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Öz
Bu çalýþmada, kuduz riskli temas olgularýnýn
ülkemiz için önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu
ve çözümün ilgili kurumlar arasýndaki iþbirliðinden
geçtiðini göstermek amaçlanmýþtýr.
Türkiye insanda kuduz olgusunun görüldüðü bir
kaç Avrupa ülkesinden biri olmakla beraber son
yýllarda insan kuduzu olgu sayýlarýnda bir azalma
görülmektedir; 2002 ve 2003 yýllarýnda birer, 2004
yýlýnda iki ve 2005 yýlýnda sýfýr olgu bildirilmiþtir.
Ancak kuduz riskli temas olgularýnda bir azalma
görülmemektedir. Kuduz riskli temas insidansý 1995
yýlýnda yüz binde 183.88 (116.226 olgu), 2005
yýlýnda yüz binde 211.36 (152.317 olgu) olarak yine
bu yýllar arasýnda en düþük insidans 2002 yýlýnda yüz
binde 117.81'dir (82.956 olgu); en yüksek insidans
2005 yýlýnda görülmüþtür.
Ülkemizde 1997-2001 yýllarý arasýnda görülen
kuduz riskli temas olgularýnýn yüzde 97.7'si evcil
hayvanlardan (Yüzde 74'ü köpeklerden), geri kalan
yüzde 2.3'ü vahþi hayvanlardan kaynaklanmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý polio ve çiçek hastalýðýný eradike
etmiþtir; fakat kuduz ve kuduz riskli temas
olgularýnda ayný baþarýyý yakalayamamýþtýr. Nitekim
Dünya Saðlýk Örgütü, kuduz ve kuduz riskli temas
olgularýnda mücadelede baþarýnýn yakalanmasý için
veterinerlik ile halk saðlýðý hizmetleri arasýnda yoðun
ve sürekli bir iþbirliðini gerekli gördüðünü
belirtmiþtir.
Anahtar Sözcükler: Kuduz riskli temas, kuduz,
Türkiye.

Abstract
The purpose of this study is to determine that
the rabies risk-contact cases are an important public
health problem for Turkey and its solution depends
on the cooperation between different sectors and
institutions.
While Turkey is among the few European
countries where human rabies cases are reported,
these have been decreasing in the recent years;
there has been one case in 2002, one in 2003, two
in 2004 and none in 2005. However, the number of
the rabies risk-contact cases have not decreased.
The incidence of rabies risk-contact cases were
183.88 per hundred thousands (116,226 cases) in
1995 and 211.36 per hundred thousand (152,317
cases) in 2005. During these years, the lowest
incidence was in 2002 with 117.81 per hundred
thousand (82,956 cases) and the highest incidence
was in 2005. In our country, from 1997 to 2001,
97.7% of the rabies risk-contact cases originated
from domestic animals (Dogs constituted 74%.)
and 2.3% from wild animals.
The Ministry of Health has eradicated polio and
smallpox from the country, but has not achieved
the same success in rabies and rabies risk-contact
cases. World Health Organisation has proposed that
continuous and intensive cooperation between
veterinary and preventive health care sectors are
required for a successful outcome for decreasing
rabies risk-contact cases.
Key words: Rabies, rabies risk-contact, Turkey.

Giriþ
Kuduz, evcil ve vahþi hayvanlar tarafýndan
bulaþtýrýlan ve hastalýðýn belirtilerinden
herhangi biri geliþince hem insan hem hayvan
için öldürücü olan zoonotik bir viral hastalýktýr.
Dünyada kuduzdan kaynaklanan yýllýk
ölümün kuduzun endemik olduðu Afrika ve
Asya'daki yoðun nüfuslu ülkeler için daha
yüksek olgu tahminleri olup olmamasýna göre
40.000 ile 70.000 arasýnda yüksek bir sayý
olabileceði tahmin edilmektedir (1).
Ýngiltere, Japonya, Belçika, Finlandiya,
Fransa, Norveç, Portekiz, Ýspanya, Ýsviçre ve

