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Arı Çalıştayı (Vet-Arı) 
17-18 Ekim 2014 – ANKARA

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu 
VetAnka ile birlikte organize edilen “Arı Çalıştayı (Vet-
Arı)” 17-18 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay; teorik ve uygulamalı eğitimi 
içeren iki günlük bir program olacak şekilde planlanmıştır. 
Çalıştay’a Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ulu-
dağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitimine devam 
eden öğrenciler ile Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 
Derneği üyeleri tarafından yaklaşık 40 kişilik bir katılım 
sağlanmıştır.

Çalıştay; Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Baş-
kanı Prof.Dr. Ender YARSAN’ın “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla 
başlamıştır. Prof.Dr. Ender YARSAN konuşmasında kısaca 
Çalıştay’ın hazırlık süreci, önemi, kapsamı ve programı 
konusunda bilgi vermiş ve bu etkinliğin Derneğimiz tara-
fından bir öğrenci topluluğu ile birlikte düzenlenen ilk Ça-
lıştay olduğunu ifade etmiştir.

Çalıştay’ın teorik kısmı Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu’nda; uygulama 
kısmı ise Atatürk Orman Çiftliği Bal Dolum Ünitesi ile 

Dernek Başkanından

Değerli Meslektaşlarım;

Dernek Bültenimizin 11. Sayısında birlikteyiz. Veteriner Farma-
koloji ve Toksikoloji Derneği olarak geçtiğimiz altı aylık dönem 
içerisinde önemli bir etkinlik olarak değerlendirdiğimiz “Arı 
Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Derneğimiz öncülüğünde Anka-
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka 
ile birlikte organize edilen “Arı Çalıştayı (Vet-Arı)” 17-18 Ekim 
2014 tarihlerinde Ankara’da başarıyla tamamlandı. Çalıştay’a 
A.Ü. Veteriner Fakültesi ve U.Ü. Veteriner Fakültesi’nde eğiti-
mine devam eden öğrenciler ile Derneğimiz üyeleri tarafından 
yaklaşık 40 kişilik bir katılım sağlandı. Bizlere olan yansımala-
rıyla son derece önemli ve faydalı bir etkinlik oldu; ileriki dö-
nemde farklı bölgelerde de olacak şekilde bu Çalıştayın devam 
ettirilmesi planlanmaktadır. Arıcılık ülkemiz için son derece 
önemli bir tarımsal faaliyettir; bizler bunu öğrenci düzeyinde 
ve mezuniyet sonrası eğitimlerle sürekli işlemek durumundayız. 
Bu düşünceyle gerçekleştirdiğimiz Çalıştayda öncelikle teorik 
bilgiler sunuldu; bununla birlikte bal üretimi ve arıcılık yapı-
lan bir işletmenin ziyareti ile uygulamalı bir eğitim de verildi. 
Dolayısıyla iki günlük dolu dolu ve kapsamlı bir Çalıştay gerçek-
leştirildi.

Değerli meslektaşlarım; bilindiği gibi 18 Kasım “Antibiyotik 
Farkındalık Günü” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda ül-
kemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu tarafından yapılan basın açıklamasında Derne-
ğimiz de yer aldı. Diğer taraftan yine bu kapsamda İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Sempozyumda da benim 
tarafımdan “Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı” 
konusu işlendi. Bültenimiz içerisinde de bu kapsamdaki bir de-
ğerlendirme yazısı Doç.Dr. Levent Altıntaş tarafından sizlere 
sunuldu.

Bu Dönem içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği 45. Ge-
nel Kurulu da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda yapılan se-
çimlerle Merkez Konseyi Üyeleri belirlendi. 2006 yılından itiba-
ren devam eden TVHB Merkez Konseyi Üyeliğim nasip olursa bu 
dönem için de devam edecektir. Yapılan görev dağılımında da 
Prof.Dr. Ender Yarsan; Merkez Konseyi II.Başkanı olarak seçildi.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği olarak 2012 yılında 
hazırladığımız ve daha sonra İzmir Bölgesi Veteriner Hekimleri 
Odası ile birlikte tekrar basımını yaptığımız “Kedi ve Köpekler 
için Zehirli Bitkiler” başlıklı bir poster çalışması, bu dönemde 
istek üzerine tekrar basıldı; ve meslektaşlarımıza dağıtımı ya-
pıldı.

