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TÜRKIYE'DE VETERINER PATOLOJININ TARIHI GELIşIMI (1842-2002)"
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Historical Development of Veterinary Pathology in Thrkey (l842-2002)
Özet: Tür1<iye'de bilimsel anlamdaveteriner hekimliği egtim - öğretmnin ilk altmıŞ yıllık döneminde (1842-1904) patoloji eği
timi. Askeri Veteriner Okulunda 1905'ten itbaren "Teşrn.i MarazT' adı anında, 1913- 1921 yıllan arasında ise "\Ir'n-i Ensaç" ~e
biliilde verilmiştir. Sivil Veteriner Okullılda ise 1908-1921 yıllarını kapsayan dOnemde patOıOji dersleri verikiği bilmıek!edir.
Çalışmada. Türkiye'de veteriner hekinıliği e{PIiminin tarihsel gelişimi çerçevesinde, veteriner hekimrıği uygulamalarının faıklı
alanlan arasında anahtarbir kOprO otan veteriner patolofiilin gelişimi ni ortaya koymak ve patoloji bilim alanının, egtinı-6ğretim,
bilim adamı yetiştiıTne, araştırma ve yayım açısından ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkısın ın irdelenmesine olanak
sa~arvnası amaçlanmıştır. Çalışma klasik tarih melodolojisi çerçevesinde deOerlendirilrriştir . Veteriner patoloji alanında 19231932 yına" arasında bir kitap ve 19 Türkçe makale; 1933- 194 7 yıllan arasında 16 kitap ile 2 1 Türkçe ve iki yabancı dilde makale; 194&1973 yıllan arasında 3O~. 75 Türkçe ve 64 yaban::ı ciide makale yayımlandığı beinervniştif. Ankara, Fırat, selçuk, Istartx.d, ULUda{ı ve YüzCn::O Yıl Universitelerinin Sağlık Bilimleri Enstitülerinde veterinerpatoloji bilim alanında toplam 55
doktora ve dört yüksek isans çalışmasının tamamtandığı lespit edilmiştir. Egti~timin sOrdürOIdOğO tUm veteriner lakU/telerinde 2002 yılı itibariyle 16 yardımcı doçent, 13 doçent ve 13 proI'esOr olmak üzeretoplam 42 ~ Oyes/ ve 23 araş
tı rma görevlisinin görev yaptığı saptamııştır. sonuç olarak; veterirıef hekiTıliği eğitimi içerisinde bilimsel ve akademik yapı ola·
rak düzenli bir gelişim ivmesi ortaya koyan patoloii bilim alanının, akademik kack'o&aşma ve liSanSOSIO ~ de aynı
gelişmeyi ortaya koydu{ııu ileri sürO!ebi6r.
Anahtar Kelimeler: Bilim tarihi,

Patoıo; ,

Veteriner hekimlig. Veteriner hekimliği e{;iimi, Veterinerhekim6ği tarihi

Summary: In the first sixty years (1842-1904) of velemary medicinee<iJcation and trainng rı SCientifıc sense in Tur1<ey. palhOIOgY e<iJcalion was provided in Velerinary Medcine Military school undef name ol "Tesrih-i Marazi- since 1905 and logetherwith 41rTH Ensac" between 19 13 and 1921. h is aISO know that in the period between 1908 and 192 1, pathologycourse
was provided in CMlian Veterinary Medicine school In scope of historical developmenı ol velerinary medicine education in
Turkey, this study aims lo oeıermoe h1stOf'Y of veterinary mec:icine pathology, which is a bridge betweendiflerent lieIds d veterinary medicine practices. and analyze its conlribotion to science al national and internalionalleve! in temıs ol pathology
edlX:ation and training. educaling sceonsts as well as researdı and scierıtifıc publications. The SIıJCtf was considered in ccotext of c1assical tıistOf'Y melhodology. h was determi"ıecl that ve1erinary medicine researches in Turkey had producedthe fOı
iowing oulput one book and 19 Turlôsh articles between ·1923-1932"; 16 books and 21 TuOOsh and two lore9llanguage articles between 1933-1947 and 30 books, 75 Turkish and 64loreign Language articles between 1948-1973. ~ was ioood that
the Health Sciences Inslitules in Ankara, Fırat, Selcuk, Istal"lbtA, Uludag and Yuzı.ncuyil Universilies awarded total 55 PhO
and 4 M.Sc. degreeson vetennaıy medcine. tı was detected !hal 16 assistant protessors. 13 associate professors and 13 prctessors(lotaI 42) and 23 reeeercn assistanıs were workingin an veterinary medcine faeulties as of 2002. As a result, it can be
suggested thaL palhologyfield, wtıich has a regularprogress as scientific and academic Slnx;ture in veterinary me<icine education, demonstrates the same progressin academic staflstruclure and graduat9 edJcaIion.
Kevwords : HistOf'Y d sciences, Pathology. Vetemary medicine, Veterinary education, Historyof veterinary medicine'

