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Özet 

İnsan, hayvan ve ekosistem arasındaki ilişki dünyanın var olduğu günden 
bu yana süre gelmektedir. Bu üçlü arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. 
Ekosistemde meydana gelen her türlü değişiklikler doğrudan insan ve hay-
van sağlığına yansımaktadır. Her iki canlıda meydana gelen sağlık sorunları 
insanın avcılık ve yerleşik döneme geçtiği dönemlerden günümüze kadar 
sürmektedir. İnsan ve hayvalar arasında ki ilişki köklü kültürel değerler ile 
bağlantılıdır. İnsanoğlunun yaklaşık 10 bin yıl önce tarım devrimiyle yerle-
şik döneme geçmesiyle bu iki canlının yaşamış olduğu sağlık sorunları in-
sanoğlunu çözüme zorlayarak gözlem yapmasını sağlamıştır. Bunun sonu-
cunda insan gerek kendisi, gerek birlikte yaşadığı hayvanlarında sağlık so-
runlarıyla ilgilenerek ve karşılaştırmasını yaparak bir takım tedavi yöntemle-
ri geliştirmiştir. Bu yöntemleri geliştirirken zaman zaman doğadan fayda-
lanmış, doğada meydana gelen değişimi dikkatle izlemiştir. Doğadaki deği-
şim insanı bazı tedbirler almaya sevk etmiştir. Özellikle yıl içinde dört mev-
simde oluşan coğrafi şartlar bu değişimin en önemli can alıcı noktaların-
dandır. Dünyada yaşanan sanayi devrimiyle birlikte “Ekosistem + Hayvan 
+ İnsan” üçgeninde daha ciddi sağlık sorunlar gündeme gelmeye başlama-
sıyla bilim insanları bu sağlık sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için bu 
üçgeni oluşturan alanlarla daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Çünkü 
sanayileşme ile birlikte tüm dünyada ciddi ekolojik tahribatlar yaşanmaya 
başlandı ve hâlâ da bu tahribat bütün hızıyla sürmektedir. Bunun sonucu 
1950 yılında dünya üzerinde görülen toplam zoonoz sayısı 86 iken günü-
müzde bu sayı 2002 yılı itibariyle 832’ye ulaşmıştır. Son yıllarda ortaya 
çıkan hayvan orijinli koronavirüs vakaları tüm dünyayı tehdit eder hale 
gelmesinin arkasında dünya önemli bölgelerinde bulunan yaban hayat 
ekosisteminin tahribatı bulunmaktadır. Bugün tüm dünyayı kasıp kavuran 
SARS-cov-2 bunlardan birisi olup ayni zamanda bir zoonozdur. Bu koro-
navirüs’ün meydana getirdiği COVID-19 pandemisi ne yazık ki bugüne 
kadar engellenememiş, tüm dünya bu pandemi karşısında adeta çaresiz 
kalmıştır. Tüm uzmanlar COVID-19 pandemisiyle mücadele edebilmek için 
“disiplinlerarası işbirliği ve beraber çalışma ruhu” gerektiğini dile getirmek-
tedir. Bu birlikte çalışma ruhu 2007 yılında Amerikan Veteriner Hekimleri 
Birliği ve Amerikan Tabipler Birliği’nin çok sayıda bilim insanı ile birlikte 
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Washington DC’de tüm dünyaya deklare ettikleri yeni bir sağlık yaklaşımı 
olan “Tek Sağlık” ile mümkün. Günümüz dünyasında zoonotik hastalıkla-
rın kaynağı konumunda olan yaban hayatı koruyan bir sağlık anlayışının 
olmaması, insanlar arasında hayvan kökenli zoonotik hastalıklarda ciddi 
artışlar yaşanması, insanlarda görülen bulaşıcı hastalıklarının yüzde 75’nin 
hayvan kökenli, zoonotik olması “Tek Sağlık (One Health)” anlayışını gün-
deme getirmiş ve başta DSÖ [WHO (World Health Organization)], 
UN/FAO [United Nations / Food and Agriculture Organization (Birleşmiş 
Milletler Gıda Tarım Teşkilatı)], OIE [Office International des Epizooties 
(Uluslararası Dünya Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Örgütü <U.D.B.H.H.Ö )] 
gibi dünya çapında önemli kuruluşlar olmak üzere tüm dünyaca benim-
senmiştir. İnsan, hayvan ve ekosistem üçlüsü arasında oluşturulacak enteg-
re bir sağlık anlayışı olan “Tek Sağlık”  anlayışına dayalı sağlık anlayışı ile 
özellikle yaban hayatı koruyan, yaban hayat kaynaklı bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasının önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü özünde 
“Yaban Hayat ve Ekosistem Sağlığı”nın korunması yer almaktadır. Günü-
müz dünyasında uygulanmakta olan sağlık sistemi “Koruma Tedaviden 
Önemlidir” prensibinden uzak, tıbbın farklı disiplinlerini bir araya getirme-
diği gibi eşgüdüm içinde çalışmasını önleyen ve sağlığa ayrılan kıt kaynak-
ların en yararlı bir şekilde kullanılmasına müsaade etmeyen, “Yaban Hayat 
ve Ekosistem Sağlığı”nın korunmasını esas almayan, halkın sağlığının ko-
runmasından ziyade ticari zihniyetle pekiştirilmiş bir sağlık anlayışı yapısına 
sahip  bir sistem olduğu için “Tek Sağlık” anlayışına ihtiyaç var. Tek Sağlık, 
halka daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için “koruma tedaviden üstündür” 
prensibinin esas alındığı, birden fazla farklı sektörlerin iletişim halinde oldu-
ğu, birlikte entegre çalıştığı, geleceğe yönelik olarak ortak politikaların ve 
fikirlerin üretildiği, sağlığın bütünsel olarak korunmasına yönelik farklı disip-
linlerin birlikte ortak araştırmalar yaptığı bir uygulama ve yaklaşımdır. O 
nedenle sağlıkta “Tek Sağlık” gibi işbirlikçi yaklaşımlar umut vericidir, ulu-
sal ve küresel sağlığın korunması için gerekli ve önemli bir sağlık yaklaşımı-
dır. 