Dernek olarak artık geleneksel hale getirdiğimiz Masa Takvimi 
çalışması 2015 yılı için de sürdürüldü. Bu kapsamda “Veteriner 
Farmakoloji ve Toksikoloji ile İlgili Uluslararası Dernek, Kurum 
ve Kuruluşlar” konsepti içerisinde bir çalışma yapıldı. Bülteni-
mizin bu sayısında ülkemizdeki Veteriner Fakültesi Farmakoloji 
ve Toksikoloji Anabilim Dallarını tanıtmaya devam ettik; bu sa-
yımızda da Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Far-
makoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na yer verildi.

Bütün bu düşüncelerle hepinize saygılarımı sunar; çalışmaları-
nızda başarılar dilerim.

Prof.Dr. Ender YARSAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kalecik’te profesyonel anlamda arıcılık yapılan DogalBal 
İşletmesi’nde gerçekleştirilmiştir. Programın teorik eğiti-
mi kapsamında “Arı Yetiştiriciliği ve Arı Irkları” başlıklı ilk 
sunu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ebru ONBAŞILAR tarafın-
dan yapılmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Ahmet DOĞANAY tarafından “Arı Hastalıkları” başlıklı sunu 
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’a verilen kısa bir aradan son-
ra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ender YAR-
SAN tarafından “Arı Hastalıklarında Sağaltım” ve Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özlem KÜPLÜLÜ tara-
fından “Arı Ürünleri” başlıklı sunular gerçekleştirilmiştir. 
Bu sunumları takiben Çalıştay’ın ana sponsoru olan VİLSAN 
Veteriner İlaçları A.Ş. adına Veteriner Hekim Sayın Berna 
ÖZER tarafından bir tanıtım sunusu gerçekleştirilmiştir. 
Daha sonra Çalıştay’da bildiri sunan Öğretim üyeleri ile 
ana sponsor firma için kısa bir plaket töreni düzenlenmiş-
tir.

Çalıştay’ın daha sonraki kısmı uygulamalı eğitim ola-
cak şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda programın 
ilk günü öğleden sonra Atatürk Orman Çiftliği Bal Dolum 
Ünitesi ziyaret edilmiştir. Burada Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerinde arıcılık yapan işletmelerden toplanan balların 
çiftliğe geliş aşamasından başlanarak, bu balların uygunlu-
ğunun tescili ve tesiste uygulanan işlemler ile dolum aşa-
maları hakkında detaylı bilgi alınmıştır.

Çalıştay’ın ikinci günü ise Ankara’nın Kalecik ilçesinde 
profesyonel anlamda arıcılık yapılan DogalBal İşletmesi zi-
yaret edilmiştir. Burada da işletme sahipleri Sayın Nezaket 
OSAN ve Tahsin OSAN tarafından arıcılık hakkında genel 
bilgi verilmiş; arıcılık yapılan alanda ise katılımcılara de-
taylı bir şekilde uygulamalı eğitim sunulmuştur.

Gerçekleştirilen bu Çalıştay kapsamında Arı Yetiştiriciliği; 
Hastalıkları ve Sağlatım Uygulamaları ile Arı Ürünleri 
konularında teorik ve uygulamalı bilgiler detaylı bir 
şekilde sunulmuştur. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya 
dönük olarak, bölgemizde bal dolumu yapan bir işletmenin 
ziyaret edilmesi ve yine bölgemizde profesyonel anlamda 
arıcılık yapan bir işletmede arıcılığın uygulanmasına 
yönelik detaylı bir bilgilendirmenin yapılmış olması 
oldukça önemlidir.
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Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerimize son derece 
faydalı olacağına inandığımız bu Çalıştay’ın düzenlenme-
sinde emeği geçenlere, Çalıştay’a bilimsel anlamda katkı 
sağlayan bilim insanlarına ve maddi anlamda destek veren 
Kurum ve Kuruluşlara bu vesileyle içtenlikle teşekkür ede-
riz.

