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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındâkl 91 sar 
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının İzni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.

450 Adet Basılmıştır.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması halikındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının, hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
Itâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak» ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağiıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Oze! İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
me amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma mode a- 
zıri mmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
u;, olması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek elan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerüere (kişisei görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’mn Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin üaha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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X- GİRİŞ %
Hayvancılık, insanlığın kendisine seçtiği ilk uğraşılardan ki

ridir» İnsanlar gerek gıda ve çeşitli ihtiyaçlarını sağlamak gerekse 
güçlerinden yararlanmak için devamlı olarak hayvan yetiştirmek zorunda
kalmışlardır*

Cumhuriyetten önceki yıllarda sık sık çıkan savaşlar ile hu 
savaşlar sırasında vukubulan göçler, kıtlıklar ve salgın hayvan hasta
lıkları yüzünden memleket hayvancılığı höyük zararlar görmüştür. Cumhu
riyetimiz kurulduğu zaman nufusumuz 12-13 milyon, hayvan varlığımız ifee 
23 milyon civarında idi» Cumhuriyetle birlikte diğer sahalarda olduğu 
gibi hayvancılık sahasında da, zamanın koşullarının olanak verdiği oran
da, bir ilerleme olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında sayıca aa ve ve
rimce çok düşük bir hayvan kitlesi ile karşı karşıya bulunan Türk Veteri
ner Hekimliği gene o yıllarda memleketi kasıp kavuran Sığır Vebası ile 
türlü imkânsızlıklar içerisinde mücadele ederek hastalığı tamamen sön
dürmek suretile büyük bîr başarı göstermiştir»

Bu gün Türkiye Hayvancılığı; ekonomik gelişmenin, hızla ar an 
nufusun, fert başına milli gelir artışının doğurduğu talep sonucu hı ;lı 
bir büyüme dönemi içindedir.

yaşayan nüfusa dengeli beslenme imkânlarını sağlamak, artmakta 
olan nufusumuza yetecek gıda maddelerini üretmek, ihtiyaç fazlası üreti
me ihraç olanakları bularak dış ticaret dengesini gerçekleştirmek, yur- i
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durmazda sanayinin gerektirdiği ham maddeleri üretmek ve istihdam sahaları 
açmak bakısından hayvancılığımız saklı potansiyelini halâ muhafaza etmek
tedir. Bu itibarla hayvancılığımızdan beklenen değerleri oluşturmamız 
yurt ekonomisine önemli faydalar Bağlıyacaktır.
m-

Hayvancılığa hizmet götüren kamu kuruluşları bu Jniyüme boyutla
rının gerisinde kalmamak için imkânlar oranında çaba göstermektedirler* 
Hayvansal üretimde birim başına verimin artırılmasında, uzun vadeli ve 
özendirici kredilerle girdilerin sağlanmasında eğitim ve pazarlama gibi 

konularda Devlete düşen görevlerin tam olarak, etkinlikle yerine getiri: • 
diğiui söylemek mümkün olmamakla beraber, bu konuda ümit veriri eşebnü. 
ve çalışmalara--geçildiğini belirtmek geı-ekir*

Hayvajıcılığın ilefCJersi. ;j r-lbuğu memleketlerde hay.-. hav-t-Mık 
1 arının epidemiolojileri ftsoriîid*; i'lM'ü-ikle dur -iogri-n, yr 

hijyen kaidele ■■■i. nota ansı-, olarak o,b.gi-o.r-d hfyv&?; hare-,. 
nu» Vs tüzüklı e h-:'t d iğ i aırl e îoiîîsb - - e k ted e laa
kelerde hajvşno: i ıh,la uğraşan insan topluluğunun kültür ssviyasi ve- eko
nomik giicü çok yüksektifc Veteriner Hekim ve yardımcı elaman sayısı, ihti
yacı karşılıyaoak düzeye getirilmiş ayrıca araştırma lâboratuvarları,hay
vancılık sigorta ve kooperatifleri, mer'a ve hayvan besleme gibi hususlar 
çok iyi organize edilmiş ve kesin müeyyidelere bağlanmıştır.

Yurdumuz ise coğrafi durumu bakımından asırlardır, Avrupa,Asya 
ve Afrika arasında köprü vazifesi görmüş çeşitli hayvan hareketlerine 
sahne olmuş ve hâla da olmaktadır. Bu hareketler Türkiye'ye Asya ve Afri
ka orijinli ekzotik tip bütün salgın ve parazite? hastalıkların bulaşma
sına sebeb olmuş ve yerıi bulaştırmalarla da karşı karşıya getirmektedir. 
Güçlü bir veteriner teşkilâtına sahip olmayan doğu ve güneydoğu komşula
rımızdan bir çok salgınların girmesi ve batıdan ithâl edilen damızlıklaşa.



bazı kümes hayvanları hastalıklarının sokulması neticesi hayvancılığımız 
zaman zaman bir çok tehlikelerle karşılaşmış hatta turizmimizi de etki
lediği bilinmektedir.

Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde u- 
laşıra ve haberleşme sistemi yeterli sayılamaz» Daha çok mer’aya dayalı 
hayvancılığın geçerli olduğu bu bölgelerde daha verimli nıer’a bulmak ne- 
denile hayvan hareketlerinin çok yoğun bulunduğu bir ortam mevcuttur.
Taylalar ve mer’alar yerleşim yerlerinden uzak, çok kere ulaşım olanakla

rından yoksun olduğundan yayla mo'.'Simlerinde hastalığın haber verilmesi, 
hastalık yerine yarış, teşhis içi gerekli materyalin alınıp lâboratuvar- 
lar a gönderilmeği uzun v. ama ;r a i makta ve genellikle hastalık yerine varıl— 
ijğıMs bütü ı sür - i iyiin h . aşmış olduğu görülmektedir. Buna rağ-
■ ■ - i'iicadeie okiplerimj.z hu koşu) arda hastalık mahallerinde gereğini ya- 
■■ura* sarariaıu asgari hadde i. ad. i pişektedirler o

hayvancılıkla uğraşan halkımızın çoğunluğunun hayvan sağlığı, 
hayvan beslenmesi, ahır ve mesken hijyeni konularında bilgileri çok as, 
maddi güçleri yetersiz olduğundan hastalıklara karşı gerekli profilaksi 
ve hijyen tedbirleri tam olarak alınamamaktadır. Gene hayvancılığın yoğun 
olduğu bölgelerde kış mevsimi çok uzun ve ağır geçtiğinden, hijyenik ol
mayan ahırlarda hayvanlar açlık, bakteriyel ve viral enfaksiyonlar ve pa
razit envazyonlarmın tehdidi altındadır..

Yurt hayvancılığında salgın hayvan hastalıkları ve bilhassa pa~ 
raziter hastalıkların çıkmasında hayvanların açlık ve yeterli bir besle
meden uzak olmaları birinci derecede rol oynamaktadır» Türkiye’de hayvan
cılığın birinci derecede dayanağı olan rner’a ve yaylaların ekserisinin
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verimi düşüktür. Mer'alar gelişmeden hayvanlar sokulmakta» aer*a ıslahı, 
padoklama» münavebeli otlatma, hayvan yemi ziraatini geliştirme ve zi
raatta hayvan .yemlerinin münavebeye konulması» kuraklık tehdidi altında 
kışı uzun bölgelerde yem stokları kurulması gibi hususlar memleketimizdc 
herniz yeterli derecede ele alınamamıştır. Hayvanlarımız rasyonel bir bek
lenmeden uzak bulunmaktadır. Bu durum hayvanların hastalıklara karşı dis~ 
poze olmalarında önemli bir faktör niteliği taşımaktadır.

İnsanlar hayvanları ilk evcilleştirdiklerinden bu yana onların 
hastalıkları ile de uğraşmışlar; hasta hayvanları tedavi etme çarelerini 
aramışlardır. Ussun yüzyıllar tedavide ilerlemeler genellikle hurafelerin 
etkisinde kalmıştır. Fakat, hastalıkların, bilhassa sığır vebasının şid
detle kendini göstermesi üzerine hayvan hastalıklarına 'bir çare ararak 
zorunda kalınmış, başta Fransa olmak, üzere Batı Avrupa ülkeler irin Hemou 
hepsinde, 18.ci yüzyılın ikinci yarısında tir kaç Veteriner Yüksek Okulu 
birden hizmete sokulmuştur. İhtiyaçların zorlaması karşısında, yurdumuzda 
da ordunun askeri Veteriner Hekim ihtiyacını karşılamak üzere ilk Veteri
ner okulu 184-2 yılında açılmıştır. Osmanlı Devleti Mülki Teşkilâtı içeri
sinde hayvancılık hizmetlerini yürütecek organizasyonun kuruluşu da.sığır 
vebası hastalığının doğu illerimizde büyük zarar yapması, memleketin her 
tarafına yayılma eğilimi göstermesi ve bunun sonucu olarak ekonominin 
gördüğü kayıpların önlenmesi amacıyla olmuştur. Böylece Osmanlı Devletin
de de ilk defa Sivil Veteriner Okulu açılmış» mezunlarını vermeye başla
mış, 1888 yılında Nafia Nezareti bünyesinde bir "Veteriner İşleri Genel 
Müfettişliğin kurulmuştur. 1Ş09 yılma kadar "Orman Maadin ve Ziraat



Nezaretine 'bağlı bir şube olarak görev yapan kuruluş, 1914 yılında üç 
şubeli bir Genel Müdürlük haline gelmişse de yurt ihtiyaçları karşısında 
yetersiz kalmıştır.

Cumhuriyet yönetimi Osmanlı Devletinden hayvancılık hizmetlerini
yürüten örgütü bu şekilde devralmış, evvelâ Ziraat bilâhare İktisat ve 
Ziraat Vekâletine bağlı olarak "Baytar Umum Müdür lüğü() adı altında Anka- 
rasya intikâl ettirilmiştir. Nihayet 1937 yılında 3203 sayılı Ziraat Ve
kâleti Vazife ve Teşkilât Kanunu ile Ziraat Vekâleti bünyesinde "Veteri
ner işleri Omum Müdürlüğün halini alarak bu günkü organizasyonla hizmet
leri yürütmektedir.