Girl, ve MetodoloJI
Türkiye'de veteriner hekimli{ıi e{ıitiminin tarihsel
çerçevesinde veteriner hekimli{ıl uygulamalarının farkl ı alanları arasında anahtar bir
gelişi mi

köprO olan veteriner patolojinin gelişimini ortaya koymak ve pat oloji bilim alanının e{ıitim-ö{ıretim, bilim
adamı yetiştirme, araştırma ve yayım açısından ulusal ve uluslararası düzeyde bil ime katkısını n Irdelenmasine olanak sağtanması hedeflenmiştir. Bu

Gel iı

Tarihi: 16. 12.2005
@:ayasar@selcuk.«1u.tr
• Ru çalı ~ma. " l. Veteriner Patoloj i Kongresi (12·1) Eylül 2002, Konya)" 'nd e aynı baılıkla çıtn h leblit olarak
diri Özeüen'' kilabında yayımlanmışnr.
I. Selçuk Ü ni versi ıesi Veteriner Fakültesi. Veteriner Hekimliti Tarihi ve Dcontoloji Ana Bilim Dalı . KONYA
2. Ankara Üni veniıes i Veteriner Fakültesi. Veteriner Hekimliti Tarihi ve DconlOloji Ana Bilim Dalı. ANKARA
_'o Fırat ü nh·crsilCsi Veteriner Fakültesi, veıeneer Hekim litı Tarihi ve Deonıoloji Anı Bilim Dalı . KAYSERI

sunulmuı

ve Oıc l i "Bil-
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çerçevede 2002 yılından geçmişe doğru yapılan yolculukta indeks taramaları, dergi taramaları ile veteriner fakülteleri dekanlıklarından, patoloji ana bilim
da llarından ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekim l iğ i Tarihi ve Deontoloji Ana
Bilim Dal ı Müzesi ve Kütüphanesinden elde edilen
arşiv bilgileri çalışman ın ana materyallerini oluş
turmu ştur. Elde edilen bilgi ve dokümanlar klasik
tarih metodoloji içerinde kontrollü olarak değ erl endi ril miş, kendi içerisinde tarihi anlamda önem
taşıdı ğı d üşün üle n alt baş lıkl ar haline getiri lmiş, ortaya ç ıkan rakamsal veriler tablolar halinde ya da
metin içerisinde s u n u l muşt ur.

tiştirilmeleri amacı ile Avrupa'ya öğre nci gönderilmesine başlanmas ıyla birlikte 1890 yılında veteriner s ınıflarından öğrenc ileri n de Alfort Veteriner
Okuluna gönderilmesine olanak sağ ıan m ışt ı r (Bekman, 1940; Dinçer, 1969). Bu öğrencile r 1895 yı
lında yurda dönmüş ler ve okul kadrosuna alın
m ışlard ır. Subhi Edhem'e (Subhi Edhem, 1918)
göre, Avrupa'dan dönen bu genç eğ itimc iler, Batı
bilim anlayış ı ile veteriner hekimliğ i okulunda Fran sız
ekolüne uyan ders programları ve eğ iti m sistemi düze nlemişle rdi r. Yeni ders prog ramında patoloji dersi
bağ ı msı z olarak yer almamı ş; ancak üçüncü sınıfta
histoloji ve iç hastalı kları, dördüncü s ın ı fta iç hastalı kları müfredatları içerisinde verilmiştir (Erk ve Dinçer, 1970).

1. Eğiti m - Öğreti m
1.1. Askeri Veteriner Oku lu Dönem i

Tıp Okulundan 1888'de Harp Okuluna geçen
veteriner hekimliği s ın ı fları , gerek yer darlığı gerekse
ders programları n ın uygulan mas ında karş ı l aş ı lan
güçlükler nedeniyle 1905 yı lı nda tekrar Tı p Okulu
bünyesine alınm ışt ır (Erk, 1960). Bu yı ldan itibaren,
Tı p ve Veteriner Oku lları birl eşince dersler her iki
okulun ele manlarınca birlikte verilmeye başlanmış:
patoloji dersleri iç hastalıkları muallimi Albay Mehmet Nuri (Ural) Bey tarafından okutulmuştur (Erk ve
Dinçer, 1970). Sonraki yıllarda Mehmet Nuri Bey kllnik ve laboratuar çalışmalarında kullanılacak malzemelerin getirilmesi için Fransa'ya gönderilmiştir.
Önce fizik ve kimya daha sonra da patoloji, histoloji
ve bakteriyoloji labo ratuarları kurulmuştur (Erk ve
Dinçer. 1970).