Ýsveç'te kuduz eradike edilmiþ durumdadýr (2).
Diðer geliþmiþ ülkelerde görülen kuduz olgusu
sayýsýnda ilk sýrayý vahþi hayvan kuduzu,
geliþmemiþ ve geliþmekte olan ülkelerde ise
evcil hayvan kuduzu almaktadýr (3,4).
Kuduzun insanlara ve hayvanlara geçiþi
enfekte hayvanýn salyasý ile doðrudan temas
ile olur (ýsýrma, týrmalama, mukoza
membranýný ve açýk yarayý yalama). Kuduz
riskli temas olgularýnýn dünyadaki en önemli
nedeni köpeklerin ilk sýrada yer aldýðý evcil
hayvanlardýr. Dünyada her yýl kuduz kuþkulu
hayvanla temas ettiði için 10 milyon insanýn
tedavi gördüðü tahmin edilmektedir (1).

* 28-30 Eylül 2004 tarihleri arasýnda Ankara'da düzenlenen "lX.
Ulusal Halk Saðlýðý Günleri"nde poster olarak sunulmuþtur.
**Arþ. Gör.; Celal Bayar Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Manisa Tabip
Odasý Üyesi
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Ülkemizde de yine köpeklerin ilk sýrada yer
aldýðý evcil hayvan kaynaklý yýllýk yaklaþýk
100.000 kuduz riskli temas olgusu bildirilmiþtir
(5,6).
Bu çalýþmada, kuduz riskli temas olgularýnýn
ülkemiz için önemli bir halk saðlýðý sorunu
olduðunu ve çözümün ilgili kurumlar
arasýndaki iþbirliðinden geçtiðini göstermek
amaçlanmýþtýr.
Yöntem
Bu çalýþma Saðlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Köy
Ýþleri Bakanlýðý ve Dünya Saðlýk Örgütü verileri
ve ilgili makaleler taranarak 10.12.2005 ile
10.01.2006 tarihleri arasýnda yapýlmýþtýr.
Bulgular
Türkiye'de 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve
Zabýtasý Kanunu'na göre hayvanlarda ihbarý
mecburi 25 hastalýktan biri olan hayvan
kuduzu bildiriminde ön sýrayý sokak
köpeklerinin neden olduðu evcil hayvan
kuduzu almaktadýr. Evcil hayvan kuduzu
olgularýnýn vahþi hayvan kuduzu olgularýndan
fazla olduðu üç Avrupa ülkesinden biri
Türkiye'dir (Evcil hayvan kuduzunun vahþi
hayvan kuduzuna oraný: Türkiye'de 10:1,
Rusya Federasyonu'nda 1.7:1 ve Ukrayna'da
1.4:1 olarak belirtilmiþtir) (7).
Hastalýðýn vahþi hayvanlara taþýnmasýnda
köpeklerin rolü olabileceði gibi vahþi
hayvanlarýn da kuduz virusunun rezervuarý
olabileceði göz önünde bulundurulmalýdýr.
Türkiye'de evcil köpeklerden tilkilere kuduz
geçiþi söz konusudur (8).
Türkiye'de Bildirimi Zorunlu Grup A
Hastalýklarý içinde yer alan insan kuduzu için
1925-1994 yýlarý arasýnda 1735 olgu
bildirilmiþtir (9). 1995-2004 yýllarý arasýnda
Tablo 1. Türkiye'de kuduz ve kuduz riskli temas olgularý ve
insidanslarý, 1995-2005
Yýllar
Sayý
Mortalite
Sayý
Görülme
hýzý
hýzý*
(1.000.000)
(1.000.000)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1
1
5
3
7
3
3
1
1
2
0