Yurdumuz Asya ve Afrika kıtaları arasında önemli bir bölge içe
risinde yeralmıştır. Hayvan hastalıkları bakımından mütalâa edilirse 'Tür
kiye ekzotik tip salgın hayvan hastalıklarının sürekli olarak etkisine 
maruz Ortadoğu bölgesindedir. Son yirmi yıl içerisinde çeşitli ekzotik 
tip salgınlar memleketimiz hayvan sağlığını tehlikeli duruma sokmuştur» 
Örneğin 1957 yılında (o) tipi şap salgını, 1960 da at vebası, 1962-1963 
yılları arasında SAT tipi (Güney Afrika tipi), 1964-1965 te A22 ti-P' 
ekzotik şap salgınları Afrika ve Asya ülkelerinde bulaşma ve yayılır 
gücünü artırarak orta ve yalcın doğu ülkelerine sıçramıştır. Bilâhare 
Iran, Irak ve Suriye gibi . güney ve güney doğu komşularınıza, buradan da 
yurdumuza girerek geniş çapta yayılmıştır.

Bundan başka 1970 yılında hayvancılığımızı önemli şekilde tehdit 
eden sığır vebası salgını da İran'dan memleketimizin doğu ve orta anadr 
bölgelerine yayılmıştır, Efezotik tip hastalıkların sonuncusu ise gene 
İran'dan bulaşan (Asya l) tipi şap hastalığıdır. Yurdumuzda ilk olarak.



1973 yılı yaz aylarında ortaya çıkan tm salgın önemli zararlara sebep ol-» 
muş iç ve dış ticaretimizle birlikte turizm faaliyetimizi de engellemiş™ 
tir.

Yukarıda sayılan önemli salgın hayvan hastalıkları Veteriner 
teşkilâtımızın mevcut imkânları ve memleket koşulları oranında yaptığı 
mücadele sonucu başarı ile kontrol altına alınmış ve bu çalışmalar bütün 
Dünya ülkelerince takdirle karşılanmıştır. Bilindiği üzere FAO ile bazı 
Avrupa ülkeleri bu hastalıklarla savaşta teknik vs malî yönlerden özel
likle vasıta va lâboratuvar malzemesi bakımından büyük yardımlarda bulun
muşlardır. Türk Veteriner Teşkilâtı elinde bulunan eleman, vasıta, alet 
ve malzeme imkânları nisbetinde bu hastalıkları en kısa zamanda ve en 
az zararla önleyerek yurdumuza daha büyük ekonomik zararlardan kurtar- . 
mıştır.

Ayrıca at vebasıf sığır vebası gibi çok tehlikeli salgın ve bu
laşıcı hayvan hastalıklarına karşı en müessir aşılar da gene kendi im
kânlarımızla kendi lâbor&tuvarlarımızda hazırlanmış ve kısa zamanda tat
bikata çıkarılarak başarılı sonuçlar sağlanmıştır. Trakya bölgesinde vs 
sınırlarımızda tesis edilen tampon bölgeler sayesinde bu salgınların Av
rupa kıtasına sıçraması da önlenmiştir.

III- MEVCUT DURUM;
1- H a y v a n  S a y ı s ı *

 ̂ Bu gün yurt sathına I yayılmış yaklaşık. 76.000.000 civarında
küçük ve büyük baş, 40.000.000 civarında da kanatlı hayvan mevcuttur® 
Yıllar itibarıyla hayvan sayısı ekli tablo (l-2) de gösterilmiştir. Gayri 
safi millî hasıla içinde tarım gelirlerine bakıldığında millî gelirimizin 
 ̂30,8’ini tarım geliri teşkil etmekte, bunun da % 34’ü hayvan ve hayvan-



Bal ürünlerden s ağ 1 sn saki ad ı r. Ba da millî gelirimizin % 12‘ini teşkil
eder. Ancak sahip olduğumuz hayvan potansiyeli ile fert başına düşen 
hayvansal ürün saiktan arasında maalesef bu günkü raodern ekonomi ve hay
vancılık açısından bakıldığında bir dengesizlik mevcut olduğu müşahede

 —*•edilmektedir»
2- K u r u l u ş  %

Hayvan sağlığı ve Hastalıklarıyla Savaş Hizmetleri Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek
tedir» 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanunu, 1234 sayılı 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılan Hayvan 
Sağlık Zabıtası Nizamnamesi ve buna dayalı olan Mücadele Yönetmeliklerin
de ihbarı mecburi salgın hayvan hastalıklarıyla yurt içinde ve sınırları
mızda nasıl mücadele edileceği belirlenmiştir»

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü; Merkez ve İller Teşkilâtı,Ve
teriner Sağlık Kurumlar!, Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlükleri, 
Hayvan Sağlığı Memurları ve Lâborant Meslek Liseleri ile Veteriner Park 
ve Sağlık Kontrol Müdürlüklerinden oluşur»

Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında 11 Daire Başkanlığı ile 1 1 

dairelere bağlı 46 Şube mevcuttur» Ayrıca bir de Fen Kurulu Başkanlığı 
Genel tedüre bağlı olarak çalışmaktadır»

İller teşkilâtı ise 20 Veteriner Başmüdürlüğü 6? İl Veteriner 
İşleri Süidürlüğü ve ilçe Veterinerliklerinden ibarettir»

Veteriner Sağlık Kurumlan ile diğer kuruluşlar aşağıdaki şek: ' 
de organize edilmişlerdir*

8 Veteriner Kontrol ve Araştırma Knstitüsü



1 Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü 
4 Veteriner Bölge Lâboratuvarı 
1 Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü
4 Veteriner Bölge Gıda Kontrol Lâboratuvarı
8 Veteriner Sağlık Kontrol Lâboratuvarı(Ayrıca İn
şaatı devam eden Çanakkale,Çorum ve Kastamonu 
Lâboratuvarları vardır).

1 Et Eğitim Merkezi
5 Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi 
1 Laborant Meslek Lisesi
23 Hayvan Hastabanesi ve Dispanseri 
25 Veteriner Park ve Sağlık Kontrol Müdürlüğü 
7 Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü 
3 Gümrük Veterinerliği 

Bugün Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve iller teşkilâtı 
ile kurmalarda fiilen 1142 Veteriner Hekim çalışmakta olup bunun 35'i Ge
nel Müdürlük Merkezinde, 362 adedi Î1 Merkezlerinde 493'ü ilçelerde olmak 
üzere 855 adedi iller teşkilâtında., İŞS'i Veteriner Sağlık Kurumlan ile 
Veteriner Bölge Gıda Kontrol lâboratuvarındjı, 35ei Hayvan Sağlığı Memurla 
rı ve Lâborant Meslek Liselerinde, 21fi Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner 
Müdürlüklerinde, 8*i Veteriner Park ve Sağlık Kontrol Müdürlüklerinde gö
rev yapmaktadır.

3- H a y v a n  S a ğ l ı ğ ı  v e  H a s t a l ı k l a r ı y l a  
S a v a ş  H i z m e t l e r i  s
'Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce takip ve mücadelesi mecburi 

salgın ve paraziter Hayvan Hastalıklarının sayısı 36 dır (ek tablo 3).



İller teşkilâtında 855 Veteriner Hekim çalıştığına göre her Ve
teriner Hekim 100*000 küçük ve bayük baş, 50.000 kanatlı hayvanın kanun 
kapsamına giren 36 çeşit hastalığı ile mücadele etmek ssorundaâır. Veteri
ner İşleri Genel Müdürlüğüne Gıda-Tarıra ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesin 
den ayrılan bazı bölümlere ait ödeneklerin yeterli olmaması, diğer taraf
tan mevcut elenen ve vasıta sayısının hizmetlere oranla az oluşu, mevzuat 
taki eksiklikler ve çevre koşullarının güçlüğü hastalıklarla mücadeleyi 
çok güçleştirmekte, bazı hallerde zaman ve eaefe kaybına sebebiyet vermek
tedir. Doğu ve güneydoğu illerimizde zabıta tedbirlerinin zayıf olması ve 
bazı ekonomik nedenlerle hayvan kaçakçılığı tam olarak önlenemediğinden 
sınırlarımızdan sık sık ekzotik hayvan hastalıkları yukarıda açıklandığı 
veçhile yurdumuza bulaşmış ve yayılmıştır.

Bu gün memlekette bir Veteriner Hekim açığı vardır. Hayvancılık 
hizmetlerinin gerektirdiği teknik insan gücünü sağlıyacak Veteriner Hekim 
sayısının ne olması gerektiği hususunda batılı ölçülerle sonuca varmak 
mümkündür. Veteriner İşleri Genal Müdürlüğü tarafından FAO standartları 
da göz önünde bulundurularak yapılan dikkatli incelemelere göre memleke
timiz hayvancılığının sağlık hizmetlerinin istenilen düzeyde yürütülebil
mesi için bugünkü mevcut Veteriner Hekim sayısı dışında en az 3000 Yeteri 

ner Hekime daha ihtiyaç bulunduğu saptanmıştır.
Yabancı ülkelerdeki Veteriner Hekim sayısı ve her Veteriner Heki 

me isabet eden toplam hayvan üniteleri ekli tablo (4) de gösterilmişti” 
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Fransa'daki FAO Standard- 
larıaa göre toplam hayvan ünitesi ile aynı standardlara göre yurdumuzdaki 
hayvan ünitesi değerinin denk olduğu görülmektedir. Aynı değerde olan bu



hizmetler Pransada 4068, Türkiyede ise İŞOO Veteriner Hekim ile yürütül
mektedir. 0 halde Fransa düzeyinde hir Veteriner hizmeti yapabilmek için 
yukarıda da belirtildiği gibi 3000 Veteriner Hekimin daha hizmete girmesi 
gerekmektedir.

Halen öğretime açık üç Veteriner Fakültesinden istenilen bilgi
lerde dördüncü beş yıllık plân döneminde ortalama yıllık 70 er Veteriner 
hesabı ile her yıl 200 civarında Veteriner yetiştirebileceklerini bunun 
ancak beş yılda 1000 Veteriner civarında bir sayıya ulaşacağı, ölüm,emek
lilik ve çeşitli nedenlerle mevcutların belirli bir oranda azalacağıda 
dikkate alınırsa bu durumu ile Veteriner ihtiyacını daha yıllarca karşı
lamak mümkün olamayacaktır.

Hayvancılık hizmetlerinde genellikle bir Veteriner Hekimle üç 
Hayvan Sağlığı Memuru (Yardımcı eleman) bir hizmet ünitesi olarak hesap
lanır. Bu duruma göre dördüncü beş yıllık plân döneminde 3000 Veteriner 
Hekimin yetiştirilmesi söz konusu olunca yukarıda belirtilen prensip uya
rınca 9000 adet yardımcı elemanın (Hayvan. Sağlığı Memuru,Lâborant, sun‘i 
tohumlama teknisyeni,hayvancılık teknisyeni) yetiştirilmesi icap etmekte
dir, Hayvancılık genel olarak kırsal alanda yaşıyan nüfusun büyük çoğun
luğunun geçim ve meşgale dalı olması itibariyle bu kesime kendi seviye
sinde hizmetin götürülebilmesi için söz konusu elemanlara büyük ihtiyaç 
olacaktır. Üçüncü beş yıllık plân bunların sayılarının artırılmalarını 
öngörmüş olduğundan plân döneminde 7 okul kurularak öğretime sokulmuştur. 
Plânlanan rakama ulaşabilmek için mevcutların tam kapasite ile çalıştı
rılması ve buda yetişmediği taktirde yenilerinin kurularak öğretime sokul 
ması ve hayvancılık hizmetlerinin beklediği teknik insan gücünün yetişti
rilmesi iktiza etmektedir.