ANABİLİM DALLARIMIZI TANIYALIM

Ülkemizdeki Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksiko-
loji Anabilim Dallarını kuruluş yıllarına göre tanımaya de-
vam ediyoruz. Bu sayımızda da Mustafa Kemal Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı’na yer verilmiştir.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 yılın-
da 3837 sayılı kanun ile kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1998-
1999 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.

Anabilim Dalı Genel Bilgiler
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmako-
loji ve Toksikoloji Anabilim Dalında 1 Doçent, 1 Yardımcı 
Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalında lisans eğitimi kapsamında öğrencilere 
Medikal Botanik (1. Sınıf), Farmakoloji I (3. Sınıf), Reçete 
Bilgisi (3. Sınıf), Farmakoloji II (3. Sınıf), Toksikoloji (4. 
Sınıf) ve Çiftlik Hayvanlarında ve Küçük Hayvanlarda Kli-
nik Laboratuvar Tanı Toksikolojisi (5. Sınıf) dersleri zorunlu 
ve Çevre Toksikolojisi seçmeli ders olarak verilmektedir. 
Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Yürüttüğü ve Yardımcı 
Araştırmacı olarak görev aldıkları tamamlanmış 4 Tübitak 
projesi ve halen devam eden 3 adet Üniversite Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimince destekli proje bulunmakta-
dır. Ayrıca Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin SCOPUS’da ta-
ranan 24 adet araştırma makalesi bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Laboratuvarları
Anabilim Dalı Laboratuvarında; oksidatif stres ve lipid pe-
roksidasyon, antioksidanlar, çevre toksikolojisi, farmako-
dinami, farmakokinetik, farmakogenetik, gıdalarda kalıntı 
ve risk analizleri ile fitoterapi alanına yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Fatih SAKİN
1979, Hatay doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İsken-
derun Demir-Çelik’te, iisans eğitimini ise 2001 yılında Fırat 
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamlamıştır. 2004 
yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji 
ve Toksikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başla-
mış ve 2008 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 2009 
yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji 
ve Toksikoloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atanmış-
tır. Aynı yıl içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalına Yrd.
Doç.Dr. olarak atandı. 2013 yılında Doçent unvanı aldı. 
Halen Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Far-
makoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında görevine devam 
etmektedir.
İletişim: Tel. 0326 221 33 17 / 1510
E-Posta: fsakin@hotmail.com



4

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni                       ● Yıl: 2015  ●  Sayı: 11

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL

1981, Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini 
Kayseri’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2006 yılında 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamladı. 
2007 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.’nda Dokto-
ra programına kabul edildi. 2009-2010 yıllarında dokto-
ra eğitimine ara vererek Van Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanlığı’nda Vet.Hek.Atgm. (Muayene Komisyon Üye-
si, Gıda Kontrol ve Hijyen Denetim Subayı) olarak askerlik 
görevini tamamladı. 2012 yılında doktora eğitimini bitire-
rek, 2013 yılı başında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.’na Öğretim Üyesi 
olarak atandı. Halen burada görevine devam etmektedir. 
Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
İletişim: Tel. 0326 221 33 17 / 1548
E-Posta: musyip@hotmail.com

Araş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ

1987, Adana doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’ 
da, lisans eğitimini ise 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesinde tamamlamıştır. Aynı yıl İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsünde Biyoteknoloji Bölümünde yüksek 
lisansa kabul edildi. 2011 yılında Öğretim Üyesi Yetiştir-

me Projesi (ÖYP) programı ile Mustafa Kemal Üniversite-
si Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.’na 
Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2012 yılında doktorasını 
yapmak için Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farma-
koloji ve Toksikoloji A.D.’na 2547 sayılı kanunun 35. mad-
desi gereğince Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2014 yı-
lında doktora tez döneminde asıl kadrosunun bulunduğu 
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmako-
loji ve Toksikoloji A.D.’na tekrar dönmüştür ve görevine 
halen burada devam etmektedir.
İletişim: Tel. 0326 221 33 17 / 1518
E-Posta: ozantekeli@hotmail.com