0,02
0,02
0,02
0,08
0,05
0,11
0,04
0,04
0,01
0,02
0.00

116.226
99.941
80.630
86.267
82.384
87.508
85.030
82.956
110.624
95.285
152.317

183.88
158,85
126,49
133,16
125,17
128,98
123,09
117,81
154,13
138,17
211,36

Avrupa'da çoðunluðu Doðu Avrupa
ülkelerinde (2003 yýlýndaki altý olgunun üçü
Rusya Federasyonu, ikisi Ukrayna ve biri
Letonya'dan, 2004 yýlýndaki 13 olgunun 12'si
Rusya Federasyonu'ndan ve biri Almanya'dan
olmak üzere) toplam 114 olgu bildirilmiþtir
(7,10,11). 1995-2005 yýllarý arasýnda Türkiye'de
27 olgu bildirilmiþtir (Þekil 1). Ülkemizde
1970'lerde kuduzun 1/1.000.000 olan
mortalite hýzý azalarak 1987 yýlýnda
0.4/1.000.000 ve 2005 yýlýnda
0.00/1.000.000 olarak gerçekleþmiþtir (6,12).
Türkiye'de Bildirimi Zorunlu Grup A
Hastalýklarý içinde yer alan kuduz riskli temas
insidansý 1995 yýlýnda yüz binde 183.88
(116.226 olgu), 2005 yýlýnda yüz binde
211.36 (152.317 olgu); yine ayný yýllar
arasýnda en düþük insidans 2002 yýlýnda yüz
binde 117.81 (82.956 olgu) iken; 2005 yýlýnda
en yüksek insidans görülmüþtür (6,12) (Tablo 1).
Ülkemizde 1997-2001 yýllarý arasýnda
görülen kuduz riskli temas olgularýnýn yüzde
97.7'si evcil (Yüzde 74'ü köpeklerden), yüzde
2.3'ü vahþi hayvanlardan kaynaklanmýþtýr (13).
Türkiye'de kuduz riskli temas olgularý en fazla
yoðun nüfuslu yerleþim birimlerinde
görülmektedir (2001 verilerine göre kuduz
riskli temas olgularýnýn %21'i Ankara, Ýstanbul
ve Ýzmir'den bildirilmiþtir) (2,5).
1995-1999 yýllarý arasýnda kuduz riskli
temas sonrasýnda Avrupa'da 250.743 (14),
Türkiye'de 430.127 kiþi tedavi altýna alýnmýþtýr
(13) (Þekil 2).
Kuduz aþýsýnýn bir kýsmý Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan ithal edilmekte ve sosyal güvencesi
olmayan vatandaþlara ücretsiz olarak
uygulanmaktadýr. Bir kýsmý da özel firmalarca
ithal edilmekte ve sosyal güvencesi olan
vatandaþlara hekim tarafýndan hastanýn
reçetesine yazýldýðýnda hasta katýlým payý
alýnmadan hastanýn kurumunca ödenmek
sureti ile uygulanmaktadýr. Bir doz Ýnsan
Diploid Hücre Aþýsý'nýn (Human Diploid Cell
Vaccine-HDCV) Saðlýk Bakanlýðý’na maliyeti
12, eczanede satýþ fiyatý ise 40 ABD dolarýdýr
(13).
1995-2004 yýllarý arasýnda kuduz riskli
temas olgularýn sayýsý su ve besinlerle bulaþan
hastalýklar (tifo, paratifo, basilli dizanteri,
amipli dizanteri, hepatit A) (15,16), aþý ile
korunulabilir hastalýklar (kýzamýk, boðmaca,
hepatit B, tetanoz, difteri, neonatal tetanoz,
polio) (17,18), diðer zoonotik ve vektörlerle
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Þekil 1. Türkiye ve Avrupa'daki insan kuduz olgusu, 1995-2004