Veteriner Hekim ihtiyacı böyle iken hir çok kuramlarda yardımcı 
teknik eleman yokluğu veya azlığı nedeni ile Veteriner Hekimler yardımcı 
teknik elemanların.işlerini de görmek zorunda kalmaktadırlar. Bu şekilde 
hir mesai, ise asli görevleri olan araştırma işlerini yürütme olanaklarını 
kısıtlamaktadır. Son yıllarda uzmanlara sağlanan maddi olanakların sınır
lılığı, uzmanlık süresinin uzunluğu nedeni ile Veteriner Sağlık Kuramla
rına ve Bölge Lâboratuvarlarına uzman adayı olma isteklerinde azalma gö
rülmektedir. Bu nedenle hazı Sağlık Kuramlarında teknik eleman açığı hal® 
kapatılamamaktadır.

Eleman tayin ve nakillerinin hir düzen içerisinde yapılmasını te 
min amacıyla Bakanlık, mevcut yönetmeliğin tatbikattaki aksak yönlerini 
tesbit etmiş ve yeni hir yönetmelik hazırlamıştır. 1.Eylül.1976 tarihin
den itibaren tatbikata konulan bu yönetmelikte hizmet yerleri sınıflara 
ayrılmış ve bölgelerde çalışma süreleri saptanmıştır. Tayin ve nakillerde 
adil ve eşit şartlar getirecek olan bu yönetmelik sayesinde yurt sathında 
eleman dağılımı yeni bir düzen ve sistem dahiline sokulacaktır. Ayrıca 
muhtemel birikmeleri önlemek için büyük şehirlerde eleman standardizasyo
nuna gidilmektedir.

• 1976 mali yılında Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner
işleri. Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalışan personele mahrumiyet yerlerin 
de ve kalkınmada öncelik tanınan illerde görev yapanlara tatmin edeci bir 
yan ödeme sağlanmıştır. Araştırmaya, ihtisasa, hizmet süresine, hizmeti, 
önemine göre yan ödemelerde farklar dikkate alınmış ve eşitlik getiril
miştir.- Personelden daha fazla randıman almak, halka hizmeti geniş çapta 
yaygınlaştırmak için kadro ihtiyaçlarının kısa zamanda temin edilmesi ve 
yan ödemelerin ileri yıllardada devamına zaruretvardır.
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3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât kamamsan 9 anca 
maddesi memleket hayvanlarının sıhhat lan m korumak ve kendilerine sarar 
veren her türlü amillerle savaşmak, hayvanlardan insanlara geçen hasta
lıklar bakımından hayvanlan ve hayvani maddeleri insanlara zarar verme
yecek hır hale getirmek; hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, seros ve 
kimyevi ve diğer biyolojik müstahzaratı muayene ve kontrol etmek, lüzum
lularını Lâboratuvarda hazırlamak ve hariçten gelecekleri muayene ve 
kontrol etmek ve bunlara ait Bfastitü ve Lâboratuvarlar açmak görevini Ye
ter iner İşleri Genel Müdürlüğüne vermiştir. Balen hu Genel iSidürlüğe bağ
lı Veteriner Sağlık kurmalarında 47 çeşit aşı, seroa ve biyolojik madde 
imâl edilmekte, her çeşit hayvan hastalıklarının Lâboratuvar teşhisi ile

vçeşitli hayvani menşeli gıdaların kontrol ve mıayeneleri yapılmaktadır. 
(Ek Tablo 5} Bu istihsallerden höyük bir kısmı ihtiyacımıza yeterli düze
ye getirilmiştir, ihbar ve takibi mecburi olmayan bazı hastalıklara (lep- 
tospirosis, Theileriosis, üarek v.s.) karşı henüz etkili bir aşı üretimi
ne geçilememiş isede bazı teknik yardımları da sağlayarak hu hastalıklara 
karşı aşı üretimi çalışmalarına başlanılmıştır, örneğin, Leptospirosds 
hastalığına karşı aşı üretim çakışmaları Etlik Veteriner Kontrol ve Araş
tırma Enstitüsünde sürdürülmektedir. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde görü
len hastalık vak*alarından suçlar izole edilerek serotipleri yapılmıştır. 
Deneme mahiyetinde bir miktar aşıda tı»»ı rl anma «tu*. â«eak bazı alet ve 
malzeme -yokluğu nedenile aşı üretimi istenilen seviyeye gelmemiştir. Bn 
konuda bazı teknik bilgilere de ihtiyaç vardır. Türkiye—Romanya teknik 
işbirliğinden 15 günlük bir burs sağlanmıştır. Ayrıca CESTO ve PAO dan da 
burs talebinde bulunulmuştur.



Theileriosira'e karşı aşı hazırlanması çalışmaları başlamıştır.
konuda Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde iki uzman 

ju. l:ı siniştir.- Bunlardan Biri 2 ay süre ile İsr&ile gönderilmiştir. Diğeri 
d.» iranüa gönderilecek ve orada 2-3 ay süre ile aşı üretimi üzerinde ça-
lış.a::öictır» Aşı üretimi için Lâboratuvarın yeni cihazlara da ihtiyacı 
var•? \ r .  Bu hususta FAG ile temaslar başlamıştır.

slarsk hastalığı konusunda Tfirk-Alman Teknik işbirliği çerçeve
sinde bir proje hazırlanarak Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Ensti
tüsünde Marek aşısı istihsal edecek l&boratuvarm kurulması için çalışma
lar devam etmektedir. Federal Almanyadan bir uzman halen lâboratuvarı ci
hat 1 andırmakla meşguldür.

Bunlara ilâveten gene Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma- Ene— 
uvüv bünyesinde bir ^ığır Hastalıkları lâboratuvarı kurulması için FAO 
üş, "rşj Projesi hazırlanmış ilgili makamlara sunulmuştur. Bu çalışmalara 

"şşei olarak uzman ve yardımcı eleman ihtiyacımız ortaya çıkmaktadır*
:e ,.ke.şjAaki projelerin gerçekleştirilmesine zaruret vardır. Gelişmekte 
oJşjî kültte» ırkı sığır ve tavukçuluk bakımından projelerin değeri büyük
tür, Hayvanlarımızın sağlığını ve ulusal ekonomimizi etkileyen çeşitli 
hastalıklarla mücadele ancak bu projelerin desteklenmesiyle mümkün ola
caktır»

Batı ülkelerindeki lâboratuvarların yararlandığı bir kj sim mo-
va cihazlar henüz bazı lâboratuvarlarımıza girmemiş düründadır. Bu r. -

■ ..-.üş a sağlanması üretirdi artıracak teşhis ve araştırma çalışmalarına
bbccaktir*

Şap salgınların» kirşi d»ha etkili ve radikal bi.r mücadele yapa- 
çiu Aııkarada kurulan ve 1067 yılında faal.ivete geçirilen Şap



Enstitüsü bu gün üç metodla aşı üretimine devam etmektedir» Virüs tipi 
tayinleri üzerindeki çalışmalar memnuniyet verici bir düzeye ulaşraıştî.

Yıllık şap aşısı üretiminin 60-90 milyon sığır.dosuna çıkarıl
ması için yeni bir Şap Enstitüsü Tevsii Projesi uygulamaya konulmuştur*
Su maksatla Hükümetimiz 203 milyon lira tahsisat ayırmış olup ayrıca FâO 
ve ESC "den yeni lâboratuvarların teçhiz edilmesi için 3 milyon doiar tu
tarında lâboratuvar malzemesi yardımı talep edilmiş bulunmaktadır. Pro
jenin gerçekleşmesi memleketimiz hayvan sağlığı açısından olduğu kadar 
orta doğu ve Avrupa ülkeleri ekonomisi yönündende en faal bir kuruluş 
niteliğini kazanacaktır. Kalen Ankara Şap Enstitüsünde üretimi artırmaya 
yönelik bir FAO Özel Fon Projesi de ayrıca uygulanmaktadır. Bu projelerin 
uzatılması ve desdeklenmesine şiddetle zaruret vardır. Ayrıca Genel Büt
çeden finanse edilen (Şap Hastalığı ile Savaş Projesi) adı altında 3 yıl
dan beri yürürlükte olan bir Proje ile Trakya, İstanbul illerile Güney ve 
Güney doğu hudut ilçelerimizde uygulanan koruyucu şap aşılamalarından ba
şarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu projeden ayrılan ödeneklerden diğer böl
gelerde yapılan mücadele çalışmaları için de istifada edilmektedir®

Şap Enstitüsünün gerek memleketimizin hayvan sağlığı, gerekse 
-’alkanlar ve Ortadoğu hayvan sağlığı bakımından arzettiği önem karşısında 
bu Enstitünün endüstriyel bir kuruluş düzeyine getirilerek gerek organi
zasyon, gerekse administrasyon ve finansman yönünden batıdaki örnekleri 
seviyesinde hizmet görmesi için özel bir mevzuatın hazırlanmasına gerek 
bulunmaktadır.

Diğer Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde de böyle bir 
idare sisteminin getirilmesi aynı derecede önem arzetmekiedir„



3 üncü beş yıllık plân döneminde kabul edilen 34-.l67.000 TL.İlk 
“Türkiye Tavuk Hastalıkları Araştırma, Eğitim ve Bu Hastalıklarla Sa aş 
ile Aşı Serum ve Biyolojik Madde Üretimi Projesi,, çerçevesin de Manisada 
bir Tavuk Hastalıkları Merkez Araştırma, Eğitim ve Aşı, Serum ve Biyolo
jik Madde Üretim Enstitüsünün temeli atılmıştır.

4/11/1971 gün ve 14005 sayılı yönetmelik gereğince gelişmekte 
olan memleket tavukçuluğunu tehdit eden Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) 
Hastalığına karşı daha etkin bir mücadele yapılabilmesi için bu enstitü
nün bir an önce bitirilip faaliyete geçirilmesi, projenin B bölümünde ön 
görülen 16 bölgesindeki Enstitü ve Bölge Lâboratuvarları bünyesinde birer 
Tavuk Hastalıkları Teşhis ve Araştırma Lâboratuvarlarının bir an önce 
faaliyete geçirilmesi, iller teşkilâtındaki saha uygulamalarının hareket
lendirilmesi ve ülke sathında yaygınlaştırılması yurt ekonomisi bakımın
dan büyük faydalar Bağlıyacaktır.