Osmanlı I mparatorluğ un un 18'inci yüzyı l sonu
yüzy ı l ın başlarında pozitif bilimlerde
Batı'ya yaklaş ma çabas ı , Bat ı usulü oku ll arı n açıl

ve 19'uncu

masına neden olm uştu r. Ilk Veteriner H eki mliğ i
Okulu, ordunun gereksinimlerini karşılamak amac ı
ile Prusya'dan getirtilen Askeri Veteriner Hekim
Godlewsky tarafından 1842 yı lı nda ı sta nbul'da aç ıl
mıştır (Erk ve Dinçer, 1970).

Öğretime başlanıldığ ı ilk dönemlerde büyük güçlüklerle karşılaşılmakta, dersler ancak bir tercüman
aracılığı ile verilebilmekte iken: Godlewsky'nin Türkçeyi öğrenmesi ile birlikte dersleri kendisinin ve rd iğ i
bilinmektedir (Godlewsky ve Sommer, 1846; Subhi
Edhem, 1918). Derslerde operasyonlar, ilaçlar, organların ilişkileri ve her zaman görülen hastalıkların
patolojisi gibi konuların öğretildiği bildirilmiştir (Godlewsky ve Sommer, 1846).

Askeri veteriner okulunun ders programı içerisinde patolojiye bağımsız olarak yer verilmemiş:
konular histoloji (i1m-i ensaç) ve iç hastalıkları (ilm-i
emraz-ı dahili)ders programları içerisinde, yeri geldikçe öğrenciye aktarılmıştır (Erk ve Dinçer, 1970).
Veteriner hekimliği eğitimi, üçer yıllık iki dönemden sonra 1849 yılında Harp Okulu bünyesine
a lınmış ve eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır (Bekman, 1940; Erk, 1960; Erk ve Dinçer, 1970). Bu dönemde ders programları yeniden düzenlenmiş, patoloji dersleri üçüncü ve dördüncü yıllarda klinik
(seririyyat) dersleri içerisinde iç hastalıklarıyla birlikte verilmiştir (Erk ve Dinçer, 1970).
Harp Okulunun eğitim süresinin 1873 yılında üç
indirilmesiyle birlikte veteriner sınıfları Tıp Okuluna nakledilmiş; eğitim-öğretim görevinde bulunanlar mesleki kitapların Türkçe'ye çevrilmesi kararını almışlardır (Bekman, 1940).

y ıla

Orduda
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Şekil

1. Osman Nuri ERALP (1876-1940)

Askeri ve Sivil Veteriner Okullarının birlikte eği
kadar geçen sürede öğ
retim
kadrosunda
çeşitli
değişiklikler
ger-

tim-öğretime başlamasına

daha ileri bilgilerle ye-
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Türkiye'de Veteriner Patalojinin...
çekleştiriimiş; Osman Nuri (Eralp) Bey (Şekil 1) patoloji (teşri h-i marazi) derslerini, Ahmet Şevki
(Akçay) Bey (Şekil 2) de histoloji patoloji derslerini
vermek üzere görevlendirilmişlerd ir (Erk ve Dinçer,

sınıfta

96 ve dördüncü sınıfta 96 ders saati olarak
(Erk ve Dinçer, 1970).

okutulmuştur

Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra (1909) 10
veteriner hekim uzmanlık eğitimi için yurt d ışına
gönderilmiş; 1911'de eğitimlerini tamamlayarak ülkeye dönen bu veteriner hekimler arasında yer alan
Armenak Bey, patolojide öğretim kadrosuna alın
mıştır (Erk ve Dinçer, 1970).

7 '

Sivil Veteriner Okulunda 1908 yılında "Teşrih-i
Marazi" (Şekil 3) ad lı iki ciltlik kitabı yazan Osman
Nuri Bey 1908-1911 yılları arasında patoloji derslerini vermiş; 1911-1921 yıllarında ise ders Armenak Bey tarafından okutulmuştur (Erk ve Dinçer,
1970).
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2. Ord. Prof. Dr. A. Ş ev ki AKÇA Y ( 1888-1959)

1.2.Sivil Veteriner Okulu Dönemi
Ülkede halk elindeki hayvanların arasında görülen salgın hastalıkların önemli ekonomik kayıplara
neden olmas ı (1847, 1863, 1865, 1877 yılları sığır
vebası salgınıarı gibi), bunların önüne geçilememesi
sivil veteriner hekimlere duyulan gereksinimi tüm
açı klı ğıyla ortaya koymaya başlamıştı (Erk, 1966;
Dinçer, 1981). Ortaya çıkan bu durum karşısında
1889 yı lı nda ıstanbul'da Mehmet Ali Bey'in önc ü l üğ ünde ilk sivil veteriner hekiml iğ i okulu açılmıştır
(Bekman, 1940; Erk, 1960; Subhi Edhem, 1918).
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Öğretim süresi dört yılolan Sivil Veteriner Okulunun programında patoloji bağımsız bir ders olarak
okut u l mam ı ş ; üçüncü ve dördüncü sınıflarda verilen
histoloji m üfredat ı içerisinde ve klinik dersleri aras ında yer alan iç hastalıkları müfredatı içerisinde okutu l muşt u r. Bu dönem içerisinde okulun öğretim kadrosu T ıp Okulu ile Askeri Veteriner Okulu elemanları
ta rafı nda n oluşturulmuştur. Osman Nuri Bey Askeri
Okulda olduğu gibi SivilOkulda da patoloji, histoloji
ve genel bakteriyoloji derslerini vermekle görevl endi ri l mişti r (Erk ve Dinçer, 1970).
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Okulda, eğitim-öğretim konuları 1908 yılı içerisinde yeniden ele alınmış; ancak patoloji dersi, histoloji ve iç hastalıkları müfredatı içerisinde verilmeye
devam edilm iştir. Bu yeni programda patolojinin toplam ders saati süresi belirlenememiş olmakla birlikte; histoloji ikinci sınıfta 64, iç hastalıkları üçüncü
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Şekil 3

