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SUNUŞ

Türkiye Bilimler Akademisi; bilimsel konularda ve 
bilimsel önceliklerin belirlenmesi amacıyla inceleme-
ler ve danışmanlık yapma görevi ve toplumda bilimsel 
yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacı 
çerçevesinde; özellikle önemli, öncelikli ve güncel 
konulara dair bilimsel toplantılar, kongre, sempoz-
yum, konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. 

“Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı ve dirençli-
liği”, ulusal ve küresel düzeyde önemli, öncelikli ve 
güncel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunu-
nun önüne geçilemediği takdirde gelecekte daha cid-
di sonuçların doğmasına neden olacağı pek çok bilim 
insanı tarafından ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 
Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu, antibiyotik di-
rencini önlemeye yönelik çalışmalarını ilk olarak 
1998 yılında başlatmış ve antibiyotik direncinin sı-
nırlandırılmasına yönelik Küresel Strateji’sini 2001 
yılında yayımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü Genel 
Kurulu, 2005 yılında tüketicileri akılcı antibiyotik 
kullanımına davet etmiş ve 2011 yılında Dünya Sağ-
lık Günü’nün temasını “antibiyotik direnci” olarak 
belirlemiştir. Bu bağlamda, tüm dünyada farkındalık 
oluşturmak amacıyla ilgilileri, direnç gelişimini dur-
durmak için bu konuyu düşünmeye, konuyla ilgili 
harekete geçmeye ve sorumluluk almaya çağırmıştır. 
Konunun önemine binaen Avrupa’da, halk sağlığını 
tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik 
kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacı 
ile her yıl 18 Kasım “Antibiyotik Farkındalık Günü” 
olarak kutlanmaktadır. Son bilgilere göre, direnç ka-
zanan bakteriler tarafından enfekte olan hasta sayısın-
da artışın olması, antibiyotik direncinden dolayı halk 
sağlığının tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle söz konusu ilaçların akılcı kullanımı son de-
rece önemlidir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, son yıl-
larda ulusal ve küresel bir sorun olan aşırı/bilinçsiz 
antibiyotik kullanımı, biyodirençlilik ya da antibiyo-
tiklere karşı dirençlilik ve ilgili diğer sorunların ele 
alındığı “TÜBA -İnsan ve Hayvan Sağlığında Akıl-
cı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik 
Sempozyumu”, Akademi’miz tarafından 3 Haziran 
2016’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. TÜBA üye-
leri, TÜBİTAK, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, devlet ve vakıf üni-
versiteleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerden ve 
ayrıca çeşitli meslek ve sivil toplum kuruluşlarından 
bilim insanı ve yöneticilerin katıldığı Sempozyum’da 
konu çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu çerçevede, 
insan ve hayvan sağlığı alanında akılcı antibiyotik 
kullanımı, insan ve hayvan sağlığında antibiyotik 
kullanımı ile ilgili mevcut uygulamalar, ilaç kullanım 
faaliyetleri ve antibiyotik kullanımı, gıda tüketimin-
de antibiyotik dirençliliğin önemi, antimikrobiyal 
tedavide yeni yaklaşımlar, antibiyotiklerin kontrollü 
kullanımı ve dağıtım politikalarının geliştirilmesi gibi 
konular çeşitli açılardan ele alınmış ve öneriler ortaya 
konulmuştur.

TÜBA -İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyo-
tik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyu-
mu’nda ele alınan güncel konular çerçevesinde ha-
zırlanan bu Rapor’la, bu önemli soruna ilişkin bilgi, 
görüş ve öneriler; karar alıcılar ve kamuoyunun bilgi 
ve istifadesine sunulmuştur.

Sempozyum’un gerçekleştirilmesi ile Rapor’un hazır-
lanması ve yayımında emeği geçen Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ve 
Çalışma Grubu üyelerine, raporun hazırlanmasına 
katkı sunan bilim insanlarımıza, Akademi üyelerimi-
ze, ilgili kurum ve kuruluş yönetici ve uzmanlarına, 
katılımcılara ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 
Rapor’un yönetim, bilim, sağlık dünyamız ile kamuo-
yuna yararlı olmasını diliyorum. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı



Antibiyotikler, insan ve hayvanlarda bakteriyel hasta-
lıkların tedavisinde başarılı şekilde kullanılan ilaçlardır. 
Dünyada ve ülkemizde antibiyotiklere dirençli enfeksi-
yonlar artmakta ve dolayısıyla antibiyotik dirençliliği 
küresel sağlık sorunu haline gelmektedir. Günümüzde 
antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan yılda yaklaşık 
700.000 kişinin öldüğü ve direnç gelişimi önlenemez 
veya yeni antibiyotikler geliştirilmez ise önümüzdeki 
yıllarda bu sayının giderek artacağı bildirilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların 
%50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelen-
mekte veya satılmaktadır. Bunun yanı sıra tüm hasta-
ların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamak-
tadır. Antibiyotik direnç sorununun çözümüne yönelik 
tüm dünyada adeta bir seferberlik başlatılmış ve Anti-
mikrobik Direnç Küresel Eylem Planı oluşturulmuştur. 
Bu plan ile antimikrobiyal dirence ilişkin farkındalık 
ve anlayışı geliştirmek, enfeksiyon oranını azaltmak, 
antimikrobiyal ilaçların kullanımını optimize etmek ve 
antimikrobiyal dirence karşı mücadelede sürdürülebilir 
programlar geliştirmek hedeflenmektedir. Yine, bu plan 
kapsamında, antibiyotiklerin hayvanlarda akılcı kulla-
nımı, hayvanlardan ve gıdalardan izole edilen bakte-
rilerde antibiyotik direncinin izlenmesi ve antibiyotik 
direncin azaltılmasında çevresel kaynakların kontrolü 
de yer almaktadır. Antibiyotik dirençliliği insan ve 
hayvan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra ekonomik 
kayıplara da neden olmaktadır. Dünya Bankası’nın 19 
Eylül 2016 tarihli raporuna göre, ilaç dirençli enfeksi-
yonların, 2050’de küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın 
%1-4 arasında bir maliyete neden olabileceği bildiril-
mektedir. Yine, ABD’de yaklaşık 1 milyar $ gereksiz 
yere reçete edilen antibiyotik maliyeti bulunduğu bil-
dirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, akılcı ilaç kullanımını, “kişinin 
hastalığına ve bireysel özelliklerine uygun olan ilacı, 
uygun süre ve dozda, kendisine ve topluma en uygun 
maliyetle karşılaması” olarak tanımlamaktadır. Akılcı 
antibiyotik kullanımına yönelik stratejilerin geliştirile-
rek tüm sektörlerde uygulanması ile bunun sonucunda 
elde edilen verilerin yeni antibiyotiklerin geliştirilme-
sinde kullanılması olumlu adımlar olacaktır. Bu arada, 
mutlak surette insan sağlığı ve hayvan sağlığı birlikte 
ele alınıp değerlendirilmelidir. 

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından 
üniversitelerimizden ve ilgili bakanlıklardan konunun 
uzmanlarının katkıları ile hazırlanan bu raporda, 
uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde antimikrobiyal 
yönetimi için programların hazırlanması, hızlı tanı 
yöntemlerinin geliştirilmesi, konu ile ilgili ulusal 
projelere desteklerin verilmesi, gerek mezuniyet 
öncesi gerekse mezuniyet sonrası tıp eğitiminde bu 
konuların detaylı bir şeklinde verilmesi, yoğun bakıma 
yatacak hastaların belirli kriterlere bağlanması, yoğun 
bakımların doğru kullanımı gibi öneriler ön plana 
çıkmıştır. Ayrıca, raporda “TÜBA-İnsan ve Hayvan 
Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik 
Dirençlilik Sempozyumu” sunumları sırasında yapılan 
tartışmalardaki öneriler de dikkate alınarak bir bütün 
halinde çalışma grubumuz tarafından tekrar gözden 
geçirilerek yer almıştır. TÜBA-İnsan ve Hayvan 
Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik 
Dirençlilik Raporunun başta bilim dünyası olmak üzere 
tüm paydaşlara yararlı olmasını diliyorum.

 
Prof. Dr. Kazım ŞAHİN

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü

ÖNSÖZ



3 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 
Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu'ndan görüntüler.





3 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 
Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu'ndan görüntüler.





3 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 
Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu'ndan görüntüler.





12 TÜBA-İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
ve ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK RAPORU



13TÜBA-İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
ve ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK RAPORU

GİRİŞ
Antibiyotikler, ilk kullanımlarından bu yana, insan ve 
hayvan sağlığında bakteriyel hastalıkların tedavisin-
de önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, ilk antibiyotik 
kullanımından bu yana, antimikrobiyal aktivitenin 
mekanizmasına bakılmaksızın, antibiyotiğe dirençli 
bakterinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuş ve bu en-
feksiyonlar ile ilişkili morbidite ve mortalite tüm dün-
yada endişe verici düzeylere ulaşmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), antibiyotik direncini, insan sağlığı 
için önemli üç tehditten biri olarak tanımlamaktadır 
(Anonim, 2014a). Antibakteriyel ilaçlara karşı direnç, 
hem insan hem de çiftlik hayvanlarında ciddi bir so-
run haline gelmiştir. Ayrıca insanların, hayvanların ve 
yiyeceklerin artan uluslararası hareketi yoluyla da bu-
laşma olmuştur (Anonim, 2014a). İnsanlarda ve hay-
vanlarda tedavi amaçlı kullanılan antibiyotik sınıfları 
çoğunlukla aynı olup enfeksiyona neden olanlar da 
dâhil olmak üzere dirençli bakterilerin ortaya çıkma 
ve yayılma riskini arttırmıştır (Anonim, 2007; Ano-
nim, 2009a). Çiftlik hayvanları, dirençliliği insanlara 
intikal edebilecek potansiyel patojenler kaynaklarıdır. 
Dünyada çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanı-
mını değerlendirmek için uluslararası karşılaştırmalı 
çalışmalar yapmak ve gerektiğinde müdahale için ön-
celikli alanları belirlemek önem arz etmektedir. An-
cak, farklı ülkelerde ve farklı üretim sistemlerinde an-
timikrobiyal direncin nasıl oluştuğunu gözlemek için 
daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünyada ilaca dirençli enfeksiyonlar artmakta ve do-
layısıyla ilaç direnci, giderek artan küresel bir sağlık 
sorunu olmaktadır. Günümüzde yılda 700 bin kişinin 
antibiyotik dirençli  enfeksiyonlardan ötürü hayatını 
kaybettiği, şayet yeni ve etkili antibiyotikler gelişti-
rilemez ve direnç gelişimi önlenemez ise 2050 yılın-
da 10 milyon insanın antibiyotik direncinden dolayı 
öleceği bildirilmektedir. Bu rakamın kanser (yılda 8 
milyon kişi ölmektedir) ve diyabet (1.5 milyon kişi 
ölmektedir) gibi hastalıklardan beklenen ölümlerden 
çok fazla olacağı, hatta bunlardın da ötesinde birin-
ci derecede ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir 
(Anonim, 2014a). O’Neill (2014) antimikrobiyal di-
rencin zararlı etkilerinin tüm dünyada hissedilir de-
recede arttığını, antimikrobiyal dirençli enfeksiyon-
ların şu anda Avrupa’da ve ABD’de her yıl en az 50 
bin kişinin ölümüne neden olduğunu ve yüz binlerce 
kişinin de dünyanın çeşitli yerlerinde bundan etki-
lendiğini bildirmiştir. Antibiyotik dirençlilik bir yan-
dan insan sağlığını tehdit ederken, diğer yandan da 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Araştırıcılar, 
direnç artışının devam etmesinin, Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılada (GSYİH)  % 2,0-% 3,5 arasında bir düşü-
şe neden olacağına işaret etmektedir (O’Neill, 2014). 
Bu da, dünyada 100 trilyon Amerikan Dolarından 
fazla kayıp anlamına gelmektedir. Dünya Bankası 
tarafından 19 Eylül 2016’da yayınlanan bir rapora 
göre, 2050’de ilaç dirençli enfeksiyonların küresel 
GSYİH’nın %1,1-%3,8’i arasında bir maliyete ne-
den olabileceği bildirilmiştir (Anonim, 2017). Yine, 
ABD ve Avrupa Birliği (AB)’nde sırasıyla 20 milyar 
$ ve 1,6 milyar € düzeyinde dirençli enfeksiyonlar-
dan kaynaklanan sağlık masrafları, 8 milyon $ ve 2,5 
milyon € düzeyinde de dirençli enfeksiyonlardan kay-
naklanan aşırı hastane günleri masrafları olduğu rapor 
edilmiştir. Ayrıca, ABD’de 1,1 milyar $ gereksiz yere 
reçete edilen antibiyotik maliyeti bulunmaktadır (Fair 
and Tor, 2014). Yapılan bir çalışmada, 2014 yılında 
hastanede yatan hastalarda tespit edilen yaygın bir 
bağırsak bakterisi olan Escherichia coli’nin yaklaşık 
% 60’ının penisilinler ile tedavi edilemeyen suşlar 
olduğu ve yaklaşık %25’inin antibiyotiklerin yaygın 
olarak kullanılan iki tipinden birine veya her ikisine 
karşı dirençli olduğu belirlenmiştir. Bu direncin baş-
lıca nedeninin, antibiyotiklerin hem kendileri hem de 
hayvanlarda aşırı kullanımı olduğu ifade edilmiştir 
(Anonim, 2017). Ayrıca, 2000-2014 yılları arasında 
kullanılan standart antibiyotik dozlarının sayısı %50 
oranında artmıştır (Anonim, 2014a). Ülkemizde 2002 
yılında yapılan çok merkezli bir çalışma sonucunda, 
hastanede yatanların %30,6’sı en az bir antibiyotik 
kullanırken, bu sayı 2016 yılında % 44,8 seviyesine 
yükselmiştir. Avrupa’da kişi başına günde kullanılan 
antibiyotik hesaplamasında Türkiye, 40 ülke arasında 
birinci sırada yer almaktadır. 

Antibiyotik direnci organizmada önemli hasarlara 
yol açmaktadır. Örneğin, bağışıklık sistemi kanser 
vb. durumlar ve/veya ilaçlar ile baskılanmış, antibi-
yotiğe gerçekten gereksinim duyan kişilerde gelişen 
(Hastane Kökenli Enfeksiyon=Nozokomiyel Kökenli 
Enfeksiyon:HKE=NKE) enfeksiyonlar gibi çok ciddi 
bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotiklerin işe yara-
maz hale geldiği gözlenmektedir. Ancak antibiyotik 
direnci günümüzde yalnızca HKE, sadece bağışık-
lığı baskılanmış veya uç yaşlardaki kişilerde değil, 
giderek artan şekilde toplumda gelişen (Toplumsal 
Kökenli Enfeksiyon: TKE) enfeksiyonlarda da sorun 
olmaktadır. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Komite-
si (IDSA: Infectious Diseases Society of America) ve 
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Av-
rupa İlaç Ajansı (EMA: European Medicines Agency) 
yayınladıkları raporlarda, dirençli enfeksiyonlar için 
mevcut antibiyotiklerden daha etkili bir antibiyotik 
geliştirmede çok yavaş kalındığını bildirmişlerdir 
(Anonim, 2010). Giderek artan direnç sorununu çö-
zecek yeni antibiyotikler geliştirilemezse, hali hazır-
daki cerrahi girişimler, kanser tedavileri, organ nakli, 
prematür yeni doğan bakımı gibi tıp uygulamalarını 
yapamaz hale gelebilmemiz olasıdır. Bu yüzden bir 
yandan antibiyotik direncindeki artışın önünü almak 
için çaba ve girişimler yoğunlaştırılırken, bir yandan 
da yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi için söz sahibi 
tüm küresel kurum ve kuruluşlara ve ilgili taraflara 
çağrı yapılmaktadır.

İnsan orijinli suşlarda antibakteriyel direncin geli-
şiminde en önemli faktör, yoğun ve bilinçsiz olarak 
kullanılan antibiyotiklerdir. İlave olarak hayvansal 
orijinli gıdaların tüketilmesi ile insanlarda enfeksi-
yonlara neden olan antibiyotik dirençli bakterilerin 
gelişimine zemin hazırlamasıdır. Küresel Eylem Planı 
kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımı, antibak-
teriyel direncin izlenmesi ve azaltılması hedeflenmiş-
tir. Yine, antimikrobiyal dirence ilişkin farkındalık ve 
anlayış geliştirilmesi, antibiyotiklerin hayvanlarda 
akılcı kullanımı, hayvanlardan ve gıdalardan izole edi-
len bakterilerde antibiyotik direncinin izlenmesi ve bu 
konudaki araştırılmaların güçlendirilmesi, enfeksiyon 
oranının azaltılması, antimikrobiyal ilaçların kullanı-
mının optimize edilmesi, antimikrobiyal dirence karşı 
mücadelede sürdürülebilir programlar geliştirilmesi 
ve antibiyotik direncin azaltılmasında çevresel kay-
nakların kontrolü de Küresel Eylem Planı kapsamına 
dahil edilmiştir (Anonim, 2012; O’Neill, J, 2016). 

Antimikrobiyal direncin, tüm sektörlerde kontrolüne 
yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması, ge-
lecekte antibiyotiklerin etkinliğinin artırılmasını sağ-
layacaktır. Ayrıca, antibiyotik direncinin kontrolüne 
yönelik geliştirilen stratejiler sonrasında elde edilen 
kazanımların, yeni antibiyotik geliştirme için kaynak 
oluşturması mümkün olacaktır. Bu amaçla insan sağ-
lığı ve hayvan sağlığı birlikte değerlendirilmektedir. 
Avrupa Birliği’nde ECDC (European Centre for Di-
sease Prevention and Control), EFSA (European Food 
Safety Authority) ve EMA, bilimsel verileri kullana-
rak antimikrobiyal direncin kontrolüne yönelik çalış-
malar yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda elde edilen 
veriler belirli dönemlerde rapor olarak sunulmaktadır 
(Anonim, 2009b; Anonim, 2011a; Anonim, 2012; 
Anonim, 2015a,b). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve 
gelişmiş diğer ülkelerde yapılan çalışmalar, süreklilik 
arz etmesine karşın, ülkemizde henüz antimikrobiyal 

direncin belirlenmesine, izlenmesine ve kontrolüne 
yönelik detaylı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu ko-
nuda farklı disiplinlerde farklı araştırıcılar tarafından 
yapılan münferit araştırma verileri bulunmaktadır. 
Konunun özellikle insan sağlığı açısından değerlen-
dirilmesi ve alınacak önlemelerin belirlenmesi için 
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmekte-
dir. Bu raporda, Akademimiz tarafından düzenlenen 
“TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyo-
tik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu” 
nda ele alınan ve tartışılan konular yer almaktadır. 

ANTİMİKROBİYEL DİRENCİN 
MEKANİZMALARI
Antimikrobiyal dirençlilik genel olarak iki şekilde ta-
nımlanabilir: 

1) Bakteriler antibiyotiklere karşı doğal dirence sa-
hiptirler. Mikroorganizmaların doğal olarak ilaçlar 
için hedef alana sahip olmadığı ve dolayısıyla ilacın 
onları etkilemediği veya ilacın kimyasal doğasında-
ki ve mikrobiyal membran yapılarındaki farklılık-
lardan dolayı doğal olarak görülebilen dirençlilik 

2) Doğal olarak duyarlı bir mikroorganizmanın ila-
ca göre etkilenmeme yollarını elde etmesi sonucu 
kazanılan direnç: Kromozomal genlerde meyda-
na gelen mutasyon veya kromozom dışı (plazmid, 
transpozon) genetik materyalin transferleri ile de 
kazanılan direnç olarak ifade edilmektedir. 

Antimikrobiyal Direncin Moleküler Mekanizması 
Bakteriler, üç yoldan biriyle antibiyotiklere direnç 
göstermektedirler:

1) Hedef genlerden birinde nokta mutasyonlarının 
gelişimi (mikro evrimsel değişiklik): Örneğin, be-
ta-laktamaz antibiyotiklerine karşı etkinlik spektru-
munu genişleten beta-laktamaz genindeki değişik-
liklerdir.

2) Makro evrimsel değişiklikler: Plazmidleri veya 
transpozonları taşıyan antibiyotik direncinin kaza-
nılmasındaki genlerin yeniden düzenlenmesini içerir.

3) DNA’yı ekzojen bir kaynaktan edinmek. Örneğin 
doğal olarak Neisseria gibi dönüştürülebilir türler 
çevreden DNA edinebilir.

Antibiyotiklere karşı direnç oluşumunun moleküler 
mekanizmaları kapsamlı olarak çalışılmış ve etki me-
kanizmaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Antibiyotiklerin direnç mekanizmaları (Davies and Davies, 2010)

Antibiyotik sınıfı Örnekler Hedef Direnç şekli

β-Laktamazlar Penisilinler (ampisilin), 
Sefalosporinler(sefamisin),
penemler (meropenem),
monobaktamlar (aztreonam)

Peptidoglikan biyosentezi Hidroliz, efflux, değiştirilmiş hedef

Aminoglikozitler Gentamisin, streptomisin,
spektinomisin

Translasyon Fosforilasyon, asetilasyon, nükleotidilasyon, 
efflux, değiştirilmiş hedef

Glikopeptidler Vankomisin, Teikoplanin Peptidoglikan biyosentezi Peptidoglikan biyosentezini yeniden programlamak

Tetrasiklinler Minosiklin, tigesiklin Translasyon Mono oksijenasyon, efflux, değiştirilmiş hedef

Makrolidler Eritromisin, azitromisin Translasyon Hidroliz, glikozilasyon, fosforilasyon, efflux, 
değiştirilmiş hedef

Linkozamidler Klindamisin Translasyon Nukleotidilasyon, efflux, değiştirilmiş hedef

Streptograminler Sinersid Translasyon C-0 liyaz (B tipi streptograminler), asetilasyon 
(A tipi streptograminler), efflux, değişmiş hedef

Oksazolidinonler Linezolid Translasyon Efflux, değişmiş hedef

Fenikoller Kloramfenikol Translasyon asetilasyon, efflux, değişmiş hedef

Kinolonlar Siprofloksasin DNA replikasyonu asetilasyon, efflux, değişmiş hedef

Pirimidinler Trimetoprim C1 metabolizması Efflux, değişmiş hedef

Sulfonamidler Sulfametoksazol C1 metabolizması Efflux, değişmiş hedef

Rifamisinler Rifampin Transkripsiyon ADP-ribosilasyon, efflux, değişmiş hedef

Lipopeptidler Daptomisin Hücre zarı Değişmiş hedef

Katyonik peptidler Kolistin Hücre zarı Değişmiş hedef, efflux

DİRENÇLİ BAKTERİLERİN BULAŞMA 
YOLLARI
Dirençli bakteriler, kontamine su ve toprak, hayvan-
sal ürünler, dışkı ve benzeri hayvansal atıklar, hay-
vansal ürünlerin hazırlandığı kontamine yüzeyler ile 
hayvansal ürünlerin üretim tesisleri çevresindeki si-
nek ve haşereler aracılığı ile çevreye yayılmaktadır.