bulaþan hastalýklarýn (brusella, kala azar, þark
çýbaný, þarbon, leptospiroz) sayýlarýndan daha
fazladýr (Þekil 3). 2005 yýlýndan itibaren
hastalýk bildirimleri standart olgu tanýmlarý ile
yapýlmaktadýr. Ayný yýl su ve besinlerle
bulaþmýþ 10.514 ve 5.287 aþý ile korunulabilir
olasý olgu da hesaba katýlmýþtýr. 1995-2004
döneminin baþlarýnda bildirimi zorunlu
solunum yolu ile bulaþan hastalýklarýn
(meningokok, kýzýl ve streptokok) sayýsý kuduz
riskli temas olgularýnýn sayýsýndan fazla iken
2000 yýlýndan sonra kuduz riskli temas
olgularýnýn sayýsýnýn daha fazla olduðu
görülmektedir (19,20) (Þekil 4).
Dünya Saðlýk Örgütü, kuduz ve kuduz riskli
temas olgularý ile mücadelede baþarýnýn
yakalanmasý için veterinerlik ve halk saðlýk
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hizmetleri arasýnda yoðun ve sürekli bir
iþbirliðini gerekli görmektedir (1). Bu nedenle
Mayýs 1978'de toplanan 31. Dünya Saðlýk
Asamblesi kararý uyarýnca baþta Dünya Saðlýk
Örgütü'nün katkýlarý ile Türkiye'nin de üye
olduðu Akdeniz Ülkeleri Zoonoz Kontrol
Programý oluþturulmuþtur (21).
Türkiye'de, 1978 yýlýnda üyesi olduðu bu
programdan yola çýkýlarak, Saðlýk Bakanlýðý ve
Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý arasýnda zoonoz
hastalýklara karþý (Kuduz, brucelloz, tüberküloz
vb.) gerekli önlemelerin alýnabilmesi amacýyla
1991 yýlýnda sekreteryasý Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý’na baðlý olan Türkiye Zoonoz Milli
Komitesi kurulmuþtur. Bu komitenin bir baþkan
(ikiþer senelik dönem baþkanlýðý þeklinde sýrasý
gelen bakanlýðýn bakaný ya da bakanca
görevlendirilecek müsteþarýdýr), iki baþkan
yardýmcýsý (bir týp hekimi ve bir veteriner
hekim) ile 21 üyeden oluþmasý ve yýlda en az
dört kez toplanmasý öngörülmüþtür. Komitenin
amacý ülkemizdeki zoonoz hastalýklarýn
saptanmasý, zoonoz haritasýnýn çýkarýlmasý,
epidemiyolojik çalýþmalarýn yapýlmasý, bu
hastalýklarla mücadeleye yönelik plan ve
projeler hazýrlanmasý, eðitim çalýþmalarý
yapýlmasý ve ilgili kurumlar arasýnda iþbirliði
saðlanmasýdýr.
Komite 1999 yýlýna kadar toplanamamýþ, ilk
toplantýsýný 26.10.1999, ikinci toplantýsýný
21 02 2000 tarihinde yapmýþtýr (22). Komite ilk
toplantýsýnda ülkemizde hala önemli bir halk
saðlýðý sorunu olmaya devam eden kuduz
hastalýðýnýn kontrol altýna alýnmasý için Türkiye
Ulusal Zoonoz Komitesi Kuduz Hastalýðý
Çalýþma Grubu’nu oluþturmuþ bu grup da
Kuduz Hastalýðý Mücadele Programý’ný
hazýrlamýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý'na
belediyelerin evcil hayvanlarýn kontrolü
bölümünde belirtilenleri yerine getirmesi için
2958 sayýlý ve 20 Þubat 2002 tarihli Kuduzla
Mücadele Programýný göndermiþtir. Ýçiþleri
Bakanlýðý da ilgili yazýyý 7 Mart 2002'de
belediyelere duyurulmasý için 81 ilin valiliðine
göndermiþtir (13). Evcil hayvanlarýn kontrolü
bölümünde belediyelerce yerine getirilmesi
istenen görevler sahipsiz kedi ve köpeklerin
toplanmasý, toplanan hayvanlarýn
barýndýrýlmasý ve sahiplendirilmesi, itlaf,
kýsýrlaþtýrma, aþýlama olarak belirlenmiþtir.

Þekil 2. Türkiye ve Avrupa’da kuduz aþýsý olanlarýn sayýsý, 1995-1999
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Þekil 3. Kuduz riskli temas ve bazý bulaþýcý hastalýk gruplarý, 1995-2005

