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Öz

Abstract

Koronavirüsleri oldukça yakından tanıyan veteriner hekimlerin, hayvan sağlığı ve toplum sağlığının korunması ile birlikte Koronavirüs ile mücadele yöntemleri olan aşı, serum
ve biyolojik madde çalışmalarında da sorumlulukları vardır.
Çalışmada, COVID-19 salgını özelinde salgın hastalıklarda
veteriner hekimlerin rolü, önemi ve bu süreçte yaptıkları
hizmetlerin ortaya konulması amaçlandı. Veteriner hekimlerin, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadelede uzun yıllar
boyunca deneyimleriyle elde etmiş oldukları bilgi ve tecrübelerin oldukça fazla olduğu; bu doğrultuda hayvan sağlığı ve
toplum sağlığının korunması adına salgının her aşamasında
veteriner hekimlerin oldukça önemli bir bileşen olarak kabul
edilerek, bu doğrultuda sağlık politikalarının oluşturulması
gerektiği söylenebilir.

Veterinarians, who are very familiar with coronaviruses,
have responsibilities in the protection of animal health and
public health, as well as in vaccine, serum, and biological material studies, which are methods of combating the Coronavirus. In the study, it has been aimed to reveal the role and importance of veterinarians in epidemics and the services they
provide in such situations specific to the COVID-19 pandemic. It can be said that the veterinarians have much information and experience gained after years of experience in combatting epidemic animal diseases, and therefore, to protect
animal health and public health, it should be acknowledged
that veterinarians have a very important role in all stages of
the pandemic and corresponding health policies should be
developed.
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Giriş
İnsanoğlu, tarihin en eski dönemlerinden itibaren salgın hastalıklarla uğraşmakta ve bu durum kesintisiz olarak binlerce
yıldır devam etmektedir. Salgınlar, tarihin her devrinde insanları tehdit etmiş; askeri, demografik, ekonomik, siyasi ve
sosyal bakımdan oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur (Kılıç 2004). Tarih sahnesinde yer alan tüm diğer unsurlar gibi
salgın hastalıklar da yaşandıkları dönem yaptıkları yıkımla,
yaşamın tüm alanlarını etkileyecek kadar çağlara adını yazdıran birer olgu olarak kabul edilmeleri zorunluluğunu doğurmuştur (Özen ve Özkul 2006).
İnsanların yaşam koşulları ve biçimlerinde meydana gelen
değişiklikler, salgın hastalıkların ortaya çıkması için uygun
zemini hazırlarken; toprak kullanımındaki artış ve kentlerin
büyümesi gibi etkenler de hastalıkların yaygın hale gelmesine neden olmuştur (Nikiforuk 2001). Oldukça hızlı bir şekilde
değişim gösteren dünyada, insanlar ve hayvanlar arasındaki
ilişkiler, mikroorganizmaların türler arasındaki engelleri aşmada gösterdikleri kabiliyetleri, zoonoz patojenlerin ortaya
çıkmasını daha da kolaylaştırmaktadır (Morse 2004).
İnsan ve hayvanlarda salgınlara neden olan hastalıklar sadece bölgesel sınırlarla kalmayıp, hızlı bir şekilde ulusal sınırları aşarak, küresel düzeyde yayılım göstermektedir (Jebara
2004). AIDS ve SARS’ın neden olduğu son salgınlar, insan
hayatını olduğu kadar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerin politik ve ekonomik geleceklerini de etkilemektedir (Sherman 2020).

İnsanlık tarihinin her yeni dönemi, beraberinde yeni bir hastalık ürünü getirmektedir (Jebara 2004). Tarihler 2019 yılı
Aralık ayını gösterdiğinde Çin’in Wuhan kenti, Hubei bölgesinde, klinik olarak viral pnömoniye benzeyen, solunum, sindirim ve sistematik problemlere yol açan bir dizi yeni vaka
saptanmış, yapılan genetik analizde de, yeni bir Koronavirüs
türü (SARS-CoV-2) olduğu tespit edilmiştir (Huang ve ark
2020, Li ve ark 2020). Hastalık kısa bir zaman diliminde tüm
dünyaya yayılmış, 11 Mart 2020 tarihi itibariyle de Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yeni Koronavirüs enfeksiyonunun
küresel pandemiye yol açtığını ilan etmiştir (WHO 2020a).
Çalışmada, COVID-19 salgını özelinde salgın hastalıklarda
veteriner hekimlerin rolü, önemi ve bu süreçte yaptıkları
hizmetlerin ortaya konulması amaçlandı.
Veteriner hekimler COVID-19 salgınının neresinde?