İNSAN SAĞLIĞI ALANINDA AKILCI 
ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiyotiklerin akılcı olmayan kullanımı, artan di-
rence katkıda bulunan, önemli mortalite, morbidi-
te ve sağlık masraflarında artışa neden olan küresel 
bir sorundur. İrrasyonel (bilinçsiz, akılcı olmayan) 
antibiyotik kullanımının nedenleri arasında hasta ve 
eczacı arasında yeterli iletişimin olmaması, reçeteyi 
düzenleyenlerin alışkanlığı, doğru teşhis için yetersiz 
konsültasyon süresi, reçeteyi düzenleyen doktorun 
(hastanın ısrarlı talebi üzerine) ihtiyaç duyduğundan 
daha fazla veya farklı yolla ilaç vermesi ve tanısal 
destek servislerinin yetersizliği sayılabilir. 

Akılcı antibiyotik kullanımı, enfeksiyon hastalığı-
nın tedavisi veya önlenmesinde, klinik bulgular ve 
bireysel özellikler dikkate alınarak, en fazla etkiyi 

sağlayacak antibiyotikleri uygun endikasyon, uygun 
doz ve sürede, en uygun maliyetle kullanmak şek-
linde tanımlanabilir. Akılcı antibiyotik kullanımı ön-
celikle doğru tanı gerektirir; tedavisinde antibiyotik 
gerekmeyen hastalıklarda antibiyotik kullanımı yan-
lış bir uygulamadır. Ayrıca doğru ilaç, en iyi yoldan, 
etkili dozda, en uygun periyot ve süreyle verilmeli-
dir. Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonları 
tedavi etmekte kullanılması gereken ilaçlardır. Has-
tanelerde antibiyotik kullanım oranları tüm antibi-
yotik kullanımlarının %40’ından daha azdır. Ayakta 
tedavide kullanımların en az üçte birinin, uygunsuz 
olduğu bildirilmektedir. Uygun olmayan antibiyotik-
lerin kullanımının en yaygın biçimi; soğuk algınlığı 
gibi bakteriyel olmayan üst solunum yolu enfeksi-
yonları (ÜSYE) ve gene çoğunlukla bakteriyel olma-
yan nedenlerden kaynaklanan; öksürük, burun akın-
tıları, boğaz ağrısı ve kulak ağrısı gibi bulgulardır. 
Ayakta tedavide antibiyotik kullanım reçetelerinin 
dörtte üçü ÜSYE için yazılmaktadır ve bu şekilde 
antibiyotik kullanımı antibiyotik direncini ciddi şe-
kilde artırmaktadır. Özellikle doğrudan tüketicinin 
eline ulaşan antibiyotikler (reçetesiz) genellikle uy-
gunsuz ve /veya yanlış dozlarda kullanımı nedeniyle 
direnç gelişimi ile yakın ilişkilidir (Mulvey ve Simor 
2009).
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Antibiyotiklere Dirençli Mikroorganizmalar
Hem TKE hem HKE’da tedavi pratiklerimizi etkile-
yecek önemde dirençle ilişkili olan  etkenler arasında; 
Streptococcus pneumoniae, metisiline dirençli Stap-
hylococcus aureus (MRSA), genişlemiş spektrumlu 
beta-laktamaz (ESBL) üreten ve kinolon dirençli Es-
cherichia coli, karbapeneme dirençli Klebsiella pneu-
moniae, Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) 
ve  ileri derecede antibiyotik direnci gösteren Pseu-
domonas aeuriginosa  ve Acinetobacter bauman-
ni  gibi mikroorganizmalar bulunmaktadır. Güncel 
direnç sorunu ile yakın ilişkili olan etkenleri tanım-
larken kolaylık olması bakımından, mikroorganizma 
türlerinin baş harflerinden oluşan “ESKAPE” (Ente-
rococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomo-
nas aeruginosa ve Enterobacter suşları) patojenler 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kısaltma aynı zamanda, 
antibiyotik etkisinden kaçışı (eskape: kaçış)  da temsil 
etmektedir (Boucher ve ark. 2009).

İlk olarak 2000’lerin başında saptanan, genellikle di-
rençli bakteri enfeksiyonlarında en son aşamada kul-
landığımız karbapenemlere dirençli, karbapenemaz 
yapan bakteriler dünyada hızla yaygınlaşmıştır.  En 
sık yeni doğan, yoğun bakım üniteleri enfeksiyonla-
rından sorumlu bu tür karbapenem direnci olan bak-
terilerin oranı bazı bölgelerde %50’lere ulaşmıştır.   
Karbapenemaz gelişiminden de daha vahim olarak, 
karbapenem dirençli Enterobacteriaceae için kullan-
dığımız kolistin dirençli bakteriler ise ilk olarak 2015 
yılında saptanmış olup, en kaygı verici gelişme olarak 
izlenmektedir.

Ülkemizde yürütülen Ulusal Antimikrobiyal Direnç 
Surveyans Sistemi (UAMDSS)  ve Ulusal Hastane 
Enfeksiyonları Surveyans Ağı (UHESA) verilerine 
göre, E.coli ve Klebsiella spp. üçüncü kuşak sefa-
losporinlere %40-50, kinolonlara %50 den fazla di-
rençlidir. Burada söz edilen iki bakteri sıklıkla üriner 
sistem enfeksiyonları ve karın içi enfeksiyonlar gibi 
TKE ile yakın ilişkili olup, bu enfeksiyonların ayakta, 
oral veya intramusküler antibiyotiklerle tedavisi (ne-
redeyse olguların yarısında) imkânsız hale gelmekte-
dir.

İnsanlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı İçin Çö-
züm Önerileri
a) Antimikrobiyal Yönetim Programları (AMYP): 
Sağlık bakımı veren merkezlerde, hastanelerde uy-
gun antibiyotik kullanımını düzenleyen programların 
hızla sistemlere yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu 
programlar hasta bakımını en üst düzeye çıkarırken 
gereksiz ve akılcı olmayan antibiyotik kullanımını 

azaltarak, direnç gelişimini önleyen programlardır. 
Bu programların temel prensipleri klinik ve labora-
tuvar verileri kullanılarak, antibiyotik kullanım ge-
reksinimi, seçilecek antibiyotik, doz, doz aralıkları, 
kullanım süresi analizlerinin düzgün biçimde yapıl-
dığı uygulama demetleridir. AMYP programlarının 
uygulanmasında, tedavi edecek hekimin hızla ula-
şabileceği tanı yöntemlerinin programın bir parçası 
olması da çok önemlidir. Uygun olmayan antibiyotik 
kullanımlarının doğrudan veya dolaylı sonuçlarının 
maliyeti ile hızlı tanı yöntemlerinin maliyet karşılaş-
tırılması kurumsal olarak yapılıp maliyeti en avantajlı 
tanı yöntemleri sistemde bulundurulmalıdır.

b) Uygun olmayan antibiyotik kullanımının doz ve 
durumunu, en sık hangi basamakta kullanılmakta 
olduğunu saptamak: Kayıt sistemlerindeki veriler ve 
yapılacak planlı çalışmalar ile durum saptaması ya-
pıp, hangi alanlarda düzeltmenin acil ve öncelikli ol-
duğunun belirlenmesi.

Toplumun antibiyotik kullanım alışkanlıklarını belir-
leyen pilot çalışmalar yapmak.

Ayakta tedavide ve hastanede en sık antibiyotik ve 
uygun olmayan antibiyotik ile reçetelenen vakaların 
saptanması ve düzeltme çalışmalarında bu alanların 
öncelenmesi.

c) Uygun olmayan antibiyotik kullanımını azaltmak 
için kampanyalar: Yazılı, görsel, işitsel medya kul-
lanılarak gereksiz antibiyotik kullanımının toplum ve 
birey açısından olumsuz sonuçları konusunda farkın-
dalığı artırmak. Özellikle okullarda, birinci basamak 
hekim çalışma alanlarında konuya yönelik broşür ve 
posterler bulundurulması.

Özellikle ayakta hasta bakımında sık reçete düzenle-
yen hekimlere yönelik eğitimler düzenlenmesi ve en 
sık reçeteleme yapılan hastalıklarla ilişkili raporların 
hazırlanması. Uygun olmayan reçete sayısında azalt-
maya yönelik kampanyalar genellikle ÜSYE odaklı 
olup, bu reçetelerde %40 azaltma sağlandığı bildiril-
mektedir (O’Donnell ve ark. 2016).

d) Reçete ile kullanım 

e) Yeni antibiyotikler geliştirmek

Sonuç olarak, bir halk sağlığı sorunu olan antibiyotik 
direnci, en sık hastanelerde ve giderek artan oranda 
toplumda gelişen enfeksiyonlarda da tedavi seçenek-
lerini güçleştirmektedir. Dirençli etkenlerle gelişen 
enfeksiyonların sıklığı artarken, bu sorunu aşabilecek 
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yeni antibiyotik geliştirme çalışmaları da çok yavaş-
lamıştır. Bu durum, tıp eğitiminde (veya tıbbi uygu-
lamalarda) yaşamsal önemi olan, organ nakli, büyük 
cerrahi girişimler gibi uygulamaların yapılabilirliğini 
kısıtlayacağı ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan-
lar ile tedavi olan kanser ve romatizmal hastalıkları 
olan hasta gruplarının enfeksiyonları ile baş edemeye-
ceğimiz bir geleceğin bizi beklediği konusunda kaygı 
uyandırmaktadır.

İNSAN SAĞLIĞINDA ANTİBİYOTİK 
KULLANIMI İLE İLGİLİ MEVCUT 
UYGULAMALAR
Son yıllarda giderek artan antibiyotik direnci, özel-
likle sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar başta 
olmak üzere, toplum kökenli enfeksiyonlarda da teda-
visi zor hatta imkânsız enfeksiyonlarla karşılaşmamı-
za yol açmaktadır. Antibiyotik kullanım sıklığı ile an-
tibiyotik direnci daha da artmakta ve bu durum kendi 
içinde inanılmaz bir kısır döngüye girmektedir. Kişi-
ler kendi kullanımları, annenin kullandığı antibiyotik-
ler ve tükettiği gıdalar aracılığı ile vücutlarına anti-
biyotik maddesini alabilmektedir. Bu alım yollarının 
tümünde antimikrobiyal direnç gelişimi söz konusu 
iken, kişinin kendisinin ve annesi aracılığı ile aldığı 
antibiyotikler disbiyozise neden olmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Kişilerin antibiyotik alım yolları ve etkileri 

İlk kez 1928’de Penisilinin bulunmasıyla başlayan ve 
ardı ardına kullanıma giren antibiyotikler, 20. yüzyı-
lın en önemli keşfi olarak kabul edilmekte ve 1940-
1960 yılları arası antibiyotiklerin altın çağı olarak bi-
linmektedir. Ancak, bu tarihlerde bile antibiyotiklerle 
tedavi başarısızlıkları ile sonuçlanan vakalara rastlan-
maktadır. Şekil 2’de antibiyotiklerin keşfi ve direnç 
yıllarının dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 2. Antibiyotiklerin keşfi ile direnç gelişim yıllarının 
dağılımı 

Antibiyotiklerin kullanımı ile direnç arasında sıkı iliş-
ki bulunduğunu gösteren birçok kanıt bulunmaktadır. 
Güçlü ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanıl-
masından dolayı hastanelerde direncin yüksek olma-
sı, antibiyotik kullanımının değiştirilmesi ile direnç 
oranlarında düşüş görülmesi, kişilerin daha önce an-
tibiyotik kullananların florasında direnç oranlarının 
daha yüksek olması gibi durumlar antibiyotik kullanı-
mı ile direnç arasındaki ilişkiyi açıklayan durumlardır 
(Owens ve Rice, 2006; Rice, 2009).   

Dirençli bakteriler ile gelişen enfeksiyonlar; 
• Daha ciddi seyirlidir. 
• Tedavisi daha zordur.
• Genellikle birden fazla antibiyotik gerektirir. 
• Ölüm oranı daha yüksektir. 
• Hastanede yatış süresi daha uzundur. 
• Tedavi maliyetleri daha yüksektir. 

Endüstrinin yeni antibiyotik üretimine birçok neden-
lerden dolayı sıcak bakmaması yıllar içinde yeni an-
tibiyotiklerin üretimine de engel olmaktadır. Bu ne-
denle hem sağlık çalışanlarının, hem toplumun hem 
de siyasi otoritenin antibiyotiklerin akılcı kullanımı 
konusunda tutum geliştirmeleri gerekmektedir. Bu 
amaçla antibiyotiklerin ve antibiyotik kullanım dışı 
stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Antibiyo-
tik kullanım dışı stratejilerde; enfeksiyon önleme ve 
kontrol yöntemleri, el hijyeni uygulaması, aşılama, 
izolasyon ve dezenfeksiyon gibi konu başlıkları yer 
almaktadır (Owens, 2008; Shlaes ve ark., 1997). Anti-
biyotik kullanımına bağlı stratejiler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılabilir: 

• Kılavuz ve protokoller 
• Formüllerde kısıtlama
• Doğru endikasyon (Tanı yöntemleri) 
• Kısıtlı ve yorumlu antibiyogram 
• Deeskalasyon tedavi yöntemi  
• Uygun ampirik tedavi

1. İlaç politikalarını düzenlemek için yetkin bir multi-disipliner ulusal yapılanma

2. Klinik rehberlerden yararlanma

3. İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaç listesi oluşturma

4. Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma

5. Mezuniyet öncesi müfredat programında probleme dayalı AİK eğitimi verme

6. Bir gereklilik olarak hizmet içi sürekli tıp eğitimleri düzenlenme

7. Kurumsal çerçevede gözetim, denetim ve geri bildirim sistemlerini geliştirme

8. İlaçlar hakkında bağımsız bilgi kaynaklarını kullanma

9. İlaçlar hakkında halk eğitimi yapma

10. Etik olmayan mali teşviklerden kaçınma

11. Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme

12. İlaç tedariki ve personel istihdamını güvence altına alma
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• Farmakodinamik parametreler 
• Rotasyon şeklinde kullanım 
• Bilgisayar destekli programlar 
• Sürveyans sistemleri (Küresel, Ulusal, Lokal) 

Sürveyansların amacı; kıyaslanabilir, güvenilir ve 
standardize verilerin toplanmasını sağlamaktır. Bu 
amaçla lokal, ulusal ve küresel bazda antimikrobiyal 
direnç verileri toplanmalıdır (Şekil 3). 

Şekil 3. Sürveyans sistemleri lokal, ulusal ve küresel bazda 
toplanmalıdır 

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi 
(UAMDSS), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu koordi-
nasyonunda kurulmuş olup, 2011 yılından itibaren 
veriler toplanmakta ve bir bilimsel komisyon danış-
manlığında çalışmalar yürütülmektedir. Sürveyans 
kapsamında kan ve beyin omurilik sıvısı (BOS) klinik 
örneklerinden etken olarak izole edilen Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aerugino-
sa, Acinetobacter baumanni, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium/
faecalis izolatları ve bu izolatların antibiyotik duyar-
lılık test sonuçları izlenmektedir. Antibiyotik duyarlı-
lık test çalışması için disk difüzyon yöntemi ve/veya 
Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK)’un saptan-
ması, gradiyent test yöntemi ve otomatize sistemler 
kullanılmaktadır. Antibiyotik duyarlılık testleri için 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
standardı kullanılmaktadır. 

UAMDSS’nin amacı;
• Ulusal AMD direnç oranlarının belirlenmesini 

sağlamak 
• Doğru, güvenilir AMD verisinin toplanmasını 

sağlamak
• Direnç oranlarını düşürebilmek için alınacak ön-

lemlerin belirlenmesi için kaynak oluşturmak
• AMD konusunda alınan tedbirlerin performansı-

nı belirlemek
• Dış Kalite Kontrol (DKD) çalışması yaparak ka-

tılımcı laboratuvarların performansını değerlen-
dirmektir. 

İşbirliği yapan laboratuvarlar tarafından, antimikro-
biyal duyarlılık testleri (ADT) konusunda kapasite 
değerlendirmeye yönelik düzenlenen bir anket çalış-
ması sonucunda skorlama yapılarak; Türkiye İstatisti-
ki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre saptanmış 
olan 12 bölgeye (NUTS Bölgeleri) olabildiğince eşit 
dağılım sağlaması ve üniversite, eğitim araştırma ve 
devlet hastanelerini içerecek şekilde olması dikkate 
alınarak belirlenmiştir. 59 farklı ilde kamu, özel ve 
üniversite hastanelerinden olmak üzere toplam 105 
katılımcı hastaneden veriler toplanmaktadır. Labo-
ratuvarların seçiminde iki aşamalı bir yöntem uygu-
lanmaktadır. İlk aşamada, katılımcı hastanelere anket 
gönderilmekte ve bu anketlere göre katılımcı hasta-
nelerin, laboratuvar alt yapısı, personel ve ekipman 
yönünden değerlendirilmesi yapılmaktadır. İkinci 
aşamada aday katılımcı hastanelere 4 izolat gönde-
rilmekte ve izolatların bakteri tanımlaması ve antibi-
yotik duyarlılık test sonuçları istenmektedir. Bu yolla 
laboratuvarların bakteri tanımlaması ve antibiyotik 
duyarlılık testlerinin performans değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. 

Sürveyans sistemine ait her yıl için yıllık rapor hazır-
lanmakta ve raporlara http://uamdss.thsk.gov.tr adre-
sinden ulaşılabilmektedir. Raporlarda örnek haritalar 
şekil 4, 5, 6’da yer almaktadır. 

Sürveyans sistemi aynı zamanda dış kalite değerlen-
dirme sistemine sahiptir. Sistem katılımcı laboratu-
varlara yılda bir kere olmak üzere 4 izolat gönderil-
mektedir. 

UAMDSS, Kasım 2013 tarihinden itibaren UAMDS 
Ağı DSÖ Avrupa Ofisi tarafından yürütülen CAE-
SAR- (Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal 
Direnç Sürveyansı) Ağına katılmıştır. CAESAR,  Av-
rupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Derneği (ESCMID), Hollanda Ulusal Toplum ve Çev-
re Enstitüsü (RIVM) ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin 
ortak girişimi olup, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önle-
me Merkezi (ECDC) ile yakın işbirliği içerisindedir. 
Bu kapsamda CAESAR’a üye ülke laboratuvarlarına 
UK-NEQAS aracılığıyla dış kalite değerlendirme 
programı ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 

Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (EAR-
SS-Net), ECDC koordinasyonunda yürütülmekte 
olup, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler sürveyan-
sa dahil edilmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, CAE-
SAR ağı ile Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer Av-
rupa ve Orta Asya ülkelerinin antimikrobiyal direnç 
verilerini toplayarak sisteme dahil etmeyi ve AMD 
konusunda küresel bir yaklaşımı planlamaktadır. 
UAMDSS’nin metodolojisi EARSS-Net ve CAESAR 



19TÜBA-İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
ve ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK RAPORU

Şekil 4. İnvaziv E. coli izolatlarında 3. kuşak 
sefalosporin direnç yüzdeleri, AB Ülkeleri ve 
Türkiye (2014)

Şekil 5. İnvaziv Klebsiella pneumoniae izo-
latlarında karbapenem direnç yüzdeleri, AB 
Ülkeleri ve Türkiye, 2014

Şekil 6. İnvaziv Streptococcus pneumoniae izo-
latlarında Makrolid direnç yüzdeleri, AB Ülke-
leri ve Türkiye, 2014
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metodolojisi ile tamamen uyumludur. 2014 yılında 
CAESAR ağına gönderilen verilerimiz en yüksek 
veri kalitesini temsil eden LevelA seviyesinde kabul 
edilmiştir (Anonim, 2014b).  Türkiye, liderlik ve eği-
timci görevleri ile CAESAR üyesi ülkelerle DSÖ ile 
iş birliği yapmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ KULLANIM 
FAALİYETLERİ VE ANTİBİYOTİK 
KULLANIMI
Akılcı İlaç Kullanımını (AİK), DSÖ, 1985 yılında 
Nairobi’de “Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, 
en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir”  
şeklinde tanımlamıştır. Bir endikasyon için uygun 
ilaç, etkinlik, güvenlik ve maliyet kriterleri dikkate 
alınmışsa, ilacın akılcı olarak seçildiği söylenebilir. 
Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını 
ve toplumun çıkarını gözetir. Endikasyon ne olursa 
olsun, AİK ilkelerine göre ilaç seçiminde standart 4 
kriter kullanılır. Bunlar: etkililik, güvenlilik, uygun-
luk ve maliyettir. 

Etkililik: İlacın kullanılma gerekçesini karşılayan 
ölçüttür. Yani, tedavi objektifine ne ölçüde yardımcı 
olduğu dikkate alınarak etkililik belirlenir. 