Soldan sağa: Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL, Doç.Dr. Fatih SAKİN, Araş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta: laltintas@ankara.edu.tr

Günümüzde kullanılan en önemli tedavi yöntemlerinden 
biri ilaçla tedavi seçeneğidir. İlaçla tedavi geçtiğimiz yüz-
yıla kadar, bugün bildiğimiz anlamda sınırlı sayıda ilaçla 
gerçekleştirilirken; son yüzyıl içerisinde var olan bu ilaçla-
ra hızla yenilerinin eklenmesi ile sayı ve çeşitlilik yönüyle 
son derece zenginleşmiştir. Bu durum doğal olarak, gün 
geçtikçe ilaca daha kolay erişim imkanını da beraberinde 
getirmiştir. Özellikle son yıllarda ilaç kullanımı, ülkelerin 
de gelişmişlikleri ölçüsünde olumlu veya olumsuz pek çok 
faktöre bağlı olarak iyice çeşitlilik kazanmıştır. Bu çeşitli-
lik beraberinde zamanla bilgi kirliliğini de getirmiş, dola-
yısıyla ilacın yanlış kullanımı sorununu ortaya çıkartmıştır. 
Kısaca akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) olarak nitelen-
dirilen bu sorun; hızla büyüyerek, sadece hekimin ya da 
hastanın değil, ilaçla ilgili muhatapların tümünün ortak 
bir sorunu haline gelmiştir. AOİK dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de önemli boyutlara ulaşmıştır. Aslında ilaç; sağlığı 
tehdit etmesi yönüyle değil, doğru ve bilinçli kullanıldı-
ğında sağlığa katkı sunması için üretilen ve kullanılan bir 
üründür. Bu koşulun yerine getirilmesinin en önemli yolu 
da “akılcı ilaç kullanımı” (AİK) diye ifade edilen, ilacın 
belirli kurallar ve doğrular çerçevesinde bilinçli ve güvenli 
kullanımından geçer. Yani bir ilacı zehir olmaktan çıkaran 
onun akılcı kullanımıdır.
AİK aslında basit anlamda, ilaç kullanırken bilinçli olmak 
ve ilaç kullanımına ilişkin doğruları uygulamaktır. Sağlık 
alanında evrensel düzeyde yetkin kurum Dünya Sağlık 
Örgütü’dür (DSÖ) ve AİK terimi geniş çerçevede ilk kez 
DSÖ’nün 1985 yılında Kenya-Nairobi toplantısında, ilaç 
kullanımında etkinlik, güvenlik, uygunluk ve maliyet konu 
başlıkları açısından detaylı bir şekilde ele alınarak değer-
lendirilmiştir. DSÖ’ne göre AİK, “Hastaların, hastalıkları 
ve kendi bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun süre ve 
kullanım şekliyle, uygun maliyette almalarına yönelik ku-
rallara uyulması” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda DSÖ 
İlaç Eylem Programı (WHO - DAP) çerçevesinde Groningen 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı 
ile ortak bir Akılcı İlaç Tedavisi Eğitim Programı Modeli 
geliştirmiştir. Bu modelde DSÖ tarafından bastırılmış olan 
“İyi Reçete Yazma Kılavuzu” (Guide to Good Prescribing) 
(http://www.spgk.saglik.gov.tr; http://www.med.rug.nl/
pharma/ggp.html) temel alınmıştır.
Aslında AİK denildiğinde; belirlenen doğru ilacın, doğru 
miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla, 
yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da 
dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin bütününü kapsa-
yan bir seri “doğru”ları içeren bir prosedür akla gelmelidir. 
Dolayısıyla bu doğrular, ilacın üretiminden satış yerlerine 
ulaşmasına; reçeteye hekim tarafından yazılıp, hasta sa-
hipleri tarafından kullanılmasına; etki ve yan etkileri bakı-
mından dikkatli olunmasından, atıklarının kuralına uygun 
imhasına kadar pek çok alt konu başlığı ile ilişkilendirilen 
ilkeleri kapsar. Söz konusu bu ilkelerin veya doğruların ye-
rine getirilmesi bakımdan başta hekimler olmak üzere çok 
sayıda kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşer. 