Salgın ve paraziter hastalıklardan at ve sığır vebası, durin 
yurdumuzda tamamıyla eradike edilmiş, Ânthraa, Yanıkara, Botulismus Uyuz 
ve Bar'bon hastalıkları ise çok azalmıştır, Enterotoxemia, Hepatit Nukrozajı 
ve Çiçek hastalıklarına karşı yıllık programlarla yapılan bölgesel koruyu 
cu aşılamalardan büyük faydalar.sağlanmaktadır.

Son yıllarda yurdumuza Batı ülkelerinden damızlık maksadile sığv 
ve günlük civciv ithâl edilmekte ve bunlarla birlikte sağlık yönünden bir 
takım problemler ortaya çıkmaktadır. Sığırlarda Theileriosis, Mastitis, 
ilariosis, kanatlılarda Mycoplasma, Marek. ve Epidemic Trernor, özellikle, 
.yerli ırklar için patojen olmayan veya çok az patojen olan bazı bakteri, 
virüs ve kan parazitleri kültür ırklarında hastalıklara yol açarak büyük



ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yine son yıllarda memleketimizin ba
zı bölgelerindeki hayvanlarda yavru atmalara sebeb olan bir takım bakte
riye!, viral, miikotik ve paraziter enfeksiyon ve envaziyonlar ortaya çık- 
maktadır. Böyle önemli yetiştirme hastalıklarının daha yaygın bir nitelik 
kazanmasını önlemek amacı ile şimdiden gerek lâboratuvarlarda ve gerekse 
tatbikatta lüzumla tedbirlerin alınması için ihtiyaç tesbit çalışmalarına 
geçilmesine zaruret vardır.

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara gelince; gerek bulaşı
cı hastalığa tutulmuş hayvanları gerekse bulaşık hayvani maddeleri insan
lara zarar vermeyecek hale getirmek, yani zoonoz hastalıklarla mücadele 
bu gün için büyük program ve projelerin uygulanmasını gerektirmektedir. 
Zoonoz hastalıklardan Ruam, Tüberküloz, Bruselloz ve Kuduz ile mücadele
nin mevcut imkân ve yasalarla yürütülmesinde zorluk çekilmektedir. Türki- 
yeae mevcut hayvanların zoonozlar bakımından bölgesel olarak taranması 
için gerekli eleman, araş ve gereçten başka hastalıklı hayvanların ortaya 
çıkarıldıktan sonra 1234 sayılı H.S.Z. kanunu gereğince tazminatlı olarak 
itlâf edilmeleri için hayvan sahiplerine ödenecek paranın yıllık bütçele
re konulması zorunludur.

Memleketimizde özellikle kültür ırkı hayvancılığın geliştiği ve
ya hayvancılığın kesif olduğu üretim ve tüketim merkezlerinde Tüberküloz, 
Bruselloz gibi zoonozlara karşı yurt çapında mücadelelere şiddetle ihti
yaç vardır. Bu gün sondaj mahiyetinde bazı yetiştirmelerde yapılan muaye
nelerde bulunan portör hayvan sayısı küçümsenecek derecede değildir.

Bu mücadeleler projelere bağlanmış olmasına rağmen gerçekleşti- 
rilememektedir. Nedeni de bu işlerde çalışacak yeter sayada elemanın mev
cut olmaması, vasıta noksanlığı, öldürülecek hayvanların sahiplerine



kamın en ödenmesi gereken tazminatın çok yüksek rakamlara çıkmasıdır. Mü
cadelede en önemli noktalardan birisi de eğitimdir» Yetiştiricinin müca
dele çalışnalarına paralel olarak eğitilmesi zorunludur» Henüz bu hazır
lıklar yeterli değildir.

Kam kuruluşlarına ait çiftliklerdeki damızlık sığır ve koyunlar 
her yıl sistematik olarak testlere tabi tutulmakta, Bruoelloz'a karşı da
nalar S.İŞ, koyunlar ise Rev.I aşıları ile aşılanmaktadır. Tapılan test
lerde Tüberkülozla ve firusellozlu bulunan hayvanlar imha edilmektedir »Bu 
çalışmalar bazı özel sektörlere de teşmil edilmiştir. Çalışmalardan başa
rılı sonuçlar alınmaktadır.

Ruam mücadelesi hazırlanan beş yıllık projeye göre 1975 ve 1976 
yılı dilimleri bölgesel olarak uygulanmıştır. Baha evvelki yıllarda da bu 
şekilde bölgesel Ruam mücadeleleri yapılmıştır. Tüm memleketi kapsayan 
bir Ruam mücadelesi bu beş yıllık projenin tamamının uygulanması ile müm
kün olacaktır. Bu projenin kabulü halinde mücadele yurt sathında genişle
tilmiş olacaktır. Zoonozlarla mücadele tamamen eleman (Vet.Hekim, Sağlık 
Memuru ve Teknisyen) vasıta ve paraya bağlıdır. Bu konuda hazırlanacak 
projelerin etüd edilip bir bal çaresi bulmak gerekli görülmektedir.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli olan kuduz hastalı
ğına karşı etkili bir mücadele yapılması zorunludur. Kuduz vak'aları ge
nellikle orman içi bölgelerimizde ve kış aylarında büyük artış göstermek
tedir. Hastalık çıkan yerlerde 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun 
ve Hizanmamesi çerçevesinde mücadele sürdürülmekte ise de, geniş çapta 
bir koruyucu mücadele programı uygulanamamaktadır.

Bu hususun gerçekleşebilmesi için ilgili Bakanlıkların (Gıda- 
Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî Savunma ve 
Orman) tam bir işbirliği halinde çalışmaları ve bununla ilgili mevzuat



hükümlerinin ise günün şartlarına göre gözden geçirilerek yenilenmesi za
ruri bulunmaktadır. Keza, aşı üretimi için gerekli imkânların sağlanması 
da lâzımdır. Türkiyede son 6 yıllık kayıtlara göre kuduz hastalığının 
hayvanlar arasında ve bölgeler üzerinden yayılışı ek tablo (6) da göste~ 
rilmiştir.

Hayvanlardan insanlara et, sut ve yumurta gibi besinlerle bula
şabilecek olan hastalıkların önlenmesi için sözü edilen gıda maddelerinin 
düzenli şekilde kontrolü yapılamamaktadır. Aynı durum hayvan sağlığını 
korutmak bakımından hayvan yemleri için de söz konusudur.

Gıda kontrolü sayesinde hem insan sağlığını korumak, henaie has~. 
talik etkenlerinin tesbiti ile hastalığının orijinini bulmak küretiyi a 
hayvan sağlığını da korumak mümkün olacaktır. Aynı şekilde mevcut mezba
haların da bir düzene konulması icap etmektedir. Halen yılda ortalama 
700 bin tona ulaşan et üretiminin ancak yarısı mezbahalarda gerçekleşmek
te, diğer yarısı mezbaha dışı ve kaçak kesimlerle tüketime arzedilmekte 
ve böylece zoonoz hastalıkların yayılmasına ve insan sağlığını tehdit et
mesine yol açmaktadır.

Yurdumuzda muhtelif tipte 361; kesim yeri şeklinde 376, büyük 
şehir tipi 19 ve kombina olarak 12 mezbaha vardır. Bu mezbahaların 270* 
inde ise Veteriner Hekim olmadığı için kontrollar yapılamamaktadır» Ay
rıca mevcutların büyük çoğunluğu da gerekli teknik ve hijyenik şartları 
taşımamaktadır.

Yurdumuzda küçük ve büyük baş hayvanlar arasında paraziter has
talıklar da, hakteriyel hastalıklarda olduğu gibi, geniş çapta olmamakla 
beraber, zaman zaman önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır® Fas?aziter 
hastalıklar diğer hastalıklar gibi çoğu zaman ani ölümler getirmemekte ve 
hayvanlar arasında sinsice seyretmektedir. Bu nedenle milli ekonomimize



önemli kayıplar verdiren parazite- hastalıklara yetiştiricilerimiz tara
fından son zamanlarda önem verilmeye başlanılmıştır. Zaman zaman bölgesel 
d e mon strasyonlar yapılmakta l/40 oranında pilot köyler tesbit etmek sure
tiyle halk eğitilmektedir. Bu çalışmaları genişletecek imkânlara ihtiyaç
<rardır.

Paraziter hastalıklarda ilâçlamalardan sonra Veteriner Hekim ve 
Sağlık hamurlarına bakteriyel hastalıklardan alınan aşılama ücreti gibi 
bir iîâçiama ücreti de verilirse elemanların daha fazla çalışması sağla
nabilecektir. Yurdumuzun bir parazitelojik haritası mevcut değildir. Fa
kat son yıllarda bu konuda bir proje hazırlanmış ve sonuçları alınmak 
üzeredir. Buna göre hastalıkların yayılışı ortaya çıkacak ve mücadele 
projeleri tesbit edilmek suretiyle bu problemi halledecek tedbirler alı- 
nacaktır.

Yem sıkıntısı çekilen kış aylarında ve kurak geçen mevsimlerde 
paraziter hastalıkların hayvanlardaki zararları daha da artmaktadır. Bu 
bakımdan hayvanların beslenmesine ve barınaklarının ıslahına yardımcı 
olabilecek tedbirlere ihtiyaç vardır.

îfenleketimizde deri sanayiinin geliştirilmesi için Pendikte bir 
Dericilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü kurulmuş bulunmaktadır. Burada 
hayvanların mezbahalarda derilerine zarar vermeden yüzülmesi, tekniğe 
uygun şekilde muhafaza ve işlenmesi ile derilere zarar veren paraziter 
hastalıklar konusunda halkımıza bilgi verilmekte ve bölgesel eğitim pro,. 
ramlan düzenlenmektedir. Buna paralel olarak Veteriner İşleri Genel Mü
dürlüğünce Devlet Hayvancılık- ^urumları civarında ve lüzum görülen bazı 
yer i-.-d e cemlere büyük zarar veren hypodermosis (Nokra) hastalığına



karşı mücadele yapılmaktadır. Deri sanayiini etkileyen bu paraziter has
talığa karşı geniş çapta mücadele yapılmasında büyük yarar vardır. Buna 
ilâveten aynı konuda yetiştiricilerimizi eğitime tabi tutmak için özel 
programlar düzenlenmesi ekonomik zararların önlenmesi bakımından faydalı 
olacaktır.