Güvenlilik: İlaç yan etki /karşıt etki görülme sıklı-
ğını, bu sorunların ciddiyetini, risk/yarar ilişkisindeki 
risk oranını belirler.

Uygunluk: İlacın ilgili hasta için uygun olup olma-
dığını çok çeşitli unsurlar belirleyebilir. İlacın kulla-
nım avantaj/dezavantajına sahip olup olmaması gibi 
konular dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Örne-
ğin kontrendikasyonlar, kullanım kolaylığı, ilaç-ilaç 
etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi, özel hasta grupların-
da kullanım kolaylığı/zorluğu bulunup bulunmaması, 
enteral/parenteral kullanımlar vb. unsurlar ilacın uy-
gunluğunu belirlemede kullanılan ayrıntılardan bazı-
larıdır.

Maliyet: Maliyet ölçütü değerlendirilirken, ülke im-
kânları, geri ödeme sistemi, akut ya da kronik hasta-
lıkta ilaç kullanımı, toplam tedavi maliyeti, günlük, 
haftalık, aylık, yıllık maliyet, kutu maliyeti ya da re-
çete maliyeti gibi ölçütler dikkate alınabilir. 

Akılcı İlaç Kullanımında Sorumluluk Sahibi Ta-
raflar
İlacın akılcı kullanımında temel yaklaşım; ilacın ge-
rektiği zaman, gereken nitelikte, gerektiği kadar ve 

gerektiği biçimde kullanılmasıdır. Bu süreç, devletin, 
ilaç endüstrisinin, başta hekim ve eczacılar olmak 
üzere sağlık personelinin ve toplumun akılcı davran-
masına bağlıdır. Hangi ilacın kullanılacağına karar ve-
ren hekim, ilacı kullanan hasta ve beraberindeki hasta 
yakını, danışmanlık hizmeti veren ve ilacı uygun şart-
larda sağlayan eczacı, ilacı uygulayan yardımcı sağ-
lık personeli ilaç kullanımında etkili olan taraflardır. 
AİK ilacın üretiminden atığının imhasına kadar geçen 
süreci kapsamaktadır. Bu nedenle tanı ve tedavi sü-
reçleri göz önüne alındığında hekim, eczacı, yardımcı 
sağlık personeli, ilaç sektörü, halk (hasta, hasta yakını 
vb.) ve meslek örgütleri/diğer sivil toplum kuruluş-
ları/medya akılcı ilaç kullanımında sorumluluk sahi-
bi taraflardır (Şekil 7). Bu çerçeveden bakıldığında, 
akılcı olmayan ilaç kullanımı çok sayıda etkene bağlı 
olabilecek bir sorundur. Böyle bir sorunun da ancak 
multidisipliner bir yaklaşımla çözümlenebileceği dü-
şünülmektedir.

Şekil 7. Akılcı ilaç kullanımında sorumluluk sahibi taraflar

DSÖ’nün tahminlerine göre ilaçların %50′sinden 
fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, sağ-
lanmakta veya satılmaktadır. Hastaların yarısı da ilaç-
larını doğru şekilde kullanamamaktadır/kullanma-
maktadır. İlaçların akılcı olmayan kullanımı, dünya 
genelinde görülen yaygın bir problemdir. Problemin 
çözümü için dünya genelinde gerek sağlık otoritele-
ri, gerekse geri ödeme kurumları, araştırma ve eği-
tim kurumları sorunun çözümüne yönelik çalışmalar 
yürütmektedir. Sorunun çözümü için DSÖ, ülkelere 
AİK’in teşvik edilmesi için 12 temel düzeltici faaliye-
ti hayata geçirmesini önermektedir (Şekil 8). 
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Türkiye’deki Akılcı İlaç Kullanımı Yapılanması
Ülkemizde AİK çalışmaları 20 yıldan uzun bir za-
mandan beri sürdürülmektedir. 2010 yılında Sağ-
lık Bakanlığı tarafından önemli bir adım atılarak 12 
Ekim 2010 tarih 6420 sayılı Bakan Oluru ile İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde “Akılcı İlaç 
Kullanımı Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Akılcı 
İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 
81 İlde AİK İl temsilcisi belirlenmiş ve illerde AİK 
faaliyetleri yürütülmüştür. 2 Kasım 2011 tarihinde 
28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 663 Sayılı 
“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükümde Kararname” ile 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kurul-
muştur. Bunu takiben Mart 2012’de TİTCK bünye-
sinde “Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi 
ve Tanıtım Dairesi” kurulmuştur.  23 Ocak 2014 ta-
rihli ve 9573 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konu-
lan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Hizmet 
Birimlerine Bağlı Daire Başkanlıklarının Görevleri-
ne Dair Yönerge” ile ilgili dairenin adı “Akılcı İlaç 
Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi” olarak 
değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra AİK ile ilgili iş ve 
işlemler, Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yöne-
timi bünyesindeki beş birimden biri olan “Akılcı İlaç 
Kullanımı Birimi” tarafından yürütülmüştür. 2016 
yılı Nisan ayından itibaren ise oluşturulan Akılcı ilaç 
Kullanımı Dairesi çatısı altında tüm AİK faaliyetleri 
hız kesmeden yürütülmeye devam etmektedir. Ayrıca 
tüm bu uygulamalar sırasında gerek alanında uzman 
akademisyenlerin gerekse konunun kamudaki pay-
daşlarının görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. 
Bununla birlikte Mart 2014’te 81 ilde AİK faaliyet-
lerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 
İl Sağlık Müdür Yardımcısının koordinatörlüğünde 
İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden 
en az bir teknik çalışanın temsilci olduğu “AİK İl Ko-
ordinatörlüğü” oluşturulmuştur.

Türkiye’deki Başlıca Akılcı İlaç Kullanımı Faali-
yetleri
Türkiye’de 1990’lı yıllarda başlatılan AİK faaliyetle-
ri, DSÖ’nün önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. 
Bunların belli bir kısmı akademik, eğitim, araştırma, 
sivil toplum kuruluşu faaliyetleri vb. adlar altında 
yapılırken, önemli bir kısmı da Sağlık Bakanlığı’nın 
öncülüğünde ve desteğiyle yapılagelen faaliyetlerdir. 
Bunların pek çoğuna Sağlık Bakanlığı ya doğrudan 
öncülük etmiş ya da doğrudan veya dolaylı olarak 
destekleyici, teşvik edici rol üstlenmiştir. Tıp Fa-
kültelerinde “Probleme dayalı akılcı tedavi eğitimi” 
uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına aktif katkı 
sağlanmaya çalışılmıştır. 1998/99 Orta Vadeli İşbir-
liği Programı kapsamında DSÖ ile Sağlık Bakanlığı 
arasında AİK konusunda bir çalışma başlatılmış ve 
AİK’in yaygınlaştırılmasına dönük çalışma toplantıla-
rı yapılmış, bilgilendirici bir takım faaliyetlerde bulu-
nulmuştur. İlki 1999 yılında basılan “Türkiye İlaç Kı-
lavuzu - TİK” hekim ve eczacılara tavsiye edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı, çoğu Bakanlıkça düzenlenen ancak 
belirli bir kısmı da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
organize ettiği AİK ile ilgili pek çok eğitim faaliyetine 
destek sağlamıştır. Bu sayede aralarında günümüzde 
AİK ile çeşitli platformlarda uğraş veren çoğu hekim, 
AİK konusunda donanımlı insan gücü kazanımına 
katkıda bulunmuştur. 2002-2003 yıllarında Tanı ve 
Tedavi Rehberinin ilk kez basımı ve revizyonu yapıl-
mıştır. DSÖ’nün  “Reçete Yazma Rehberi” ve “Eğiti-
cilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi” ve “Akılcı İlaç 
Kullanımı Konusunda Halk Eğitimi” kitabı ve ilgili 
bazı başka kaynaklar Türkçe’ye çevrilmiş ve basıl-

1. İlaç politikalarını düzenlemek için yetkin bir multi-disipliner ulusal yapılanma
2. Klinik rehberlerden yararlanma
3. İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaç listesi oluşturma
4. Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma
5. Mezuniyet öncesi müfredat programında probleme dayalı AİK eğitimi verme
6. Bir gereklilik olarak hizmet içi sürekli tıp eğitimleri düzenlenme
7. Kurumsal çerçevede gözetim, denetim ve geri bildirim sistemlerini geliştirme
8. İlaçlar hakkında bağımsız bilgi kaynaklarını kullanma
9. İlaçlar hakkında halk eğitimi yapma
10. Etik olmayan mali teşviklerden kaçınma
11. Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme
12. İlaç tedariki ve personel istihdamını güvence altına alma

Şekil 8. DSÖ’nün AİK’in teşvik edilmesi için belirlediği ve ülkelere önerdiği 12 temel düzeltici faaliyet
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mıştır. 2006’da “AİK Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 
Eczacılıkta AİK eğitimi uygulanmaya başlamıştır. 
Sağlık Bakanlığı “Uzaktan Erişimle AİK Eğitimi” ön 
çalışma programını 2010 yılında başlatmıştır. 

Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-
2017
AİK’i destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için 
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; ayrıca he-
kim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç 
sektörüne yönelik AİK konusunda davranış değişikli-
ği oluşturmak amacı ve etki edilen taraflarda AİK ile 
ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 
hedefiyle sorumluluk sahibi tüm tarafları kapsayacak 
şekilde TİTCK tarafından “Akılcı İlaç Kullanımı Ulu-
sal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmıştır.

Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017; 
6 başlık, 20 stratejik hedef ve toplamda 99 faaliyet-
ten oluşmaktadır. Planda, AİK yapılanması ve koor-
dinasyon, hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, 
halk ve ilaç sektörü ayrı başlıklarda ele alınmıştır. 
Her ana başlık için idari düzenlemeler ve planlamalar, 
tanıtım, eğitim ile izleme-değerlendirme olmak üzere 
dört alt başlıkta faaliyetler planlanmıştır. “Akılcı İlaç 
Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsa-
mında planlanan her bir faaliyet için sorumlu kurum/
kuruluş(lar), işbirliği yapılacak kurum/kuruluş(lar), 
beklenen faydalar, hedef(ler), izleme ve kontrol için 
sağlanacak veri ve ilerleme göstergesi belirlenmiştir.

Bu planda tüm dünyayı ve geleceğimizi ilgilendiren 
çok önemli bir tehdit olan antibiyotik direncinin önü-
ne geçmek adına antibiyotiklerin akılcı kullanımı, 
psikiyatrik hastalıkların ve göğüs hastalıkları teda-
visinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımı, ayrıca 
çoklu ilaç kullanımının sık olduğu geriatrik popülas-
yonda akılcı ilaç kullanımı öncelikli başlıklar olarak 
belirlenmiştir. Bu plan kapsamında Akılcı İlaç Kulla-
nımı Dairesi tarafından pek çok ilde başta hekimler 
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik değer-
lendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca 
çeşitli illerde AİK ile ilgili paneller ve sempozyumlar 
düzenlenmektedir. AİK konusunda hekimlere yönelik 
“Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmış-
tır. İlk sayısı 1 Ekim 2014 tarihinde çıkarılmış olup 
aylık olarak bu bültenler www.titck.gov.tr ve www.
akilciilac.gov.tr web adreslerinde yayımlanmakta ve 
ayrıca aile hekimlerimize e-posta olarak da iletilmek-
tedir. Halka yönelik bilgilendirme broşürleri ve afişler 
hazırlanmıştır ve bunların ilgili yerlere dağıtımı sağ-
lanmaktadır. Büyük çaptaki AİK kampanyası çalış-
maları ise devam etmektedir.

Reçete Bilgi Sistemi
DSÖ’nün 12 temel düzeltici faaliyetinden biri kurum-
sal çerçevede izleme, değerlendirme ve geri bildirim 
sistemlerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda 26 Ekim 
2010 tarihinde Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü’nde 
AİK’in yaygınlaştırılması amacıyla Dünya Bankası 
destekli Reçete Değerlendirme Projesi (RDP) başla-
tılmıştır. Bu proje kapsamında, Aile Hekimliği Bilgi 
Sistemi üzerinden verilerin alınarak tüm aile hekim-
lerinin reçetelerini izleyebilmelerine, değerlendire-
bilmelerine ve kendi reçeteleri ile ilgili bilgilendir-
me yapabilmelerine imkân sağlayan elektronik bir 
sistem geliştirilmiştir. Bu bağlamda, 32 ilde yapılan 
pilot çalışmanın başarılı olması sonucu bu projenin 
ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ve adının Reçe-
te Bilgi Sistemi (RBS) olarak değiştirilmesine karar 
verilmiştir. 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle tüm sağlık 
kurumlarında e-reçete uygulamasına geçilmesiyle, 
SağlıkNET2’den alınan verilerle tüm hekimlerin re-
çeteleri izlenebilmekte, değerlendirilebilmekte ve 
kendi reçeteleri ile ilgili hekimlere bilgilendirme ya-
pılabilmektedir.

RBS’de hekime ait istatistikler, illere ve ülkeye ait 
istatistikler ile illere ait dönemsel trend analizleri bu-
lunmaktadır. RBS aracılığıyla il, ilçe, hastane, aile 
sağlığı merkezi ve hekim bazında farklı parametre-
lerde analizler ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. 
Ekim 2013 itibariyle ülkemizdeki tüm aile hekimleri-
nin RBS üzerinden kendi reçete verileri ile ilgili yapı-
lan analizleri ve değerlendirmeleri görebilmeleri için 
gerekli teknik çalışmalar tamamlanarak, Kasım 2013 
itibariyle tüm aile hekimlerine kendi reçeteleri ile il-
gili bilgilendirme yapılmaya başlanmıştır.

RBS verilerine göre antibiyotik bulunan reçete yüz-
desi parametresinde %57,58 ve %55,49 değerleri ile 
2011 ve 2012 yıllarında Gaziantep ilinin ilk sırada 
yer aldığının saptanması sonucu, akılcı olmayan an-
tibiyotik kullanımının nedenlerinin araştırılması, ak-
sayan yönlerin tespiti ve düzeltici faaliyetlerde bulu-
nulması amacıyla Gaziantep pilot il olarak seçilmiştir. 
İlgili bölgeye yapılan saha ziyaretleri ve düzenlenen 
bilgilendirme toplantılarının etkisiyle Gaziantep’e ait 
antibiyotik reçeteleme yüzdesinde düşüş olduğu sap-
tanmıştır.  

2011 ve 2012 yıllarına ait RBS verilerine göre, Tür-
kiye’deki aile hekimlerinin düzenlediği reçetelerde 
antibiyotik bulunan reçete yüzdesi değerlerinin sıra-
sıyla %34,94 ve %33,99 olduğu tespit edilmiştir. Aile 
hekimlerinin ve uzman hekimlerin reçetelerinin aynı 
parametreye göre 2013-2015 yıllarındaki karşılaş-
tırılması yapıldığında ise; aile hekimlerinde ardışık 
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yıl verilerinin %33,95, %31,47 ve %31,07;  uzman 
hekimlerde ise %38,65, %36,39 ve %36,06 olduğu 
görülmüştür. 2011-2015 yılları arasında aile hekim-
lerinin düzenlediği reçeteler, antibiyotik bulunan 
reçete yüzdesine göre coğrafi bölge bazında değer-
lendirildiğinde ise tüm yıllarda Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en yüksek, Karadeniz Bölgesi’nin ise 
en düşük antibiyotik reçetelemesine sahip bölgeler 
olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılında aile hekimleri-
nin ve uzman hekimlerin en sık reçeteledikleri etkin 
maddenin “amoksisilin ve enzim inhibitörü” olduğu 
saptanmıştır. 

ATC-DDD Metodolojisinde Tüketim Verilerinin 
Hesaplanması
RBS aracılığıyla reçete verilerinin analiz edilip de-
ğerlendirilmesinin yanı sıra ülkemize ait ilaç tüketim 
verilerinin ATC-DDD metodolojisine göre hesaplan-
ması ile ilgili çalışmalar da TİTCK tarafından yürü-
tülmektedir. ATC-DDD metodolojisi; DSÖ tarafından 
geliştirilen, 1000 kişi başına düşen günlük dozun DID 
biriminden ifade edildiği, tüketim verilerinin doğru bir 
şekilde sunulup karşılaştırılabildiği metottur. DSÖ ve 
Antwerp Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen 
Doğu Avrupa Ülkeleri’nde antibiyotik kullanımının 
değerlendirildiği çalışma kapsamında, ilgili yöntem 
kullanılarak 2011 yılı Türkiye antibiyotik tüketimi 
hesaplanmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkiye’nin, 
çalışmaya katılan tüm ülkeler arasında 42,28 DID ile 
en yüksek antibiyotik tüketimine sahip ülke olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmaya göre, ayrıca penisilin kom-
binasyonlarının, makrolidlerin, total sefalosporinlerin 
ve özelinde 2. kuşak sefalosporinlerin en yüksek kul-
lanımının da Türkiye’de olduğu saptanmıştır. Bu du-
rum, antibakteriyel ilaçların tüketimi konusunda acil 
önlem alınması gerektiğini düşündürmektedir.

2011-2014 yılları arasında antibakteriyeller içinde en 
fazla tüketime sahip olan grubun “beta-laktam anti-
bakteriyeller ve penisilinler” olduğu, bunların içinden 
de en fazla tüketilen alt grubun “penisilin kombinas-
yonları”nın olduğu görülmüştür. Ülkemizde kullanı-
lan antibakteriyel ilaçlar içinde 2. sıklıkla tüketimi 
olan “diğer beta-laktam antibakteriyeller”in alt grup 
tüketimin sırasıyla 2., 3. ve 1. kuşak sefalosporinler 
şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 2012 yılı antibakte-
riyel ilaç tüketimi, bölgesel (Türkiye istatistiki bölge 
birimleri sınıflandırmasına göre) düzeyde incelendi-
ğinde ise; Akdeniz Bölgesi’nin en fazla, Orta Anado-
lu Bölgesi’nin ise en az antibakteriyel ilaç tüketimine 
sahip bölgeler olduğu görülmüştür. 

Bu konuda hayata geçirilen çeşitli faaliyetler son-
rasında antibakteriyel ilaç tüketiminin azaldığı sap-

tanmıştır. 2007-2014 yılları arasındaki Türkiye’de 
sistemik kullanılan antibakteriyellere ait tüketim tren-
dine bakıldığında aşağıya doğru olan bir eğim dikkati 
çekmektedir (Şekil 9). Bu da, bu süreçte yapılan fa-
aliyetlerin hedefine ulaştığının bir göstergesi olarak 
yorumlanmıştır. 

Şekil 9. Türkiye J01 Grubu antibakteriyellere ait tüketim 
trendi 2007-2014

Sonuç olarak, TİTCK’nın ve devamında bu çatı altın-
da AİK Birimi’nin ve ardından AİK Dairesi’nin ku-
rulmuş olması, ülkemizde AİK çalışmaları için önem-
li basamaklar olmuş ve bu süreçte AİK faaliyetleri 
ivme kazanmıştır. Ayrıca AİK’in yaygınlaştırılması 
açısından yürütülen çalışmalar, etraflı bir planlama ve 
bilirkişi desteğiyle ülke ve dünya ölçeğinde ses geti-
ren faaliyetlere dönüşmüştür. AİK’in uzun soluklu bir 
süreç olduğu ve konuyla ilgili hâlen önemli sorunla-
rımız bulunduğu göz önüne alındığında, ülke olarak 
dikkat edilmesi gereken oldukça fazla yol bulunduğu 
söylenebilir. Akılcı olmayan ilaç kullanımının ve öze-
linde akılcı olmayan antibiyotik kullanımının neden 
olduğu sorunlar toplumun her kesimini ilgilendirmek-
tedir. AİK’in sağlanması ve planlanan bu faaliyetlerin 
ve yürütülen tüm çalışmaların başarıyla beklenen he-
deflere ulaşabilmesi için her paydaşın üzerine düşen 
görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Unutmayalım 
ki, “Bugün Dur Demezsek Yarın Çok Geç Olabi-
lir!”

DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDA AKILCI 
ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Dental enfeksiyonlar gram pozitif, gram negatif ve 
fakültatif anaerob bakterilerin neden olduğu polimik-
robiyal enfeksiyonlardır. Bu nedenle, Diş hekimliğin-
de antibiyotikler en fazla reçete edilen ilaçlar olarak 
dikkat çekmektedir. Başlangıçta ciddi ve hayatı tehdit 
eden hastalıkların tedavisini yapabildikleri için mu-
cize ilaç olarak görülen penisilinlere ve diğer antibi-
yotiklere karşı bazı bakteri suşları meydan okuyabil-
miştir. Bununla birlikte, çoğu bakteri türü başlangıçta 
farklı antibiyotik tiplerine duyarlı olmasına rağmen, 
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dirençli suşlar aşamalı bir şekilde meydana gelmiştir 
ve antibiyotik direnci ciddi bir sağlık sorunu olarak 
karşımıza çıkmıştır. Antimikrobiyal direncin oluşma-
sındaki en önemli sebepleri sağlık çalışanları tarafın-
dan yazılan gereğinden fazla reçete ve hastaların yan-
lış antibiyotik kullanımı olarak sıralanabilir.

Antibiyotik kullanımı üzerine hazırlanan rehberler 
sürekli güncellenmesine rağmen, hekimler takip et-
mediği sürece bu rehberler etkinliğini gösteremeye-
cektir. Literatürde, taşikardi, yüzde şişlik, kısıtlı ağız 
açıklığı, vücut ısısında artış, ağrılı yutkunma ve böl-
gesel lenf nodlarında büyüme gözlenen durumlarda 
antibiyotik reçete edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
İnfiltrasyon varlığı, ateş, ağrılı şişlik ve kısıtlı ağız 
açıklığı gibi eşlik eden semptomların bulunması du-
rumunda muhtemel süper enfeksiyonu önlemek için 
antibiyotiklerin kullanılabileceği belirtilmiştir.

