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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Türkiye’de Önlen(e)meyen Zoonozlardan, Şarbon Hastalığı; 

Hayvan ve İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor. 

 
Et ve Süt Kurumu'nca (ESK) kurbanlık olarak Brezilya'dan ithal edilen ve Ankara'nın 

Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakılan 3.959 Büyükbaş kesimlik hayvandan 

146 sının şarbon hastalığı nedeni ile ölmesi üzerine ülkemizde yıllardan beri var olan ve 

önlenemeyen bu çok önemli zoonoz hastalık tekrar gündeme gelmiştir. 

Hayvanlardan insanlara bulaşan, zoonoz olarak adlandırılan ve insanlarda  akciğer, deri 

ve sindirim sistemi şarbonu olmak üzere 3 tipte görülen; tehlikeli, öldürücü, zoonoz bir 

hastalıktır.  

Hastalık etkeni, Bacillus antracis ismi verilen bakteri oksijenle temas halinde spor 

haline geçmektedir. Ölen hayvanların vücudunda bulunan B. antracis spor oluşturmaz. Ancak, 

hayvana otopsi yapılırsa veya ölen hayvanların ölümünden sonra tabii deliklerden gelen kanın 

hava ile temasında basiller sporlaşırlar. B. antracis; 55-60 C0 de 10-15 dakikada imha 

edilebilirken, sporları toprakta, merada ve sularda 50-60 yıl canlı olarak kalmakta, hastalık 

yapma yeteneğini kaybetmemektedir. Sporlar; fiziksel ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklı 

olup, nemli ısıda 121 derecede 15 dakika, kuru ısıda 160 derecede 60 dakikada imha 

edilebilmektedir. % 4 potasyum permanganattta 15 dakika, % 3 formolde 3-4 gün, % 5 fenolde 

ise 2-40 gün arasında sporlar canlı kalabilmektedir. B. antracis; günümüzde biyolojik bir 

silah olarak, terör amaçlı olarak ta kullanılmaktadır.    

Hastalık sindirim, solunum ve deri olmak üzere 3 yolla bulaşmaktadır. Sindirim yoluyla 

bulaşma hayvanlarda ve tüketicilerde görülürken, solunum ve deri yoluyla bulaşma meslek 

hastalığı olarak daha çok veteriner hekimlerde görülmektedir. Sporlar; uygun koşullar 

bulduğunda çoğalmaya başlamaktadır. Bulaşık meralarda otlayan hayvanlar veya buradan elde 

edilen enfekte yem ve otları tüketen hayvanlar; sporları almak suretiyle hastalığa yakalanır. Su 

hastalığın yayılmasında büyük önem taşımaktadır. Genç hayvanlar, ergin ve yaşlılardan daha 

duyarlıdırlar. Açlık, yorgunluk, yolculuk, kötü bakım koşulları, iç ve dış parazitler, fazla sıcak 

ve soğuk hava, iyi beslenememe gibi stres faktörleri hastalığın çıkış ve yayılışını 

hızlandırmaktadır. Hastalık etkeni vücuda girdikten sonra en geç 15 gün içerisinde hastalık 

ortaya çıkmaktadır. Sindirim formunda ölüm oranı %75 e kadar çıkarken, solunum ve deri 

formunda ölüm oranı % 25 tir. 

Hastalık çıkan bölgede hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar derhal imha edilmesi ve 

uygun şekilde geniş ve derin çukurlara kireçlenerek gömülmesi veya yakılması gereklidir. 

Sağlıklı hayvanlar bölgeden uzaklaştırılmalı ve sağlıklı hayvanların tamamı aşılanmalıdır.  

ESK tarafından Kurban Bayramı için Brezilya'dan kaç hayvan yüklendiği? Kaç 

hayvanın canlı olarak ülkemize geldiği? Nakliye sırasında ölüm olup-olmadığı? Ölen oldu ise 

ölüm nedeninin ne olduğu?, ölen hayvanların ülkemize getirilip-getirilmediği? Ölen hayvanlar 

getirilmedi ise akıbetlerinin ne olduğu konusunda kamuoyuna açıklama yapılmamıştır. 

Ülkemize getirilen hayvanların geldikleri ülkede yada giriş kapılarında şarbon yönünde bilgiye 

sahip değiliz.  

http://www.vhsd.org.tr/
mailto:yonetimkurulu@vhsd.org.tr
http://www.sağlık.net/akcigerkanseri.html
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Brezilya’dan yolculuk süresinin en az 30 gün olduğu göz önüne alındığında, 

Başkent Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde ülkemize hastalık bulaştırmasın diye karantinada 

tutulan hayvanlara, burada tükettikleri; yem, ot yada sulardan şarbon hastalığının 

bulaştığını Tarım ve Orman Bakanının açıklamalarından anlıyoruz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bağımsız, Yetkili Veteriner Otoritenin olmaması, il, ilçe 

bazında örgütlenmiş veteriner hekim teşkilatlarının 1980 den sonra kaldırılması ve yerine AB 

standartlarında örgütlenmenin yapılmamış olması, Şarbon dahil 200 e yakın zoonoz hastalığın 

ülkemizde halen var olmasında önemli bir etkendir. Ayrıca hastalıkların ortadan 

kaldırılamamasında Tarım ve Orman Bakanlığında yeterli sayıda veteriner hekim ve uzman 

veteriner hekim olmaması, veteriner hekimlerin (Fiili hizmet de dahil) özlük haklarının 

yetersizliği önemli bir faktördür.  

Yetkili veteriner otoritesinin en üst yöneticisinin ziraat mühendisi olduğu, 

veteriner hekimlerin ahırda, ağılda, merada, yaylada uyguladıkları aşılamalar 

karşılığında aldıkları el emeği ücretinin tartışıldığı, buralarda verilen hizmetlerin; fiili 

hizmet tazminatı için uygun görülmediği ülkemizde; zoonoz hastalıkların hayvan ve insan 

sağlığı için tehdit oluşturması yadırganmamalıdır.  

Ülkemizde yıllardır var olduğu bilinen çok sayıda zoonoz hastalıkların eradikasyonu 

için kamunun yanlış örgütlenmesinin bir an evvel düzeltilmesi ve veteriner hekimlerin bilimsel 

doğruları sahada uygulayabilmeleri için gereken şartlar sağlanmalıdır. 

Zoonoz hastalıklar ile etkin mücadelede, veteriner halk sağlığı alanında yetişmiş 

uzmanların etkin olarak görev yaparak, sorumluluk alabileceği icracı bakanlıklar (Tarım ve 

Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 

Savunma Bakanlığı vb.)bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı teşkilatlanmasının, Dünya Sağlık 

Teşkilatının tek sağlık konseptine uygun olarak mutlaka yapılandırılması gereklidir. 

İthal edilen hayvanların ithal edildiği ülkelerde, taşıma/nakliye sırasında, sınırda ve ülke 

içinde gerek laboratuvar gerekse veteriner hekim hizmetlerinin etkin ve yeterli hale getirilmesi 

gereklidir. Türkiye'de şu anda bazı bölgelerde de Şarbon vakaları çıktığını bizzat bakan 

tarafından ifade edildiği göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı sırasında yoğun hayvan 

hareketlerinin ve veteriner hekim kontrolü olmadan kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin 

tüketilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Güvenilir hayvansal gıdaların tüketiciye 

ulaşması için birincil üretimden sofraya kadar etkin veteriner hekimlik hizmeti için gerekli 

şartlar mutlaka sağlanmalıdır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla 

 

 Vet. Hekim Azmi YÜKSEL 

         Veteriner Halk Sağlığı Derneği Başkanı 
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