 

Giriş 

Bir hekimin başlıca üç hedefi vardır. Birinci hedefi, insanları hasta etme-
mek; ikincisi, hastalıkları vaktinde teşhis ederek başkalarına bulaşmasına 
mani olmak; üçüncüsü de hastaların tedavisiyle uğraşmak. Tıbbın bu üç 
hedefinden birincisi ve ikincisi hekimliğin en esaslı gayelerini oluşturur. Bu 
iki esas gaye insan ve veteriner hekimliğinde müşterektir. Bu iki meslek bu 
amaçlarına ulaşmak için her iki kardeş tababet birçok şubeleriyle geçmişten 
günümüze kadar durmaksızın çalışmış ve çalışmaktadır. (1)  

Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu, 
kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta olmamaları 
için çalışmak için çalışmaktır. Ancak, herkesi her hastalıktan korumak ola-
naksızdır. İşte o zaman, hekimin ikinci görevi olan hastaları tedavi ve reha-
bilite etmek devreye girmektedir. (2) İnsan hekimi ve veteriner hekimliği 
meslekleri, tıbbın üç ana hedefini ve hekimliğin esas gayesini oluşturan 
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birinci ve ikinci hedefler ile müşterek 
gayeye sahip olmaları, sağlık hizmetle-
rinin birinci amacı için ortak hareket 
etme mecburiyetinde olduklarını ortaya 
koymaktadır. Çünkü 1762 yılında  
Fransa’nın Lyon şehrinde dünyada ilk 
olarak veteriner hekim yetiştirmek 
amacıyla açılan veteriner okulu faaliye-
te geçtiğinde veteriner hekimliği mesle-
ğinin, veteriner biliminin sadece hay-
van sağlığından ibaret olduğu düşü-
nülmüş olsa da çok kısa bir süre içinde 
böyle olmadığı, insan sağlığının ko-
runmasına yönelik katkıda bulunabile-
cek bir çok bilimsel yönlerinin de olduğu görülür ve o tarihlerden bugüne 
bu işbirliği sürüp gelmiştir. Nitekim bir veteriner hekim kadar bilgili olan 
ünlü tıp bilim insanı Prof. Dr. Rudolf L. K Virchow (1821-1905) 1855 yılın-
da Trichinella ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonucunda karşılaştığı pato-
jenin o güne kadar karşılaştığı patojenlerden çok farklı bir patojen olması 
nedeniyle zoonosis terimini kullanarak  insan ve hayvan enfeksiyonları ara-
sında bağlantı kuran ilk bilim insanı olarak bu çalışmasıyla bilimsel, tarihi 
gerçeği dile getirir ve “Ben sadece şunu bilirim ki; insan tıbbı ile veteriner 
tıbbı arasında bir fark yoktur, olmamalıdır da, zaten bir alanda elde edilen 
deneyim diğer alanın gelişmesini destekleyecektir” şeklinde açıklamalarda 
bulunarak insan ve veteriner tıbbının işbirliğinin önemini vurgular. Daha 
sonra, Almanya’da Prof. Dr. Rudolf L.K Virchow’un yanında kısa bir süre 
çalışan öğrencisi modern tıbbın babası olarak bilinen Kanadalı Dr. William 
Osler (1849-1919), “Veteriner Hekimlik ve İnsan Hekimliği birbirini ta-
mamlamaktadır ve tek tıp/tek hekimlik olarak düşünülmeli, kabul edilmeli-
dir “ şeklinde ki açıklamalarıyla hocası olan Virchow’u  desteklemiştir. Ara-
dan geçen uzun bir süre zarfında her iki meslek 20. Yüzyılda kendi alanla-
rına çekilmiş, bu işbirliğinden uzaklaşmışlardır. Fakat 21. Yüzyıla gelindi-
ğinde tıpta ve insanların yaşam standartlarında dikkat çekici ilerlemeye 
rağmen tüm dünyada insan sağlığında yaşanan sağlık sorunları tüm dün-
yada ki sağlık otoritelerini bu sorunların çözümü için bir arayışa sevk etmiş-
tir. Epidemiyolojinin babası olarak bilinen Prof. Dr. Calvin W.Schwabe, 
(1927-2006) 21. Yüzyılın en önemli zorluklarından olan “Zoonozlarla Mü-
cadelede”, tıbbın iki farklı disiplini olan “İnsan Tıbbı” ile “Veteriner Tıbbı” 
nın işbirliğini önererek “TEK TIP, TEK SAĞLIK” çatısı altında toplanarak 
ortak hareket etmeleri halinde başarı elde edilebileceğini belirtmiştir. (3) Üç 
baskı  halinde yayınlamış olduğu “Veterinary Medicine and Human He-
alth” adlı kitabının ilk baskılarında bahsettiği “Tek Sağlık (One Health)” 
terimini, aynı kitabının 1984 yılında yayınlanan üçüncü baskısında tekrar 
kullanarak kitabın birinci bölümünde “The Challenge of “One Medicine” 
başlığı ile bu konuya geniş yer vermiştir. 
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Tek Sağlık Nedir? Ve Nasıl Ortaya Çıktı? 

“Tek Sağlık” yeni bir kavramdır. Geçmişi 1800’lü yıllara kadar uzanmakla 
birlikte tarihin değişik dönemlerinde rastlamaktayız. Gelişme süreci Hipok-
rat (M.Ö 370-460)’a kadar uzanır. Hipokrat ilk defa halk sağlığının temiz 
bir çevreye bağlı olduğu kavramını “On Airs, Waters, and Places” başlıklı 
yazısında belirterek ortaya atmış ve geliştirmiştir. (3) İnsanlık tarihine baktı-
ğımızda tüm dönemlerde insan hastalıklarıyla, hayvan hastalıklarının daima 
ilişkili olduğu görülmektedir. Hatta ilk insanlar, yaşadıkları mağaraların du-
varlarına çizdikleri hayvan figürleri ve av sahneleriyle insan ve hayvan iliş-
kisini anlatmaya çalışmışlardır. Eski çağlardan beri çeşitli parazitlerin insan 
ve hayvanlarda ortak olarak bulunduğu ya da birinden diğerine bulaştığı 
bilinmekteydi. Ortaçağ boyunca gerek Avrupa’da gerekse İslam uygarlığı 
etkilerinin görüldüğü ülkelerde yazılmış tıp eserlerinde insanlarla birlikte at, 
köpek, balık ve diğer evcil hayvan türlerinin parazitleri ve bunların neden 
olduğu hastalıklara birlikte yer verilmiştir. İlk insan toplulukları kendilerinde 
ya da hayvanlarında ortaya çıkan hastalıkların nedenlerini, açıklama geti-
remedikleri doğa olayları gibi olağanüstü bazı güçlere bağlamışlardır. Hay-
vanlarda görülen hastalıkların hem ekonomik hem de sağlık yönünden in-
sanları etkilemesi hastalıklardan korunma ve sağlıklı olma yolunda çeşitli 
kuralları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle bazı dinlerde ve onların 
kitaplarında parazitlerle bulaşmış hayvanların etlerinin tüketilmesi yasak-
lanmıştır. Kurallar belirlenmesine rağmen insanlığı, insanlar arasında görü-
len salgın hastalıklar kadar hayvan salgınları da son derece korkutmuş, 
özellikle insan ve hayvanlarda görülen salgınlar çok sayıda ölüme, kıtlık ve 
açlığa neden olmuştur. Hekimlikteki yeni buluş ve uygulamalar insan sağlı-
ğına olağanüstü katkılar yaparken, hayvan hastalıkları tüm ülkelerde zarar 
boyutlarını genişleterek devam ediyordu.  