Diş hekimliğinde antibiyotikler, dental enfeksiyon-
ların dışında profilaktik amaçla da kullanılmaktadır. 
Antimikrobiyal profilaksinin amacı, enfektif endo-
kardit, prostetik eklem enfeksiyonu, kritik dental 
işlemler sırasında oluşabilecek cerrahi alan enfeksi-
yonlarını engellemektir. Ayrıca immunosupresif ya 
da antineoplastik ilaç kullananlarda, immunsuprese 
hastalarda kanamaya yol açabilecek dental işlemler 
sırasında, ağız içi bakterilerin sistemik yayılımını ya 
da sepsis riskini engellemek için antibiyotik profilak-
sisi yapılmaktadır.

Enfektif endokardit gelişme riski olan hastalarda den-
tal işlemler sırasında oluşabilecek geçici bakteriye-
miyi göz önünde bulundurmamız gerekir. Amerikan 
Kalp Derneği’nin hazırladığı rehberde; enfektif endo-
kardit gelişme riski yüksek olan hastalarda gingival, 
periapikal dokulara uygulanan veya oral mukozanın 
perfore olduğu işlemlerde antibiyotik profilaksisi uy-
gulanmalıdır.

Enfektif endokardit nedeniyle antibiyotik proflaksisi 
önerilen hastalar: 

1. Prostetik kalp kapağı veya kalp kapak onarımı 
için kullanılan prostetik materyal taşıyanlar 

2. Önceden enfektif endokardit geçirenler 
3. Konjenital kalp hastalığı 

a. Onarılmamış siyanotik konjenital kalp hasta-
lığı 

b. Cerrahi olarak veya kateter ile yerleştirilmiş 
prostetik materyalle tam olarak onarılmış kon-
jenital kalp defekti (işlemden sonraki ilk 6 ay 
süresince) 

c. Protez yerinde veya bitişiğinde kalıcı defektli 
onarılmış konjenital kalp hastalığı 

4. Kardiyak valvulopati gelişen kalp transplantas-
yon hastaları 

Dental ve oral işlemlerde enfektif endokardit profi-
laksisi için önerilen antibiyotikler ve kullanım şekli 
Tablo 2’de  verilmiştir.

Tablo 2. Dental ve oral işlemlerde enfektif endokardit profilaksisi için önerilen antibiyotikler ve kullanım şekli

DURUM ANTİBİYOTİK DOZ UYGULAMA YOLU/VERİLİŞ ZAMANI

Penisilin alerjisi olmayan ve 
oral alabilen

Amoksisilin Yetişkin Dozu 2gr
Çocuk Dozu 50mg/kg
İşlemden 1 saat önce

Penisilin alerjisi olmayan ve 
oral alamayan

*Ampisilin
** Sefazolin/Seftriakson

* Yetişkin dozu 2gr IM/IV
Çocuk dozu 50mg/kg
İşlemden 30 dk önce
** Yetişkin dozu 1gr IM/IV
Çocuk doozu 50mg IM/IV
İşlemden 30 dk önce

Penisilin alerjisi olan ve oral 
alabilen

*Klindamisin
** Azitromisin/Klaritromisin

* Yetişkin dozu 600 mg
Çocuk dozu 20 mg/kg
İşlemden 1 saat önce
**Yetişkin dozu 500 mg
Çocuk dozu 15 mg/kg
İşlemden 1 saat önce

Penisilin alerjisi olan ve oral 
alamayan

*Klindamisin
**Sefazolin/Seftriakson

* Yetişkin dozu 600 mg IM/IV
Çocuk dozu 20 mg/kg IM/IV
İşlemden 30 dk önce
** Yetişkin dozu 1gr IM/IV
Çocuk dozu 50mg/kg IM/IV
İşlemden 30 dk önce
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VETERİNER HEKİMLİĞİ ALANINDA AKILCI 
ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Veteriner hekimlikte antibiyotikler, başta hasta hay-
vanların tedavisinde olmak üzere, hastalıklardan ko-
ruma, çevresel kaynaklı stres durumlarında ve bazı 
ülkelerde büyümeyi arttırıcı amaçla kullanılmaktadır. 
Hayvansal kökenli bakterilerde antibiyotiklere di-
renç, ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bunun 
nedeni, hayvanlar için ruhsatlı antibiyotiklerin ülkele-
re göre değişmesi ve antibiyotiklerin son kullanıcıya 
farklı düzenlemeler ile ulaşması olarak gösterilmek-
tedir. Antibiyotiklerin hayvanlarda yoğun kullanımı, 
hayvansal kaynaklı zoonozlarda antibiyotik direncini 
artırmakta ve bu durumun insan sağlığı için potansi-
yel bir tehdit olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle 
çiftlik hayvanlarının üretiminde, büyütme amaçlı ve/
veya düşük doz antibiyotik uygulamalarının bakte-
rilerde antibiyotik direncini arttırmadaki potansiyel 
önemi, uzun bir süredir birçok otorite tarafından açık-
lanmaktadır (Anonim, 2011a; Anonim, 2012; Ano-
nim, 2015a,b). 

Veteriner hekimlikte antibiyotik kullanımı, ülkelere 
göre değişen mevzuatlara göre yapılmaktadır. Bu ko-
nuda en önemli farklılık, büyütme amaçlı kullanılan 
antibiyotiklerle ilgilidir.  Büyütme amaçlı antibiyo-
tiklerin hayvanlardaki kullanımı, Avrupa Birliği ül-
kelerinde 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla yasaklanmış-
tır. Ülkemizdeki uygulamalar da AB mevzuatlarına 
uyumludur ve büyütme amaçlı antibiyotik kullanımı 
AB ülkelerinde olduğu gibi aynı tarihte yasaklanmış-
tır. Bu grup antibiyotiklerin ülkemize ithalatı ve üre-
timi yapılmamaktadır ve dolayısıyla satışı da yoktur. 
Ülkemizde ve AB ülkelerinde bu yasaklamaya karşın, 
Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde büyütme 
amaçlı antibiyotik kullanımı yasaklanmamıştır ve 
hayvansal üretimde işletme tercihine bağlı olarak kul-
lanılabilmektedir. 

Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı ile ilgili 
diğer önemli konu, sadece hayvanlar için ruhsatlı an-
tibiyotiklerin kullanılmasıdır ve ruhsatlandırılan tüm 
antibiyotiklerde hedef tür(ler) bildirilmektedir. Hedef 
tür dışı kullanımların yapıldığı uygulamalar oldukça 
sınırlıdır ve konuyla ilgili ciddi denetimler yapılmak-
tadır. 

Hayvan sağlığında antibiyotikler, sindirim sistemin-
den (oral yolla), sistemik, meme içi ve uterus içi 
kullanılmaktadır. AB ülkelerinde hayvan sağlığında 
kullanılan antibiyotikler, çok detaylı olarak izlenmek-
tedir ve etken maddeleri de belirtilerek Şekil 10’da 
gösterilmiştir (Anonim, 2015c). Bu verilerden gö-
rüldüğü üzere, AB ülkelerinde hayvan sağlığında, en 

çok tetrasiklin grubu (%36,7) antibiyotikler kullanıl-
maktadır. Bunu penisilinler (%24,5), sülfonamidler 
(%9,6) ve makrolidler (%7,4) izlemektedir. Ülkemiz-
de, hayvan sağlığında kullanılan antibiyotiklerle ilgili 
açıklanmış/paylaşılmış detaylı veriler bulunmamak-
tadır.  

Tetrasiklinler

Penisilinler

Sulfonamidler

Trimetoprin

Makrolidler

Linkosamisler

Floroquinolonlar

Aminoglikozidler

Polimiksinler

Plöromutilinler

Diğerleri*

36.7%

24.5%

9.6%

1.4%

7.4%

3.1%

1.9%

3.7%

6.1%
2.9% 2.7%

Şekil 10. Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan sağlığında kul-
lanılan antibiyotikler

Hayvan sağlığında kullanılan antibiyotiklerle ilgili 
risk değerlendirmesine göre, antibiyotikler üç grup-
ta değerlendirilmektedir (Anonim, 2011a; Anonim, 
2012; Anonim, 2015a,b). Bunlar;

	Grup 1 antibiyotikler: İnsan sağlığı için düşük 
veya sınırlı riske sahip olan veteriner antimik-
robiyaller olarak değerlendirilir. Bu grupta, 
makrolidler, penisilinler, tetrasikler sayılabilir 
ve bu grupların kullanılmasında, direnç durumu 
izlenmeli ve akılcı antibiyotik kullanımına göre 
tercih edilmelidir. 

	Grup 2 antibiyotikler: İnsan sağlığı için yüksek 
riske sahip antibiyotiklerdir. Bunlar arasında, se-
falosporinler, kinolonlar, aminoglikosidler gelir. 
Bu grup antibiyotiklerin kullanımında dikkatli 
olunması gerekir ve sadece alternatif olmadığı 
durumda kontrollü olarak kullanılmalıdır.  

	Grup 3 antibiyotikler: Hayvan sağlığı için ruh-
satlı olmayan antibiyotiklerdir. Bunlar arasında 
karbapenem ve glikopeptidler sayılabilir. Bu 
grup antibiyotikler hayvan sağlığı için ruhsatlı 
olmadıklarından, kullanılmaları uygun değildir. 
Sadece bazı pet kliniklerde insan için ruhsatlı 
olan bu antibiyotiklerin kullanımına rastlanmak-
tadır. 

Ülkemizde antibiyotiklerin üretimi, ithalatı, dağıtımı 
ve kullanılması ile ilgili düzenlemeler Avrupa Birliği 
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ülkelerine benzer şekildedir (Anonim, 2011b). Son 
kullanıcıya dağıtım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’ndan onay almış veteriner ecza depoları ve 
veteriner klinikleri tarafından mevzuata göre yapıl-
maktadır. Hayvanlarda akılcı antibiyotik kullanımı 
ile ilgili genel düzenlemeler mevcuttur (Akan, 2010; 
Anonim, 2015a). 

Veteriner Hekimlikte akılcı antibiyotik kullanılması 
ile ilgili bazı temel konular aşağıda verilmiştir. Bunlar;
	Antibiyotikler reçete ile ve reçetede yazılan 

açıklamalara göre kullanılmalıdır.
	Antibiyotik kullanılması kararı, hayvanların Ve-

teriner Hekim tarafından klinik muayenesi son-
rasında alınmalıdır. Hastalığa veya hastalığın 
seyrine göre mümkünse laboratuvara materyal 
gönderildikten ve sonucu geldikten sonra antibi-
yotik tedavisine başlanmalıdır. 

	Hedef bakterilerde, antibiyotiklere direncin bi-
linmesi ve antibiyotik seçiminin bu bilgilere 
göre düzenlenmesi antibiyotik tedavisinin etkin-
liği arttıracaktır. 

	İşletmedeki hayvansal üretimin ve daha önce var-
sa kullanılan antibiyotiklerin ve kullanım sonrası 
tedavi etkinliğinin bilinmesi, yarar sağlar. 

	Hayvansal üretim modeline göre, hastalıkların 
nedenleri iyi araştırılmalı, bakım-idare ve çev-
resel koşullarındaki yetersizliklere bağlı prob-
lemlerde antibiyotik kullanımından kaçınılmalı 
ve bu yetersizlikler ortadan kaldırıldıktan sonra 
hastalıklar izlenmelidir. 

	Antibiyotikler sadece tedavi amaçlı uygulanma-
lıdır. 

	Antibiyotiklerin hedef tür dışı uygulamaları ön-
lenmelidir.  

	Rutin koruyucu antibiyotik uygulamalarından 
sakınılmalıdır.

	Bireysel hastalık olgularında, hasta hayvanlar 
sürüden ayrılarak tedavi edilmelidir. 

	Antibiyotik tedavisi uygulanan hasta hayvan(-
lar)/sürü ve kullanılan antibiyotikle ilgili tüm 
bilgiler kaydedilmelidir. 

	Tedaviye dar spektrumlu antibiyotiklerle baş-
lanmalıdır ve antibiyotik kombinasyonlarından 
kaçınılmalıdır.

	Antibiyotik seçiminde Grup 1 antibiyotikler ter-
cih edilmeli ve gerekmedikçe Grup 2 antibiyo-
tikler kullanılmamalıdır.

	Pet hayvanlarında Grup 3 ilaçlar kullanılmama-
lıdır.

	Antibiyotik uygulamasından sonra hastalığın 
tekrarlaması durumunda, hastalığın tekrarlama 
nedenleri değerlendirilmeli, yetiştirme koşulları 
ve/veya bakım-idare gözden geçirilmelidir. 

	Antibiyotiğe dirençlilik arttığında direnç geliş-
tirme eğilimi olan antibiyotiklerin kullanımın-
dan kaçınılmalıdır. 

	Antibiyotikler Veteriner Hekimler tarafından 
önerilen şekilde ve sürede kullanılmalıdır.

	Hastalıkların kontrolünde alternatif yöntemler 
(aşı gibi) varsa, antibiyotik uygulamasına tercih 
edilmelidir. 

	Antibiyotik uygulamalarında, et, yumurta, süt ve 
balıkta yasal ilaç kalıntı arınma süresine dikkat 
edilmelidir.

	Antibiyotiklere direnç izlenmeli (özellikle zoo-
nozlar) ve izleme sonuçları paylaşılmalıdır. 

Antibiyotik Direnci: Hayvansal Üretim-Gıda-İn-
san İlişkisi
İnsanlarda antibiyotiklere dirençli bakterilere bağlı 
infeksiyonlardaki artış, direnci artıran tüm faktörlerin 
izlenmesi ve kontrolüne yönelik çalışmaları gündeme 
getirmiştir. Bu kapsamda hayvansal kaynaklardaki ve 
hayvansal orijinli gıdalardaki bakterilerde, antibiyo-
tik direnci izlenmektedir ve bu direncin kontrolü ile 
ilgili stratejiler geliştirilmektedir. Bu çalışmalar, DSÖ 
tarafından yürütülen “Antimikrobiyal Direnç Küre-
sel Eylem Planı” kapsamında değerlendirilmektedir. 
DSÖ tarafından küresel strateji, 2001 yılında yayın-
lanmıştır. DSÖ’nün antibiyotik direncinde stratejik 
planı, 2011 yılında Avrupa Birliği ülkelerini kapsaya-
cak şekilde “Avrupa Stratejik Eylem Planı” şeklinde 
genişletilmiştir. Bu plan kapsamında tüm üye ülkeler, 
ulusal planlarını oluşturmuş, izleme, akılcı antibiyo-
tik kullanımı, gıda zincirinde antibiyotik direncinin 
kontrolü ve izlenmesi, yeni antibiyotik moleküllerinin 
geliştirmesine yönelik araştırmaların desteklenmesini 
kararlaştırmış ve son olarak da antibiyotik kullanımı 
ve artan direncin riski konusunda farkındalık yaratma 
çalışmalarını başlatmışlardır (Anonim, 2011a; Ano-
nim, 2012). 

Yukarıda açıklanan stratejik planların oluşturulma-
sında, insan infeksiyonlarına neden olan bakterilerde 
antibiyotik direncin hayvansal üretim ve hayvansal 
kaynaklı gıdalarla ilişkisinin çok uzun süredir tartı-
şılması ve bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar etkili 
olmuştur. Hayvansal gıda kaynaklı infeksiyonlara ne-
den olan bakterilerde antibiyotik direnci, uzun süredir 
izlenmektedir. Direnç izlemede hedef bakteriler ara-
sında, Salmonella spp., Campylobacter spp., E.coli, 
Enterococcus spp. ve Staphylococcus aureus bulun-
maktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde hayvansal orijine 
göre izole edilen Salmonella spp. suşlarında seçilen 
antibiyotiklere göre direnç düzeyi, Şekil 11’de göste-
rilmiştir (Anonim, 2015b). Bu kapsamda yapılan ça-
lışmalar diğer hedef bakterilerde de yürütülmektedir.
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Hayvanlardan ve insanlardan izole edilen  Salmonel-
la Typhimurium suşlarında, geçmişe göre çoklu di-
rençliliğin arttığı bildirilmiştir (Glynn ve ark., 1998; 
Akkina, 1999). Danimarka’da insan infeksiyonların-
dan izole edilen ve çoklu-dirençli S. Typhimurium 
DT104 suşlarının, daha önce 5 antibiyotiğe dirençli 
izolatlara benzer olduğu ancak son izolatların daha 
önceden dirençli oldukları antibiyotiklere ilave olarak 
nalidiksik asit ve flourokinolonada dirençli oldukları 
belirlenmiştir. İnsanlardan izole edilen bu suşlar, do-
muzlar ile ilişkilendirilmiştir (Molbak ve ark., 1999). 
Domuzlarda subterapötik klortetrasiklin kullanımı-
nın, çoklu antibiyotik dirençli Salmonella suşlarının 
ortaya çıkmasına etki ettiği ileri sürülmüştür (Funk, 
2006). Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersi-
nia spp., entero-hemorajik E. coli (EHEC) ve Ente-
rococcus spp. gibi zoonozlarda özellikle kinolonlara 
direncin arttığı ve bu durumun insan sağlığı için risk 
oluşturduğu açıklanmıştır (Wegener ve ark., 1999; 
Saenz ve ark.,  2000, Asai ve ark., 2007; Mathew ve 
ark., 2007). 

Hayvansal kaynaklı bakterilerde, antibiyotik direnci-
nin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin belirgin 
olarak ortaya konduğu çalışmalar, büyütme faktörü 
olarak kullanılan avoparsinin, enterokoklarda vanko-
misin direncini arttırmasıyla ilişkilidir. Avoparsinin 
hayvanlarda yoğun kullanımı, enterokoklarda van-
komisin direncini arttırmış ve yasaklanmasından kısa 
bir süre sonra hayvanlarda, vankomisin dirençli ente-
rokok suşlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir (Van 
den Bogaard ve ark., 2000; Van der Bogaard ve Stob-

beringh, 2000). Hayvanlardaki antibiyotik dirençli 
bakterilerin insan sağlığı için riski, iki temel mekaniz-
ma ile açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi; hayvan-
larda kullanılan antibiyotiklere karşı mikrobiotadaki 
dirençli bakterilerin doğrudan gıda zinciri ile insana 
bulaşması; diğeri ise oluşan bu dirençli bakterilerin 
çevreye saçılması ve buradan direkt ve/veya indirekt 
olarak insan sindirim sistemine geçerek kommensal 
ve/veya potajen olarak risk oluşturmasıdır (Barza, 
2002; Swartz; 2002). 

İnsanlarda önemli bir patojen olan E. coli suşlarında 
farklı antibiyotiklere direnç, izolasyon orijinine göre 
incelenmiş, domuz ve sığırlarda bulunan dirençli E. 
coli O157 suşlarının çevreye saçılımı ve insanlar 
için potanisyel bir risk oluşturduğu ileri sürülmüştür. 
Hayvanlarda akılcı antibiyotik kullanımı ve gübrenin 
iyi idaresi ile bu problemin kontrol edilebileceği bil-
dirilmiştir (Schroeder ve ark., 2002;  Catry ve ark., 
2003, Kumar ve ark., 2005; Storteboom ve ark., 2007, 
Alexander ve ark., 2008; Watanabe ve ark., 2010). 
1950-2002 yılları arasında izole edilen E. coli suşla-
rındaki direnç artışının antibiyotik kullanımı ile iliş-
kili olduğu bildirilmiştir (Tadesse ve ark., 2012). Ka-
natlılarla ilişkili olarak uzun süredir Campylobacter 
spp. suşlarında makrolid ve kinolon, Salmonella spp., 
E. coli, Enterococcus spp. ve S. aureus suşlarında an-
tibiyotiklere direnç gelişimi ve insan vakalarındaki bu 
suşlarla ilgili direnç ilişkisi farklı çalışmalarda orta-
ya konmuştur (Endtz ve ark., 1991, van den Bogaard 
ve ark., 2001, Johnson ve ark., 2006, Ladely ve ark., 
2007; Nemati ve ark., 2008). 

Şekil 11. AB ülkelerinde hayvansal orijine göre Salmonella izolatlarında antibiyotik direnci
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Hayvansal üretimdeki dirençli bakterilerin insan sağ-
lığı açısından potansiyel tehlikesinde en önemli rol, 
hayvansal kaynaklı gıdalardır. Gıda-insan bulaşma-
sı ile ilgili çok sayıda çalışma, dirençli bakterilerin 
potansiyel geçişini ortaya koymuştur. Çiftlik hay-
vanlarında antibiyotik uygulamasıyla oluşan selektif 
baskının sınırlanmasının, insan sağlığı için tehlike 
oluşturan dirençli bakterilerin kontrolünde çok etkin 
rol oynadığı açıklanmıştır (Aarestrup ve ark., 2008). 
Bu durum insan ve gıda orijinli çoklu-antibiyotik di-
rençli Salmonella spp. izolatlarının pulsed-field gel 
elektroforezis (PFGE) analizi sonrasında PulseNet 
verilerinin karşılaştırılması ile ortaya konmuştur 
(M’ikanatha ve ark, 2010). Kanatlı, domuz ve sığır 
etlerinden izole edilen S. aureus suşlarında çoklu an-
tibiyotik dirençliliği saptanmış ve bu suşlarda insan 
sağlığı için önemli olan siprofloksasin, quinupristin/
dalfopristin, klindamisin, eritromisin, oksasillin, and 
daptomisin antibiyotiklerine direnç saptanmıştır (Wa-
ters ve ark., 2011). 11 Avrupa ülkesinde kanatlı, do-
muz ve sığırlardan izole edilen E. coli izolatları ve 
insan infeksiyonlarından izole suşların antibiyotik 
direnci arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu rapor 
edilmiştir (Vieria ve ark., 2011).

