
   

 
Antibiyotik Farkındalık Haftası Sempozyumu 

Üçlü Çalışma Grubu Ortak Toplantısı Arka Plan  
 

Son on yıldır, antimikrobiyal direnç (AMD) bakteri, parazit, virüs ve mantarların sebep olduğu 

enfeksiyon çeşitlerinin etkin tedavisinde önemi ve etkisi giderek artan bir tehdit olmuştur. AMD 

sebebi ile antibakteriyal, antiparaziter, antiviral ve antifungal ilaçların etkisi azalmakta ve 

hastaların tedavisi zor, masraflı ve hala imkânsız hale gelmektedir. AMD’nin etkisi hastalık 

sürelerinin uzaması ile ölüm oranlarının artması ile özellikle hassas durumdaki hastalar tarafından 

daha çok hissedilmektedir. AMD sorununun boyutu, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri, 

ilgili sektörlerde maliyetlere olan etkisi ve toplum üzerindeki etkisi halen bilinmemektedir.   

AMD ile mücadelenin önemi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Çalışma Programında (EPW) da 

sağlık acil durumlarına karşı koruma (öncelik 2) ve sağlık & esenliği destekleme (öncelik 3) 

alanlarında özellikle belirtilmişitr. EPW’da tarım, su ürünlerindeki antimikrobiyaller, hastane ve 

farmasötik endüstrisi atıkları ile mücadele; yeni nesil antimikrobiyaller geliştirmek için bölgesel 

ve küresel çabalar; akılcı olmayan reçetelemenin azaltılması ve akılcı reçetelemenin 

desteklenmesi (WHO AWaRe temelinde); antimikrobiyal kullanımının denetlenmesi ve direnç ve 

sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar için özel destek için Tek-Sağlık yaklaşımı ile bölgede 

çalışmaları artırmak hedeflenen ana alanlar olarak saptanmıştır. 

Artan AMD tehdidini ele almak kapsamlı ve çok-sektörlü (’Tek Sağlık’) bir yaklaşım 

gerektirmektedir çünkü hayvanlardaki çeşitli bulaşıcı hastalıkları tedavi etmekte kullanılan 

antimikrobiyaller ile insanlarda kullanılanlar aynı veya benzer olabilir. İnsanlar, hayvanlar veya 

çevrede ortaya çıkan dirençli bakteriler birinden diğerine ve/veya bir ülkeden diğerine yayılım 

gösterebilmektedir. AMD coğrafi, insani veya başka sınırlar tanımaz. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) – Dünya Hayvan 

Sağlığı Örgütü (OIE) 10 yıldan fazla zamandır birlikte çalışmaktadır. Buna ek olarak “Tek Sağlık” 

yaklaşımı ile Antimikrobiyal Direnç de dahil olmak üzere hayvan-insan-ekosistem ara yüzeyinde 

sağlık riskleriyle daha sistematik bir şekilde mücadele etmek için bir Mutabakat Anlaşması 

(MoU) ile 2018 yılında üç örgüt arasında üçlü (Tripartite) bir yasal çerçeve oluşturulmuştur.   

Bu anlaşmanın kapsamı altında WHO – FAO - OIE’den temsilciler ile WHO’nun liderliğinde 

Haziran 2020’de “Türkiye Üçlü (Tripartite) Çalışma Grubu” kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 

ilgili Bakanlıkların iş birliği ile Türkiye Üçlü Çalışma Grubu aktiviteleri kapsamında 18 Kasım 

2020’de “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftasında” ortak bir sempozyum yapmak konusunda 

anlaşmaya varılmıştır. Bu yılın konusu özellikle AMD ile mücadelede tek sağlığın önemi ve “Üçlü 

(Tripartite) Çalışma Prensibi” etrafındadır.  

 

 

 

 



   

 
Antibiyotik Farkındalık Haftası Sempozyumu  

Üçlü (Tripartite) Çalışma Grubu Ortak Toplantısı Gündemi 
18 Kasım 2020 10:00-12:00   

 
Toplantı Mekânı ve zamanı  
 

- Zoom linki (https://who1.vedubox.net/pages/login)  
- Saat 10:00’da (IST Saati) İngilizce- Türkçe- Arapça simultane tercüme ile  
(Türkiye’de çalışan Suriyeli sağlık çalışanları için Arapça tercüme) 

 

Saat Konu Konuşmacı  

09:45-10:00  Kayıt ve bağlantı kontrolü   

 
 
 

10:00-10:20 

Açılış ve Karşılama  

WHO CO Dr. Batyr Berdyklychev 

FAO CO  Viorel Gutu  

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Teyit edilecektir) 

Sağlık Bakanlığı   Dr. Fatih Kara  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Teyit edilecektir) 

10:20 -10:35 AMD konusunda OIE girişimleri ve faaliyetleri  Dr. Mario Latini - OIE 

10:35 -10:50 Türkiye’de WHO AMD Faaliyetlerinin kısa bir 
özetini içeren Bölgesel Sunum 

Dr. Danilo Lo Fo Wong - 
WHO 

10:50 -11:05 Avrupa ve Orta Asya'da AMD konusunda FAO 
girişimleri ve faaliyetleri 

Dr. Daniel Beltrán-
Alcrudo– FAO 

11:05- 11:35 Üçlü (Tripartite) Çalışma Prensibi konusunda Panel Toplantı 
Oturum Başkanı: (teyit edilecektir) 
 

 • Tek sağlık nedir, önemi nedir?   
• Üçlü olması neden gereklidir?   
• Türkiye Üçlü (Tripartite) Çalışma Grubu 
  

Panel Katılımcıları 

Dr. Danilo Lo Fo Wong - 

WHO 

Dr. Daniel Beltrán-

Alcrudo– FAO 

Dr. Mario Latini - OIE 

11:35- 11:55 Sorular ve Cevaplar   

11:55- 12:00  Kapanış   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://who1.vedubox.net/pages/login
https://who1.vedubox.net/pages/login


   

Hedef Dinleyici Kitlesi 
 

• İl müdürlüklerinde çalışan ekipler dahil veterinerlik, tarım ve sağlık sektörlerinde çalışan 
kamu görevlileri,  

• Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler dahil tüm sağlık 
çalışanları 

• Çevre ve gıda mühendisleri  

• İlaç Endüstrisi  

• AMD, Gıda Güvenliği, Tek Sağlık konusunda çalışan akademisyenler  