a-b. Osman Nuri (Eratp) 8eyin 1908 yılında ya·
Marazi Kitabı (I. ve II. Cilt)

yımladığı Teşrih-i
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i .

Sekı' 4a

Şekil4c

Ş e k il 4b

Şek il4d
Şekil

4a-d . YZE 'de patoloji dersleri ve patoloji

ayrılmıştır. Ahmet Şevki Bey tek başına patoloji muallim ve müderrisliği yapmış; aynı zamanda okulun
"Et Kontrolü" derslerini de vermiştir (Erk ve Dinçer,
1970).

1.3.yüksek Veteriner Okulu Dönemi
Sivil Veteriner Okulunda Şubat 1920'de çıkan
okul binası tamamen yanarak kullanılamaz
hale gelmiş ; öğrenciler geçici olarak "Sanayii Mektebi"nde barındırılmış ve sınavları burada yapıımıştır
(Bekman, 1940; Erk ve Dinçer, 1970, Subhi Edhem,
1918). Yeni ders yılında (1920-1921) Askeri ve Sivil
Veteriner Okulları birleştirilm iş ve "Baytar Mekteb-i
Alisi" kurulmuştur (Erk ve Dinçer, 1970).
yangında

Okul, 28 Kasım 1928'de Iktisat Vekaletinden ayMaarif Vekaletine bağlanmış ve ad ı. "Yüksek
Baytar Mektebi" (Yüksek Veteriner Okulu) olarak değiştirilmiştir (Erk ve Dinçer, 1970).
rılarak

1.4.yüksek Ziraat Enstitüsü Dönemi

kadrosu Devlet Şürası tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından beli rl e n miş ; bu komisyon patoloji dersleri için Ahmet
Şevki Bey'i görevlend irm işt ir. Abdurrahman Bey
as istanl ığa atanmış ; ancak, kendisi bir süre sonra bu
görevinden ve okuldan ayrılmıştır (Erk ve Dinçer,
1970).
Yeni okulun

laboratuarı

öğretim

Birinci Dünya Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı
tüm alanlarda olduğu gibi veteriner hekimliği eğ i 
timinin de önemli derecede aksamasına neden
olmuş ; hem Askeri, hem de Sivil Veteriner Okulla rı
birkaç dönem mezun verememiştir. Ulusal Kurtu luş
Savaş ı sonrası dönemde salgın hayvan hastalıkları
artmış; bu hastalıklarla mücadele edecek veteriner
hekim sayısı ise yetersiz kalmıştır. Bu durum ülke
ekonomisini olumsuz etkilemiş; veteriner hekim liğ i

Armenak Bey 1921 yılı sonuna kadar patoloji
görevini sürdürmüş; aynı yıl Türkiye'den

muallimliğ i
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öğretiminde modernizasyonu (Şekil
mışt ır

4a-d) zorunlu

1.5. Ankara Üniversitesi ve Yenı Veteriner
Fakülteleri Dönemi
Hukuk, pil-Tarih ve Coğrafya ile Fen Fakülteleri gibi daha önceden açılmış olan fakülteleri
içine alarak 1946 yılında kurulan3 Ankara Üniversitesi, bu faküitelere her alanda geniş olanaklar
sa ğlanmışt ı . Ancak, YZE bünyesinde yer alan fakülteler Üniversiteler Kanunundan yararlanamamaktaydı . Bu eşitsizliğ i gidermek için YZE fakültelerinin Ankara Üniversitesine katı lmaları ya da
başka bir şekilde yapılandırılmaları gerekiyordu (Çadırcı ve Süslü, 1982; Dinçer, 1981; Dinçer, 1983).
YZE bünyesindeki Fakültelerden Ziraat ve Veteriner
Fakülteleri 1948 yılında ç ıkarılan yasa- ile Ankara
Üniversitesine bağlandı ve Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesinin bir birimi olarak bilim hayat ını
sürdürmeye başlatıldı (Erk ve Dinçer, 1970). Bu katılım sürecinde veteriner fakültesinin öğretim kadrosu dört ordinaryüs profesör, 13 profesör, üç doçent ve 14 asistan (sekiz doktor asistan) olmak
üzere toplam 34 bilim adamından oluşmaktaydı (8).
Patoloji Enstitüsü kadrosunda ise Ord. Prof. Dr.
Şevki Akçay, Prof. Dr. Enver Sengir (Şekil 5) ve
Asistan Mahir Pamukçu (Şeki l 6) yer almaktayd ı
(Erk ve Dinçer, 1970).

kıl

(Erk ve Dinçer, 1970).