Veteriner Hekimlikte Antibiyotik Direncinin 
Kontrolü
Hayvanlardan ve insanlardan izole edilen bakteriler-
deki antibiyotik direnç paternlerinin benzerliğini gös-
teren çok sayıdaki çalışmadan sonra, çiftlik hayvanla-
rındaki direnç önleme mekanizmaları tartışılmaktadır. 
Direncin azaltılmasında en önemli konunun, antibi-
yotiklerin sınıflandırılması ve insan sağlığında kul-
lanılan antibiyotiklerin (kinolon, sefolosporinler, 
makrolidler gibi) hayvan sağlığında kullanılmaması, 
hayvanlarda düşük doz antibiyotik kullanımının ya-
pılmaması ve gıda kaynaklı patojenlerin antibiyo-
tik direncinin kontrolünde risk yönetim stratejisinin 
geliştirilmesinin gerekli olduğu ifade edilmektedir. 
(Gullberg ve ark., 2011; O’Neill, 2016).

Antibiyotik direncinin kontrolü için, öncelikle hedef 
bakterilerde antibiyotiklere direnç düzeyinin bilinme-
si gereklidir. Bu bilgilerin elde edilmesinde kullanı-
lan metodoloji etkin olmalı ve yapılan uygulamaların 
etkinliği tam olarak izlenebilmelidir. Bu nedenle ör-
nekleme, hem hayvansal üretimin farklı aşamaların-
dan hem de gıda zincirinden yapılmalı ve insanlarda 
infeksiyonlara neden olan bakterilerle karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmelidir. 

Veteriner Hekimlikte antibiyotik direncinin kontro-
lünde yararlı olacak uygulamalar aşağıda verilmiştir 
(O’Neill, 2016).

	 Farkındalık: Antibiyotik direncinin önemi, an-
tibiyotik direncini artıran uygulamalar ve anti-
biyotik direncinin insan sağlığı açısından riski, 
başta Veteriner Hekimler olmak üzere tüm ilgili-
lere anlatılmalıdır. Bu bilgilendirme çalışmaları 
sonrasında, farkındalık düzeyi izlenmelidir.

	 Dezenfeksiyon/sanitasyon/hijyen: İşletme düze-
yinde uygulanan bakteriyel azaltma uygulama-
larının etkinlikleri kontrol edilmelidir. İşletme-
de antibiyotik direncinin izlenmesi sonrasında, 
çapraz bulaşmaları kontrol etmeye yönelik sta-
ratejiler belirlenmeli, uygulanmalı ve sonuçları 
izlenerek değerlendirilmelidir.

	 Hayvansal üretim: Hayvansal üretimin yoğun 
olduğu işletme/bölgelerde, antibiyotik direnci iş-
letme/bölge düzeyinde belirlenecek kritik kont-
rol noktalarından izole edilen hedef bakterilerde 
antibiyotik direnç izlenmesi yapılmalıdır. Hay-
vansal üretimin son aşamasında, insan tüketimi-
ne sunulacak gıda üretim tesislerinde, bakteriyel 
yoğunluğun ve çapraz bulaşmaların azaltılması 
için planlar oluşturulmalıdır. 

	 Biyolojikler: Hayvanlarda performansı olumsuz 
etkileyen hastalıkların kontrol altına alınmasın-
da, aşıların kullanılması önemli bir avantaj sağ-
layacaktır. Antibiyotiklerin en çok kullanıldığı 
hastalıklar belirlenerek, bu hastalıkların önlen-
mesinde etkili olan biyolojikleri kullanmak ve 
etkinliklerini izlemek antibiyotik kullanımını 
azaltacaktır. Ayrıca bu hastalıklara karşı etkin 
biyolojiklerin geliştirmesine destek verilmesi 
önem taşımaktadır. 

	 İzlemek: Antibiyotik direncini izlemek, bu konu-
da elde edilen verileri paylaşmak, direnci kontrol 
etmekte yararlıdır. 

	 Hızlı teşhis: Hastalıkların ve antibiyotik diren-
cinin hızlı teşhisi, kontrol için önemli veriler 
sağlayacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmaları 
desteklemek de ayrıca önemlidir.

	 Destekler: Antibiyotik direncinin kontrolünü he-
defleyen yatırımlara, ilaç araştırmalarına gerekli 
fon oluşturmak ve bu konuyu öncelikli araştırma 
alanları arasında değerlendirmek yarar sağlaya-
caktır. 

	 Uluslararası işbirliği: Hem bilgi birikimin hem 
de geliştirilen etkin yöntemlerin paylaşılmasında 
uluslararası işbirliği, yaygın etkiyi artıracaktır.
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Sonuç olarak, insan sağlığının korunmasında, hay-
vansal üretimde ve gıda üretiminde gerekli önlemle-
rin alınması önemlidir. Bu kapsamda, hayvansal üre-
timde antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgi düzeyinin 
arttırılması ve antibiyotik kullanımı ile ilgili güncel 
verilerin sağlanması ve paylaşılması gerekmektedir. 
Ülkemizde antimikrobiyal direnç izleme sistemi ku-
rulmalı ve antimikrobiyal direnç önleme/azaltma stra-
tejileri geliştirilmelidir. Antibiyotiklere alternatif yön-
temler dikkate alınmalı ve çözüme yönelik çalışmalar 
desteklenmelidir.

GIDA TÜKETİMİNDE ANTİBİYOTİK 
DİRENÇLİLİĞİN ÖNEMİ
Veteriner ilaç kalıntıları; gıda üretiminde yararlanılan 
ve ilaç uygulanmış hayvanlardan elde edilen gıdalar-
da bulunan farmakolojik etkiye sahip etkin madde, 
taşıyıcı madde veya parçalanma ürünleri ile bunların 
metabolizma ürünleri olarak tanımlanmaktadır (Erol, 
2007). Kalıntı yönünden en etkili farmakolojik mad-
delerin antibiyotikler olduğu bilinmektedir. Hayvan-
lara uygulanan dozların üzerinde ve tedavisi süresin-
den uzun bir zaman ilaç verilmesi ile ilaç uygulanan 
hayvanların ilacın yasal bekletme süresine uyulmadan 
kesime sevk edilmesi gibi faktörler gösterilmektedir 
(Klein, 2007). Bunun sonucunda, antibiyotiklerin ta-
mamen metabolize olmaması veya vücuttan tamamen 
atılmamasına bağlı olarak, hayvanların doku ve or-
ganları ile bunlardan elde edilen hayvansal gıdalarda 
(et, süt, yumurta vb.) antibiyotik kalıntısı bulunabil-
mektedir. Nitekim, hâlen dünya gıda üretiminde kul-
lanılan hayvanların yaklaşık % 80’ine, hayatlarının 
belli dönemi veya farklı birçok zamanda ilaçla tedavi 
uygulandığı bildirilmektedir (Pavlov ve ark., 2008). 
Söz konusu etkilerin önüne geçilmesi amacıyla, anti-
biyotiklerin birçoğunun proflaktik ve gelişmeyi artır-
ması amacıyla yem maddelerine ilave edilmesi, olası 
dirençlilik ve diğer nedenlerden ötürü ülkemizde ve 
Avrupa Birliği (AB)’nde yasaklanmıştır (Erol, 2007). 

Gıda kaynaklı zehirlenmeler tüm dünyada gerek halk 
sağlığı ve gerekse ekonomik açıdan önemli bir yer 
tutmaktadır. ABD’de gıda zehirlenmeleri ve ölümlere 
neden olan patojen kaynaklı (2002-2008 yılları) has-
talık ve ölüm prevalansı incelendiğinde Norovirus, 
Salmonela spp., Cl. perfringens ve Campylobacter 
spp.’nin ilk sıralarda yer aldığı; ölüm vakalarına ise 
Salmonela spp., Toxoplasma gondii ve Listeria mo-
nocytogenes’in neden olduğu tespit edilmiştir (CDC, 
2011). Diğer taraftan, insanlarda gıda zehirlenmeleri 
ve ölümler meydana getiren gıda maddeleri kategori-
ze edildiğinde; hastalıkların öncelikle ürün halindeki 
gıdalar, et ve kanatlı etleri, süt ürünleri ve yumurta 

kaynaklı olduğu, ölüm vakalarının ise et ve kanatlı 
etleri, ürün halindeki gıdalar ile süt ürünleri ve yu-
murta kaynaklı olduğu bildirilmektedir (Painter ve 
ark., 2013). Benzer şekilde, yapılan birçok araştırma-
da, antibiyotik dirençli patojen mikroorganizmaların 
çoğunlukla hayvansal kaynaklı gıda maddelerinden 
izole edildiği, bunlardan süt ve süt ürünleri ile et (sı-
ğır, koyun, kanatlı, domuz vb.) ve et ürünlerinin ilk 
sıralarda yer aldığı bildirilmektedir (Aydin ve ark., 
2011; Bostan ve ark., 2009; Mayrhofer ve ark., 2004; 
Sudağıdan ve Aydin, 2009). Birçok ülkede meydana 
gelen zehirlenmeler dikkate alındığında ölümcül kay-
naklı zehirlenmelerin %91’i Salmonella, E.coli ve L. 
monocytogenes kaynaklıdır (CDC, 2015).

Patojen mikroorganizmaların enfeksiyon ve intoksi-
kasyona neden olmalarının yanında antibiyotik direnç-
lilik gibi virülens özellikleri de halk sağlığını tehdit 
eden önemli unsurlar arasındadır. İnsan ve hayvanlar-
da antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bütün dünyada mik-
roorganizmalar üzerinde büyük bir baskı oluşturmakta 
ve mikroorganizmalar antibiyotikler ile karşılaştıkları 
zaman er ya da geç direnç kazanmaktadırlar. Bunun 
birlikte gıdalarda bulunan antibiyotikler; söz konusu 
antibiyotiklere alerjisi olan insanlar için de önemli bir 
problem teşkil etmekte, ayrıca gıda üretiminde özellik-
le fermentasyon teknolojisinde sorun oluşturmaktadır 
(Klein, 2007). Bu noktada aşırı düzeyde ve kontrolsüz 
olarak, hayvan ve insanlarda aynı grup antibiyotiklerin 
sıklıkla kullanımı, bakterilerdeki antimikrobiyal di-
rencin artmasındaki önemli bir etken olarak görülmek-
tedir (Aarestrup, 2008; Oliver ve ark., 2011). Nitekim, 
her yıl antibiyotik dirençliliğinden kaynaklanan ölüm 
vakalarının Avrupa Birliği’nde 25.000, Hindistan’da 
58.000, Taylanda’da 38.000 ve ABD’de 23.000’den 
fazla olduğu bildirilmektedir (CDC, 2016).

Antibiyotik direnci tehlikesiyle karşılaştırıldığında, 
gıda maddelerinde kullanımına izin verilen ilaçların 
neden olduğu kalıntıların yol açacağı toksisite riski-
nin, oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Buna rağ-
men, insanların zararlı düzeylerde kalıntılara maruz 
kalmalarının engellenmesi amacıyla, AB tarafından 
hayvansal gıda maddelerinde ‘Veteriner İlaçlarının 
Maksimum Kalıntı Limitleri’ (MRL) belirlenmiştir 
(EC, 2010). Söz konusu Komisyonun ‘Aktif Farma-
kolojik maddeler’ ile ilgili düzenlemesinde, antibi-
yotikler dâhil olmak üzere, hayvansal kaynaklı gıda 
maddelerindeki maksimum kalıntı limitleri listelen-
mektedir. Bunun dışında, ABD ve AB dâhil birçok ül-
kede gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlar ile hayvansal 
ürünlerde antibiyotik dirençliliğin izlenebilmesi ve 
kontrolü açısından “Antibiyotik Dirençlilik İzleme” 
ile ilgili veri toplama programları uygulamaya konul-
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maktadır (Vieira, 2009). Diğer taraftan, gıdalarda an-
tibiyotik direncini hassas olarak tespit edebilen geliş-
miş laboratuvarların sayılarının arttırılması da büyük 
önem taşımaktadır (CDC, 2016). 

Gıdalarda Antibiyotik Dirençlilik
Mikroorganizmaların yaşamlarının devamı için bir 
başka önemli özelliği antimikrobiyal dirençtir. Bir 
mikroorganizma antibiyotiklere karşı doğal (intrin-
sik direnç, kalıtsal direnç) dirençli veya duyarlı iken, 
sonradan mutasyonla veya yeni genlerin kazanımı 
(kazanılmış direnç) ile dirençli hale gelmektedir (Gür, 
2002). Bu izolatların öneminin artması, yalnızca has-
tane enfeksiyonlarına yol açması nedeni ile değil, 
epidemilere yol açabilmeleri ve tedavi seçeneklerinin 
çoklu antibiyotik direnci nedeni ile kısıtlı olmasından 
kaynaklanmasına da dayandırılmaktadır. Bakterilerde 
en sık görülen antibiyotik direncinin plazmid kaynak-
lı olduğu bildirilmektedir. Direnç plazmidleri üze-
rinde bakterilerin antibiyotik direncini kontrol eden 
genler bulunmakta ve bu plazmidler farklı cins ve tür 
bakterilere de aktarılarak direncin yayılmasına neden 
olmaktadır (Durmaz, 2008).

Günümüzde antibiyotik direnç sorunu, gerek DSÖ 
gibi büyük organizasyonlar, gerekse kamu kurumları 
ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde durduğu insanlı-
ğın geleceğini etkileyebilecek en önemli sorunlar ara-
sında görülmektedir. Nitekim, ABD ve Almanya’da 
bizzat yönetimin başında olan siyasi liderler bu ko-
nuya özel önem vermekte ve onların himayelerinde 
bu konu ile ilgili stratejik mücadele planları oluşturul-
maktadır  (Anonim 2015d, FMH 2015).   

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 
tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik hazırlanmış 
yayınlarda öncelikle hayvanlarda da kullanılan anti-
biyotiklerin seçilmesinin önemi belirtilmekte; ilave 
olarak antimikrobiyal direncin tamamen önlenmesi 
mümkün olmasa da yavaş yavaş dirençliliği azaltıl-
masının mümkün olduğu ifade edilmektedir (FDA, 
2016). Ancak, Amerikan Veteriner Hayvan Yemleri 
Yönerge’sinde; ilaçların hayvanların yemlerine öne-
rilen dozlarda, yemlerin içerisinde ya da ilave ola-
rak kullanılabileceği belirtilmektedir (FDA, 2015). 
Yine, FDA (2014) tarafından yayınlanan bir raporda 
yıllık yaklaşık 6,5 milyon kg tetrasiklin ve yaklaşık 
5 milyon kg iyonofor grubu antibiyotik üretiminin 
yapıldığı ve yıllık yaklaşık 7 milyon kg antibiyotiğin 
hayvan yemlerinde kullanıldığı ifade edilmektedir. 
Yine aynı raporda yıllara göre dağılım incelendiğinde 
gıda amaçlı kullanılan hayvanlarda antibiyotik kulla-
nımının azalma yerine artış gösterdiği görülmektedir 
(FDA, 2014). Bu durumun, antibiyotik dirençlilik ile 

mücadelede uzun vadede problemler meydana geti-
rebileceği öngörülmektedir. Buna karşın AB ülkele-
rinde hayvan yemlerine ilaç katkısının yasaklanmış 
olması bu anlamda olumlu bir gelişme olarak değer-
lendirilmektedir. 

Bu bağlamda, ABD Ulusal Antimikrobiyal Direnç-
lilik İzleme Sistemi’ne göre insan kaynaklı enterik 
bakteriler, gıda üretiminde kullanılan hayvanlar ile 
tüketime sunulan etlerde antibiyotik duyarlılığın in-
celenmesi zorunludur. Satışa sunulan tavuk, hindi 
kıyması, domuz ve dana kıymalarından izole edilen 
Salmonella, Campylobacter, E. coli ve Enterococcus 
suşları antibiyotik duyarlılık amacıyla test edilmekte-
dir (NARMS, 2016). 

DANMAP Danimarka orijinli insan, hayvan ve gıda 
kaynaklı antibiyotik tüketim ve dirençliliği inceleyen 
Avrupa çapında önemli bir izleme sistemidir (DAN-
MAP, 2014). İzleme sistemine sadece insan ve hay-
vansal kaynaklı antibiyotik dirençli bakteriler değil, 
gıda kaynaklı (ülkeye ithal edilen gıdaları da içeren) 
dâhil antibiyotik dirençli bakteriler de kaydedile-
rek antibiyotik dirençliliğe neden olan tüm unsurlar 
hakkında veritabanı oluşturulmuştur. Bu durumun 
antimikrobiyal dirençliliğin ülke çapında ortaya ko-
nulması ve riskli noktalarda mücadele ile ilgili stra-
tejilerin planlaması bakımından büyük önem taşıdığı 
ifade edilmektedir. Hastane, veteriner klinikleri, labo-
ratuvar vb. kaynaklı tüm verilerin toplanması suretiy-
le ilgili kurumlarda tasnifi ve sonuçta DANMAP’ta 
veri olarak kaydedilmesi sağlanmaktadır. 

Antibiyotiklere Dirençli Önemli Gıda Patojeni 
Bakteriler 
Günümüzde yapılan çok sayıda araştırmada patojen 
bakteriler dâhil olmak üzere birçok mikroorganiz-
mada antibiyotik dirençlilik ortaya konulmaktadır. 
Gıda kaynaklı birçok mikroorganizmada antibiyotik 
dirençlilik önemli olarak değerlendirilmekle birlikte, 
bazı patojen bakterilerde bu durum ayrı bir önem ka-
zanmaktadır. Söz konusu patojenler arasında ilk akla 
gelen mikroorganizmalar olarak Salmonella spp., 
Campylobacter spp., E.coli, S.aureus, L.monocytoge-
nes sayılmaktadır (EFSA, 2010; Klein, 2007; Oliver 
ve ark., 2011, Anonim, 2013). Bunun yanında, çoğun-
lukla fırsatçı patojen olarak bilinen bazı Enterococcus 
türleri (vankomisin resistant Enterococcus spp.) ile 
Yersinia enterocolitica’nın direnç konusunda oldukça 
tehlikeli olabileceği ifade edilmektedir (Klein, 2007; 
Hammerum ve ark., 2010). 

Salmonella spp.
Salmonella türleri çoğunlukla gıda kaynaklı zehirlen-
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me ve enfeksiyonlardan sorumludur. Bunun yanında 
Salmonella spp.’nin antibiyotiklere direnç gösterme-
si risk yaratan önemli bir durumdur. Bu bağlamda 
Amerika’da S.enterica serovar Typhimurium kay-
naklı gıda zehirlenmesi olguları azalırken (% 40), 
muhtemelen antibiyotik direncinden ötürü S.enterica 
serovar Newport vakaları artmıştır. Bunun yanında 
AB ülkelerinde tehlike oluşturan gıda, insan ve hay-
van kaynaklı antibiyotik dirençli zoonoz ve indikatör 
bakteriler arasında Salmonella spp., Campylobacter 
spp., indikatör E.coli ile metisilin dirençli S.aureus 
ilk sıralarda yer almaktadır (EFSA, 2016). Günü-
müzde antibiyotik dirençlilik sorunu ile ilgili, Avus-
turya (Mayrhofer ve ark., 2004), Çin (Chao ve ark., 
2007) ve ülkemizde (Yildirim ve ark., 2011) yapılan 
çalışmalarda gıda kaynaklı Salmonella spp.’nin anti-
biyotik dirençliliği araştırılmakta ve suşların, yaygın 
kullanıma bağlı olarak antibiyotiklere direnç göster-
diği bildirilmektedir. Ayrıca, Salmonella serovar Ty-
phimurium DT 104’ün (Ampisillin, Kloramfenikol, 
Streptomisin, Sulfonamidler, ve Tetrasiklin (ACS-
SuT), en az 5 antibiyotiğe dirençli et ile süt ürünleri-
nin tüketilmesi ile bulaşan bir etken olup halk sağlığı 
açısından büyük risk taşımaktadır.

Campylobacter spp.
Campylobacter spp. gelişmiş ülkelerde en önemli 
gıda zehirlenmesi oluşturan etkenler arasında yer al-
maktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon campylobacteri-
osis vakasının sadece Amerika’da meydana gelmesi, 
etkenin tespiti ve eredikasyonu konusunda yoğun 
çalışmaların yapılmasına neden olmaktadır. Campy-
lobacter spp.’nin rezervuarı olarak bildirilen kanat-
lılarda (çiğ et, çapraz kontaminasyon vb.) bulunma 
insidensinin yüksek olduğu bilinmektedir. Yapılan 
çalışmalarda eritromisin ve florokinolonların tedavi 
amacıyla hayvansal tarımda kullanılması dirençliliğin 
oluşmasına etken olarak görülmektedir. FDA, floro-
kinolonların kanatlılarda yoğun biçimde kullanımına 
bağlı olarak kinolon resistant Campylobacter suşla-
rının meydana geldiğini ve bu durumun insanlardaki 
vakaların tedavisini de güçleştirdiğini ifade etmekte-
dir (Alfredson ve Korolik, 2007). Diğer taraftan, AB 
ülkelerinde insan kaynaklı siprofloksasin dirençli C. 
jejuni dağılımı incelendiğinde Portekiz, İspanya, İtal-
ya, Slovenya, Avusturya, Litvanya ve Estonya’da cid-
di bir risk olduğu ifade edilmektedir (EFSA, 2016). 
NARMS (2013) raporu incelendiğinde satışa sunulan 
tavuk etlerinde 2002-2013 yılları arasındaki Campy-
lobacter prevalansının yaklaşık %50 düzeyinden % 
40 düzeyine azaldığı ifade edilmektedir. Dünyada 
farklı ülkelerde yapılan çalışmalar doğrultusunda da 
Campylobacter spp.’nin değişik düzeylerde farklı an-
tibiyotiklere (aminoglikozid, tetrasiklin, florokinolon, 

makrolid, sulfanamid, beta-laktam grubu) direnç gös-
terdikleri ve dirençlilik durumun sürekli artış göster-
diği tespit edilmektedir. 