Paraziter hastalıklar grubundan ekonokok ile mücadelenin de ele 
alınmasında büyük yarar vardır. Bu hastalık köpeklerin ince par sakların
da yaşayan Echinococcus granulosus taeniası yumurtalarının insan ve hay
vanlar tarafından alınması suretiyle iç organlarında, özellikle akciğer 
ve karaciğerlerinde kistler yapmak suretiyle insanların sağlığını tehdit 
etmekle beraber hayvanlarda ise ekonomik kayıplara sebeb olmaktadır. Has
talığın arzettiği hu önem karşısında gerek yurt çapında ve gerekse bölge
sel olarak bir ekinokokkns mücadele programının hazırlanması gerekmekte
dir. Ancak böyle bir mücadelenin güçlüğü göz önünde bulundurulursa ayrı 
bir organizasyonu ve aynı zamanda sürekli çalışmayı zorunlu kılmakla be
raber etkili bir şekilde zabıta tedbirlerine de ihtiyaç doğramaktadır. 
Bundan başka mücadelenin haşarıya ulaşabilmesi için et yiyen yabani hay
vanlarla da mücadeleyi paralel olarak yürütmek zorunluluğu vardır, Eki- 
nokokkus mücadelesi için bir plân ve projenin hazırlanıaasma, ihtiyaçla
rın önceden temin edilmesine zaruret olduğu gerçektir.

4- K o r u y u c u  A ş ı l a m a  v e  Î î â ç l a m a l a r s
1975 yılında 1234 sayılı E.S.Z. Kanununa dşhil bulaşıcı hasta

lıklara karşı 56.540.203 baş hayvana aşı uygu1anmaş 2.499*714 baş hayvan
da paraziter hastalıklara karşı ilâçlanmıştır. (ekli cetvel Nos 7-8) Mem
leketin hayvan varlığı ve Hayvan Sağlık Rabıtasına dahil salgın hayvan 
hastalıklarının sayısının çokluğu gözönünde tutularsa 59.03Ş.917 baş
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hayvanın asılansa sı ve ilâçlanması gibi zor bir uygulamanın mevcut imkân
lar ve kofullar muvacehesinde nekadar güçlükle gerçekleştirilebileceği 
ortaya çıkmaktadır.

Veteriner Hekimliğin esası koruyucu hekimlik olduğuna göre bazı 
salgın hastalıklara karşı lokal aşılamalardan ziyade satıh aşılaması ya
pılması zorunludur. Türkiye’deki 14,5 milyon civarındaki sığır ve manda
nın her yıl memleketimizde hüküm süren şap hastalığı virüs tiplerine kar
şı (â22-0i~Asya l) sistematik olarak aşılanmaları gerekmektedir. Koyun 
ve keçiler ile domuzların da şap'a karşı aşılanmaları ayni şekilde önem
lidir. Tüm çifttırnaklı hayvanları aşılamak için yaklaşık olarak 90-100 

milyon sığır dozu şap aşısına ihtiyaç vardır.
Gene 65 milyon koyun ve keçinin çiçek hastalığına karşı korun

ması programlı bir çalışmayı gerektiriyor. Buna ilaveten 40 milyon kanat
lının yılda en az 2 defa Hevcastle hastalığına karşı aşılanması mecburi
yeti de düşünülürse 80 milyon doz Newcastle (Yalancı Tavuk Vebası) aşı
sına ihtiyaç olduğu meydandadır.

Bu gün aşı üretim Lâboratuvarlarında mevcut teknik eleman sayı
sının Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğüne ayrılan ödenek ile mevcut lâboratuvar cihazlarının mik
tar ve sayılarının, aşı üretim, teşhis ve araştırma çalışmalarına paralel 
olarak artırılması gerekmektedir. Bölgesel aşılamaları daha genişletmek 
için iller teşkilâtında mevcut 855 veteriner hekim ile 1200 Hayvan Sağ
lığı 14emuru adedinin ihtiyaca yeter düzeye getirilmesine, eldeki eski va
sıtaların yenilenmesine acilen zaruret vardır. Netice itibariyle, veteri
ner mücadele ekiplerinin vasıta imkânlarının artırılarak daha verimli ve 
aktif hale getirilmesi, ödenek bakımından elemanların aaddi yönden tatmin
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edilmesi gerekli görülmektedir. Halihazır durumda veteriner teşkilatının 
mevcut olanakları en iyi şekilde değerlendirerek sürekli mücadelelerle 
bir çok salgın hastalıkları kontrol altına almış ve zararlarını asgari 
seviyeye indirmeye çalıştığı bilinen bir gerçektir.

Hayvan Sağlık Memurlarına verilmekte olan hayvan tazminatı yeri
ne mücadele hizmetlerin de harcırah sisteminin uygulanması, hizmette ve
rimliliğin artırılması bakımından çok yararlı olacaktır. Diğer taraftan 
aynı durumda olan Ziraat teknisyenlerine verilen bir üst derece intibak 
hakkının 657 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle Hayvan Sağlık Memur
larına da sağlanmasının aynı şekilde hizmet verimliliğinin artırılması 
yönünden Bağlıyacağı yararlar hüyük önem taşımaktadır.

Yukarda sayılan çeşitli hastalıklara karşı uygulanmak üzere yıl
da istihsal edilen aşı miktarı (ekli cetvel No: 9) da gösterilmiştir.

Bazı bölgelerimizde ulaşım imkânlarının yetersizliği kış mevsi
minin ağır gitmesi ve coğrafi durumları nedeniyle hastalıklar ya çok geç 
veya hiç haber verilmemekte bu sebeple hastalıklara Hükümet Veterinerlik
lerince geç el konulmakta ve mücadelede önem arzeden kesin teşhis için 
gerekli marazi madde kısa zamanda lâboratuvara ulaştırılamadığından aşı 
tatbiki gereken durumlarda lüzumlu aşı ve serom gibi maddelerin mahalle
rine gönderilmesi gecikmektedir, işi istihsâl kurumlan aşıları mahalle
rine ancak normal posta ile gönderebilmekteftir. Uçakla gönderilmek iste
nildiğinde her yere her zaman uçak seferi bulmak mümkün olmadığı gibi 
fazla kolileri de parçalar halinde taşımak zorunluğu doğmaktadır. Bu ne
denle, hastalık mahallerine sür*atle ulaşımı sağlamak, özellikle salgın
larla geniş çapta mücadele de sağlık tedbirlerinin zamanında alınması,



vakitten tasarruf, insan gücünden azami derecede yarar lansak için heli
kopterler kullanılmasına zaruret duyulmaktadır.

Veteriner İşleri Genel Müdür.üğü teşkilâtında taşınmasında özel 
itina- gereken aşı seroa gibi biyolojik maddeleri modern ölçülere uygun 
olarak taşıyan soğuk havalı ulaş'm zinciri halen mevcut olmamakla beraber 
bu konuda adı geçen genel müdürlükçe gerekli tedbirler için bazı girişim
lerde bulunulmuştur, örneğin*

a) Her bölgedeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri ile 
Veteriner Bölge I*Sb o ratuvarlarındaki soğuk nava depolarında hastalıkla
rın durumuna ve bu kurumlar bölgesine giren illerin ihtiyaçlarına göre 
çeşitli aşılar stok edilmektedir. Mücadele programları dikkat nazara alı
narak o bölgedeki yakın yerlere aşılar dağıtılmakta böylece aşıları gön
derme mesafeleri kısaltılmakta ve uygun olmayan şartlar asgari hadde iri
liri 1 .-sektedir.

b) Aşı sevkiyatınm frigorifik kamyonlarla yapılması zorunlu
dur. Bu konuda bazı projeler mevcuttur. Bıına göre Bakanlık bütçesinde bu 
iş için yeteri kadar ödenek ayrılması şarttır. Aksi takdirde sıcak ve çok 
soğuk havalarda aşı nakli daima sakıncalı olmakla beraber aşıların bağı
şıklık. verme gücünü de kaybetmelerine neden teşkil edeceğinden aşılama
lardan beklenen fayda sağlanamıyacaktir.

Resmi kayıtlara gere, 1975 yılında 1234 sayılı Hayvan Sağlık 
Zabıtası ânumma dahil hastalıklardan ölen ve öldürülen hayvan sayısı 
21.488 adet küçük ve büyük baş, 54*961 kanatlı olmak üzere 76.449 adet
tir. Şurası muhakkakki bu rakamlar hiç bir zaman gerçek rakamlar değil
dir, Çeşitli nedenlerle köylüden ölen veya hasta olan hayvan sayısını tam 
olarak öğrenmek mümkün olamamaktadır. Tine Hayvan ̂ ağlık Zabıtası Kanunu
na dahil olmayan hastalıklardan, açlık ve bakımsızlık, şiddetli kış, iç 
ve dış parazitlerden ölen hayvanların sayısının ve bunların para



değerinin kesin ire hatta global olarak saptanmasına ölçü olabilecek emia 
kaynak ve istatistik bilgiler mevcut değildir.

Ayrıca hem kantite hem de kalite üzerine etkili nutrisional mak- 
ro elemant durumları memleketimizde henüz incelenmemiştir. Araştırmalar
da bu konuya eğilinmeli ve genel bir hastalık ve mineral madde haritası 
yapılmalıdır.

Diğer önemli darboğazlardan biri de mali formalitelerin çokluğu 
veya harcamaları kısıtlayıcı hükümlerin mevcut oluşudur. Her yıl Gıda- 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilen imkânlarla görev ve yetki sınır
ları içerisine giren hizmetleri en iyi biçimde yetiştirici ve çiftçinin ' 
ayağına getirme gayreti içerisinde bulunulmakta ise de günün şartlarına 
uygun düşmeyen 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunlarının bazı bağlayıcı hükümleri karşısında salgın hayvan 
hastalıkları ile mücadele hizmetleri için ön görülen harcamaları formüle 
etmekte güçlük çekildiği görülmektedir.

Diğer taraftan Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerin dönemler 
halinde ve muayyen oranlarda serbest bırakılması hizmetleri aksatmakta
dır. Bu bakımdan sözü edilen mevzuatın çalışmalara paralel düzeye geti
rilmesi için konunun ele alınmasında büyük yararlar vardır.
IV- İLKELEŞ VE TEDBİRLER s

Yukarıdaki bölümlerde değinilen sorunların çözümü için Gıda— 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli konularda bazı tedbirler içine 
girmiş olduğu görülmektedir. Bunun dışında alınması gereken tedbirler 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1— Günün koşullarına en etkin cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve 
bir kaç kere de hükümet değişiklikleri nedeni ile kadük olmuş bulunan ve 
halen Millet Meclisi Komisyonlarında müzakere için bekleyen Hayvan Sağlığı



Zabıtası Kanun -aşarisinin bir an evvel Meclislerden geçirilmesi sağlan
malıdır.