Koronavirüsler onlarca yıldan beri Veteriner Hekim Virologlar tarafından oldukça iyi bilinmektedir (Cui ve ark 2018).
Geçen yüzyıl içinde veteriner hekimler, Fare Hepatit Virüsü
(MHV), Kedilerin Bulaşıcı Peritonit Virüsü (FIPV) ve kümes
hayvanlarının Bulaşıcı Bronşit Virüsü (IBV) gibi Koronavirüslerin neden olduğu pek çok hastalık üzerinde çalışmalar

yürütmüştür (Wang ve ark 2019). Veteriner Hekim Virologların, Koronavirüslerin keşfi, viral evrimi, genom manipülasyonu ve patogenez çalışmaları kapsamındaki kilit rolü son
yıllarda daha fazla vurgulanmaya başlanmıştır (Lorusso ve
ark 2008). Bu çerçeveden bakıldığında Koronavirüsleri oldukça yakından tanıyan veteriner hekimlerin hayvan sağlığı
ve toplum sağlığının korunması yanında aşı, serum ve biyolojik madde çalışmalarında da oldukça önemli sorumlulukları
olduğu söylenebilir.
Hayvan sağlığının korunması

Veteriner hekimlerin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş olup, en önemli görevleri arasında hayvanların muayenesi ve hastalıklarının tedavi edilmesi (Resmi Gazete 1954)
ile salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele
edilmesi (Resmi Gazete 2010) yer almaktadır. Veteriner hekimlerin viral hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıkların
teşhisinde, epidemiyolojisinde ve karantina önlemlerinde
oldukça önemli tecrübeleri bulunmaktadır. Veteriner hekimler, bugüne kadar zoonotik hastalıklar konusunda yaptıkları
çalışmalar ile sağlık camiasına ışık tutup erken uyarı yaparak
önlemlerin alınmasını sağlamıştır (TVHB 2020a).
Cleaveland ve ark (2001) tarafından yayımlanan bir raporda
insanlar için patojen olduğu bilinen 1415 infeksiyöz organizmanın olduğu ve bunun %61,6’sının zoonotik orijinli olarak
sınıflandırdığı belirtilmiştir. Son 50 yılda ortaya çıkan AIDS,
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü salgını, Kuş Gribi, Domuz Gribi, SARS, MERS ve en son COVID-19 pandemisi doğrudan hayvan kaynaklı salgınlardır (Özdemir Güneli
2020). En son yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisinde, enfekte olmuş insanlarla yakın temas eden köpek, kedi,
kaplan ve mink gibi hayvanlarda da SARS-CoV-2 virusu tespit edilmiştir. Çin’in Wuhan şehrinde yapılan bir araştırma,
2020 yılının başlarında örneklenen kedilerin %14,7’sinin
seropozitif olduğunu gösterdi. Başka bir çalışmada İtalya’daki veteriner kliniklerine gelen evcil hayvanlar üzerinde yapılmış olup,   İtalya’daki köpeklerin %3,4’ünde ve kedilerin
% 3,9’unda antikor olduğu bildirilmiştir (Weese 2020). Bu
salgınlarla mücadelede hayvan sağlığının korunması adına
veteriner hekimler üzerine düşen görevleri yerine getirmiş
(Özdemir 2020) ve getirmeye de devam etmektedir.
Türkiye’de COVID-19 pandemisi sürecinde Tarım ve Orman
Bakanlığı (TOB), Koronavirüsle ilgili tedbirlerin belirlenmesi
ve hayata geçirilmesi adına (TOB 2020a) yedi veteriner hekimin (akademisyen ve bürokrat) yer aldığı ve toplam dokuz
üyeden oluşan “Koronavirüs Bilim Kurulu” oluşturmuştur.
Bilim kurulunda bulunan veteriner hekimler; Harun Seçkin,
Doç. Dr. Veli Gülyaz, Prof. Dr. Feray Alkan, Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, Prof. Dr. Mustafa
Hasöksüz ve Prof. Dr. Atilla Şimşek’tir (TOB 2020b). TOB,
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“Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında veteriner hekimler
için “biyogüvenlik kuralları” belirlemiştir (Şekil 1a-b). Ayrıca
Bilim Kurulu Koronavirüs tedbirleri kapsamında çiftçiler için
(Şekil 2a-b), hayvancılık işletmelerinde (Şekil 3a-b), gıda işletmelerinde (Şekil 4a-b), kümeslerde (Şekil 5a-b), mezbahane, kesim ve parçalama yerlerinde (Şekil 6a-b), evcil hayvan
sahipleri ve sokak hayvanlarının bakımını üstlenen kişiler
için (Şekil 7), tarlalarda, seralarda, fırın ve unlu mamül üretim tesislerinde alınacak Koronavirüs tedbirleri başlıkları altında, farklı alanlarda hayvan sağlığı ve halk sağlığını güvence altına alacak dokümanlar (afiş ve broşürler) hazırlayarak
ilgili yerlere iletmiştir (TOB 2020c).