E. coli 
E.coli gıda zehirlenmelerine neden olan bakteriler 
arasındadır. Çoğu suşları insanlar için patojen olma-
makla birlikte bağırsak florasında mevcut olan bir 
mikroorganizmadır. Hayvan ve insanlara ait klinik 
izolatların incelendiği ve halk sağlığı açısından önem 
taşıyan E. coli O157:H7 suşlarında çoğunlukla tetra-
siklin, streptomisin, ve sulfametoksazole dirençlilik 
belirlenmiştir (McEntire ve Montville, 2007). Ancak, 
gıda maddelerinden izole edilen florokinolon, sul-
fanamid, beta-laktam ve aminoglikozidlere dirençli 
E.coli suşları da tespit edilmiştir. Avrupa Birliği’n-
den alınan son verilerde tavuk kaynaklı E.coli suşla-
rının, en çok ampisilin, sulfametoksazol, tetrasiklin 
ve trimetroprim’e direnç gösterdikleri bildirilmiştir 
(EFSA, 2016). Ayrıca, son yıllarda hayvansal kaynak-
lı gıdalarda genişletilmiş beta laktamaz dirençli En-
terobacteriacea ve E.coli’nin büyük risk oluşturduğu 
ifade edilmektedir (EFSA, 2016).

Enterococcus spp.
Antibiyotik dirençli (özellikle vankomisin) Enteroco-
cus spp. fırsatçı patojen mikroorganizma olarak son 
yıllarda problem oluşturmaktadır (Klein, 2007). AB 
ülkelerinde bulunan canlı sığır ya da sığır etlerinde 
tetrasiklin, eritromisin ve streptomisine karşı direnç-
lilik sıklıkla Enterococcus türlerinde görülmektedir 
(EFSA, 2016). Özellikle vankomisin dirençli Entero-
coccus suşları tüm dünyada halk sağlığı bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, Kanada’da 
yapılan bir çalışmada Enterococus spp.’nin antimik-
robiyal duyarlılıkları araştırılmış ve suşların siprof-
loksasin, tetrasiklin ve quinupristin-dalfopristin’e di-
rençli oldukları belirlenmiştir (Aslam ve ark., 2012). 

S. aureus
Gıdalarda meydana getirdiği intoksikasyonlar ve çe-
şitli enfeksiyonlara sebep olması ile çok sayıda virü-
lens özelliğe sahip S. aureus, bu açıdan önemli bir özel 
öneme sahip mikroorganizma olarak öne çıkmaktadır. 
Bunun yanında, son yıllarda Metisilin Resistant S. au-
reus (MRSA) izolatlarının görülme sıklığında meyda-
na gelen artışla birlikte stafilokok enfeksiyonlarının 
ve antibiyotiklere karşı mikroorganizmalardaki di-
renç gelişiminin kontrolü de önemli sorunlar olarak 
görülmektedir. Benzer şekilde vankomisin resistant S. 
aureus (VRSA) suşları da dikkatle takip edilen önemli 
grup bakteriler arasındadır. Bunun yanında, beta-lak-
tam grubu antibiyotiklere karşı direnç oranı da yüksek 
düzeydedir. S. aureus’un gıda üretim prosesine insan 



32 TÜBA-İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
ve ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK RAPORU

faktörüne bağlı olarak önem arz etmesi de göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bir husustur (Aydin 
ve ark., 2011; Klein, 2007).

Ülkemizde gıda kaynaklı S. aureus izolatlarının an-
timikrobiyal direncini ortaya koymak amacıyla ya-
pılmış çalışmalar (Aydin ve ark., 2011; Sudağıdan ve 
Aydın, 2009; Yücel ve ark., 2011) nispeten yakın ta-
rihe dayanmaktadır. Dünyada gıda kaynaklı S. aureus 
izolatlarının antimikrobiyal direncini ortaya koymak 
amacıyla yapılan çalışmalar uzun zamandan bu yana 
devam etmekte olup, yakın tarihte çoklu dirençlilik 
nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır.

L. monocytogenes
L. monocytogenes önemli gıda infeksiyonları ve spo-
radik gıda ile ilişkili listeriosis’e neden olan bir tür-
dür. Çevre dâhil birçok gıda maddesinde bulunabilen 
mortalite düzeyi %30’a varabilen bir bakteridir. L. 
monocytogenes kaynaklı gıda infeksiyonların sağaltı-
mında tipik olarak ampisillin ve aminglikozid yalnız 
veya kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Bunun 
yanında vankomisin, eritromisin, tetrasiklin ve klo-
ramfenikol listeriosis sağaltımında tercih edilen anti-
biyotikler arasında olup, söz konusu bakteriye karşı 
antibiyotik direnç gelişimleri rapor edilmiştir (Aarest-
rup ve ark., 2008). 

HAYVAN SAĞLIĞINDA ANTİBİYOTİK 
KULLANIMIYLA İLE İLGİLİ MEVCUT 
UYGULAMALAR 
639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 7. maddesinin (k) fıkrasında yer alan 
“Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyu-
cu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddele-
rinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit 
ve ilan etmek” hükmü, Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğü’nün görevleri arasında tanımlamıştır. 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu’nun 4, 12., 13., 14. ve 37. maddelerin-
de; Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlar, işbirliği içerisinde zoonotik et-
kenler ile antimikrobiyal direncin izlenmesi, veteriner 
sağlık ürünlerinin onayı, üretimi ve sahibinin sorum-
lulukları, veteriner tıbbi ürünlerin toptan ve peraken-
de satışı, tanıtımı, veteriner tıbbi ürünlerin uygulan-
ması ile ilgili esaslar ve veteriner sağlık ürünleri ile 
ilgili idari yaptırımlar belirlenmiştir. Gerek 639 sayılı 
KHK ve gerekse 5996 sayılı Kanun’un ilgili madde-
leri; veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı, ih-
racatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanı-
tımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz 

satışı, onayı, kontrolü ve teminine ilişkin işlemlere 
yasal dayanak oluşturmaktadır. Veteriner sağlık ürün-
leri ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak 
çok sayıda yönetmelik, kılavuz ve talimat gibi ikin-
cil mevzuat yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İkincil 
mevzuat çerçevesinde yayımlanan yönetmeliklerden 
bazıları Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetme-
lik, Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişiklikler 
ile İlgili Yönetmelik, Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık 
Ürünleri Yönetmeliği, Zoonozlar, Zoonotik Etkenler, 
İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Sal-
gınların İzlenmesi Yönetmeliği, Salmonella ve Be-
lirlenmiş Diğer Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına 
Alınması Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal 
Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Madde-
lerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri 
Yönetmeliği, Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler-
de Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlen-
mesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliklerdir. 

İkincil mevzuat kapsamında yayımlanan Veteriner 
Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik Veteriner Sağlık 
Ürünleri ile ilgili çerçeveyi belirleyen ana yönetmelik 
hükmünde olup pazarlama izni, veteriner tıbbi ürün-
lerin üretim yerleri, veteriner tıbbi ürünlerin toptan 
ve perakende satışı, veteriner tıbbi ürünlerin tanıtımı, 
farmakovijilans faaliyetleri, ürünlerin geri çekilmesi, 
otovaksinler, denetimler, cezalar, askıya alma ve iptal 
işlemleri gibi başlıklardan  oluşmaktadır. İkincil mev-
zuat kapsamında Bakanlık tarafından 6 adet kılavuz 
ve 6 adet talimat yayımlanmış, mevzuatın pratiğe ak-
tarılmasında yol gösterici ve kolaylık sağlayıcı olma-
sına özen gösterilmiştir. Bunlar; Veteriner Biyolojik 
Ürünler İçin Dosya Hazırlama Kılavuzu, Veteriner 
Biyolojik Ürünler Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünler 
İçin Dosya Hazırlama Kılavuzu, VTÜ Değişiklikler 
Hakkında Kılavuz, Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi 
Üretim Uygulamaları Kılavuzu, Veteriner Tıbbi Ürün-
lerde Elektronik Başvuru Esasları Kılavuzu, Veteriner 
Farmakovijilans Kılavuzu, Reçete Basım, Dağıtım ve 
Kayıt Talimatı, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Aşı Muha-
fazası ve Nakil Talimatı, Veteriner Biyolojik Ürün-
lerin Resmi Kontrol Talimatı, Veteriner Biyolojik 
Ürünlerinin İhracat Talimatı, Veteriner Tıbbi Ürünler 
İçin İyi Üretim Uygulamaları Denetimleri Talimatı,  
Üretim Yeri Ön izni ve Üretim Yeri İzin İşlemlerinin 
Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Talimat,  Ayrıca 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ve-
teriner sağlık ürünleri ile ilgili uluslararası otorite ve 
kuruluşlar tarafından yayımlanan kılavuz, farmakope 
ve standartlar da güncel olarak takip edilmektedir. Bu 
yönetmeliklerin detaylarına http://www.tarim.gov.tr/
Mevzuat/Yonetmelikler ‘den ulaşılabilir.
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Veteriner Tıbbi ürünlerin Üretim Yerleri
5996 Sayılı Kanun gereği, veteriner tıbbi ürünlerin üre-
timi için Bakanlık’tan izin alınması zorunludur. Vete-
riner tıbbi ürünlerin Türkiye’de üretimi, Bakanlık’tan 
üretim yeri izinli tesislerde gerçekleştirilmektedir. Ve-
teriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıb-
bi ürünlerin üretimi, Bakanlığa bildirimde bulunmak 
şartıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izinli üretim yerlerinde 
de yapılabilmektedir. 01 Kasım 2015 tarihi itibariyle 
Türkiye’de piyasaya arz edilecek tüm pazarlama izinli 
ürünlerin Bakanlıkça verilmiş veya Bakanlıkça kabul 
edilen bir PIC/S üyesi otoriteden alınmış GMP sertifi-
kasına sahip olmaları gereken bir döneme geçilmiştir. 
İhracat amaçlı üretilenler dâhil Türkiye’de pazarlama 
izinli ürünlerin üretimi, Veteriner Tıbbi Ürünler İçin 
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kılavuzuna uygun 
olarak gerçekleştirilir. GMP Kılavuzumuz, AB (Eud-
ralex Volume IV)  kılavuzu ve PIC/S kılavuzları ile 
bire bir uyumludur. GMP denetimleri ve sertifikasyo-
nu, Türkiye için Bakanlıktan üretim yeri izinli tesisler 
ile veteriner tıbbi ürün üreten Sağlık Bakanlığı’ndan 
izinli tesislerde yürütülmektedir. Yurtdışında ise PI-
C/S üyesi bir otoriteden GMP sertifikası olmayan te-
sislerde gerçekleştirilmektedir. PIC/S üyesi otoriteler 
tarafından verilen sertifikalar pazarlama izinli ürünlere 
uygunluğu yönünden incelenmektedir. Mevzuat ya-
yımlandıktan sonra günümüze kadar 47 adet GMP (İyi 
Üretim Uygulamaları) sertifikası düzenlenmiştir. Söz 
konusu sertifikalardan 26 adedi Türkiye’de bulunan 
tesisler için, 17 adedi yurtdışında bulunan tesisler için 
düzenlenmiş olup, 4 adet sertifika da yenileme kapsa-
mında düzenlenmiştir. 26 Nisan 2016 tarihli ve 29659 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi 
Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik’le ihracatta mevcut pazarlarda 
kayıp yaşanmaması için GMP belgesinin sunulmasına 
ilişkin süreler; ihraç edilecek veteriner tıbbi ürünler 
için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri, Bakanlıktan 
izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye’de piyasa-
ya arz edilmemesi ve izin verilen üretim yerinde sade-
ce bu ürünlerin üretilmesi şartıyla veteriner biyolojik 
ürünler için 31/12/2017 tarihine kadar ötelenmiştir.

Pazarlama İzni Sistemi
Bir veteriner tıbbi ürünün ülkemizde piyasaya arz 
edilebilmesi için Bakanlıkça verilmiş pazarlama iz-
nine sahip olması ve izin almış ürünlerin de ayrıca 
satış izni alması gerekmektedir. Veteriner tıbbi ürün 
(VTÜ) pazarlama izni başvurusunda bulunacak kişi-
lerin iştigal izni almaları, iştigal izni için de her baş-
vuru sahibinin bir pazarlama izni sorumlusu ataması 
gerekmektedir. 5996 sayılı Kanun’un 12. maddesine 
göre pazarlama izni sorumlusu kimyager, kimya mü-
hendisi, eczacı veya veteriner hekim olabilmektedir.

Pazarlama izin sistemi, bir tıbbi ürünün ülkemizde 
üretilmesi, ithal edilmesi, piyasaya arzı, depolanması 
ve uygulanması için Bakanlığımızdan alınması gere-
ken belgeyi ifade eder.  Daha önce bu tanım yerine 
“ruhsat” kelimesi kullanılmakta iken yeni mevzuatta 
İngilizcesi “marketing authorization” olan bu ifade 
kullanılmaktadır. Pazarlama izin sistemi, tüm vete-
riner tıbbi ürünlerin Bakanlık tarafından değerlendi-
rilmesi yoluyla, güncel güvenlik, kalite ve etkinlik 
gerekliliklerine uygunluğunun temin edilmesini sağ-
lamaktadır. Pazarlama izni sistemi, ülkemiz piya-
sasına girmesine izin verilen tüm ürünlerin, sadece 
faaliyetleri düzenli olarak Bakanlık tarafından Kalite 
Risk Yönetimi ilkeleri kullanılarak denetlenen izinli 
üreticiler tarafından üretilmesine veya ithal edilmesi-
ne hizmet etmektedir. Veteriner tıbbi ürünlere pazar-
lama izni verilmesi ile ilgili incelemeler, ilgili Genel 
Müdürlük ve bağlı Enstitü Müdürlüklerinden uzman-
ların katılımıyla oluşturulmuş “Veteriner Tıbbi Ürün 
Komisyonu” tarafından yerine getirilmektedir. Bu 
çalışmalar “Veteriner İlaç Komisyonu” ve “Veteriner 
İmmünolojik Ürün Komisyonu” olarak iki alt komis-
yon tarafından yürütülmektedir.  

Gerçek veya tüzel kişiler Veteriner Tıbbi Ürünler 
Hakkında Yönetmelikle belirlenmiş olan alanlarda 
faaliyet gösterebilmek için Bakanlıktan “Veteriner 
Tıbbi Ürün İştigal İzin Belgesi” almak zorundadırlar. 
İştigal izin belgesinde pazarlama izni sorumlusu be-
lirtilmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında GMP sertifi-
kasına sahip tesislerde üretilen veteriner tıbbi ürünler 
164 ayrı iştigal izin belgesi sahibi tarafından piyasaya 
sürülebilmektedir. Ülkemizde 2.274 adedi ilaç, 537 
adedi aşı olmak üzere toplam 2.811 adet ürün pazar-
lama iznine sahiptir.

Antibiyotik Hammadde İthalat Verileri
Antibiyotik hammadde ithalat verilerine bakıldığın-
da, 2015 yılında, hammadde ithalatında 2013 ve 2014 
yıllarına göre bir azalma/düşüş göze çarpmaktadır. Bu 
düşüş denetimlerin sıklaştırılmasına, farkındalık artı-
şı ve bilinçli ilaç tüketimine bağlı olarak şekillendiği 
tespit edilmiştir.

VTÜ Hammadde İthalat Dağılımı - Antibakteriyel 
Hammadde İthalatı
Antibiyotikler dâhil VTÜ hammadde ithalat verile-
rinin yüzde olarak dağılımına bakıldığında; %46 ile 
antibakteriyellerin ilk sırada yer aldığı, bunu %27 ile 
antelmentiklerin ve %11 ile vitaminlerin takip ettiği 
görülmektedir. %46’lık antibakteriyel hammadde it-
halatında %23 ile en çok tetrasiklin hammaddesinin 
ithal edildiği, bunu %18 ile penisilin ve linkozamid 
hammaddesi ithalatının takip ettiği ve daha sonra 
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%11’lik oranla makrolid grubu antibiyotik hammadde 
ithalatının gerçekleştirildiği görülmektedir.

Veteriner Tıbbi Ürün Satış/Dağıtım Faaliyetleri

Toptan ve Perakende Satış İşlemleri
Veteriner Tıbbi Ürün Hakkında Yönetmelik gereği, 
pazarlama izni almış her ürüne piyasaya verilmeden 
önce “satış izni” düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 
pazarlama izni olan ürünlere satış izni düzenlenmesi 
için her izin sahibinin bir “farmakovijilans sorumlu-
su” ataması gerekmektedir. Ürünlere satış izni veril-
mesinde ürünün sınıfına göre iki farklı yol izlenmek-
tedir:

a) Veteriner biyolojik ürünlerin ithal edilen veya 
üretilen her serisine satış izni, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Bornova Veteri-
ner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce düzenlen-
mektedir. 

b) İlaçların ilk serisine satış izni ilgili Genel Mü-
dürlükçe verilmekte, takip eden serilere ise pa-
zarlama izni sorumlusu tarafından satış izni dü-
zenlenmektedir.

Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı Bakanlıktan 
ruhsatlı “veteriner ecza depoları” ile veteriner biyolo-
jik ürünler hariç Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı “ecza 
depoları” aracılığı ile yapılmaktadır. Veteriner biyolo-
jik ürünlerin dağıtımı, veteriner ecza depolarınca veya 
yine bu depolarda veya temsilci veteriner ecza depo-
larında muhafaza edilmesi şartı ile pazarlama izin sa-
hiplerince de gerçekleştirilmektedir. Bakanlığın ilgili 
Genel Müdürlüğünce veteriner ecza depolarına “ruh-
sat” ve “sorumlu yönetici belgesi” düzenlenmektedir.

“Temsilci veteriner ecza depoları” sadece belirli ve-
teriner tıbbi ürünlerin bulundurulduğu, depolama dı-
şında ikinci ambalajlama gibi ürünlere ilişkin belirli 
işlemlerin yürütüldüğü depolardır. Temsilci ecza de-
polarının veteriner ecza depolarından bir diğer farkı 
bu depoların satış yapmamaları, sadece veteriner ecza 
depoları ve ecza depolarına ürün sevk edebilmeleri-
dir. Ülkemizde bugün itibariyle 178 adet Veteriner 
Ecza Deposu, 11 adet Temsilci Veteriner Ecza Deposu 
bulunmakta, veteriner tıbbi ürünlerin kuralına uygun 
şekilde muhafazası ve naklini gerçekleştirmek ama-
cıyla depoların sayısı artmaya devam etmektedir.

Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı Bakan-
lıktan izinli “perakende satış yerleri” ile “eczane-
ler”den yapılabilmektedir. Ancak eczaneler veteriner 
biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbi ürünleri sa-

tabilmektedir. Ayrıca akvaryum canlıları ile ev ve süs 
hayvanları satış yerleri sadece bu hayvanlar için izinli 
veteriner tıbbi ürünleri satabilmektedirler. 

Bünyelerinde tam zamanlı veteriner hekim istihdam 
eden hayvancılık işletmeleri kendi hayvanlarında kul-
lanacakları veteriner tıbbi ürünleri toptan satıcıların-
dan temin edebilme imkânına sahiptir. Ayrıca hayvan 
sağlığı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihtiyacı olan veteriner tıbbi ürünleri temin edebilme-
leri de mümkündür. Ülkemizde 539 hayvancılık işlet-
mesi ile 122 adet kamu işletmesi “veteriner tıbbi ürün 
toptan temin iznine” sahiptir. 

A- Veteriner Tıbbi Ürünlerin (Antibiyotikler) 
Takibi ve Denetimi
Bakanlık, veteriner tıbbi ürünleri üretim öncesi ta-
sarım aşamasından tüketim sonrasına kadar geçen 
yaşam döngüsünün her bir aşamasında mevzuat ve 
teknolojik gelişimlere uygun olarak üretimi, ithalatı, 
ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, ta-
nıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz 
satışı, onayı, kontrolü ve teminine ilişkin “izlenebilir-
liği” sağlamak amacıyla çeşitli denetimler gerçekleş-
tirmektedir.

1. İthalat ve Üretimin İzlenmesi Yoluyla Yapılan De-
netimler
Veteriner tıbbi ürünler ile veteriner tıbbi ürünlerin bi-
leşimine giren etkin veya yardımcı maddelerin ithalatı 
“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontro-
lüne Tabii Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Tebliği)” kapsamında ilgili 
Genel Müdürlüğün izni ile yapılmaktadır. Belirtilen 
Tebliğ’de 4 ve 5 no’lu cetvellerde yer alan ürünlerin 
ithalat işlemleri sonunda pazarlama izin sahiplerine 
“ithalat uygunluk belgesi” verilmektedir. Bu kapsam-
da Bakanlıkça 2015 yılında bitmiş ürün (ilaç) ithalatı 
için 1.363 adet, hammadde ithalatı için 1.575 adet it-
halat uygunluk belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, gerek 
ülkemizde pazarlama izni bulunmayan, gerekse ve-
teriner tıbbi ürünlerin üretimi ya da kontrolü aşama-
larında yer alan bazı etkin madde, yardımcı madde, 
suş, kültür veya besi ortamı gibi maddelerin ithalatı 
için uygun görülmesi halinde Bakanlığımızca ithalat 
izni belgesi (Import Licence) verilmektedir. Özel izin 
anlamına gelen bu belge 2015 yılında 32 adet düzen-
lenmiştir. 

Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 
yapılan çalışmalar neticesinde, 14.12.2015 tarihin-
den itibaren kullanıma hazır haldeki veteriner ilaçlar 
(bitmiş ürün) ve veteriner tıbbi ürün üretiminde kul-
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lanılan etkin veya yardımcı maddelerin (hammadde) 
ithalat işlemlerinde “Tek Pencere” uygulamasına ge-
çilmiştir. Veteriner tıbbi ürünlerin takibi ve denetimi; 
veteriner tıbbi ürünler ile bu ürünlerin üretimi için 
gerekli olan etkin ve yardımcı maddelerin ithalatının 
ve ülkemizde veteriner tıbbi ürün üretiminin Bakanlık 
iznine bağlanması ile başlamaktadır. Bu anlamda yurt 
içi ve yurt dışında bulunan üretim yerleri GMP stan-
dartları bakımından denetlenmekte ve üretim ve satış 
kayıtları izlenmektedir.