Batı Avrupa’da 1711 ile 1769 yılları arasında elli yıl içinde 200 milyondan 
fazla sığır, sığır vebasından ölmüştü. (4) O tarihlerde veteriner hekim yetişti-
ren okullar olmaması nedeniyle veteriner hekimliği mesleği mevcut değildi. 
Hayvan sahipleri insan, hayvan fark etmez, ikisi de benzer canlılar deyip 
çareyi zamanın insan hekimlerine gidip yardım istemişler. Hekimler hay-
vanlarda görülen hastalıkların çok farklı bir hekimlik alanı olduğunu bunun 
için çok özel bir eğitim gerektiğini belirtmişlerdir. Nitekim zamanın hekimle-
rinden İtalya’da Dr. Lancisi ve İngiltere’de Dr. Bates hastalığın söndürül-
mesi için hazırladıkları ve ülkelerinin hükümetlerine sundukları raporda 
gerekli önlemlerin alınması yanında hastalıkla başarılı olunabilmesi için 
“Veteriner Hekimliği” okullarının açılmasının zorunlu olduğunu ilk kez dile 
getirmişlerdir. Bu öneri 13 Şubat 1762 tarihinde Claude Bourgelat tarafın-
dan dikkate alınarak Fransa’nın Lyon şehrinde dünyanın ilk “Veteriner 
Okulu”nun açılması ile dünyada ilk veteriner hekimliği eğitimi böylece baş-
lamış olur. (3) Bazı bilim insanları dünyada Veteriner Hekimliği eğitiminin 
Lyon’da başlamasıyla “Tek Sağlığın Doğuşu” olarak bilimsel konferanslar-
da ve kongrelerde dile getirmektedirler. (5) Nitekim “Veteriner Hekimliği” 
eğitiminin başladığı yıllarda veteriner hekimliği mesleğinin faaliyet alanının 
sadece tarım sektörü içinde hayvan sağlığına yönelik olduğu kabul edilmiş 
olsa da zaman içinde “Veteriner Hekimliği Mesleğinin” faaliyet alanının 
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sadece hayvan sağlığı hizmetiyle sınırlı olmadığı insan sağlığına yönelik bir 
takım katkılarının da olabileceği fark edilir ve ilk ortak çalışma “Bulaşıcı 
Hastalıklara” yönelik olarak insan hekimliği ve veteriner hekimliği işbirliği 
başlar. Bu iş birliği sayesinde, mikrobiyoloji alanında çok önemli interdisip-
liner çalışmaların yapılmasıyla dünyada mikrobiyoloji biliminin temellerinin 
atılması gerçekleşir. Aynı dönemde bir veteriner hekim kadar bilgili olan 
patolog, fizyolog, anatomist, antropolog, halk sağlıkçı, sosyal hekimliğin en 
önemli temsilcilerinden olan ünlü Alman tıp bilim insanı Prof. Dr. Rudolf 
L.K Virchow önemli bir halk sağlığı sorunu olan Trichinella ile ilgili 1855 
yılında yapmış olduğu araştırma ile elde ettiği bilgiler sayesinde dünyada ilk 
kez insan ve hayvan enfeksiyonları arasında bağlantı kuran bir bilim insanı 
olarak veteriner hekimli mesleğinin ve veteriner tıbbının insan sağlığı için 
vazgeçilemez bir öneme sahip olduğunu görür ve “Ben sadece şunu bilirim 
ki; insan tıbbı ile veteriner tıbbı arasında bir fark yoktur, olmamalıdır 
da,zaten bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekle-
yecektir” şeklinde açıklamalarda bulunarak tarihi bir gerçeği dile getirir. 
Aynı şekilde kısa bir süre yanında çalışan öğrencisi olan ve modern tıbbın 
babası olarak da bilinen Kanadalı Dr. William Osler, “Veteriner Hekimlik ve 
İnsan Hekimliği birbirini tamamlamaktadır ve tek tıp/tek hekimlik olarak 
düşünülmeli, kabul edilmelidir” şeklinde açıklamalarda bulunarak hocası 
olan Virchow’u desteklemiştir. (3) 21. Yüzyıla gelindiğinde birbirini tamam-
layan bu iki mesleğin, gerek insan ve hayvan sağlığı arasındaki yakın etkile-
şim, gerek insan ve veteriner sağlık çalışanlarının çıkarları arasında ki ben-
zerliği dikkate alan Prof. Dr. Calvin W. Schwabe vefatından kısa bir süre 
önce “Tek Tıp, Tek Sağlık” çatısı altında birlikte ortak hareket edilmesi ge-
rektiğini vurgulamıştır. Çünkü 21. Yüzyılda sayıları gittikçe artan zoonozlar 
ile mücadelede başarının ancak bu iki mesleğin “Tek Tıp, Tek Sağlık” çatısı 
altında toplanmaları halinde mümkün olabileceğini belirtmiştir. (6) Dünya-
da ‘Tek Sağlık’ 2000’li yıllara kadar “One Medicine / Tek Tıp”, 2000-2008 
arasında “One World-onehealth /Tek Dünya-Tek Sağlık” olarak gündem 
olmuştur. Uluslararası literatürde 2008’den sonra, “One Health / Tek Sağ-
lık” olarak kullanılmaya başlamıştır. (7) 

İnsan ve veteriner hekimliği meslekleri tıbbın iki farklı disiplinidir. Ünlü tıp 
bilim insanı Prof. Dr. Rudolf L.K Virchow, “Ben sadece şunu bilirim 
ki;insan tıbbı ile veteriner tıbbı arasında bir fark yoktur, olmamalıdır da, 
zaten bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekleye-
cektir” şeklinde belirttiği gibi  bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın 
gelişmesini desteklemektedir. Çünkü her iki meslek de Şekil-1’de görüldüğü 
üzere tüm türlere ait anatomi, fizyoloji, patoloji, epidemiyoloji ve etiyoloji-
den oluşan ortak bir havuzdan beslenmektedir. Yine veteriner hekimliğin, 
genel hekimlik hizmetleri içindeki faaliyet alanı insan hekimliği ile kıyaslan-
dığında oldukça geniş bir alanı kapsamakla birlikte (Şekil-1) her ikisi de 
genel tıbbın anatomi, fizyoloji, patoloji ve tüm türlerdeki hastalıkların kö-
kenleri konularında ortak bilgi birikimini paylaşır. (8) Lyon’da “Veteriner 
Okulu”nun açılması ile mikrobiyoloji alanında devrim niteliğinde gelişme-
nin sağlanması, Virchow ile birlikte hücresel patoloji alanında önemli çalış-
malar yapması ile veteriner tıbbı ile insan tıbbını karşılaştırmalı tıp olarak bir 
araya getirmiştir. (3, 6)   
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Şekil 1: İnsan ve veteriner hekimliği mesleklerinin genel hekimlik içindeki payları, hayvan  
ve insan sağlığı ilişkisinin genel sistem içinde ki dinamikleri ve hayvanların sosyo-ekolojik 

sistemde dağılımı. (6, 8) 

 

Tek Tıp, 1964 yılında hayvan ve insan 
sağlığı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve 
hayvanlarla insanlar arasında bulaşabi-
len zoonotik hastalıkları veya “zoonoz-
ları” önleme ve kontrol etmenin tıbbi 
gerçeklerini anlatabilmek için dünyaca 
ünlü epidemiyolog Prof. Dr. Calvin W. 
Schwabe’nin ortaya attığı bir terimdir, 
kavramdır. Bu sayede tüm dünya zoo-
nozların insanlar, gıda kaynakları ve 
ekonomileri için oluşturduğu risklerin 
farkına varır. (9) Tek Tıp,  tüm insan ve 
hayvan sağlığı ile ilgili hastalıklarının 
genel ifadesidir (Şekil-2). İnsan ve hay-
van sağlığında konu olan hastalıklar 
zoonozlardır. Bir diğer husus ise insan 
sağlığına yönelik olarak deney hayvan-
larında yapılan bilimsel çalışmalar bu 
iki mesleğin “Tek Tıp”ta birleştikleri 
ortak alandır.  