Tartýþma
Son yýllarda kuduz olgularýnda bir azalma
yaþanmýþtýr; fakat kuduz riskli temas
olgularýnda bir türlü istenen düþüþ
gerçekleþtirilememiþtir.
Türkiye'de bildirim sisteminden
kaynaklanan sorunlar olmakla birlikte diðer
bildirimi zorunlu hastalýk gruplarý ile
karþýlaþtýrdýðýmýzda kuduz riskli temas
olgularýnýn büyük bir halk saðlýðý sorunu
olduðu ortaya çýkýyor. Ülkemizde aþý ile
korunulabilir hastalýklarýn kuduz riskli temas
olgularýna göre çok düþük sayýda olduðu
görülüyor. Saðlýk Bakanlýðý aþý ile korunulabilir
hastalýklardan polio ve çiçek hastalýðýný eradike
etmiþtir; fakat kuduz ve kuduz riskli temas
olgularýnda ayný baþarýyý gösterememiþtir.
Nitekim Dünya Saðlýk Örgütü de kuduz ve
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Þekil 4. Kuduz riskli temas ve solunum yolu ile bulaþan hastalýk sayýlarý,
1995-2004

kuduz riskli temas olgularýnda mücadelede
baþarý yakalanmasý için veterinerlik ile halk
saðlýðý hizmetleri arasýnda yoðun ve sürekli bir
iþbirliðini gerekli gördüðünü belirtmiþtir.
Kuduz riskli temas olgularýnýn Türkiye'deki
insidanslarý Avrupa'ya göre yüksektir. Ayný
zamanda Kuduz riskli temas olgularýnýn
çoðunlunun aþý tedavisine alýnmasý bu sorunun
halk saðlýðý boyutu yaný sýra ekonomik
boyutunu da beraberinde getirmektedir.
Kuduz riskli temas olgularýnýn hemen hepsinin
evcil hayvanlardan ve özellikle sahipli aþýsýz ya
da baþý boþ köpeklerden kaynaklanmasý (5) ve
yine büyük çoðunluðunun baþta büyük þehirler
olmak üzere yoðun yerleþim birimlerinde
görülmesi belediyelerinin bu konudaki
görevlerini yapamadýklarýný ve bunun nedenleri
üzerinde durulmasý gerekliliðini ortaya
koyuyor. Üstelik Türkiye Milli Zoonoz
Komitesi’nin 2002 yýlýnda 5272 sayýlý
Belediyeler Kanunu'na dayanarak belediyelerin
yerine getirmesi gereken iþleri anýmsatmasý da
kuduz riskli temas olgularýnda bir düþüþ
saðlayamamýþtýr (6,12).
Türkiye'nin 1978 yýlýnda oluþturmasý
gereken zoonoz komitesini 1991 yýlýnda
oluþturmasý ve ancak 1999 yýlýnda
toplayabilmesi ve ardýndan yoðun ve sorunu
çözen bir ortaklaþa çalýþmanýn
oluþturulamamasý sorunun çözümünün
gecikmesinde önemli bir etkendir. Kuduz riskli
temas olgularý konusundaki veriler, kurumlar
arasýndaki iþbirliðini yeterince
saðlayamadýðýmýzý, sorunlarýmýzýn açýk ve
önyargýsýz olarak tartýþýlamadýðýný ve
önlemlerinin belirlenerek, kararlýlýkla
uygulamaya konulamadýðýný göstermektedir
(5).
Sonuç
Evcil hayvanlardan kaynaklanan kuduz riskli
temas olgularýnýn azaltýlmasýnda bir türlü
istenen baþarý gerçekleþtirilememiþtir. Çözüm
için 1.593 sayýlý Umumi Hýfzýsýhha Kanunu,
3.285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanunu
ve 5.272 sayýlý Belediyeler Kanunu'na göre
Saðlýk Bakanlýðý’nýn, Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý’nýn ve Belediyelerin yetkili kuruluþlar
olarak Türkiye Ulusal Zoonoz Komitesi aracýlýðý
ile sorunu çözemeyecek deðil çözebilecek bir
iþbirliðine gitmeleri zorunludur.
Ýletiþim: Nasýr Nesanýr
E-posta: nasirnesan@hotmail.com
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STED Okuyucu Danýþma Kurulu’nda yer almak ister misiniz?
Lütfen bize Dergi ile ilgili deðerlendirmelerinizi yazýnýz. Bundan
sonraki sayýlar sizin de katkýnýzla oluþsun. Sizden gelecek her türlü
katký, öneri ve eleþtiri bizim için çok önemli... Ýletiþim kolaylýðý için
açýk adresinizi, telefon numaralarýnýzý ve varsa elektronik posta
adresinizi eklemeyi unutmayýnýz.
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