2. Veteriner Ecza Deposu Denetimleri
Veteriner ecza depoları GMP standartlarında üretilen 
veteriner tıbbi ürünlerin kalitesini koruyarak dağıtım 
yapmak zorundadır. Veteriner ecza depoları, ruhsat 
gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıkları, veteriner 
tıbbi ürün alış ve satış kayıtları yönünden denetlen-
mektedir. Bakanlıktan izinli veteriner ecza depoları 
yılda en az bir kez denetlenmektedir. Denetimlerde 
deponun ruhsat gerekliliklerini sürdürüp sürdürmedi-
ği ile veteriner tıbbi ürün alış ve satış kayıtları kontrol 
edilmektedir. Veteriner ecza depolarının Bakanlık ta-
rafından izin verilmiş perakende satış yerleri ve ürün 
temin izni verilmiş hayvancılık işletmeleri ile ecza-
neler dışında başka bir yere ya da yetiştiriciye ürün 
satabilmeleri mümkün olmamakta, temsilci ecza de-
polarının ürün satma hakkı bulunmamaktadır.

3. Perakende Satış Yerlerinin Denetimi
Veteriner hekim muayenehane, klinik, poliklinik ve 
hayvan hastaneleri gibi perakende satış yerleri ile 
eczaneler yılda bir kez ruhsat şartları ve kayıtlar yö-
nünden denetlenmektedir. Veteriner hekim muayene-
hane, poliklinik ve hayvan hastaneleri şartları yerine 
getirmesi halinde perakende satış izni alabilmektedir. 
Eczaneler, veteriner biyolojik ürünler dışındaki vete-
riner tıbbi ürünleri satabilmektedir. Tüm perakende 
satış yerleri ile eczaneler yılda bir kez denetlenmekte 
olup, tüm satış noktaları denetimlerde ürün alış ve sa-
tış kayıtlarını belgelendirmek zorundadır. Perakende 
satış noktaları reçeteye tabi ürünleri (antibiyotikler 
dâhil) reçetesiz olarak satamazlar.

4. Veteriner Hekimlerin Denetimleri
Serbest veteriner hekimler, hayvancılık işletmelerin-
de çalışan veteriner hekimler, kamuda çalışan veteri-
ner hekimler faaliyetleri bakımından denetlenmekte-
dir. Veteriner hekimler mesleki faaliyetleri sonucunda 
önerdikleri ya da kullandıkları reçeteye tabi ürünler 
için reçete belgesi düzenlemek zorundadır. Veteriner 
hekim reçeteleri Yönetmelik ve Talimata uygun ol-
mak zorundadır. Veteriner hekim reçetelerinin cilt ve 
seri no’lu basılması sağlanmakta ve veteriner hekim-
ler düzeyinde kaydedilerek izlenmektedir. Veteriner 

hekim reçetelerinde ilaçların kalıntı arınma süreleri 
belirtilmektedir.

5. Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli işletmelerin 
Denetimi
Veteriner tıbbi ürün temin izinli hayvancılık işlet-
melerinin hayvanlara uygulanan tıbbi ürünlerle ilgili 
kayıtları tutmaları ve 5 yıl muhafaza etmeleri gerek-
mektedir. Veteriner hekim istihdam eden hayvancılık 
işletmeleri yönetmelikteki teknik şartları yerine ge-
tirmeleri halinde depolardan ihtiyaçları olan ürünleri 
toptan satın alabilmektedir. Veteriner tıbbi ürün temin 
izinli işletmeler yılda iki kez denetlenmektedir. De-
netimlerde ürün alış kayıtları ile kullanım bilgileri 
kontrol edilmektedir. İşletmelerde çalışan veteriner 
hekimler düzenledikleri reçeteler ile ürünleri hangi 
hayvana ya da kümese vs. kullandığını belgelendir-
mektedir.

6. Hayvancılık İşletmelerinin Denetimi
Mevzuat gereği tüm hayvancılık işletmelerinin kul-
landıkları veteriner tıbbi ürünlere ait belgeleri muha-
faza etmesi zorunludur. İşletme denetimlerinde işlet-
melerde reçete belgeleri kontrol edilmekte ve kalıntı 
bırakan ilaç kullanımı döneminde ve arınma süresi 
boyunca üretilen gıdalar izlenmektedir. 

7. Kalıntı izleme Planı Çerçevesinde Yapılan Dene-
timler
Bakanlığımız tarafından yürütülen Hayvansal Birin-
cil Ürünlerde Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde il ve 
ilçe müdürlüklerimiz tarafından; canlı hayvanlarda, 
et, süt, yumurta, balık ve bal gibi hayvansal ürünler-
de antibiyotiklerin, bazı ilaç ve kimyasalların varlığı 
kontrol edilmektedir.

8. Yem Üretim Yerlerinin Denetimi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli 
39’u balık 6’sı kanatlı olmak üzere toplam 45 adet 
ürün ilaçlı premiks bulunmaktadır. Bu ürünler vete-
riner ilaçlı premiks reçetesi ile satışa sunulmakta ve 
kayıtları izlenmektedir. Serbest veteriner hekimler ile 
işletmelerde görevli veteriner hekimler bu amaçla dü-
zenlenmiş cilt ve seri no’ları belirli reçeteler ile bu 
ürünleri tavsiye edebilmektedir.

B- Veteriner Hekimliği Alanında Akılcı İlaç (Anti-
biyotik) Kullanımı

1. Yasal Düzenlemeler ve Denetim Faaliyetleri
Veterinerlik hekimlik alanında akılcı ilaç kullanı-
mı konusunda 5996 sayılı Kanun, Veteriner Tıbbi 
Ürünler Hakkında Yönetmelik, Zoonozlar, Zoonotik 
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Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kay-
naklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği, Türk Gıda 
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farma-
kolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksi-
mum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, Reçete Talimatı, 
Perakende Satış Yerleri ve Tıbbi Ürün Temin İzinli İş-
letmelerin İzin ve Denetimi Talimatı, Veteriner Ecza 
Depoları Talimatı, Biyogüvenlik Talimatı gibi AB’ye 
uyumlu yasal düzenlemeler mevcuttur. Akılcı antibi-
yotik kullanımı ile ilgili olarak Bakanlıkça özellikle 
kanatlı işletmeleri, su ürünleri işletmeleri ve yem 
üretim yerleri gibi yoğun üretim yapılan sektörlerde 
denetimler gerçekleştirilmektedir.  

2. Bilinçli İlaç Kullanımı Farkındalık Çalışmaları
Bilinçli ilaç kullanımı farkındalık çalışmaları kapsa-
mında Bakanlıkça, kamuda çalışan veteriner hekim-
ler, serbest veteriner hekimler ve işletme veteriner 
hekimlerine yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu kapsamda 2015 yılında Antalya’da kamu çalışan-
larına yönelik 3 dönem halinde eğitimler düzenlenmiş 
olup, aynı eğitimlere kamuda çalışan veteriner hekim-
lerin yanı sıra, serbest veteriner hekimler ve işletme 
veteriner hekimleri de dâhil edilerek 2017 yılında da 
bu eğitimlere devam edilmektedir.

C- Antimikrobiyal Dirençle Mücadele
Antimikrobiyal Dirençle Mücadele kapsamında, Ba-
kanlıkça, aşağıda verilen hedeflere yönelik “Vete-
riner Hekimlik Alanında Antimikrobiyal Direnç 
İzleme ve Kontrol Stratejileri Eylem Planı” hazır-
lanmıştır. 

1. Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyal 
Direnç Oluşumunun Azaltılması ve Yayılmasının 
Kontrolü İçin Koordinasyonun Sağlanması
AMD Yönetim Mekanizmasının Oluşturulması, Ulu-
sal ve Uluslararası Paydaşlarla İşbirliğinin artırılma-
sını ara hedef olarak benimseyen bir strateji sayesinde 
ulusal ve uluslararası paydaşlar ile iletişim içerisinde 
veteriner hekimlik ve tarım alanında AMD etkin bir 
şekilde izlenebilecektir.

2. Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyal Di-
rencin İzlemesi
Ulusal Veteriner Antimikrobiyal Surveyans Ağının 
Kurulması, Laboratuvar Faaliyetlerinin Planlanması 
ve Organizasyonu’nu ara hedef olarak benimseyen bir 
strateji sayesinde ulusal ve uluslararası entegrasyon 
sağlanacak, AMD Referans Laboratuvarı belirlene-
cektir.

3. Hayvancılık Ekonomisi ve Halk Sağlığını Tehdit 
Eden Bakteriyel Enfeksiyonların Kontrol ve Eradi-
kasyon Planlarının Geliştirilerek Uygulanması
Üretimi Etkileyen Belirli Bakteriyel Hastalıkların 
Kontrolünün Sağlanması, Halk Sağlığını Tehdit Eden 
Hastalıkların Kontrolünün Sağlanması’nı ara hedef 
olarak benimseyen bir strateji sayesinde hastalıkları 
kontrol altına alarak antibiyotik kullanımını gerekli 
kılan durum minimize edilecek, biyogüvenlik önlem-
lerinin artırılması ve iyi çiftlik uygulamalarının artı-
rılması hastalık çıkışını azaltacak, aşılama sonucunda 
hastalık çıkışı azaltılacak ve antibiyotik kullanımı ge-
rekli olmayacaktır. Belirlenen bakterilerde direnç pro-
filleri belirlenecek ve izlenecektir. Bu kapsamda, 01 
Mayıs 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK desteğiyle 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversite-
si Veteriner Fakültesi işbirliğinde yürütülmekte olan 
‘’Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella 
İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi’’ 
başlıklı proje yürütülmektedir.

4.Veteriner Hekimlik ve Tarım Alanında Antibiyotik 
Kullanımının Değer Zinciri İçerisinde İzlenmesi ve 
Akılcı Kullanımının Sağlanması
Antimikrobiyal Takip Sisteminin Kurulması, Çiftlik 
Hayvanlarında Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi, 
Diğer Alanlarda Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi, 
Birincil Üretim Dâhil Hayvansal Kaynaklı Gıdalar-
da ve Yemde Antimikrobiyallerin İzlenmesi, Hayvan 
Yemlerinde Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi, Ve-
teriner İlaçlarının Akılcı Kullanımının Sağlanması’nı 
ara hedef olarak benimseyen bir strateji sayesinde, 
ilaçlı yem üretim ve tüketim verilerinin etkin olarak 
takibi sağlanacak, antimikrobiyallerin bilinçsiz veya 
istismar edilerek kullanımları önlenecek ve etkin de-
netim sağlanacaktır. Uygun antimikrobiyalin kullanı-
mı sağlanarak uygunsuz kullanımın AMD oluşumu 
üzerine baskısı azaltılacaktır.

5. Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal 
Direnç Üzerine Farkındalık Yaratılması
Veteriner Hekim, Eczacı ve Yardımcı Sağlık Çalışan-
larının Bilgilendirilmesi ve Farkındalıklarının Artırıl-
ması, Üreticiler Düzeyinde Toplumsal Farkındalığın 
Sağlanması’nı ara hedef olarak benimseyen bir strate-
ji sayesinde antimikrobiyal direnç konusundaki bilgi 
ve farkındalık artırılacak, eğitim aşamasında veteriner 
hekimler, yardımcı sağlık çalışanları ve eczacıların 
bilgilenmesi sağlanmış olacaktır. Antimikrobiyal di-
renç konusunda bitkisel üretim ve su ürünleri yetişti-
ricileri dâhil olmak üzere hayvan sahipleri, bakıcıları 
başta olmak üzere çiftçilerde farkındalık yaratılmış 
olacaktır.
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6. AMD Alanında Araştırmaların Desteklenmesi ve 
Alternatif Antimikrobiyallerin Geliştirilmesi 
Antimikrobiyal Direncin Oluşumu, Önlenmesi ve 
Sonuçları Üzerine Araştırmalar Yapılması, Alternatif 
Antimikrobiyallerin Geliştirilmesi’ni ara hedef olarak 
benimseyen bir strateji sayesinde izleme programla-
rından elde edilecek bilgiler ışığında uygun projeler 
ve AR-GE çalışmaları yapılacak, alternatif antimik-
robiyaller üzerine yapılan çalışmaların desteklenmesi 
sağlanacaktır.

Yemlerde Antibiyotik
AB’ye uyum çerçevesinde, 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13 Aralık 
2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürür-
lüğe girmesini müteakiben uygulamaya esas olmak 
üzere ikincil mevzuat yayımlanmıştır. Bu kapsamda 
yayımlanan bir mevzuat da “Hayvan Beslemede Kul-
lanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetme-
lik”tir (18 Temmuz 2013 tarih ve 28711 sayılı RG). 
Bu yönetmelik, Avrupa Birliği’nin 1831/2003 No’lu 
regülasyonuna uyumlu olarak hazırlanmıştır. Avru-
pa Birliği’nin 1831/2003 No’lu regülasyona uyumlu 
olarak ülkemizde antibiyotikleri veya içerisinde an-
tibiyotik bulunan formülasyonları yem katkı maddesi 
olarak kullanması, 2006 yılından itibaren tamamen 
yasaklanmıştır.

Yem Denetimleri
Güvenilir yem arzını temin etmek amacıyla, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yemlerin üretim, 
işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kont-
roller yürütülmektedir. Yıllık Yem Kontrol Planı kap-
samında rutin olmakla beraber, Alo 174 hattı, BİMER 
gibi ihbar, şikâyetler ile izleme kapsamındaki kontro-
lörlerin tespitleri yönünde denetimler yapılmaktadır. 
Bu denetimler yem üretiminin ve hayvancılığın yay-
gın olduğu bölgelerde (özellikle de kanatlı yetiştirici-
liği ile su ürünleri işletmelerinde) çiftlikler, bayiler ve 
yem fabrikalarında, önceki yılların denetim sonuçla-
rına göre olumsuzluk tespit edilen işletmelerde yürü-
tülmektedir. Denetimlerde yem numuneleri alınarak 
bu numuneler antibiyotik analizleri ile ilgili olarak 
yetkilendirilmiş Bornova Veteriner Kontrol Enstitü-
sü Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Gıda Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Özetle, akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması ve 
antibiyotik direncinin gelişmesinin önlenmesi ama-
cıyla hayvan yemlerinde;
	Antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak kulla-

nılması yasaklanmıştır.

	Antibiyotik kullanımı; ancak hayvanlarda has-
talık meydana gelmesi durumunda ve Veteriner 
Hekim reçetesi şartına bağlanmıştır.

	Her yıl önceki yıllara dair denetim sonuçları göz 
önüne alınarak sonraki denetim planları hazır-
lanmaktadır.

	Risk esaslı denetim esası uygulanmakta ve dene-
tim sayısında artış sağlanmaktadır.

	Özellikle kanatlı ve su ürünleri yetiştiricilikleri-
nin yoğun olduğu illerde denetimler yoğunlaştı-
rılmıştır.

	Çiftliklerde denetim ve alınan numune sayısı art-
tırılmıştır.

	İlaçlı yem üreten işletmelerde denetimler artırıl-
mıştır.

	Bilinçli antibiyotik kullanımına yönelik eğitim 
çalışmaları sürdürülmektedir.

KÜRESEL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ 
SORUNU VE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİDE 
YENİ YAKLAŞIMLAR
Son yıllarda artan direnç sorununa karşı, antimikrobi-
yal etki için yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara uy-
gun yeni ilaç arayışları başlatmıştır. Bu arayış özellik-
le antisens ve peptit antimikrobiyallerin geliştirilmesi 
için yapılan araştırmaları hızlandırmıştır.

Antisens antibakteriyeller
Antisens antibakteriyel etki, sentetik nükleik asit 
benzeri oligomerler ile bakterilerin yaşamsal genle-
rinden protein yapımının durdurulmasıdır. Bu yak-
laşımın 1991 yılında önerilmesinden sonra geçen 25 
yılda hedef gen seçimi ve antisens moleküllerin hücre 
içerisine gönderilmesi konusunda çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Antisens oligodeoksinükleotitler hedef 
DNA’ya bağlanarak mRNA yapımını, ya da mR-
NA’ya bağlandıklarında protein yapımını durdurur-
lar. RNA’ya bağlandıklarında RNAz H’yi de aktive 
ederek mRNA’nın parçalanmasına yol açarlar (Tan 
ve ark., 2005; Bai ve ark., 2010). Antisens antibakte-
riyellerin en önemli avantajı istendiğinde sadece bir 
etkene özgül etki gösterebilmeleri, istendiğinde ise, 
bakterilerdeki ortak yaşamsal genler hedef alınarak, 
bu etkinin geniş yelpazeli hale getirilebilmesidir (Bai 
ve ark., 2012a,b; Geller ve ark., 2003). Antisens nük-
leik asitler, nükleazlara duyarlı oldukları ve hücrelere 
ulaşmadan parçalanabildiği için bunların işlevini ye-
rine getiren benzerleri, peptit nükleik asitler (PNA) 
ve fosforodiamidat morfolin oligomerleri (FMO) ge-
liştirilmiştir. Bunlar büyük moleküllerdir ve bakteri 
hücrelerine girişleri kısıtlıdır. Hücrelere girişi artıra-
bilmek için, hücre içine girebilen bir peptit geliştiril-
miş ve bunlar ile birleştirilmiştir. Birçok çalışma ile 
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bunların in vitro ve in vivo etkinlikleri gösterilmiştir 
(Morris ve ark., 2008; Amantana ve ark., 2007; Crom-
bez ve ark., 2008; Eriksson ve ark., 2002). 

Peptit antibiyotikler
Evrim ağacında böcekten insana dek birçok canlıda 
antimikrobiyal etki gösteren peptit yapıda yüzlerce 
molekül saptanmıştır. Bunları dizgeleyen genler ve 
yapıları incelendiğinde evrim sürecinde önemli oran-
da korundukları görülmektedir. Hücre içinde üretilme 
şekillerine göre peptit antibiyotiklerin iki ana grubu 
bulunmaktadır. İlk grup, enzimler aracılığı ile az sa-
yıda aminoasidin birleştirilmesi ile üretilen peptit-
lerdir. Glikopeptitler, basitrasinler, polimiksinler ve 
gramisidinler bu tür antibiyotikler olup geleneksel 
antibiyotikler arasında yerlerini almıştır. İkinci grup 
ise diğer tüm proteinler gibi ribozomda üretilen pep-
tit antibiyotiklerdir. Bunlar henüz klinikte yaygın bir 
kullanım alanı bulmamışlardır. Bu grupta yer alan 
antimikrobiyal polipeptitler genelde 12 ila 50 ami-
noasitten oluşmaktadır. Yapılarının arginin ve lizin 
gibi artı yüklü ve nötral hidrofobik yan grupları olan 
aminoasitlerden zengin olduğu görülmektedir. Bilin-
diği gibi bakteri zarları temel olarak suya bakan kıs-
mı negatif yüklü olan fosfolipitlerden oluşmaktadır. 
Peptit antibiyotikler artı yükleri ile zarlara tutunup 
hidrofobik kısımlarını zar içerisine gömerek onun ya-
pısının bozulmasına neden olurlar; zarın geçirgenliği-
ni arttırırlar. Bakteri hücre zarlarına insan hücrelerine 
göre çok daha fazla etki gösterirler (Hancock, 1997; 
Hancock ve Chapple, 1999; Mor ve 1994; Matsuzaki, 
1998; Zasloff ve Miyajima, 1998; Matsuzaki ve ark. 
1997a). Son yıllarda geliştirilen hayvansal kökenli 
magainin ve peksigananın birçok bakteriye karşı se-
çici etki gösterdiği belirlenmiştir (Matsuzaki, 1998; 
Zasloff ve Miyajima, 1998; Iwahori ve ark. 1997; 
Fuchs ve ark., 1998; Matsuzaki ve ark., 1997 a-b; Ge 
ve ark., 1999;  Lamb ve ark., 1998).

Böceklerden insana  peptit antibiyotiklerin evrimsel 
olarak korunmuş motifleri, üç boyutlu yapıları ve bi-
yolojik zarlara bağlanma şekilleri incelenerek, etki 
mekanizmaları anlaşılabilir. Bu bilgi kullanılarak do-
ğal peptit antibiyotiklerin daha etkili, bakterilere ve 
mayalara daha seçici etki gösteren türevleri geliştiri-
lebilir, proteazlara dayanıklı sentetik benzerleri üre-
tilebilir. 

Birçok antibiyotiğin hedefi metabolik işlevi olan bir 
enzimdir ve bunun inhibisyonu sonucu antimikrobi-
yal aktivite ortaya çıkar. Bunlara karşı direnç enzimin 
aktif merkezinde bir aminoasit değişikliğe yol açan 
genetik bir değişiklik, bir nokta mutasyon ile hızla 
gelişebilmektedir. Oysa peptit antibiyotikler etkilerini 

biyolojik zarların yapısını bozarak gösterirler. Bunla-
ra karşı direnç gelişmesi için biyolojik zarları oluştu-
ran yağ moleküllerinin yapısında değişiklikler olması 
gerekir, ki bu oldukça zordur. Yağları sentezleyen en-
zimlerde çok önemli değişikliklerin olması için, yeni 
yağ moleküllerinin üretilmesi gerekir. Bunu sağlaya-
cak genetik değişiklikler ancak onlarca jenerasyon 
çoğalma sonrasında olabilir ki antibiyotik etkisinde 
ölen mikroorganizmalar doğal olarak bu tür değişik-
likleri gösteremeden ortadan kaldırılmış olur. Peptit 
antibiyotiklerin milyonlarca yıldır direnç gelişmeden 
etkinliklerini sürdürüyor olması bu nedenle olabilir. 
Bu da araştırmacılara, direnç gelişmesi olanaksız ya 
da çok zor olan yeni peptit antibiyotikler geliştirme 
olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bir ça-
lışmada, 9 ila 14 aminoasit uzunluğunda alfa heliks 
oluşturan, bir yanında hidrofobik, diğer yanında artı 
yüklü yan grupları taşıyan polipeptidlerin bakterilere 
seçici toksisite gösterdiği belirlenmiştir  (Kocagöz, 
T.). Bu çalışmaların ülkemizde de artması, yeni ori-
jinal ve direnç gelişmesi zor peptit antibiyotiklerin 
geliştirilmesini sağlayabilir.