Tek Sağlık ise daha geniş bir sağlık ve hastalık anlayışı ile yalnızca insan, 
evcil hayvan ve yaban hayatı sağlığının birlikte ele alındığı uzlaşı ile elde 
edilebilecek bir yaklaşımdır. Çünkü böyle bir sağlık anlayışı; insan, evcil 
hayvan ve yaban hayatı sağlığı ile hastalıklarının insanlara, gıda kaynakla-
rına ve ekonomilerine ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehdit oluşturması ara-

Şekil-2: Tek Tıp Bileşenleri (3) 
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sındaki temel bağı kurmak hepimizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı ortamları ve 
işleyen ekosistemleri korumak için çok önemlidir. (10) 

Neden Tek Tıp, Tek Sağlık? 

1. Hem yeni yeni zoonoz hastalıkların her geçen gün mevcut zoonoz 
hastalıklara dahil olması, hem de bazı zoonoz hastalıkların tekrar 
eder bir biçimde tüm dünya’da ortaya çıkması 

2. Birçok hastalığın çevre, insan ve hayvan kaynaklı olması ve 
ilişkilerin kompleksliği konusunda yetişmiş personele olan ihtiyaç; 

 Veteriner hekimler ile insan hekimlerinin fizyoloji, patoloji, 
epidemiyoloji gibi temel tıp bilimlerinde ortak bilgi 
havuzlarının olması ve veteriner hekimlerin zoonoz hastalıklar 
konusunda tür genişliğine sahip olması nedeniyle bilgi 
kapsamlarının geniş olması nedeniyle bu ihtiyaca cevap 
verebilecek kapasite de olmaları 

3. Gıda güvenliği, gıda koruma, beslenme, gıda kaynaklı hastalıklar ve 
protein kaynaklarının sağlanmasına yönelik sorunların giderek 
artması 

4. Zoonoz hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinde bütünleşmiş 
bir gözetim sistemi nin sağlanarak zaman kazanılmasının gerekliliği 

5. Halk sağlığı alanında veteriner hekimler ile insan hekimleri ve halk 
sağlığı profesyonellerinin işbirliğine olan ihtiyaç: 

 Kişisel sağlık açısından 

 Toplum sağlığı açısından 

 Karşılaştırmalı tıp araştırmaları açısından 

6. Yeni hastalıkları ortaya çıkması ve artışı 

7. Bio-Agro terörizm açısından 

8. Acil yardım taleplerine yanıt verebilmek için 

9. Multidisipliner biomedikal araştırmalar için 

10. Sakatlıkların önüne geçilmesi ve özürlüler için 

11. Antibiyotik direnci açısından 

12. Çevre sağlığı açısından 

13. Ruh sağlığı açısından 

14. Başta hayvan kaynaklı yaralanmalar ve kazalar olmak üzere çeşitli 
yaralanma ve kazaların önlenmesi ve bu tip olaylarda acil müdahale 
için 

15. Mesleki iş sağlığı açısından 

16. Sağlık eğitimi açısından 



690 

17. Obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivite açısından “Tek Tıp Tek Sağlık 
Konsepti”nin gerekliğini ve önemini mecbur kılmaktadır. (11-13) 
(Şekil-3) 

 

Şekil 3: Tek Sağlık Anlayışı (3) 

 

Amerikan Veteriner Tıp Birliği [American Veterinary Medical Association 
(AVMA)], 2006 yılı içerisinde halk sağlığının iyileştirilmesi adına, insan ve 
veteriner tıbbının birleştirilmesi konusunda çalışmalara başlayarak nisan 
ayında veteriner hekimlerin, insan tıbbı ile ilgilenen diğer meslektaşlarıyla 
ortaklaşa çalışma yolları konusunda öneride bulunmak için on iki kişiden 
oluşan bir çalışma grubu oluşturarak çalışmalarına başlar. Aynı şekilde 
Amerikan Tabipler Birliği [American Medical Association (AMA)], AVMA 
ile diyaloğun geliştirilmesi, tıp okulları ile veteriner biliminin arasındaki ba-
ğın güçlendirilmesi, gözlemleme sürecinde birlikteliğin desteklenmesi ve tür 
bariyerleri arasında teşhis, ilaç ve aşı gelişiminin desteklenmesi adına dü-
zenlenen “Tek Sağlık Girişimi One Health Initiative “ şeklinde bir 
önerge ile veteriner birliğinin hazırladığı proje konusunda kendilerinin des-
tekleyeceklerini bildirirler. Önerge, Haziran 2007’de AVMA’nin Washington 
DC’deki toplantısında kabul edilir. “Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti” verilen 
önerge ile “Tek Sağlık Konsepti” şeklinde evrilirek çalışmalara dünya ça-
pında devam edilmesine karar verilir. Tek Sağlık Konsepti’nin onaylanma-
sına; Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Birliği [American Society of Tropical 
Medical and Hygiene (ASMTH)], AVMA, AMA ve 300’den fazla ünlü bilim 
adamı, insan hekimleri, veteriner hekimler (Türkiye’den o tarihlerde 
A.B.d’nin Boston şehrinde bulunan İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteri-
ner Halk Sağlığı Çalışma Grubu adına Veteriner Hekim Arzu Temizyürek 
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destekledi), nobel ödülüne sahip kişiler, bilim insanları, hükümet liderleri ve 
ulusal bilim akademisi üyeleri katıldı ve start verildi. Bugün tüm dünyadaki 
insan hekimleri ve veteriner hekimlerle, bu meslek mensuplarının meslek 
örgütleriyle iletişim halinde global anlamda halk sağlığına yönelik “Tek 
Sağlık” uygulamaları konusunda meydana gelen gelişmeler hakkında sü-
rekli bilgilendirmeler “Tek Sağlık Girişimi One Health Initiative“ 
merkezi tarafından yapılmaktadır. (11) Tek Sağlık tanımı üzerinde uluslara-
rası kabul görmüş tek bir tanım yoktur, ancak birkaçı önerilmiştir. ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Tek Sağlık Komisyonu tarafından 
paylaşılan en yaygın olarak kullanılan tanım şudur: Tek Sağlık, yerel ve 
evrensel anlamda; insanların, hayvanların ve çevrenin optimal sağlığına 
ulaştırılması için multipldisiplinlerin birlikte çalışarak işbirliği aracılığıyla 
dünya sağlığının (global sağlığın) korunması veya güvenliğinin sağlanması-
dır. (14, 15) Tek Sağlık, belirli disiplinlerin yerini almak veya önemini 
azaltmak için değil, daha ziyade, farklı disiplinlerden bilgilerini bir araya 
getirerek ilgili konuları daha etkin bir şekilde öngörmek ve ele almak için 
onların katkılarını ve katılımını sağlayan bir anlayıştır. (16) 

