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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Bildiğiniz üzere, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma
projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak
odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında
başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii)
araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerimizin araştırma
önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerimizin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma
önceliklerinin derlenmesi süreçleri tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu
hazırlanmıştır.

Araştırma önceliklerimizin görünürlüğünü arttırmak ve uygulamaya aktarılmasını hızlandırmak için raporda
bulunan biriminiz araştırma önceliklerine dair bilgilerin biriminiz ve bağlı bölümlerin web sayfalarının Araştırma
ile ilgili bölümünden 15 Kasım 2022 tarihine kadar yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Vural GÖKMEN
Rektör Yardımcısı

Ek: SAGLIK HIZMETLERI MYO



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Araştırma Öncelik Alanları  

 Tek Sağlık  

Alt Çalışma Konuları  

 Zoonotik ve vektör kaynaklı enfeksiyonların çevre-hayvan ve insan etkileşimleri 

Anahtar Kelimeler  

Tek sağlık, zoonotik kaynaklı enfeksiyonlar, vektör kaynaklı enfeksiyonlar, çevre-hayvan ve 

insan etkileşimleri 

Önemi ve Gerekçesi  

Tek Sağlık, insan sağlığının hayvanların ve çevrenin sağlığına bağlı olduğunu kabul eden bir 

yaklaşımdır. Tek Sağlığın amacı, insanlar, hayvanlar ve çevremiz için en iyi sağlığı elde etmek 

için yerel, ulusal ve küresel olarak çalışan birden fazla disiplinin işbirlikçi, sektörler arası 

çabalarını teşvik etmektir. Günümüz dünyasında, ticaret, ulaşım ve seyahat konularında 

yaşanan ülkelerarası yoğun trafiğin, özellikle hayvanlardan insanlara geçen zoonotik 

hastalıkların çok hızlı yayılması ve kontrolünün zorlaşmasına neden olduğu gözlenmiştir. 

Zoonotik hastalıkların yanı sıra, her türlü halk sağlığı tehdidini azaltmak ve yayılımını kontrol 

altına almak, çevre ve gıda güvenliğini sağlamak için beşeri ve veteriner hekimliğinin yanı sıra, 

birçok sağlık ve fen alanının ortak hedefler doğrultusunda belirlenen politikaları yürütmesi için 

yan yana çalışması gerekliliği bütün dünyada kabul görmüştür. Bu doğrultuda Tek Sağlık 

öncelikli alanlar arasında çok büyük bir öneme sahiptir.  

 