2— Komşu ülkelerla hudut bölgelerimizde hayvan ve ürünlerinin it
hâl, ihraç ve transitleri Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Cfümrük ve Tekel ve 
İçişleri Bakanlıkları arasında sağlanacak bir koordinasyonla düzenli 
kontrola tabi tutulmalıdır.

3- Komşu ülkelerdeki salgın hayvan hastalıkları konusunda tam bilgi 
almak ve veteriner çalışmalarını sürekli biçimde izleyebilmek amacıyla 
elçiliklerimiz nezdinde birer Veteriner Müşavirliklerin ihdası ele alın
malıdır.

4- Yurt içinde hayvan trafiği esasları saptanmalı, hayvan pazar
ları sergi ve panayırlarının sıkı bir sağlık kontroluna tabi tutulabil.- 
mesi için ilgili kuruluşların sorumlulukları yeniden tesbit edilmeli ve 
işbirliği sağlanmalıdır.

5- İthâl olunacak damızlık hayvanlar orijinlerinde ve giriş kapı
larında sağlık yönünden Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tesbit 
edilen teknik şartnamelere ve mevcut yasalara göre öngörülen muayenelere 
tabi tutulmalı ve sınırlarımızdaki tahaffuzhanelerde kontrollarm daha 
iyi bir şekilde yapılabilmesi için imkânlar yeterli hale getirilmeli, 
ayrıca hava limanlarımızın yakınında birer hayvan park ve istasyonları 
tesis edilmelidir.

6- Salgın ve paraziter hastalıkların yayılmasında önemli rol oyna
yan mer’a ve yaylalar hakkında bir mevzuatın çıkarılarak, mer'aların ıs
lâhı, padoklanraası, mer'a istiabına göre hayvan sokulması, münavebeli 
otlatma, müşterek mer’a ve sulakların kontrol ve disipline edilmesi gibi



hususlar bazı esaslara sağlanmalıdır.
7- Bilhassa kurak geçen yıllarda ağır ve uzun süren kış mevsimle

rinde doğu ve güney doğu bölgelerimizde yemsizlik ve fizyolojik sefalet 
dolayısiyle hayvanlar arasında daha kolay çıkan ve süratle yayılan salgın 
hastalıklar için de, bir tedbir olmak üzere, bu belgelerin tesbit edile
cek muayyen yerlerinde kaba ve daneli yemleri depo edecek organizasyon 
kurulmalıdır.

8- Salgın hayvan hastalıklarıyla savaş hizmetlerinin gerektirdiği 
harcamaları kısıtlayan 2490 sayılı Artırma-Eksiltme ve 1050 sayılı Muha- 
sebei Umumiye kanunlarındaki hükümlerin günün şartlarına göre ayarlanması 
ve hizmetleri engelliyecek nitelikten çıkarılması, ayrıca yurt hayvancı
lığını genel olarak tehdit eden büyük salgınların vukuunda bu hastalık
lara zamanında el konulması ve radikal bir mücadele sisteminin uygulana
bilmesi için lüzumlu ödeneğin kısa zamanda sağlanması bakımından 2490 
sayılı kanuna özel hükümlerin konulması.

9- Hizmetler için her yıl bütçeye konan ödeneklerin dönemler halin
de serbest bırakılması sırasında cari harcamaların tamamının serbest bı
rakılmak suretiyle mücadele hizmetlerinin aksatılmaması,

10- Gıda kontrolü mevzuatına gönün şartlarına ve gerçeklere uygun 
bir biçim verilmesi, mezbahaların yeni bir sistem dahilinde disipline 
edilmesi yoluna gidilmelidir. Kandıra, sucuk ve pastırma işletmeleri gibi 
hayvansal besinlerin imâl edildiği yerlerde gerekli kontrollarm yapıl
ması için mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, özellikle hem hayvansal 
besinlerin hem de hayvan yemlerinin muayene ve analizleri yönünden gıda 
kontrol lâboratuvarlarmda yapılan çalışmaların hızlandırılması için



mevcut lSboratuvarlarm ödenek, eleman ve malzeme bakımından tamamlanma
sı, bilhassa numune alma, piyasa kontrol-arı yapma yetkisinin bu llbora- 
tuvarlara verilmesi yolunda yeni bir sistem getirilmesi.

11- Veteriner sağlık kumalarına son yıllarda eleman temin edilmesi 
için karşılaşılan güçlükler göz önünde tutularak temel sağlık hizmetleri
nin durmasına veya yavaşlamasına müncer olabilecek nedenlerin ortadan 
kaldırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

12- Mücadelede kullanılan motorlu vasıtaların kısa zamanda yıpranma
ları göz önünde bulundurularak, her yıl bunlardan bir kısmının yenilen
mesi ve boşlukların doldurulması amacıyla bütçede teklif edilen vasıta
ların tamamen kurumlara yılı içerisinde verilmesi ve mücadele hizmetle
rinde ferahlık ve kolaylıkların sağlanması.

13- En kısa zamanda Veteriner Hekim sayısının 4.500*e ulaştırılması 
için Veteriner Fakültelerinin sayısı artırılmalı, halen faaliyette bulu
nan Fakültelerde daha fazla öğrenci yetiştirebilmek amacıyla kapasite ve 
kontenjanlarının artırılması olanaklarının araştırılması,

14- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı kuruluşlardaki personel için etkin bir istihdam statüsü 
getirilmelidir. Genç Veteriner Hekimlerin mesleğe yönelmeleri için mes
leğin cazip bir hale getirilmesi bakımından sosyal güvenceler getirecek 
tedbirler alınmalıdır. Veteriner Bağlık ve Araştırma Ŝırumları uzman 
eleman, araç ve gereç bakımından takviye edilmeli ve yurt dışından ileri 
öğrenim olanakları sağlanmalı ve bunlar uzman eleman yetiştirilmesinde 
kullanılmalıdır.

15- Yardımcı iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi için



bir plân dahilinde ihtiyaçlar gösterilmeli ve mevcut okulların tara kapasi 
te ile çalıştırılması, gerekirse yeni okulların açılması için teşebbüse 
geçilmeli ve öğretimde pratik yöne ağırlık veren bir program uygulanmalı!

dır.
Ankaraöa faaliyete geçmiş bulunan Lâborant Meslek Lisesinin dahs 

verimli hale getirilmesi ve 'buradan mezun olacak elemanların lâboratuvaj- 

larımısda her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yetiştirilmelerini te
min amacıyla Türk-AIssan Teknik İşbirliği çerçevesi dahilinde bir proje 
hazırlanmış bulunmaktadır. Konu Dışişleri Bakanlığımız kanalı ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtına da intikâl etmiş ve görüşleri alınmıştır. Bu proje
nin bir an önce yürürlüğe konulması için gerekli hertürlü çaba gösteril
melidir.

16-Eizraet içi ve yetiştiriciler için her yıl düzenlenmekte olan 
eğitim programları etkin bir şekilde yaygunlaştırılmalıdır.

17-Veteriner Sağlık ve Araştırma Burumlarına ayrılan ödenekler ar
tırılarak, bu kurumlar modern araçlarla donatılmalı, mevcut aşı. serum 
ve diğer biyolojik madde üretimi arttırılmalı ve ihtiyaç duyulan yeni 
aşıların üretimine geçilecek şekilde boşlukların doldurulması ciheti;:. .: 
gidilmelidir.

18-Yeteriner İşleri Genel Müdürlüğü aşı ve biyolojik maddelerin 
uygulama mahalline ulaştırılmasında gerekli olan soğuk zincirden henüz 
mahruBÜlur» Taşıma ve muhafazaları belli bir ısı ve itina isti yen bu mad
delerin nakil ve depolanmaları için özel bir soğuk zinciri kurulmalı ve 
her yıl bütçeye yeni frigorifik vasıtalar alınması amacı ile yeterli öde
nekler konulmalıdır»



19- Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü ve lâboratuvar- 
lar sadece aşı, serum ve biyolojik madde üreten kuruluşlar olarak görül
memeli, bunların uygulayıcı kesim için araştırma yapan ve araştırıcı in
san gücü yetiştiren birer kuruluş haline gelmeleri yolunda araştırma ve 
eğitsel durumlarını geliştiricek tedbirlerin alınması üzerinde önemle du
rulmalıdır»

20- İhtisaslaşmaya günün şartlarına cevap verecek yeni hir yön ve
rilmelidir. Araştırmanın ön plâna alınması, araştırmacılara yurt içinde 
yabancı dil öğrenebilmeleri için imkânlar sağlanması ve araştırma çalış
malarını mali yönlerden desteklemek için mevzuatta değişikliklere geçil
mesi bakımından yeni çalışmalar yapılmalıdır.

21- Hayvan sağlığı alanında araştırma yapan kuruluşlar, TBTAK Uygu
layıcılarla İlişkiler Ünitesi ile yakın temas ve işbirliği içinde bulun
malı, ayrıca bu kuruluşlar ve konu ile ilgili icra birimine bağlı taşra 
örgütüyle TBTAK-Uygulayıcılarla İlişkiler Ünitesi arasında işleyen bir 
organik bağ kurulmalıdır. Diğer taraftan hayvan sağlığı alanında araştır
ma yapan kuruluşlar ve TBTAK'ca desteklenen veya yürütülen araştırmalar
dan alınan sonuçların uygulamaya intikal ettirilmesi ve izlenmesinde konu 
ile ilgili kuruluşlar ile TBTAK-Uygulayıcılarla İlişkiler Ünitesi arasın
da sıkı, bir işbirliği bulunmalıdır.

22- Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı yıllık aşılama 
ve ilâçlama programlarının daha kolay ve yaygın hir şekilde uygulanabil
mesi, tatbikatın kısa zamanda tamamlanması, çalışmaların sür'atlandırıl».* 
sı ve tampon bölgelerin zamanında aşılanabilmesi için teşkilâtın eleman, 
ödenek ve vasıta bakımından takviye edilmesi.



23— Şap hastalığı ile savaşın daha etkin olması işin personel,araç 
ve üretimin artırılması sağlanmalıdır. Şap Enstitüsü Tevsii Projesinin 
gerçekleşmesi için çaba gösterilmelidir. Şap Enstitüsünün gerek memleke
timizin hayvan sağlığı, gerekse Balkanlar ve Ortadoğu hayvan sağlığı ba
kımından arzeitiği önem karşısında bu enstitünün endüstriyel bir kuruluş 
düzeyine getirilerek gerek organizasyon, gerekse adrainistrasyon ve fi
nansman yönünden batıdaki örnekleri seviyesinde hizmet görmesi için özel 
bir mevzuatın hazırlanmasına gerek bulunmaktadır.