Türkiye’de “Tek Sağlık”, A.B.d’deki gelişmelere paralel olarak ilk defa İzmir 
Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi 
Veteriner Hekim Arzu Temizyürek tarafından kaleme alınan ve Veteriner 
Hekimleri Derneği Dergisi’nin 2007 yılı, dört sayısında yayınlanan “Veteri-
ner Hekimler ile İnsan Hekimleri Tek Sağlık Konseptine Geri Dönüyorlar” 
başlıklı makalesi ile gündeme taşınmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Türk Tabipleri Birliği 25 Nisan 2009 tarihinde 
“Tek Dünya – Tek Sağlık” bildirgesini imzalamıştır. İzmir Veteriner hekimle-
ri Odası tarafından çeşitli tarihlerde çalıştaylar düzenlenmiş ve düzenlen-
mekte, çeşitli televizyon programlarına katılarak, yine İzmir Veteriner He-
kimleri Odası, Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Üyeleri tarafından 
çeşitli konferans, kongre ve sempozyumlara katılarak kamuoyu ve bilim 
insanları Tek Sağlık konusunda bilgilendirilmektedir. İzmir Veteriner He-
kimleri Odası ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Halk Sağlığı 
Çalışma Grubu’nun dışında çeşitli meslek kuruluşları, üniversiteler ve bilim-
sel dernekler benzer etkinliklerde bulunmaktadır. Bu etkinlikler dünya ile 
kıyaslandığında yeterli mi? Elbette hayır...  

Tek Sağlık uygulamalarının aşama aşama hayata geçirilmesi gerekiyor. Tek 
Sağlık Girişimi’nin amaçlarından bazıları şöyle sıralanabilir: 

1. İnsan tıbbı, veteriner tıbbı okulları ile halk sağlığı okullarının eğitim 
sistemindeki entegrasyonu 

2. Profesyonel yayınlar, konferanslar ve sağlık örgütleri arasında 
disiplinlerarası iletişimin geliştirilmesi 

3. Türler arası hastalık aktarımları üzerinde araştırmaların yapılması 
4. İnsan, hayvan ve yaban hayvanı hayatı hastalıklarının gözlemleme 

kontrollerinin entegrasyonu 
5. Hem insan hem de hayvanları etkileyen örneğin diyabet, kanser, 

otoimmun hastalıklar ve obezite gibi hastalıklar konusunda 
karşılaştırmalı araştırmaların yapılması 
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6. Türler arası hastalıkların kontrolünde ve önlenmesinde yeni teşhis 
metotlarının, ilaçların ve aşıların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
konusunda akademiler, işletmeler ve hükümetler arasında 
birlikteliğin sağlanması 

7. Halkın ve siyasi liderlerin haberdar edilmesi ve eğitilmesi konusunda 
birlikte hareket edilmesi (14) 

Tek Sağlık Konsept’in faaliyet alanları ise şöyle sıralanabilir (14): 

1. Biyomedikal araştırmalar 
2. Biyoterörizm 
3. Besin güvenliği ve koruma 
4. Global besin ve su üretim sistemleri 
5. Enfeksiyöz hastalıklar 
6. Mikrobiyoloji eğitimi 
7. Antimikrobiyal dirençlilik 
8. İklim değişikliğinin etkileri 
9. Halk Sağlığı 

a. Ulusal 
b. Uluslararası 

10. Çevre sağlığı ve çevrenin korunması 
11. Bulaşıcı hastalıkların ekolojisi 
12. Veteriner ve profesyonel çevre sağlığı ve organizasyonları 
13. Yaban hayatın korunması ve desteklenmesi 
14. Karşılaştırmalı tıp 
15. Koruyucu hekimlik   

“Tek Sağlık” faaliyet alanında görev alan meslek grupları ise hemşireler, 
hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, epidemiyologlar, halk sağlığı 
danışmanları, halk sağlığı uzmanları, endüstriyel hijyenistler, çevre uzman-
ları, laboratuvar bilimcileri, sosyologlar, sağlık eğitimcileri, yaban hayat bi-
yologları, hayvan yetiştiriciliği yapanların temsilcisi, bilim insanları, istatis-
tikçiler ve hukukçuları kapsamaktadır (17) 

“Tek Sağlık” Konsepti Faaliyetleri 

Eğitim Alanında Yürütülen Çalışmalar:  

Günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı sağlık tehditleri tek sağlık kon-
septinin tekrar hayata geçirilmesini gerekli kılmış ve 2007 yılından itibaren 
hayata geçirilmiştir. Özellikle insan (halk) sağlığı - hayvan sağlığı ve ekosis-
tem sağlığı ilişkisinin  konusunda yeterli derecede  eğitimli kişilerin eksikli-
ğini gidermek için, bugüne kadar üniversiteler bünyesinde çeşitli eğitim 
programları hayata geçirilmeye başlanmış ve başarılmıştır. Bu gereksinimi 
vurgulamak için Illinois Veteriner Koleji ile Chicago Halk Sağlığı Okulu 
2004 yılında veteriner hekimlere çift diploma sunan DVM/MPH [Doctor of 
Veterinary Medicine/Master of Public Health (Halk Sağlığı Master HSM)] 
programını oluşturmuştur. Veteriner tıbbın ilk dört yıllık doktora programı-
na başlayan öğrenciler ilk yıllarında, beş yılda tamamlayabilecekleri çift 
diplomaya sahip olabilecekleri HSM programına başvurabilmeleri sağlan-
mıştır. Tufts Üniversitesi Veteriner Hekimliği Okulu’nda veteriner hekimler, 
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çift diploma kapsamında ayni şekilde Halk Sağlığı çalışmalarının bir kısmını 
Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ederek gerçekleştirmiş-
ler/gerçekleştirmektedirler. (14) 

Yine tıp öğrencilerine veteriner tıbbını tanıtmak ve zoonoz hastalıkların ta-
nıtılması amacıyla veteriner fakültelerinde, okulları ve kolejlerinde eğitim 
verilerek bilgilendirilmeye çalışıldı. Aynı şekilde veteriner fakültesi, okulu ve 
koleji öğrencilerine de insan hastalıkları konusunda bilgilendirme çalışmala-
rı yapıldı/yapılıyor. Klinik bilimlerinden özellikle ortopedi konusunda ortak 
çalışmaların yapıldığı üniversiteler mevcut. Entegrasyonun geliştirilmesi 
adına ilgili fakülte ve okulların açılış konuşmalarında dekanlar öğrencileri 
konsept konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirerek ve mezuniyet törenle-
rinde ise karşılıklı okulların öğrencileri birbirlerine davet ederek aradaki 
ilişkiler, işbirliği güçlendirilmektedir. (11) 

