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T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Zoonozlar halen gerek dünyada gerekse Türkiye’de ciddi sorunlara yol açmaktadır.
Hayvansal üretim üzerinde oluşturdukları negatif ekonomik etkinin yanında insanların da
sağlığını tehdit etmektedirler. Bu tezin konusu olan şap, bruselloz ve tüberküloz da halen
birçok ülkede ciddi sorunlara neden olmaktadır. Zoonozların kontrolü ve eradikasyonu
maliyetler oluşturmakta ve birçok paydaşın birarada çalışmasını gerektirmektedir.
Türkiye’de her ne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sözkonusu hastalıkların
kontrolüne ilişkin ciddi önlemler almış olsa da hayvan yetiştiricisi, hayvan bakıcısı,
tüketiciler gibi çeşitli paydaşların hastalıklarla ilgili yeterli bilince ve bilgiye sahip
olmaması hastalıkların kontrolü konusunda sıkıntılara yol açmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki
hayvan yetiştiricliğine bağlı olarak gerçekleşen hayvan hareketleri de hastalıkların kontrolü
için sıkıntı teşkil etmektedir. Hastalıkların kontrolü ile ilgili bir diğer sıkıntı ise Türkiye’de
uygulanan geleneksel yetiştiricilik yöntemleridir. Bu nedenlerle resmi kurum ve
kuruluşların uyguladığı çalışmaların yanında, hayvansal üretim zincirinin her halkasında
bulunan paydaşların söz konusu hastalıkların kontrolüne yönelik gereken önemi göstermesi
gerekmektedir.
Bu tez 124 sayfadır.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, şap, tüberküloz, Türkiye, zoonoz
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ABSTRACT
EU Expertise Thesis

CONTROL AND ERADICATION OF FMD, TUBERCULOSIS AND BRUCELLOSIS
IN BOVINE ANIMALS DURING THE EU ACCESSION PROCESS: PROCEDURES
AND COST ANALYSIS
Doğuş ERTAN

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK
General Directorate of European Union and Foreign Affairs
Zoonoses still cause serious problems in Turkey and in the world. Along with the negative
economic effects they have on the livestock production, they threaten the health of the
people. The subject of this thesis; FMD, tuberculosis and brucellosis still cause serious
problems in many countries. Control and eradication of zoonoses creates serious costs and
it requires involvement of many stakeholders. Although Ministry of Food, Agriculture and
Livestock has implemented serious measures for the control of said diseases, the lack of
awareness and information among stakeholders like livestock breeders, animal carers and
consumers causes adversity on the issue of control of the diseases. Additional to that, the
animal movements due to the characteristics of livestock production in Turkey also causes
problems on the control of the diseases. Another difficulty about the control of the diseases
is the traditional livestock production methods that are applied in Turkey. For these
reasons, apart from the programs applied by official bodies and institutions, any
stakeholder in any part of the livestock production should give the necessary emphasis for
the control of the diseases.
This thesis is 124 pages.
Key Words: Brucellosis, FMD, tuberculosis, Turkey, zoonoses
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1. GİRİŞ
Zoonozlar doğaları gereği hem insan sağlığını hem de hayvan sağlını tehdit etmektedirler.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin ve hayvancılık sektöründe çalışan kişilerin
yeterli bilgiye sahip olmamaları, hijyen kurallarına dikkat etmemeleri, çeşitli paydaşların
maruz kaldıkları riskleri göz ardı etmeleri, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi için
gerekli olan önlemlerin doğru şekilde uygulanmaması zoonozların halen ciddi sağlık
tehditleri oluşturmasına neden olur.
Zoonozlar; ilgili etkenin doğasına bağlı olarak insanlara direkt temas vasıtasıyla, sindirim
ya da solunum yoluyla veya ara konakçılar aracılığıyla bulaşabilmektedir. Bulaşma
yollarından da anlaşılacağı üzere gerekli önlemlerin alınması ile birçok zoonozun insanlara
ve hayvanlara bulaşmasının önüne geçilebilmektedir.
Türkiye’de maalesef şap, bruselloz ve tüberküloz gerek kamu sağlığı için gerekse hayvan
sağlığı için ciddi problemler oluşturabilmektedir. Hayvancılığın küçük ölçekli ve sıklıkla
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan yapılması nedeniyle de söz konusu zoonozlar hem
ekonomik kayıplara neden olmakta hem de insanlara bulaşarak kamu sağlığını tehlikeye
sokmaktadır. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın almış olduğu önlemler
sayesinde söz konusu hastalıkların gerek hayvanlarda görülmesi gerekse insanlara
bulaşması konusunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Şap hastalığı açısından başta Trakya olmak üzere pek çok bölgede çok ciddi önlemler
uygulanmış; yapılan çalışmalar sayesinde Trakya bölgesi resmi olarak hastalıktan aşılı ari
statüsünü kazanmıştır. Halen tüm Türkiye’de şap hastalığına karşı ciddi bir aşılama
uygulaması devam etmektedir. Şap ihbarı mecburi hastalıklar listesinde bulunup, hastalığın
ortaya çıkması durumunda çok ciddi karantina ve itlaf önlemleri alınmaktadır. Türkiye’ye
dışarıdan

gelebilecek

farklı

etken

serotiplerine

yönelik

ise

hastalık

çıkışında

epidemiyolojik olarak yapılacak çalışmalar vasıtası ile serotipin belirlenmesi ve Türkiye’de
uygulanan aşının bağışıklık oluşturmayacağı bir serotipin belirlenmesi durumunda uygun
aşının gerekli bölgelerde uygulanması esas alınmıştır.
Brusella hastalığına ortadan kaldırmak amacıyla da Türkiye’de konjuktival aşı uygulaması
yapılmaktadır. Bu stratejiye göre tüm genç hayvanların aşılanması öngörülmektedir.
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Ayrıca isteğe bağlı olarak “ari sürü” statüsü uygulanmakta ve arilik statüsü kazanan sürüler
ve işletmeler için destekleme ödemeleri yapılmaktadır.
Tüberküloz ile ilgili olarak ise işletmelerde düzenli test uygulanmamaktadır. Ancak kesim
sonrası yapılan muayene sonucunda bir hayvanda tüberküloz tespit edilmesi durumunda
hayvanın geldiği sürü veya işletme teste tabi tutulmaktadır. Yapılan testler sonucu pozitif
bulunan hayvanlar ve bu hayvanların ürünleri hastalığın durumuna bağlı olarak tazminatlı
şekilde kısmen veya tamamen imha edilmektedir. Buna ilaveten sığır tüberkülozu için de
isteğe bağlı olarak “ari sürü” statüsü uygulanmaktadır.
Bu tezde Türkiye’de halen ciddi problemlere neden olan bu üç zoonozun gerek beşeri
hekimlik açısından gerekse veteriner hekimlik açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Zoonoz hastalıkların değerlendirilmesi her iki meslek grubu da dâhil olmak üzere
multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinden bu yol tercih edilmiştir. İncelenen bilimsel
çalışmalar da bu yaklaşım dikkate alınarak beşeri hekimlik, veteriner hekimlik ve
ekonomik çerçevelerden seçilmiştir.
Hastalıkların doğası gereği hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu için yalnızca resmi
kurum ve kuruluşların çabaları yeterli olmamaktadır. Bunun için gıda zincirinin her
bölümünde bulunan tüm paydaşların hastalığın kontrolü ve yayılımının önüne geçilmesi
için kendi paylarına düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle
tüketiciler de dâhil olmak üzere hayvansal üretim ve ürünlerin çeşitli bölümlerinde yer alan
paydaşlarla ilgili bilimsel çalışmalar incelenmiştir.
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2. TÜRKİYE’DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ BİLGİLERİ
Bu bölümde resmi makamlardan alınan bilgiler ve konuyla ilgili diğer çalışmalardan
yararlanılarak hayvan popülasyonu, yetiştiricilikte izlenen veya tercih edilen yöntemler,
hayvan hareketleri gibi Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinin karakteristiği incelenecektir.

2.1. Hayvan Popülasyonu
2014 yılı itibari ile ülkemizde bulunan sığır cinsi hayvan sayısı 14.122.847’dir. Aşağıdaki
tabloda 2010 – 2014 yılları arasında sığır cinsi hayvanların kültür, melez ve yerli ırklara ait
dağılımları ayrıntılı bir biçimde görülmektedir.
Tablo 1: 2000 – 2014 yılları arasında Türkiye’de bulunan sığır cinsi hayvan sayıları ve
bunların ırklara göre dağılımı
Sığır
Sığır
(Kültür, baş)
(Melez, baş)
2000
1.806.000
4.738.000
2003
1.940.506
4.284.890
2006
2.771.818
4.694.197
2009
3.723.583
4.406.041
2010
4.197.890
4.707.188
2011
4.836.547
5.120.621
2012
5.679.484
5.776.028
2013
5.954.333
6.122.437
2014
6.139.810
6.005.089
Değişim (%)
230,13
37,81
* 2015 yılı 1. dönem verileridir.
(Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

Sığır
(Yerli, baş)
4.217.000
3.562.706
3.405.349
2.594.334
2.464.722
2.429.169
2.459.400
2.348.487
1.977.948
- 44,85

Toplam
10.761.000
9.788.102
10.871.364
10.723.958
11.369.800
12.386.337
13.914.912
14.425.257
14.122.847
44,06
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2000 yılından bu yana kültür ırkı ve melez
hayvanlarda sürekli bir artış gözlemlenirken, yerli ırkı hayvanların sayısında da düzenli bir
düşüş gözlemlenmektedir. Aşağıdaki tabloda, 2003 yılından itibaren kültür, melez ve yerli
ırk hayvanların toplam sığır popülasyonu içerisindeki payları görülmektedir.
Tablo 2: Sığır Popülasyonundaki Genetik Değişim Oranları
Sığır Popülasyonu Oranları (%)
Kültür

Melez

Yerli

2003

19,83

43,78

36,40

2006

25,50

43,18

31,32

2009

34,72

41,09

24,19

2010

36,92

41,40

21,68

2011

39,05

41,34

19,61

2012

40,82

41,51

17,67

2013

41,31

42,40

16,29

42,52

14,01

43,47
2014
(Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

Aşağıdaki tabloda ise 2003 yılından bu yana ülkemizde uygulanan suhi tohumlama
rakamları görülmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere suni tohumlama uygulama rakamları
her yıl düzenli olarak bir artış göstermektedir. Bu özellikle bruselloz hastalığının olsaı
bulaşma yolları dikkate alındığında önemli bir veridir.
Tablo 3: 2003 yılından itibaren uygulanan suni tohumlama sayıları
Suni Tohumlama Sayısı
2003

666.42

2006

2.211.692

2009

2.181.042

2010

2.800.502

2011

3.242.624

2012

3.371.256

2013

3.791.016

2014
(Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

3.950.781

4

Aşağıdaki tabloda ise 2014 yılı içerisinde Türkiye’de bulunan hayvanların yaş gruplarına
ve cinsiyetlerine göre dağılımı görülmektedir. Bu hastalıkların daha etkili olduğu veya
ekonomik yönden daha çok zarara yol açtığı yaş gruplarında bulunan hayvan sayısının
anlaşılması için önem arz etmektedir.
Tablo 4: 2014 yılı Türkiye sığır popülasyonu yaşlara ve cinsiyetlere göre dağılımı
12 Aydan Küçük Erkek Hayvan Sayısı
12 Aydan Küçük Dişi Hayvan Sayısı
12 – 24 Aylık Erkek Hayvan Sayısı
12 – 24 Aylık Dişi Hayvan Sayısı
24 Aydan Yaşlı Erkek Hayvan Sayısı
24 Aydan Yaşlı Dişi Hayvan Sayısı
(Kaynak: TÜİK, 2015)

1.719.248
1.741.094
1.572.342
1.989.394
687.189
6.413.580

Ayrıca, yine aynı veriler 2010 ile 2014 yılları arası için incelendiğinde, kültür ırkı
hayvanlarda sabit bir artışa karşın, yerli ırk hayvanların sayısında da sabit bir düşüş
gözlenir. Bu yönelime istisna olarak 2013 yılı sonrası melez ırk hayvanların 12 – 24 aylık
erkek ve dişi ile 12 aydan küçük erkek ve dişi hayvan gruplarında görülen ufak düşüş
gösterilebilir. Ayrıca söz konusu yıllar arasındaki, 24 aydan büyük öküzlerin sayılarındaki
yönelim, bu hayvanlar iş gücünde kullanıldıkları için değerlendirme dışı tutulmuştur.
Ancak aynı yıllardaki 24 aydan büyük boğaların sayılarındaki yönelim incelendiğinde, o
grupta da kültür ve melez ırkı hayvanlarda bir artış söz konusu iken, diğer gruplara benzer
şekilde yerli ırklarda düşüş göze çarpar.
Doğru yetiştirilme, besleme ve veteriner işleri metotları uygulandığı takdirde 24 aydan
daha büyük hayvanların süt üretiminde kullanılabileceği göz önünde bulundurulursa, 2014
yılı için 14.122.847 baş toplam hayvan sayısından, 6.413.580 baş hayvanın sağımlık
olduğu görülecektir.
2014 yılında Türkiye’de bulunan 14.122.847 baş hayvandan 9.609.759 baş hayvanı
bünyesinde bulundurarak, sığır cinsi hayvanlar kaynaklı üretimin büyük bir bölümünü
gerçekleştiren 32 ilin sahip oldukları sığır popülasyonunun büyüklüğüne göre sırası şu
şekildedir; Konya, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Kars, Diyarbakır, Aydın, Afyon, Sivas,
Ankara, Ağrı, Samsun, Kayseri, Ardahan, Muş, Tokat, Yozgat, Kastamonu, Denizli,
Manisa, Şanlıurfa, Çorum, Çanakkale, Adana, Burdur, Bursa, amasya, Sakarya, Aksaray,
Kütahya, Kahramanmaraş ve Muğla.
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Sığır popülasyonu yaşları ve cinsiyetleri açısından incelendiğinde, 2014 yılı içerisinde
Türkiye’nin hayvan popülasyonunun yarısından fazlasına sahip 32 ilimizin hepsinin diğer
illerden yüksek miktarlarda laktasyon ve dolayısıyla ilk gebelik dönemine giren hayvan
topladığı görülür. Bu artışlar yüzde olarak % 115, 40 ila % 497, 56 gibi çok yüksek
rakamlar arasında değişirken, baş olarak ise 44.771 hayvan ile 216.115 hayvan sayısına
ulaşır. Bu illerin bu denli yüksek dişi toplama eğilimleri; Brusella hastalığı yönünden önem
kazanmakta, çevre illerden veya diğer illerden bu illerimize getirilen hayvanların tümünün
aşılı olmasının ve bu hayvanların nakilleri sırasında kullanılan araç ve gereçlerin
dezenfeksiyonlarının ciddiyetle yapılmasının, söz konusu hastalığın yayılımının önüne
geçilmesi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca yine bu 32 il arasında, 12 – 24 aylık erkek hayvan grubundan, 24 + aylık erkek
hayvan grubuna geçiş yaparkenki düşük miktardaki azalma da önem arz etmektedir. Zira
bu hayvanların bir kısmı maalesef halen aşımda kullanılmaktadır. Bu iki yaş grubu
arasında yüzde olarak en az düşüş % 27,73 ile Kars ilindeyken, baş olarak 5.700 baş
hayvan ile Kastamonu ili göstermektedir. Söz konusu hastalık yönünden erkek hayvanlarda
semptom ender olarak görülse de etkeni vücutlarında ve testislerinde taşımalarından ötürü
aşım sırasında dişilere bulaştırabilmektedirler.
Söz konusu 32 ilimiz içerisinde, 12 aylıktan küçük erkek hayvanlar grubu ile 12 – 24 aylık
erkek hayvanlar grubu geçişinde artış gösteren 9 ilimiz bulunmaktadır. Bu illerimiz
Diyarbakır, Afyon, Ankara, Ağrı, Kayseri, Ardahan, Tokat, Şanlıurfa, Amasya ve
Kahramanmaraş’tır. Bu illerimiz et üretimi için erkek hayvanları; konumları, coğrafi
şartları gibi çeşitli nedenler dolayısıyla besiye çekmektedirler. Bu illerimiz arasında yüzde
olarak % 172 ile Şanlıurfa önde gelirken, baş olarak ise 40.445 hayvan ile Ankara önde
gelmektedir.
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2.2. İşletme Büyüklükleri
Türkiye’de sığırcılık işletmelerinin büyüklüğü her ne kadar farklılıklar gösterse de
yoğunluk küçük işletmelerdedir. 2013 yılı için veriler incelendiği takdirde, süt sığırcılığı
işletme sayısı 1.250.097 iken, bunların yarısından fazlasında sığır sayısı 1-5 baş arasında,
% 76’sındaki sığır sayısı ise 10 başın altındadır. 100 veya daha fazla sığıra sahip
işletmelerin oranı % 0,33 kadardır. Aşağıdaki tablolar, süt sığırcılığı işletmelerinin sayısını
ve büyüklük gruplarına dağılımını ayrıntı olarak göstermektedir.
Tablo 5: Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sayısı ve Büyüklük Gruplarına Göre Dağılımı (2013)
Büyüklük Grubu, Baş
1–5
6–9
10 – 19
20 – 49
50 – 99
100 – 199
200 +
Toplam
(Kaynak: TÜİK)

İşletme Sayısı
701.907
252.776
190.009
85.910
16.204
3.141
1.000
1.250.947

%
56,1
20,2
15,2
6,9
1,3
0,3
0,1
100.00

Aşağıdaki tabloda ise besi işletmelerinin büyüklük grubuna göre dağılımı görülmektedir.
Burada da süt sığırcılığına benzer şekilde, küçük ölçekli işletmeler üretimin yarısından
fazlasını karşılamaktadır.
Tablo 6: Sığır Besi İşletmelerinin Sayısı ve Büyüklük Gruplarına Göre Dağılımı (2013)
Büyüklük Grubu, Baş

1–4
5–9
10 – 19
20 – 49
50 – 149
150 – 299
300 +
Toplam
(Kaynak: TÜİK)

İşletme Aralığının Toplam
İşletme Sayısı İçerisinde
Oranı
59,7
21,3
12,8
5,4
0,7
0,0
0,0
100,00

İşletme Grubunda Bulunan
Hayvan Sayısının Toplam
Hayvan Sayısı İçerisinde
Oranı
21,6
21,3
25,4
22,9
7,0
1,2
0,6
100.00

7

2.3. Hayvan Hareketleri
Türkiye’de hayvan hareketleri bölgeler arasında göreceli olarak yüksektir. Bu durum;
yetiştirme, besiye alma, kesim alanlarının farklı olmasından ve süt sığırcılığının tercih
edildiği bölgelerin farklılığından ileri gelmektedir. Genel olarak bakıldığı takdirde,
nüfusun daha yoğun olduğu ve doğu bölgelerimize göre coğrafi koşulların ve iklim
koşullarının daha uygun olduğu batı bölgelerimize doğru bir hayvan hareketinin
karakteristik olduğu söylenebilir. Bir önceki bölümde 2014 yılı içerisinde 14.122.847 baş
sığır cinsi hayvandan 9.609.759 başını bünyesinde bulunduran illerimiz ve bunların
hayvanların yaş grupları arasında gösterdikleri değişimin değerlendirilmesi yapılmıştı.
Aşağıdaki harita ise bu 32 ilimizin, ülkemiz içindeki dağılımları, Doğu bölgelerimizden
ülkemizin Batı’sına doğru gerçekleşen hayvan hareketi karakteristiğini yansıtır.
Harita 1: 2014 yılı içerisinde en çok sığır popülasyonuna sahip iller ve ülkemizdeki yerleri

(Kaynak: TÜİK 2015)
Yukarıdaki haritada da görüleceği üzere, bölgesel üretim ve tüketimi karşılamak üzere
doğuda bulunan birkaç ilimiz dışında, sığır yetiştiriciliği Orta Anadolu’da ve batıda
bulunan illerimizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bunu bölgelerdeki gelişmişlik düzeyi,
iklim koşullarının uygunluğu nedeniyle yem bitkilerine göreceli kolay ulaşım ve bu
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bölgelerin nüfus yoğunluğunun Doğu illerimize göre daha yüksek olması nedeniyle azalan
nakliyat masrafları gibi çeşitli nedenlere bağlayabiliriz.
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2.4 Üretim Miktarları
Aşağıdaki tabloda 2010 – 2014 yılları arası sağılan sığır sayısı ve süt üretimi
görülebilmektedir.
Tablo 7: 2010 – 2014 yılları arası süt üretimine ilişkin veriler
Yıl

Sağılan Sığır (baş)

Süt Üretimi (Ton)

2010
4.384.130
12.418.544
2011
4.761.142
13.802.428
2012
5.431.400
15.977.838
2013
5.607.272
16.655.009
2014
5.567.176
16.867.419
(Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

Hayvan Başına
Ortalama Verim (kg)
2.847
2.899
2.942
2.970
3.029

Aşağıdaki tabloda da 2010 – 2014 yılları arası kesilen sığır sayısı ve buna bağlı et üretimi
görülebilmektedir.
Tablo 8: 2010 – 2014 yılları arası et üretimine ilişkin veriler
Yıl
Kesilen Sığır (baş)
2010
2.602.246
2011
2.571.765
2012
2.791.034
2013
3.430.723
2014
3.712.281
(Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

Et Üretimi (Ton)
618.584
644.906
799.344
869.292
881.999
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2.5 Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)
Türkiye Dünya Sağlık Örgütü (OIE) üyesi bir ülke olarak OIE kural ve standartlarını
uluslararası ticaret ve hayvan sağlığı standartları konuları nedeniyle takip etmek
durumundadır.
OIE hayvan hastalıkları hakkında dünya ölçeğinde saydamlık sağlanması, veterinerlik
konusundaki bilimsel bilgilerin derlenmesi, analizi ve dağıtımının yapılması, hayvan
hastalıklarının kontrol altında tutulması için uluslararası dayanışmanın sağlanmasında
uzmanlık bilgilerinin kullanılması, sağlık güvenliği için hayvan ve hayvansal ürünlerin
uluslararası ticaretinde geçerli olacak temel kuralların oluşturulması örgütün amaçları
arasındadır.
Örgüte 2014 yılı itabiyle 180 ülke üyedir. Dünya Ticaret Örgütü tarafından referans
organizasyonu olarak tanınmaktadır. OIE 45 uluslararası ve bölgesel organizasyon ile
kalıcı ilişkilere sahiptir ve her kıtada bölgesel ve alt-bölgesel temsilciliklere sahiptir.
OIE'ye ait finansal kaynaklar üye ülkeler tarafından sağlanan katkılar aracılığı ile
oluşturulmaktadır.
Örgütün detaylı amaçlarına ilşkin konu başlıkları aşağıdaki gibidir.


Şeffaflık: Global hayvan hastalıkları durumu ile ilgili şeffaflığın sağlanması,



Bilimsel Veriler: Veteriner bilimsel verilerinin toplanması, analizi ve yayılımı,



Uluslararası Dayanışma: Hayvan hastalıklarının kontrolü için uluslararası
dayanışmanın teşvik edilmesi,



Hijyen Güvenliği: Hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili olarak uluslararası ticarete
yönelik sağlık standartları yayımlayarak dünya ticaretinin korunması,



Veterinerlik Servislerinin Geliştirilmesi: Ulusal veterinerlik servislerinin yasal
çerçevesinin ve kaynaklarının geliştirilmesi,



Gıda Güvenilirliği ve Hayvan Refahı: Hayvansal kaynaklı gıdalara yönelik daha iyi
bir garantinin sağlanması ve bilimsel tabanlı yaklaşım vasıtası ile hayvan refahının
iyileştirilmesi.
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3. ŞAP, TÜBERKÜLOZ VE BRUSELLOZ HAKKINDA BİLGİ
3.1. Şap
3.1.1. Şap ile İlgili Bilgi
Şap; ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen,
büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral
bir hastalığıdır.
Şap virüsü, antijenik olarak değişkenlik gösteren virüslerden biridir ve yedi farklı serotipi
(A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Diğer tek iplikçikli RNA virüslerinde
olduğu gibi şap virüsü de doğal şartlarda yüksek mutasyon oranına sahiptir.
Şap hastalığı virüsü, Picornaviridae ailesi Aphtovirus alt grubu içerisinde yer alır. Şap
virüsü, pH 7-9 arasında stabil olmakla birlikte en dayanıklı olduğu pH değerleri 7.2 ile 7.6
arasıdır. Bunun haricindeki pH değerlerinde hızla inaktive olur. Çeşitli kimyasal maddeler,
şap virüsünü asit ve alkali pH değerlerinde inaktive ederler. Bunlar arasında fosforik asit,
sülfirik asit, sitrik asit, asetik asit ve formik asitler ile sodyum karbonat, sodyum
metasilikat ve sodyum hidroksit sayılabilir. Saha şartlarında % 4' lük sodyum karbonat ve
%1' lik sodyum hidroksit kullanılabilir. Düşük ısı derecelerinde stabil olan şap virüsü
50 0C’nin üzerinde kısa sürede inaktive olur. Bununla birlikte kemik iliği ve lenf
bezlerinde uzun süre canlı kalabilir.
Direkt temas, enfekte ve duyarlı hayvanlar arasında hastalığın en yaygın bulaşma
formudur. Şap hastalığı mihraklarının yaklaşık %95'inde bulaşma direkt temasla olur.
Sığırlar geniş solunum hacimleri ile hava yolu ile enfeksiyona en duyarlı olan
hayvanlardır. Bu nedenle, birbirlerine çok yakın mesafede bulunan hayvanlar arasında
oluşan aerosol bulaşma direkt temasın en önemli yoludur.
Şap hastalığının teşhisinde önceleri komplement fikzasyon testi kullanılmıştır. Günümüzde
ise ELISA testi, spesifikliği ve duyarlılığının yüksek olması, çok sayıda numune ile aynı
anda çalışabilmeye imkan vermesi gibi avantajları nedeniyle, lezyonlu epitel dokusundan
hazırlanan

süspansiyondaki

spesifik

şap

virüsünün

tespiti

amacıyla

sıklıkla

kullanılmaktadır. Ayrıca virüs izolasyonu için hücre kültürü pasajları, ELISA ile birlikte
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doğrulayıcı test olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda şap hastalığı teşhisi için RT-PCR
(Reverse Transcriptase –Polymerase Chain Reaction) testi geliştirilmiştir.
Coğrafi olarak izole bir bölgede bulunmak şap hastalığının eradikasyonuna yardımcı
olabilir ancak tehlike globalleşmeye paralel bir artış gösterir. Hayvan hareketleri ve
hayvansal ürün ticareti hastalığın yayılmasında en büyük risk faktörüdür.
Tablo 9: Şap virüsünün çeşitli ortamlarda yaşam süresi
Çeşitli Şartlarda Şap Virüsünün Yaşam Süresi
Yapağı
Sığır Derisi ve Kılları
Sinekler
Virüs Bulaşmış Ayakkabılar
Saman/ot vs.
Kuru Hayvan Gübresi
Sıvı Hayvan Dışkısı (Kışın)
Toprak Yüzeyi (Sonbahar)
Toprak Yüzeyi (Yaz)
İdrar

14 gün
4 – 6 hafta
10 hafta
11 – 14 hafta
15 hafta
14 gün
6 ay
28 gün
3 gün
39 gün

Ekonomik kayıplar; süt veriminde azalma, hayvanların gelişmesinde gerileme, gebe
hayvanlarda yavru atma, buzağı, kuzu ve oğlaklarda ölümlerden ileri gelir. İlave olarak
hayvan ve et, süt tozu, sakatat veya sperma, embriyo gibi hayvansal ürünlerin ticaretinin
engellenmesi nedeniyle oluşan kayıplar da görülür. Karkasta bulunan virüsler kesim
sonrası laktik asit tarafından inaktive edilir. Kemik iliği ve sakatatta bulunan virüsler
pH’da herhangi bir değişiklik olmadığından enfeksiyon kaynağı olabilir.
Şap virüsünün tip tayininin hastalığın teşhisi yanında epizootiyolojik olarak ve aşılama
açısından da büyük önemi vardır. Bu açıdan klinik olarak hastalığın teşhisi konsa bile
kesinlikle tip tayini için laboratuvara numune gönderilmesi gerekmektedir.
Klinik belirtilerin Şap hastalığına benzer veziküler hastalıklarla karıştırılabilmesi nedeniyle
büyük salgınlar dışında direkt teşhis koymak güçtür. Hastalık; Veziküler stomatitis, sığır
vebası, mukosal disease, enfeksiyöz bovine rhinetracheitis, mavi dil, sığır papuller
stomatitisi, bovine viral diare, koyun ve keçi vebası, panarisyum, piyeten gibi hastalıklarla
karışabilir.
Şap hastalığı virüsü enfekte hayvanlar ile hastalığa hassas hayvanlar arasında direkt
temasla, et, süt ve hava yolu ile araçlarla bulaşır. Kontrol tedbirlerinin amacı bu anlamda
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bulaşmanın önlenmesine yöneliktir. Bunu engellemek için uygulanabilecek üç metot vardır
ki bunlar; aşılama, aşılama ve kesim, sadece kesimdir. Hayvan hareketlerinin önlenmesi
bulaşmanın önlenmesine yönelik en etkili tedbirlerden biridir. Bu nedenle insanların
enfekte çiftlikleri ziyareti önlenmelidir. Hayvan taşıyan araçlar dezenfekte edilmelidir.
Enfekte hayvanların kesimi virüs üretimini durdurur ve bulaşma zincirini kırar. Hastalık
insidansının düşük olduğu ülkelerde uygulanabilirse bu yöntemin ekonomik olacak bir
metot olduğu söylenebilir.
Şap Mihrakı Durumunda Alınacak Tedbirler:
1.Hijyen kuralları ile beraber kesim metodu: Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar
öldürülür (yakılarak veya gömülerek), kontamine malzemeler, et, süt vb. ürünler imha
edilir. Bu işlemler dezenfeksiyon dahil sıkı hijyen kuralları ile beraber aşılamanın
uygulanmadığı ülkelerde (İngiltere gibi) uygulanmaktadır.
2. Kesim ve mihrakların çevresinde aşılama ve hijyen kuralları: Hastalığın kontrol altına
alındığı ülke ve bölgelerde yıllık aşılama olmaksızın enfekte hayvanlar ve şüpheliler
karantinaya alınır. Enfeksiyon bölgesinin çevresindeki hayvanlar aşılanır.
3. Sığır popülasyonunun yıllık aşılaması: Hedef popülasyonunun en az % 80’nin şap
hastalığına karşı aşılanarak yeterli korumanın sağlanabilmesi amacıyla yılda iki dönem
şeklinde yoğun koruyucu aşılama kampanyaları sürü bağışıklığını sağlamaktadır.
Şap Hastalığının Meydana Getirdiği Kayıplar:


Süt ve et verimindeki kayıplar,



Hayvanların gelişiminde gerilik,



Gebe hayvanlarda yavru atma,



Özellikle genç hayvanlarda görülen oldukça yüksek oranda ölümler,



Dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplar,



Tedavi masrafındaki maliyet.

Şap hastalığından dolayı yıllık % 15 süt kaybı görülmektedir. Süt kaybından dolayı ülke
ekonomisinin uğradığı zarar yaklaşık 8 milyon ABD $’dır. Et kaybı ise % 10 dolayındadır.
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Et kaybından dolayı uğranan zarar ise 81 milyon ABD $’dır. Hastalık görülen bölgelerde
canlı hayvan ve hayvansal ürün ticareti durdurulmakta, çok sayıdaki tarımsal ürünün başka
ülkelerce ithalatına sınırlama getirilebilmektedir.
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3.1.2. Şap ile İlgili Çalışmalar:
3.1.2.1. Türkiye'de Sığırlarda Endemik Şap Hastalığı Nedeniyle
Ekonomik Kayıplar
Şentürk B. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirlen bu çalışmada şap hastalığı nedeniyle
orytaya çıkan ekonomik kayııplar incelenmiştir.
Hayvan hastalıkları kontrol kararları gerek çiftlik gerekse ulusal düzeyde kaynakların
tahsisinin optimizasyonunu gerektirmektedir. Çünkü kullandığı girdiler sınırlıdır ve bu
girdilerin kullanılabileceği alternatifleri mevcuttur. Kaynak tahsisinin optimize edilmesinin
ekonomik bir analizinin yapılması için öncelikli olarak tüm hastalık kaynaklı mali ve
ekonomik kayıpların öngörülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Delphi Uzman
Görüşü Araştırması (DEOS) Şap kaynaklı üretim kayıplarının Türkiye saha şartlarında
anlaşılması için kullanılmıştır. Bu araştırma vasıtası ile elde edilen veriler gerek süt
gerekse besi sığırcılığında endemik Şap kaynaklı üretim kayıplarının hesaplanması için
kullanılmıştır.
Bu araştırmada kullanılan veriler DEOS aracılığı ile hepsi Şap hastalığı hakkında yeterli
saha tecrübesine sahip, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvan Sağlığı
departmanında çalışan 25 veteriner hekimden elde edilmiştir. Şap kaynaklı kayıplar
sığırların cinsiyetine göre, yaşlarına göre ve ırklarına göre ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Şap kaynaklı mali kayıpların hesaplanması için öncelikli olarak her tür ırk için söz konusu
kayıplar belirlenmiştir. Buna ilaveten Türkiye veri tabanlarında mevcut olan veriler
incelenmiştir. Hastalık ile ilgili olan tüm kayıp bileşenleri (hasta hayvanın sürüde
tutulması, kesimi veya hayvanın hastalık nedeni ile ölmesi) bu hesaplar yapılırken
incelemeye tabi tutulmuştur. İncelemeye tabi tutulan bu kayıp bileşenleri ve bunlarla ilgili
teknik ve mali veriler aşağıdaki tabloda ve bir sonraki tabloda görülebilmektedir.
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Tablo 10: Bu çalışmada göz önünde bulundurulan enfekte sığırlarda Şap kaynaklı kayıp
bileşenleri
Yaş

Enfeksiyon Sonrası
Sürüde Kalması
Durumu

Enfeksiyon Nedeni ile
İtlaf/Kesim Durumu

Enfeksiyon Nedeni ile
Ölüm Durumu

İnek

- Süt verimi kaybı
- Buzağılama süresinin
uzaması nedeni ile
oluşan kayıplar

- İtlaf nedeni ile oluşan
kayıplar
- Atık nedeni ile oluşan
kayıplar

- Ölüm nedeni ile
oluşan kayıplar
- Atık nedeni ile oluşan
kayıplar

- İtlaf nedeni ile oluşan
kayıplar
- Atık nedeni ile oluşan
kayıplar

- Ölüm nedeni ile
oluşan kayıplar
- Atık nedeni ile oluşan
kayıplar

Düve veya dişi - İlk buzağılama
buzağı
yaşının gecikmesi
nedeni ile oluşan
kayıplar
Besi sığırı
veya erkek
buzağı

- Canlı ağırlık artışında - İtlaf nedeni ile oluşan
düşüş
kayıplar
- Öngörülen karda
oluşan kayıplar
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

- Ölüm nedeni ile
oluşan kayıplar
- Öngörülen karda
oluşan kayıplar

Şap Kaynaklı Kayıpların Hesaplanmasında İzlenen Prosedürler:


Enfekte

hayvanlarda

süt

verimindeki

düşüşlerin

hesaplanması:

İneklerin

laktasyonda olması ihtimali ile enfeksiyon sonrası geri çevrilemez meme hasarı
oluşması durumu süt verimi kayıpları hesaplanırken göz önünde bulundurulmuştur.


Enfekte hayvanlarda doğurganlık kayıplarının hesaplanması: Östrus sığırlarda
mevsimsel olmadığından dolayı “Atık oranında artış” bileşeni yerine “Şap nedeni
ile buzağılama aralığının artışı” bileşeni kullanılmıştır. Burada DEOS verileri
kullanılarak buzağılama aralığının gün başına maliyeti hesaplanmıştır. Buna benzer
olarak “Şap nedeni ile ilk buzağılama yaşının gecikmesi nedeni ile oluşan kayıplar”
hesaplanırken de DEOS verileri kullanılmış olup Yalçın C. tarafından yapılan
çalışmada söz konusu gecikmenin günlük maliyeti baz alınmıştır.



İtlaf nedeni ile oluşan kayıpların hesaplanması: Bu bileşen sağlıklı hayvanların
pazar fiyatı ile itlaf edilen hayvanların pazar fiyatı arasındaki fark göz önünde
bulundurularak hesaplanmıştır.



Canlı ağırlık kayıplarının hesaplanması: Sığırlarda Şap kaynaklı canlı ağırlık
kayıpları DEOS verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
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Öngörülen kardaki kayıpların hesaplanması: Bu bileşende besi sığırlarının veya
erkek buzağıların enfekte olması ve itlaf edilmeleri veya ölmeleri durumunda
sürüye yeni hayvan katılmadığı varsayılmıştır. Atıl durumda kalan üretim
kaynakları kapasitesi nedenli mali kayıpların hesaplanması için “Öngörülen kardaki
kayıplar” hesaplanmıştır. Bu amaçla, günlük kar payı hesaplanmıştır. Enfeksiyonun
hayvanların besi periyodunun ortasında gerçekleştiği varsayılmıştır.