Veteriner hekimler bu belirlenen kurallar doğrultusunda
çiftliklerde, hayvancılık işletmelerinde, kümeslerde ve evde
beslenen hayvanların sağlığının korunması adına hizmetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirmektedirler. Bu süreçte hayvan ve dolayısıyla insan sağlığının korunması adına
TOB’un almış olduğu kararların yanı sıra gerek kamuda çalışan, gerekse de serbest veteriner hekimlerin sunacağı özverili çalışmaların önem taşıdığı söylenebilir.
Toplum sağlığının korunması

Veteriner hekimliği faaliyetleri, insan sağlığı ile çok sıkı bir

Şekil 1a-b. Veteriner hekimler için Koronavirüs tedbirleri
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Şekil 2a-b. Çiftçiler için Koronavirüs tedbirleri
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Şekil 3a-b. Hayvancılık işletmelerinde Koronavirüs tedbirleri

Şekil 4a-b. Gıda işletmelerinde Koronavirüs tedbirleri

Şekil 5a-b. Yetiştiriciler için Koronavirüs tedbirleri
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Şekil 6a-b. Mezbaha, kesimhane ve parçalama tesislerinde Koronavirüs tedbirleri

Şekil 7. Evcil hayvan sahipleri için Koronavirüs tedbirleri

ilişki içerisindedir. Bu ilişki doğrudan hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda olduğu kadar, hayvansal ürünlerle,
insanlara geçen pek çok hastalık konusunda da mevcuttur.
Brusellozis, Kuduz, Tüberküloz gibi pekçok hastalıkla veteriner hekimler mücadele etmektedir (Erk 1958).

Veteriner hekimler, insan sağlığı ve refahının temel gereksinimi olan halk sağlığının korunması adına veteriner halk
sağlığı sisteminde çalışmaktadırlar (Larusso ve ark 2020).
Veteriner hekimler, hayvan sağlığı yanında “Veteriner Halk
Sağlığı” çalışmaları ile insan sağlığının korumasında ve geliştirilmesinde doğrudan etkili olmuştur (Beveridge 1978, Dinçer 1980). Yine 2000’li yılların başında tanımı yapılan “Tek