Türkiye’de tıp ve veteriner fakültelerinde benzer çalışmalardan bahsetmek 
çok zor. Ancak, sadece YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) onaylı, Kocaeli Üni-
versitesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren “Tek Sağlık ve 
Biyogüvenlik” dersi lisans dersi olarak Dr. Öğretim Görevlisi Rüştü Taştan 
tarafından, Balıkesir Üniversitesi, Kapsüt Meslek Yüksek Okulu’nda “Tek 
Sağlık Uygulamaları” adı altında Dr. Öğretim Görevlisi Orkun Babacan 
tarafından eğitim verilmektedir. (18) 

İş Hayatında ve Bilim Alanında Uygulamaya Yönelik Yürütülen Çalışmalar: 

A.B.d’de HSM programına katılarak belgelerini alan insan ve veteriner he-
kimler başta besin (gıda) güvenliği dahil çevre sağlığı gibi halk sağlığını ilgi-
lendiren bir çok alanlarda A.B.d’lerinin FDA (Food and Drug Administra-
tion), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), FSIS (The Food 
Safety and Inspection Service) ve CFSAN (The Center for Food Safety and 
Applied Nutrition) gibi önemli bir çok kuruluşta uzman statüsü ile kontrol 
ve denetim dahil, bilimsel çalışmalar bir çok alanda ve konularda görevlen-
dirilerek  istihdam edilmektedirler. 2007 yılındaki tespitlere göre FDA bün-
yesinde habersiz baskın denetim yapan, topladıkları örnekleri FDA labora-
tuarına gönderen MPH (HSM) yapmış 700 dolayında Halk Sağlığı Müfettişi 
görev yapmaktaydı. Bu müfettişler besin (gıda)lerin hazırlanması ve dağı-
tılması dışında A.B.d’de her eyalette veya eyaletler arasında karayolları 
üzerinde bulunan besin (gıda) tüketim merkezlerinin (restaurant ve fast 
food türü iş yerleri) düzenlenmesi ile ilgili görevleri de bulunuyor. (11)  

Halk sağlığı konusunda özellikle Yellow Fever-Sarı Humma hastalığının 
birçok sivil ve hekimin ölümüne yol açtığı 1800’lü yıllarda tıbbi araştırmala-
rıyla ünlü “John Hopkins Tıp Merkezi”, veteriner hekimler ile insan hekim-
lerinin birlikte araştırmalarını yürüttükleri bir merkez konumundadır. Bu  
merkez Moleküler Karşılaştırmalı Patobiyoloji Departmanı’nda (The Depart 
ment of Molecular & Comparative Pathobiology) olmak üzere veteriner 
hekimler ve insan hekimleri tarafından yürütülen birçok çalışma mevcuttur. 

Departman özellikle insan hastalıklarında hayvan modellerinin geliştirilmesi 
konusuna odaklanmış ve araştırma çalışmalarını şu konular üzerine devam 
ettirmektedir:  
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 AIDS hastalığının hayvan modelini oluşturmak 

 Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser üzerine rodent modellerinin 
araştırılması 

 Rodent fenotiplendirilmesi 

Departman ayrıca hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı alanında aşağı-
daki konular da önemli buluşlara da hizmet etmiştir :  

 HIV’in Lentivirus olarak identifikasyonu 

 Kistik fibrosis gen terapisi 

 Kızamık aşısının geliştirilmesi 

 Kanserin genetik temelinin identifikasyonu (11) 

Bugün Tek Sağlık uygulaması çerçevesinde karşılaştırmalı ve disiplinlerarası 
araştırmalar insan sağlığına yeni bir bakış açısı getirmekle kalmayıp bilimsel 
gelişmelerin bir alandan diğer bir alana ya da bir türden diğer bir türe akta-
rılmasını sağlayarak halk sağlığının korunmasına büyük hizmet etmektedir. 
Bu çerçevede günümüz kalkınmış dünya ülkelerine baktığımızda, halk sağ-
lığı, bütüncül sağlık anlayışıyla donanmış, multidisipliner bilim insanlarıyla 
etkileşim içinde olan ve etkinlik sürdüren sağlık yaklaşımı olarak ele alındı-
ğını görüyoruz. 

Yasal Anlamda Halk Sağlığı Açısından Yürütülen Çalışmalar: 

Halk sağlığı açısından Tek Sağlık uygulamalarına yönelik olarak veteriner 
ve insan hekimlerinin çalışmalarını daha etkin hale getirebilmek ve yürüte-
bilmek için her iki meslek mensuplarını  bir araya getiren işbirliği çalışmala-
rına yönelik olarak bilim adamları tarafından yasal anlamda bir takım yapı-
sal zemin oluşturma çalışmalarına hız verilmiştir. (14) Her iki meslek alanla-
rının çeşitli birimlerinde (AVMA ile AMA arasında) sürekli güncellenen yu-
karıda bahsi geçen  önergelerin imzalanması gibi.  

A.B.d’de AVMA ve AMA tarafından “Tek Sağlık” konusunda alınan karar-
ların her iki meslek kuruluşunca onaylanıp safha safha uygulamaya baş-
lanması üzerine FVE [Federation of Ve terinarians of Europe (Avrupa Vete-
riner Hekimleri Federasyonu)] tarafından yakından izlenmiş, alınan kararla-
rın salgın bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından önemli bulduklarını 
resmi internet sitelerinde bildirmişler ve özellikle bu kararların AB’nin zoo-
nozlarla ilgili direktiflerinde yer alacağı dile getirilmiştir. Alınan kararların 
besin (gıda) güvenliği açısından da ayrı önemi olması nedeniyle Hollanda 
Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Prof. Dr. Roel Countinho, birçok insan hasta-
lıklarının hayvan ve hayvansal ürünlerle geçmesi söz konusu olduğu için 
hayvan ve insan hastalıklarının tek bir sağlık kavramı olarak ele alınmasını 
onayladığını belirtmiştir. AB’nin önemli kuruluşlarından EFSA [The Euro-
pean Food Safety Authority (Avrupa Gıda Güvenliği Oto ritesi)], “Tek Sağ-
lık Konsepti”ndeki gelişmeler ışığında A.B.d’deki FDA ile işbirliğine gittikle-
rini dile getirerek özellikle besin (gıda) güvenliği risklerinin değerlendirilmesi 
açısından “Tek Sağlık Konsepti” çerçevesinde alınan kararların ilk anlaşma 
olma özelliğini taşıdığını dile getirmişti. (11) Bunların dışında Amerika Bir-
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leşik Devletleri’nde Tek Sağlık yaklaşımına dayanan birçok düzenleyici ve 
yasal olmayan eylemin halk sağlığı açısından yararlı olduğu görülmüş-
tür.  Örneğin, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin küçük kaplumbağaların satışına 
getirdiği yasak sonucunda, 1976 ile 1980 yılları arasında çocuklar arasında 
her yıl tahminen 100.000 salmonelloz vakasını önlediğini gösterdi. Bununla 
birlikte, düzenlemeler parçalı ve / veya uygulanmamış olmaya devam et-
mekte bu da halk sağlığının sürekliliğini tehdit etmektedir. (16) 

İnsan Hekimleri ile Veteriner Hekimlerini Buluşturan Konferanslar: 