Diğer Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde de böyle bir 
idare sisteminin getirilmesi aynı derecede önem arzetmektedir.

24~ ‘Tavuk yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde tavuk hastalık
ları ile daha etkin mücadele için mevcut projelerin genişletilmesi veya 
daha geniş kapsamlı yeni projelerin hazırlanması ve tavuk hastalıklarına 
karşı kullanılan aşıların üretimlerinin artırılması ve yeni ele alman 
Karek aşısının bir an evvel tatbikata çıkarılması için istenilen imkânla
rın sağlanması.

2Ş~ Tine son yıllarda memleketimizin bazı bölgelerindeki hayranlarda 
yavru atmalara sebep olan bir takım bakteriye!, viral, mikotik ve parazi- 
ter enfeksiyon ve eovaziyonlar ortaya çıkmaktadır. Böyle önemli yetiştir
me hastalıklarının daha yaygın bir nitelik kazanmasını önlemek amacı ile 
hazırlanacak projeler için gerek lâboratuvarlarıaızda, gerekse tatbikatta 
lüzumlu tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaç tesbit çalışmalarına geçilmesi
ne gerek vardır.

26- Buam mücadelesinin hazırlanan beş yıllık projeye göre 1975 ve 
1976 dilimleri bölgesel olarak uygulanmıştır. Tüm memleketi kapsayan bir



ruam mücadelesi için bu beş yıllık projenin tamamının uygulanmasının sağ
lanması; , ' ’ . .

27- İnsan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli olan kuduz hastalı
ğına karşı etkili bir mücadele yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümle
rinin günün-şartlarına göre gözden geçirilerek yenilenmesi ve ilgili ku
ruluşlar arasında yapılacak işbirliği ile hazırlanacak bir projenin uygu
lanmaya konulması» Buna ilâveten hastalığa karşı aşı üretiminin artırıl
ması için gerekli imkânların sağlanması

28~ Diğer önemli zoonozlardan (Brucellosis,lPuberculosis,Leptospiro- 
sis ve Echinococcosis) gibi hastalıklarla yurt çapında daha etkili bir 
mücadele yapabilmek için Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce eleman,vası
ta, malzeme ve ödenek ihtiyacını kapsıyan mastır projeler hazırlanraalıdm 

29- Brucellosis’e karşı aşılama programları genişletilmeli ve Lept- 
tospirosis aşısı üretiminin en kısa zamanda gerçekleştirilerek tatbikata 
çıkarılması amacıyla Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bün
yesinde bulunan lâboratuvarın her bakımdan teçhiz edilmesi imkânlarının i 
aranması.»

30- Paraziter hastalıklarla ve özellikle kan parazitleri ile etkin 
bir şekilde savaşılması için ilâçlamaya iştirak eden Veteriner hekim ve 
yardımcılarına ücret ödenmeli veya ilâçlanan hayvan sayısına göre teşvik 
primi verilmelidir.

31- Deri sanayii açısından büyük önem taşıyan hypodermosis’e karşı 
hastalığın yaygın olduğu yerlerde öngörülen bölgesel mücadeleler için 
projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması imkânlarının araştırılması.
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32—Parazit er hastalıklar mücadelesine hu günkü uygulansa, dışında ye
ni bir veçhe verilerek paraziter e avaz yon lar ı üzerinde yapılacak araştır
malara paralel olarak mücadele sahalarının genişletilmesi için hazırlana
cak projeler eleman, ödenek, vasıta,ilâç ve malzeme bakımından desteklen
melidir.

33- Özelikle kültür ırkı sığırlar arasında büyük telefata sebep 
olan ve kenelerle hayvanlara bulaşan Theilariosis hastalığına karşı aşı 
hazırlanması için Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde baş
latılan çalışmaların devam için mevcut ihtiyaçların sûr "aile temini hu
susunda tedbirlerin alınması.

34— Salgın ve parazit er hastalıklar dışında, memleketin hayvan var
lığı mutrisyonel hastalıklar ve makro-mikro element yetersizliği veya 
dengesizliği nedeni le sayı ve verim kaybına uğramaktadır. Bu kayıpların 
araştırılıp güvenilir istatistik! bilgiler elde edilmesi yolunda, yurdun 
salgın, parazit er ve nutrisyonel hastalıklarla birlikte mikro ve makro 
element durumlarını belirleyen haritaların yapılarak faaliyetler bölgesel 
özelliklere göre programlaştınlmalıdır»



Yıllar İtibar'' 7la Sayvan Sayısı 
(1967 - 1976)

Tablos 1
Yıllar B.Baş

(1000)
K.Baş
(1000)

Tektıraaklı
(1000)

Domuz
(1000)

Toplam
(1060)

196J, 15.456 56.537 3.407 13 75.400
1968 15.060 57.224 3.410 14 75.708
1969 14.406 56.618 3.338 18 74.380
1970 I3.904 55.954 3.153 20 79.031
1971.. 13.708 55.323 3.088 18 72.137
1972 14.109 57.269 2.975 12 74.365
197} 14.281 58.793 2.854 13 75.941
İ2H__ 14.428 59.285 2.699 15 76.427
1315 14.522 - 64.717 2.715 15 81.955
1976 14.261 61.919 2.667 16 78.848



Tablo* 2

Tıllar İtibariyle Kanatlı SayiBi 
(1967 - 1976)

Tı11ar Kanatlı Adedi
(1000)

1967 32.160
1968 33.975
1969 34.336
1970 34.289
1971 36.590
1972 38.530
1973 38J674
1974 ' 41.006
1975 32.226
1976 37.668



Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa Tabi ve 
İhbarı Mecburi Olan Salgın ve Bulaşıcı Hayvan

_ . , , . HastalıklarıTabloı 3
1- Sığır ve mandalarda sığır vebası hi-stalığı
2- Çift tırnaklı hayvanlarda şap (Tabak) hastalığı

/

3- Muhtelif nevi hayvanlarda Dalak (Anthraı) hastalığı
4- Sığırlarda Yanıkara hastalığı
5- Sığırların Ciğer Ağrısı hastalığı
6- Sığırlarda Verem (Tüberküloz) hastalığı
7- Keçiciğer Ağrısı hastalığı
8- Mandaların Barbon hastalığı
9- Sığırların Pastörelloz hastalığı
10- Koyun keçi ve develerde Çiçek hastalığı
11- Tektımaklı hayvanlarda Ruam (Mankafa) hastalığı
12- Beygirlerin Salgın Beyaz Damar hastalığı 
1.3- Beygirlerde Beygir Frengisi hastalığı
14- Tek ve Çift tırnaklı hayvanlarda Uyuz hastalığı
15- Her nevi hayvanlarda Kuduz hastalığı
16- Domuzlarda Kızıl hastalığı
17- Tavuk Kolerası hastalığı
18- Tavuk Vebası hastalığı
19- Kanatlı Difteri-Çiçek hastalığı
20- Kanatlıların Pullorum ve Gallinarum hastalığı
21- Yalancı Tavuk Vebası (Netrcastle) hastalığı
22- Koyun ve keçilerde Sütkesen (Agalaksi) hastalığı
23- Taylarda Gurm (Adenitis Eçpıorum) hastalığı
24- Sığırlarda Bulaşıcı Meme İltihabı (MastitiB Contagiosa) hastalığı
25- Bulaşıcı Yavru Atma (Abortus Enzooticus) hastalığı



26- Piroplaaaosis (Piroplazmoz) hast al iği
27- Distooatosis (Kelebek.) hastalığı
28- Hipoderaosis (Hokra) hastalığı
29- Koyunlarda Enterotoremie hastalığı
30- Koyunlarda îönfeksiyöz Hepatit Hekrozan hastalığı
31- At Vebası hastalığı
32- Basiller İkterohemoglobinüri (İkter) hastalığı
33- Kılkurdu (Strongylosis) hastalığı
34- Ekinokok (Echinoccoccoais) hastalığı
35- Koyunlarda Mavidil hastalığı
36- Domuz Vebası hastalığı



Bazı Ülkelerde Hayvan Ünite Tekünü, Veteriner Hekim Sayısı 
ve Bir Veteriner Hekim3e îsahet eden Ünite olarak

Ülkenin Adı
Hayvan ünite 
yekünü

Veteriner
sayısı

Bir Vet.Hekime isabet eden 
ünite olarak hayvan sayısı

Arnavut iıık 764 113 6.8
Avusturya 2705 1601 1.7
Belçika 2760 986 2.8
Bulgaristan 3367 783 4.3
Danimarka 4408 1668 2.6
Fransa 20471 4068 5.0
F.Almanya 14351 8297 1.7
Macar İst sın 4033 2550 1.6
İtalya 11088 7700 1.4
Polonya 13397 3735 3.6
Tugoslavya 8046 2741 2.9
Kanada 11022 ccoCM 5.4
A.B.D. 99484 20100 4.9
Afganistan 5074 10 507.4
Kıbrıs 143 7 20.4
Hindistan. 185436 6116 30.3
İran 7183 426 16.9
Irak 3874 51 76.0
İsrail 314 175 1.8
Ürdün 331 18 18.4
Pakistan 35057 1080 32.5
Suriye 1694 33 61.3
Türkiye 19838 1042 .. 19.0



Yeteriner Sağlık Kurunlarında Üretilen Aşı,Serum 
Biyolojik ve Kimyevi Maddeler

Tablo» 5

1- Sntero-toıaemie Aşısı
2- Yanıkara Aşısı
3- Infeksiyöz Hepatit Necrozant Aşısı
4- Botulismus Aşısı
5- Icterohemoglobunurie Aşısı
6- Anthraı Aşısı
7- Brucella- S.19 Aşısı
8- Melitensis Hev.I Aşısı
9- Hemorajik Septicemie Aşısı
10- Buzağı Septicemie Aşısı
11- Salmonella Abortus Ovis Aşısı
12- Paratuberculose Aşısı 
.13- 0 tipi Şap Aşısı
14- A tipi Şap Aşısı
15- Asia-I tipi Şap Aşısı
16- Sığır Yebası Aşısı
17- Alimunyum Hidroksitli Koyun Çiçek Aşısı
18- Attanue Koyun Çiçek Aşısı
19- Keçi Çiçek Aşısı
20- Keçi-Ciğerağrısı Aşısı
21- Simple Kuduz Aşısı
22- Kelew'Kuduz Aşısı
23- Kısrak Virusi Abortus Aşısı
24- înactif Agalazia Aşısı