130

Sağlık” kavramında da insan sağlığı ve hayvan sağlığının birbirine ve içinde bulundukları ekosistemin sağlığına bağımlı
olduğu ifade edilmiştir. İnsan ve hayvan sağlığını bir bütün
olarak ele alan bu kavram, DSÖ başta olmak üzere pek çok
kurum ve kuruluş tarafından kabul görmektedir (OIE 2020).
COVID-19 salgını, insan, hayvan ve çevre sağlığı arasında yakın ama doğrudan bir etkileşimin varlığını kanıtlayan kritik
bir örnektir (Tiwari ve ark 2020). COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte aralarında ABD, Almanya, Çin, Fransa gibi
birçok ülke süreçlerin koordinasyonunda veteriner hekimlere önemli görev ve sorumluluklar vermiştir. Çin’de Koronavirüs mücadelesinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin
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yöneticisi George Fu Gao (CCDC 2020) ve Almanya’da koronavirüs salgınının önlenmesinde ve koordinasyonunda baş
yetkili Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar H. Wieler gibi veteriner hekim bilim insanları bulunmaktadır (RKI
2020). Dünyada yapılan uygulamalara bakıldığında, salgın
hastalıklarda toplum sağlığının korunması amacıyla veteriner hekimlerin rollerinin net bir şekilde anlaşıldığı ve ön
saflarda yer aldıkları görülmektedir. Bu durumun Türkiye’de
de veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından yapabileceklerinin açık bir göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiği söylenebilir. Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Koronavirüslerin
zoonoz bir hastalık olduğunu ve Türkiye’de Koronavirüsle
mücadelede 27.000 veteriner hekimin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade etmesi (Yeniçağ 2020), veteriner hekimlerin ön saflarda olması gerektiğini destekleyen
bir nitelik taşımaktadır.

Halk sağlığı açısından olumsuz sonuçları olabilecek zoonotik
hastalıklardan korunma ve kontrol yolları, farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren bir yapının kurulmasını
gerektirmektedir (King ve ark 2004, Blancou ve ark 2005).
Sağlık Bakanlığının Koronavirüs nedeniyle oluşturduğu “Bilim Kurulu”na 07 Nisan 2020 tarihinde eklenen bilim insanları arasına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Hasöksüz de dahil edildi (Özgenç 2020). Veteriner hekim bir
virologun, Bilim Kuruluna dahil edilmesi, toplum sağlığının
korunmasının multidisipliner olarak ele alınmasının ve veteriner hekimliği mesleğinin de bu disiplinlerden biri olduğunu göstermesi adına önemli bir adım olarak kabul edilebilir.
Hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı bilim kurullarında veteriner hekimlerin yer alması, kurulların
pandeminin önlenmesi ve halk sağlığını korumaya yönelik
aldığı kararlar dikkate alındığında veteriner hekimlerin toplum sağlığındaki rolü ve önemi daha iyi değerlendirilecektir.
Ayrıca Türk Veteriner Hekimleri Birliği, veteriner hekimliği
mesleğinin Koronavirüsle mücadelede gerekli teknik altyapı
ve personele sahip olduğunu ve hastalığın tespiti için uygulanan PCR testlerini, ihtiyaç duyulması halinde veteriner hekimlerin de yapabileceğini kamuoyuna duyurmuştur (TVHB
2020b). Bu durum, veteriner hekimlerin toplum sağlığının
korunmasında sağlayacağı katkıların oldukça çeşitli olduğunu da göstermektedir.
Aşı, ilaç, serum vb biyolojik madde üretim çalışmaları

Salgın hastalıklarla yapılan mücadelede, hastalığın tanı ve
tedavisi kadar korunma yolları arasında yer alan aşılar ile ilgili bilimsel çalışmaların yürütülmesi de oldukça önemli bir
konudur (Ülman 2020). Hatta kimi insanlara göre hastalıkların etkili biçimde kontrolü için uygun bir aşı veya “sihirli
mermiye” gereksinim bulunmaktadır (Sherman 2020). DSÖ,
20 Mart 2020 tarihi itibariyle COVID-19’u hedefleyen yaklaşık 44 aşı adayının bulunduğunu ve bunlardan bazılarının
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klinik değerlendirme altında çeşitli şirketler ve kurumlar
tarafından geliştirilmekte olduğunu duyurdu (WHO 2020b).
DSÖ, 31 Temmuz 2020 tarihinde açıkladığı listede aralarında Türkiye’den kurum ve kuruluşların da yer aldığı 139 aday
aşının klinik öncesi değerlendirme aşamasında olduğunu
açıkladı (WHO 2020c).