Önergenin kabul edilmesi ile birlikte; zoonoz hastalıklarla ilgili olarak hem 
halkı bilinçlendirmek hem de hekimlerin ve halk sağlığı çalışanlarının eği-
tilmesi, koordinasyonun sağlanması ve iletişimin geliştirilmesi için konfe-
rans, seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 4 Aralık 
2007 tarihinde ABD’nin Rhode Island eyaletinde gerçekleştirildi. (14) İnsan 
hekimleriyle veteriner hekimleri bir araya getiren konferansta, konuşmacı 
olarak her biri kendi alanı ve zoonoz hastalıklar, enfeksiyöz hastalıklar ko-
nusunda uzman olan veteriner hekim ve insan hekimleri bulunmaktaydı. 
Bu tarihten sonra dünyanın değişik yerlerinde ve merkezlerin de benzer 
konferans toplantılar düzenlendi ve düzenlenmeye devam edilmektedir. 
Türkiye’de şimdiye kadar çok sınırlı sayıda benzer konferanslar yapılmış 
olsa da gerçek anlamda insan hekimi ile veteriner hekim’lerin bir araya 
gelip tartıştıkları “Tek Sağlık Uygulamalarına” yönelik bir konferanstan 
bahsetmek çok zor. 

Halk Sağlığı Açısından Tek Sağlık Uygulamalarına Yönelik Diğer Çalışma-
lar: 

Hayvan ve insan enfeksiyöz hastalıklarının gözlemleme prosedürlerinin bir 
araya getirilip harmonize edilmesi gereklidir. Ancak bu konuda yurt dışında 
toplantılar yapılmasına rağmen ülkemizde böyle bir çalışmadan bahsetmek 
pek mümkün değildir. Bunun en canlı örneği SARS-cov-2 koronavirüs 
pandemisinde yaşanmaktadır. 

Veteriner hekimler ile halk sağlığı çalışanlarının yeni ve olağandışı olan zo-
onotik patojenler ile mücadelede yeni teknikler konusunda karşılıklı olarak 
eğitilmesi ve laboratuvar teşhisi konusunda geliştirilmesi konusunu bahse-
debiliriz. (11) 

“Tek Sağlık” ve COVID-19 

Küresel anlamda yılda bir milyardan fazla insan zoonozlardan kaynaklanan 
enfeksiyon vakasına maruz kalmakta, bir milyon insanın ise zoonozlardan 
hayatını kaybettiği belirtilmektedir. (16) Tüm bu gerçekler ortada iken DSÖ 
tarafından yapılan çalışmalarda 21. Yüzyılda sağlık  hizmetlerinin herkese 
ulaştırılması amaçlandığı, bu  amacın  gerçekleştirilmesi  için  iki  yol  izlen-
diği, bunlardan  birincisinin; sağlığı  insan  gelişiminin  merkezi  olarak 
görmek,  ikincisinin  ise; insanların  sağlık  ihtiyaçlarının  karşılanmasını  
sağlayacak  sürekli  sağlık  birimlerinin  kurulması olduğu, yaklaşık  20  yılı 
aşkın bir süre zarfında  bu amaç  doğrultusunda  özel  sağlık  birimlerinin 
önemli çalışmaları olmasına karşın ancak bu süre zarfında sektörler arası  
yardımlaşmayı sağlamayan  politik  kararlar  bu  alanda  daha  fazla  yolun  
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kat edilmesini  engellendiğini (19) dile getirmesi dikkat çekicidir. Yine tüm 
dünyada bürokratik zorluklar, Tek Sağlığın somut ve sürekli uygulanması-
nın önünde önemli engeller oluşturmaktadır. (16) Yaşanan bu sıkıntılar 
bugün tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan SARS-cov-2 koronavi-
rüse bağlı ortaya çıkan COVID-19 Pandemisiyle mücadeleyi zorlaştırmak-
tadır. Çünkü COVID-19 pandemisi mücadelesinde başarılı olabilmek, geri-
ye dönüşü çok zor olabilecek ekonomik tahribatı önlemek veya azaltabil-
mek  için A.B.D Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan sayın Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in belirttiği gibi “disiplinlerarası işbirliği ve beraber 
çalışma ruhunu” kazanmamız gerekiyor. (20) Dünya üzerinde böyle bir 
çalışma ruhu ancak Tek Sağlık ile mümkün görünmektedir. COVID-19 ile 
mücadelede sektörler arası işbirliği asla yadsınamaz, başarılı olabilmek için 
sektörler arası interdisipliner çalışmaya ihtiyaç var. Çünkü COVID-19’a 
neden olan SARS-cov-2 koronavirüsü bir zoonozdur. Zoonoz ile mücade-
lenin temelinde, özünde insan hekimi ile veteriner hekimin muhakkak in-
terdisipliner çalışma mecburiyeti bulunmaktadır.  

Halk sağlığı açısından önemli olan endemik ve ortaya çıkan zoonotik hasta-
lıkların etkisini azaltmak, çok sektörlü işbirliği ve disiplinler arası ortaklıklar 
gerektirir. (21) Bugün dünya üzerinde insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı has-
talıkların yüzde 75’inden fazlasının köken olarak zoonotik olması disiplinle-
rarası, çok sektörlü “Tek Sağlık” yaklaşımı, etkili önleme ve kontrol için kilit 
bir strateji olarak görülmektedir. (22) Küresel zoonozla mücadelede “Tek 
Sağlık”, ihtiyaç duyulan bütüncül, tek bir hedefe yönelmeyi, ortak karar 
vermeyi sağlayan bütünleştirici bir sistemdir. (3) Zoonotik hastalıklar, hay-
vanlar ve insanlar arasında bulaşan enfeksiyonlardır ve ortaya çıkan bulaşı-
cı hastalıkların başlıca kaynağıdır. (23)  

Zoonozların bir hayvan, bir de insan boyutu vardır. Zoonozların insana 
kadar olan safhası doğrudan veteriner hekimleri, insana bulaşmasından 
itibaren ise doğrudan insan hekimlerini ilgilendirmektedir. Zoonozların in-
sana olan bulaşmasından itibaren her ne kadar insan hekimlerini ilgilendir-
se de zoonozun kontrol altına alınması açısından veteriner hekimler insan-
da yaşanan vakaları yakından takip ederler/etmek zorundadırlar. Çünkü 
bazı zoonozlar çok ciddi mutasyon özelliğine sahip oldukları için insandan 
tekrar hayvana, hayvandan tekrar insana veya doğadaki hayvanlara bula-
şarak yayılma özelliği gösterir. Tüm bunların olmaması için zoonozlar ile 
mücadelede insan hekimleri ile veteriner hekimler arasında karşılıklı bilgi 
alışverişi çok önemlidir ve kaçınılmazdır. Karşılıklı bilgi alışverişi ayni za-
manda bir otokontrol görevi görür ve gözden kaçan ayrıntılar veya önemli 
konular olduğunda taraflar karşılıklı olarak birbirlerine aktararak alınacak 
tedbirlerin, yapılacak mücadelenin gözden geçirilmesi sağlayarak kontrol 
sağlanır. Tek Sağlık böyle bir işbirliğinin temellerini atarak hayata geçmesi-
ni sağlayarak ulusal ve küresel düzeyde halk sağlığının korunmasına büyük 
bir katkıda bulunur. Tek Sağlık kavramı, insanlar, hayvanlar ve paylaşılan 
çevreleri arasındaki sağlık ilişkileriyle ilgilendiği için bu üçlünün sağlıkların-
dan birisinde bir sorun yaşandığında bu sorunu ve bu sorunun yaşandığı 
canlı grubunun saptanmasını kolaylıkla sağlar. Değişen ortamlarda birden 
çok türü ve patojeni etkileyen karmaşık sorunları ele alıp çözüme kavuş-
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turmak için hekim, veteriner hekim ve diğerleri arasında profesyonel işbirli-
ğini destekler. O nedenle COVID-19 ile mücadelede Tek Sağlık büyük 
önem taşır. 