Tüm hesaplamalarda 2003 yılı Türkiye pazarları fiyatları ve bunların Amerikan Doları
karşılığı (1 $ = 1,43 YTL) kullanılmıştır.
Tablo 11: Dişi sığırlarda Şap kaynaklı oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan teknik
ve mali veri
Teknik Parametreler
Kültür
Melez
Yerli
Ortalama Süt Verimi (kg/yıl)

3108

2042

978

İneklerin Laktasyonda Olma
Olasılığı

0.85

0.91

0.95

Enfeksiyon Sonrası İneklerin İtlaf
Olasılığı (%)

10 (5-15)

7 (4-12)

4 (1-5)

Enfeksiyon Sonrası İneklerin Ölme
Olasılığı (%)

5 (2-5)

2 (1-3)

1 (1-2)

Şap Kaynaklı Geri Dönüşü Olmayan
Meme Hasarı Olasılığı (%)

35 (30-40)

30 (20-35)

20 (10-20)

Buzağılama Aralığının Enfeksiyon
Nedeni ile Ortalama Gecikmesi (%)

63.1

52

31.2

Atık Olmaması Durumu (Gün)

60 (60-75)

50 (40-60)

30 (20-60)

Atık Olması Durumu (Gün)

91 (80-150)

90 (60-120)

60 (45-90)

Atık Oranında Enfeksiyon Nedeni ile
Artış (%)

10

5

4

Enfeksiyon Nedeni ile Yem
Tüketiminde Tasarruf

0.3

0.2

0.1

Süt Fiyatı ($/kg)

0.29

0.29

0.29

Sürüye Katılacak Düve Fiyatı ($/baş)

1106

935

545

İtlaf Edilen İnek Fiyatı ($/baş)

719

608

355

Buzağı Fiyatı (7 günlük, $/baş)

232

197

137

Konsantre Yem Fiyatı ($/kg)

0.21

0.21

0.21

Buzağılama Aralığında 1 Günlük
Gecikmenin Maliyeti ($/gün)
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

3.2

2.39

0.96

Mali Parametreler
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Tablo 12: Erkek sığırlarda Şap kaynaklı oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan
teknik ve mali veri
Kültür

Melez

Yerli

15 (10-25)

10 (5-20)

5 (2-5)

3 (2-5)

2 (1-5)

1 (1-2)

355

355

175

25 (15-30)

20 (13-25)

15 (10-20)

Ortalama Canlı Ağırlık
Artışı (kg/gün/baş)

1.18

1.04

0.75

Ortalama Konsantre Yem
Tüketimi (kg/gün/baş)

12.7

9.6

7.4

90

90

90

1 kg Canlı Ağırlık Fiyatı
($)

2.72

2.72

2.72

Günlük Yem Maliyeti
($/gün/baş)

1.91

2.03

1.54

Çeşitli Diğer Maliyetler

0.28

0.21

0.14

Günlük Kar Marjı
(TL/gün)
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

0.28

0.63

0.35

Teknik Parametreler
Enfeksiyon Sonrası Kesim
Olasılığı (%)
Enfeksiyon Nedeni ile
Ölüm Olasılığı (%)
Enfeksiyon Esnasında
Ortalama Vücut Ağırlığı
(kg/baş)
Enfeksiyon Nedeni ile
Canlı Ağırlıkta Düşüş (%)

Besi Periyodunda
Enfeksiyon Nedeli ile
Kayıp (gün)
Mali Parametreler

Hayvanın ırkına göre değişmekle beraber, Şap ile ilgili mali kayıpların süt sığırlarında 86 $
ile 493 $ arası değiştiği tahmin edilmektedir. Yerel ırklar ile kıyaslandığında melez ve
kültür ırklarının söz konusu kayıpları sırasıyla 3 ve 5 kat daha fazla olmaktadır. En önemli
kayıp bileşeninin ölüm nedeni ile ortaya çıktığı ve bunun da ırklara göre % 56 ile % 67
arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. Holstein ırkı hayvanlarda kayıpların enfekte
hayvanın itlaf edilmesi ile % 20 ile en düşük düzeyde tutulduğu görülürken, yerli ve melez
hayvanlarda kayıpların en az tutulduğu seçeneğin hayvanın enfeksiyon sonrası sürüde
tutulması ile sırasıyla % 9 ve % 18 olduğu görülmüştür. Bir başka önemli bulgu ise atıklar
nedeni ile oluşan kayıplar vasıtası ile hesaplanan “Buzağılama aralığındaki gecikme”
19

bileşeninin, Şap enfeksiyonu sonrası ineklerin sürüde kaldığı durumlarda toplam kayıplar
içerisinde % 39 ile % 43 arasında değişen çok ciddi bir yük getirmesi olmuştur. Aşağıdaki
tabloda süt sığırlarında Şap nedenli kayıplar ayrıntılı bir şekilde görülebilmektedir.
Tablo 13: Şap ile ilgili süt sığırlarında ortaya çıkan tahmini mali kayıplar ($/enfekte inek)
Kayıp Bileşenleri

Kültür

Melez

Yerli

$

%

$

%

$

%

Şap Enfeksiyonu
Sonrası Sürüde
Kalması Durumunda

468

23.6

290

18.6

76

9.4

Süt Verimi Kayıpları

266

166

47

Buzağılama Aralığının
Uzamasına Bağlı
Kayıplar

201

125

30

Şap Enfeksiyonu
Nedeniyle İtlaf/Kesim
Durumunda

396

İtlaf Nedeniyle
Kayıplar

387

327

191

Atık Nedeniyle
Kayıplar

9

4

2

Şap Enfeksiyonu
Nedeniyle Ölüm
Durumunda

1115

Ölüm Nedeniyle
Kayıplar

1107

9
Atık Nedeniyle
Kayıplar
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

20

56.4

331

939

21.2

60.2

193

547

935

546

4

1

23.6

67

Enfekte düvelerde görülen ortalama toplam kayıplar enfekte ineklerde görülenlere oranla
yarı yarıya daha az olarak hesaplanmıştır. İneklerde olduğu gibi Şap ile ilgili kayıplar
melez ve kültür ırkı hayvanlarda yerel ırklara göre sırasıyla 3 kat ve 5 kat daha fazla olarak
hesaplanmıştır. Bir düvenin ölmesi durumunda ortaya çıkan kayıplar toplam kayıplar
içerisinde ırklara göre değişiklik göstermekle beraber % 65 - % 71 arasında en büyük payı
içermektedir. Göze çarpan başka önemli bir bulgu ise Holstein ırkı düvelerin enfeksiyon
sonrası sürüde kalmaları durumunda Şap kaynaklı kayıpların melez ve yerel ırklara göre
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oldukça yüksek olmasıdır. Aşağıdaki tabloda düveler ile ilgili ayrıntılı bulgular
görülebilmektedir.
Tablo 14: Şap ile ilgili süt düvelerinde ortaya çıkan tahmini mali kayıplar ($/enfekte düve)
Kayıp Bileşenleri

Kültür

Melez

Yerli

$

%

$

%

$

%

Şap Enfeksiyonu Sonrası
Sürüde Kalması Durumunda

207

12

96

7

30

3.9

İlk BuzağılamaYaşının
Gecikmesi Nedeniyle Kayıplar

207

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
İtlaf/Kesim Durumunda

393

İtlaf Nedeniyle Kayıplar

387

327

191

Atık Nedeniyle Kayıplar

6

3

1

96
23

30

330

24.2

192

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
Ölüm Durumunda

1112

Ölüm Nedeniyle Kayıplar

1107

935

546

6

3

1

Atık Nedeniyle Kayıplar
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

65

938

68.8

25

547

71.1

Aşağıdaki tabloda ise dişi buzağılarda görülen Şap ile ilgili mali kayıplar görülmekte olup,
bu kayıpların enfekte düvelerde görülen kayıplar ile benzerlik taşıdığı anlaşılmaktadır.
Tablo 15: Şap ile ilgili dişi buzağılarda ortaya çıkan tahmini kayıplar ($/enfekte buzağı)
Kayıp Bileşenleri

Kültür

Melez

Yerli

$

%

$

%

$

%

Şap Enfeksiyonu Sonrası
Sürüde Kalması Durumunda
İlk BuzağılamaYaşının
Gecikmesi Nedeniyle Kayıplar

224

31.3

120

23.7

38

13.1

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
İtlaf/Kesim Durumunda

113

15.9

89

17.6

59

20.1

378
Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
Ölüm Durumunda
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

52.9

296

58.7

196

66.9
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Aşağıdaki tablolarda ise sırasıyla besi sığırlarında ve erkek buzağılarda Şap ile ilgili
kayıplar görülebilmektedir. Besi sığırlarında melez ve kültür ırkları hayvanlarda ortaya
çıkan Şap ile ilgili kayıplar yerli ırklara göre yaklaşık olarak 3 kat daha fazla
görülmektedir. İneklerde ve düvelerde olduğu gibi, hayvanın ırkına bağlı olmakla birlikte
enfekte sığırın ölümü toplam ortalama kayıp içerisinde % 68 - % 72 ile en büyük bölümü
kapsamaktadır.

Burada

dikkat

çeken

husus

ise

diğer

kayıp

bileşenleri

ile

karşılaştırıldığında özellikle Holstein ırkı hayvanlarda öngörülen karda yaşanan kayıplar
önemsiz görülmektedir. Erkek buzağılar ile besi sığırları kayıp bileşenlerinin çoğu birbiri
ile paralellik göstermektedir. Ancak besi sığırları ile kıyaslandığı takdirde erkek
buzağılarda görülen toplam kayıplar 4 ile 6 kat arası daha az olarak tespit edilmiştir.
Tablo 16: Şap ile ilgili besi sığırlarında ortaya çıkan tahmini kayıplar ($/enfekte besi sığırı)
Kayıp Bileşenleri

Kültür

Melez

Yerli

$

%

$

%

$

%

Şap Enfeksiyonu Sonrası
Sürüde Kalması Durumunda
Canlı Ağırlık Artışında Düşüş

242

16.7

194

13.2

72

10.2

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
İtlaf/Kesim Durumunda

216

14.9

249

17

126

17.8

İtlaf Nedeniyle Kayıplar

194

194

95

Öngörülen Karda Kayıplar

23

55

30

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
Ölüm Durumunda

991

Ölüm Nedeniyle Kayıplar

968

968

477

Öngörülen Karda Kayıplar
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

23

55

30

68.4

1023

69.8

507

72
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Tablo 17: Şap ile ilgili erkek buzağılarda ortaya çıkan tahmini kayıplar ($/enfekte erkek
buzağı)
Kayıp Bileşenleri

Kültür

Melez

Yerli

$

%

$

%

$

%

Şap Enfeksiyonu Sonrası
Sürüde Kalması Durumunda
Canlı Ağırlık Artışında Düşüş

16

5.2

10

2.9

10

3.2

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
İtlaf/Kesim Durumunda

62

19.6

93

25.7

66

22.3

İtlaf Nedeniyle Kayıplar

44

42

39

Öngörülen Karda Kayıplar

18

51

28

Şap Enfeksiyonu Nedeniyle
Ölüm Durumunda

236

Ölüm Nedeniyle Kayıplar

218

207

194

Öngörülen Karda Kayıplar
(Kaynak: Şentürk B. ve ark. 2008)

18

51

28

75.2

259

71.5

221

74.5

Tüm ırklar için ortalama mali kayıplar süt ineği için 294 $/baş olarak hesaplanırken, 152
$/baş süt düvesi için ve 197 $/baş besi sığırı için hesaplanmıştır. 1999 yılında gerçekleşen
hastalık çıkışları ve hastalık çıkışlarının gerçekleştiği bölgelerdeki duyarlı sığır sayısı göz
önünde bulundurulursa ulusal düzeyde Şap kaynaklı kayıpların 11.5 milyon $ olduğu
anlaşılmaktadır.
Tüm analizlerin de gösterdiği üzere, Holstein ırkı Şap hastalığına diğer ırklara göre daha
duyarlı olduğu için Şap kaynaklı kayıplar bu ırkta daha fazla olmuştur. Tüm ırklarda
hayvanın hastalık nedeniyle ölmesi durumunda en büyük kayıp ortaya çıkmaktadır.
Maalesef Şap hastalığının hayvancılık üretimi ve verimi üzerindeki literatür sınırlı
miktardadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Şap hastalığının ekonomik etkilerinin
incelendiği çalışmalarının çoğunun yapıldığı ülkelerin gelişmiş ülkeler olması ve bu
ülkelerde hastalık çıkışı olan bölgelerdeki tüm şüpheli hayvanların itlaf edilmesidir.
Tüm bu verilere rağmen Şap hastalığının ulusal düzeyde olan etkisi bu çalışmada
hesaplanmamıştır. Zira ulusal düzeyde yapılacak bir araştırma daha çok katmanlı
ekonomik analizler gerektirmektedir. Bu gibi bir çalışmada hastalığın sadece çiftçilere ve
kamu girdilerine etkisi değil toplumun tüm katmanlarına olan etkisi incelenmelidir. Bu ve
buna benzer hastalık kontrol programlarının etkileri üreticiler, toptan satıcılar, işleme
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endüstrisi, perakendeciler ve tüketiciler olmak üzere tüm gıda zinciri, ihracat ve ithalatı
kapsamak üzere ticaret, insan sağlığı gibi birçok farklı konu ve grup üzerinde görülecektir.
Buna ilaveten hastalık kaynaklı kayıpların hesaplanması önemli olmakla beraber, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü için yegane bilgi kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Bir karar alma
destek elemanı olarak bu gibi bilgiler kullanılması mümkün olan hastalık kontrol ve
eradikasyon stratejileri ve her bir kontrol stratejisi için üretimde oluşacak hastalık kaynaklı
kayıp gibi bilgiler ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu gibi ekonomik analizler veterinerlik,
epidemiyoloji, istatistik, matematik ve bilgisayar bilimleri gibi çeşitli disiplinlerden
araştırmacıların birlikte çalıştığı, bilgisayar tabanlı hastalık kontrol simülasyon modellerini
gerektirmektedir.
Özet olarak bu çalışmanın ana bulguları:


Şap hastalığı Türkiye'de endemik olarak görülen bir hastalık olup bu nedenle
sürekli ve önemli üretim kayıplarına neden olmaktadır. Tüm ırklar için hesaplanan
ortalama mali üretim kayıpları süt inekleri için 294 $/baş, süt düveleri için 152
$/baş, besi sığırları için ise 197 $/baş olarak öngörülmüştür. Ancak bu kayıpların
ırklara, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği de unutulmamalıdır.

 Bu nedenle Holstein ırkı ineklerin, besi sığırlarının ile melez ve Holstein ırkı dişi
buzağıların Şap ile enfekte olmaları durumunda itlaf edilmesinin Türk sığır
yetiştiricileri açısından ekonomik olarak uygun olacağı çalışmanın bulgusudur.

3.1.2.2 Türkiye’de Şap Aşısının Etkinliği Üzerine Geçmişe Yönelik
Değerlendirme
Knight-Jones T.J.D. ve arkadaşları tarafından gerçekleştiren bu çalışmada Türkiye'de
uygulanmakta olan şap aşılarının etkinliği araştırılmıştır.
Şap aşısı dünya genelinde oldukça yüksek miktarlarda kullanılmakta olup, her yıl yaklaşık
olarak 2 milyar adet kullanıldığı tahmin edilmektedir (Knight-Jones TJD, Rushton J 2013).
Ancak buna rağmen sahada performanslarını değerlendirmeye yönelik olarak çok az
girişim olmaktadır. Aşı etkinliği; saha koşullarında riskin benzer şekillerde maruz kalan
aşılanmış bireylerde aşılanmamış bireylere nazaran azaltılması olarak tanımlanmış olup
(Plotkin SA ve ark. 2008), bir aşılama programı çerçevesinde aşı koruması ile ilgili direkt
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bir ölçüt ortaya koymaktadır. Türkiye’nin Anadolu kısmında bulunan Şap hastalığı,
hastalıktan ari olan Avrupa Birliği (AB) için bir risk teşkil etmektedir (Valdazo-Gonzalez
B. 2011). Türkiye’de 2009 – 2011 yılları arasında, 6 aylık dönemler içerisinde yıllık 20
milyon doz polivalan şap aşısı, kitlesel aşılama amacıyla sığır popülasyonunda
kullanılmıştır (Askaroğlu H. 2009).
2011 yılında Türkiye Foot and Mouth Disease (FMD) Asia-1 serotipi istilasına maruz
kalmıştır. A ve O serotipleri endemik olmasına rağmen bu serotip 2002 yılından bu yana
ülkede görülmemiştir (Gilbert M ve ark. 2005). Aşı eşleştirme testleri halihazırda
kullanılan aşının (Asia-1 Shamir) sahada yeni görülen serotipe (FMD Asia-1 Sindh-08)
karşı koruma sağlamayacağı yönünde sonuçlar ortaya koymuştur. Bu bilgiler ışığında ve
Asia-1 virüsünün Türkiye’nin birçok bölgesine hızla yayılması nedeniyle Şap Enstitüsü
Asia-1 ailesi aşısını Shamir’den sahada bulunan Sindh-08 virüsünün bir izolasyonuna
değiştirmiştir (Bu aşı TUR 11 aşısı olarak adlandırılmıştır). Bu çalışmada FMD Asia-1 aşı
etkinliği hem TUR 11 için hem de Shamir aşısı için geçmiş hastalık salgını araştırmaları
vasıtası ile incelenmiştir.
Eylül 2011 ve Temmuz 2012 yılları arasında 4 adet hastalık salgını araştırması
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar köylerdeki küçük işletmelerdeki sığırları incelemiştir.
Çalışma için uygun görülen köyler aşağıdaki kriterleri karşılamaktadırlar:


Yakın zamanda bir FMD Asia-1 hastalık salgını rapor edilmiştir.



Hastalık salgını yakın zamanda son bulmuş ya da salgını en son evresindedir. Bir
salgın araştırmadan önceki bir hafta içerisinde ya hiç yeni vaka ya da sadece birkaç
yeni vaka görülmüş ise son evresinde olarak kabul edilmektedir.



Araştırmaya tabi olan Asia-1 aşıları salgının görülmesinden önceki 6 ay içerisinde
köyde kullanılmıştır.



Köylerin daha önce hiç FMD Asia-1’e maruz kalma geçmişi bulunmamaktadır.



Çiftçiler hangi hayvanların aşılandığını hatırlayabilmektedirler.



Çiftçiler hangi hayvanların Şap geçirdiğinin farkındadırlar.

Aşağıdaki tabloda çalışmaya konu olan 4 araştırmaya ilişkin detaylı bilgiler
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görülebilmektedir.
Tablo 18: Türkiye’de yapılan 4 aşı etkinliği çalışması detayları
Araştırm
a İl ve
Tarihleri
Ardahan
27-30
Eylül
2011

Köy
Hayvan
Sayısı Sayısı

6

450-3000
sığır

Hayvancılık
Türü

Örneklene
n İdare
Grupları

FMD
Asia-1
Aşısı

Yaygın
otlatma

16

Shamir

19

TUR
11

48-65
gün

75

TUR
11

39-126
gün

31

TUR
11

65-85
gün

Afyon 1
2
700-2300
Her daim
9-14
sığır
ahırda
Ocak
yetiştiricilik
2012
Denizli
2
470-550
Ahırda ve
26
sığır
otlatmaya
Hazirandayalı
1
Temmuz
Afyon 2
2
2000 sığır
Ahırda ve
10-13
otlatmaya
Temmuz
dayalı
2012
(Kaynak: Knight-Jones T.J.D. ve ark. 2014)

Aşı –
Salgın
Arası
Süre
62-152
gün

Salgın
Tarihi

19
Haziran
– 24
Eylül
2011
20 &
22
Kasım
2012
26-29
Mayıs
2012

13
Haziran
2012
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Aşağıdaki tabloda ise çalışmaya dâhil edilen hayvanlar, sürüler, uygulanan hayvan
yetiştiriciliği

çeşitleri,

sürülerin

aşı

durumları

gibi

çeşitli

ayrıntılı

bilgiler

görülebilmektedir.
Tablo 19: Çalışmaya dahil edilen hayvanların çeşitli gruplara göre pozitiflikleri
Değişken

Yaş (ay)
n=1230

Yaygın
Otlatma
n=1230
Irk n=1100

Kategori

Her
Kategoride
%

Vaka / Toplam

Aşılanmamış
Hayvan
Vaka/Toplam

TUR 11

Shamir

4-6
7-18
18-36
>36
Evet

11
31
33
25
% 56

90/132 (% 68)
224/381 (% 56)
192/406 (% 47)
108/311 (% 35)
405/693 (% 58)

27/47 (% 57)
74/111 (% 67)
74/127 (% 58)
34/81 (% 42)
52/73 (% 71)

18/37 (% 49)
77/189 (% 41)
66/212 (% 33)
53/176 (% 30)
165/371 (% 44)

45/48 (% 94)
73/81 (% 90)
52/77 (% 68)
21/54 (% 39)
188/249 (% 76)

Hayır

% 44

209/537 (% 39)

157/293 (% 54)

49/233 (% 21)

3/11 (% 27)

Holstein

% 45

228/496 (% 46)

93/139 (% 67) 135/357 (% 38)

Melez

% 23

123/250 (% 49)

34/61 (% 56)

14/42 (% 33)

154/195 (% 79)

Yerli

% 32

223/354 (% 63)

55/117 (% 47)

55/135 (% 419

34/54 (% 63)

% 26
% 71
% 44
% 25
% 16
% 15
% 12
% 32
%8
% 48
% 41
% 43
% 16

207/352 (% 59)
406/877 (% 46)
43/122 (% 35)
18/69 (% 26)
10/44 (% 23)
10/42 (% 24)
67/143 (% 47)
193/396 (% 49)
59/98 (% 62)
295/596 (% 49)
130/339 (% 38)
170/379 (% 45)
105/146 (% 72)

101/145 (% 70)
108/221 (% 49)
5/14 (% 36)
6/14 (% 43)
2/4 (% 50)
0/3 (% 0)
33/52 (% 63)
129/182 (% 71)
7/27 (% 26)
40/105 (% 38)
-

48/143 (% 34) 58/64 (% 91)
166/461 (% 36) 132/195 (% 68)
38/108 (% 35)
12/55 (% 23)
8/40 (% 20)
10/39 (% 26)
31/80 (% 39)
3/11 (% 27)
64/214 (% 30)
52/68 (% 76)
67/242 (% 28) 188/249 (% 76)

% 22
%5
%4
% 14
% 56
% 24
% 18
% 33
% 25

144/270 (% 53)
36/56 (% 64)
23/46 (% 50)
77/174 (%44)
334/684 (% 49)
207/296 (% 70)
78/218 (% 36)
189/405 (% 47)
140/311 (% 45)

144/270 (% 53)
31/45 (% 69)
11/18 (% 61)
21/29 (% 72)
2/4 (% 50)
19/47 (% 40)
64/127 (% 50)
55/68 (% 81)
71/124 (% 57)

Cinsiyet
Erkek
n=1229
Dişi
Gebe Değil
Trimestre
(>14 aylıktan
İlk
büyük)
İkinci
n=277
Üçüncü
İdare Grubu
<11
n=1230
11-20
21-30
>30
39-50 gün
Aşı – Salgın
Arası Süre
51-100 gün
n=864
101-152
Sürü Aşı
Kapsamı
n=1230

Araştırma
n=1230

gün
%0
% 1- % 39
% 40- % 69
% 70- % 94
>% 94

Ardahan
Afyon-1
Denizli
Afyon-2

Aşılı Hayvan Vaka/Toplam

127/328 (% 39)
80/267 (% 30)
7/9 (% 78)

-

3/11 (% 27)
90/112 (% 80)
98/137 (% 72)

-

-

3/8 (% 38)
0/5 (% 0)
41/126 (% 33)
170/465 (% 37)
11/80 (% 14)
134/337 (% 40)
69/187 (% 37)

2/3 (% 67)
12/23 (% 52)
15/19 (% 79)
162/215 (% 75)
188/249 (% 76)
3/11 (% 27)
-

(Kaynak: Knight-Jones T.J.D. ve ark. 2014)
24 aylık veya daha küçük olan sığırların % 82’sine (611/742), 24 aylıktan büyük olan
sığırların ise % 42’sine (207/488) oral tetkik yapılmıştır. 24 aylık veya daha küçük olan
sığırların hepsinden (724/724), 24 aylıktan büyük olan sığırların ise % 99’undan (484/488)
kan örnekleri toplanmıştır. Araştırmaya bağlı olarak 4 aylıktan büyük olan ve klinik Şap
gösteren sığırların oranı % 36 - % 70 arasında değişmiştir. Aşılanmamış hayvanlarda
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enfeksiyon (Asia 1 SP titre ≥32 NSP pozitif) oranı % 86 iken (222/257), TUR 11 ile
aşılanan hayvanlarda bu oran % 65 (211/327) Shamir ile aşılanan hayvanlarda % 89
(129/145) olarak tespit edilmiştir. 4 aylıktan büyük hayvanların aşılanma oranları illere
göre incelendiğinde ise, Ardahan için % 84, Afyon-1 için % 42, Denizli için % 83 ve
Afyon-2 için % 60 oranları görülmektedir.
Tetkik sonucu klinik Şap görülen 394 hayvan içerisinden çiftçiler 283’ünü enfekte olarak
bildirmişlerdir (tespit hassaslığı % 72). Şap hastalığının tespiti konusundaki başarısızlık
hastalığın hafif seyirli olması, çiftçilerin yetersiz gözlemi veya hatırlayamaması gibi
sebeplerden ileri gelmektedir. Çiftçilerin hayvanları enfekte olarak bildirdikleri ancak
klinik olarak enfekte olarak görülmeyen hayvanlar ise (47/371 [% 13]) ya hayvanların
iyileşmesinden ya da çiftçilerin yanlış hatırlamalarından ileri gelmektedir. Bu orandan
geriye kalan % 83’lük kısmı oluşturan ve hem tetkik sonucu hem de çiftçinin beyanı
sonucu negatif olarak belirlenen hayvanlar çiftçilerin sürü takibi konusunda kötümser
sonuçlar ortaya koymaktadır.
Aşı kayıtları ile ilgili eksiksiz devlet kayıtları 372 hayvan için mevcut durumda idi.
Bunların arasından 280/287 hayvan çiftçiler tarafından aşılı olarak bildirilmiş olup, devlet
kayıtları ile çiftçi beyanları arasında % 98’lik bir tutarlılık ortaya koymaktadır.
Aşılanmamış hayvanlar için de devlet kayıtları ile çiftçi beyanları arasındaki tutarlılık aynı
oranda bulunmuştur (83/85).
Yapılan araştırmalar sonucu TUR 11 aşısı için aşı etkinliği % 69 olarak bulunurken,
Shamir aşısının koruyucu bir özelliği görülememiştir. Şiddetli hastalık için TUR 11 aşı
etkinliği % 83 olarak hesaplanırken, enfeksiyon için ise % 63 olarak hesaplanmıştır. Buna
ilaveten küçük sürülerde bulunan sığırların (≤30) ve ortak otlak alanlarını kullanan
sığırların Şap riskinin daha yüksek olduğu da görülmüştür.
Afyon ilinde yapılan iki çalışmada sürü içerisinde % 50’den büyük insidans yalnızca
aşılama oranının % 75’ten küçük olduğu durumlarda gözlemlenmiştir. Bunun yanında
Denizli ilinde yapılan çalışmada her ne kadar aşılama oranı yüksek olan sürülerde insidans
düşük olsa da, % 100 aşılama oranına sahip kimi sürülerde de yüksek insidansa
rastlanmıştır. TUR 11 aşısı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, aşılama oranı arttıkça
sürü içi Şap insidansının düşmeye meyilli olduğu gözlemlenmiştir.
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Bu sonuçlar ışığında yapılan tek doz FMD Asia-1 TUR 11 aşısının özellikle şiddetli
hastalığa (Aşı etkinliği: % 84) olmak üzere klinik hastalığa karşı da (Aşı etkinliği: % 69)
koruyucu olmak konusunda etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında hastalık
salgınlarının sebebinin tipik aşı performansını sergilemeyen aşı hatalarından kaynaklandığı
da düşünülebilecek olup, bu aşı etkinliğine ilişkin yapılan hesaplamaların karamsar
sonuçlar ortaya koyduğunu gösterecektir. TUR 11 aşısı için tespit edilen aşı etkinliği
değeri 3PD50 aşısı için öngörülen % 60-85 aşı verimliliği ile yakındır. Ayrıca OIE aşı
partisi sevki gerekliliği olan ve aşılanan sığırların % 70 - % 75’inden fazlasının koruyucu
titreye sahip olmasını gerektiren koşula da oldukça yakındır.
TUR 11 aşısının performansı aşağıdaki değişkenler nedeniyle farklılık göstermiş olabilir:


Saha koşulları: Mevsim, aşılama üzerine geçen zaman, aşılama oranı, hayvancılık
modeli, vücut kondisyonu, beslenme ve hayvanlarla ilgili diğer faktörler,



Üretim esnasındaki aşı potensi,



Aşı lojistiği: soğuk zincir, raf ömrüne uygunluk gibi.

Anneden yavruya geçen bağışıklığın kaybedilmesini takip eden 12 ay içerisinde (7-18
aylık yaş arası) hayvanlar Şap hastalığına karşı özellikle duyarlı durumdadırlar. Bu yaş
grubunda olan hayvanlar ticarete yoğun olarak konu oldukları için kontrol önlemleri
tarafından yüksek risk grubu olarak dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten Türkiye’de görülen
hayvancılık metotları nedeniyle köyler yeterince homojenize olduğu için bir sürü olarak
düşünülebilir ve sürü bağışıklığı teorisine göre (Anderson R, May R 1982) bu araştırmalar
sonucu bulunan % 69’luk aşı etkinliği Şap virüsünün temel üreme değerine bağlı olarak
(R0) köy içerisinde ortaya çıkan bir salgını bastırabilecek yüksekliktedir.
Bu gibi hesaplamalarda çeşitli sınırlamalar olmasına rağmen ortaya çıkan rakamlar virüse
maruziyeti ve R0 değerini düşürerek olası salgınların aşı korumasını bastırmasını
engellemek için ilave hijyenik önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. Rutin itlaf
hastalığın endemik olduğu bölgelerde uygulanabilir olmadığı için, özellikle enfekte
hayvanların ve yüksek risk taşıyan işletmelerin tecrit edilmesi gibi geliştirilmiş
biyogüvenlik önlemleri uygulanabilir en iyi seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Şaşırtıcı
olmayan bir şekilde ortak otlak kullanımı ciddi bir risk faktörü olarak belirlenmiştir.
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Sonuç olarak kullanılan FMD Asia-1 TUR 11 aşısı sahada bulunan homolog virüse karşı
gerek hastalık gerekse enfeksiyon söz konusu olduğu durumlarda makul koruma
sağlamaktadır. Ancak aşı performansının çiftlikten çiftliğe değişiklik gösterdiği de tespit
edilmiştir. Aşı standart potensli Şap aşılarından beklendiği gibi performans sergilemiş olsa
da yaygın bulaşma yine de oluşmaktadır ki bunun sebebi de sınırlı aşı kapsaması ile ilgili
olabilir. Buna ilaveten Şap hastalığının kontrolü için gerekli olan çok yüksek etkinliğe
sahip aşı ile standart Şap aşılarının gerçek etkinliği arasında uyumsuzluk mevcuttur. Bu
uyumsuzluk aşıla programlarına ilaveten farklı kontrol önlemlerinin de hayata geçirilmesi
ile aşılabilecektir. Aşı etkinliği özellikle aşılanmış popülasyonlarda salgın ortaya çıkması
durumlarında olmak üzere daima takip edilmelidir.

3.1.3 Temel Yönetmelik, Düzenleme ve Uygulamalar:
Şap hastalığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerdir;


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu



27836 sayılı Şap Hastalığının Kontrolüne Yönelik Yönetmelik



2015 Yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı



Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

5996 sayılı Kanun çerçevesinde yayımlanan “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve
Bildirimine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Şap hastalığı ihbarı mecburi bir hastalıktır.
Hastalığın tespit edildiği işletmelerde kordon ve karantina önlemleri alınacak, hasta,
şüpheli ve sağlam hayvanlar birbirinden ayrılacaktır. Hastalık nedeniyle konulan kordon ve
karantina önlemleri, klinik semptomların ortadan kalkmasından sonra, etkenin inkübasyon
süresi de dikkate alınarak yapılacak temizlik ve dezenfeksiyon ile kaldırılacaktır.
Ayrıca Şap hastalığı yönünden Trakya korunmuş bölgedir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
(OIE) tarafından Trakya, Şap hastalığı yönünden aşılı ari bölge olarak kabul edilmiştir. Bu
statüyü korumak amacıyla da Trakya’da Şap hastalığına yakalanmış ya da hastalıktan
şüpheli hayvanlar en yakın kesimhaneye kesime tazminatlı olarak sevk edilecektir.
Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar dışında, Trakya’ya Şap hastalığına duyarlı canlı
hayvan sevki yapılması yasaktır.
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Buna ilaveten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şap hastalığının eradikasyonu
amacıyla 2014 yılından itibaren risk bazlı stratejik planı uygulamaya koymuştur. Plan
gereğince Ege ve Marmara bölgesinde 2018 yılına kadar aşılı arilik hedeflenmiştir. Söz
konusu plan çerçevesinde İlkbahar dönemi aşılamaları hayvanların meraya çıkışlarından
önce bitirilecektir. Mihrak çıkışı durumunda, mihrak çevresinde 10 km yarıçapında
bulunan işletmelerin tümü Şap hastalığı yönünden taranacaktır. Ayrıca Türkiye’ye girmesi
muhtemel egzotik Şap virüslerinin erken teşhisine yönelik tedbirlerin alınabilmesi
amacıyla, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinde düzenli olarak hastalık taraması yapılacaktır.
Göçer küçükbaş hayvan hareketleri hastalığın yayılmasında büyük önem arz ettiği için, bu
hayvanların kışladığı bölgelerde hayvanlar, hareketlerinden on beş gün önce aşılanacaktır.
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3.2 Tüberküloz:
3.2.1. Tüberküloz ile İlgili Bilgi:
Gerek hayvan sağlığını gerekse insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen başta akciğer
olmak üzere değişik organ ve dokularda kazeöz ve kireçlenmeyle karakterize tüberküllerin
oluşumuyla tanınan bakteriyel bir hastalıktır. Kronik ve bulaşıcı özelliğe sahiptir.
Hayvanlardan insanlara geçebilen önemli zoonoz bir hastalıktır.
Etiyoloji:
Etken Mycobacterium cinsine ait bakterilerdir. Bunlardan 3 tanesi önem arz etmektedir;


M. tuberculosis

(İnsanlarda etkili)



M. bovis

(Sığırlarda etkili)



M. avium

(Kanatlılarda etkili)

Mikroorganizma Gram (+), sporsuz, hareketsiz ve asido-rezistans özelliğine sahiptir. Hücre
duvarında diğer mikroorganizmalardan farklı olarak yüksek oranda lipit içerir. Buna bağlı
olarak da bu bakteriler asitlere karşı direnç gösterir ve normal laboratuvar boyalarına karşı
geçirgen değildir. Aerobik bir mikroorganizmadır ve laboratuvarda genel amaçlı besi
yerinde üremez, sadece özel besi yerinde üretilebilir. M. bovis ve diğer tüberküloz
etkenlerinin biyokimyasal aktiviteleri zayıf veya değişkendir. Bu nedenle tip ayrımında bu
özelliklerden yararlanılmaz. Hücre duvarında bulunan proteinler, lipitlerle bağlı
durumdadır ve konakçı vücudunda tüberküline karşı reaksiyonu meydana getiren bu
kısımdır. Ayrıca antikor oluşumunda da etkileri vardır.
Tüberküloz etkenlerinin endo ve ekzo-toksinleri yoktur. Bu etkenler fiziksel ve kimyasal
maddelere karşı oldukça dirençlidir. % 2’lik fenolde, % 1’lik kresolde, % 3’lük formalinde
ve % 5’lik NaOH’de 4 saat içinde ölürler. Balgam içinde 3 ay, merada, toprakta, gübrede
2-6 ay canlılıklarını ve etkilerini sürdürürler. Kurumaya karşı dayanıklıdır ve kuru insan
balgamında aylarca infektivitelerini korurlar. Pastörizasyon ısısında ölmelerine rağmen,
bazı etkenler 75-80 o C ye yaklaşık 5-10 dakika dayanabilmektedir. Direkt güneş ışığına
ve ultraviyole ışınlar etkeni kısa sürede öldürür. Etkenler, % 70-90 derecelik alkolde
yaklaşık 5-10 dakika içinde ölürler.
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Tüberküloz etkenlerinin sıvı besi yerlerinde üretilmesi ve saflaştırılması ile elde edilen
tüberkülin, özellikle enfekte insan ve hayvanların tespitinde kullanılır. Purifiye tüberkülin
preparatında etkene ait proteinler bulunur. Bu da etkenin daha etkili olmasına neden olur.
Bu tip tüberküline “purifiye protein dermative” (PPD) adı verilir. Ülkemizde kanatlı ve
memeli için PPD tüberkülin üretimi yapılmaktadır.
Tüberküloz hastalığında klinik tablo etkenin yerleştiği yere göre değişir ve hastalık
genellikle kronik seyirlidir. Hastalığın en fazla görüldüğü sığırlarda, akciğer tüberkülozuna
daha fazla oranda rastlanır. Bu durum da, hayvanlarda hafif düzeyde kısa ve kuru öksürük
belirgindir. Öksürük hayvanın hançere bölgesinin dıştan sıkılması ile, solunum
mukozasının toz ve soğuk hava ile irrite edildiği durumlarda, hayvanın koştuğu durumlarda
ve soğuk havada daha belirgin hale gelir. Hasta hayvanlarda yem yediği halde sürekli
zayıflama, tüylerde matlaşma ve bozulma, yorgunluk ve halsizlik dikkati çeker. İleri
hastalık durumlarında solunum zorluğu, solunum sayısında artış görülür. Burundan kanlı
eksüdat gelir. Bu aşamada akciğer sesleri anormalleşir. Lenf yumrularının şişerek trakeye
basınç yaptığı durumlarda solunum güçlüğü belirginleşir.
Klinik bulgular ve özellikle nekropsi bulguları tüberküloz hastalığının teşhisinde her ne
kadar çok önemli ise de bunlara bakarak kesin teşhis konulamaz. Hastalığın kesin teşhisi
için laboratuvar muayenelerine gerek vardır. Bu amaçla canlı hayvanda idrar, süt, uterus
akıntıları, şüpheli ölü hayvanlarda ise lezyonlu doku ve organlardan inceleme için örnekler
alınır.