25- Attenue Agalaxie Aşısı
26- Ecthyma Aşısı
27- Newcastle Adele Açısı
28- Nescastle Burun-göz Damla Aşısı
29- Newcastle İçme Suya Aşısı
30- Hewcastle İnactif Aşısı
31- Tavuk Difteri-Çiçek Aşısı
32- Güvercin Çiçek Aşısı
33- Brucella Tüp Agglutination Antijeni
34- Plate Test Antijeni
35- Ring Test Antijeni
36- Pullorum Antijeni
37- CRD Antijeni
38- PPD Johnin
39- OLD Bovin Tüberculine
40- Întra-Derme Palpabrale Mallein
41- Tablet Mallein
42- Buzağı Septicemie Serumu
43- Alimunyua Bydroksit Jeli
44- Sodium Selenite
45- Sitrasiil Salution
46- Pepton (PERDİK)
47- Distofajin Kapsülü (1976 da İmalattan Kaldırıldı)



Kuduz Hastalığının Türkiye'de Son 6 Yıllık Yayılış 
Tablo t 6 Ş e m a s ı

Mihrak Koyun Köpek Ölen ve Öldürülen
Sene Sayısı Tek T. Sığır Keçi Kedi Hayvan Sayısı
1970 699 50 336 85 558 1029

1971 651 5 79 23 253 3 69
1972 756 33 280 82 555 950
1973 954 54 399 84 808 1340
1974 997 36 399 148 838 1361
1975 1055 55 365 81 824 1325

Bu 6 Yıllık Sonuçları Kayıtlarımıza göre Değerlendirirsek

Birinci derecede fazla kuduz hastalıkları Karadeniz bölgesinde olduğu
2.c H « i» t» Trakya "
3.cü " hm » îçanadolu ve Bge "
4 0 cü " " " " Akdeniz "
Ş.ci " " " " Doğu Anadolu "
6.cı " m ıı o Güney Doğu Anadolu ”



1975 Tılı Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar îstatistiki
Tablo s 7 C e d v e l i

Hastalığın Adı Mihrak
sayısı

Hastalığa
tutulan
Hyv.sayısı

Hastalıktan 
ölen hayvan 
sayısı

Aşılanan Hayvan 
sayısı

Şap 561 121.600 383 3.832.058
Hnterotoıemi 432 4.740 4.117 12.305.468
Ant hraı (Şarbon) 355 2.014 1.895..... 3.265.006
Koyun Çiçek 1.976 39.972 4.912 15.887.849
Keçi Çiçek 145 3.846 662 911.618
Keçiciğer Ağrısı 79 1.318 705 151.371
Yanıkara 147 509 391 694.360
Barbon 40 188 119 57.859
îkter 4 3.457 20 37.068
Agalaksi 64 3.645 104 669.968
Botulisnıus _ 39.195
înf.Hep.Kek. 231 2.115 1.951 1.184.849
Nevfcastle 110 52.783 52.783 17.341.273
Tavuk Çiçeği 36 22.890 1.290 68.736
Pullorura 4 888 888 373.718
Kuduz 1.054 4.312 617 32.179
Bank 1 50 50 7.564
Brucellosis 27 35 2.591

T O P L A M * 5.082 264.362 70.887 56.870.822
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Paraziter Hastalıklar İstatistiki Cetveli

Tablo t 8

Hastalığın âdı
Mihrak
sayısı

Hastalığa 
tutulan 
Hayv.sayısı

Hastalıktan
ölen hayvan 
sayısı

Hastalığa karşı 
İlâçlanan hayvan 
sayısı

Distomatosis 44 2248 1830 255»044

Piroplasasosis 139 3167 590 70.761

Oyuz 39 1818 34 54.834

Hypodermosis - - - 4.387

Strongyiosis 65 3436 375 1.057.167

Dış parazit - - - 1.062.221

T O P L A M *  341 10.669 2.849 2.499.714



?e teriner Sağlık Kurmalarında 1975 Yılında 
Üretilen Aşı» Serum» Biyolojik ve Kimyevi Maddeler

Tablo t 9

Kuruman Adı Üretilen Madde
ETLİK Veteriner Kontrol 
ve Araştırma Enstitüsü

Doz(1000)
Antkraz Aşısı 5.450.0
Paratuberculose Aşısı 0.2
Koyun Çiçek Aşısı 6.118.0
Siraple Kuduz Aşısı 37.9
Kelev Kuduz Aşısı 40.7
Kısrak Vırusi Abortus Aşısı -
Newcastle Burun-Göz Damla Aşısı 900.0
Newcastle İçme Suyu Aşısı 660.0
Nevfcastle Adele Aşısı 9.150.0
Tavuk Difteri-Çiçek Aşısı 650.0
Güvercin Çiçek Aşısı 200.0
CHD Antijeni 7.5
OLD Bovin Tuberculine -
Intra—derme Palpebrale Mallein -
Tablet Mallein -

Sodium Selenit 321.5
Sitrasül Solüsyonu 629.2
Entero-tozaemie Aşısı 8.322.2
Yanıkara Aşısı 652.3
Infectıöz Hepatit Necrozant Aşısı 967.0
Botulismus Aşısı 24.0
Icterohemoglobinurie Aşısı 25.1
Salmonella S.19 Aşısı 6.0
Melitensis Rev.I Aşısı 394.4
Hemorajik Septicemie Aşısı 79.2
Buzağı Septicemie Aşısı 10.2
Salmonella Abortus Ovis Aşısı 44-7
Al.Hidroksitli Koyun Çiçek Aşısı 3.787.2
Attenüe Koyun Çiçek Aşısı 2.174.6
Keçi Çiçek Aşısı 1.045.4
Keçi Ciğerağrısı Aşısı 114.8
İnaktif Agalazie Aşısı 77.7
Attenüe Agalazie Aşısı 718.6

ve Araştırma Enstitüsü



Pendik Veteriner Kontrol
ve Araştırma Enstitüsü Echtyma Aşısı -

Newcastle Adele Aşısı 7.303.0
Newcastle Burun-Göz Bamla Aşısı2.600.0
Tavuk Bifteri-Çiçek Aşısı 620,0
Brucella Töp.Agg.Antijeni 45*0 (cc.)
Plate Test Antifeni 0.7 (cc.)
Ring Test Antijeni 0.5 (cc.)
Pullorum Antijeni 415.6
Buzağı Septisemie Serumu 7.4
Alimunyum Hydroksit Jeli 1.2 (Lit.)
Sodium Selenite -

Pepton (PENBİK) 418 (Kgr.)
Boz

Kurumun Adı Üretilen Madde (1000)
Şap Kontrol ve Araştır 0 Tipi Şap Aşısı 5.875.0
ma Enstitüsü A Tipi Şap Aşısı 1.350.0

Asia I Tipi Şap aşısı 1.450.0
Sığır Vebası Aşısı• _

Alimunyum Hidroksit Jeli 1.2 (Lit.)
Bornova Veteriner Kont
rol ve Araşt.Enstitüsü Sodium Selenit 5.0
Elâzığ Veteriner Kont. Newcastle Adele Aşısı 5.780.0
ve Araşt. Enstitüsü Sodium Selenit 29.575
Samsun Veteriner Kont. Yanıkara Aşısı 631.8
ve Araşt. Enstitüsü Newcastle İnaktif Aşisı 749.6

Sodium Selenit ..

Konya Veteriner Kont. Entero-toxaemie Aşısı 2.551.0
ve Araşt.Enstitüsü Koyun Çiçek Aşısı 3.444.6

Sodium Selenit • 11.6
Bursa Veteriner Bölge Keçi-Ciğerağrısı Aşısı 5.4
Afyon Veteriner Bölge 
Gıda Kont.Lâboratuvarı Keçi-Ciğerağrısı Aşısı 0.25

Çeşitli Aşı Üretimi 65.278.802 doz
Biyolojik Madde Üretimi 2.526.200 cc.

•• « " 418 Kg.



Şap Hastalığına Karşı Her Yıl Aşılanan 
Hayvan Sayısı 

(Trakya ve Anadolu Bölgeleri İtibariyle)
(1562-1975)

Tablos 10

Aşılanan Hayvan Sayısı

Yıllar Trakya'da Anadoluda Toplam Tipler

1962 314.791 179.017 ■ 493.808 SATı, A,

1963 924.321 705.587 1.629.908 N İt

1964 1.550.097 1.187.664 2.737.761 »t N

1965 1.787.832 1.157.563 2.945.395 SAT^, ,0ı f App

1966 1.574.103 959.453 2.533.556 •»

1967 1.854.111 925.500 2.779.611 A99, o1

1968 i .691-4r>ö 1.618.215 3.309.665 M

1969 2.114.213 2.480.695 4.594.908 . n

1970 1.507.819 1.664.632 3.172.451 M

1971 1.612.268 1.064.445 2.676.713 tt

1972 2.003.975 •2.447.860 4.451.835 t»

1973 2.151.174 5.504.056 7.655.230 Aoo.O..Asia(l)

1974 1.919.481 3.143.515 5.162,996 M H

1975 .. 1.538.906 2.464.382 4.003.288 H N



îıllar üzerinden Şap Hastalığı Mihraklarının Aylara 
G ö r e  D a ğ ı l ı ş ı  

Tablo; 11 (1962 - 1975)
Yılı 0c. Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ags. Eyl. Ekim Kas. Ara. Toplam Tipler
1962 15 3 8 11 47 105 85 384 431 432 446 194 2l6l 01(SAT,
1963 90 38 41 117 509 947 806 397 ' 190 147 52 44 3378 0J.SATJ,

1964 33 20 15 15 62 86 103 122 88 109 83 123 859 0X« SATjA22
1965 150 215 370 287 692 98i 767 201 131 72 55 35 3966 01,SAT1,A22
1966 34 29 18 4ı 87 157 131 39 49 65 81 88 819 °l» A22
1967 57 34 39 64 169 528 517 274 243 154 65 24 2168 °i» A22
1968 16 10 9 9 22 86' 100 81 n 95 80 ■57 656 A22

1969 40 37 4l 50 170 420 397 257 142 96 82 34 1767 °ı•a22
1970 24 25 41 109 261 228 160 84 49 4l 22 9 1053 °ıt a22
1971 3 4 3 10 19 27 4l 51 58 80 53 20 369 °l» A22
1972 10 13 22 63 116 206 251 ’ 199 188 126 76 91 1361 °l* A22
1973 55 33 48 242 385 465 368 520 269 115 90 50 2640 0itA22Asia 1
1974 30 17 19 43 38 81 74 61 93 97 69 28 650 °ı«A22Asia 1
1975 22 16 12 30 60 53 84 91 63 49 43 43 56i p1,A22A8ia 1
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636.09:619(560) (0^+7.3)"1978/82"
YER NUMARASI : DJÖ7 Tl «2

HoTnranr.ı 1 1 k ÖİK•:  Hayvan



ın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA
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