Dönemin Tarım Bakanının bu zorunluluğu ortaya
koyan raporu üzerine "Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile
Ali Mektepieri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına
Ait Kanun 1 " yayımlanmıştır. Bu yasa ile Ankara'da
bir veteriner hekimliği ve ziraat enstitüsü kurulması
kararı alınmış ; öğretimi düzeltilemeyecek durumda
olan ziraat okullarının tümü kapatılmış; ancak Baytar
Mekteb-i Alisinde öğretimin devamına karar veril m işti r (Dinçer, 1983).
Ankara'da 5 Temmuz 1927 tarihli yasaya dayanı larak ç ıkartılan 2291 sayılı yasa2 ile Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) kurulmuştur. lstanburda bulunan "Yüksek Baytar Mektebi" "Baytar Fakültesi" adı
ve tüm eşyalarıyla birlikte Ankara'ya nakledilmiştir.
YZE 30 Ekim 1933 tarihinde aç ılarak eğ itim-öğretime
baş la mı şt ı r. YZE Baytar Fakültesinde öğretim, haz ı rlı k ve hekimlik öğretimi olmak üzere iki ana döneme ve toplam sekiz döneme ayrılm ışt ır. Patoloji,
hekimlik öğretimi içerisinde yer almıştır (Dinçer,
1983; Erk ve Dinçer, 1970).
YZE Baytar Fakültesinde kurulan sekiz ense
titüden birisini de " E m raz- ı Umum iye-Teşrih-i Marazi
Enstitüsü" oluşturmuştu r (Anonim, 1933). Okulun
ders p rog ram ın da, beşinci dönemde genel patoloji,
otopsi dersleri; altıncı dönemde genel patoloji, mikroskopi ve otopsi dersleri; sekizinci dönemde özel
patoloji, mikroskopi ve otopsi dersleri yer almıştır
(Erk ve Dinçer, 1970).
YZE Baytar Fakültesinde Patoloji Enstitüsü kadrosunu Prof. Dr. Anton Koegel (direktör), Doç. Dr.
Şevki Akçay ve Dr. Cemal Köni oluşturmuştur. Anton
Koegel'in 1934 sonunda Türkiye'den ayrılmas ı üzerine yerine Prof. Dr. Rudolph Stetter getirilmiştir (Erk
ve Dinçer, 1970).
Şevki Akçay 1935-1936 eğ itim-öğretim döneminde profesörlüğe yükseltilmiş ; Dr. Enver Sengir
1936 yı lı nda başasistan olmuş ; aynı yılın sonunda
Prof. Dr. Stetter enstitüden ayrılmış ve yerine Prof.
Dr. Rudolph Baumann getirilmiştir. Şevki Akçay
1937'de Patoloji Enstitüsü direktörlüğü görevine
atan mı şt ı r (Erk ve Dinçer, 1970). Veteriner hekimliğ i
için 1939 yılı dönüm noktalarından biri o lmuş ; bu yı l
veteriner fakültesi beş yıla çıkarılm ışt ır (Erk ve Dinçer, 1970).

Şekil 5.

Prof. Dr. Enver SENG IR (1904-1968)

1109 sa yı lı Ziraat ve Bayt ur Enstitüleri ile Ali Mekteple ri Tesisine. Ziraat Tedri saıının ı sl ahına Ait Kanun . 5 Temm uz 1927 tarih ve
625 say ı lı Resmi Gazete
2. 2291 sayı lıAn kara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu . 20 Haziran 1933 tarih ve 2432 say ılı Resmi Gazete
J. 4936 sayı lı q niversiteler Kanunu. 18 Haziran 1946 tarih ve 6336 sayı lı Resmi Gazete
4. 5234 sayı lı Üniversite ler Kanununda Deği şi kl ik Yapan Kanun . 07 Temmuz 1948 tarih ve 6951 sayı lı Resmi Gazete
i.
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Ankara Ünivers itesine katılım gerçekleştikten
sonra veter iner fakültesi yine beş yılolarak programlanm ış ve ders programı yen iden düzenlenmişti.
Bu programa göre beşinci dönemde genel patoloji,
klinik-otopsi-farmakoloji tatbikatı; altıncı dönemde
genel patoloj i, klinik-otopsi-farmasi tatbikatı; yedinci
dönemde özel patoloji, klinik-otopsi-farmasi tatbikatı;
sekizinci dönemde özel patoloji, klinik-otopsi-farmasi
tatb ikatı, histopatoloji tatbikatı ; dokuzuncu dönemde
klinik-otopsi-farmasi-besin kontrolu tatbikatı, patolojik-anatomi demonstrasyon ve onuncu dönemde
klinik-otopsi-farmasi-besin kontrolü tatbikatı, patolojik-anatomi demonstrasyon derslerine yer verilmiştir (Erk ve Dinçer, 1970).