Şüpheli marazi maddelerden (süt, idrar, nodüler lezyon içeriği, balgam vb.)
hazırlanan özel sürme preparatlar özel boya olan Ziehl-Neelsen yöntemi ile
boyanır. Boyama sonunda mavi zemin üzerinde kırmızı asido-rezistans çubuk
şeklinde bakteriler aranır.



Histopatolojik incelemeler vasıtası ile deri üzerinde gelişen lezyonlardan alınan
biyopsi veya nekropside organlarda saptanan lezyonlardan alınan parçalardan
hazırlanan

preparatların,

Hematoksilen-Eozin

ve

Ziehl-Neelsen

boyasıyla

boyanmasıyla kesin teşhise gidilebilir.


Alınan şüpheli materyaller uygun besi yerlerine ekilerek onların sonucu
beklenir. Burada dikkat edilmesi gereken tüberküloz etkenlerinin üremesi için
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uygun besi yerleri seçilmelidir. Örneğin M. bovis gliserinli besi yerlerinde iyi
üremez, bu nedenle bu etkenin üremesi için gliserinli olmayan besi yerleri
seçilmelidir. Tüberküloz etkenleri için 37oCde

8-12 haftalık inkubasyon

yeterlidir. Bu süre içinde ekilen materyalde etken varsa, üremeler olur. Yapılan
biyokimyasal testlerle tip tayini de yapılabilir. Bu şekilde kesin teşhis konmuş olur.


Hayvan deneyleri vasıtası ile şüpheli materyallerin kobay ve tavşan gibi
deney hayvanlara ekimi şeklinde yapılan bir uygulamadır.



Alerjik testler vasıtası ile sığırlarda tüberkülozlu hayvanların klinik tespitinde
çokça kullanılan bir yöntemdir. Burada Mycobacterium proteinlerine karşı gelişen
gecikmiş aşırı duyarlılıktan yararlanılır. Tüberkülin testi adı verilen bu test, canlı
hayvanlarda uygulanan tek testtir. Bu testlerin en iyi uygulama yeri boynun iki
yanının orta kısmıdır. Bu bölge kılları kırpıldıktan sonra bir bölüme avian PPD
(tüberkülin) bir kısmada mamalian PPD’den 0,1 ml deri içi uygulanır ve testin
sonuçları 72 saat sonra değerlendirilir. Bu dönemde, uygulamanın yapıldığı deri
kısımlarında lokal reaksiyonlara (ağrı, şişlik, sıcaklık) dikkat edilir ve deri kalınlığı
kumpasla ölçülür. 3mm ‘ye kadar olan kalınlaşma negatif olarak, 3-4 mm arası
kalınlaşma şüpheli, 4mm’den fazla kalınlaşma pozitif olarak değerlendirilir.

Hastalığa Karşı Alınacak Önlemler:
Hastalığa karşı uygulanan bir aşı henüz bulunmamaktadır. Ancak etkin sürü yönetimi ile
hastalığın yayılması engellenebilir. Bu bağlamda sürüye kontrolsüz hayvanların girişi
engellenmeli, buzağılara hastalıktan etkilenmemiş sütlerin verilmesi, genç – yaşlı
hayvanların ayrımı, ahırların ideal olarak havalandırılması, şüpheli hayvanlara test
uygulanması, pozitif sonuç vermeleri durumunda sürüden uzaklaştırılmaları ve tüm sürüye
test uygulanması, hayvanlarla ilgilenen personelin ahırlar veya sürüler arası bulaşmayı
engellemek adına gerek ekipman gerekse kişisel hijyene özen göstermeleri gibi çeşitli
önleyici uygulamalar yapılmalıdır.
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3.2.2. Tüberküloz ile İlgili Çalışmalar:
Bu bölümde tüberküloz hastalığı ile ilgili olarak, hastalık zoonoz olmasından dolayı gerek
insanlarda görülen vakalar ile ilgili olan, gerekse hayvanlarda görülen vakalarla ilgili olan
çeşitli yıllarda yapılan çalışmalar ve bunların bulguları paylaşılacaktır.

3.2.2.1. Türkiye'de 2007 – 2010 Yılları Arasında Mycobacterium
tuberculosis Complex'in Klinik İzolasyonlarda Tür Dağılımı
Bayraktar B. ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışamada insanlarda görülen tüberküloz
etkenlerinin tür dağılımları incelenmiştir.
Mycobacterium

tuberculosis

complex

(MTBC)

birbiriyle

oldukça

yakın

olan

Mycobacterium türlerini içeren bir grup olup, M. tuberculosis, M. bovis, M. microti
M. caprae gibi türleri içermektedir. Bu türler insanlarda tüberkülozun birincil etkeni olup
ayrıca evcil ve vahşi hayvanları da enfekte etmektedirler.
Bu çalışmada amaç, 2007 – 2010 yılları arasında İstanbul'daki en büyük araştırma ve
eğitim hastanelerinden birinden alınan MTBC izolasyonlarının türlere göre dağılımını
belirlemektedir. Buna ilaveten Türkiye'de çalışmanın yapılması sırasındaki sığır
tüberkülozu durumunun incelenmesi de amaçlanmıştır.
Bu amaç ile, 2007 ila 2010 yılları arasında Şişli Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesinde
izole edilen toplam 188 MTBC türü çalışmaya dahil edilmiştir. Bu süre içerisinde 2436
hastadan 3828 örnek Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Mycobacterium kültürü için
gönderilmiştir. Her bir hastadan sadece bir izolasyon çalışmaya dahil edilmiştir. Örnekleri
çalışmaya dahil edilen hastaların hepsi Türkiye'de yaşamaktadır ve ülke dışına hiçbir
seyahat geçmişleri yoktur. Çalışmada toplam 192 Mycobacterium türü izole edilmiş olup,
bunlardan 4'ü M. tuberculosis (MOTT) dışında mycobacterium olarak belirlenmiştir (1 M.
abscessus ve 3 M. avium kompleks türleri). Klinik örneklerin % 54'ünün akciğer
tüberkülozu olan hastalardan geldiği anlaşılmıştır. MTBC türleri olduğu belirlenen 188
örnekten, 177'si (% 94.1) M. tuberculosis, 8'i (% 4.3) M. bovis ve 3'ü (% 1.6) M. caprae
olarak tespit edilmiştir. İnsanlarda görülen sığır kaynaklı tüberküloz sıklığı % 5.3 olarak
bulunmuştur. M. bovis veya M. caprae enfeksiyonu taşıyan hastalar ya sıklıkla kırsal
alanları ziyaret eden ya da bu gibi yerlerde yaşayan kişilerdir. Buna ilaveten bu hastalardan
ikisinin (Hasta 5 ve Hasta 10) hayvancılık endüstrisinde çalışma geçmişi olup, ikisi de
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(Hasta 2 ve 11) ailelerinin sığır sürüleri olduğunu beyan etmiştir. M. caprae enfeksiyonu
olan hastalar İstanbul'un Avrupa yakasında yaşarken, M. bovis enfeksiyonu olan hastalar
Anadolu yakasında yaşamaktadırlar. M. bovis ve M. caprae enfeksiyonu taşıyan hastalara
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda görülebilir.
Tablo 20: M. bovis ve M. caprae enfeksiyonu olan hastaların bilgileri
Hasta Yaş Cinsiyet Teşhis
No:
(yıl)

Tür

Predizpoze Faktörler

1

12

K

Bağırsak TB

M. bovis

Crohn hastalığı

2

5

K

Yaygın TB

M. bovis

Kronik böbrek
yetmezliği

3

27

K

Pott Hastalığı

M. bovis

-

4

56

K

Lymphadenitis

M. bovis

Son evre böbrek
yetmezliği

5

72

E

Vertebral osteomyelitis M. bovis

-

6

49

K

Lymphadenitis

M. bovis

-

7

39

K

Lymphadenitis

M. bovis

-

8

1

K

Deri TB

M. bovis BCG 8 aylık yaşta BCG aşısı

9

27

K

Periton TB

M. caprae

Son evre böbrek
yetmezliği

10

25

E

Üriner TB

M. caprae

Kronik böbrek
yetmezliği

M. caprae

-

6
E
Lymphadenitis
11
(Kaynak: Bayraktar B. ve ark. 2011)

MTBC Mycobacterium türleri içerisinde global klinik bakış açılarından dünya genelinde
tüberküloz salgını ajanını içermesi açısından en büyük önemi taşıyan grup olmaya devam
etmektedir. Tüberküloz açısından düşük yüklü ülkelerde, 1980'li yıllarda HIV gibi
hastalıkların ortaya çıkmasına bağlı olarak yeniden görülmeye başlanmıştır. Hastalık, bu
özelliğe sahip ülkelerde spesifik popülasyonların hastalığı olarak görülmekte olup, bu
popülasyonlar arasında bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, göçmenler, göçmen işçiler,
evsiz kişiler ve bakım evleri sakinleri bulunmaktadır (Woods G. ve ark. 2007). Öte yandan
hastalık Türkiye halen mevcut olan orta derecede salgın yükü nedeniyle, genç nüfusu
etkilemekte olduğundan etkin bir tüberküloz kontrol programı ihtiyacını vurgulamaktadır
(Kılıçaslan Z. 2007).
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Bu çalışmanın yapıldığı 4 yıllık dönem içerisinde M. tuberculosis, M. bovis ve M. caprae
prevalansları sırasıyla % 94.1, % 4.3 ve % 1.6 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucu elde
edilen verilere göre M. bovis Türkiye'de tüberküloza neden olan ikinci en önemli etkendir.
Bildirilen çeşitli araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde M. bovis insanlarda görülen
tüberküloz vakalarının % 0.5 - % 7.2'sinden sorumluyken, gelişmekte olan ülkelerde ortaya
çıkan yeni vakaların % 10 - % 15'inden sorumlu olduğu düşünülmektedir (de la RuaDomenech R. 2006). İspanya Ulusal Mikobakteri Referans Laboratuvarı tarafından 2004 –
2007 yılları arasında yapılan bir çalışmada, M. bovis ve M. caprae prevalansları sırasıyla %
1.9 ve % 0.3 olarak belirlenmiştir (Rodriguez E. ve ark. 2009).
Bu çalışma sonucunda insanlarda görülen sığır kaynaklı tüberküloz sıklığı % 5.3 olarak
tespit edilmiştir. İnsanlarda görülen birincil sığır tüberkülozu enfeksiyonları, hastalığın
enfekte hayvanlardan insanlara geçtiğini işaret etmektedir. İnsanlar çiğ süt tüketimi,
solunum veya enfekte hayvanların etleri ve kanları ile temas yolları ile enfekte
olmaktadırlar. Bu çalışmada izole edilen M. bovis enfeksiyonlarının çoğunluğu akciğer dışı
enfeksiyona sahip hastalardan elde edilmiştir. Bu da hastalığın enfekte çiğ süt tüketimi
yolu ile bulaşmasının önemini vurgular niteliktedir

(Cicero R. Ve ark. 2009). Buna

ilaveten çalışmada M. bovis veya M. caprae ile enfekte olan hastaların çoğu ya hayvanlarla
temaslarının mümkün olduğu kırsal alanlarda yaşamakta ya da bu gibi bölgeleri ziyaret
etmekte ve çiğ süt tüketmektedir.
Türkiye'nin Güney bölgesinde bir sığır kesimhanesinde yapılan çalışmada, hayvanların
akciğerleri en çok enfekte olan organlar olarak belirlenmiştir. Hastalığın solunum sistemi
vasıtası ile yayılımında önemli etkenlerden birisi yüksek yoğunlukta besicilik ve kapalı
ahır sistemleridir (Özmen O. ve ark. 2005). Bunun yanında etkili olan diğer faktörler
arasında; hayvan yetiştirmede hâkim olan küçük çaplı yapı, meralarda aşırı yoğunluk veya
hayvanların yetersiz beslenmesi, ülkenin Doğu ve Güneydoğu sınırlarında hayvan
hareketlerinin kontrolünün güçlüğü, izole kırsal alanlarda hastalık rezervuarlarının
mevcudiyeti ile uygun izleme ve kontrol programlarına teşkil edilen engeller sayılabilir
(Oskam A. ve ark. 2004).
Avrupa Birliği ile varılan anlaşmalar neticesinde, tüberkülozdan ari sürü uygulamasını
hayata geçiren çeşitli düzenlemeler uygulamaya konmuş olup ayrıca hayvan sağlık
taramaları yıllar içerisinde arttırılmıştır. Daha sıkı kontrol önlemlerinin uygulanması
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insanlarda görülen vakaların daha da düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca insanlarda görülen
M. bovis ve M. caprae enfeksiyonlarının saptanması, bu enfeksiyonların kaynağı olan
hayvanların da tespit edilmesine olanak sağlayacaktır.
MTBC ailesinin tür bazında tespiti klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılmalı ve bu
veriler ulusal referans merkezleri tarafından tüberküloz türlerinin bölge bazında
haritalandırılması için erişilebilir hale getirilmelidir. Bu ve bunun gibi verilerin referans
merkezlerinde toplanması, gerek hayvanlarda gerekse insanlarda görülen enfeksiyonlara
karşı daha etkin koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasını mümkün kılacaktır.

3.2.2.2. Mycobacterium bovis'in Etken Olduğu Tüberküloz Olguları
Aslan G. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada sığırların tüberküloz
etkeni olan M. bovis'in insanlarda yol açtığı tüberküloz olguları incelenmiştir.
Mycobacterium bovis hayvanlarda ve insanlarda tüberküloz hastalığına sebep olan
Mycobacterium kompleksi (MTC) içerisinde yer alan bir patojendir. Sığır tüberkülozu
etkeni M. bovis, MTC üyeleri içinde en geniş konak aralığına sahip olup, hayvanları bazen
de insanları enfekte etmektedir. M. bovis'in insanlar için en önemli bulaşma kaynağı
kontamine, pastörize edilmemiş süt tüketimi olmakla birlikte enfekte hayvanlar ile direkt
temas veya hasta çiftlik hayvanlarının çıkarttığı enfeksiyöz aerosollerinin inhalasyonu ile
de bulaşma gözlenmektedir (Mignard S. ve ark. 2006).
M. bovis'in neden olduğu ekstrapulmoner olguların enfekte süt tüketimi ile ilişkili oluşu
nedeniyle, hemen hemen dünyanın her yerinde sütün kaynatılarak tüketilmesi ve süt
pastörizasyon tesislerinin gelişmesi ile enfeksiyonun sindirim yolu ile bulaşma olasılığı
daha az önemli hale gelmiştir. Ancak et endüstrisi ve kesimhane çalışanları arasında
enfeksiyonun sıklıkla solunum yolu ile bulaşmasından söz edilmektedir (Thoen C. ve ark.
2006). Her ne kadar gelişmiş ülkelerde insanlarda M. bovis enfeksiyonu sütün
pastörizasyonu, hayvan bakıcılarının izlenmesi ve çiftlik hayvanlarının tüberkülin testi
aracılığıyla taranması ile kontrol altına alınmış olsa da son yıllarda rastlanan M. bovis'in
sebep olduğu insan enfeksiyonlarının çok önceden alınan etkenlerin endojen reaksiyonla
ortaya çıkmasına bağlandığı bildirilmektedir. Ayrıca HIV ve M. bovis ile ko-enfekte
kişilerde yapılan çalışmalarla, immünsüprese hastalarda tüberkülozun fırsatçı enfeksion
olarak ortaya çıktığı gösterilmiştir (Romero B. ve ark. 2006).
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Çoklu ilaç dirençli M. bovis suşları, pediatrik hastalarda M. bovis'in yüksek insidensi ve
HIV ile ko-enfeksiyonun sıklığı sebebi ile M. bovis'e karşı etkin tedavi ve korunma
stratejilerinin geliştirilmesine ayrıca önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Rodwell
TC ve ark. 2008).
Çeşitli ülkelerde bildirilen sığır enfeksiyonunun taşınmasında insanların da M. bovis'in
rezervuarı olarak davranabileceği belirtilmektedir. İnsanlarda M.bovis enfeksiyonunun
insidansına yönelik doğru bilginin ise sınırlı olduğu ve verilerin oldukça tartışmalı olduğu
belirtilmektedir (Wei CY ve ark. 2004).
Bu çalışmada laboratuvarda 2008 yılı içinde tüberküloz şüpheli örneklerden izole edilen
M. bovis izolatlarını irdelemek, ülkemizde oldukça sınırlı sayıda bildirilen M. bovis
olgularına dikkat çekmek ve epidemiyolojik araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla 3
olgu incelenmiştir. Bu hastalara ait bilgiler aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 21: M. bovis izole edilen olguların klinik bulguları
1. Olgu
2. Olgu
Yaş
Cinsiyet

1

62

33

Erkek

Erkek

Erkek

Üç yıl önce kolon CA
nedeniyle operasyon
geçirmiş

Özgeçmiş

Şikayet

3. Olgu

Ateş, öksürük, gelişme
geriliği

Ateş, öksürük, balgam

Pastörize süt ürünü
ticareti

Meslek
Ön Tanı

Hemoptizi

Kistik fibrozis

Dissemine tüberküloz
Tanı
(Kaynak: Aslan G. ve ark. 2009)

Üriner enfeksiyon

Pulmoner tüberküloz

Pulmoner tüberküloz

Pulmoner tüberküloz

M. bovis enfeksiyonu insanlarda oldukça ender görülmekle birlikte, M. bovis'in fenotipik
yöntemlerle tanımlanması oldukça zor olduğu için birçok rutin laboratuvarda
identifikasyon sadece MTC olarak bildirilmektedir. Bu sebeple, ülkemizde M. bovis ile
ilgili

insanlarda

rastlanmaktadır.

bildirilen
Ayrıca,

olgulara
M.

bovis

veya

araştırmalara

enfeksiyonları

oldukça

genellikle

sınırlı

sayıda

ekstrapulmoner

(gastrointestinal sistem, deri, lokalize organ) olduğundan multi-disipliner tanı yaklaşımı
sergilenmediğinde gözden kaçmaktadır.
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Yapılan bir çalışmada, tüberküloz şüpheli hastaların balgam örneklerinden tespit ettikleri
60 mikobakteri izolatının PZR ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile
analizi sonrası 44 izolat (% 86.3) MTC üyesi, bunların da 34'ü (% 77) M. tuberculosis, 8'i
(% 18) M. bovis, 1'i (% 2) M. microti ve 1'i (% 2) M. africanum olarak değerlendirilmiştir
(Ağaçayak A. ve ark. 2007).
Ülkemizde insanlarda M. bovis'in sebep olduğu tüberküloz olguları her ne kadar seyrek
gibi görünse de yapılan çalışmalarda M. bovis'in sıklığını göstermeye yönelik bir araştırma
henüz mevcut değildir. Ancak, tüberküloz patojenlerinin tür düzeyine ayrımını yapan
laboratuvar yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile büyük popülasyonları içine alan
bölgesel çalışmalar, hiç şüphesiz ki gerçek olgu sayısının ortaya çıkmasına ışık tutacaktır.

3.2.2.3. Kars Yöresinde Sığır Tüberkülozunun Yaygınlığının PCR ile
Belirlenmesi
Ünver A. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Kars yöresindeki sığır
tüberkülozunun yaygınlığının PCR yöntemi ile belirlenmesini amaçlamaktadır.
İnsan ve evcil hayvanlar için önemli bir sağlık tehdidi olan sığır tüberkülozu büyük
ekonomik kayıplara neden olan önemli bir zoonozdur. M. bovis sığırlarda tüberküloza
bağlı olarak pnömoni, mastitis ve deri altı apseleri ile beraber merkezi sinir sistemi ve
genital sistem enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
Tüberküloz, tüm eradikasyon çalışmalarına rağmen günümüzde uluslararası bir sağlık
problemi olma özelliğini korumaktadır. Bilinen coğrafi bir sınırı olmayan tüberküloz
dünyanın birçok bölgesinden bildirilmiştir. İngiltere'de en yüksek oranda (% 12.1) olmak
üzere Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında 2004 verilerine göre sığır tüberkülozunun sürü
prevalansı % 0.2 - % 5.9 arasında gözlemlenmiştir (Reviriego Gordejo FJ, Vermeersch JP
2006). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise sığırlarda tüberküloz prevalansı % 0.38 - %
1.49 arasında değişen oranlarda tespit edilmiştir (Bozoğlu H. ve ark. 1997 – Solmaz H. ve
ark. 2006).
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Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 1.7 milyardan fazla insan tüberküloz riski
altında olup bu örgütün 2004 yılı raporuna göre ülkemizde her 100000 kişiden 28'inde
klinik tüberküloz olgusu tespit edilmiştir (WHO reports 2006). Hastalığın ayrıca
insanlardan hayvanlara bulaşma potansiyeli de (antro-pozoonoz) düşünüldüğünde
mikobakterilerin insan ve hayvan sağlığına oluşturduğu tehdidin boyutu daha
büyümektedir.
Etken izolasyonu tanıda en etkili ve kesin yöntem olmasına rağmen bu işlemin uzun zaman
alması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ayrıca etkenin yüksek patojeniteye sahip bir
zoonoz olması laboratuvar ortamının biyogüvenliğini tehdit etmektedir. İndirekt teşhis
yöntemlerinden serolojik testlerin diğer mikobakteri türleriyle çapraz reaksiyon vermesi
yanlış pozitifliklere neden olabilmeleri ve bu testlerin çok düşük seviyedeki serum
antikorlarını tespit edememeleri de önemli dezavantajlar olarak ortaya çıkmaktadır (Palmer
MV., Waters WR. 2006). PPD deri testi tüberküloz teşhisinde yaygınlıkla kullanılmakta
olmasına rağmen tekniğin spesifite ve sensitivitesi ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Tüberküloz etkeni izole edilmesine rağmen PPD negatif ve patolojik bulguların
rastlanmadığı olguların varlığı ayrıca özellikle tüberküloz endemik bölgelerde etkenle
önceki karşılaşmalardan dolayı hipersensitivite reaksiyonuna bağlı olarak yanlış pozitif
sonuçlara da rastlandığı bildirilmiştir (Beyrut E. 2001 – Pritchard DG. 1988). Ölen veya
kesime tabi tutulan hayvanlarda histopatolojik muayeneler yaygınlıkla kullanılmakla
beraber bu yöntemler hastalığın erken dönemlerini belirlemekte yetersiz kalmaktadır
(Palmer WC. & Waters WR. 2006).
Mezbaha tabanlı olarak planlanan bu çalışmada sığır tüberkülozunun Kars bölgesindeki
yaygınlığının PCR yöntemi ile araştırılmasını amaçlanmıştır.
Çalışmanın materyalini Ekim 2005 – Nisan 2007 döneminde Kars ilindeki özele ve
kamuya ait mezbahanelerde kesim sonrası, imkânlar dâhilinde, 120 sığır karkasından
rastgele alınan 120'şer adet akciğer ve mediastinal lenf yumrusu örnekleri oluşturmuştur.
Bu örneklerin makroskobik muayenesinde 18 baş sığıra ait her iki organda da yangı
odakları (hiperemi ne normalden büyük lenf yumrusu) saptandı. Bunlardan bir tanesine ait
lenf

yumrusunda

ise

tüberküloz

lezyonlarına

benzerlik

gösteren

granülomatöz

kazeifikasyon belirlendi. Tüberküloz benzeri lezyonlara sahip bu örnek ile beraber yangı
odaklarına sahip toplam 6 adet örnek (% 6.7) PCR pozitif bulundu. Herhangi bir
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makroskobik lezyonun rastlanmadığı 102 dokudan 2'si PCR pozitif iken geri kalan 100
örnek negatif bulundu.
Aşağıdaki tabloda doku örnekleri ve polimeraz zincir tepkimesi (PCR) sonuçlarına ilişkin
ayrıntılı sonuçlar görülmektedir:
Tablo 22: Doku örneklerinin M. bovis PCR sonuçları
PCR Sonuçları

Saptanan Bozukluk
Pozitif

Negatif

%

Tüberküloz benzeri
granülomatöz
kazeifiye lezyonlu
dokular (n=1)

1

0

100

Yangı odaklı dokular
(n=17)

5

12

29.4

Makroskobik lezyon
gözlemlenmeyen
dokular (n=102)

2

100

1.9

Toplam (n=120)
(Kaynak: Ünver A. ve ark. 2007)

8

112

6.7

Kars yöresi sığırlarında PCR ile saptanan M. bovis spesifik DNA'sının % 6.7 gibi büyük
bir oranda gözlenmesi hastalığın bölgede yaygın olduğunu ve M. bovis'in hastalık
olgularında ve mezbahada karkas muayenelerinde daha dikkatli değerlendirilmesinin
gerekliliğini göstermiştir.
M. bovis insanlara aerosol yolla veya kontamine süt ve/veya süt ürünlerinin tüketimi
yoluyla bulaşabilmektedirler. Ayrıca pulmoner tüberkülozlu insanlar etkenleri sağlıklı
sığırlara bulaşabilmektedirler (Carter GR. Wise DJ. 2004 – Bozoğlu H. Ve ark. 1997 –
Pritchard DG. 1988). Hastalığın insan ve sığırlardaki bu iki yönlü enfeksiyon potansiyeli
ile beraber Kars bölgesinde aile tipi yetiştiriciliğin oldukça yaygın olduğu düşünüldüğünde
çalışmada ortaya konulan sığır tüberkülozunun yaygınlığı beşeri hekimlikte de dikkate
alınmasının gerekliliği görülür.
PCR yönteminin uygulanması klasik yöntemlerde karşılaşılan problemlerin aşılmasında
önemli bir alternatif olarak görülmektedir (Folgueira L. ve ark. 1993 – Mishra A. ve ark.
2005). Bu çalışmada PCR Mycobacterium etkenlerinin belirlenmesinde başarı ile
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kullanılmış ve makroskobik patoloji lezyonları ile belirlenemeyecek sığır tüberkülozu
olgularını ortaya koymuştur.
Kesim sonrası makroskobik patoloji lezyonlarına dayanarak Burdur, Bursa, Kars ve Konya
illerinde yapılan çalışmalarda sığır tüberkülozu prevalansı sırası ile % 0.38, % 0.57, % 0.9
ve % 1.2 olarak bildirilmiştir (Ozmen O. Ve ark. 2005 – Diker F. 1989 – Beyrut E. 2001 –
Ortatatlı M. 1998). Kayseri ilinde yapılan bir çalışmada BACTEC radio-metrik yöntemi ile
sığır tüberkülozu prevalansı % 1.49 olarak bulunmuştur (Gümüşsoy KS. ve ark. 2006).
Başka bir çalışmada ise Van bölgesinde yetiştirilen sığırların burun akıntısı örneklerinin %
1.4'ünde PCR ile M. bovis tespit edilmiştir (Solmaz H. ve ark. 2006).
Bu çalışmadaki 120 karkas örneğinden alınan 120'şer akciğer ve lenf yumrusu örnekleri
makroskobik patoloji yönünden değerlendirildiğinde; tüberküloz benzeri granülomatöz
lezyonların sadece bir adet örnekte (% 0.83) tespit edilmiş olması hastalığın yaygınlığının
diğer bölgelerde bu yöntem ile belirlenen oranlara paralellik gösterdiği sonucuna götürür.
Ancak, bu organ örneğinin yanında, yangı odaklı beş organda ve herhangi bir patolojik
lezyonun gözlenmediği iki organda M. bovis PCR ile tespit edilmiş, çalışma sonucu
tüberkülozun prevalansı yüksek bir oranda (% 6.7) bulunmuştur. Bu sonuç, hastalığın Kars
yöresinde diğer yörelere göre daha yaygın olduğunu ve PCR gibi oldukça duyarlı teknikler
kullanıldığında hastalık prevelansının diğer bölgelerde bildirildiğinden daha yüksek
olabileceğini düşündürmektedir.
Bu çalışmada tüberküloz benzeri bir lezyon göstermeyen yangı odakları ihtiva eden 17
dokudan 6'sı PCR pozitif diğerleri ise PCR negatif bulunmuştur. Hiçbir makroskobik
patoloji lezyonu göstermediği halde PCR pozitif bulunan iki örneğin hastalığın ilk
dönemlerinde olması ihtimal dâhilindedir.
Bu çalışma sığır tüberkülozunun Kars bölgesinde yaygın olduğunu, Mycobacterium
etkenlerinin gerek beşeri gerekse veteriner hekimlikte dikkate alınması gerekliliğini ortaya
koymuştur. Bu hastalıkla ilgili bölgedeki etkin koruma, kontrol ve eradikasyon
stratejilerinin ve enfeksiyon dinamiklerinin belirlenmesi için, insanları ve diğer evcil
hayvanları kapsayan detaylı klinik ve moleküler epidemiyoloji çalışmaları yapılmasının
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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3.2.2.4. Van, Türkiye’de Tüberkülin ve PCR ile Sığır Tüberkülozu
Tespiti
Solmaz H. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma Van ili ve çevresinde sığır
tüberkülozu varlığının tespiti ve tespit metotlarının birbirleriyle uyumlarının ortaya
konması amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Sığır tüberkülozu özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm dünyada yüksek
insidansa sahiptir. Neden olduğu ekonomik etkilerin yanında hastalığın kronik ilerleyici
doğası ve zoonoz özelliği nedeniyle birçok ülkede eradikasyon çalışmaları hayata
geçirilmiştir. Sığır tüberkülozu eradikasyon çalışmaları yürüten ülkelerde, Mycobacterium
bovis’in neden olduğu insan enfeksiyonlarında önemli düşüşler gerçekleşmiştir (Yardımcı
H. 2006)
Van, Irak ve İran ile sınırları olan Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir ve bu
nedenle zaman zaman bu ilde komşu ülkelerden yasa dışı hayvan hareketleri
gerçekleşmektedir. Bu durum da sığır tüberkülozu yanında başka hastalıkların da
Türkiye’ye girmesi için fırsat oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınır illerinde sığır
tüberkülozunun mevcudiyetinin ve prevalansının düzenli aralıklarla izlenmesi hastalığın
ülke içindeki kontrolünü sağlamak amacıyla hayati önem taşımaktadır. Bu yaklaşım ulusal
sığır popülasyonunun sağlığının korunması için gerekli olduğu gibi zoonoz ve diğer
bulaşıcı hayvan hastalıklarının girişinin kontrolü için de etkin rol oluşturmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Van ili ve köylerinde sığır tüberkülozu varlığını ve hastalığın
prevalansını belirleyerek bu hastalığa karşı gerçekleştirilecek olan kontrol ve eradikasyon
programlarına ön veri sağlamaktır.
2004 resmi verilerine göre Van ilinde toplam 80.000 sığır bulunmakta olup bunların
45.000’i kültür ırkı, 35.000’i ise yerli ırk hayvanlardır. Örnekleme öngörülen % 1.5’luk
prevalans temel alınarak ve rastgele örnek alınması ile uygulanmıştır. Van ilinin farklı
bölgelerinde bulunan 6 köyde 48 ahırda tutulan 200 hayvan ile Van ili merkezde bulunan 4
ahırda tutulan 10 hayvan 2005 yılı Nisan ve Temmuz ayları arasında tüberkülin testine tabi
tutulmuştur. Bu hayvanlardan 181’i inek olup, 29’u öküzdür. 29 öküzün 26’sından nazal
swab alınırken, 172 inekten nazal swab ve 146 inekten de süt örnekleri toplanmıştır.
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Test edilen 210 hayvandan 3’ü Mammalian PPD tüberkülin testine pozitif reaksiyon
göstermiştir. Pozitif sonuç veren öküzlerden birisi yalnızca Mammalian PPD tüberkülin
testine pozitif reaksiyon gösterirken, diğer iki hayvan (bir öküz ve bir inek) hem
Mammalian hem de Avian PPD tüberküline pozitif reaksiyon göstermiştir. Sığır
Tüberküloz’u Yönetmeliği uyarınca, Mammalian PPD tüberkülin testine pozitif reaksiyon
gösteren hayvanlar tüberküloz açısından pozitif olarak kabul edilmektedir. Hem
Mammalian hem de Avian PPD tüberkülin testine pozitif reaksiyon gösteren iki hayvan
inokulasyonun yapıldığı alanlardaki deri kalınlığının artışına göre değerlendirilmiş olup, bu
değerlendirme sonucunda pozitif olarak kabul edilmişlerdir. Yine söz konusu Yönetmeliğe
göre yalnızca Avian PPD tüberküline pozitif reaksiyon gösteren iki hayvan
para-tüberküloz pozitif olarak kabul edilmiştir.
Hayvanlardan alınan nazal swabların 3’ünde PCR yöntemi ile M. tuberculosis kompleksi
üyeleri tespit edilmiştir. Toplanan 146 süt örneğinden ise 1 tanesinde söz konusu
komplekse ilişkin fragman bulunmuş olup, bu hayvanın nazal swabında da aynı fragman
tespit edilmiştir. Nazal swabı ve/veya süt örneği M. tuberculosis kompleksine ilişkin
fragmanı içeren 3 hayvan, Mammalian PPD tüberkülin testine de pozitif reaksiyon
gösteren ve dolayısıyla pozitif olarak kabul edilen hayvanlardır.
Sığır tüberkülozunun kesin teşhisi tüm vakalarda canlı hayvanlarda mikroorganizmanın
varlığını kesin bir şekilde ortaya koyan bir metot olmadığı için halen gerçekleştirilmesi güç
bir hedef olarak varlığını sürdürmektedir. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya devam
edilen tüberkülin testi duyarlılık ve spesifiklik açısından ortaya çıkan çeşitli sınırlar nedeni
ile farklı sonuçlar verebilmekte ve bu nedenle hayvanlarda bireysel olarak enfeksiyonun
teşhisi konusunda güvenilirliği ile ilgili soruları gündeme getirmektedir. Tüberkülin
testinin doğruluğu; yüksek kalite tüberkülin kullanımı, kullanılan tüberkülin testi formatı,
test prosedürünün verimliliği, test sonucunun yorumlanması ve test sırasında hayvanın
immünolojik tepkileri gibi birçok faktöre dayanmaktadır. Buna ilaveten tüberkülin testiyle
ulaşılan negatif bir sonuç hayvanın M. bovis ile enfekte olmadığı anlamına gelmezken,
diğer yandan Mammalian PPD tüberküline gecikmiş tipte aşırı hassas reaksiyon sonucu
ortaya çıkan pozitif bir sonuç immünolojik bir tepkiyi ortaya koymakta ve genelde ya
halihazırda mevcut olan enfeksiyonu ya da M. bovis’e önceden maruz kalmayı
göstermektedir. Buna rağmen bu çalışmada PCR ile PPD arasındaki uyumluluk oranı tam
olarak görülmüştür.
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Çalışma sonucunda, yapılan tüberkülin testleri neticesi ile 210 hayvan içerisinden 3’ünde
sığır tüberkülozu bulunmuş olup, bu da % 1.42’lik bir pozitiflik ortaya koymaktadır. Bu
değerde çalışma öncesinde öngörülen hastalık prevalansı ile oldukça yakındır.