Elbette AİK’nda birinci derecede sorumlu; hastasının du-
rumunu etraflı bir şekilde inceleyip, hastalığa doğru tanı 
koyduktan sonra, mevcut ilaçlar arasından en uygununu 
seçerek, buna göre reçete yazan hekim’dir. Bu sebeple he-
kimin yükümlülüğü ve davranışı rasyonel ilaç kullanımının 
birincil önemdeki öğesi konumundadır. AİK süreci, hekimin 
hastalığa doğru tanı koyması ile başlar. Hastalığın tanısının 
doğru konması, akılcı reçete yazma, tedavi alternatifleri 
arasından hastaya en uygun olanın seçilmesi ve tedaviye 
başlama süreci, herhangi bir problemi çözme sürecine de 
benzetilebilir. Bu süreç problemin tanımlanmasını (doğru 
tanı konması), çözümüne yönelik bir hipotez kurulmasını 
(alternatif ilaçlar arasından, etkililik, güvenlilik, uygunluk 
ve maliyet kriterleri gözetilerek en uygun ilacın/tedavi-
nin seçilmesi), bu hipotezin bir deneyle sınanmasını (te-
davinin başlatılması) ve sonucun gözlenmesini, gerekirse 
doğrulanmasını içerir. AİK’nda hekim ilaç tedavisine karar 
vermeden önce mutlaka ilaç-dışı tedavi seçeneklerini de 
gözden geçirmeli ve hemen daima ilaç tedavisi ile birlikte 
destekleyici uygulamaları da göz ardı etmemelidir. Aslında 
unutulmaması gereken önemli bir durum da, ilacın vücuda 
dışarıdan uygulanan yabancı bir madde olduğu ve bu mad-
delerin yararlı (istenen) etkileri yanında mutlaka zehirli-
zararlı (istenmeyen) etkilerinin de olabileceği gerçeğidir. 
Eğer hekim ilaç kullanımına karar verirse, bu noktada da 
kendisini tedavi hedeflerine ulaştırabilecek ilaç alternatif-
lerini etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet açısından 
birbirleriyle karşılaştırmalı ve en iyi seçeneği belirleme-
lidir.