Türkiye'de i. ve ii. Beş Yıllık Kalkınma Planları ile
mevcut veteriner hekimlerin "yeterli insan gücü ihtiyacını" karşılayamadığı, daha çok veteriner hekim
yetiştirmek için yeni veteriner fakültelerinin açıl
masının gerekliliği ortaya konmuş; bunun sonucunda
1970'de Elazığ'da, 1972 yılında ıstanbul'da ve 1978
yılında da Bursa'da veteriner fakülteleri açılmış olup
(Anonim,1998; Dinçer, 1981) Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Karamame 1 ile Konya , Van ve Kars'ta veteriner fakültesi kurulmuştur. Bu dönem içerisinde yeni yasal
yapılanma çerçevesinde Veteriner Fakültesinde Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri, Hastalıklar ve Klinik
Bilimleri ile Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümleri
oluşturulmuş; iki bağımsız kürsü halinde bulunan Patoloji de Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü içerisinde "Patoloji Ana Bilim Dalı" olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Baş
kanlığın ın eğitim ve öğretim planı ile ilgili ilkeler hakkındaki yazısı 2 uyarınca veteriner fakültelerinde toplam müfredatın 4174 ders saati olması kararlaştırılmıştır. Bu karar gereği üçüncü sınıfta (910
saat) genel patoloji 84 (42+42); dördüncü sınıfta (890
saat) özel patoloji 168 saat (84+84) olmak üzere Patoloji Ana Bilim Dalı taraf ından verilmeye baş

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde bağımsız olarak yer alan Patoloji Enstitüsü, veteriner fakültesinin önerisi ve Ankara Üniversitesi Senatosunun 15 Ocak 1952 tarihli kararı ile "kürsü"
sistemine geçirilmiş; "Umum i ve Tecrübi Patoloji Kürsüsü" ve "Patolojik Anatomi , Histopatoloji ve Otopsi
Kürsüsü" adlarıyla iki bağımsız akademik birime d ön ü ş t ü rü l mü ş t ü r (Dinçer, 1983; Erk ve Dinçer, 1970).
Özel patoloji dersleri Patolojik Anatomi, Histopatoloji ve
Otopsi Kürsüsünde, histopatoloji ve otopsi uygulama
dersleri Umumi ve Tecrübi Patoloji Kürsüsünde verilmeye devam ed il mi şti r (Eri< ve Dinçer, 1970).

lanmıştır.

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Kurulunun 13
Ekim 1988 tarihinde yapılan toplantısındas yeni bir
ders programı hazırlanmasına ve tüm fakültelerin bu
programı uygulamasına karar ve rilmiş; 13-14 Şubat
1989 tarihli toplantıda 4 ise "Veteriner Fakülteleri Eği
tim-Öğretim Programlarının Düzenlenmesine Ait ilkeler" belirlenmiş ve "Veteriner Fakülteleri Ders Programı" kabul edilerek Üniversitelerarası Kurula arz
edilmiştir. Bu ders programına göre patoloji dersinin
üçüncü sınıfta 140 saat olarak verilmesine karar verilmiştir.

Yüksek Öğretim Kanununca 1989 yılında oluş
turulan "Ü n ive rsite le ra ras ı Kuru l Veteriner Bilimleri
Eğitim Konseyi", 28-29 Mart 1989 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında "Veteriner Fakülteleri Eğ i
tlm-Öğretirn Programlarının Düzenlenmesine Ait i ı
keler" belirlenerek "Veteriner Fakültelerinde Oku tulacak Minimal Dersler ve Minimal Saatler" çizelgesi hazınanrmş: patoloji derslerinin 168 saat
olarak dördüncü sınıfta verilmesi önerilmiştirS.