3.2.2.5. Güney Türkiye, Burdur’da Sığır Tüberkülozu: Epidemiyolojik,
Patolojik ve Ekonomik Çalışma
Burdur'da bir kesimhanede Özmen O. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma,
hastalığın

epidemiyolojik,

patolojik

ve

ekonomik

yönlerini

ortaya

koymayı

amaçlamaktadır.
M. tuberculosis ile yakın ilişkili olan M. bovis sığırlarda en önemli tüberküloz etkeni
olduğu gibi bazı diğer evcil hayvanlarda da hastalığa neden olmaktadır. İnsanlar da etkene
duyarlı olup enfeksiyonu genelde enfekte süt ve pişirilmemiş et tüketimi vasıtası ile
almaktadır. Sığırlar arasında organizma genelde hava yolu ile yayılırken buzağılar
organizmayı enfekte sütün sindirimi ile veya uteroda da alabilirler (Neil SD ve ark. 2001).
Ajan enfekte sığırlar veya diğer enfekte hayvanlar ile temas halinde olan insanlara
bulaşabilirken insanlardan da hayvanlara bulaşma mümkündür (Fritsche A ve ark. 2004).
Tüberküloz gelişmiş ülkelerde sık sık görülmekte olup bu ülkelerde de iki faktörün
öneminin vurgulandığı görülmektedir: Hayvansal üretimde ortaya çıkan kayıplar ve insan
sağlığı üzerine olan yansımaları. Geniş alternatif konakçıların mevcudiyeti hastalığın
sığırlarda kontrol ve eradikasyon çalışmalarını güçleştirebilmektedir.
Sığır tüberkülozu ile ilgili yapılan çalışmalarda enfekte ineklerden doğan buzağılarda %
10’luk et üretimi kaybı ve enfekte ineklerde toplam % 12’lik süt üretimi kayıpları rapor
edilmektedir. Buna ilaveten enfekte hayvanlarda doğurganlıkta % 5’lik düşüşler de
belirlenmiştir (Denes L 1986 – Berga AM 1987). İspanya’da yapılan bir çalışmada
tüberküloz nedeniyle ayıplı hale gelen karkas, karaciğer ve akciğerlerde sırasıyla % 1.4, %
7.7 ve % 20.1 düzeylerinde kayıplar bildirilmiştir (Berga AM 1987).
Holstein et ve süt üretimi yaklaşık olarak eşit düzeydedir. Yetişkin bir Holstein ineğinin
vücut ağırlığı yaklaşık olarak 550-600 kg arasındadır. Bu nedenle Holstein sığırları
Türkiye’de gerek kültür ırkları olarak gerekse yerli ırklarla melezlenerek hem et üretimi
hem de süt üretimi için yetiştirilmektedir. Yüksek vücut ağırlığı ve hızlı gelişimleri
nedeniyle Holstein erkek buzağıları kısa bir dönem için besiye alınarak 150 kg ağırlığa
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ulaştıklarında süt danası olarak kesime gönderilmektedir. Dişi Holstein sığırlar ise yüksek
süt üretimi nedeniyle genellikle süt sığırı olarak yetiştirilmektedir.
Burdur Türkiye’deki en büyük süt sığırı yetiştiriciliği alanlarından birisidir. Kullanılan
hayvancılık sistemleri genelde geleneksel olup ahırlar genelde kapalıdır ve sığır
popülasyonları kalabalıktır. Burdur’da yıllık olarak 5000 baş sığırdan fazla kesim
yapılmaktadır. Sığır tüberkülozu bu sığırlar arasında yaygın olarak tahribata yol
açmaktadır. Ocak 2003 ile Aralık 2004 arasında 45 sığır karkası ve iç organları çalışmanın
incelemelerini yaptığı kesimhanede tüberküloz nedeni ile ayıplı hale gelmiştir. Bu
çalışmanın amacı gerek sığır gerekse insan sağlığı için tehdit oluşturan tüberküloz
hastalığının epidemiyolojik ve ekonomik önemini Burdur bölgesinde değerlendirmektir.
Burdur kesimhanesinin kayıtları Ocak 2003 – Aralık 2004 dönemi arasında iki yıl boyunca
incelenmiştir. Kesimhanenin sığır tüberkülozu için bir kontrol ve eradikasyon programı
mevcut olup, kesilen tüm sığırlar hastalığın varlığı açısından veteriner hekimler tarafından
incelenmektedir. Her kesilen hayvanın verisi, küpe numarası, ırkı ve tüberküloz nedeni ile
ayıplı hale gelen karkas bilgileri de dâhil olmak üzere kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler
üzerinde bir ekonomik değerlendirme yapılmış olup ayrıca ayıplı karkaslar, iç organlar ve
kullanım dışı bırakma nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar da değerlendirilmiştir.
Çalışma süresi boyunca kesimhanede karkasların rutin muayenesi sırasında tipik
tüberküloz lezyonları bulunan doku örnekleri toplanmıştır. Mycobacterial enfeksiyon
histo-patolojik tetkik sonucu doğrulanmıştır. Doku örnekleri kesim sonrası şüpheli 46 sığır
karkasından toplanmış olup patolojik tetkikler uygulanmıştır.
Çalışma boyunca 11905 sığır karkası incelenmiş ve bunlardan 46 tanesine yaygın
tüberküloz teşhisi konmuştur. Bu sığırların çoğunluğu orta veya iyi kondisyonda olan
yetişkin dişi hayvanlar olup kapalı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olan büyük
sürülerden gelen hayvanlardan olduğu anlaşılmıştır.
2003 – 2004 yılları arasında Burdur’da çalışmanın yapıldığı kesimhanedeki tüberküloz
kaynaklı ekonomik kayıplar da hesaplanmıştır. Kesimhaneye gelen, 2 – 4 yaş arası olan
11905 Holstein sığırından 46 tanesinin karkasları, iç organları, başları ve ayakları yaygın
tüberküloz teşhisi nedeniyle ayıplı hale gelmiştir. Söz konusu 46 karkas üzerinde
ekonomik analizler yapılmıştır. Hayvanların vücut ağırlıkları 450 – 550 kg arasında
değişirken, yapılan analiz için ortalama vücut ağırlığı olarak 500 kg kabul edilmiştir. %
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7’lik bir vücut ağırlığı çıkarılarak temiz kesim ağırlığı hesaplanmıştır. Bu da ekonomik
analiz için hayvan başına 465 kg’a eşit olmaktadır. Bu ve buna ilaveten yapılan ağırlık
hesaplamaları aşağıda görülmektedir:
i.

Hayvanın tokluğu nedeniyle kayıp: (500 kg X 7) / 100 = 35 kg (465 kg)

ii.

Sıcak karkas verimi (% 60): (465 X 60) / 100 = 279 kg

iii.

Soğutma kayıpları (% 3): (279 X 3) / 100 = ~8.4 kg (270.6 soğuk karkas)

270.6 kg olarak bulunan ortalama ağırlık hesaplamalar için 271 kg olarak kabul edilmiştir.
Soğuk karkas ağırlığı olan bu değerin % 25’i değerli et olarak düşünülmüştür. Bu da
hayvan başına yaklaşık olarak 68 kg olarak hesaplanmıştır. Karkasın geri kalanı
(271 kg – 68 kg = 203 kg) değersiz et, kemik, böbrek gibi öğeleri içermektedir. İki yıllık
dönem içerisinde tüberküloz nedeniyle ayıplı hale gelen karkas ve iç organlar nedeniyle
ortaya çıkan ekonomik kayıp 87998 € olarak hesaplanmıştır.
Aşağıdaki tabloda ayıplı hale gelen karkaslarla ilgili yapılan hesaplama daha açık bir
şekilde görülebilmektedir:
Tablo 23: Ayıplı hale gelen karkasların ekonomik değeri
Organ

Birim Fiyatı (€)

Değerli Et
10
Değersiz Et
6
Baş
2
Karaciğer
5
Akciğer
1
Yürek
3
Dalak
1
Mide
3
Toplam
(Kaynak: Özmen O. ve ark. 2005)

Miktar (€)

Karkas Sayısı

68
203

46
46
46
46
46
46
46
46

Ayıplı Hale
Gelen
Karkasların
Toplam Bedeli
(€)
31280
56028
92
230
46
138
46
138
87998

Buna ilaveten ayıplı hale gelen ürünlerin imhası için ortaya çıkan diğer masraflar (elektrik,
su, dezenfeksiyon, personel) kesimhane için hayvan başına 1.000 € olarak hesaplanmış
olup bu da 46 hayvan için 46.000 € etmektedir. Bu değer de ilave edilince 2 yıllık periyot
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içerisinde kesimhanede tüberküloz nedeniyle ortaya çıkan toplam ekonomik kayıp
135.998 € olmaktadır.
M. bovis insanlara pastörize edilmemiş enfekte süt ve enfekte etin iyi pişirilmemesi sonucu
bulaşabilmektedir. Sığırlar M. bovis, M. tuberculosis ve M. avium-intracellulare ile birçok
yol ile enfekte olabilmesine rağmen, M. bovis en çok görülen enfeksiyon ajanı olup en
yaygın bulaşma yolu da havadır. Enfeksiyon genellikle solunan edilen basilin alveollere
ulaşması ve burada akciğere ait makrofajlar tarafından fagositoza başlanmasını takiben
ortaya çıkmaktadır. Eğer bu işlem bakteriyi ortadan kaldırmakta başarılı olur ise
enfeksiyon önlenebilmektedir. Ancak M. bovis hücrelerarası da çoğalabilmekte ve bu
şekilde makrofajları öldürerek enfeksiyonun başlamasına neden olabilmektedir. En çok
etkilenen organ akciğerler olup bu da bulaşmanın genelde solunum yolu ile gerçekleştiğini
kanıtlamaktadır. Bu çeşit bulaşmanın nedeni olarak Türkiye’de uygulanan yoğun besicilik
ve kapalı ahır sistemleri modelleri gösterilmektedir.
Bu çalışma sığır tüberkülozunun Türkiye’nin güneyinde halen önemli bir problem
olduğunu ortaya koymuştur. Buna ilaveten Burdur bölgesinde sığır tüberkülozu kaynaklı
ekonomik kayıplar da çalışmanın kapsadığı dönem için hesaplanmıştır. 2 yılı kapsayan bu
dönem içerisinde tüberküloz nedeniyle ayıplı hale gelen karkaslar ve iç organlar
aracılığıyla ortaya çıkan kayıp 135.998 € olarak öngörülmüştür. Bu kesimhanede görülen
tüberküloz vakalarının düşüklüğünün nedeni olarak kesime gelen hayvanların çoğunun
genç olması ve hastalığın kronik seyri gösterilebilir. Bunlara ilaveten tüberkülozun sadece
ekonomik kayıplara neden olan bir hastalık olmadığı, ayrıca insan ve hayvan sağlığı için de
tehdit oluşturduğu bir gerçektir.

3.2.3. Temel Yönetmelik ve Düzenlemeler
Hastalıkla mücadelede 2.4.2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sığır
Tüberkülozu Yönetmeliği” içerisinde belirtilen hususlar uygulanmaktadır. Mezbaha kesimi
sonunda sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanların olduğu işletmelerde bulunan sığırlara
“tüberkülin testi” uygulanmaktadır. Hastalıktan ari işletme oluşturulması, ariliğin
sürdürülmesi, ithal ve ihraç edilecek hayvanlar, damızlıkta kullanılacak boğalar ile
Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmeleri için yapılan testler hariç isteğe
bağlı sığır tüberkülozu kontrolü yapılmamaktadır. Tüberkülin talepleri doğrudan Veteriner
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacak ve hastalıktan ari
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işletmelerde ve hastalık mihraklarında yapılacak testler için gerekli tüberkülinler ücretsiz
olarak gönderilmektedir. Tübürkülozdan ari işletmeler için Sağlık Sertifikası İl
Müdürlüklerince verilmektedir. Yapılan testlerde müspet reaksiyon veren hayvanlar
tazminatlı kesime sevk edilecek, şüpheli ve menfi reaksiyon veren hayvanlar birbirinden
ayrı tutulacaktır.
Sığır tüberkülozu hastalığı tespit edilen işletmelerde yapılan tüberkülin testi sonucunda
negatif olarak tespit edilen erkek veya damızlık değerini yitirmiş dişi sığırlar, karantina
süresinin tamamlanması beklenmeden hayvan sahibinin isteği üzerine kestirilebilecektir.
Kesimin resmi veteriner hekimin nezaretinde gerçekleştirilmesi, kesim sonunda karkasların
sistematik muayene edilmesi, tüberkülozun lokal veya generalize olmasına göre etlerin
kısmen veya tamamen imha edilmesi ve kasaplık bedeli üzerinden tazminat ödenmesi,
tüberküloz tespit edilmemesi durumunda ise etlerin serbest bırakılması gerekmektedir.
Sığır tüberkülozu tespit edilen işletmelerde, tüberkülin test sonucu negatif olan ineklerin
sütleri uygun pastörizasyon ya da “Ultra-High Temperature” (UHT) işleminden sonra
insan tüketimi için kullanılabilir ancak çiğ süt olarak satılamaz.
Sığır tüberkülozu tespit edilen işletmelerde hayvan hareketleri ile ilgili olarak, ilgili
Yönetmelik hükümleri arasında yer alan enfekte sürü ifadesi gereği fiziki yapısı müsait
olan işletmelerde birden fazla sürü oluşturulabilir. Böylece enfekte işletmeye alınacak
hayvanlardan yeni bir sürü oluşturulması ve enfeksiyon tespit edilen işletmelerde
sürdürülebilir hayvancılığın tesis edilmesi mümkündür.
Kurban Bayramı sürecinde, kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığının varlığının resmi
veteriner hekim tarafından tespit edilmesi durumunda, sığır karkasının kasaplık bedeli
kesimhanede tespit edilmiş sığır tüberkülozu gibi kabul edilerek ödenmektedir. Benzer
şekilde, sığır tüberkülozu nedeniyle karantinaya alınan işletmede bulunan ve test sonucu
şüpheli ya da negatif çıkan ve karantina sürecinde ölen veya mecburi kesime tabi tutulan
ve yapılan otopside resmi veteriner hekim tarafından sığır tüberkülozu tespit edilen
sığırların tazminatı da tüberkülin test sonucu pozitif sığırlarda olduğu gibi ödenmektedir.
Sığır tüberkülozu hastalık taramalarında “Tek İntradermal Test” ya da “İntradermal
Karşılaştırılmalı Test” uygulanmaktadır. “Tek İntradermal Test”te pozitif bulunan
hayvanlar, yanıltıcı pozitif reaksiyondan ya da etkileşim reaksiyonundan şüphe ediliyorsa
“İntradermal Karşılaştırmalı Test”e tabi tutulabilir. Bu durumda söz konusu test, yapılan
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ilk testten en az 42 gün sonra yapılacak, hastalık hakkında buna göre karar verilecektir.
“Tek İntradermal Test” uygulanan hayvanlarda deri kalınlaşma farkı 2 mm’ye eşit veya
daha az ise menfi, 2.1 mm ila 3.9 mm arası ise şüpheli, 4 mm’ye eşit veya daha fazla ise
pozitif olarak karar verilmektedir.
Tüberküloz hastalığı ile mücadele stratejisi, bütçe imkanları çerçevesinde yeniden
değerlendirilmektedir. Hastalığın eradikasyonu için tüm ülkede uygulanan mücadele
stratejisi, özellikle yetersiz bütçe tahsisi nedeni ile istenen başarıya ulaşamamaktadır. Bu
nedenle bütçe imkânları dâhilinde mücadelenin bölgesel olarak sürdürülmesi üzerinde
durulmaktadır. Bu bağlamda, 2015 yılı içerisinde yeni tüberküloz mücadele stratejisinin
belirlenmesi hedeflenmiş olup mücadele stratejisinin, mihraklarda takibin yanında bir
bölgede tüm süt sığırı işletmelerini zorunlu olarak taramaya tabi tutacak şekilde
oluşturulması planlanmaktadır.
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3.3. Bruselloz
3.3.1. Bruselloz ile İlgili Genel Bilgi
“Bulaşıcı abort”, “Bangs hastalığı” olarak da bilinen Bruselloz hastalığı, Brusella
bakterileri tarafından oluşturulan, insanlarda da “Dalgalı Humma” veya “Ondülan Ateş”
hastalığı olarak bilinen enfeksiyona neden olan zoonoz bir hastalıktır. Hayvanlarda genel
olarak gebeliğin 5. ve 8. ayları arasında atığa neden olmaktadır (Özellikle 7. ay dikkat
çekmektedir). Hastalığın olumsuz ekonomik etkileri arasında; atık, süt veriminde düşüş,
damızlık değerin kaybı ve kısırlık bulunmaktadır.
Brusella grubu içerisinde 6 tür bulunmaktadır:


B. melitensis: esas olarak koyun ve keçiyi enfekte etmesine rağmen sığırlar ve
köpekleri de enfekte edebilmektedir. Kırsal alanlarda bu hayvanlar arasındaki
yakın ilişki ile koyun ve keçi sütünün geleneksel tüketim metotları hastalığın
insanlara bulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.



B. abortus: esas olarak sığırları enfekte etmesine rağmen, mandaları, develeri,
geyikleri, atları, köpekleri, koyunları, domuzları ve insanları da enfekte
edebilmektedir. Hastalığın insanlara bulaşması açısından ikinci önemli ajandır.



B. suis: esas olarak domuzları enfekte etmesine rağmen geyikleri, develeri ve
mandaları da enfekte edebilmektedir.



B. canis: köpekleri enfekte etmektedir ancak insanları da enfekte edebilir.



B. ovis: koçları enfekte etmektedir.



B. neotomae: yalnızca doğal koşullarda çöl farelerini enfekte etmektedir.

Bu mikroorganizmalar genel olarak konakçı dışında ürememelerine rağmen; ortamın
ısısına, nemine ve asitliğine bağlı olarak farklı sürelerde hayatta kalabilme özelliğine
sahiptirler. Mikroorganizmalar direkt güneş ışığına, dezenfektanlara, pastörizasyona ve
kuru ortamlara karşı hassastırlar. Direkt güneş ışığı altında 1 – 12 saat içerisinde, 60 oC’de
10 dakika içerisinde, 100 oC’de ise anında ölmektedirler.
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Bu mikroorganizmalar ayrıca, 4 – 8 oC arasında olan musluk suyunda birkaç ay, 0 oC’de
iki buçuk yıl, donmuş dokularda birkaç yıl, idrarda 30 gün, abort olmuş fötusta 75 gün ve
uterus akıntılarında 200 günden fazla hayatta kalabilmektedir. Bunlara ilaveten, 4 oC’deki
çiğ sütten yapılmış kaymakta 142 gün, % 10 tuzlu beyaz peynirde 45 gün, % 17 tuzlu
beyaz peynirde ise 1 ay canlılığını korur. Bunun yanında, kırmızı etin normal dinlendirilme
zamanında ortaya çıkan pH değişimi, bu mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için
yeterlidir.
Hastalığın hayvanlar arasında bulaşması ya direkt temas ile ya da abort akıntıları veya
abort materyali ile enfekte olmuş alanlara temas ile gerçekleşebilmektedir. Atık fetüs, fetüs
membranları ve sıvıları, vajinal akıntılar yüksek oranda mikroorganizma içermektedir.
Ayrıca erkek hayvanlar mikroorganizmayı taşıyabilir ve çiftleşme ile bulaştırabilirler. Tüm
enfekte dişi hayvanlar hastalığı yavrularına ya doğum öncesi ya da doğum sonrası süt ve
kolostrum yolu ile bulaştırırlar.
Hastalık sürüler arası enfekte hayvanların sürüye girmesi ile veya enfekte meralar aracılığı
ile yayılabilir. Ayrıca köpekler, kediler ve vahşi hayvanlar atık materyallerini bir bölgeden
diğerine taşıyarak da hastalığın yayılmasına neden olabilir.
Sığırlarda gebeliğin 5. ve 8. ayları arasında görülen atık, en temel semptomlardan birisidir.
Bazı vakalarda hayvanlar doğum yapsa bile yavruları doğduktan hemen ya da kısa bir süre
sonra ölebilmektedir. Fetal zarların uzaklaştırılamaması ve uterus yangıları nedeniyle bir
dahaki döllenme süresi uzayabileceği gibi, kısırlık da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu
nedenlerde ötürü süt verimi oldukça düşmektedir. Bazı hayvanlarda ayak eklemlerinde
yangı ve şişme görülebilmektedir. Üreme organları erkek hayvanlarda da etkilenmektedir.
Enfekte inekler genelde bir kez atık yapmakla beraber, bazı hayvanlar birden fazla abort
yapabilmekte, yavruları zayıf ve sağlıksız olabilmektedir.
Hastalığa gözle muayene ile teşhis konulamamaktadır. Laboratuvar testleri ya
mikroorganizmanın direkt tespiti için ya da mikroorganizmaya karşı kan serumunda veya
sütte bulunan antikorların tespiti için kullanılmaktadır. Bu amaçla, mikroorganizmanın
kendisinin tespiti için; atık yavru, yavru zarları, vajinal swab, süt örnekleri, antikorların
tespiti için; kan serumu ve süt örnekleri doğru şartlar altında alınmalı, saklanmalı ve test
edilmelidir.
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Hastalığın insanlara bulaşmasında en sık karşılaşılan neden enfekte çiğ süt ve çiğ süt
ürünleri tüketimidir. Enfekte hayvanlarla temas, hayvan karkasları, atık yavru, enfekte
hayvanların uterus akıntıları, idrar ve dışkı da enfeksiyona sebep olabilmektedir. Direkt
temas ile bulaşma durumunda sindirim sisteminin rolü büyük olsa da solunum sistemi ile
veya tahriş olmuş deri yolu ile de hastalığın bulaşması mümkündür. Dışkı ile bulaşık
sebzelerin tüketilmesi de enfeksiyona neden olabilmektedir.
Hayvan sahipleri, veteriner hekimler, kesimhane çalışanları, et üretim tesisi çalışanları,
laboratuvar çalışanları ve süt ürünleri ile çalışan kişiler bu hastalık için risk grubunu
oluşturmaktadır.
İnsanlarda inkubasyon periyodu 1 ila 3 hafta arasında iken bazı vakalarda bu süre birkaç ay
kadar sürebilmektedir. Görülen semptomlardan bazıları; devamlı, aralıklı veya düzensiz
ateş, terleme, halsizlik, generalize ağrı ve depresyon olarak sıralanabilir. Kalça, diz ve
dirsek eklemleri hastalıktan en çok etkilenen eklemler arasındadır. Bazı hastalarda
ürogenital semptomlar klinik olarak görülebilir. Erkek hastalarda ise akut orşit ve
epididimit görülebilmektedir. Hayvanlardan farklı olarak ajanlar, insanlar için spesifik
abort ajanı değillerdir.

3.3.2. Bruselloz ile İlgili Çalışmalar:
Bu bölümde bruselloz hastalığı ile ilgili olarak, hastalık zoonoz olmasından dolayı gerek
insanlarda görülen vakalar ile ilgili, gerekse hayvanlarda görülen vakalarla ilgili çeşitli
yıllarda yapılan çalışmalar ve bunların bulguları paylaşılacaktır.

3.3.2.1. Hatay’da On Beş Yaş Üzeri Toplumda Bruselloz Seroprevalansı
ve Risk Faktörleri
2010 yılında Hatay’da “On Beş Yaş Üzeri Toplumda Bruselloz Seroprevalansı ve Risk
Faktörleri” (TURHAN E. ve ark. 2010) araştırılmış, bu çalışmada hastalığın söz konusu
toplulukta, bölgede görülme sıklığı ve nedenleriyle ilgili sonuçlar ortaya konmuştur.
Söz konusu çalışmada hastalığın hayvanlarla direkt teması olan veteriner hekim, çiftçi,
hayvan yetiştiricisi, kasap, çoban ve mezbaha işçilerinde brusellozun meslek hastalığı
olarak sık görüldüğü bildirilmektedir. Dünya geneline bakıldığında ise, Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) verilerine göre tüm dünyada her yıl 500.000 yeni olgu belirlendiği
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vurgulanmaktadır. Çeşitli ülkelere ve bölgelere bakıldığında ise, Avrupa’da 2006 yılında
1033 bruselloz vakası tespit edildiği, hastalığın yıllık insidans hızının Yunanistan’da
1.110/100.000, Suudi Arabistan’da 40/100.000, Mısır’da 64-70/100.000, Kuveyt’te
85/100.000, Ürdün’de 46/100.000 gibi farklı rakamlar şeklinde rapor edildiği ortaya
konmaktadır. Yine aynı çalışmada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre brusellozun morbidite
hızına ait son verinin 2005 yılına ait olup, 20,30/100.000 olduğu, yine aynı verilere göre
mortalite hızının ise milyonda 0,03 olarak bildirildiğinden söz edilmiştir. İhbarı mecburi
olmasına rağmen, ülkemizde hastalık bildirimlerinin hala yeterli düzeyde olmadığı, her yıl
resmi kayıtlarda görülen enfeksiyon sayısının gerçeği yansıtmadığı bu nedenle rapor edilen
kayıtlardan daha yüksek olduğunun kabul edildiği de vurgulanmaktadır.
Bu çalışmada atıfta bulunulan, Malatya’da yapılmış bir başka çalışmada (Yetkin ve ark.
2006) 3191 serum örneğinde Wright testi ile % 7 oranında bruselloz seropozitifliği
bildirildiği, Kayseri’nin kırsal bölgelerinde yapılmış olan bir çalışmada (Çetinkaya ve ark.
2005) bruselloz prevalansının lam aglütinasyon testine göre % 3,4 olarak belirlendiği,
Ovakent bölgesinde yapılan bir çalışmada ise (Büke ve ark. 2006) süt ve süt ürünü
üreticilerinde bruselloz seroprevalansının % 7 olduğu belirtilmektedir.
Bu çalışmada, örneklem için Antakya merkez ilçe dahil olmak üzere Hatay’da bulunan
toplam 12 ilçeden rastgele örnekleme yöntemi ile altı ilçe seçilmiş olup, toplam 1150 kişi
ile çalışılması planlanmıştır. Çeşitli nedenler sebebiyle 1120 örnek üzerinden yapılan
çalışma sonucunda, brusella seropozitifliğinin % 2,9 olarak saptandığı belirtilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, antikor pozitifliği açısından önem arz eden araştırma grubu içerisindeki
çeşitli değişkenler ve bunlara ilişkin antikor pozitifliği farkları görülmektedir:
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Tablo 24: Çeşitli değişkenlere göre bruselloz seroprevalansı
Değişkenler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
35 – 44
45 – 54
Meslek
Çiftçi
İşçi
Ev Hanımı
Ailede Bruselloz Öyküsü
Hayır
Evet
Hayvan Teması
Hayır
Evet
Taze Peynir, Çökelek Tüketimi
Hayır
Evet
Tuzsuz Tereyağı Tüketimi
Hayır
Evet
Çiğ Süt Kaymağı Tüketimi
Hayır
Evet
(Kaynak: Turhan E. ve ark. 2010)

Sayı

Antikor Pozitif
Sayı
Yüzde

636
484

24
9

3,8
1,9

202
173

11
8

5,4
4,6

399
145
271

20
3
6

5,0
2,1
2,2

1065
55

27
6

2,5
10,9

930
157

22
11

2,3
6,5

822
265

10
23

1,2
8,0

893
194

17
16

1,9
7,6

907
180

15
18

1,6
9,1

Tablodan da anlaşılacağı üzere; meslek, ailede bruselloz öyküsü, hayvan teması, taze
peynir ve çökelek tüketimi, tuzsuz tereyağı tüketimi, çiğ süt kaymağı tüketimi değişkenleri
ile seropozitiflik dağılımı önemli farklılıklar göstermektedir.
Bu çalışmada ve bu çalışmanın atıfta bulunduğu “Bulaşıcı Hastalıkların Prensipleri ve
Uygulamaları” adlı kitapta (Young ve ark. 2000) ortaya konduğu üzere, hastalık hemen her
yaş grubunda ortaya çıkmakla beraber daha çok genç ve erişkin yaş grubunda
görülmektedir. Çocuk ve yaşlılarda görülme oranı daha düşüktür. Özellikle ülkemiz gibi
endemik ülkelerde bruselloz üretken yaş grubunu etkileyerek, önemli morbidite ve
ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Yine bu çalışmada, öğrenim düzeyinin seropoztifliği çok fazla etkilemediği ve gruplar
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, öğrenim düzeyinden
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bağımsız olarak yemek yeme alışkanlığının bölgesel kültüre bağlı genel bir özellik
olmasına bağlanabilir. Ayrıca, taze pastörize olmamış enfekte süt ve süt ürünlerinin
tüketilmesi, hastalığın endemik seyrettiği ülkelerde en sık rastlanan yollardan biridir.
Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde çiğ sütten yapılan peynir, krema, kaymak ve
tereyağı önemli enfeksiyon kaynağıdır (Çetinkaya ve ark. 2005).
İngiltere’de yapılan bir çalışmada, brusellozlu hastaların çoğunda çiğ inek sütü
kullanmanın hastalığa neden olduğu sonucuna varılmıştır. İsrail’deki bir çalışmada ise
bruselloz vakalarının % 95’inin köyde yaşadığı ve enfeksiyon kaynağının keçi sütü ve taze
peynir tüketimi olduğu tespit edilmiştir. Yunanistan’da, İspanya’da, İran’da, Almanya’da
ve Suudi Arabistan’da yapılan çalışmalarda da taze süt ve peynir tüketiminin bruselloza
neden olduğu gösterilmiştir (Dabanlıoğlu ve ark. 2007, Sofian ve ark. 2008, Dahouk ve
ark. 2007, Al-Tawfiq ve ark. 2009).
Hatay’da yapılan bu çalışmada, ailede bruselloz hikayesi olan kişilerdeki seroprevalans,
olmayanlara göre istatiksel açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Bu duruma,
ailedeki kişilerin aynı çevreyi paylaşmalarının, aynı hasta hayvanlarla temasın ve aynı süt
ürünlerini üretme ve tüketme alışkanlıklarının neden olabileceği düşünülmektedir. Bu
nedenle, bruselloz tanısı konulmuş hastanın aile üyelerinin klinik ve serolojik olarak
incelenmesi, olası diğer olguların da erken tanı ve tedavilerinin yapılabilmesi açısından
önemli bir uygulama olup Türkiye gibi hastalığın endemik olduğu ülkelerde özellikle
ihmal edilmemesi gereken bir yaklaşım olduğu düşüncesi vurgulanmıştır(Yüce ve ark.
2006).
Sonuç olarak bu çalışmada, hastalığın en önemli bulaşma yolunun taze peynir, çökelek, çiğ
süt, tuzsuz tereyağı, çiğ süt kaymağı gibi süt ve süt ürünleri tüketimi olduğu ortaya
konmuştur. Hastalığın bulaşmasında kır, kent, cinsiyet ve mesleğe ilişkin risk faktörleri
önemini kaybederken, süt ve süt ürünü tüketimi önemini koruyor gözükmektedir.
Brusellozdan korunmak için yapılan çalışmalarda özellikle sağlıklı süt ve süt ürünü
tüketimi üzerinde durulmalıdır. Üretim ve tüketim aşamalarındaki denetimlerde bu husus
dikkate alınmalıdır.
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3.3.2.2.

Abort

Yapmış

İneklerde

Brusellozis

ve

Leptospirozis

SeroPrevalansının Belirlenmesi
Kars bölgesinde Genç O. ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmada, abort yapmış
ineklerde aborta neden olan brusellozis ve leptospirozis seroprevalansının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
B. abortus sığırlarda testis, meme ve uterus gibi genital organlara yerleşerek abort, mastit,
orşit, artrit ve kısırlığa neden olmaktadır. Hastalık gerek evcil hayvanlara gerekse insan
sağlığına karşı tehdit oluşturarak önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Brusella
Türkiye’de sığırlarda atığa neden olan en önemli enfeksiyondur (Fentsterbank R. 1987,
Kenar B. ve ark. 1990, Sağlam Y.S. ve ark. 1998).
Bruselloz ve leptospiroz Kars bölgesinde oldukça sık görülmektedir. Hastalık abort,
sığırların ölümü, hayvansal ürünlerin üretiminin azalması ve çiftçilik faaliyetleri
giderlerinin artması gibi çeşitli nedenlerden ötürü önemli ekonomik kayıplar ortaya
çıkmaktadır. Buna ilaveten hastalık zoonoz olup veteriner hekimler, çobanlar, çiftlik
çalışanları ve kesimhane çalışanları arasında meslek hastalığı olarak risk oluşturmaktadır.
Bu nedenlerden ötürü, serolojik testler yaparak taşıyıcıları belirlemek ve sürüleri
hastalıktan ari tutmak büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Kars ve Ardahan illerinin sırasıyla 16 ve 4 yerleşim yerinden toplam 178
serum örneği toplanmıştır. Bu örneklerden 163’ü Bruselloz açısından hiçbir aşılama
geçmişi olmayan abort yapmış ineklerden alınırken, 15 serum örneği B. abortus’a karşı
aşılanmış, sağlıklı ineklerden alınmıştır. Yapılan incelemelerde aşılanmamış süt
sığırlarında, 96 (% 58,9), 90 (% 55,2), 107 (% 65,6) ve 111 (% 68,1) hayvan B. abortus’a
spesifik antikor açısından sırasıyla “Rose Bengal Plate Agglutination Test” (RBPT),
“Serum Agglutination Test” (SAT), “Complement Fixation Test” (CFT) ve “Competitive
Enzyme-Linked

Immunosorbent

Assay”

(C-ELISA)

testleri

kullanılarak

pozitif

bulunmuştur. Aşılanmış hayvanlarda ise yalnızca bir hayvan kullanılan testler açısından
pozitif bulunmuştur.
Bu bulgular ve konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar dikkate alındığında, bruselloz
prevalansının bölgeden bölgeye ve hatta bölgeler içerisinde, yerleşim yerleri arasında bile
farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. İklim, coğrafi alan, bölgede bulunan hayvan
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popülasyonu yoğunluğu gibi çeşitli etkenlerin bu farklılık üzerinde etkili olabileceği, farklı
araştırmacıların yaptıkları çalışmalardaki çıkan farklı sonuçların da bu ve buna benzer
etkenler ile açıklanabileceği düşünülmektedir.

3.3.2.3. Bruselloz – Bölgesel Olarak Ortaya Çıkan Bir Zoonoz?
Gwida M. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, çeşitli ülkelerin
hastalığıa ilişkin yaptıkları çalışmalar incelenmiş, hastalığa yönelik kontrol ve eradikasyon
programlarının öğeleri araştırılmıştır.
Dünya çapında halen bir kamu sağlığı tehdidi olarak görünen brusellozun seroprevalansı
ile ilgili daha detaylı bir yaklaşıma sahip olmak için yapılan bu çalışmada, Kuzey Afrika,
Orta Doğu ve Hindistan’da yapılan çeşitli çalışmalar gözden geçirilmiştir. İncelenen
çalışmalar Avrupa Birliği’nin komşusu olan veya hayvanlar ve hayvansal ürünler açısından
önemli ticari partnerleri olan ülkelerden seçilmiş olup, 1948 yılından 2009 yılına kadar
geniş bir yelpazede 37 çalışmayı içermektedir. Bu bağlamda incelenen toplam sığır sayısı
116.317 olup, çalışmaların incelendiği ülkeler arasında; Cezayir (1 çalışma), Mısır (7
çalışma), İran (3 çalışma), Irak (1 çalışma), Ürdün (5 çalışma), Libya (3 çalışma), Suudi
Arabistan (3 çalışma), Suriye (1 çalışma), Türkiye (5 çalışma) ve Yemen (2 çalışma)
bulunmaktadır.
Hastalık her ne kadar kısıtlı bir coğrafi dağılıma sahip olsa da halen Akdeniz bölgesinde,
Batı Asya’da, Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Latin Amerika’da önemli bir kamu sağlığı
problemidir. Sığırlarda görülen bruselloz özellikle kötü çiftlik hijyeni, kısıtlanmamış
ticaret ve hayvan hareketi, mevsimsel bakım için süt vermeyen hayvanların köylere geri
getirilmesi ve enfekte sığırların suni tohumlama amacıyla kullanılması gibi çeşitli
nedenlerden ileri gelmektedir. Buna ilaveten çeşitli bölgelerdeki toplumsal karmaşa ve
silahlı anlaşmazlıklar nedeniyle, bu bölgelerde yapılan geçmişteki başarılı çalışmaların
etkilerinin kalıcı olmamasına neden olmuş ve bu bölgelerde bruselloz yeniden ciddi bir
hijyen problemi haline gelmiştir. Bu nedenle ciddi bruselloz eradikasyon programlarının
hayata geçirilmesi etkilenen bölgeler için büyük önem arz etmektedir. Hastalığın neden
olduğu büyük ekonomik ve tıbbi etki göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kontrol
politikalarının maliyet etkin olduğu görülecektir (Roth F. ve ark. 2003).
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Aşağıdaki tabloda çeşitli ülkelerde, çeşitli yıllarda yapılan çalışmalar ve bunların sonuçları
görülmektedir:
Tablo 25: Çeşitli Ülkelerde Sığırlarda bruselloz prevalansı
Ülke

Yıl

2006
2007
1990
2002 – 2006
2009
Ürdün
1989
Suriye
2004 – 2006
Türkiye
2001 - 2006
(Kaynak: Gwida M. ve ark. 2010)
Cezayir
Mısır
İran

Test Edilen Hayvan
Sayısı
1.032
1.966
6.472
12.133
671
12.554
407
626

Pozitif Hayvan
Sayısı (%)
9,7
5,4
3,9
6,8
10,1
2,9
32,9
35,3

Tarama ve kontrol programlarının öncelikli amacı, enfeksiyonu hayvan popülasyonununda
azaltarak hastalığın hayvan sağlığı ve hayvansal üretim üzerindeki etkisini hafifletmektir.
Bu amaç başarılı olduğu takdirde de hastalığın kamu sağlığı üzerindeki etkisi azaltılmış
olacaktır. Avrupa Birliği içerisinde, Brusellozis’in eradikasyonu ile ilgili önlemler Avrupa
Parlamentosu 2003/99/EC sayılı Direktifi içerisinde bulunmaktadır.
Brusellozis’in etkili kontrolü aşağıdaki elementleri içermelidir:
1. Hastalıklı hayvan sürülerinin tespiti için sürveyans,
2. Hastalıktan ari sürülere bulaşmanın engellenmesi,
3. Hastalığın bulunduğu ortamlarda duyarlı hayvanları veya sürüleri korumak için
hastalık kaynağının ortadan kaldırılması ile eş zamanlı olarak yürütülen hastalığın
tekrar girişine karşı önlem alınması.
Bruselloz’dan arilik statüsünün kazanıldığı veya bu statünün yapılan epidemiyolojik
çalışmalar nihayetinde var olduğunun görüldüğü durumlarda, hayvan hareketleri nedeni ile
hastalığın bu bölgelere yeniden girmesi engellenmelidir. Bu gibi durumlarda hayvan
hareketleri yasaklanmalı ve ithalat gibi durumlar söz konusu olduğunda da yalnızca
hastalıktan ari sürü veya bölgelerden yapılacak ithalata izin verilmelidir. Kontrol
programları ayrıca serolojik olarak negatif sonuç veren ancak enfekte olan hayvanların
hareketleri ile ortaya çıkabilecek tesadüfi bulaşmaları da göz önünde bulundurmalıdır.
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Uzun vadeli izleme programlarının hayata geçirilmesi ile mevcut bruselloz durumu açık bir
şekilde ortaya konabilecek ve kontrol önlemlerinin etkinliği değerlendirilebilecektir.
Bunlara ilave olarak bu önemli zoonozun kontrolü etkin bir hayvan ve sürü kayıt sistemi ve
hasta oldukları ortaya konan hayvanların sürüden çıkarılması için çiftçilere ödenecek
tazminatlar olmaksızın neredeyse imkânsız olacaktır. Her ülkede; çiftçiler, süt endüstrisi,
damızlık şirketleri, tüketiciler, veteriner hekimler ve politikacılar en uygun eradikasyon
stratejisi için birlikte çalışmalıdır. Ayrıca sınır ötesi ticaret aynı bölgede ticarete söz
konusu iki ülke kontrol ve eradikasyon programlarını koordine bir şekilde yürütmedikleri
takdirde salgın hastalık durumu ortadan kalkmayacaktır.