Türkiye’de Veteriner Fakültelerinde öğretim üyesi olarak
görev yapan Virolog Veteriner Hekimlerin de katkılarıyla
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, salgının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren veteriner hekimlerin
teşhis, tedavi, aşı ve serum üretimi konularında katkı sunabileceğini ilgili kurum ve kuruluşlara ve Türk kamuoyuna
iletmiştir (TVHB 2020c). Veteriner hekim oldukları ulusal
medyada yer almasa da, “Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma
ve Geliştirme Merkezi Müdürü” Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,
aşı çalışmalarına başlanabilmesi için ilk adım olan virusun
izolasyonunu gerçekleştirmiş, kritik önemi olan virusun gen
haritasını çıkartmayı başarmıştır (EÜ 2020). Devam eden süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları devam eden
13 COVID-19 aşısı içerisinde preklinik çalışmalarını bitirerek
insan deneyleri aşamasına geçildiğini ve bu üç aşıdan birinin Özdarendeli ve ekibi tarafından çalışıldığını kamuoyu ile
paylaşmıştır (Milliyet 2020a). “Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü” Prof. Dr. Aykut Özkul ve ekibi aşı
çalışmaları için hayvan deneylerine başlamış (AÜVF 2020,
Sözcü 2020) olup, “Griffithsin (GRFT) Temelli Antiviral Yaklaşım Geliştirilmesi ve Terapötik Etkinliğinin Sorgulanması”
adlı projeleri de başarılı bir şekilde devam etmektedir (TÜBİTAK 2020a). Çalışmalar bunlarla sınırlı kalmayıp, Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş öncülüğünde; Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, VETAL AŞ, İstanbul Cerrahpaşa, Uludağ
ve Sakarya Üniversiteleri işbirliğinde “İnaktif COVID-19 Aşısı
Geliştirilmesi” çalışmaları da devam etmektedir (TÜBİTAK
2020b). Bu kapsamda, atlardan antikor elde ederek COVID19’a karşı “Covidsera” isimli antiserum çalışmasında sona
aşamaya gelindiği de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından ifade edilmiştir (Sputniknews 2020a).
Hayvan ve insan sağlığı ile ilgili sektörlerde bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeylerde güçlü bir işbirliği ve koordinasyon, ortaya çıkan zoonozların önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için son derece önemlidir (Bonilla-Aldana ve
ark 2020). Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği de aşıların
veya antiviral maddelerin insanlarda hastalık tablosunu ve
yanıtını taklit eden hayvan örnekleri olmadan test etmenin
mümkün olmadığını ve bunun için daha çok veteriner hekimin, en uygun hayvan modelini geliştirmek üzere diğer araştırmacılarla birlikte çalışması gerektiğini belirtmiştir (AVMA
2020). Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, COVID-19
ile ilgili olarak Bakanlığa bağlı Pendik ve Etlik Enstitülerinin
önemli çalışmalar yürüttüğünü ve COVID-19’a neden olan virüsle mücadelenin multidisipliner bir çalışma gerektirdiğine
işaret etmiş, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalış-
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ma yürüttüklerinden bahsetmiştir (Sputniknews 2020b).
Bu doğrultuda 22 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü “İnaktif Covid-19 aşısı geliştirilmesi”
çalışmalarına devam ederken, Etlik Veteriner Merkez Kontrol Enstitüsü BSL-3 laboratuvarında da “antiserum” üzerine
çalışmalar yürütülmektedir (TVHB 2020d).
Görüldüğü gibi gerek veteriner fakültesi öğretim üyelerinin,
gerekse TOB’a bağlı kurumlarda COVID-19 ile ilgili yürütülen
çalışmaların hem bu salgını, hem de gelecekte yaşanabilecek
olası salgınları önlemede veteriner hekimlerin ne kadar kritik bir pozisyonda olduğunu net bir şekilde göstermektedir.
Bu bağlamda salgın hastalıklarla mücadelede veteriner hekimler sürecin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi ve
o doğrultuda salgınla mücadele politikalarının belirlenmesi
gerektiği söylenebilir.  
Öneriler