:;ieKıı 6. Prof. Or. Man ı r BÜVÜKPAM UKÇ U ( 19 12- 1997)

i . Yük ek Ö ğ re t i m Kuruml arı Teşk il atı H akkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 20 Temmuz 1982 tar ih ve 17760 sayılı Resmi
Gazete
2. T .C. Yilksek Öğretim Kurulu B aşka nlığının AÜ Veteriner Fak ültesi Dekanlı ğına 18 Ağustos 1982 tarih ve 22012960 sayılı yazıs ı .
3. T.C. Veteriner Fak ülteler i Dekanlar Kurulu . Birinci Toplantısı . A.: Ü. Veteriner Fakültesi, i 3 Ekim i 988. Ank ara .
-l. rC. Veter iner Fak ültele ri Dek anl ar Kurulu. Ikin ci Toplantısı. ı. U. Veteriner Fakültesi, 13-14 Şubat 1989. Istanbul
5. U ni ve rs i ı e le raras ı Kurul Veteriner Bilimleri Eği ti m Konseyinin 7 Nisan 1989 tarih ve i numaralı ya zısı .
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Patoloji dersleri 1995-96 eğ itim-öğretim döneminde 126 teorik, 112 pratik ve staj döneminde 40
saat klinik patoloji olmak üzere toplam 278 ders saatine y ükseltllm iştlr t.
2. Bilimsel Faaliyetler
Veteriner hekim liği eğ itim-öğretimi içerisinde patoloji a lanındaki bilimsel faaliyetler "Lisansüstü eğitim
faaliyetleri","Akademik kadro" ve "Bilimsel araştırma
ve yayın faaliyetleri" olmak üzere üç ana başlık al-

"patoloji" bilim alanına da yer verild iği sap-

tanmıştır.

2.1.3. Uzmanlık Yüksek Okulu ve Enstitüler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağ lı
olarak 28 Nisan 1965'de kurulan "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiricil iğ i ve
Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulus" bünyesinde, Türkiye'de ilk kez lisansüstü düzeyde krediye dayalı eğ itim gerçekleştirilmişt ir. Uzman lık okulunun programında gösterilen 14 uzmanlık da lları
aras ında patoloji de yer almıştır.
Yüksek Öğretim Kanunun yürürlüğe girdiği
1981 yılında uzmanlık okulunun iş levin e son ve rilm iş
ve o tarihten bugüne dek veteriner hekim liğ inde lisansüstü eğitim üniversitelerin "Sağ lı k Bilimleri Enstitülerinde6" gerçekleştirilmişti r.
Ankara, F ı rat, Selçuk, Istanbul, Uludağ ve Yüzüncü Yı l Üniversitelerinin Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Veteriner Patoloji alan ında toplam 55 doktora ve dört yüksek lisans çalışmas ının tamamla n d ı ğı tespit edilrniştir".

tınd a değerlend i ri lm iştir.

2.1. Lisansüstü Eğitim
2.1.1. Askeri Veteriner Hekimliği
Dinçer'e (1969) göre veteriner hekimliğinde Iisansüstü çal ışmaları 1883 yı lında açı lan Baytar Ameliyat Mektebi ile başlam ışt ır. Kurtuluş Savaşından
sonra "Askeri Tatbikat-ı Baytariye Mektebi ve Seririyatı" ad ını alan bu kurumun amaçları maddeler halinde bel irtilmiş ; bunlardan uzman lık dalların ı gösteren beşinc i maddede "patoloji"ye de yer verilmiştir.
Bu kurum daha sonra (1949) "Askeri Veteriner Aka·
demisi" ad ı n ı alm ış ve 1969 yı lına . kadar askeri veteriner hekimlere asistan ve başas istan kadrolarıyla
uzmanlık eğ ilim i olanağ ı sağlanmıştır. Kurumun
dokuz bilim d alı nda gerçekleşt iri len 176 asistanlık tezinin 12'si ve 67 başas istan lık tezinin dokuzu patoloji
alanında yapıl mı ştı r (Dinçer, 1969; Dinçer, 1999).
2.1.2. Sivil Veteriner Hekimliği

2.2. Akademik Kadro
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
1952 yı lı başında kurulan Patoloji Kürsüsünün çekirdek kadrosu (Erk ve Dinçer, 1970), hem eğ itim
öğretimde hem bilimsel araştırmalarda hem de bilim
i nsanı yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmiş;
daha sonraki yıllarda yeni veteriner fakültelerinin
açılmasıyla patoloji birimlerine yeni katılımlarta veteriner patoloji ailesi giderek b üyümüştür.
Patoloji bilimi alanında eğitim-öğ retimin sürdürüldüğü tüm veteriner fakültelerinde 2002 yı lı itibariyle 16 yardımcı doçent, 13 doçent ve 13 profesör
olmak üzere toplam 42 öğretim üyesi ve 23 ara ştırma
görevlisinin görev yaptığı ortaya kon muş ; öğ ret i m elemanları ndan zs's ı run çeşitli akademik aşamalarda patoloji birimlerinden ayrı ldığı saptanmıştı rB.