Veteriner hekimlikte ilaçlar; hayvan sağlığı ve yetiştiricili-
ğinde, hastalıkların sağaltımı ve önlenmesi, davranışların 
değiştirilmesi, gelişmenin hızlandırılması, verimin artırıl-
ması ve gıda kalitesinin iyileştirilmesi gibi farklı amaçlarla 
kullanılmak üzere uygulama alanı bulurlar. İfade edilen bu 
amaçları karşılayacak şekilde kullanılan ilaçlar, hedef ni-
teliğindeki canlılarda yararlı etkileri yanında; doku ve or-
ganlarda hasar, bağışıklık sisteminin baskılanması/uyarıl-
ması, bakteri ya da parazitlerde dirençli suşların gelişmesi 
ve gıdalarda kalıntı riski oluşturması gibi zararlı etkilere de 
neden olabilirler. İşte bu noktada veteriner hekimin taşıdı-
ğı sorumluluklar ve AİK kavramı bir kez daha önem kazanır. 
Aslında klinikte ilaç kullanan veya reçeteyi düzenleyen ve-
teriner hekimin 2 önemli sorumluluğu vardır; bunlar, etkin 
bir tedavi sağlamak ve ilaç kullanırken gıda güvenliğini de 
düşünmektir. Bu sebeple veteriner hekim ilaç kullanırken 
akılcı (bilinçli ve güvenli) ilaç kullanımı ilkelerini göz ardı 
etmemelidir. Bu kapsamda; hastalığın doğru tanısı, doğru 
ilaç seçimi ve ilacın doğru zamanda kullanılması; koruyu-
cu hekimlik, iyi-bakım beslenme uygulamaları; reçetenin 
uygun şekilde düzenlenmesi; ilaç prospektüsü bilgilerine 
uyulması; bireysel tedavi uygulaması; ilacın zararlı etki-
lerinin de olabileceği bilinci; kontrolsüz ve aşırı ilaç kul-
lanımından kaçınılması; miadı dolmuş ilaçların kullanımı; 
kullanılan ilaca ilişkin kayıt tutulması; ilacın uygun şekilde 
saklanması ve bertaraf edilmesi; kalıntı riskinin değerlen-
dirilmesi ve ilacın uygulayıcı personele yönelik risklerinin 
de göz önünde tutulması gibi konular önem taşır. Ayrıca 
hekim tedavi süresince hastayı takip etmeli ve gereksiz 
ilaçları tedaviden kaldırmalıdır. Yine bu süreçte, yeni bir 
ilacın kullanılması eğer hasta hayvanın yaşam kalitesini ar-
tırıyorsa ve gerekli ise tercih edilmeli; yeni ilaçların yeni 
sorunlara neden olabileceği de unutulmamalıdır.
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Hayvanlara ilaç uygulayan bir veteriner hekim, bir tıp he-
kiminin ilaç kullanımında göz önünde bulundurması gere-
ken AİK ilkelerine dikkat etmesi gerektiği gibi ayrıca bir 
de halk sağlığı yönünden kullandığı ilacın gıda güvenliği 
yönüyle etkilerini de düşünmek zorundadır. Konu bu açı-
dan değerlendirildiğinde gıdalardaki ilaç kalıntısı kavramı 
önem taşır. Kalıntı; hayvan hastalıklarının sağaltımı, ön-
lenmesi ve kontrolü ile gelişmenin hızlandırılması ama-
cıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilaç ve diğer kimyasal 
maddelerin kullanılmasını takiben, besin değeri taşıyan 
doku ve organlar ile bunlardan elde edilen besinlerde biri-
ken veya depolanan değişmemiş, metabolitleri, parçalan-
ma ürünleri, serbest veya bağlı haldeki madde olarak ta-
nımlanır. İşte gerek hayvanlar gerekse bitkiler veya tarım 
ürünleri ile bunların çevresinde kullanılan ilaç ve kimya-
sal maddelerin birçoğu parçalanarak etkisiz veya zararsız 
hale getirilirken, bazıları da son derece yavaş ayrışmaları 
dolayısıyla, giderek artan miktarlarda birikirler; gıda zin-
cirine de giren bu maddeler, kalıntı şeklinde son tüketici 
konumundaki insanlara kadar ulaşırlar. Aslında bu noktada 
önemli olan gıdalardaki bu kalıntının doğru bir şekilde yo-
rumlanmasıdır. Bu noktada tolerans limiti terimi öncelik 
kazanır. Tolerans limiti; ilaç veya kimyasal maddelerin; in-
san ya da hayvanlar tarafından tüketilene kadar, besinler 
veya yemlerde bulunmasına izin verilen en fazla miktarı 
veya yoğunluğunu ifade eder. Gıdalardaki ilaç kalıntıları 
ile ilgili bu değerlendirmeler ışığında unutmamamız gere-
ken en önemli husus; veteriner ilaçları kullanıldığı süre-
ce hayvansal gıdalarda kalıntı riskinin elbette olacağıdır; 
ancak bu noktada önemli olan, kalıntı düzeyinin tolerans 
limitlerinin altında olması gerekliliğidir. Yalnızca tolerans 
limitinin üzerindeki kalıntılar tüketici sağlığı yönüyle risk 
teşkil eder. Özellikle gıda değeri olanlarda olmak üzere, 
hayvanlarda ilaç kullanımı söz konusu olduğu sürece, et, 
süt, yumurta, bal gibi hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları-
nın bulunması ve bunun doğru bir şekilde yorumlanması da 
elbette güncelliğini koruyacaktır. Bu durumda, veteriner 
hekimliği ilaçlarının hayvanlarda akılcı (bilinçli, güvenli 
ve kontrollü) kullanımı; hayvansal gıda maddelerinin ilaç 
kalıntılarıyla kirlenme tehlikesinin önlenmesi yönüyle de 
önem kazanan, oldukça etkili ve mutlaka uyulması gere-
ken bir uygulamadır.
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TVHB 46. Olağan Genel Kurulu
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Üyesi olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ediyor ve bu dö-
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“BelTox” Kongresi Belçika’da Gerçekleştirildi
Belçika Toksikoloji ve Ekotoksikoloji Derneği’nin 25. Yılı 
kutlamaları kapsamında; Brüksel, Geel’de düzenlenen yıl-
lık toplantısında “Food Safety; Toxicology from Farm to 
Fork” başlığı altında Avrupa Komisyonundan, sektör ve 
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üniversitelerden konuşmacılar sunumlarını gerçekleştir-
miştir. Kongreye derneğimiz üyelerinden Prof.Dr. Ayhan 
FİLAZİ, Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ ve Dr. Begüm Yur-
dakök DİKMEN poster sunumlarıyla katılmıştır. Kongrede, 
“AB’nde gıda güvenliğinde karşılaşılan zorluklar”, “Tüke-
tici riski bakımından pestisitlerin değerlendirilmesi”; “Gı-
dalarda Bisfenol-A hakkında AB Komisyonu değerlendirme-
leri”; “Gıdalarda dioksin, PCB, mikotoksin kirleticilerinin 
risk değerlendirmeleri”; “Aspartamın değerlendirilmesi”; 
“Güney-Doğu Asya üzerinden gelen su ürünlerinin kimya-
sal gıda güvenirliği”; “Besin ürünlerinin kirleticilere bağlı 
geri çekilmesi”; “Plastikleştiricilerin erkek üreme sistemi 
üzerine etkileri”; “Kimyasallara maruziyetin değerlendi-
rilmesinde bakteriyal raportör deneyleri”, “Gümüş na-
nopartiküllerinin bağırsak mikroflorası üzerine etkileri”, 
“İzosiyanata bağlı havayolları hiperyanıt fare modelinde, 
transient reseptör potansiyel kanallarının araştırılması” 
başlıklı sunumlar yapılmıştır.
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Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği olarak 2012 
yılında Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği’nin kat-
kıları ve DİAGEN firmasının sponsorluğunda gerçekleştirdi-
ğimiz Poster çalışması; Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri 
Derneği’nin talebi üzerine 2014 yılında yine DİAGEN firma-
sının sponsorluğunda yeniden basılmıştır. Meslektaşlarımı-
za faydalı olmasını dileriz.