3.3.2.4.

Kahramanmaraş

il

Merkezinde

Bruselloz

Hastalığının

Seroprevalansı
Kahramanmaraş ilinde Aral M. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma
hastalığın seroprevalansı ile insanların tüketim alışkanlıklarının hastalık ile ilişkisini ortaya
koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Zoonozlar, toplum sağlığını ilgilendiren öncelikli sağlık sorunlarından biridir. Tüm
dünyada sayıları giderek artan zoonotik hastalıklar grubu içerisinde de bruselloz, eski bir
tarihçesi olmasına rağmen hala güncelliğini korumakta, özellikle ekonomisi tarım ve
hayvancılığa

dayalı

ülkelerde

büyük

kayıplara

neden

olmaktadır

(Dirican R, Bilgel N 1993). Her yıl tüm dünyada 500.000 yeni bruselloz olgusu
saptanmakta olup, Orta Doğu, Asya’nın Batısı, Akdeniz ülkelere, Afrika ve Latin
Amerika’nın bir bölümünde endemik seyir göstermektedir. Ülkemiz de bu endemik seyir
bölgelerinin içerisindedir. Özellikle Ankara ovasında, Konya yöresinde, Güneydoğu
Anadolu’da Diyarbakır ve Urfa yörelerinde hayvanlarda yaygındır (Mamikoğlu L, 2004).
Brusella enfeksiyonun insana bulaşması ve dünyanın değişik bölgelerindeki prevalansı
yerel beslenme alışkanlıklarına, sütten peynir, tereyağı, kaymak ve dondurma elde edilme
yöntemlerine, bölgedeki yaygın brusella türlerine, iklim koşullarına, kişi ve çevre hijyen
standartlarına bağlıdır (FAO/WHO 1986 – Simos E, Papadopoulos G, 1989).
Brusellozun hayvansal üretime ve insan sağlığına olumsuz etkileri göz önüne alındığında,
hastalığın düzeyinin saptanması, kontrolü ve önlenmesi için toplum tabanlı çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Ülkemizde, bazı bölgelerde; özellikle yaygın bir tüketim şekli
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olan sokak satıcılarından ve üreticilerden süt satın alma ve sütü kaynatmadan kullanarak
süt ürünlerine (peynir vs.) dönüştürerek tüketme, hastalığın yayılmasında önemli bir
faktördür.
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il merkezinde 15 yaş ve üzeri nüfusta, Rose Bengal
testi (RBT) ve Standart Tüp Aglütinasyon (STA) testi kullanılarak, Bruselloz
seroprevalansını saptamak ve bruselloz ile ilgili bazı sosyodemografik faktörleri
değerlendirmektedir.
Bruselloz seroprevalansını araştıran bu çalışma, kesitsel nitelikte epidemiyolojik bir
araştırma olup, Kahramanmaraş yöresinde süt ve süt ürünleri tüketiminin yüksek olduğu
şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, şehir coğrafi yerleşimine göre 4 bölgeye
ayrılmıştır. Her bölgeyi temsil eden bir sağlık ocağı seçilmiştir (Dumlupınar, Fatih,
Sakarya, Tekke). Konu ile ilgili hazırlanan anket formları ailelere, bağlı bulundukları
sağlık ocağındaki hemşire ve sağlık personeli aracılığıyla ulaştırılmıştır. Anket soruları;
kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek), hayvan besleme durumu, yöresel olarak
yaygın bir temin yolu olan sokak satıcılarından alınan süt ve süt ürünlerinin tüketim şekli
(sütün kaynatılması, taze ve kaynatılmış peynir ve dondurma tüketimi) ve semptomların
varlığı (ateş, aşırı terleme, yorgunluk vs.) şeklinde hazırlanmıştır.
Tüm serum örneklerine RBT ve STA test yöntemi uygulanmıştır. Test sonucundaki 1/40
ve üzerindeki titre sonuçları anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya alınan 1100 kişinin
serum örnekleri her iki test yöntemi ile çalışılmıştır. Serum örneklerinin 1089’u (% 99)
seronegatif, 11’i (% 1) seropozitif olarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar cinsiyete göre incelendiğinde; 410 erkekten 5’inde (% 1.2) pozitif
sonuç elde edilirken, 690 kadından 6’sı (% 0.8) seropozitif olarak bulunmuştur. Cinsiyet
ile Brusella seropozitifliği arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir.
Sütü kaynattıktan sonra tüketen 956 kişiden 4’ünün (% 0.4) ve kaynatmadan tüketen 17
kişinin 6’sının (% 35.3) pozitif olduğu belirlenmiştir. Sütü kaynatarak tüketenlerle,
kaynatmadan tüketenler arasında seropozitiflik açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark
gözlenmiştir.
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Kaynatılmış peynir tüketen 787 kişinin 1’inde (% 0.1), taze peynir tüketen 313 kişiden
10’unda (% 3.2) pozitif sonuç elde edilmiştir. Kaynatılmış peynir tüketenlerle, taze peynir
tüketenler arasında brusella seropozitifliği açısından anlamlı bir fark gözlenmiştir.
İnsanlarda bruselloz sıklıkla kasaplar, mezbaha işçileri, veteriner hekimler, hayvan
yetiştiricileri, çiftçiler, süt ve süt ürünleri ile uğraşan mandıra işçilerinde görülen bir
meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır (Taleski V ve ark. 2002). İnsanlar arasında
brusellozun belirli bir bölgeye yayılması, o yöredeki hayvancılıkla yakından ilgilidir (Yüce
A, Alp-Çavuş S 2006). Ülkemizde en çok bulaşma, halen özellikle kırsal bölgelerde
pastörizasyon ve kaynatma işleminin yetersiz yapılması nedeniyle çiğ sütten yapılan peynir
ve yağlarla olmaktadır (Mamikoğlu L 2004).
Bu çalışma, Kahramanmaraş ilinde topluma dayalı bruselloz seroprevalansı hakkındaki
bilgi eksikliğini gidermek amacıyla planlanmıştır. Bruselloz ile ilgili yöredeki ilk
seroprevalans çalışması olup, toplam 1100 kişiden 11’inde (% 1) RBT ve STA testleri ile
pozitiflik saptanmıştır.
Türkiye’de belirli bir yakınması olmayan ve risk grubu özelliği taşımayan kişilerde yapılan
bruselloz çalışmalarında, % 2 – 14, genel popülasyonda yapılan serolojik taramalarda ise
% 5.8 – 14 oranlarında seropozitiflik bildirilmiştir (Fazlı AŞ 2000). Afyon’un kırsal
kesiminde 17 köyde toplam 1053 kişide RBT ve STA testi ile bruselloz seroprevalansı %
4.8 olarak tespit edilmiştir (Çetinkaya Z ve ark. 2005).
Kahramanmaraş ilinde bruselloz seropozitifliği ülkemizde yapılan diğer çalışmalara oranla
daha düşük bulunmuştur. Bruselloz ile ilgili çalışmalardaki farklı sonuçlar, brusellozun o
bölgedeki yaygınlığına, tanıda kullanılan yöntemlerin çeşidine ve bu yöntemlerin
değerlendirme ölçütlerine bağlı olabilmektedir. Ayrıca sonuçlar; seropozitif olarak kabul
edilen en düşük titre değerine, testin çalışıldığı mevsimlere, çalışılan grupların meslek
grubu, risk grubu veya genel toplum kesiti olmasına bağlı olarak değişebildiği gibi,
incelenen yaş grupları, toplumdaki hayvancılık ve hayvan uğraşı durumları da ayrı olduğu
için farklılık görülebilmektedir.
Bruselloz cinsiyet ayrımı göstermemekle birlikte; hayvan yetiştiriciliği, mezbaha işçiliği,
veterinerlik ve sağlık memurluğu gibi bruselloz yönünden riskli mesleklerde çalışanların
genellikle erkek olması nedeniyle, enfeksiyonun erkeklerde görülme oranı yüksek olabilir
(Yüce A, Alp-Çavuş S 2006).
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Türkiye’nin Güney illerinde mahalli yöntem ve metotlarla üretilen çeşitli peynirler
mevcuttur. Bunların en çok bilinenleri ve yaygın olanları telemesi suda haşlanarak
üretilenlerdir. Bu tiplerin, temelde telemeleri sıcak suda haşlandığı için bazı araştırmacılar
tarafından eritme (kaynamış) peynir olarak da belirtilmekte, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu’nun önemli bir kısmında üretildiği ve tüketimde % 60 – 65 düzeyinde bir paya
sahip olduğu tahmin edilmektedir. Maraş (parmak peynir, sıkma peynir) peyniri de
telemesi haşlanarak üretilen bir peynir çeşididir. Yapılan çalışmalarda brusella türlerinin
değişik süt ürünlerinde farklı iç ve dış faktörlere bağlı olarak uzun süre canlılıklarını
devam ettirdiği ve bu yönüyle dirençli bakteriler olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda
taze peynir (kaynatılmamış) tüketenlerde seropozitiflik % 3.2 iken kaynatılmış peynir
(Maraş peyniri) tüketenlerde bu oran % 0.1 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar peynir
yapımında süte mutlaka kaynatma işlemi uygulanması, peynirin üretildikten hemen sonra
hemen piyasaya sürülmemesi ve yeterince olgunlaşmadan tüketilmemesi gerektiğini
göstermektedir.
Brusellozun önlenebilmesi için sorunun boyutlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Hastalığın insanlara bulaşmasının önlenmesi; öncelikle hayvanlarda brusellozun kontrolü
ve eradikasyonuna bağlıdır. Belirtileri konusunda halk bilinçlendirilmeli ve hayvanların
düzenli kontrolü ve aşılanması sağlanmalıdır. Hayvancılıkla uğraşan, çiğ süt ve süt ürünleri
kullanan kişilerin; uzun süreli ateş ve eklem ağrısı şikayetleriyle yaptığı başvurularda
öncelikle bruselloz düşünülmeli ve bu hastalığın çok farklı klinik tablolarla ortaya
çıkabileceği, ülkemizde halen ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ettiği dikkate
alınmalıdır. Türkiye’de bruselloz epidemiyolojisi ile ilgili mesafe kat etmek için çok
merkezli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca bruselloz konusunda resmi ve özel
kişi, kurum ve kuruluşlara eğitici çalışmaların yapılması, hem üreticilerin hem de
tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilinçlendirme sürecinde Sağlık
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, gıda sektörü,
hayvan yetiştiricileri ve yerel yönetimlerin koordineli çalışmaları gerekmektedir. Bu
şekilde bruselloz prevalansı önemli ölçüde azaltılabilecek ve hastalığın kontrol altına
alınması sağlanabilecektir.
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3.3.2.5. Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerin Bruselloz’a İlişkin Bilgi ve
Uygulamaları
Kars ilinde Akkuş Y. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, hayvancılıkla
uğraşan kişilerin hastalıkla ilgili olarak sahip oldukları bilgileri ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır.
Bruselloz, Brusella bakterilerinin yol açtığı, en sık görülen zoonotik hastalıklardan birisi
olup, tüm olgularda doğrudan ya da dolaylı olarak hayvan teması söz konusudur. Hastalık
enfekte hayvanların et, süt, idrar gibi vücut sıvıları ve enfekte hayvanın gebelik materyali
aracılığı ile insana bulaşabilmektedir (Yüce A, Alp-Çavuş S 2006). Ülkemizde endemik bir
hastalık olan bruselloz hayvanlarla yakın teması olan (veteriner, çiftçi, besici vb.), süt ve
süt ürünlerini taze tüketen, özellikle de kırsal kesimde yaşayan insanlarda daha sık
görülmektedir (Sözen TH 1996 – Sümer H ve ark. 2003).
Ülkemizde bruselloz prevalasına ilişkin tam veri bulunmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı
2004 yılı verilerine göre 18408 olgu (25.65/100000) bulunmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı
2011). Yapılan küçük ölçekli çalışmalarda prevalansın % 4 – 27 arasında değiştiği
görülmektedir (Şenler B, Aytaç N 1999 – Tok D, Coşkun Ö 2009).
Ülkemizde brusellozun yaygın olarak görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır.
Hayvanlarda belirtilerin tanınmaması, koruma ve kontrol önlemlerinin yetersizliği, hasta
hayvanların ilgili birimlere bildiriminde eksiklik, hastalığın bulaşma ve korunma yolları
konusunda toplumun yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması bu nedenlerden bazılarıdır
(Büke AÇ ve ark. 2000).
Brusellozun yaygın olarak görüldüğü Kars’ta hayvan yetiştirme ve süt işleme teknikleri
hala geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu durum hem hayvan yetiştiricilerinin hem de
tüketicilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu nedenlerle hayvancılığın yaygın olduğu
bölgelerde halkın konu ile ilgili bilgi durumunun saptanması ve buna yönelik eğitimlerin
verilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bizim çalışmamız, Kars’ta yaşayan ve risk
altında olan hayvan yetiştiricilerinin bruselloza ilişkin bilgi düzeyini saptayarak eğitim
gereksinimini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Kars Merkez’e bağlı 4 No’lu Sağlık Ocağı hizmet
bölgesinde yaşayan ve hayvan besleyen 97 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmanın verileri, Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu 4. sınıf öğrencileri
tarafından 1 Mayıs – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. Soru formu iki
kısımdan oluşmaktadır. Formun birinci kısmında sosyo-demografik özelliklere ait 10 soru,
ikinci kısmında ise bruselloz hakkındaki bilgi ve uygulamalarına ilişkin sorular yer
almaktadır.
Çalışmaya katılanların (n=97) ortalama yaşları 44.28 ± 13.7’dir. Kadın erkek oranları eşit
olan katılımcıların 33 tanesi (% 34) okur-yazar değildir. Katılımcılardan 14 (% 14) tanesi
yalnızca okur-yazar, 37 (% 38) tanesi ilköğretim ve 13 (% 13) tanesi de lise mezunudur.
Katılımcılar kişi başına ortalama 17.89 ± 66.27 hayvana sahiptir. Katılımcıların 84 tanesi
yalnızca büyükbaş hayvana sahipken, 13 tanesi hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvana
sahiptir. Katılımcıların 27 (% 28) tanesi hayvanlar ile sadece kendileri ilgilenmektedir. 62
(% 64) katılımcının hayvanlarla tüm ev halkı ilgilenirken ve 8 (% 8) katılımcının
hayvanlarına ev halkı dışında birileri bakmaktaydı.
Çalışmaya katılanların hayvanlarda bruselloz belirtileri, bulaşma ve korunma yollarına
ilişkin bilgileri ve uygulamaları ile ilgili veriler aşağıdaki iki tabloda görülmektedir.
Tablo 26: Katılımcıların hayvan bakımı sırasında enfeksiyondan korunmak için uygulama
ve tutumları
Hayvan doğum sırasında eldiven kullanır
mısınız?
Hayvan sağımını nasıl yaparsınız?

Sağım öncesi hayvanın memesini temizler
misiniz?
Hayvanlara dokunurken eldiven kullanır mısınız?
Hayvanlara dokunduktan sonra ellerinizi yıkar
mısınız?
Ahırları dezenfekte etme süresi ne kadardır?

Hayvanları Brusellozdan nasıl korursunuz?

Evet:
64 (% 66)
Hayır:
33 (% 34)
Çıplak elle:
80 (% 82.5)
Makinayla:
16 (% 16.5)
Cevapsız:
1(% 1)
Evet:
87(% 89.6)
Hayır:
10 (%10.3)
Evet:
19 (% 19.6)
Hayır:
78 (% 80.4)
Evet:
96 (% 99)
Hayır:
1 (% 1)
3 ayda bir:
37 (% 38.1)
6 ayda bir:
26 (% 26.8)
Yılda bir:
29 (% 29.9)
Hiç yapmam:
5 (% 4.1)
Aşılattırırım:
63 (% 65)
Hasta hayvanları tedavi ettiririm: 11 (%11.3)
Bilmiyorum:
11 (% 11.3)
Korumaya gerek yok:
6 (% 6.2)
Diğer:
6 (% 6.2)

(Kaynak: Akkuş Y. ve ark. 2011)

66

Tablo 27: Katılımcıların hayvanlardaki bruselloz belirtileri ve bruselloz riskinin arttığı
durumlardaki tutumları
Hayvanlarda yavru atma
Hayvanlarda ölü doğum
Hayvanların atıklarını nasıl imha edersiniz?

Doğum sonrası çıkan zarı ne yaparsınız?

Atık yapan hayvanları nasıl sağarsınız?

Atık yapan hayvanın sütünü ne yaparsınız?

Atık yapan hayvanlara ne yaparsınız?

Atık olduğunda kime haber verirsiniz?

Atık olduğu zaman ahırı kireçler misiniz?

Var:
Yok:
Var:
Yok:
Dışarı atarım:
Köpeklere veririm:
Toprağa gömerim:
Uzak bir yere bırakırım:
Bilmiyorum:
Toprağa gömerim:
Dışarı atarım:
Uzak bir yere bırakırım:
Diğer:
Hiç sağmam:
En son sağarım:
İlk sırada sağarım:
Dikkat etmem:
Bilmiyorum:
Sağmam:
Ayrı kaba sağıp imha ederim:
Sağıp yoğurt, peynir yaparım:
Başka buzağıya veririm:
Bilmiyorum:
Sürüde saklarım:
Satarım:
Keserim:
Kasaba veririm:
Bilmiyorum:
İlçe tarım:
Veteriner hekim:
Kimseye haber vermem:
Bilmiyorum:
Evet:
Hayır:
Her zaman değil:

34 (% 34.1)
63 (% 64.9)
31 (% 32)
66 (% 68)
13 (% 13.4)
18 (% 18.6)
50 (% 51.5)
8 (% 8.2)
8 (% 8.2)
51 (% 52.5)
17 (% 17.6)
11 (% 11.3)
18 (% 18.5)
51 (% 52.5)
15 (% 15.5)
3 (% 3.1)
19 (% 19.6)
9 (% 9.2)
42 (% 43.3)
14 (% 14.4)
12 (% 12.4)
9 (% 9.3)
20 (% 20.6)
50 (% 51.5)
26 (% 26.8)
3 (% 3)
7 (% 7.2)
11 (% 11.3)
4 (% 4.1)
66 (% 68)
20 (% 20.6)
7 (% 7.2)
68 (% 70.1)
21 (% 21.6)
8 (% 8.3)

(Kaynak: Akkuş Y. ve ark. 2011)
Hayvancılığın yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesinin özellikle kırsal alanlarında
bruselloz ciddi bir sağlık sorunu olup yapılan bölgesel çalışmalar sorunun yaygınlığını
ortaya koymaktadır. Hastalığın bulaşma yollarından birisinin de enfekte hayvanların vücut
salgıları olması nedeniyle süt sağımı sırasında veya hayvanlara bakım yapılırken hijyenik
gerekliliklere dikkat edilmeli, uygun koruyucular kullanılmalıdır. Dişi hayvanlarda
bruselloz varlığının yapılacak testler dışında en önemli belirtisi hayvanın atık yapmasıdır.
Bu durumda atık materyalinin enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldıracak ve organizmayı
öldürecek şekilde muamele edilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten atık yapan hayvanalar
ile ilgili bilgilerin resmi makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Çalışmada ortaya çıkan
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aşılama oranının % 64.9 olması veya yetkili makamlara yetersiz bildirim yapılması,
hastalığın kontrol ve eradikasyonu konusunda sorun yaşama olasılığının yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle hayvan yetiştiricilerin ve bakıcıların bu konuda yeterli bilgiye
sahip olması, hastalığın ortadan kaldırılması açısından hayati önem arz etmektedir.
Aşağıdaki tabloda katılımcılara brusellozun insanlara bulaşma yolları ve insanların süt
ürünleri tercihleri ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorulara verilen cevaplar ile ilgili ayrıntı
bilgi görülmektedir:
Tablo 28: Katılımcıların bruselloz bulaşma yolları üzerine bilgileri ve günlük pratikte karşı
karşıya oldukları risklere yönelik tutumları
Bruselloz hastalığını duydunuz mu?
Bruselloz insanlara nasıl bulaşır?

Bruselloz hayvandan insana bulaşır
mı?
Bruselloz insandan insana bulaşır mı?

Çiğ sütten beyaz peynir yapar
mısınız?
Yaptığınız peyniri nasıl tüketirsiniz?

Tereyağını nasıl yaparsınız?

İnsanda brusellozun belirtilerini
biliyor musunuz?
Bruselloz hastalığı geçirdiniz mi?
Bruselloz tedavi edilir mi?

Bruselloz hakkında daha önce eğitim
aldınız mı?

Evet:
64 (% 66)
Hayır:
33 (% 34)
Hayvan doğururken, çiğ süt ve ürünleri ile temas: 31 (% 32)
Çiğ süt ve süt ürünleri tüketme:
43 (% 44.3)
Bilmiyorum:
23 (% 23.7)
Evet:
48 (% 49.5)
Hayır:
16 (% 16.5)
Bilmiyorum:
33 (% 34)
Evet:
35 (% 36.1)
Hayır:
27 (% 27.8)
Bilmiyorum:
35 (% 35.1)
Evet:
82 (% 84.5)
Hayır:
15 (% 15.5)
Taze olarak:
18 (% 18.5)
Salamura yapıp:
21 (% 21.6)
Tulumda 3 ay bekletip:
37 (% 38.1)
Hepsi:
25 (% 25.8)
Kremadan (Çiğ kaymaktan) :
64 (% 66)
Yoğurttan:
15 (% 15.5)
Yapmıyorum:
18 (% 18.5)
Kısmen biliyorum:
23 (% 23.7)
Bilmiyorum:
74 (% 75.3)
Evet:
5 (% 5.2)
Hayır:
92 (% 94.8)
Evet:
67 (% 69.1)
Hayır:
1 (% 1)
Bilmiyorum:
29 (% 28.9)
Evet:
4 (% 4.1)
Hayır:
93 (% 95.8)

(Kaynak: Akkuş Y. ve ark. 2011)
Bruselloz açısından risk grubu içerisinde bulunan hayvan yetiştiricilerinin hastalık
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, buna ilaveten insanların süt ve süt ürünleri
tüketimi tercihlerinin bu hastalığın bulaşma riskini artırır yönde olması, hastalık ile yapılan
mücadelenin etkisini azaltmakta, hem halk sağlığını hem hayvan sağlığını tehlikeye
68

sokmaktadır. Bu nedenlerle gerek risk grubunda bulunan meslek grupları gerekse yöresel
metotlarla üretilen ve bruselloz hastalığı yönünden risk taşıyan gıdaları tüketen insanların
bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir.

3.3.2.6. VKMAE 2007-2011 Sığır Bruselloz Seroloji Verileri
Günaydın E. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma Veteriner Kontrol
Merkez Araştırma Enstitüsünün sorumluluğu alanında bulunan illerdeki bruselloz seroloji
verilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
B. abortus sığırlarda etkin olan esas ajan olmasına rağmen, B. abortus ile birlikte
B. melitensis ve B. suis insanlarda ve çiftlik hayvanlarda bruselloza neden olabilmektedir.
Resmi olarak brusellozdan arilik statüsü kazanan ülkeler arasında Avrupa ülkeleri
içerisinde Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, İsveç, Hollanda,
Norveç ve Büyük Britanya bulunurken; Fransa, Yunanistan, İzlanda, Portekiz, İspanya gibi
ülkelerin de halihazırda devam etmekte olan başarılı eradikasyon programları
bulunmaktadır (Godfroid J, Käsbohrer A 2002 – Mailles A ve ark. 2012 – Taleski V ve
ark. 2002).
Türkiye’de 1989 yılında yapılan bir araştırmada sığır enfeksiyon oranı % 3.56 olarak
belirlenmiştir. Bunu takiben 1990 yılında sığırlarda prevalansı % 1.2 olarak tespit
edilmiştir. 1991’de ise bu rakam % 1.01 olarak bildirilmiştir (İyisan AS ve ark. 2000).
2011 yılında sonuçlanan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan
serosurveylans çalışmasında sığırlarda sürü prevalansı % 6.9 olarak tespit edilirken, fert
prevalansı ise % 2.6 olarak tespit edilmiştir (Yazıcıoğlu N. 2012). Ocak 2012 tarihi ile
sığırlar için “Brucella’nın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyon” projesi
uygulanmaya konulmuş olup, planlanan süre 10 yılı kapsamaktadır (Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı 2013).
Bu çalışmada, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü (VKMAE) sorumluluğunda
olan; Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çankırı, Çorum, Eskişehir,
Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinden 2007-2011 yılları arasında
enstitüye gönderilen serum örneklerinde RBPT, SAT ve KFT ile değerlendirme
yapılmıştır. Bu değerlendirme için atık yapan hayvanların veya risk taşıyan sürülerde
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bulunan hayvanlardan elde edilen toplam 30994 kan serumu brusella antikorları için
incelemeye alınmış olup, aşağıdaki tabloda yıllara bölünmüş örnek ve pozitiflik rakamları
görülebilmektedir.
Tablo 29: Yıllara bağlı atık yapan sürülerden test edilen sığır serum örnekleri
Yıl
Serum Adedi
2007
3625
2008
5921
2009
7234
2010
5556
2011
8608
Toplam
30944
(Kaynak: Günaydın E. ve ark. 2015)

Pozitif Sonuç
1108
1529
1749
1039
1488
6913

% Pozitif
% 30.56
% 25.82
% 24.17
% 18.70
% 17.28
% 22.34

Aşağıdaki tabloda ise VKMAE laboratuvarına gönderilen örneklerin yıl ve il bazında
örnek ve pozitiflik sayıları ayrıntılı olarak görülebilmektedir.
Tablo 30: Yıl ve il bazında test edilen serum örnekleri
İL

2007
Örnek Pozitif (%)

Ankara

Örne
k
159 52 (%32.70) 553

Bolu
Çankırı

31
938

Çorum

656

Eskişehir
99
Kastamonu 206
Kayseri

735

Kırşehir

560

Nevşehir

121

Yozgat

79

2008

YIL
2009

2010

Pozitif (%) Örnek Pozitif (%) Örnek Pozitif (%)

200
855
171
423 61 (%14.42)
(%36.16)
(%20.00)
17 (%5.48)
91 13 (%14.28) 46 15 (%32.60) 42 13 (%30.95)
229
1806
415
3699
779
1954
349
(%24.41)
(%22.97)
(%21.05)
(%17.86)
214
1230
289
1168
340
1279
325
(%32.62)
(%23.49)
(%29.10)
(%25.41)
16 (%16.16) 344 48 (%13.95) 112
1 (%0.89)
279 31 (%11.11)
42 (%20.38) 505
255
161 33 (%20.49) 96 30 (%31.25)
(%50.49)
201
425 55 (%12.94) 222 69 (%31.08) 70
6 (%8.57)
(%27.34)
239
304 97 (%31.90) 236 80 (%33.89) 41
2 (%4.87)
(%42.67)
45 (%37.19) 35
5 (%14.28) 213 95 (%44.60) 832
119
(%14.30)
42 (%53.16) 251 82 (%32.66) 148 80 (%54.05) 312 68 (%21.79)

2011
Örnek

Pozitif (%)

1381 134 (%9.70)
421 55 (%13.06)
4316
682
(%15.80)
671
113
(%16.84)
122
0 (%0)
450
99 (%22)
342
274

170
(%49.71)
74 (%27.00)

177

21 (%11.86)

193

100
(%51.81)
Zonguldak
0
0 (%0)
0
0 (%0)
0
0 (%0)
0
0 (%0)
21
0 (%0)
Kırıkkale
0
0 (%0)
349 67 (%19.19) 195 34 (%17.43) 26
5 (%19.23)
3
0 (%0)
Bartın
5
0 (%0)
6
0 (%0)
62 30 (%48.38) 117 22 (%18.80)
60
0 (%0)
Karabük
36 11 (%30.55) 22
3 (%13.63) 117 22 (%18.80) 85
8 (%9.41)
177 40 (%22.59)
Toplam
3625
1108
5921
1529
7234
1749
5556
1039
8608
1488
(%30.56)
(%25.82)
(%24.17)
(%18.70)
(%18.28)

(Kaynak: Günaydın E. ve ark. 2015)
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Tablolarda da görüldüğü üzere, VKMAE laboratuvarı verileri incelendiğinde yıllara göre
farklılık göstermekle birlikte brusella seropozitifliği % 25 civarı olarak hesaplanmıştır.
1998 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen sero-survey’de
VKMAE’ye bağlı illerde hesaplanan oran % 0 - % 7.6 arasında görülmektedir. 2007 –
2011 yılları arasında yapılan ve % 0 - % 9.1 olarak hesaplanan oranın yüksek olmasının
nedeni olarak, gönderilen serum örneklerinin atık yapan hayvanlardan alınmış olması veya
atık yapan hayvanları bulunduran riskli sürülerden örnekleme yapılmış olması
gösterilebilir.

3.3.2.7. Kırıkkale ve Yöresindeki Süt Sığırı ve Koyunlar ile Bunların
Yetiştiricilerinde Brucella Antikoru Varlığının Araştırılması
Kırıkkale ve çevresinde Aşkar Ş. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma hem
hayvanlarda hem de hayvan yetiştiricilerinde brusella antikoru varlığının ortaya konması
amacıyla yapılmıştır.
Bruselloz dünyada özellikle belirli bölgelerde yaygın olarak görülen, hayvanlarda atık
yapma, süt veriminde azalma, kısırlık ve damızlık yönden değer kaybı gibi ekonomik
kayıplara neden olan bir zoonozdur. İnsanlara bulaşma öncelikli olarak çiğ süt ve süt
ürünleri tüketimi ile, yeterli ısıl işlem görmemiş et ürünleri, enfekte hayvanların dışkıları
ile bulaşık sebzeler, atık yavru ve yavru zarları, vajinal akıntılar, idrar, dışkı ve spermaları
vasıtası ile gerçekleşir. Türkiye’de hastalık Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu bölgelerinde sık görülürken hayvan hareketleri nedeniyle diğer bölgelerde de
görülebilmektedir (Sağlık Bakanlığı 2006).
Bu çalışmada Kırıkkale ve çevresinde işletmelerde bulunan sığır ve koyun işletmelerindeki
hayvanlardan örnek alınmış olup, ayrıca bu işletmelerde çalışan insanlardan alınan kan
örneklerinde brusella antikoru araştırılması yapılmıştır. Örnekleme Şubat – Haziran 2010
tarihleri arasında sekiz koyun ve beş süt sığırı işletmesinde yapılmıştır. Kan örnekleri
klinik belirti göstermeyen ve brusella aşı geçmişi hakkında bilgi bulunmayan 214 koyun ve
100 süt sığırı seçilmiştir. Buna ilaveten bu işletmelerde çalışan 20 kişinin de kan örnekleri
alınmıştır. İncelenen koyun, süt sığırı ve bunların yetiştiricilerinin örneklerin RBPT
uygulaması sonucu, seropozitiflik sırasıyla % 13.5, % 43, % 45 olarak tespit edimiştir.
Koyunlarda 214 hayvan içerisinden 29’u pozitif olarak saptanırken, süt sığırlarında 100
hayvan içerisinden 43’ü pozitif olarak saptandı. Koyun yetiştiricileri içerisinde 17 örnekten
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9’u pozitif saptanırken, araştırmaya katılan hiçbir süt sığırı yetiştiricisi pozitif olarak
saptanmamıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 1998 yılında bruselloz ile ilgili
gerçekleştirilen proje sonucunda, bruselloz fert prevalansı sığırlarda % 1.43, sürü
prevalansı ise % 11.4 olarak saptanmıştır. Koyunlarda ise fert prevalansı % 1.97 olarak
belirlenirken, sürü prevalansı % 15 olarak belirlenmiştir. Yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından “Bruselloz ve Tüberkülozun Kontrol Stratejisinin Belirlenmesi
Projesi” kapsamında 2011 yılında bruselloza ait sığır fert prevalansı % 2.7, sürü prevalansı
% 7.8, koyunlarda fert prevalansı % 3.4, sürü prevalansı ise % 22.5 olarak ortaya
konmuştur (İyisan AS ve ark. 2000 – Yazıcıoğlu N 2012).
Brusellozun yaygınlığını ortaya koymaya yönelik yapılan çalışmalar farklı sonuçlar
verebilmektedir. Bu farklılık örnekleme tipine, pozitif kabul edilen titreye, kullanılan
testlere ve tabii ki hastalığın bölgedeki yaygınlığına bağlı olarak değişmesine bağlanabilir.
Bu çalışmada ortaya konan sonuçlar; hastalığın Kırıkkale ili ve çevresinde, gerek
hayvanlarda gerekse insanlarda serolojik olarak varlığını ortaya koymaktadır. Pozitif
hayvanlar; gerek diğer hayvanlar gerekse insanlar için önemli bir enfeksiyon kaynağı
olabilmektedirler. Bu nedenle yetiştiricilerin hayvanlarının hastalık geçirip geçirmediği
veya aşı durumları ile ilgili bilgilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Ancak
çalışmada örnekleme yapılan hayvanlar hakkında yetiştiricilerin aşılama geçmişleri ile
ilgili bilgileri olmadığı gerçeği maalesef yetiştiriciler tarafından hastalığa gereken önemin
verilmediğini ortaya koymaktadır.

3.3.3. Temel Mevzuat, Düzenleme ve Uygulamalar
Bruselloz hastalığı ile ilgili çeşitli düzenlemeler içeren mevzuat aşağıdaki gibidir:


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,



2014 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü
Genelgesi,



Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik,



3 Nisan 2009 tarihli ve 27189 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bruselloz ile
Mücadele Yönetmeliği”.
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Hastalık ile mücadelede konjunktival aşı kullanılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Enstitü Müdürlükleri brusellanın tespiti için, hastalıktan ari işletme
oluşturulması, ariliğin sürdürülmesi, ithal ve ihraç edilecek hayvanlar, damızlıkta
kullanılacak boğa, koç ve tekeler ile TİGEM işletmeleri için yapılan testler hariç, serolojik
test yapmamaktadır. Brusella nedeniyle tazminat ödenebilmesi için bakteriyolojik teşhis
yapılması zorunlu olup, tazminat serolojik test sonuçlarına göre ödenmemektedir.
Hastalıktan ari işletmelerde ergin hayvanlar aşılama kapsamında değildir, yalnızca 3 – 4
aylık hayvanlara aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunun yanında ari işletmede bulunan aşılı
hayvanlarda antikor tespit edildiğinde işletmenin arilik statüsü askıya alınmaktadır.
Antikor tespit edilen aşılı hayvanlarla ilgili karar üç ay sonra yapılan 2’inci test sonucuna
göre verilmektedir. Antikor tespit edilen hayvanların test edilmeden kesilmesi durumunda
askı halinin kaldırılabilmesi için sürüde 12 aydan büyük bütün sığırlara iki serolojik test
yapılması, testlerden ilkinin hayvanların uzaklaştırılmasından 30 gün sonra, ikincisinin ise
bu testten 60 gün sonra yapılması gerekmektedir. Salgın sırasında gebe olan dişi
hayvanlarla ilgili olarak son kontrolün, salgın sırasında gebe olan son hayvanın
buzağılamasından en az 21 gün sonra yapılması gerekmektedir.
Atık yapan tüm sığır, koyun ve keçilere ait atık yavrular bölge laboratuvarına
gönderilmelidir. Bu şekilde bakteriyolojik olarak hastalığın tespit edildiği yerlerde mihrak
aşılaması yapılmalıdır.
Brusella hastalığı ile mücadele stratejisi, yaşanan aksaklıklar çerçevesinde yeniden
değerlendirilmektedir. Tüm ülkede aynı anda yapılan mücadelede özellikle aşı temininde
yaşanan gecikmeler nedeniyle istenen başarıya ulaşılamadığından mücadelenin bölgesel
olarak sürdürülmesi üzerinde durulmaktadır. 2015 yılı içerisinde yeni Brusella mücadele
stratejisinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
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4. TÜRKİYE’DE UYGULANAN KONTROL VE ERADİKASYON

YÖNTEMLERİ
Bu bölümde Türkiye’de hastalıklarla ilgili yapılan uygulamalar ve çalışmalar
incelenecektir. Bu uygulamalar ve çalışmalar hastalık spesifik olabileceği gibi hastalıkların
bulaşma doğaları gereği hayvansal ürünler ile ilgili olan çalışmaları da kapsayabilmektedir.

4.1. Çiğ Süt Eylem Planı Taslağı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 – 2017 dönemine ait Stratejik Plan’ı
çerçevesinde belirlenen stratejik amaçları arasında, gıda güvenilirliği sağlanması ile
hayvan hastalıklarıyla mücadele bulunmaktadır. Bu çerçevede:


Hayvan hastalıkları ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını
sağlamak kapsamında; hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla
şap, sığır tüberkülozu, sığır, koyun ve keçi brusella hastalıkları ülkemizden yok
edilerek, hayvan sağlığının güvence altına alınması, gıda güvenilirliği ve bunun
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Mücadele hususunda önemli bir
performans göstergesi hastalıktan ari işletme sayısı olarak görülmektedir.