Dinçer'e (Dinçer, 1981) göre, sivil veteriner hekimlerin yurt d ış ında uzman l ık yap ıp 1911'de ülkeye
dönmeleriyle birlikte, veteriner hekim l iğ inde çağdaş
niteliklerde akademik yükselme esasları uygulanmaya başlanmıştır.
Türkiye'de veteriner h e ki mli ği mes leğ in in uyilişki n olarak 1954 tarihinde yayımlanan 6343 sayı lı yasanın 2 yedinci maddesi ile
ihtisas gerektiren veteriner hekim liğ i hizmetlerini
ge rçekleş-ti rmek için "uzmanlı k" olanağı tanınmıştır.
Ziraat Vekaleti ta rafından 1955 y ı lında "Veteriner
Hekim ihtisas Tallrnatnarnesiô" ç ıkartılmıştır. YÖnetmelik, 1975 yılına kadar üç kez (1958, 1963,
1968) yen i lenmiş; aynı tarihte de yürürlüğe konan
uzma nlı k yönetme liğ i 4 de dahil olmak üzere bu yönetmeliklerin tümünde gösterilen uzma n lık dalları
gu l anmasına

2.3. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etkinlikleri
Cumhuriyetin ilan ından YZE'nin açı lışına kadar
veteriner hekimliği a lanında toplam 25 kitap ve broşür, 262 Türkçe ve 14 yabancı dilde makale yayımlanmıştır. On y ıll ık periyotta veteriner patoloji alanında bir kitap ve 19 Türkçe makalenin bu lunduğ u
be li rlenmiştir (Tablo 1). YZE Veteriner Fakültesi öğ -

I. 2809 sayılı Yüksek öğretim K u ru m l arı Teşkilatı Hakk ında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De ğ i şt i r t le rek
Kabulüne Dair Kanun. 30 Mart i 983 Tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete
2.6343 sayılı Veteriner H ek im li ğ i M e s l eğ i ni n İ cras ı n a. Türk Veteriner Hekimleri B i rl i ğ i tıc Odal arı n teş ckk ül Tarzına
ve Göreceği Işl e re Dair Kanun. ı 8 Mart 1954 tarih ve 8661 sayılı Resmi Gazete
3. Veteriner Hekim Ihtisas Talimatnamesi. 2 Haziran 1955.901 8 sayılı Resmi Gazete
4. Veteriner Il cki ml i ği Uzman lı k Y ö netmeli ğ i. 8 Ocak 1975 tarih ve 15112 s ayılı Resmi Gazele
5. Ankara Univcrsi ıcsi Veteriner Fakültesi. Hayvan Y et i ştiri c ili ğ i ve S ağlık Bilimleri U zmanlık Yüksek Okulu
Y öne tmeli ği . 28 Nisan 1965 tarih ve i 1985 say ı lı Resmi Gazete
6. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu. 6 Kası m 1981 tarihve 17506 sayılı Resmi Gazete
7. Ankara. F ırat . Selçuk. Istanbul. Uludağ ve Yüzüncü Y ıl Üniversiteleri S ağ lık Bilimleri Enstitüleri arş i viriden .
8. Veteriner Fakülteleri arşivleri .
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Tablo 1. Veterinerbilim alanları içerisindepatoloji yayınlarının
Kitap
Genel

Patoloji

1923-1932

25

1

1933-1947

109

1948-1973

378

Türü

Sayı

262

19

14

16

240

21

44

2

30

1171

75

383

64

Derleme

Vaka takdimi

19

Genel

Dilde Makale

Genel

Arş.

Kitap

Yabancı

Patoloji

Tablo 2. Patoloji bilim alanında 1974-2002 yılları
Yayın

dağılımı

Türkçe Makale

Patoloji

arasında yap ılan yayınla r

Makalesi
583

Tebliğ

236

retim kadrosu tarafından 1933-1947 yılları arasında
çeviri olmak üzere toplam 109 kitabın 16'sı ve 240 Türkçe makalenin 21 'i patoloji alan ına aittir. Bu dönemde yayımlanan 44 adet yabancı
dilde makale arasında iki patoloji makalesi saptanrnı ştrrt (Tablo 1).
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yayımlanan altısı

Veteriner Fakültesinin

Ankara Üniversitesine

bağlanmasından Cumhuriyetin 50'nci yılına kadar

geçen 25 yıllık dönemde veteriner patoloji alanında,
30'u kitap, 75'i Türkçe ve 64 'ü yabancı dilde makale
olmak üzere toplam 169 adet yayın yapıldığı beIi rl e n mişt i r 2 (Tablo 1).
Patoloji alanında 1974-2002 yılları arasında 19
adet kitap daha yayımlanmış; ancak, gerek makale
sayı s ı, gerekse çeşitli kurumlar tarafından des tek lenen tamamlanmış ve devam eden projeler ile
bunlara ilişkin yayınlar veri eksikliği nedeniyle tam
olarak saptanamamıştır3 (Tablo 2).
Sonuç
Sonuç olarak, veteriner hekimliği eğitimi içerisinde 1842-2002 yılları arasında bilimsel ve akadem ik yap ı olarak düzenli bir gelişim ivmesi ortaya
koyd u ğ u belirlenen patoloji bilim alanının akademik
kad ro l aş ma ve lisansüstü eğ it imde de poz itif bir ivme
içerisinde olduğu ileri sürülebi lir.
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