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Antimikrobiyal       
Dirençle Mücadelede 

İletişim 

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı 

(OIE)’nin 'We need you, to implement 

the new antimicrobial resistance cam-

paign' adlı broşüründen uyarlanmıştır. 

 

Antimikrobiyallerin gereksiz ve aşırı 
kullanılması antimikrobiyal direnç gelişme 
riskini artırmakta ve bu durum              
günümüzde insan, hayvan sağlığı ve hay-
van refahı için önemli bir hal alan global 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu sorununun azaltılmasına yönelik 
olarak 'Hayvan Sağlığı Alanında       
Antimikrobiyal Dirençle Mücadele          
çalışmaları kapsamında, bu alandaki ana       
aktörler ve sorumluluklarına dikkat çek-
mek ve farkındalık oluşturmak önemlidir. 

 

İletişim stratejileri ile, toplumda   
farkındalık oluşturularak davranışlarda 
değişiklikler sağlanması ve ilgililerin işbir-
liği içinde çalışmaları yoluyla,  hayvan   
sağlığı alanında antimikrobiyal dirençle           
mücadelede başarının artırılması            
hedeflenmektedir. 

 



Veteriner Hekimler 

Antimikrobiyal dirençle mücadelede 

çiftçiler ve hayvan sahipleri ile iletişim 

halinde olan Veteriner Hekimlerin 

anahtar rolleri; 

  Antimikrobiyallerin gereksiz kullanımlarından 

kaçınmak, 

  Sadece gerekli olduğu durumlarda uygun ve akılcı 

kullanımlarını sağlamak, 

 Antibiyotiklerin akılcı kullanımlarına ilişkin      

hayvan sahipleri ve çiftçilere bilgilendirmelerde 

bulunmak 

 

  Resmi Otorite  

 Çiftlikten sofraya gıda 

güvenilirliği yaklaşımında 

etkili ve etkin mücadele 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması, 

  Uluslararası düzenlemelere uygun 

mevzuat uyumlarının sağlanması. 

        

 

Hayvan Sağlığı Alanında Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Konusunda 

Ana Aktörler ve Sorumlulukları 

İlaç Endüstrisi    

İlaç endüstrisinin gerçekleş-

tirmesi gereken  eylemler; 

 Hayvan sağlığında antimik-

robiyal dirençle mücadele için bu alan-

da etkili ve ulaşılabilir yüksek kaliteli 

antimikrobiyallerin onaylanmış olması, 

  Araşt ı r malar,  far makovi j i lans       

programı, uygun satış gerekliliklerinin 

sağlanması, 

  Antimikrobiyal    dirençle mücadele-

de ilaç endüstrisinin lider tutum         

gösterip, profesyonel sorumluluk             

b i l inc i  i le  kararl ı  yaklaş ımda               

bulunması. 



Antimikrobiyalleri Depolayan-

lar, Toptan ve Perakende       

Ticaretini Yapanlar 

Antimikrobiyallerin gelecekte de etkili 

olarak kullanılabilmelerindeki sorumluluklarının 

bilincinde olarak profosyonel ve kararlı tutum     

sergilemeleri 

 

                                        
Öğrenciler  

Gelecek nesillerin özellikle de ilgili 

alanlarda eğitim alan öğrencilerin,      

antimkrobiyal dirençle mücadele konusunun     

önemini ve akılcı kullanım gerekliliklerini           

öğrenmesi. 

  Yem Endüstrisi  

Yem üreticilerinin anti-

mikrobiyallerin etkinliği-

nin ve kullanılabilirliğinin    

korunmasında anahtar rolleri; 

İlaçlı yemlere veteriner hekim gerekli 

gördüğü durumda reçete ile erişim 

gerekliliğine ve ilaçlı yemlerin         

kullamım koşullarına uyulması, 

 Antibiyotiklerin yemlerle büyütme 

faktörü olarak kullanılması yasaktır.     

 Antibiyotiklerin gelecekte de etkili 

olarak kullanılabilmeleri için büyüme 

faktörü olarak kullanımlarının        

yasaklanmış olduğunun anlaşılması. 

Hayvan Sağlığı Alanında Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Konusunda 

Ana Aktörler ve Sorumlulukları 

Çiftlik Sahipleri ve 

Üreticiler 

Gıda üreticileri ve çiftlik 

sahiplerinin tüketicilere    

sağlıklı ve güvenilir gıda teminindeki  

anahtar rolleri; 

Hayvanların sağlıklı ve hayvan           

refahına uygun koşullarda bakım ve       

beslenmelerini sağlamak, 

Hayvanların bakım ve beslenmelerini      

sağlarken insan, hayvan, bitki ve çevre    

sağlığını koruyacak üretime devam     

etmek, 

Antimikrobiyallerin gerektiğinde         

tedavi amaçlı olarak gelecekte de etkili    

o l a r a k  k u l l a n ı l a b i l m e s i n d e k i                         

sorumluluklanın bilincinde gıda üretim        

aşamalarını sürdürmek ve güvenilir, 

sağlıklı gıda üretimi gerçekleştirmek. 