Ayrıca AB uyum çalışmaları sürecinde Fasıl 12’ye ait 3 no’lu kapanış kriteri;
“Türkiye hayvansal yan ürün işletmeleri de dâhil olmak üzere, hayvansal ürün
işletmelerinin iyileştirilmesi için onaylanmış bir ulusal program sunmuştur. Bu
program, Türk yetkililerinin, işletmelerin iyileştirilmesi sürecini izlemesine dair
açık bir plan içermelidir. Süt sektörü ile ilgili olarak, ulusal program AB
kriterlerine uymayan çiğ sütün kullanımına ilişkin bir strateji de geliştirilmelidir.
Türkiye, bu ulusal programın uygulamasında yeterli düzeyde ilerleme kat ettiğini
göstermiş olmalıdır. Ayrıca Türkiye, ulusal programda yer verilen, işletmelerin
iyileştirilmesi sürecinin izlenmesine yetecek insan kaynaklarını ve mali kaynakları
ayırdığını kanıtlamıştır” şeklindedir.

Bu kapsamda uygun olmayan çiğ sütün kullanıma ilişkin strateji ortaya konmalıdır. Ancak
uygun olmayan çiğ süt belirli alanlarda değerlendirilebilmekte, geri kalan sütün imhası
ekonomik kayba sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem ekonomik yönden hem de
gıda güvenilirliği ve bununla doğrudan bağlantılı olarak halk sağlığı yönünden AB
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kriterlerine uygun çiğ süt miktarının arttırılması önem kazanmaktadır. Yine stratejik eylem
planında atıfta bulunulan piyasada arz ve talep dengesinin korunması ve sürdürülebilir arz
güvenliği sağlanması amacıyla çiğ süt hususunda süt/yem paritesine ilişkin yapılacak
düzenlemeler de önem arz etmektedir.
Bu çerçevede ortaya konan eylem planında söz konusu hastalıkları kapsayan hedefler
aşağıda görülebilmektedir:
Stratejik Amaç 1: Bruselloz ve Tüberküloz Hastalıklarının Kontrol Altına Alınması
Hedef 1.1 Hastalıktan Ari (Tüberküloz ve Brusella) Hayvan Mevcudunun 10 Yıl
İçerisinde Tüm Süt Sığırı İşletmelerindeki Hayvan Varlığına Oranının % 50’ye
Çıkarılması
Tablo 31: Stratejik Amaç 1: Hedef 1.1 Ayrıntıları
Eylem
Yapılması
Tahir ve Süre
Gerekenler
Hastalıktan ari - Ari işletme 2016– 2023
hayvan
desteğinin
mevcudunun
arttırılması
arttırılması
- Eğitim
- Tüberküloz ve
Brusella
ile
Mücadele
Planının
Uygulamaya
Konulması
(Kaynak: Stratejik Plan 2013-2017)

Araçlar

Amaç
Tüberküloz ve
Bruselloz’dan ari
işletme
ve
hayvan sayısının
arttırılması

-Yasal
düzenleme
-Test
uygulanması
-Tazminat
ödenmesi
-Bruselloz
hastalığına karşı
aşılama

Yukarıdaki tabloya ek olarak, tabloda belirtilen araç ve amaçlara ilişkin bütçe öngörüleri
de aşağıdaki görülmektedir:
Tablo 32: Stratejik Amaç 1: Hedef 1.1’e ilişkin belirlenen bütçe
Tazminat + Test
Ari İşletme Desteği
2016
47.446.000 TL
94.500.000 TL
2017
47.446.000 TL
189.000.000 TL
2018
47.446.000 TL
315.000.000 TL
2019
128.104.200 TL
472.500.000 TL
2020
128.104.200 TL
787.500.000 TL
2021
128.104.200 TL
1.102.500.000 TL
2022
128.104.200 TL
1.417.500.000 TL
2023
128.104.200 TL
1.575.000.000 TL
(Kaynak: Stratejik Plan 2013-2017)

Toplam
141.946.000 TL
236.446.000 TL
362.446.000 TL
600.604.200 TL
915.604.200 TL
1.230.604.200 TL
1.545.604.200 TL
1.703.104.200 TL
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Yukarıda görülen hesaplamalarda aşağıdaki gerçekler dikkate alınmıştır:


Hayvan başına 4.000 TL tazminat ödemesi yapılacağı hesaplanmıştır.



Türkiye’de boğa altı inek sayısı 8.400.000, Trakya’da boğa altı inek sayısının
320.000 olduğu baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır.



Destekleme miktarı olarak 2015 yılı destekleme miktarı olan 375 TL baz
alınmıştır.



Brusella S-19 aşı maliyeti 0.15 TL olarak hesaplama yapılmıştır.



Tüberküloz teşhisi hayvan başına 0.95 TL olarak hesaplama yapılmıştır.



Brusella tespiti hayvan başına 8.5 TL olarak hesaplanama yapılmıştır.

Stratejik Amaç 2: Çiğ Sütün AB Kriterlerine Uyumlu Hale Getirilmesi
Hedef 2.2 Çiğ Sütün Üretimi, Nakliyesi ve Depolanması İçin Gerekli Hijyen
Kurallarına Uyulmasının Sağlanmasına Yönelik Eğitim Verilmesi
Tablo 33: Stratejik Amaç 2: Hedef 2.2 Ayrıntıları
Yapılması
Tarih ve Süre
Araçlar
Amaç
Gerekenler
2.2.1 Süt
Eğitim planı 2016’dan
Eğitim
İşletmelerde uygun
üreticilerine
hazırlanması başlamak üzere dokümanı
hijyen şartlarının
ahır ve sağım
sürekli
ve materyali sağlanması, uygun
hijyeni,
depolamayla yemlerde
Aflatoksin M1,
Aflatoksin M1
yem depolama
oluşumunun önlenmesi,
şartları ve
veteriner ilaç kalıntısı
hayvanlara
bulunan sütün
uygulanan
kullanılmasının
veteriner ilaçları
önlenmesi
konularında
eğitim verilmesi
2.2.2 Süt
Eğitim planı 2016’dan
Eğitim
Süt toplama işleminin
toplayıcılarının hazırlanması başlamak üzere dokümanı
Sertifikası olan
eğitimi ve kayıt
sürekli
ve materyali toplayıcılar tarafından
altına alınması
yapılmasının sağlanması
(Kaynak: Stratejik Plan 2013-2017)
Eylem
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Hedef 2.3 Örgütler ve Pazarlamaya İlişkin İyileştirme Amacıyla Gerekli
Düzenlemelerin 2016 Yılı Sonuna Kadar Yapılması
Tablo 34: Stratejik Amaç 2: Hedef 2.3 Ayrıntıları
Yapılması
Tarih ve
Gerekenler
Süre
2.3.2 Üretici Üretici
2016
Örgütleri
örgütleri
Aracılığıyla üzerinden
Sözleşmeli
sözleşme
Üretim
yaparak
Yöntemi
sütünü
pazarlayan
üreticilere
farklı çiğ süt
desteklemesi
yapılması
(Kaynak: Stratejik Plan 2013-2017)
Eylem

Araçlar

Amaç

Bütçe Detayı

- Çiğ Sütün
Sözleşmeli
Usulde alım
Satımına
İlişkin
Yönetmelik

Pazarlama ve
sanayiciler ile
ilgili
sorunların
çözümüne
sözleşme ve
üretici
örgütleri
aracılığı ile
katkı
sağlanması

2016 yılı çiğ
süt destekleme
bütçesi için ek
olarak 150
milyon TL’ye
ihtiyaç
duyulmaktadır.

Stratejik Amaç 3: Mevzuata Uygun Olmayan Çiğ Sütün Değerlendirilmesi veya
İmhası
Hedef 3.1 Mikrobiyolojik Kriterlere Uygun Olmayan Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
Tablo 35: Stratejik Amaç 3: Hedef 3.1.1 Ayrıntıları
Eylem
3.1.1 Uygun
olmayan çiğ sütün
peynir olarak
değerlendirilmesini
n sağlanması

Yapılması
Gerekenler
Resmi
kontroller

Tarih ve Süre
Mevzuattaki
geçiş süreci
bitimini
takiben
uygulamaya
başlamak üzere
sürekli

Araçlar
- Mevzuat
- Personel

Amaç
Kriterlere
uygun
olmayan çiğ
sütün peynire
işlenmesi

(Kaynak: Stratejik Plan 2013-2017)
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4.2. Türkiye’de Sığır Tüberkülozisi ve Brusellozisinin Kontrolü ve
Eradikasyonu Projesi:
Birinci Safha, Trakya’da Sığır Tüberkülozis’i ve Brusellozis’inin
Kontrolü ve Eradikasyonu
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde gerçekleşen bu projede Ocak
2009 – Aralık 2013 tarihleri arasında planlanmış olup, proje bütçesi 5 yıl için
1.160.868.080 YTL olarak belirlenmiştir.
Projenin amacı; sığır tüberkülozisi ve brusellozisi hastalığının kontrol ve eradikasyonu
sağlanarak insan ve hayvan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, ekonomik
kayıpların önlenmesi, hastalığın direkt ve indirekt etkilerinin ortadan kaldırılarak
ekonomik kayıpların engellenmesi, uluslararası ticaretteki kısıtlamaların ortadan
kaldırılması, Avrupa Birliği’ne uyum sağlanarak malların serbest dolaşımına olanak
sağlamak olarak belirlenmiştir. Ülke genelinde yapılacak eradikasyon çalışmasının Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde ilk etapta gönüllülük esasına dayalı
olması, Trakya bölgesinde ise zorunlu arilik çalışması ile bölgenin ari statüye kavuşması
ve Türkiye’nin damızlık hayvan ihtiyacının sağlıklı hayvanlarla karşılanması da projenin
amaçları arasında yer almaktadır. Projede tüberküloz ve bruselloz ile ekonomik gerçekler
ve öngörüler ortaya konmuştur ve bunlar aşağıda görülebilmektedir.
Tüberküloz ile İlgili Ekonomik Gerçekler:
Ortalama hayvan mevcudu 10.000.000, bu popülasyonun da % 10’u reaktör hayvan olarak
kabul edilmiştir. Tüberkülozdan reaktör hayvanlara ödenecek ortalama bedel olarak 4000
YTL öngörülmüştür ve her reaktör hayvanın aynı birimde bulunan iki hayvana hastalığı
bulaştırabileceği kabul edilmiştir. Reaktör ve özellikle klinik tüberkülozu olan ineklerin süt
veriminde % 20’lik bir düşüş gerçekleşeceği, bir kg sütün fiyatının 55 kuruş olduğu ve
yıllık ortalama süt veriminin de 2000 kg/yıl olduğu da proje kapsamında kabul edilen
varsayımlar arasındadır. Buna ilaveten reaktör ve özellikle klinik tüberkülozu olan
sığırlarda % 30 canlı ağırlık kaybı ortaya çıkacağı, canlı ağırlığın kg başına fiyatının 65
kuruş olduğu ve 250 kg olarak kabul edilen ortalama ağırlık üzerinden hayvan başına
ortalama 75 kg canlı ağırlık kaybı meydana geleceği öngörülmüştür.
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Aşağıdaki tabloda bu hesaplamalara göre yapılan maliyet analizi görülmektedir.
Tablo 36: Tüberküloz Kaynaklı Maliyetler
Reaktör Hayvanlara Ödenecek Tazminat 4.000.000.000 YTL
Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkacak Yeni 8.000.000.000 YTL
Hasta Hayvanlara/Reaktörlere Ödenecek
Tazminat
Süt Kaynaklı Maliyetler

Mevcut Enfekte: 220.000.000 YTL
Bulaşması Öngörülenler: 440.000.000 YTL

Canlı Ağırlık Kaynaklı Maliyetler

Mevcut Enfekte: 487.500.000 YTL
Bulaşması Öngörülenler: 975.000.000 YTL

Toplam Ekonomik Kayıp

14.122.500.000 YTL

Bruselloz ile İlgili Ekonomik Gerçekler:
Ortalama hayvan mevcudu 10.000.000 olarak ve bu popülasyonunda % 2’si reaktör hayvan
olarak kabul edilmiştir. Brusellozdan reaktör hayvanlara ödenecek ortalama bedel olarak
4.000 YTL öngörülmüştür ve her reaktör hayvanın aynı birimde bulunan iki hayvana
hastalığı bulaştırabileceği kabul edilmiştir. Reaktör ve özellikle klinik Bruselloz’u olan
ineklerin süt veriminde % 20’lik bir düşüş gerçekleşeceği, bir kg sütün fiyatının 55 kuruş
olduğu ve yıllık ortalama süt veriminin de 2000 kg/yıl olduğu da proje kapsamında yapılan
varsayımlar arasındadır. Buna ilaveten reaktör ve özellikle klinik Bruselloz’u olan
sığırlarda % 30 canlı ağırlık kaybı ortaya çıkacağı, canlı ağırlığın kg başına fiyatının 65
kuruş olduğu ve 250 kg olarak kabul edilen ortalama ağırlık üzerinden hayvan başına
ortalama 75 kg canlı ağırlık kaybı meydana geleceği öngörülmüştür.
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Aşağıdaki tabloda bu hesaplamalara göre yapılan maliyet analizi görülmektedir.
Tablo 37: Bruselloz Kaynaklı Maliyetler
Reaktör Hayvanlara Ödenecek Tazminat 800.000.000 YTL
Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkacak Yeni 1.600.000.000 YTL
Hasta Hayvanlara/Reaktörlere Ödenecek
Tazminat
Süt Kaynaklı Maliyetler

Mevcut Enfekte: 44.000.000 YTL
Bulaşması Öngörülenler: 88.000.000 YTL

Canlı Ağırlık Kaynaklı Maliyetler

Mevcut Enfekte: 9.750.000 YTL
Bulaşması Öngörülenler: 19.500.000 YTL

Toplam Ekonomik Kayıp

2.561.250.000 YTL

Söz konusu projede Türkiye’de bruselloz ve tüberküloz hastalıklarına karşı gerçekleştirilen
geçmiş çalışmalar sonucu ulaşılan bilgilerden yararlanılmış, bu çalışmalar ışığında
aşağıdaki çıkarımlara gidilmiştir.
Türkiye’de Tüberküloz Hastalığı Hakkında Bilgi:
Türkiye’de tüberkülozun epidemiyolojik olarak araştırılması, Hayvan Sağlığı Mevzuatı’na
uyum amacıyla 1929 yılında başlamıştır. Tüberkülin intradermal teste tabi tutulan 7.335
baş sığırdan 676 sığırın (% 9.2) pozitif olduğu bulunmuştur. 1937-1938 yılları arasında
42.450 baş sığır tüberkülin intradermal test ile test edilmiş ve bu sığırların % 1.3’ünün
reaktör olduğu görülmüştür.1946-1974 yılları arasında ulusal kampanyalar yürütülmüş ve
Türkiye’nin farklı illerinde test edilen hayvanların % 0.3’ünden % 2’sine kadarki kısmın
pozitif olduğu tespit edilmiştir.
1974-1984 yılları arasında yürütülen programlar ve diğer kontrol önlemleri sayesinde,
ülkenin ve tüberkülozdan ari olarak kurulmuş özel işletmelerin yönetimleri kampanyalar
yürütmüşler, yıllık düzende tüberkülin testleri uygulamışlar ve hastalığı kontrol altına
almışlardır. 1985’ten 1991 yılına kadar geçen süre esnasında 579.112 sığır tüberkülin
intradermal ile test edilmiş ve bunlardan 1.464’ünün reaktör olduğu bulunmuştur. 1963’ten
1964 yılına kadarki sürede 2.704.297 baş sığır kesilmiş ve 1.269 baş sığır pozitif sonuç
vermiştir. 1989’da ise 437.399 sığır kesilmiş ve bunlardan 542’si pozitif sonuç vermiştir.
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Sığır tüberkülozunun rapor edildiği vakalara göre incelenen sığır popülasyonun prevalansı
1990 yılında % 1.3, 1991 yılında % 1.2, 1992 yılında % 2.8 ve 1993 yılında % 13.6 olarak
bulunmuştur.

Türkiye’nin

kampanyaları

devam

tüm

etmiştir.

illerinde
2000

yürütülememekle

yılında

Türkiye’deki

beraber,
sığır

eradikasyon

tüberkülozunun

prevalansının araştırılması amacıyla Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
tarafından bir proje yürürlüğe koyulmuştur. Bu projede, Türkiye’nin farklı illerindeki
sığırlardan 5.227 sera örneği toplanmıştır. Sığır başına düşen prevalans % 9.9 olarak
bulunmuştur. Bu da Türkiye’deki bütün sığırların % 10’unun tüberkülozlu olduğu
anlamına gelmektedir.
Bu çalışmaları takiben; 2003 yılında Trakya’da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile
İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kurulu bulunan 25 baş ve üzerinde
hayvan mevcudu bulunan süt hayvancılığı işletmelerini kapsayan brusella ve tüberküloz
hastalıklarından ari sürü oluşturma projesi başlatılmıştır. 2007 yılından itibaren projenin
uygulandığı iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli,
Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova’dır.
Proje kapsamında; brusella ve tüberküloz hastalıklarından ari bulunan hayvanlara 50.00
YTL destekleme ödemesi yapılmakta, ayrıca bu hayvanlardan elde edilen sütlere, süt
teşvik priminin % 50 fazlası ödenmektedir.
Aşağıdaki tabloda 2000 – 2007 yılları arasın gerçekleştirilen Tüberküloz taramaları ve
bunlara ilişkin ödenen tazminat miktarları görülmektedir:
Tablo 38: 2000 – 2007 yılları arası gerçekleştirilen sığır tüberküloz’u taramaları
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Tarama Sayısı

Pozitif Vaka
7.325
6.321
3.377
3.827
6.364
5.976
11.615
19.494

261
342
101
213
880
1.330
1.157
2.363

Ödenen Tazminat
(YTL)
64.226,56
154.628.40
55.752.57
211.811.39
1.346.589,63
2.168.200,94
3.960.422,82
3.789.649.89

(Kaynak: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
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Türkiye’de Bruselloz Hastalığı Hakkında Bilgi:
Türkiye’de bruselloz kontrol faaliyetleri 1930 yılında, sığırda B. abortus için başlatılmıştır.
B. abortus laboratuvarı 1951 yılında, Ankara Etlik Veterinerlik Bakteriyoloji ve Seroloji
Enstitüsü bünyesinde, FAO/WHO Orta Doğu Brusella Merkezi adı altında kurulmuştur
B. melitensis Rev. 1 aşısının geniş kapsamlı üretimi 1969 yılında başlamıştır. Standart
brusella antijenleri 1951’den, Süt Ring Test antijenleri ve Rose-Bengal PT antijenleri ise
1952’den beri üretilmektedir.
Koyun ve keçilerdeki brusella için ilk kontrol/eradikasyon programı enfekte hayvanların
devlet çiftliklerinden çıkartılmalarıyla 1952 yılında başlamış, ancak başarılı olamamıştır.
1991 yılında, pilot bölge olarak seçilen Trakya Bölgesi’nde yetişkin hayvanların aşılanma
programı başlatılmıştır. Bu seneyi takiben, ülke çapındaki enfekte sığır ve koyun
sürülerindeki yetişkin dişiler, laboratuvar teşhisleri yapıldıktan sonra düşürülmüş dozda,
sırasıyla S19 ve Rev.1 ile aşılanmıştır.
1989 yılında yapılan bir sero-surveye göre, enfeksiyon prevalansı sığırlarda % 3.56 olarak
tespit edilmiştir. İllerdeki prevalans aralığı %0 ila %10 arasında değişiklik göstermektedir.
1991’de ülke bazında yapılan bir serolojik surveyde B. abortus seroprevalansı’nın %1.01
saptanmıştır.
1991-1993 yılları arasında Trakya Bölgesi’ndeki yetişkin sığır ve koyunların düşürülmüş
dozda brusella aşılarıyla aşılamaları yapılmıştır. Bu pilot projenin ardından Trakya
Bölgesi’nde (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinde) bir sero-epidemiyolojik
survey gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde 6.089 sığırdan ve 4.160 koyundan
toplanan serum örnekleri serolojik tekniklerle bruselloz açısından test edilmiştir. Sonuçlara
göre brusella prevalansı sığırda % 1.06 oranında bulunmuştur.
Bruselloz için yapılan en son sero-survey, 1998 yılında gerçekleşmiştir. Bu sero-survey
çerçevesinde, ülke çapındaki dört bölgede bulunan her ilden 34.458’i sığırlardan, 30.433’ü
koyunlardan olmak üzere toplam 64.891 rastgele serum örneği toplanmıştır. Bütün bu
serum örnekleri tarama testi olarak RBPT ile, doğrulayıcı test için ise CFT kullanılmıştır.
Bruselloz prevalansı, sığır popülasyonu için % 1,43 olarak bulunmuştur. Brusellozun sürü
prevalansını araştırmak amacıyla, ülke çapında her bölgenin dört köyünden 1.313 sığır
sürüsü seçilmiş, sürü prevalansı sığır sürülerinde % 11,4 olarak bulunmuştur.
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Bu çalışmaları takiben; 2003 yılında Trakya’da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile
İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kurulu, 25 baş ve üzerinde hayvan
mevcudu bulunan süt hayvancılığı işletmelerini kapsayan “Bruselloz ve Tüberküloz
Hastalıklarından Ari Sürü Oluşturma Projesi” başlatılmıştır. 2007 yılından itibaren
projenin uygulandığı iller, hayvan sayısı gözetilmeksizin; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir,
Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ,
Uşak ve Yalova olarak belirlenmiştir.
Aşağıdaki tabloda 2000 – 2007 yılları arasın gerçekleştirilen bruselloz taramaları ve
bunlara ilişkin ödenen tazminat miktarları görülmektedir:
Tablo 39: 2000 – 2007 yılları arası gerçekleştirilen sığır brusellozu taramaları
Yıllar

Tarama Sayısı

Pozitif Vaka

2000
2.764
2001
1.554
2002
556
2003
1.066
2004
2.701
2005
6.122
2006
10.131
2007
24.296
(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

182
263
72
229
297
759
1.158
3.235

Ödenen Tazminat
(YTL)
55.869.96
87.294.65
25.426.77
224.324.81
369.010.51
990.287.67
1.602.434.01
5.331.356.87

Projenin Faaliyetleri:
Proje devlet destekli zorunlu kontrol programı olarak başlatılmış ve Trakya Bölgesi’ndeki
illerde yürütülmüştür. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla
gerçekleştirilen proje, Trakya bölgesi İl Müdürlükleri, Ulusal Referans Laboratuvarları
tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere Trakya Bölgesi
dışında kalan illerin de gönüllü arilik başvurusu kabul edilmiştir. Buna ilaveten programa
gönüllülük ilkesi uyarınca katılmış olsalar dahi katılımları onaylandıktan sonra programa
devam etmeleri zorunludur.
Sığır brusellozunun kontrol altına alınması ve eradikasyon programı, uygun olan tüm
sığırların

teste

tabi

tutulmasına,

hastalığın

yüksek

prevalansta

görüldüğü

alanlarda/sürülerdeki 3 ila 6 aylık buzağıların aşılanması ve müspet hayvanların
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kesilmesine ve hayvan sahiplerine tazmin edilmesine dayanmaktadır. Seçilen çiftliklerdeki
hayvanlar önce tüberküloz sonra bruselloz açısından test edilecektir. Program
kapsamındaki çiftliklerde tüberküloz ve/veya bruselloz yönünden pozitif bulunan sığırlar
tazminatlı olarak kestirilecektir. Tüberküloz ve brusellozlu hayvanlar gebe olup
olmadıklarına bakılmaksızın kesime gönderilecektir. Akut brusellozlu hayvanların kesimi
kesimhane bünyesindeki ayrı bir yerde yapılacak ve bu yer çok iyi bir şekilde dezenfekte
edilecektir. Programa katılan çiftliklerden tüberküloz ve/veya bruselloz hastalığı
bulunmayanlara hastalıktan aridir sertifikası verilecek ve bu çiftliklerdeki hayvanlar ve
ürünlerine Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen miktarda teşvik verilecektir. Hastalıktan
ari olan çiftlikler statülerine göre sınıflandırılmalı ve örnek teşkil etmek için bu statülerini
korumaları gerekmektedir. İşletmeye yeni gelen hayvanlar teste tabi tutulacaktır.
Ari Sürülerin Oluşturulması ve Sertifikalandırılması:
A. Tüberkülozdan Arilik, Sertifikalandırma:
Ari İşletme Oluşturulması:
Ari işletmeler oluşturulması aktivitelerinde hayvanların tüberkülin testleriyle hastalık
yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirlenen hayvanların fenni şartlara uygun olarak
değerlendirilmesi veya imhası gerekmektedir. Bir işletmede sığır tüberkülozu hastalığı
çıktığında, sürüye ait hayvanların tüberkülin testleri, müspet ya da şüpheli reaksiyon tespit
edilmeyinceye kadar 60 gün aralıklarla tekrarlanacaktır.
İşletmede çıkan sığır tüberkülozu hastalığının söndürülebilmesi için, 60 gün aralıklarla
yapılan tüberkülin testlerinin son ikisinde sürüye ait hiçbir hayvanda müspet ya da şüpheli
reaksiyon tespit edilmemesi gereklidir.
Sertifikalandırma:
Seçimi yapılan Trakya Bölgesindeki il ve işletmelerdeki sürüler AB kriterleri
dikkate alınarak aşağıdaki gibi sınıflandırılıp sertifikalandırılacaktır:


Tip T1 büyükbaş sürüleri: Daha önceki klinik geçmişleri ve tüberkülin-test
statüleri bilinmeyen sürüler,



Tip T2 büyükbaş sürüleri: Daha önceki klinik geçmişleri ve tüberkülin-test
statüleri bilinen ve bu sürüleri T3 statüsüne yükseltme amacıyla ulusal yasalara
uygun olarak rutin izleme testleri uygulanan sürüler,
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Tip T3 büyükbaş sürüleri: Resmi olarak tüberkülozdan ari olan ve
sertifikalandırılan sürüler.

B. Brusellozdan Arilik, Sertifikalandırma:
Ari İşletme Oluşturulması:
Ari işletmeler oluşturulması aktivitelerinde hayvanların tarama testi ve doğrulama
testleriyle hastalık yönünden değerlendirilmesi,

hastalık belirlenen hayvanların fenni

şartlara uygun olarak değerlendirilmesi veya imhası gerekmektedir. Bir işletmede sığır
brusellozu hastalığı çıktığında, sürüye ait hayvanların kan serumu muayeneleri, müspet ya
da şüpheli reaksiyon tespit edilmeyinceye kadar 30-60 gün aralıklarla tekrarlanacaktır.
İşletmede çıkan sığır brusellozu hastalığının söndürülebilmesi için, 30-60 gün aralıklarla
yapılan kan serumu muayenelerinin son ikisinde sürüye ait hiçbir hayvanda müspet ya da
şüpheli reaksiyon tespit edilmemesi ve son testten 6 ay sonra sürüde yapılacak kan serumu
muayenesinde müspet ya da şüpheli reaksiyon tespit edilmemesi gereklidir.
30-60 gün aralıklarla yapılan kan serumu muayenesinde iki defa üst üste şüpheli reaksiyon
veren hayvanlar müspet sayılacaktır. Şüpheli reaksiyon veren bir hayvanın menfi
sayılabilmesi için, 30-60 gün ara ile yapılan üç muayenede menfi bulunması gereklidir.
Sertifikalandırma:
Seçimi yapılan il ve işletmelerdeki sürüler AB kriterleri dikkate alınarak aşağıdaki gibi
sınıflandırılıp sertifikalandırılacaktır:
B1- Daha önceki klinik geçmişi ve aşılama ile serolojik durumu bilinmeyen sığır sürüleri,
B+ - Daha önceden bir kere muayene edilmiş ve en az bir hayvanın enfekte olduğunun
tespit edildiği sığır sürüleri,
B2- Daha önceden bir kere muayene edilmiş ve sonuçların negatif olduğu ve sürüyü B3
statüsüne çıkartmak üzere halen testlerin sürdürüldüğü (ancak henüz ari olmayan) sığır
sürüleri,
B3- Brusellozdan ari olan sığır sürüleri.
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B4- Resmi olarak brusellozdan ari olan sığır sürüleri ( söz konusu sürüler en son 3 yıl önce
aşılanmış olan dişi hayvanlar hariç, daha önceden bruselloza karşı aşılanmış hayvanları
içermemelidir).
Tüberkülin Üretimi ve Testi:
Tüberküloz konusunda referans enstitü olan ve tüberküloz test materyali olan tüberkülin
üretimini gerçekleştiren Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gerekli alet ve
ekipman desteği sağlanarak taramalar için gerekli test materyalini üretmesi sağlanacaktır.
Trakya Bölgesindeki bütün büyükbaş hayvanlara tüberkülin testi uygulanacaktır.
(Mammalian ve Avian). Türkiye’de bulunan sığır popülasyonunun % 10’unun tüberküloz
olduğu varsayımı üzerinden Trakya bölgesinde bulunan 473.000 baş hayvan içerisinde
47.300 baş hayvanın hasta olduğu varsayımı kabul edilmektedir. Her testin birim maliyeti
1.5 YTL olarak hesaplanmıştır. Tüm popülasyona yapılacak ilk test için 709.500 YTL,
hasta hayvanlar çıkarıldıktan sonra kalan popülasyonun 60 gün arayla iki kez test edilmesi
için ise 1.277.100 YTL gibi bir maliyet hesaplanmıştır.
Brusella Testi:
Bruselloz konusunda taramalar için gerekli test materyalinin üretilmesinde sıkıntı
yaşanmaması için referans enstitü olan Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne
gerekli alet ve ekipman desteği sağlanacaktır. Sürüler brusella yönünden alınan kan
serumlarının RBPT uygulanması ve RBPT müspet bulunanlarda doğrulama testi
uygulanması (CFT) neticesinde değerlendirmeye tabii tutulacaklardır. Trakya bölgesinde
bulunan 473.000 hayvanın % 2’sinin bruselloz olduğu varsayımı üzerinden 9.460 hayvanın
hasta olduğu düşünülmektedir. Trakya’da bulunan tüm hayvan popülasyonuna yapılacak
ilk RBPT için (birim maliyeti 6 YTL) 2.838.000 YTL, RBPT tarafından müspet bulunan
hayvanlara CFT uygulanması gerektiği için söz konusu hasta hayvanlara yapılacak CFT
için 1.780.280 YTL (CFT birim maliyeti 18 YTL) ve buna ilaveten hasta hayvanlar
çıkarıldıktan sonra kalan popülasyonun 60 gün ara ile iki kez test edilmesi için 5.562.000
YTL gibi bir maliyet hesaplanmıştır.
Buna ilaveten 4 – 6 aylık tüm dişi hayvanların proje kapsamındaki bölgelerde aşılanması
kararlaştırılmıştır. Aşının birim maliyeti 2.5 YTL olarak hesaplanmıştır.
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Teşvikler:
Sertifikalı tüberküloz ve brusellozdan ari çiftliklere özendirici olması amacıyla sütün
litresine 0.05 YTL, ari büyükbaş hayvan başına ise 100 YTL ödeme yapılması
öngörülmüştür. Bu çerçevede Trakya bölgesi göz önünde bulundurulursa; ortalama 4.000
kg süt verimi ile yıllık 47.300.000 YTL tutarında bir süt teşviki, testler sonucu ari olduğu
ortaya çıkmış olan 425.700 hayvan için ise 42.570.000 YTL teşvik öngörülmüştür.
4.3.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

AB üyeliği yönündeki reformlarında Türkiye'yi desteklemek için AB tarafından tahsis
edilen fonlar 2005'ten bu yana her yıl artış göstermiştir. Aday ülkelerin katılım hedefine
ulaşmalarına yardımcı olmak için, AB tarafından "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"
veya kısaca IPA olarak bilinen bir mali araç oluşturulmuştur. AB tarafından aday ülkelere
sağlanan destek ve yardım (ve özellikle de IPA yoluyla kanalize edilenler) ülkelerin belli
alanlarda kendileri için benimsedikleri önceliklerin veya AB müktesebat başlıklarının
rehberliğinde gerçekleşir.
AB tarafından Türkiye'ye sağlanan mali yardım 1996'da 50 milyon Euro iken muazzam bir
artışla 2013'de 936 milyon Euro olarak toplamda 6.9 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Bu
desteğin genel hedefi, Türkiye'nin AB'ye katılmak için tüm aday ülkelerin müzakere
etmesi gereken 35 fasıl bağlamında reform yapma ve AB hukukuyla uygunluğunu sağlama
çabalarını desteklemek ve böylece Türkiye'nin katılımın ilk gününde AB üyeliğinin
getireceği yükümlülükleri üstlenmeye tamamen hazırlıklı olmasını sağlamaktır.
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Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 2007-2013 yılları arasında IPA aracılığı ile Türkiye'ye
aktarılan fonlar ve bunların IPA bileşenleri arasındaki dağılımları bulunmaktadır.
Tablo 40: Türkiye'deki IPA Mali Programları (Milyon Euro)
IPA Bileşeni
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

Toplam

Kurumsal
Yapılanma

256,7

256,1

233,2

211,3

230,6

250,9

238,3

1.677,2

Sınır Ötesi
İşbirliği

2,1

2,9

9,4

9,6

9,8

10

10,2

53,9

Bölgelsel
Kalkınma

167,5

173,8

182,7

238,1

291,4

350,8

378

1.782,3

İnsan
Kaynaklarını
n
Geliştirilmesi

50,2

52,9

55,6

63,4

77,6

89,9

96

485,6

Kırsal
Kalkınma

20,7

53

85,5

131,3

172,5

197,9

213

873,9

Toplam

497,2

538,7

566,4

653,7

781,9

899,5

935,5

4.872,9

IPA çerçevesinde uygulanan projeler çoğu zaman karşılıklı olarak birbirini güçlendiren bir
takım öğeler içerir. Buna örnek olarak, Türkiye'de bir Ulusal Gıda Referans
Laboratuarı'nın inşaası devlet kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesine yardımcı olur
ve bu niteliğiyle kurumsal yapılanmaya bir örnek teşkil eder. Ancak ülke idaresinde
profesyonelliğin güçlendirilmesine ek olarak, söz konusu laboratuar AB'de geçerli ve
uluslararası kural ve standartlara uygunluğu garanti ederek gıda güvenliğini iyileştirecek,
kırsal faaliyetleri teşvik edecek ve aynı zamanda da ihracatı da canlandıracaktır. Bu
laboratuarın projesi 2005 yılında başlamış olup, 2009 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca gıda
laboratuarları için yeni bir örgütlenme yapısı tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Ulusal Gıda
Referans Laboratuarının organizasyon şemasının AB standartları uyarınca Türkiye'nin
karşılaması gereken başlıca alanları kapsadığı da belirtilmelidir. Bunlar arasında genetiği
değiştirilmiş organizmalar (GDO), gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve gıda
içeriklerinin menşeinin ve zirai ilaç kalıntılarının tespit edilmesi yer almaktadır.
IPA içerisinde kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD, 2007 yılında AB'nin toplam
katkısının % 4'ü olan 21 milyon Euro'yu kapsarken, 2013 yılında bu oran % 23'e kadar
yükselmiştir.

IPARD

üç öncelik ekseni

içermektedir.

Bun öncelikler aşağıda

görülmektedir.
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Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki
sağlığı ve ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım
sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması için müdahaleler.



Öncelik Ekseni 2:

Tarım-çevre tedbirleri ve LEADER

yaklaşımının

uygulanmasına yönelik hazırlık faaliyetlerini destekleyen müdahaleler.


Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek kırsal alanların
sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan müdahaleler.

Yukarıdaki eksenler de kendi içlerinde ana amaçlarına hizmet eden çeşitli tedbirler
içermektedir. Eksen 1 kapsamında;


Tedbir 101: Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk
standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımları kapsamaktadır. Süt sektörü ve et
sektörü tedbir içerisinde 2 ayrı alt tedbir olarak ele alınmaktadır.



Tedbir 102: Üretici gruplarının kurulmasına destek.



Tedbir 103: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden
yapılandırılması ve Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar süt,
et, sebze ve meyve ile balıkçılık sektörünü ayrı alt tedbirler olarak kapsamaktadır.

Eksen 1 içerisinde Tedbir 101 kapsamında 2014 yılı verilerine göre toplam 2685 başvuru
alınmış olup, bunlardan 1632 adedi onaylanmıştır. AB standartlarına ulaştırılan/
yükseltilen işletme sayısı ise 1469 adettir. Bu tedbir kapsamında desteklenen tüm
işletmelerdeki toplam katma değer artışındaki yükseliş miktarı ise yaklaşık 52 milyon Euro
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Aynı eksen içerisinde bulunan Tedbir 103 kapsamında ise 2014 yılı verilerine göre toplam
637

başvuru

alınmış,

bunlardan

408

adedi

onaylanmıştır.

AB

standartlarına

ulaştırılan/yükseltilen işletme sayısı ise 367 adettir. Bu tedbir kapsamında desteklenen tüm
işletmelerdeki toplam katma değer artışındaki yükseliş miktarı ise yaklaşık 100 milyon
Euro düzeyinde gerçekleşmiştir.
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IPARD I kapsamında 2007 – 2012 yılları arasında Öncelik Ekseni 1 içerisinde bulunan
tedbirlere yönelik gerçekleştirilen toplam harcamalar ile bunlar içerisindeki toplam kamu
katkısı, AB katkısı ve özel katkı miktarları aşağıdaki tabloda görülebilmektedir.
Tablo 41: Eksen 1 Tedbirleri Arasında Yapılan Harcama Miktarları
(Euro)
AB Katkısı Toplam
Özel Katkı Toplam
Kamu
Harcama
Katkısı
557.645.543 743.527.390 682.984.290 1.426.511.680
Öncelik Ekseni 1: Pazar
Verimini İyileştirme ve Topluluk
Standartlarını Uygulama
Tedbir 101: Tarım İşletmelerine
Yönelik Yatırımlar

437.586.369 437.586.369 875.172.738

Tedbir 102: Üretici Gruplarına
Destek

60.543.100

Tedbir 103: Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşleme ve
Pazarlanmasına Yönelik
Yatırımlar

245.397.921 245.397.921 490.795.842

60.543.100

Tedbir 101 altında 2013 yılı Aralık ayı itibariyle toplam 657 başvurunun sözleşmesi
imzalanmştır. Tedbir içerisinde süt ve et sektörü olarak ayrı ayrı inceleme yapıldığı
takdirde ise toplam 1925 başvuru içerisinde 915'inin süt sektörü, 1010 adedinin ise et
sektörü ile ilgili olarak yapıldığı görülecektir.
Tedbir 103 altında ise 2013 yılı Aralık ayı itibariyle toplam 199 başvurunun sözleşmesi
imzalanmıştır.