Hayvan, insan ve çevre dünyası birbirine bağlıdır, bu durumda bir dizi fay-
danın yanında zoonoz ve çok faktörlü kronik hastalıklarında yayılmasına 
neden olur.  Tek Sağlık, insanlar, hayvanlar ve çevre için en uygun sağlığı 
sağlamak için halk sağlığı, sağlık hizmetleri, ormancılık, veterinerlik, çevre 
ve diğer ilgili disiplinlerden yerel, ulusal ve küresel uzmanlar arasındaki bü-
tüncül bir tür işbirliğini ifade eder. Tek Sağlık yaklaşımı, ortaya çıkan bula-
şıcı hastalıklarla, SARS veya Ebola gibi zoonotik tehditlerle mücadelede 
küresel olarak standart yaklaşım olarak giderek daha fazla önem kazan-
maktadır. Tek Sağlığın uygulanmasındaki başlıca darboğazlar, uygulamak 
için yasal bir çerçevenin bulunmaması, farklı devlet kurumları ve özel ku-
rumlar arasında zayıf koordinasyon, hayvan hastalıklarının uygun şekilde 
gözetim eksikliği, sektörler arasında zayıf veri paylaşım mekanizması ve 
sınırlı bütçenin olmasıdır. (23) 

Hayvanlar ve insanlar arasındaki yakın temasın yanısıra, diğer faktörler 
muhtemelen bulaşıcı hastalıkların türlerarası bulaşmasına katkıda bulunur. 
En büyük endişe kaynağı olan endemik zoonotik hastalıkların üstesinden 
gelmek için farklı sektörleri bir araya getirerek yeni tehditler ortaya çıkma-
dan önce hayvan, insan ve çevre sağlığı sektörleri arasında koordinasyon 
ve işbirliği için etkili mekanizmalar oluşturmak çok önemlidir. (21) Bu ne-
denle COVID-19 mücadelesinde  “Tek Sağlık” ve insan hekimi ve veteriner 
hekim işbirliği büyük öneme sahiptir. Çünkü uzun yıllar hayvanlardaki ko-
ronavirüs vakalarıyla ilgilenen veteriner hekimler oldukça insan tıbbının 
sahip olmadığı geniş koronavirüs birikimine sahipler. Bugüne kadar hayvan 
koronavirüslerinden toplanan bu veriler günümüzde SARS-cov ‘nun daha 
detaylı tanınmasına yardımcı olmaya devam etmektedir. (24) Tüm bunların 
yanısıra COVID-19 21. Yüzyılın, yaygın insan ölümlerine ve milyonları 
aşan sayıda insanın hastalanmasına neden olan COVID-19 pandemisi çe-
şitli uluslararası krizler yaratmış bulunmaktadır. Bu ağır krizin “Tek Sağlık” 
kapsamında çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla önlemek ve kotrol etmek 
için işbirliğin sadece insan hekimi ve veteriner hekimlerden ibaret olmayıp 
bu iş birliğinin daha büyük ve geniş kapsamlı olduğunu aynı zamanda ya-
ban hayatı uzmanlarını, çevrecileri, antropologları, ekonomistleri ve sosyo-
logları da içermesi gerektiğini dünyanın önemli bilim insanları ve devlet 
adamları dile getirmektedir. İşte Tek Sağlık böyle bir disiplinler arası birliği-
ni teşvik etmek ve desteklemek için önerilmekte olan bir kavramdır.  

Bugün tüm dünyanın COVID-19 pandemisinden kurtulması ciddi anlamda 
organize edilmiş böyle bir işbirliğine bağlıdır. Türkiye açısından baktığımız-
da böyle bir kavramdan ve iş birliğinden fersah fersah uzak olduğunu gö-
rüyoruz. Mücadele bir plan dahilinde değil dünyanın değişik bölgelerindeki 
vakalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak hastane odaklı, yoğun ba-
kımlarına hasta akışını azaltmaya yönelik bir politika güdülmektedir. Oysa 
asemptomatik vakaların ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yapılma-
sı gerekirken bugüne kadar yapılmadığı görülmektedir. Bir diğer husus ise 
epidemiyolojik uygulamalar bilimsel kurallar çerçevesinde yapılması gere-
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kirken buna uyulmuyor ekonomik kaygılar göz önünde bulundurularak 
yapılmakta ve dolayısıyla COVID-19 pandemisiyle mücadelede istenen 
sonuç alınamamaktadır.  

Tek Sağlık açısından baktığımızda göze çarpan bir aksaklıkta Türk Tabipler 
Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi gibi kuruluşların 
“Bilim Kuruluna” ve illerde oluşturulan pandemi kurullarına gerek tabip 
odalarının, gerekse veteriner hekimleri odalarının kabul edilmemesi 
COVID-19 ile mücadeleyi olumsuz etkilemektedir. Tek Sağlık açısından 
baktığımızda Türkiye’de COVID-19 ile mücadelede veteriner tıbbı camiası 
ile insan tıbbı camiası arasında elle tutulur, gözle görülür bir işbirliğinden 
bahsedemeyiz. Bu iki alan arasında büyük bir kopukluk vardır ve söz konu-
su kopukluk belirli aralıklarla toplanan “Bilim Kurulu” toplantılarına daha 
sonradan dahil edilen iki veteriner hekim bilim insanının katılımı ile gide-
rilmiş gibi görünse de göstermeliktir.  

Oysa Tek Sağlık kapsamında Mart 2020’den itibaren veteriner tıbbı camiası 
ile insan tıbbı camiası asemptomatiklerin tespitine yönelik ortak epidemiyo-
lojik çalışma yapabilirdi Gerek hayvanlarda, gerek insanlardaki korona va-
kalarının izlenmesi ve erken teşhis gibi çalışmaların veteriner tıbbı camiası 
ile insan tıbbı camiasının birlikte eşgüdüm halinde “Tek Sağlık Konsepti” 
çerçevesinde yürütmeleri durumunda hem mevcut salgınla mücadelede 
hem de gelecekteki salgınların olası tahminleri için kritik ve önleyici eylem-
ler için bizlere önemli ipuçları verecektir. Bugün ülkemizin çok ağır bir şe-
kilde yaşadığı COVID-19 salgınını bertaraf edebilmesi için “disiplinlerarası 
işbirliği ve beraber çalışma ruhunu” çok gecikmeden kazanmamız gerekiyor 
–ki bu da ancak “Tek Sağlık” ile mümkündür. 
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