı Toplantısı 
2009 yılında Dublin’de 
düzenlenecektir. 

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 

mailto:BS@ddd.dk�
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Iakovos Zarzouras 
 
FVE Yönetim Kurulu 25 Ocak tarihinde 56 yaşın-
da ölen Yunan meslektaşımız Iakovos 
Zarzouras’ın vefatını üzüntü ile bildirmektedir. 
1977 yılında Selanik Aristo Üniversitesi’nden ve-
teriner hekim olarak mezun olan Dr. Zarzouras, 
ilaç endüstrisine (Elanco) teknik danışman olarak 
katılmadan önce kariyerine kanatlı sektöründe 
başlamıştır. Dr. Zarzouras 1989 yılında sütçülük 
sektöründe kendi süt ve peynir üretim firmalarını 
kurmuştur. Ölmeden önce Yunan sütçülük sektö-
rünün liderlerinden olan Fage Dairy Industry fir-

masının kalite müdü-
rüydü. Dr. Zarzouras, 
Mayıs 2002’de UEVH 
ve FVE toplantılarına 
Yunanistan’dan delege 
olarak katılmıştır ve 
Gıda Hijyen Çalışma 
Grubu’nun üyesiydi. 
Toplantılara katkıları 
ve mesleki tutumu çok 
takdir edilmiştir ve 
dostluğu özlenecektir. 
Dr. Zarzouras, ardında 
eşini ve 23 yaşlarında iki oğlunu bırakmıştır.   

Tercüme; Cemalettin YEŞİLYURT 
Düzenleme; Dr. Mustafa ALTUNTAŞ 
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