Tedbir

içerisindeki

başvuruların

sektörlere

yönelik

dağılımları

incelendiğinde ise toplam 304 başvurudan 125 adedinin süt ve süt ürünleri işleme sektörü
kapsamında, 89 adedinin et ve et ürünleri işleme sektörü kapsamında, 67 adedinin meyve
ve sebze işleme sektörü kapsamında ve 23 adet başvurunun ise balıkçılık sektörü
kapsamında yapıldığı görülecektir.
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4.4.Tek

Sağlık

Stratejik

Planı

için

Kurumsal

Kapasitenin

Güçlendirilmesi ve Ekonomik Analiz Projesi
2013 yılında çeşitli ülkelerden ve kurumlardan uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu
projede Türkiye’deki veteriner hizmetleri incelenmiş; iyileştirme amacıyla çeşitli
önerilerde bulunulmuştur. Zoonozlar da bu projenin kapsamı dâhilinde olup, hazırlanan
raporun bir bölümü de bruselloza ayrılmıştır. Bu bölümde söz konusu raporun bruselloza
ilişkin değerlendirmeleri ve ortaya koyduğu gerçekler incelenecektir.
Bu raporda bruselloz gibi hastalıklara yönelik kontrol programlarının kapsamlı ve
bütünleşmiş bir iletişim stratejisinin olması gerektiği belirtilmektedir. Bruselloz
epidemiyolojisi nedeniyle, farklı disiplinler arasında ve çeşitli meslek grupları ile kamu
arasında gerçekleşecek olan sağlıklı iletişim hayati önem taşımaktadır.
Proje döneminde elde edilen verilere göre 2012 yılında insanlarda görülen bruselloz vaka
sayısı 6.759’dur. 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla bildirilen 7.703 ve 7.173 vaka ile
kıyaslandığında bir düşüş göze çarpmaktadır. İnsanlardaki bruselloz insidansı bölgeler ve
yaş grupları arasında değişiklik göstermektedir. En yüksek insidansa sahip bölge olarak
Doğu Anadolu göze çarparken, en düşük insandansa sahip bölge olarak da Marmara
bölgesi görülmektedir. Aşağıdaki haritada tüm bölgelerdeki insanlarda görülen bruselloz
insansı görülmektedir.
Harita 2: 2012 yılında bölgelere göre insanlarda bruselloz insidansı (vaka/100.000 kişi)

(Kaynak: One Health Turkey Veterinary Report 2012-2013)
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Sığırlarda görülen bruselloz prevalansı da bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Buna
örnek olarak İstanbul’da prevalansın % 4.1, Erzurum’da ise % 15.3 olarak hesaplanmış
olması gösterilebilir. Buna ilaveten küçük çaplı işletmeler ile büyük çaplı işletmeler
arasında da sürü prevalansı açısından farklılık göze çarpmaktadır. 5 – 25 baş arası hayvan
barındıran işletmelerin yalnız % 5.8’i pozitif sonuç verirken, büyük işletmelerde bu oran %
17.6’ya kadar çıkmıştır. Ancak bu sonuç değerlendirilirken Türkiye’nin mevcut olan
hayvan yetiştirme karakteristiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Yapılan
çalışmada sığırlarda fert insidansı % 2.9 olarak tespit edilirken, sürü insidansı % 6.9 olarak
hesaplanmıştır. Aşağıdaki haritada illere göre sığırlarda sürü prevalansı ayrıntılı olarak
görülmektedir.
Harita 3: İllere göre sığır brusellozu sürü prevalansı, 2011

(Kaynak: One Health Turkey Veterinary Report 2012-2013)
Brusellozun eradikasyonuna ilişkin dört farklı strateji bulunmaktadır. İlk stratejide
bruselloza karşı hiçbir ilave önlem alınmazken ikinci stratejide tüm hayvanların test
edilmesi ve pozitif tespit edilenlerin itlafının uygulanması, üçüncü strateji kısıtlı aşı
nedeniyle genç hayvanların yalnızca üçte birinin aşılanması, dördüncü ve Türkiye’nin
uygulamakta olduğu strateji ise tüm genç hayvanların aşılanmasını öngörmektedir. Her ne
kadar test ve itlaf yöntemi daha kısa sürede sonuç gösterse de bu stratejinin getirdiği
maliyet çok yüksektir. Tüm genç hayvanların aşılanmasını öngören strateji ise itlaf
stratejisinden biraz daha yavaş etkinlik göstermesine karşın nihayetinde hastalığın kontrolü
ve eradikasyonu konusunda aynı etkiyi göstermektedir. Tüm genç hayvanların aşılanmasını
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öngören stratejinin maliyeti, hayvanların test edilmesini ve pozitiflerin itlaf edilmesini
öngören stratejinin maliyetine göre 10 yıllık bir dönem göz önünde bulundurulduğunda on
bir kat daha düşüktür.
Tüm genç hayvanları aşılama stratejisinin yeterli bir dönem uygulanması sonucunda azalan
prevalans nedeniyle test ve itlaf stratejisine geçilmesi maliyetler açısından faydalı
olabilmektedir. Ancak bunun için hayvan hareketleri ve ithalatlarının çok ciddi biçimde
kontrol altında alınmış olması, veteriner bilgi ve kayıt sisteminin etkin bir şekilde çalışması
gerekmektedir.
Hastalığın doğası gereği farklı meslek grupları arasındaki iletişim hastalığa yönelik kontrol
ve eradikasyon programları için büyük önem arz etmektedir. Hastalıkla, hastalığın
etkilediği insanlarla ilgili, sosyal ve topluluk etkileri gibi konuların incelenmesi
oluşturulacak stratejilerin daha duyarlı ve hedefe yönelik olmasını sağlayacaktır. Bu
nedenle hastalıkla ilgili olan insanlara, hayvanlara ve çevreye ilişkin tüm verilerin ve
bilgilerin bir araya toplanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çiftçilerin, gıda
üreticilerinin

ve

tüketicilerinin

davranışları

hastalığın

hem

hayvanlar

arasında

yayılmasında hem de hastalığın insanlara bulaşmasında etkili olduğu için bu kişilere
doğrudan ulaşım büyük önem arz etmektedir. Bu kişilere uygun olduğu durumlarda
veteriner hekimler, doktorlar, hemşireler, yerel yöneticiler, öğretmenler tarafından hastalık
hakkında bilgilendirilmeler yapılmasının etkili olacağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak Türkiye gibi hastalığın endemik olduğu ülkelerde tüm genç hayvanların
aşılanmasını öngören kontrol stratejisinin uygulanması en büyük maliyet etkinlik oranına
sahiptir. Ancak hastalığın etkin kontrolü için multi-disipliner bir yaklaşımın gerekliliği de
göz ardı edilmemelidir.

4.5. Şap
2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Hayvan
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı”nda yer alan bilgilere göre, Trakya Şap
hastalığı açısından korunmuş bölgedir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından da
Trakya, Şap hastalığından aşılı ari bölge olarak kabul edilmiştir. Söz konusu statüyü
korumak üzere Trakya’da Şap hastalığına yakalanmış ya da hastalıktan şüpheli hayvanlar
en yakın kesimhaneye tazminatlı olarak kesime sevk edilecektir. Gıda, Tarım ve
93

Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar dışında Trakya’ya Şap hastalığına
duyarlı canlı hayvan sevki yapılamaz. Hastalık mihraklarında kordon, karantina, temizlik,
dezenfeksiyon ve aşılama yapılacaktır.
2014 yılından itibaren şap hastalığının eradikasyonu amacıyla risk bazlı stratejik plan
uygulanmaya konmuştur. Plan gereğince Ege ve Marmara bölgesinde 2018 yılına kadar
aşılı arilik hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalara göre aşılanan hayvanlarda bağışıklık süresi
en fazla 6 ay olduğu görülmüştür. Bu nedenle büyükbaş hayvanlara uygulanacak ikinci
aşılamalar bu süreye dikkat edilerek gerçekleştirilecektir.
İl Müdürlüklerince, mihrak çevresinde 10 km yarıçapında bulunan işletmelerin tümü şap
hastalığı yönünden taranacaktır. Mihrak ve saha araştırılması yapılarak filyasyon kaynağı
kesin olarak tespit edilecektir.
Türkiye’ye girmesi muhtemel egzotik şap virüslerinin erken teşhis edilerek gerekli
tedbirlerin önceden alınabilmesi için Bölge Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü
koordinatörlüğünde Doğu ve Güneydoğu sınır illerinde düzenli olarak hastalık taraması
yapılacaktır. Ayrıca göçer küçükbaş hayvan hareketlerinin hastalığın bölgede yayılmasında
büyük önem arz etmesinden ötürü, bu hayvanların kışladığı yörelerde İl Müdürlükleri söz
konusu işletmeleri tespit edecek ve hayvanların hareketlerinden on beş gün önce
aşılamalarını tamamlayacaktır.
Bu tedbirlere ilaveten, şap hastalığına karşı sürdürülen mücadele “Şap Hastalığının
Kontrolüne İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenen hususlara göre yapılmaktadır. Bu
Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtildiği üzere, şap hastalığı ihbarı mecburi bir hastalıktır
ve bir hayvanda şap hastalığı görülmesi veya şüphe edilmesi durumunda hayvan sahibi,
hayvanlarla ilgilenen kişiler veya ilgili veteriner hekim bu durumu resmi kurumlara
bildirmek, hastalık ile enfekte veya şüpheli olan hayvanı uygun karantina koşulları altında
tutmakla yükümlüdür.
Söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesinde de hastalık salgınından şüphe duyulması
durumunda işletmeye tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilmektedir. Bu yasak;
özellikle duyarlı türlerden olan hayvanların et veya karkasları, et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, sperma, ova veya embriyoları veya hayvan yemi, kapları, nesneler veya yün, post
ve deri, kıllar veya hayvan atıkları, sıvı ahır gübresi ve dışkı gibi diğer maddeler veya şap
virüsünü bulaştırması muhtemel herhangi bir maddenin işletme dışına hareketi, Şap
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hastalığına duyarlı olmayan türlerden olan hayvanların hareketi, kişilerin işletmeye giriş
veya çıkışları, araçların işletmeye giriş veya çıkışlarını kapsamaktadır. Bu duruma istisna
olarak yalnızca işletmede bulunan sütün depolanmasında zorluk ile karşılaşılması
durumunda sütün imhası için işletme dışına çıkarılmasına izin verilmektedir.
Madde 9’da ise geçici kontrol bölgesi oluşturulmasına yönelik hükümler bulunmaktadır.
Bu Maddede, hastalığın epidemiyolojik durumunun gerektirmesi halinde ve özellikle bu
durum duyarlı türden hayvanların yoğunluğunun yüksek olması, geniş çaplı hayvan
hareketleri veya duyarlı türden hayvanlar ile irtibatta olan kişilerin olması, şüpheli durum
bildiriminde gecikme olması veya şap virüsünün bulaşma yolları veya muhtemel kökeni ile
ilgili bilginin yetersiz olmasını kapsıyor ise yetkili birimin geçici kontrol bölgesi
oluşturabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu geçici kontrol bölgesinde alınan önlemlerin, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerekli görmesi durumunda daha geniş bir alana veya
tüm ülke sınırları içerisindeki tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak yasaklanması ile
genişletilebileceği de belirtilmiştir.
Bu önlemlere ilaveten, Madde 10’da yetkili birimlerin epidemiyolojik bilgiler veya diğer
bulgular gerektirdiğinde, kontamine olma ihtimali olan duyarlı türden hayvanların ve
epidemiyolojik olarak bağlı üretim birimlerindeki veya bitişik işletmelerdeki hayvanların,
koruyucu amaçlı öldürülmesi de dahil olmak üzere, bir koruyucu eradikasyon programını
uygulamaya sokabileceğini belirtmektedir.
Söz konusu yönetmelik, şap hastalığının ortaya çıktığı yerde duyarlı türden olan tüm
hayvanların yerinde itlaf edilmesini öngörmektedir. Ayrıca yukarıda bahsedilen tüm ürün
ve maddelerin kontaminasyon şüphesi ortadan kaldırılana kadar ya izole edileceği ya da
Şap virüsünün imha edilmesini sağlayacak şekilde işleme tabi tutulacağı da belirtilmiştir.
Tüm bu önlemler alındıktan ve duyarlı tüm hayvanlar itlaf edildikten sonra hayvanların
barındırıldığı binalar, çevreleri ve nakil için kullanılan araçlar ile kontamine olması
muhtemel diğer bina ve ekipmanların uygun yollarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
hususu da ortaya konmuştur.
Şap hastalığı salgınları ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların nasıl yapılacağı yönetmeliğin
ilgili maddesinde belirtilmiştir. Buna göre:


Şap hastalığından şüphelenilmesinden veya bildiriminin yapılmasından önce,
hastalığın işletmede muhtemel bulunma süresinin uzunluğu,
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İşletmedeki şap virüsünün muhtemel kaynağı ve aynı kaynaktan enfekte veya
kontamine olmasından şüphe duyulan hayvanların bulunduğu diğer işletmelerin
belirlenmesi,



Büyükbaş hayvanlar ve domuzlar dışında, diğer duyarlı türden hayvanlarda
muhtemel enfeksiyon veya kontaminasyon ihtimali,



Söz konusu işletmelerden şap virüsünü taşıyabilecek olan hayvanların, kişilerin,
araçların, maddelerin giriş ve çıkışları ile ilgili hususları kapsaması gerekliliği.

Şap hastalığının bir kesimevinde, sınır kontrol noktasında veya nakil aracında ortaya
çıkması durumunda da alınacak tedbirler Yönetmelik’te belirtilmiş, bu gibi durumlarda da
duyarlı hayvanların derhal itlafı üzerinde durulmuştur. Buna ilaveten tesis, vasıta ve nakil
araçları ile ahırlar, dışkılar da virüsün yayılımını önleyecek şekillerde uygun olan
dezenfeksiyon metotlarına tabi tutulması önemlidir.
Hastalığın kişiler, vasıtalar, hayvanlar veya hayvansal ürünlerin hareketi ile bir işletmeden
diğerine bulaşma ihtimali de göz önünde bulundurularak, resmi veteriner hekimlere bu gibi
durumların tespiti sonucunda bulaşmanın olası olduğu işletmeleri “Temas İşletmeleri”
olarak kabul edebilme ve buralarda da hastalığın başka işletmelere bulaşmasını
engellemeye yönelik tedbirler alma yetkisi verilmiştir.
Şap hastalığı salgınını merkez alan ve yarıçapları sırasıyla 3 km ve 10 km olan koruma ve
gözetim bölgelerine ilişkin düzenlemeler de Yönetmelik de belirtilmiştir. Bu bölgelere
ilişkin mesafeler her ne kadar Yönetmelik’te belirlenmiş olsa da yerinde incelemeye bağlı
olarak gerekli olduğu durumlarda bu mesafelerde değişiklik yapma yetkisi de resmi
veteriner hekime bırakılmıştır. Koruma bölgeleri içerisinde bulunan duyarlı hayvanlar ile
ilgili olan tüm hareketler de bu bağlamda yasaklanmıştır. Buna ilaveten yine gerekli
görüldüğü durumlarda hastalığın yayılımına neden olabilecek taşıt, araç – gereç ve kişilerin
hareketleri de gerekli görüldüğünde engellenebilir. Koruma bölgesi menşeili duyarlı
hayvanların et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin de çeşitli istisnalar dışında pazara
sunulması yine aynı Madde içerisinde yasaklanmıştır. Ayrıca koruma bölgesinde bulunan
gübre, dışkı, post, deri, yem, saman, kuru ot, sperma, ova gibi her türlü olası enfeksiyon
kaynağının da bu bölgeler dışına çıkarılması ve pazara sunulması da benzer şekilde çeşitli
istisnalar dışında yasaklanmıştır. Koruma bölgesinde uygulanan önlemlerin kaldırılması ise
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ancak tüm duyarlı hayvanların itlafı ve dezenfeksiyonun üzerinden en az 15 gün geçmesi
veya tüm duyarlı hayvanların testlerinin negatif sonuç vermesi durumunda mümkün
olmaktadır.
Gözetim bölgelerinde bulunan duyarlı hayvanların hareketleri aşağıdaki şartlar
sağlanmadığı sürece yasaktır:


Hayvanlara yapılan testlerin negatif sonuç vermesi,



Yapılan resmi kontrollerde işletmelerin epidemiyolojik durumundan Şap virüsü ile
bulaşık veya enfekte olması şüphesinin görülmemesi,



Kesimin gözetim bölgesi yakınında yetkili birim tarafından seçilen bir kesimevinde
yapılması,



Bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin uygun işlemlere tabi tutulması.

Buna yasaklamaya ilave bir istisna ise hayvanların başka duyarlı hayvanlarla temasta
bulunmadan gözetim bölgesinde bulunan bir meraya götürülmesidir ki bu da ancak koruma
bölgesinde en son kaydedilen Şap hastalığı salgınından en az 15 gün geçtikten sonra
mümkün olmaktadır. Bu durumda da hayvanların resmi veteriner hekim tarafından test
yapılması da dahil olmak üzere yapılan muayenede hastalık şüphesinin ortadan kalkması
gerekmektedir. Gözetim bölgesinde de koruma bölgesinde olduğu gibi duyarlı
hayvanlardan elde edilen her türlü ürün ile hastalığın yayılımına neden olabilecek her türlü
materyalin hareketi çeşitli istisnalar dışında yasaklanmıştır.
Söz konusu Yönetmelikte hastalıkla mücadele için bölgeselleşme hususu da ele alınmıştır.
Bu durumda ülkenin bir veya daha fazla kısıtlanmış bölge ve ari bölgelere ayrılabileceği
belirtilmiştir. Bu önlemin alınması durumunda kısıtlanmış bölgede bulunan her türlü
duyarlı hayvan hareketi, bunların ürünlerinin hareketi izlenir ve buna uygun olarak özel
işaretleme önlemleri alınabilir. Buna ek olarak geçmişe dönük olarak da hastalığın
muhtemel giriş tarihinden bölgeselleşmenin uygulandığı tarihe kadar geçen sürede
kısıtlanmış bölgeden başka bölgelere gerçekleşen ürün ve hayvan hareketleri takibe
alınarak enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilir.
Şap hastalığının tespiti ve salgının ülkeye yayılma ihtimalinin varlığı, salgın nedeniyle
komşu ülkelerin de risk altında olması, komşu ülkedeki salgın nedeniyle Türkiye’de
bulunan hayvan popülasyonunun risk altında olması durumlarında Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı acil aşılama başlatılmasına karar verebilmektedir.
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Şap hastalığı konusunda ulusal referans laboratuvarı olarak Şap Enstitüsü Müdürlüğü
belirlenmiştir. Müdürlük tarafından Şap hastalığının ortaya çıktığının doğrulandığı ve virüs
serotipinin tanımlandığı bir bölgede, virüs referans aşı suşları esas alınarak antijenik olarak
sınıflandırılır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; şap hastalığına yönelik yüksek düzeyde bir bilinç
oluşturmak ve çevreyi korumak için alınması gerekli ulusal önlemleri belirler. Bakanlık;
şap hastalığı ortaya çıktığında uygulanacak bir acil eylem planı hazırlar ve bu acil eylem
planı ortaya çıkan Şap hastalığı salgının hızlı ve etkin eradikasyonu için gerekli tüm
olanaklara, ekipman, personel ve diğer uygun malzemelere erişimin nasıl yapılacağını
içerir. Ayrıca acil eylem planı, çevreye verilebilecek önlenebilir zararlar için de
düzenlemeler yapar niteliktedir. Bu düzenlemeler, özellikle yerinde ölen veya öldürülen
hayvan karkaslarının gömülmesi veya yakılmasının gerekli olduğu durumlarda
uygulanacak metotları kapsar.
Söz konusu Yönetmelikte Şap hastalığı mihrakının ortaya çıkmasını takiben hayvanların
hangi usuller aracılığı ile işletmeye giriş yapabileceğine ilişkin düzenlemeler de açıkça
belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen çerçeveler dâhilinde 2014 yılı içerisinde 13.864.144 doz şap aşısı hem
İlkbahar döneminde hem de Sonbahar döneminde büyükbaş hayvanlara uygulanmıştır.
2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla 15.624.235, 21.220.190,
17.607.418, 18.523.162 ve 19.668.526 doz şap aşısı büyükbaş hayvanlara uygulanmıştır.

4.6. Tüberküloz
2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Hayvan
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı”nda yer alan bilgilere göre, mezbahalarda
kesim sonunda sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanların bulunduğu işletmeler tespit
edilerek, ilgili şubeye bildirim yapılacaktır. Tüberküloz yönünden pozitif çıkan
hayvanların bulunduğu işletmeler takip edilerek sığırlara tüberkülin testi uygulanacaktır.
Bunun dışında, hastalıktan ari işletme oluşturulması, ariliğin sürdürülmesi, ithal ve ihraç
edilecek hayvanlar, damızlıkta kullanılacak boğalar ile TİGEM işletmeleri için yapılan
testler hariç isteğe bağlı sığır tüberkülozu kontrolü yapılmayacaktır.

98

Tüberkülin
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Müdürlüğü’ne yapılacak, hastalıktan ari işletmelerde ve hastalık mihraklarında yapılacak
testler için gerekli tüberkülinler ücretsiz olarak gönderilecektir. Sığır tüberkülozu hastalığı
tespit edilen erkek ya da damızlık değerini yitirmiş dişi sığırlar, karantina süresinin
tamamlanması beklenmeden sahibinin isteği üzerine kestirilebilecektir. Kesimde dikkat
edilmesi gerekenler:


Kesimin resmi veteriner hekimin nezaretinde gerçekleştirilmesi



Kesim sonunda karkasların sistematik muayene edilmesi



Tüberkülozun lokal veya generalize olmasına göre etlerin kısmen ya da tamamen
imha edilmesi



Kasaplık bedeli üzerinden tazminat ödenmesi, Tüberküloz tespit edilmemesi
durumunda ise etlerin serbest bırakılması

Sığır tüberkülozu tespit edilen işletmelerde, tüberkülin test sonucu negatif olan ineklerin
sütleri uygun pastörizasyon ya da UHT işleminden sonra insan tüketimi için kullanılabilir
ancak çiğ süt olarak satılamaz. Buna ilaveten sığır tüberkülozu tespit edilen işletmelerde
hayvan hareketleri ile ilgili olarak, ilgili yönetmelik hükümleri arasında yer alan enfekte
sürü ifadesi gereği fiziki yapısı müsait olan işletmelerde birden fazla sürü oluşturulabilir.
Böylece enfekte işletmeye alınacak hayvanlardan yeni bir sürü oluşturulması ve enfeksiyon
tespit edilen işletmelerde sürdürülebilir hayvancılığın tesis edilmesi mümkündür. Ayrıca
sığır tüberkülozu nedeniyle karantinaya alınan işletmede bulunan ve test sonucu şüpheli ya
da negatif çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da mecburi kesime tabi tutulan ve yapılan
otopside resmi veteriner hekim tarafından sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların
tazminatı da tüberkülin test sonucu pozitif sığırlarda olduğu gibi ödenir. Mecburi kesimi
yapılacak hayvanların, mahallinde kesim, kavurma, itlaf ve imha işlemleri esnasında resmi
veteriner hekim nezaret edecektir. Kesim, kavurma, itlaf ve imha işlemleri sonunda her
işleme ait rapor tanzim edilecektir.
Sığır tüberkülozu taramalarında “Tek İntradermal Test” ya da “İntradermal Karşılaştırmalı
Test” kullanılacaktır. “Tek İntradermal Test” sonucu pozitif bulunan hayvanlar, yanıltıcı
pozitif reaksiyondan ya da etkileşim reaksiyonundan şüphe ediliyorsa “İntradermal
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Karşılaştırmalı Test”e tabi tutulabilir. Söz konusu test, yapılan ilk testten en az 42 gün
sonra yapılabilir.
Bu tedbirlere ilaveten, sığır tüberkülozu hastalığına karşı sürdürülen mücadele “Sığır
Bovine Tüberküloz’u Yönetmeliği” kapsamında belirlenen hususlara göre yapılmaktadır.
Bu Yönetmeliğe göre sığır tüberkülozunun varlığı veya varlığına dair şüphe derhal yetkili
birime bildirilmelidir ve incelemeler sonuçlanana kadar yetkili birim tüm sürüyü gözetim
altında tutar. Yetkili birim tarafından kesim için izin verilmesi dışında hayvan giriş çıkışı
yasaklanır ve sürüde bulunan şüpheli hayvanlar tecrit edilir. Yönetmelikte belirtildiği üzere
tüberküloz nedeniyle oluşturulan karantina hastalık çıkan ahır veya sürü ile sınırlıdır. Bu
karantina yapılan son iki testte altı haftadan büyük tüm sığırlar resmi tüberkülin testine
negatif sonuç verene kadar devam eder. Tüberküloz tespit edilen hayvanlar tazminatlı
olarak kesime sevk edilir. Buna istisna olarak klinik belirti göstermeyen ancak tüberküloz
taşıdığı yapılan testler sonucu kesin olan ve üç ay içinde doğum yapacak hayvanların
sürüde bulunması belirtilmiştir.
Enfekte hayvanların sütleri uygun ısıl işleme tabi tutulduktan sonra aynı sürüdeki
hayvanların beslenmesinde kullanılabilir ancak insan gıdası olarak kullanılmaz.
Enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların et ve et ürünleri ile atıkları gibi
çeşitli materyal uygun işlemlere tabi tutulur. Ayrıca enfekte hayvanların sürüden
çıkarılmasına takiben ahırlar, ekipman ve tüm ekipman uygun şekillerde dezenfekte
edilmelidir.
Bir sığır sürüsünün sığır tüberkülozu hastalığından ari olması için aşağıdaki koşulları
taşıması gerekmektedir:


Hiçbir hayvanda sığır tüberkülozu klinik belirtileri görülmemelidir,



Uygulanan en az iki resmi intradermal tüberkülin testinde altı haftalıktan büyük
bütün sığırlar negatif reaksiyon vermelidir. İlk test enfeksiyonun eliminasyonundan
6 ay sonra, ikinci test ise bundan 6 ay sonra yapılır. Eğer hayvanlar hastalıktan ari
bir işletmeden toplanmış ise ilk test sürünün bir araya getirilmesini takiben en az 60
gün sonra yapılır, sonuçlar negatif ise arilik statüsü verilir.



Sürüye

ilk

intradermal

tüberkülin

testin

uygulanmasını

takiben,

sürüye

katılmasından 30 gün önce veya 30 gün sonra intradermal tüberkülin teste negatif
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sonuç veren hayvanlar dışında 6 aylıktan büyük hayvan girişi yasaktır. Testin
hayvanın sürüye katılmasını takip eden 30 gün içinde yapılması durumunda hayvan
izole edilmelidir. Yine hayvanın ari bir sürüden gelmesi durumunda yetkili birim
testin yapılmasının gerekli olmadığına karar verebilir.
Hastalıktan arilik kapsamında T1 tipi ve T2 tipi sürülerde altı haftalık yaşın üzerindeki tüm
sığırların resmi gözetim altında en az altı ayda bir intradermal tüberkülin testine tabi
tutulması sürünün T3 tipi sürü özelliği kazanmasına kadar devam eder. T1 tipi sürüden T2
tipi sürüye gerçekleşecek hayvan hareketinden önceki 30 gün içinde intradermal tüberkülin
testine tabi tutulmalıdır. Bu hayvan T2 tipi sürüye geldiği zaman da en az 60 gün süre ile
izole edilmeli, bu süre sonunda da sürüye katılmadan önce tekrar intradermal tüberkülin
testine tabi tutulmalıdır. T2 tipi sürüler arasında gerçekleşen hayvan hareketi de hayvanın
sürüye katılmasının öncesinde izole edilmesi ve tekrar teste tabi tutulması dışında aynı
kurala tabidir. Ayrıca T2 ve T3 tipi sürülerden gerçekleşen hayvan hareketleri sırasında bu
hayvanların daha düşük sağlık statüsündeki sürülere ait sığırlara temasının önüne
geçilmelidir.
Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkenin bir bölümünü resmi olarak
tüberkülozdan ari ilan edebilmektedir. Bunun için birbirini takip eden altı yıl içerisinde
tüberküloz ile enfekte olarak tespit edilen sürülerin oranının söz konusu bölgedeki tüm
sığır popülasyonuna oranının % 0.1’i geçmemesi ve dolayısıyla sürülerin % 99.9’unun her
yıl 31 Aralık tarihi itibarı ile tüberkülozdan ari olması gerekmektedir. Buna ilaveten de bu
bölgede kesilen tüm hayvanlara post-mortem muayene yapılması da gerekmektedir.
Aşağıdaki tablolarda ise 2004 – 2011 yılları arasında sığır tüberkülozu ve sığır
brusellozundan ari işletme ile bu işletmelerde bulunan hayvan sayısı ve ari işletme
oluşturma projesi kapsamında ödenen tazminatlar görülebilmektedir. Ayrıca 2007 – 2011
yılları arasında tüberküloz yönünden ortaya çıkan mihrak ve yapılan test sayısı da aşağıda
görülebilmektedir.
Tablo 42: 2007 – 2011 yılları arasında görülen sığır tüberkülozu mihrak sayısı ve
uygulanan test sayısı
2007
Tüberkül
oz

2008

2009

2010

2011

Mihrak

Test

Mihrak

Test

Mihrak

Test

Mihrak

Test

Mihrak

Test

315

20.810

481

18.578

254

19.363

180

70.056

348

77.497

(Kaynak: tarim.gov.tr)
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Tablo 43: 2003 – 2011 yılları arası ari işletme sayısı ve buna bağlı ödenen destekler
Yıllar

Ari İşletme
Sayısı

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

113
240
248
154+5(TİGEM)

2010

230+12(TİGEM)

2011
(Kaynak: tarim.gov.tr)

246

Ari Hayvan Sayısı

Ödenen Destekleme Miktarı

7.046
16.886
17.614
25.337+2.229(TİGEM
)
34.184+7.361(TİGEM
)
47.043

352.300 TL (50TL/baş)
818.950 TL (50TL/ baş)
880.700 TL (50TL/ baş)
7.728.900 TL (300TL/ baş)
11.072.700 TL (300TL/baş)
13.818.900 TL (300TL/baş)

Tablo 44: Ari işletme oluşturma projesi kapsamında tüberküloz için ödenen tazminatlar

YIL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(Kaynak: tarim.gov.tr)

Ari İşletme Oluşturma Projesi Kapsamında Tüberküloz
İçin Ödenen Tazminatlar
Hayvan Sayısı
Ödenen Tazminat
432
718.217.192.000 TL
562
1.047.255.830 TL
1.343
2.711.304.38 YTL
924
1.812.788.05 YTL
584
1.118.137.48 YTL
179
392.640.08 TL
134
486.461.50 TL
1.020
3.314.390 TL

4.7. Bruselloz
2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Hayvan
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı”nda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 2011
yılında yapılan brusella sero-surveyi sonuçlarına göre sığırlarda sürü prevalansı % 6,9 (fert
prevalansı % 2,6) olarak tespit edilmiştir. Hastalık ile mücadelede konjunktival aşı
kullanılmaktadır ve söz konusu yıla ilişkin aşılama programı desteklemeye tabi
hayvanlarda ve mihraklarda uygulanmaktadır. Bu aşılar canlı aşı olup uygulandıktan sonra
“Türk Veteriner Bilgi Sistemi”nde (TÜRKVET) bireysel hayvan aşı kaydı olarak
kaydedilecektir. Aşılamaya bağlı olarak yanlış pozitifliklerin önüne geçmek ve kamu
kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, İl/İlçe Müdürlüklerince Veteriner
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Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine serolojik teşhis yapılması için aşağıdaki durumlar
haricinde numune gönderilmeyecektir:


Hastalıktan ari işletme oluşturulması,



Ariliğin sürdürülmesi,



İthal ve ihraç edilecek hayvanlar,



Damızlıkta kullanılacak boğa, koç ve tekeler,



TİGEM işletmeleri için yapılan testler.

Buna ilaveten, İl/İlçe Müdürlükleri’nce brusellanın kontrolü için Bakanlık Enstitüsü
Müdürlükleri’ne serolojik teşhis yapılması için numune gönderilmeyecek; yalnızca yavru
atıkları, yavru zarları, atık yavruya ait mide sıvısı ve vajinal svaplar bakteriyolojik teşhis
yapılmak üzere ilin bağlı bulunduğu Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Brusellanın teşhisi için Enstitü Müdürlükleri’ne gönderilen marazi madde protokollerinde
mutlaka ilgili hayvanın kulak numarası, işletme sahibinin adı soyadı ve daha önceki
tarihlerde yapılan aşı kayıtları belirtilecektir. Enstitü Müdürlüklerince tanzim edilen
raporlarda hayvanların kulak numaraları ile işletme sahibinin adı ve soyadı bulunacaktır.
Hayvan sahiplerince doğrudan getirilen marazi maddelerin kabulü esnasında, ilgili İl/İlçe
Müdürlüğü’nün ilgili işletmede hastalığı takip ve kontrol edebilmesi için, Enstitü
Müdürlükleri tarafından yetiştiricinin kimlik tespiti yapılacak, rapor kimlik bilgileri
üzerinden tanzim edilecektir. Brusella nedeniyle tazminat ödenebilmesi için bakteriyolojik
teşhis yapılması zorunludur.
Hastalıktan ari işletmelerde ergin hayvanlara aşılama yapılmayacak, yalnızca 3-4 aylık
hayvanlara konjunktival brusella aşısı uygulanacaktır. Ari işletmelerde bulunan aşılı
hayvanlarda antikor tespit edildiğinde işletmenin arilik statüsü askıya alınacaktır. Bunu
takiben antikor tespit edilen aşılı hayvanlarda üç ay sonra yapılan 2’nci test sonucuna göre
karar verilecektir. Antikor tespit edilen hayvanların test edilmeden kesilmesi durumunda
askı halinin kaldırılabilmesi için sürüde on iki aydan büyük bütün sığırlara iki serolojik test
uygulanması, testlerden ilkinin hayvanlarının uzaklaştırılmasından otuz gün sonra
ikincisinin ise bundan altmış gün sonra yapılması gerekmektedir. Hastalıktan ari işletme
oluşturulması ve ariliğin sürdürülmesi için yapılan serolojik testler ile hastalığın kontrolü
amacıyla yapılan bakteriyolojik testler Enstitü Müdürlüklerince ücretsiz olarak
yapılacaktır.
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Atık yapan tüm sığır, koyun ve keçilere ait atık yavrular bölge laboratuvarına
gönderilecektir. Bakteriyolojik olarak hastalığın tespit edildiği yerlerde mihrak aşılaması
yapılacaktır. Enstitüler kendilerine gelen marazi maddelerin bakteriyolojik muayenelerini
yaptıktan sonra izole edilen brusella suşları, ülke genelinde oluşturulan epidemiyolojik
verilere kaynak olacak biyotip haritasının geliştirilmesi için Pendik Veteriner Kontrol
Enstitüsü’ne gönderilecektir. Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü ise atıklarda aşı
suşu tespit ettiğinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirim yapacaktır.
Bu tedbirlere ilaveten, bruselloz hastalığına karşı sürdürülen mücadele “Bruselloz ile
Mücadele Yönetmeliği” kapsamında belirlenen hususlara göre yapılmaktadır. Bu
Yönetmelik’te belirtildiği üzere bir sürüde sığır brusellozundan şüphe edilmesi durumunda
sürüye hayvan giriş çıkışı yetkili birimler tarafından yasaklanır. Buna istisna olarak kastre
edilmiş ve hastalık şüphesi göstermeyen hayvanların besi sürülerine gönderilmek üzere
şüpheli sürüden çıkarılması ve kesime gönderilecek hayvanların sürüden çıkarılmasına
yetkili birim tarafından izin verilmesi gösterilmiştir. Sürü içerisinde şüpheli hayvanlar ve
resmi olarak hastalığa yakalandığı kesinleşen hayvanlar izole edilir. Enfekte ineklerden
toplanan sütler ancak uygun ısıl işleme tabi tutulursa aynı sürüdeki hayvanların beslenmesi
amacıyla kullanılabilmektedir. Ciddi enfeksiyon kaynağı olan fetüs, ölü doğan buzağılar
veya plasentaların derhal imhası gerekmektedir. Ayrıca enfekte hayvanlar ile temas etmiş
olan tüm materyalin uygun şekillerde dezenfeksiyonu gerekmektedir. Oluşturulan
karantinanın kaldırılması için enfekte hayvanlar ayrıldıktan en az 30 gün sonra ilk test, bu
testi takiben 30 veya 60 gün içerisinde de ikinci test yapılır. Her iki testin sonuçlarının da
negatif olması durumunda ikinci testten 6 ay sonra üçüncü test yapılır ve negatif sonuç
alındığı takdirde karantina kararı kaldırılır. Serolojik olarak pozitif bulunan hayvanlar
tazminatlı olarak kesime gönderilmektedir.
Sığır sürüleri bruselloz açısından B1, B2, B3 ve B4 olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflar
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:


B1: Önceki klinik ve aşılama geçmişi ile serolojik durumu bilinmeyen sürüler,



B2: Önceki klinik ve aşılama geçmişi ile serolojik durumu bilinen ve B3 – B4 tipi
sürüler statüsüne getirilmesi amacıyla rutin izleme testlerinin yapıldığı sürüler,



B3: İçerisinde brusella S-19 aşılı hayvanları barındıran ari sürüler,



B4: İçerisinde brusella S-19 aşılı hayvan barındırmayan ari sürüler.
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Bruselloz hastalığından arilik statüsünün devam edebilmesi için sürüdeki hayvanların her
yıl aşağıdaki test uygulamalarından birinden negatif sonuç vermesi gerekmektedir:


En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ring testi,



En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan ELISA testi,



En az üç ay aralıkla yapılan iki süt ring testi ve bunu takiben en az altı hafta sonra
yapılan serolojik test,



En az üç ay aralıkla yapılan iki ELISA testi ve bunu takiben en az altı hafta sonra
yapılan serolojik test,



En az üç ay en çok on iki ay ara ile yapılan iki resmi serolojik test.