32. Dünya Veteriner Kongresi
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) tarafından 32. 
Dünya Veteriner Kongresi’nin 2015 yılında İstanbul’da 
(World Veterinary Congress 2015 İstanbul - Turkey) gerçek-
leştirilecektir.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık 
Sempozyumu-İstanbul
İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm dünyada yanlış, 
etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının halk sağlığını 

tehdit eden bir konu haline gelmesinden hareketle 19 Ka-
sım 2014 Çarşamba günü ‘’Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 
Farkındalık’’ konulu bir Sempozyum düzenlendi. Sempoz-
yumda “Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı” 
başlıklı Sunu Dernek Başkanımız Sayın Prof.Dr. Ender YAR-
SAN tarafından yapıldı.

EAVPT 2015
XIII. Uluslararası Avrupa Veteriner Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Derneği Kongresi, 19-22 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında Cité Nantes Events Center, Nantes, Fransa’da 
yapılacaktır. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye “http://www.
alphavisa.com/eavpt/2015” adresinden ulaşabilirsiniz.

  

SOT 2015
Toksikoloji Derneği (SOT-Society of Toxicology) tarafından 
düzenlenen ve alanında en büyük kongrelerden sayılan 
“SOT-2015” (54th Annual Meeting and ToxExpo) SanDiego, 
California, ABD’de gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgi-
li detaylı bilgiye “http://www.toxicology.org/AI/MEET/
AM2015/index.asp” adresinden ulaşabilirsiniz.

Dernek 2015 Yılı Takvimi
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13th EAVPT (European Association for Veterinary Pharmacol-
ogy and Toxicology) International Congress 19-22 Temmuz 2015 Nantes, Fransa http://www.alphavisa.com/eavpt/2015/
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12th Congress of the European Association for Clinical Phar-
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NANOKON 2015 - 4. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi 5 Mart 2015 İstanbul http://www.nanokon.yildiz.edu.tr/
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