Salgınlara neden olan zoonoz hastalıkların sosyal hayata
etkileri, ekonomik maliyetleri ve yaşamda oluşturacağı kayıplar hakkında az sayıda çalışmanın yapılması, halk sağlığı
alanında yapılması gereken işbirliğinin resmi kurumlar tarafından anlaşılmasını ve gerekli koruma-kontrol programlarının uygulamaya konulmasını da oldukça zorlaştırmıştır
(Cevizci ve Erginöz 2008). Hayvan Koronavirüslerinin 20
yıl gibi kısa bir süre içerisinde üç farklı durumda insanlara
görüldüğü düşünüldüğünde, pandemik Koronavirüslerin gelecekte de ortaya çıkmasını önlemek için çevre yönetiminin
daha saygılı yürütülmesi gerekmektedir. Bu koşullar altında
veteriner hekimliğinde çevrenin ve hayvanların yönetimi
için sağlam ve sürdürülebilir önlemlerin benimsendiği politikalar üretilmesi gerekmektedir (Decaro ve ark 2020). COVID-19 pandemisi ile birlikte bu işbirliğinin ne kadar kritik
olduğunun anlaşılmasının, ilerleyen yıllarda meydana gelecek pandemilerin önlenmesi adına oldukça önemli ve gerekli
olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz 10 yıllar bize, SARS, MERS ve şimdi de SARS-CoV-2
gibi zoonotik Koronavirüs enfeksiyonlarının, gelecekte ortaya çıkabilecek patojenlerin yıkıcı potansiyeli ile birlikte bu
hastalıklardan korumak için tek sağlık konseptinin önemini
göstermektedir (Tiwari ve ark 2020). Bu doğrultuda pandemiden çıkarılması gereken dersler bulunmakta ve bu dersler arasında “sağlık alanında yapılacak düzenlemeler” başı
çekmektedir (Yalçınkaya 2020). Dünyanın dört bir yanında,
araştırmacılar ve sağlık kuruluşları uygun kontrol önlemleri
alarak, COVID-19’un yayılmasını engellemek için yoğun çaba
sarf etmektedirler (Bonilla-Aldana ve ark 2020). SARS-CoV-2
gibi yeni zoonotik enfeksiyonların ortaya çıkmasının gelecekte kaçınılmaz olduğu (Tiwari ve ark 2020) düşünüldüğünde “Tek Sağlık” anlayışı içerisinde veteriner hekimlerin
de yapılacak sağlık düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilmesi ve yerini alması gerektiği söylenebilir.

Veteriner hekimliği bir halk sağlığı hizmetidir ve koruyucu
hekimliğin temel yapı taşları arasındadır. Bu nedenle insan
ve hayvan sağlığı birbirinden ayrılmayan bir bütündür (Dinçer, 1980). Hayvanlarda görülen Koronavirüsler ile ilgili kazanılan uzun vadeli deneyimleri göz önüne alındığında veteriner hekimler, COVID-19’un kökeninin ve yayılmasını daha
iyi anlamaya yardımcı olabilir ve insan hekimliğinde güvenli
aşıların, etkili antiviral ilaçların geliştirilmesine yönelik gelecekteki araştırmalara yön verebilir (Decaro ve ark 2020).
Dünyada ve Türkiye’de yapılan salgından korunma çalışmalarının bu durumu destekler nitelikte olduğu söylenebilir.

Son 50 yılda ortaya çıkan doğrudan hayvan kaynaklı birçok
salgının önüne geçmede veteriner hekimlerin oldukça önemli rolü olmuştur. COVID-19 ile ilgili de atılan ilk adımların veteriner hekimlerden gelmesi, insan sağlığının korunmasında
veteriner hekimlerin önemini bir kez daha ortaya koymuş
bulunmaktadır (Milliyet 2020b). Ancak yaşanan pandemi
sürecinde, veteriner hekimliği mesleğinin de bilimsel olarak
çıkarması gereken oldukça önemli sonuçlar olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda bir sonraki salgınla mücadelede biyoinformatik, genomik, istatistik, ekoloji, sosyal bilimler ve
iletişim gibi konuların veteriner hekimlerin temel becerileri
(Larusso 2020) arasında yer alacak şekilde düzenlemeler ve
çalışmalar yapılması gerektiği ileri sürülebilir.

Sonuç olarak, veteriner hekimlerin, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadelede, deneyimleriyle elde etmiş oldukları bilgi
ve tecrübelerin önem taşıdığı; hem hayvan sağlığı, hem de
toplum sağlığının korunması adına, “COVID-19 salgını özelinde” ve ortaya çıkabilecek diğer salgınların her aşamasında
veteriner hekimlerin oldukça önemli bir bileşen olarak kabul
edilmesi ve bu doğrultuda sağlık politikalarının oluşturulması gerektiği söylenebilir.
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