Yönetmelikte ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülkenin bir
bölümünün de resmi olarak brusellozdan ari bölge olan edilebileceği belirtilmiştir. Bunun
için söz konusu bölgede en az son üç yıldır brusella kaynaklı hiç atık gerçekleşmemiş
olması, hiç B. abortus izolasyonunun yapılmamış olması ve sürülerin % 99.8’inin her
takvim yılının 31 Aralık tarihinde hesaplandığı şekilde beş yıl aralıksız olarak resmi olarak
brusellozdan arilik statüsünü kazanmış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen çerçeveler dâhilinde 2014 yılı içerisinde 6.319.141 baş dişi sığıra
brusella aşısı uygulanmıştır. Aşağıdaki tablolarda ise 2004 – 2011 yılları arasında sığır
tüberkülozu ve sığır brusellozundan ari işletme ile bu işletmelerde bulunan hayvan sayısı
ve ari işletme oluşturma projesi kapsamında ödenen tazminatlar görülebilmektedir. Ayrıca
2007 – 2011 yılları arasında görülen sığır brusellozu mihrakı ve uygulanan aşı sayısı da
aşağıdaki tabloda görülebilmektedir.
Tablo 45: 2007 – 2011 yılları arasında görülen sığır brusellozu mihrak sayısı ve uygulanan
aşı sayısı
2007
Brusella

2008

2009

2010

Mihrak
Aşı
Mihrak
Aşı
Mihrak
Aşı
Mihrak
Aşı
568
239.889
770
303.860
865
618.460
412
766.026

2011
Mihrak
486

Aşı
898.423

(Kaynak: tarim.gov.tr)
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Tablo 46: 2003 – 2011 yılları arası ari işletme sayısı ve buna bağlı ödenen destekler
Yıllar

Ari İşletme
Sayısı

2003
2004
2005
113
2006
240
2007
248
2008
154+5(TİGEM)
2009
230+12(TİGEM)
2010
246
2011
(Kaynak: tarim.gov.tr)

Ari Hayvan Sayısı

7.046
16.886
17.614
25.337+2.229(TİGEM)
34.184+7.361(TİGEM)
47.043

Ödenen Destekleme Miktarı

352.300 TL (50TL/baş)
818.950 TL (50TL/ baş)
880.700 TL (50TL/ baş)
7.728.900 TL (300TL/ baş)
11.072.700 TL (300TL/baş)
13.818.900 TL (300TL/baş)

Tablo 47: Ari işletme oluşturma projesi kapsamında brusella için ödenen tazminatlar
Ari İşletme Oluşturma Projesi Kapsamında Bruselloz İçin Ödenen Tazminatlar
YIL
Hayvan Sayısı
Ödenen Tazminat
2004
4
4.842.500.000 TL
2005
2006
15
18.886.80 YTL
2007
72
141.134.61 YTL
2008
332
658.769.53 YTL
2009
57
70.375.28 TL
2010
7
17.485.50 TL
2011
1
2.088 TL
(Kaynak: tarim.gov.tr)
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5.

AVRUPA

BİRLİĞİ’NDE

ERADİKASYON

YÖNTEMLERİ

UYGULANAN
İLE

TEMEL

KONTROL
MEVZUAT

VE
VE

DÜZENLEMELER
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin tamamı Şap yönünden ari statüye sahip olmakla beraber
Bruselloz ve Tüberküloz yönünden bazı ülkeler ari iken bazılarında eradikasyon
çalışmaları devam etmektedir. 2005 – 2011 yılları arasında hayvan hastalıkları ve
zoonozların eradikasyonu, kontrolü ve izlenmesi için 1.17 milyar €’dan fazla bir kaynak
ortak finansman aracılığı ile kullanılmıştır. AB ortak finansmanı; aşılama, hayvanların test
edilmesi, kesim ve itlaf için ödenen tazminat gibi birçok önleme ilişkin maliyetleri
kapsamaktadır. Genel olarak AB finansal katkısı üye ülkelerin spesifik önlemleri hayata
geçirmesi için gerekli olan finansmanın % 50’si kadardır.
Söz konusu dönemde ayrılan bütçenin yaklaşık olarak % 38’ini sadece Fransa ve İspanya
kullanmıştır. Bu iki ülkeyi takiben ise % 10.1 ile İngiltere, % 9.5 ile İtalya, % 7.7 ile
Almanya ve İrlanda bulunmaktadır. Ayrılan bütçe hastalık olarak incelendiğinde ise TSE
izlenmesi, BSE ve Scrapie eradikasyonu % 44.5’lik bir pay tutarken, bunu % 15.5’lik bir
pay ile sığır tüberkülozu, % 6’lık bir pay ile sığır brusellozu takip etmektedir. Söz konusu
dönem arasında bu oranlar dikkate alındığında sığır brusellozu için yaklaşık 71 milyon €,
sığır tüberkülozu için ise yaklaşık 181 milyon € gibi bir bütçe ayrıldığı görülmektedir.
2005 – 2011 yılları arası dikkate alındığında uygulanan programlar neticesinde İspanya,
Portekiz ve Polonya’da sığır tüberkülozu görülme oranları azalmıştır. 2009 yılında ise
İtalya’nın bazı bölgeleri ile Polonya’nın tamamı bu hastalıktan resmi olarak ari hale
gelmişlerdir. Birlik olarak bakıldığında 15 üye ülke ve diğer 2 üye ülkeye ait çeşitli
bölgeler hastalıktan resmi olarak ari durumdadır. Aşağıdaki grafikte ortak finansman
aracılığı ile kontrol ve eradikasyon çalışmalarının sürdüğü ülkelerde görülen sığır
tüberkülozu sürü prevalansı görülmektedir.
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Grafik 1: Ortak finansman aracılığı ile program uygulayan üye ülkelerde sığır tüberkülozu
sürü prevalansı

İngiltere İrlanda İspanya

İtalya Portekiz İtalya Polonya
(Bizon)
(Sığır)
(Kaynak: Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü 2011)
2007 – 2011 yılları arası göz önünde bulundurulduğunda sığır tüberkülozu için ortak
finansman aracılığı ile uygulanan programlar AB’nin tüm veteriner programlarına
katkısının % 20’lik bir bölümünü kapsamaktadır. Bu dönemde İspanya 53 milyon €,
İngiltere 48.5 milyon € ve İrlanda 41 milyon € ile ortak finansmandan en çok faydalanan
ülkelerdir. Aşağıdaki grafikte söz konusu programları uygulayan ülkelerin yıllar itibari ile
kaynakları nasıl kullandıkları görülmektedir.
Grafik 2: AB’nin 2007 – 2011 yılları arasında sığır tüberkülozu programlarına ilişkin
katkısının ülkeler arasında dağılımı

İrlanda
İtalya
Polonya Portekiz
İspanya İngiltere
(Kaynak: Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü 2011)
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Sığır brusellozu konusunda da uygulanan programlar sayesinde hastalığın önlenmesi ve
yayılmasıyla ilgili olumlu sonuçlar elde edilmiş ve hastalık neredeyse tüm ülkelerde
kontrol altına alınmıştır. 2005 yılından bu yana yapılan testlerde tüm üye ülkelerde azalan
hastalık prevalansı gözlenmektedir. 2009 yılında da İrlanda tamamıyla hastalıktan resmi
olarak arilik statüsü kazanırken, İtalya’nın da bazı il ve bölgeleri hastalıktan ari konuma
gelmiştir. Birlik olarak bakıldığında 15 üye ülke hastalıktan resmi olarak ari durumda iken,
buna ilaveten 4 üye ülkenin de çeşitli bölgeleri hastalıktan resmi olarak ari durumdadır.
Hastalık özellikle İtalya, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne Kuzey İrlanda
da görülmektedir. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere hastalığın mevcut olduğu
ülkelerde ortak finansman aracılığı ile uygulanan programlar 2007 – 2011 yılları arasında
hastalığın görülmesinin azaltılması konusunda başarılı olmuşlardır.
Grafik 3: Ortak finansman aracılığı ile program uygulayan üye ülkelerde sığır brusellozu
sürü prevalansı

İtalya
İtalya
Portekiz Portekiz Malta
(Bizon) (Sığır)

İngiltere İspanya

İrlanda

Kıbrıs

(Kaynak: Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü 2011)
Söz konusu dönemde sığır brusellozuna ilişkin ortak finansman aracılığı ile uygulanan
eradikasyon programlarının ana faydalanıcıları 14 milyon € ile İspanya, 12 milyon € ile
İtalya, 6.8 milyon € ile İngiltere ve 5.8 milyon € ile Portekiz olmuştur. Aşağıdaki grafikte
ülkelerin ortak finansman aracılığı ile aldıkları AB katkısının yıllara dağılımı
görülmektedir.
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Grafik 4: AB’nin 2007 – 2011 yılları arasında sığır brusellozu programlarına ilişkin
katkısının ülkeler arasında dağılımı

İspanya

İtalya

İngiltere

Portekiz

İrlanda

(Kaynak: Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü 2011)
Uygulanacak olan programlar için AB ortak finansman katkısı hastalık gruplarına göre
belirlenmekte olup, sığır brusellozu ile sığır tüberkülozu normal şartlar altında % 50’ye
kadar AB katkısına müsaade edilen birinci grupta bulunmaktadır. Bu gruptaki hastalıkların
tamamı zoonozdur. Gerek sığır brusellozu gerekse sığır tüberkülozu için ortak finansman
katkısı oranı programı uygulayacak olan ülkenin kişi başına gayrisafi milli gelirinin AB
ortalamasının % 90’ından az olması durumunda % 75’e kadar çıkabilmektedir. Bu ülkeler
arasında 2015 yılı itibarı ile; Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve
Slovenya bulunmaktadır. Ortak finansman bütçesi 2015, 2016 ve 2017 yılları için sırasıyla
168, 166 ve 163 milyon € olarak öngörülmüştür. Ortak finansmandan karşılanabilecek
harcama kalemleri aşağıda görülmektedir.


Hayvanlardan örnek alınması,



Testler,



İtlaf edilen ve kesilen hayvanlar için sahiplerine ödenen tazminatlar,



Hayvanların kesimi veya itlafı ile ilgili maliyetler,



İmha edilen hayvansal ürünler için ürünlerin sahiplerine ödenen tazminatlar,



Programlarda kullanılan enjeksiyonluk aşı veya yem biçimindeki aşıların satın
alınması, depolanması, uygulanması, dağıtımı ile ilgili maliyetler,
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Patojenlerin epidemiyolojisine uygun olarak ekipman ve işletmelerin temizlenmesi,
dezenfeksiyonu,



Bunlar

dışında

kalan

ve

istisnai

durumlarda

kabul

edilebilir

şekilde

gerekçelendirilen diğer çeşitli maliyetler.
Şap hastalığı sebebiyle AB’de 2001 yılında yaşanan kriz, hastalığın görüldüğü ülkeler olan
Fransa, İrlanda, Hollanda ve İngiltere’de yaklaşık olarak 2 milyar 700 milyon € maliyete
neden olmuş ve bu maliyetin de 1 milyar 600 milyon € kadarı AB tarafından
karşılanmıştır. AB’de Şap hastalığına karşı aşı yapılması 1992 yılından bu yana yasaktır.
Aşılama ancak hastalık ortaya çıktığı takdirde ve yetkili makamların gerekli gördüğü
durumlarda hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yapılabilmektedir. 2015 yılı itibarı
ile tüm AB üyesi ülkeler Şap yönünden resmi olarak aşısız ari durumdadırlar.
Hastalığın bir işletmede ortaya çıkması durumunda tüm hayvanların itlafını öngören
kontrol programı esas alınmıştır. Buna ilaveten işletme kaynaklı tüm hayvansal ürünlerin
de uygun işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Türkiye’de de uygulandığı üzere hastalığın
çıktığı işletme merkez alınarak bir koruma alanı ve bir izleme alanı oluşturulması
gerekmektedir.
Yukarıda bahsedilen hastalıklarla ilgili olan çeşitli AB Mevzuatı aşağıda görülmektedir:


2003/85/AB: Şap hastalığının kontrolüne ilişkin Topluluk önlemlerine ilişkin
Konsey Direktifi,



92/46/AET: Çiğ süt, ısıl işlem görmüş süt ve süt ürünlerinin üretilmesi ve pazara
sunulmasına ilişkin Konsey Direktifi,



64/432/AET: Sığır ve domuz cinsi hayvanların Topluluk içi ticaretini etkileyen
sağlık problemlerine ilişkin Konsey Direktifi,



853/2004/AB: Gıda maddeleri ile ilgili spesifik hijyen kurallarını ortaya koyan
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü,



854/2004/AB: İnsan tüketimi için amaçlanmış olan hayvansal ürünlerin resmi
kontrolleri ile ilgili spesifik kuralları ortaya koyan Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Tüzüğü,



2002/598/AB: Sığır bursellozuna karşı aşıların onaylanmasına dair Komisyon
Kararı,
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77/391/AET: Sığırlarda bruselloz, tüberküloz ve lökozun eradikasyonu ile ilgili
önlemleri ortaya koyan Konsey Direktifi,



2009/470/AB: Veterinerlik alanında harcamalara ilişkin Komisyon Kararı,



78/52/AET:

Sığırlarda

bruselloz,

tüberküloz

ve

enzootik

lökozun

hızlı

eradikasyonu için ulusal programlara ilişkin Topluluk kurallarını ortaya koyan
Konsey Direktifi.
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6. ŞAP, TÜBERKÜLOZ VE BRUSELLOZA İLİŞKİN KONTROL VE

ERADİKASYON MALİYET ANALİZİ
Şap açısından düşünüldüğü takdirde daha önce paylaşılan bilgiler göz önünde
bulundurulduğunda yalnızca 2014 yılı içerisinde toplam 27.728.288 doz aşı büyükbaş
hayvanlara uygulanmıştır. Doz başına 1.45 TL’lik bir maliyet öngörüldüğü takdirde
yalnızca 2014 yılı için 40.206.017 TL’lik bir aşı maliyeti oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bu
tutara aşıların uygulanması için gerekli personel, araç, ekipman gibi ilave maliyetler dahil
değildir. Bu gibi harcama kalemleri de dahil edildiği takdirde bu tutar çok daha yüksek
olacaktır. Hastalığın üretime olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde ise, süt üretimi üzerine
ortalama % 15, et üretimi üzerine ise % 10 düzeyinde bir kayba neden olduğu
düşünülmektedir. Hastalığın sığır popülasyonunda yaygın olarak görüldüğü varsayılırsa
yukarıdaki varsayımdan 2014 yılı için 2.530.112 ton süt kaybı, 88.199 ton et kaybı ortaya
çıkacağı hesaplanabilir. Sığır etinin kg ortalama alım fiyatı olarak 2014 yılı için 19,05 TL
(Kaynak: Et ve Süt Kurumu) kabul edildiği takdirde 1.680.190.950 TL gibi bir et kaybı
kaynaklı ekonomik kayıp hesaplanmaktadır. Sığır çiğ sütünün litre ortalama alım fiyatı
olarak 2014 yılı için 1,15 TL (Kaynak: Ulusal Süt Konseyi) kabul edildiği takdirde
2.909.628 TL gibi bir süt kaybı kaynaklı ekonomik kayıp hesaplanmaktadır.
“3.1.2. Şap ile İlgili Çalışmalar” başlığı altında incelenen “Türkiye’de Sığırlarda Endemik
Şap Hastalığı Nedeniyle Üretim Kayıpları” adlı çalışmada da görüldüğü üzere, çalışmanın
yapıldığı yıl itibariyle enfeksiyon nedeniyle itlaf edilecek hayvan başına ırklara göre
değişmekle beraber 355-719 $/baş arası bir maliyet hesaplanmıştır. Yine aynı çalışmada
tüm ırklar için ortalama mayi kayıplar; süt düvesi için 152 $/baş, besi sığırı için ise 197
$/baş olarak hesaplanmıştır.
Hastalık zoonoz olmasından dolayı hayvan kaynaklı ortaya çıkan aşılama, test, itlaf gibi
masraflara ilaveten insanlarda da neden olabileceği olumsuz etkiler ve bunlara ilişkin
ortaya çıkan maliyetler de gözden kaçırılmamalıdır.
Bruselloz açısından düşünüldüğü takdirde 2011 yılı içerisinde yapılan çalışma sonucu
sığırlarda sürü prevalansı % 6.9, fert prevalansı ise % 2.6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2014 yılı içerisinde 6.319.141 baş
dişi sığıra brusella aşısı yapılmıştır. Aşıların tek dozunun 60 kuruş (Kaynak: VKMAE)
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olduğu göz önünde bulundurulursa 2014 yılı için 3.791.484 TL gibi bir maliyetin yalnız
aşılama faaliyetlerinde kullanılan aşılar dolayısıyla ortaya çıktığı görülebilmektedir. Bu
hesaplanan maliyete aşılama uygulamaları için gerekli olan personel, araç, ekipman gibi
harcama kalemlerinin de dahil olmadığı unutulmamalıdır. Ancak 2011 yılında hesaplanan
% 2.6’lık ülke fert prevalansı dikkate alındığında, 2014 yılı için ülkemizde bulunan
14.122.847 baş sığır popülasyonu içerisinde 367.194 baş sığırın enfekte olduğu anlamına
gelmektedir. Bu hayvanların başka hiçbir hayvanı enfekte etmeyeceği kabul edilse bile,
ortalama olarak belirlenen tazminat bedeli olan 4.000 TL üzerinden hesaplandığında,
sadece bu enfekte hayvanların itlafı bile 1.468.776.000 TL gibi bir maliyet ortaya
çıkarmaktadır. % 6.9’luk sürü prevalansı dikkate alınırsa bu maliyetler daha yüksek
olacaktır. Hastalığın doğası gereği de bir sürü içerisinde enfekte hayvan olması gerekli
hijyen kuralları dikkatle takip edilmediği müddetçe hastalığın diğer hayvanlardan
bazılarına da bulaşabileceği anlamına gelmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 4.2 numaralı başlık altında incelenen “Türkiye’de Sığır Tüberkülozisi ve
Brusellozisinin Kontrolü ve Eradikasyonu Projesi: Birinci Safha, Trakya’da Sığır
Tüberkülozisi ve Brusellozisinin Kontrolü ve Eradikasyonu” kapsamında da hastalığın bir
enfekte hayvandan iki hayvana bulaşabileceği kabul edilmiştir. Bu varsayımın doğru
olması durumunda ise yukarıda hesaplanan ve enfekte hayvanların hiçbir başka hayvana
hastalığı bulaştırmayacağı varsayılarak hesaplanan maliyet üç katına, yani 4.406.328.000
TL’ye çıkacaktır.
Buna ilaveten 2014 yılı sağmal inek yaş grubuna giren 6.413.580 baş hayvan içerisinde, %
2.6’lık fert prevalansı dikkate alınarak hesaplanırsa, bu hayvanların 166,753’ünün enfekte
olacağı hesaplanacaktır. 2014 yılı için hayvan başına ortalama 2620 kg olan süt üretimi
dikkate alındığında enfekte olan her hayvan için ortaya çıkabilecek % 20’lik süt kaybı göz
önünde bulundurulursa her enfekte hayvan için 524 kg’lık bir süt kaybı, toplamda da
87.378.572 kg süt kaybı olabileceği hesaplanacaktır. 2014 yılı için ortalama 1.15 TL
(Kaynak: Ulusal Süt Konseyi) belirlenen çiğ süt fiyatı ile bir hesaplama yapıldığında bu
miktardaki kayıp sütün maliyeti 100.485.357 TL olmaktadır.
2014 yılı içerisinde kesilen 3.712.281 hayvandan % 2.6’sı enfekte olarak öngörülürse, bu
hayvanlardan 96.519 baş hayvanın enfekte olduğu hesaplanacaktır. Hayvan başına
ortalama 237 kg’lık olarak hesaplanan 2014 verilerine göre, hayvan başına 71.1 kg, enfekte
olduğu kabul edilen tüm hayvanlar dolayısıyla da toplamda 6.862.500 kg et kaybı olduğu
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hesaplanmaktadır. Sığır etinin kg ortalama alım fiyatı olarak 2014 yılı için 19,05 TL
(Kaynak: Et ve Süt Kurumu) kabul edildiği takdirde hastalık nedeniyle ortaya çıkan kaybın
maliyeti 130.730.625 TL olmaktadır.
Tüm bu maliyetlere ek olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4.2 numaralı
başlık altında incelenen “Türkiye’de Sığır Tüberkülozisi ve Brusellozisinin Kontrolü ve
Eradikasyonu Projesi: Birinci Safha, Trakya’da Sığır Tüberkülozisi ve Brusellozisinin
Kontrolü ve Eradikasyonu” kapsamında 2000-2007 yılları arasında yaklaşık olarak toplam
8.686.005 TL hastalığa yönelik yapılan taramalarda bulunan pozitif vakalar sonucu hayvan
sahiplerine tazminat olarak ödenmiştir. Ayrıca hastalıktan ari işletmeler oluşturulması
kapsamında ari işletmelere de hayvan başında yılda bir kez olmak üzere destekleme
ödemesi yapılmaktadır.
Ayrıca brusellozdan şüpheli hayvanlara önce RBT yapılması, bu test sonucunda müspet
bulunan hayvanlara da CFT yapılması gerekmektedir. 2014 yılı sığır popülasyonu üzerinde
% 2.6’lık fert prevalansı dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde ortaya çıkan
367.194 baş enfekte hayvan için enfeksiyonun kesin bir şekilde doğrulanması için önce
RBT sonrasında ise CFT yapılması gerekmektedir. Bu da her hayvan için 39 TL (Kaynak:
VKMAE), öngörülen enfekte hayvanlar için toplam 14.320.566 TL tutarında bir maliyet
ortaya çıkarmaktadır.
Bu maliyetlere ilaveten gebe hayvanlarda ortaya çıkan atık yapma, fertilite sorunları,
yavruların ölü veya zayıf doğmaları, kuru dönemin uzaması gibi ilave maliyetler de ortaya
çıkmaktadır.
Buna ek olarak, hastalığın zoonoz olmasından dolayı insanlarda ortaya çıkardığı çeşitli
maliyetler de söz konusudur. Bu çalışmada 4.3 numaralı başlık altında incelene “Tek
Sağlık Stratejik Planı için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Ekonomik Analiz
Projesi” kapsamında hastalığın Türkiye’nin bölgelerinde farklı insidanslara sahip olduğu
ortaya konmuştur. Bölgeler arasında en yüksek insidansa (vaka/100.000 kişi) 36.10 ile
Doğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük insidansa 2.96 ile Marmara Bölgesi sahiptir. Diğer
bölgelerin insidansları ilgili başlık altında görülebilecek olup, 5.90 ile 12.16 arasında
değişmektedir. Hastalığın Türkiye ekonomisine maliyeti düşünülürken insanlarda
oluşturduğu enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetler de göz ardı edilmemelidir.
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Tüberküloz açısından bakıldığında Türkiye’de isteğe bağlı olarak belirli istisnalar dışında
test yapılmamaktadır. Bu nedenle ülkedeki hastalık prevalansı bilinmemektedir. 2000
yılında Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen projede sığır
fert prevalansı % 9.9 olarak tespit edilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
çeşitli çalışmalarında da % 10’luk bir pozitiflik kabul edilmektedir. 2014 yılı verilerine
göre mevcut olan toplam 14.122.847 baş sığır içerisinde 1.412.284 baş sığırın bu
varsayımla pozitif olarak kabul edilebilir. Karkas verimi açısından bakıldığı takdirde %
30’luk kayıp, hayvan başına ortalama 237 kg karkas verimi dikkate alınırsa toplam
100.413.392 kg’lık bir et verimi kaybı hesaplanacaktır. 2014 yılı için kg başına 19.05 TL
olan et fiyatı dikkate alındığında bu kayıp yaklaşık olarak 1.912.875.117 TL etmektedir.
Süt veriminde öngörülen % 20’lik kayıp ile bir hesaplama yapılırsa, 2014 yılı içerisinde
sağmal yaş grubunda olan 6.413.580 baş hayvandan 641.358 baş enfekte olarak kabul
edilerek, ortalama 2620 kg süt veriminden hayvan başına 524 kg süt kaybı ortaya
çıkacaktır. Tüm enfekte sağmal hayvanlar için ise bu kayıp 336.071.592 kg olarak
hesaplanmaktadır. 2014 verilerine göre is bunun maliyeti 386.482.330 TL yapmaktadır.
Tüberkülin testinin birim maliyeti 2.10 TL’dir. Bu test istisnai durumlarda veya
enfeksiyonun kesimhanede tespit edilmesini takiben uygulanacağı durumlarda ilk önce tüm
sürüye/işletmeye uygulanmaktadır. Enfekte hayvanların çıkarılmasını takiben ise kalan
popülasyon 60 gün ara ile iki kez daha tekrarlanması gerekmektedir. Bu nedenle enfekte
hayvanın bulunduğu sürü veya işletmeye en az üç kez yapılması gerekmektedir.
Buna ilaveten 2000-2007 yılları arasında 11.751.277 TL tazminat, yapılan taramalar
neticesinde hayvan sahiplerine ödenmiştir.
Aşağıdaki tabloda, tüm hastalıklara ilişkin öngörülen maliyetler ayrıntılı biçimde
görülmektedir.
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Tablo 48: Hastalıklar için öngörülen maliyetler

Şap
Bruselloz

Tüberküloz

Aşı
Kaynaklı
Maliyetler
(2014)
40.206.017
TL
3.791.484
TL

Ekonomik Kayıp (2014)

2.909.628 TL

1.680.190.950
TL

100.485.357
TL

130.730.625
TL

386.482.330
TL

1.912.875.117
TL

İtlaf
Kaynaklı
Maliyetler
(2014)

Test
Kaynaklı
Maliyetler
(2014)

1.468.776.000
TL

14.320.566
TL
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Bu tez kapsamında yararlanılan diğer çalışmalarda da görüldüğü üzere Şap, Tüberküloz,
Bruselloz gibi zoonoz hastalıkların kontrol ve eradikasyonunda etkili olan uygulamalar
yalnızca resmi kurum ve kuruluşlar veya ilgili profesyoneller tarafından hayata
geçirilmemektedir. Bu gibi hastalıklar söz konusu olduğu zaman, ilgili zincirin her
halkasında bulunan tüm paydaşların bulundukları halka ile ilgili sorumluluklarını bilinçli
bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Bruselloz hastalığı açısından örnek vermek
gerekirse Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ne kadar aşı uygulaması yaparsa yapsın,
hayvanı atık yapan bir kişi ölü yavruyu veya yavruya ait zarları herhangi bir yere götürüp
atarsa veya köpek, kedi gibi evcil hayvanlara verirse bu hastalığın kontrolü ve
eradikasyonu mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu tezin ulaştığı ana sonuçlardan birisi
tüketiciler, hayvan yetiştiricileri, mezbaha çalışanları, ev hanımları gibi hayvansal üretimin
çeşitli bölümlerinde bulunan tüm paydaşların hastalıklar hakkında ciddi biçimde
bilgilendirilmesi gereğidir. Bu kişiler hastalıkların kendileri ve hayvanları için ciddi sağlık
sorunlarına neden olabileceği bilincine sahip olmalı, bu hastalıklara karşı basit hijyen
önlemleri alarak hem kendi sağlıklarını koruyabileceklerinin hem de ekonomik
kazançlarını iyileştirebileceklerinin farkında olmalıdırlar.
Türkiye şap hastalığına yönelik uyguladığı programlar neticesinde çok ciddi başarılar elde
etmiştir. Ancak tez kapsamında değerlendirilen çeşitli çalışmalardaki uzmanların da
fikirleri ile paralel olarak hastalık kontrol ve eradikasyon çalışmaları uzun soluklu
çalışmalardır. Türkiye’de şapa karşı halen uygulanmakta olan ciddi önlemlerin ilerleyen
yıllarda hastalığa karşı daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacağına inanılmaktadır. Tez
kapsamında incelenen diğer iki hastalıktan biraz farklı olarak hayvansal üretimin diğer
paydaşları şap konusunda nispeten daha yüksek bir bilinç seviyesine hâkimdirler. Sektörün
diğer paydaşları da bu hastalık hakkında dikkatli ve bilinçli olmaya devam ettiği sürece,
resmi makamlar hastalık şüphesi durumlarında ivedilikle haberdar edildiği sürece,
programın başarısının artacağı düşünülmektedir. Şap hastalığına karşı ciddi bir risk
oluşturabilecek en önemli konunun komşu ülkelerden gelebilecek egzotik virüs suşları
olduğu düşünülmektedir. Bu konuda da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı her ne kadar
gerekli hazırlıkları ve eylem planlarını hazırlamış olsa da dünyadaki ve özellikle komşu
ülkelerdeki hastalık hakkında gelişmelerin ciddiyetle takip edilmesine devam edilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Tez kapsamında incelenen “Türkiye’de Şap Aşısının Etkinliği
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Üzerine Geçmişe Yönelik Değerlendirme” çalışmasında da görüldüğü üzere Türkiye’de
kullanılan aşılar hastalığın Türkiye’de endemik olan suşlarına karşı oldukça etkindir.
Ancak Türkiye’ye dışarıdan girebilecek egzotik suşların takibinin yapılmasının oldukça
önemli olduğu düşünülmektedir.
Brusella ile ilgili olarak alınan tedbirler yerinde olmasına rağmen incelenen çalışmalarda
da görüleceği üzere sektörün paydaşları arasında hastalığa karşı bir duyarsızlık mevcut
durumdadır. Maalesef tüketiciler hastalığın bulaşma yollarından habersiz, hayvan
yetiştiricileri atık yapan bir hayvan ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda
genelde bilgisiz durumdadırlar. Ayrıca Türkiye’deki hayvan popülasyonunun yaş ve
cinsiyetlere göre dağılımın incelendiği bölümde görüldüğü üzere halen hayvanlarını doğal
aşım yoluyla gebe bırakmakta ısrar eden yetiştirici kitlesi azımsanmayacak kadar çoktur.
Yetiştiriciler halen hayvanlarını bu hastalığa karşı aşılatmaya çok yanaşmamaktadırlar.
Atık yapan hayvanlar hakkında derhal yetkili makamlara haber verilmeli ve gerekli
testlerin yapılmasını sağlamak gerekmektedir. Özellikle brusella nedeniyle atık yapan
hayvanın sonraki gebeliklerinde büyük olasılıkla aynı sorunu yaşayacağı veya
buzağılarının sağlıklı olmayacağı dolayısıyla atık yapan hayvanları yetkililerden
gizlemenin uzun vadede yetiştiriciye daha çok zarar vereceği gerçeği bu kişilere mutlaka
ulaştırılmalıdır. Ayrıca bu hastalık ile ilgili olarak işletmelerde alınabilecek çeşitli hijyen
önlemleri ile karantina gibi hususlara dikkat edilmesi hastalığın bir hayvanda mevcut olsa
bile tüm işletmeye yayılmasının önüne geçilmesi konusunda çok etkili olacağı
unutulmamalıdır.
Tüberküloz hastalığı açısından bakıldığında ise hastalığın kronik seyirli olması nedeniyle
kısmi bir belirsizlik göze çarpmaktadır. Özellikle besi için kullanılan erkek hayvanlarda
hastalığın bu seyri nedeniyle kesimhanelerde yapılan muayenelerde bir lezyonun
varlığında dahi hastalık gözden kaçabilmektedir. Ayrıca bu hastalık ilgili profesyoneller
arasında multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Beşeri ve veteriner hekimlikte
görev alan kişilerin ve kuruluşların insanlarda ve hayvanlarda görülen bu hastalığın
etkenlerinin spesifik olarak izolasyonunu sağlayarak hastalık kaynaklarının tespiti ve
ortadan kaldırılması hususunda çok daha ciddi başarılar elde edecekleri düşünülmektedir.
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Bu sonuç ve değerlendirmelere ilave olarak tez kapsamında yararlanılan çalışmalar
ışığında aşağıdaki değerlendirmeler de yapılabilir:


Yıllar itibariyle en çok hayvan popülasyonuna sahip olan iller takip edilerek bu
illerin hayvanları hangi illerden topladığı incelenebilir. Bu şekilde bu illere
getirilen hayvanların sağlıklı, ve/veya aşılı olması hususunda daha ciddi
önlemler alınabilir. Bu özellikle brusella hastalığı açısından önemlidir. Tezin
ilgili bölümünde özellikle sağmal yaş grubuna giren dişileri diğer illerden
toplayan iller incelenmiştir. Bu illere gelen hayvanların mutlaka brusella
yönünden aşılı olmasının sağlanması veya bu illerde söz konusu hayvanları
işletmelerine sokan yetiştiriciler arasında bu şekilde bir bilinç oluşturulması
gerekmektedir. Bu şekilde hastalığın daha büyük işletmelere girmesinin önüne
geçileceği ve buzağılama yaşına gelen bu olası enfekte dişiler nedeniyle hem
süt üretiminde ortaya çıkabilecek düşüşler engellenebilecek hem de hayvanların
atık yapma olasılıkları nedeniyle yavru kayıpları, kuru dönemde geçirilen uzun
dönemler, fertilite düşüşleri gibi istenmeyen etkiler azaltılabilecektir.



Yetiştiricilerin her üç hastalık için de enfekte hayvanları sürülerinde
bulundurmanın

kendilerine

maddi

olarak

zarar

vereceği

konusunda

bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.


Tüberküloz hastalığı için incelenen çalışmaların da gösterdiği üzere insanlarda
görülen

birçok

tüberküloz

vakasından

hayvanlarda

görülen

etkenler

sorumludur. Bu hastalığın kronik ve fırsatçı yapısı nedeniyle hasta olan kişiler
uzun süre durumun farkına bile varamayabilirler. Ayrıca hastalık yalnızca riskli
meslek gruplarını etkilememekte her yaş, cinsiyet ve meslek grubunda
görülebilmektedir. Bu nedenle bu hastalık ile ilgili meslek grupları ile resmi
kurum ve kuruluşların gelecekte bir arada çalışmalar yürütmesinin faydalı
olacağı düşünülmektedir.


Özellikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından
uygulanan Instrument Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma
(IPARD) kapsamında ahır ve işletmelerin iyileştirilmesi gibi projelerin brusella
ve tüberküloz açısından çok faydalı olduğu ve olacağı düşünülmektedir. Halen
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geleneksel kapalı ahır uygulamalarının yoğunlukla takip edildiği Türkiye’de bu
gibi çalışmaların çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Zira karantina alanı,
doğum alanı, yeterli havalandırma, zeminlerin ve duvarların temizlenmeyi
kolaylaştıracak şekilde tasarlanması gibi hususlar söz konusu hastalıkların
yayılmasını önleyeceği gibi dolaylı yoldan verim arttırıcı etkilere de sahiptirler.


Tüketicilerin özellikle bruselloz ile alakalı olarak süt ve süt ürünleri tüketim
alışkanlıklarını değiştirmesi gerekmektedir. Geleneksel metotlarla hazırlanan
ürünlere olan ilgi eğitim veya yaş gibi faktörlerden uzak olup bu ürünler
toplumun her kesimi tarafından tüketilmektedir. Bu nedenle tüketiciler bu
ürünleri tüketmek istiyorlarsa bile bu ürünlerin uygun işlemlerden geçtiğinden
emin olmalıdır. Toplumda bu şekilde bir bilinç oluşturabilecek çeşitli
bilgilendirme kampanyalarının yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.



Hayvan yetiştiricilerinin, bakıcılarının veya hayvanlarla ilgilenen herkesin
hayvanlara hangi durumlarda nasıl temas edeceği, ahır temizliğinin nasıl ve ne
zaman yapılacağı, atık gibi durumlarda ne yapması gerektiği konularında
bilinçlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Zira bu kişiler yetersiz
bilgileri nedeniyle hastalığın hem hayvanlar arasında yayılmasına neden olabilir
hem de kendi sağlıklarını tehlikeye atarak olası enfeksiyonlara davetiye
çıkarabilmektedir.



Çiğ süt eylem planı taslağı çerçevesinde belirlenen amaçlar hem çiğ sütün
kalitesini arttırmaya yönelik hem de bruselloz ve tüberküloz hastalıklarının
ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Ayrıca çiğ süt kalitesinde ortaya çıkacak artış
söz konusu hastalıkların insanlarda görülme sıklığını da düşürecektir. Aynı plan
çerçevesinde amaçlanan eğitimler de hem hastalıkların yayılmasının önünce
geçecek hem de tüketicileri olası zararlardan koruyacaktır.
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