ANTİBİYOTİKLERİN KONTROLLÜ 
KULLANIMI VE DAĞITIM 
POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ
Antimikrobiyal direncini kontrol edebilmek için hem 
ulusal hem de uluslararası politik kararlılık ve tüm 
paydaşları içine alan multidisipliner bir yaklaşım şart-
tır. Ülkemizde de ulusal düzeyde yürütülecek antibi-
yotik kontrol programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu program antibiyotik yönetiminde hastaneleri ve 
ayaktan tedavi uygulamalarını kapsamalıdır.

Uygunsuz antibiyotik kullanma nedenlerine kısaca 
bakacak olursak;
	Tıp eğitimi müfredatında "Akılcı Antibiyotik 

Kullanımı" konusundaki eksiklikler
	Hekimin çalıştığı coğrafik bölge koşullarının ile-

ri tetkik için kısıtlı olması 
	Toplumun sağlık okuryazarlığı düşük olması: 

yanlış kullanım alışkanlıkları ve inanışları
	Sosyal güvence sistemindeki aksaklıklar sayıla-

bilir.

Uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucunda karşımıza 
bakteriyel direnç gelişimi ve sonucunda ise ekonomik 
yük oluşturması, yan etki gelişme riskinin artması, di-
renç gelişmesi sonucu tedavilerin daha güç olması ve 
morbidite ve mortalitenin artması söz konusudur.
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Uygunsuz Antibiyotik Kullanımını Önlemek İçin 
Uygulanacak Stratejiler
Bu hususta şu alt başlıklarla konuyu değerlendirebi-
liriz;

1. Antimikrobiyal kullanımının organizasyonu ve 
yönetilmesi

2. Eğitim ve rehberlerin geliştirilmesi (hem lisans 
eğitimi, hem de hizmet içi eğitim)

3. Antibiyotik reçete kısıtlaması uygulanması (ilk 
ulusal kısıtlama 15.02.2003 tarihli BUT ile yü-
rürlüğe girmiştir)

4. Reçetesiz antibiyotik satışının engellenmesi
5. Antibiyotik kullanımı konusunda analizlerin ya-

pılarak geri bildirimde bulunulması
6. Yerel ve ulusal düzeyde antibiyotik yönetimi için 

programların hazırlanması

1. Antimikrobiyal Kullanımının Organizasyonu ve 
Yönetilmesi
Antimikrobiyal kullanımının doğru bir şekilde organi-
zasyonu ve yönetilmesi için, özellikle Sağlık Bakan-
lığı’nın liderliğinde, ülke çapında politikaların çok 
paydaşlı yönetimi gereklidir. Sistematik olarak antibi-
yotik direncinin önlenmesi için enfeksiyon kontrolü, 
Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin kurularak dirençli 
mikroorganizmaların yayılımının engellemesi, anti-
biyotik yönetimi ve geniş spektrumlu antibiyotik’in 
kullanımının enfeksiyon hastalıkları uzmanına bıra-
kılması (Ör. Ülkemizde 2003 yılında yapılan düzenle-
me vb) atılması gereken önemli adımlardır.

2. Eğitim ve Rehberlerin Geliştirilmesi
Tıp eğitimi sırasında öğrencilerin eğitimi için müfre-
datın güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hizmet 
içi eğitimler ile görev başındaki hekimlere müfredat 
ve rehberlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ül-
kemizde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu (THSK) tarafından Ulusal Akılcı Antibiyotik 
Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Stratejik Eylem 
Planı oluşturulmuştur. Ayrıca bilimsel kongrelerde 
Akılcı Antibiyotik Kullanımı konulu oturum zorun-
luluğu getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç 
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından farkındalık 
için afiş ve broşürler sağlık hizmet sunan merkezlere 
dağıtılmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan 
aile hekimlerinin uzaktan eğitim modülü içerisinde de 
akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili ders yer almak-
tadır.

3. Antibiyotik Reçete Kısıtlaması Uygulanması
Türkiye’de ilk ulusal kısıtlama 15.02.2003 tarihli 
BUT ile yürürlüğe girmiştir. Hoşoğlu ve arkadaşları 
çoklu merkezli yaptıkları bir çalışmada; antibiyo-
tik BUT kısıtlamasından önce ve kısıtlamadan 6 ay 

sonrası antibiyotik yazılımının %26,4 düştüğü rapor 
edilmiştir. Karabay ve Hoşoğlu’nun yaptığı diğer bir 
çalışmada ise 2005’te kapsayıcılık ve geri ödeme mo-
delleri değişikliği yapılan Sosyal Güvenlik Reformu 
sonrasında antibiyotik tüketiminin iki kat arttığı be-
lirtilmiştir. Bu çalışmalar göstermektedir ki, sağlık 
politikalarındaki uygulamalar süreci her iki yönde de 
değiştirebilmektedir. 

4. Reçetesiz Antibiyotik Satışının Engellenmesi
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanu-
nunun 24. maddesine göre ve Akılcı İlaç Kullanımı 
2014-2017 Eylem Planı Kapsamında, Aralık 2014 iti-
barı ile reçetesiz antibiyotik satışının yapılamayacağı 
ve denetimlerin yapılacağı tüm eczanelere duyurul-
muştur. Günümüzde eczaneler reçetesiz antibiyotik 
verememektedir. Aksi takdirde cezai işlem uygulan-
maktadır.

5. Antibiyotik Kullanımı Konusunda Analizlerin 
Yapılarak Geri Bildirimde Bulunulması
Sağlık Bakanlığı olarak reçete takip sistemi üzerinden 
hekimlerin antibiyotik reçeteleri takip edilmektedir. 
Örneğin aile hekimleri tarafından antibiyotik reçete-
leme oranları yüksek olan ilk on hekim ile gidilerek 
ve yerinde eğitimler verilerek farkındalık oluşturul-
muştur.  Antibiyotik reçeteleme yüzdesi Türkiye ve 
kendi ili ortalaması üzerinde olan aile hekimlerine 
e-posta ve normal posta üzerinden bilgilendirme ya-
pılmaktadır.

6. Uluslararası, Ulusal ve Yerel Düzeyde Antimik-
robiyal Yönetimi İçin Programların Hazırlanması
Dünya çapında direnç sorununun büyüklüğü ortaya 
konulmuş ve acilen ele alınması gereken küresel bir 
tehdit oluşturduğu belirtilmiştir.

DSÖ AMD Küresel Eylem Planı-2015’in koyduğu 
hedefler:
	Etkili eğitim, öğretim ve iletişim yoluyla AMD 

konusunda farkındalığın artırılması
	Sürveyansların güçlendirilmesi, sürveyans ve 

araştırmalar yoluyla kanıta dayalı bilgi tabanının 
desteklenmesi

	Etkili enfeksiyon kontrolü sağlanması ve enfek-
siyon insidansının azaltılması

	İnsan ve hayvan sağlığında antimikrobiyal ilaç-
ların optimize kullanımının sağlanması

	Yeni antimikrobiyal ilaçlar, aşılar, tanı araçla-
rının gelişimi ve sürdürülebilirliğin sağlanması 
için ekonomik imkânların artırılması

DSÖ önderliğinde, ilgili tüm uluslararası Kuruluş-
lar ve üye devletlerin katkılarıyla hazırlanan «AMD 
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Küresel Eylem Planı» 18-26 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Cenevre’de yapılan 68. Dünya Sağlık Asamblesi’nde 
sunularak onaylanmıştır.

İlaca Dirençli Enfeksiyonlarla Küresel Mücadele Ra-
poru Önerileri (Tackling Drug-Resistant Infections 
Globally: Final Report and Recommendations, May-
2016) şu şekildedir:

1. Toplum farkındalığını arttırmak için büyük 
kampanyalar düzenleme

2. Toplumda hijyenin arttırılarak enfeksiyonların 
yayılmasını engelleme

3. Tarımda uygun olmayan antibiyotik kullanımı-
nın ve çevreye dağılımının azaltılması

4. İnsan ve hayvanlarda antimikrobiyal kullanımı 
ve ilaç direnci için küresel sürveyans geliştiril-
mesi

5. Gereksiz antibiyotik kullanımını yok etmek için 
yeni hızlı tanı testlerinin kullanımının teşvik 
edilmesi

6. Aşı ve alternatiflerin geliştirilmesi ve kullanıl-
masının teşvik edilmesi

7. Enfeksiyon hastalıklarında çalışanların sayısı-
nın, tanınırlığının ve aylık ödemelerinin arttırıl-
ması

8. Erken dönemde ve ticari olmayan araştırmalar 
için küresel fonların oluşturulması

9. Eski ilaçların iyileştirilmesi ve yeni ilaçların 
geliştirilmesi için etkin yatırımların daha çok 
teşvik edilmesi

10. G20 ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla küresel 
koalisyonların oluşturulması

Antimikrobiyal direnç ile mücadele için yerel, ulusal 
ve küresel düzeyde güçlü sürveyans sistemleri oluş-
turmak gerekmektedir.  Sürveyans,  yerel düzeyde 
sağlık çalışanlarının daha iyi klinik kararlar vererek 
daha iyi hasta çıktıları sağlar; ulusal düzeyde politika 
oluşturmaya, uygun ve zamanında halk sağlığı uygu-
lamalarına rehberlik eder; küresel düzeyde yaklaşan 
tehditlere erken müdahaleyi ve uzun dönem eğilimle-
re müdahale etmeyi sağlar.

Ulusal Sürveyans Sistemlerimiz:
	Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Siste-

mi 
	Sağlık Hizmetleri ile İlişkili Enfeksiyonlar Sür-

veyans Sistemi 
	Ulusal Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Sis-

temi 
	Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı

Ulusal Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobi-
yal Direnç Stratejik Eylem Planının amacı ülkemizde 

insan ve hayvan sağlığında antibiyotiklerin akılcı kul-
lanımının sağlanması, antimikrobiyal direnç gelişimi 
ve yayılımının önlenmesi için ulusal stratejiler geliş-
tirilmesi ve sektörler arası koordinasyonun sağlanma-
sıdır.

Ulusal AMD Stratejik Eylem Planı Taslağı (Hedefler)
	Hedef 1: Sektörler arası koordinasyon ve işbirli-

ğinin sağlanması 
	Hedef 2: Ulusal antimikrobiyal direnç sürveyan-

sının güçlendirilmesi
	Hedef 3: Ulusal antibiyotik tüketim sürveyansı-

nın güçlendirilmesi 
	Hedef 4: Sağlık kurum/kuruluşlarında sağlık 

hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve 
kontrolüne yönelik yapılan süreçlerin güçlendi-
rilmesi

	Hedef 5: Hayvan sağlığı alanında antibiyotik 
kullanımının kontrolü ve antibiyotik direnci sür-
veyansının güçlendirilmesi

	Hedef 6: Yeni tanı kiti geliştirme çalışmalarının 
desteklenmesi

	Hedef 7: Sağlık çalışanları ve toplumda akılcı 
antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç 
konusunda farkındalığın artırılması  
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TARTIŞMA ve ÖNERİLER

TÜBA tarafından 3 Haziran 2016 Ankara’da The 
Green Park Hotel’de düzenlenen “TÜBA-İnsan ve 
Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 
Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu”ndaki tartışma 
bölümlerinde katılımcılar tarafından konu ile ilgili su-
nulan öneriler aşağıda özetlenmiştir:

	Enfeksiyon hastalıkları, yanlış antibiyotik seçi-
mi, gereksiz kullanım, yanlış doz ve kullanım 
yolu gibi akılcı olmayan antibiyotik kullanımına 
bağlı olarak, hasta tedavi edilememekle birlikte 
hasta kaybı da söz konusu olabilmektedir. Bu 
amaçla akılcı antibiyotik kullanımının önemine 
binaen, rasyonel birtakım adımların atılması ile 
hedeflenmiş mikrobiyolojik tanıya ihtiyaç du-
yulmaktadır. Ancak sağlık kurumları bu konu-
da zaman zaman ciddi sorunlar yaşamaktadır. 
Kurum içinde aşılamayan problemlerin çözümü 
için, hızlı bir şekilde bölgesel diğer laboratuvar-
lardan destek alınması gerekmektedir.

	Antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitimlerin bir 
parçası olarak, hızlı tanı yöntemlerinin geliş-
tirilmesi ve bu konuların bir an önce gündeme 
getirilmesi, 

	Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar 
tarafından Ulusal projelere desteklerin verilmesi 
ve farkındalık artırımı konusunda da kamunun 
taraf olmasına ihtiyaç vardır.  

	Ülkemizde antibiyotikler kanıta dayalı kulla-
nılmamaktadır. Fransa ve Güneydoğu Avrupa 
ülkelerine göre, daha çok ampirik kullanılmak-
tadır. Bu da, hastanelerimizdeki patlamış direnç 
sorununun en önde gelen sebebini oluşturmak-
tadır. Bu amaçla hedef kitlenin eğitilmesi gere-
kir. Antibiyotik dışı direnç önleme stratejileri 
içerisine gerek mezuniyet öncesi tıp eğitiminde 
standart bir şekilde gerekse mezuniyet sonrası 
tıp eğitiminde bu eğitim programlarının hedef-
leri belirlenmeli ve nokta atışlar şeklinde eğitim 
verilmelidir. 

	Antibiyotik kullanıcılarının eğitimi, akılcı kul-
lanımda etkili olacaktır. Antibiyotik dışı direnç 
önleme stratejileri çerçevesinde, gerek mezu-
niyet öncesi tıp eğitiminde standart bir şekilde 
ve gerekse mezuniyet sonrası tıp eğitiminde, bu 
eğitim programlarının hedefleri belirlenmiş nok-
ta atışlar şeklinde eğitim verilmelidir.

	Hekime ve sağlık çalışanına yönelik baskıyı 
engelleyemediğimiz bir yerde “ben antibiyotik 
yazdırmaya geldim” diye hekimle kavga eden 
kişiye ciddi bir ceza veremediğimiz bir ortam-
da iyi sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Bu 
amaçla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ön-
lenmesi için ciddi adımların atılması gerekir.

	Yoğun bakım üniteleri, aslında hasta hayatını 
kurtaran merkezlerdir. Ancak ülkemizde direnç 
üretim merkezleri olarak da çalışmaktadır. Tür-
kiye’de paket uygulamalar sonucunda yoğun 
bakımlar hastanelerin iyi kazanç elde edebilmesi 
için son derece uygun merkezler haline gelmiş-
tir.  Dolayısıyla, “Türkiye’de madem bu kadar 
iyi para kazandıran yer var (yoğun bakım üni-
tesi), ben bununla ilgili yatak sayımı niye artır-
mayayım” diye bütün kurumlarda inanılmaz bir 
yoğun bakım yatağı sayısı artırma yoluna gidil-
miştir. Buralarda ekonomik koşullar göz önüne 
alınarak, “yoğun bakım endikasyonu var veya 
yok” tartışması yapılmadan birçok hastanın yo-
ğun bakıma alınması, uzun süre burada tedavi 
görmesi, bu süreçte yoğun antibiyotik kullanı-
mı bir de yetersiz hekim,  yetersiz hemşire ile 
hizmet verilmeye çalışılması çok ciddi bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de belki 
yoğun bakım derneklerinin de katılımıyla yoğun 
bakıma kabul endikasyonlarının yeniden tartı-
şılması, yoğun bakıma yatacak hastaların belirli 
kriterlere bağlanması, yoğun bakımların doğru 
kullanımı konusunda kolaylık sağlayacaktır. 

	Yoğun bakım hastalarına yönelik yoğun bakım 
dergisi, kritik bakım dergisi, hayatın sonunda 
hasta bakımı, ne zaman antibiyotik, ne zaman 
mekanik vantilatör, destek tedavisi gibi bilgile-
rin sunulduğu yayınlara yer verilmelidir. Yoğun 
bakım ünitelerinin çalışma koşulları mutlaka 
gözden geçirilmelidir.

	Sayıştay’ın 2007 yılında hastane enfeksiyonla-
rıyla ilgili bir detaylı raporu bulunmaktadır. Ra-
porun sonuç bölümünde, kanuni altyapının dü-
zenlenmesi gerektiği ve kurumlara ve şahıslara 
hastane enfeksiyonlarının kazanılması halinde 
sorumluluk yükleyen bir öneri yer almaktadır. 
Bu konuda çalışma yapılması gerekmektedir. 

	Hastanede yatış süresi ülkemizde uzundur. Yani 
dirençli mikroorganizmalar en çok hastanede ge-
liştiğine göre hastanede kalış süresini azaltacak 
uygulamalara geçilmesi gerekmektedir.
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	Türkiye’de üretilen süt, bal, yumurta gibi hay-
vansal ürünlerin bir kısmı kayda girmeden tüke-
ticiye ulaşmaktadır. Bunlarda bulunan antibiyo-
tik kalıntıları da hâliyle belirlenememektedir. Bu 
nedenle, kayıt dışı ürünlerin kayıt altına alınması 
zorunlu olmaktadır.

	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın risk 
bazlı kalıntı izleme programları mevcuttur. Ba-
kanlık mümkün olduğu kadar tüm ürünleri kayıt 
altına alacak bir sistematik oluşturmaya çalış-
maktadır. Bu program her yıl 31 Mart tarihine 
kadar olan bölümünde takvim bağlanmakta ve 
ürün grupları belirlenmektedir. Buna ilişkin Ba-
kanlık yönetmeliği vardır. Yönetmelikte hangi 
hayvan grubunda hangi ürünlerin inceleneceği 
yer almaktadır. Örneğin “et, süt, bal, yumurta-
dan, hangi sıklıkta örnekler alınacak ve hangi 
maddeler aranacak?” belirlenmiştir. Buna iliş-
kin takvim belirlendikten sonra uygulanmak 
üzere il, ilçe müdürlüklerine gönderilmekte ve 
alınması gereken numune sıklığı da, numune 
büyüklüğü de belirli bir hesaplama yöntemiyle 
hesaplanmaktadır. Tüm detaylar yönetmelikte 
bulunmaktadır. 

	Şu anki mevcut uygulamalara göre her veteriner 
hekim uyguladığı ya da tavsiye ettiği her ilacı 
reçete etmek zorundadır. Ancak, hem yazması 
hem de satması tartışmalıdır. Tüm veteriner kli-
nikleri iki tür belge almaktadır. Birincisi, muaye-
ne etme belgesi, yani klinik muayene yapabilme 
belgesi ki veteriner hekim bununla reçete yazar. 
İkincisi, ilaç satma yetkisidir ve bu Bakanlık ta-
rafından verilir. Bazı veteriner hekimler sadece 
reçete yazmak için belge alır, reçetesini yazar, 
reçetesini yazdıktan sonra bu ilaç, ilgili veteriner 
tıbbı ürün satan ruhsatlı bir yerden temin edilebi-
lir. Hem reçete yazıp, hem de ilaç satma yetkisi 
varsa, öncelikle Bakanlık tarafından altyapısının 
uygun olması, yetkilendirilmiş olması ve izinli 
olması gerekir. Eğer böyle bir izni de varsa, vete-
riner hekimler denetlemeye tabi olmak üzere her 
ikisini de yapabilir.

	Türkiye’de yılda yaklaşık 18 milyon ton süt üre-
tilmektedir. İşletmeler, satışı yasak olduğundan 
çiğ süt satmadığı için maalesef insanlarımız kayıt 
dışı ürünleri tercih etmektedir. Oysaki kayıtlı bir 
işletme kontrollü olarak ürettiği sütü “soğutul-
muş çiğ süt” olarak satabilse belki bunun önüne 
geçilebilir. Bu kayıt dışı satılan sütte antibiyotik 
olabilir, ancak Bakanlığın denetlemesi söz konu-
su olmamaktadır. Çiğ süt satışıyla ilgili düzen-

lemelerin Bakanlık tarafından yeniden gözden 
geçirilerek kayıt dışını önlemesi gerekmektedir.  

	Kayıt dışıyla mücadele etmek toplumun bir so-
rumluluğudur. Bu bilincin oluşturulması gerek-
mektedir. Eğer tüketici hala “köy tavuğu, köy 
yumurtası” diye ticari yumurtaların en ıskartala-
rını alıyorsa, kayıt dışı en kalitesiz sütü veya yu-
murtayı en yüksek fiyata satın alıyorsa bu sorun 
devam edecektir.

	Organik adı altında halkın yanlış bilinçlendiril-
mesi söz konusudur. Bunda medyanın da çok 
büyük payı var. Yani bir pastörizasyon nedir, bir 
UHT süt nedir, neden yapılır, niçin yapılır, bun-
lar tam anlatılmadığı için yanlış anlaşılmalar ol-
maktadır. Herkes her şeyi medyada anlattığı için 
ya da yanlış bilgilendirme ya da bilgi kirliliği 
olduğundan dolayı, nedenler, niçinler anlatılma-
dığından dolayı bu tür sorunlar devam edecektir. 

	Yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanıl-
ması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından 2006 yılından itibaren yasaklanmıştır.

	Antibiyotik ve benzeri denetimler yem-çift-
lik-market zinciri içerisinde yapılmaktadır.   Gı-
dalarda da aynı şekilde denetim yapılmakta, gıda 
işletmelerinde, toplu tüketim yerlerinde, üretim 
yerlerinde, hammadde tedarik yerlerinde, hat-
ta okul kantinlerinde dahi bütün denetimler ve 
analizler yapılmaktadır. Bu kalıntıları takip eden 
laboratuvarlar Bakanlık dışında TÜRKAK tara-
fından akredite edilmiş laboratuvarlardır. Ayrıca, 
kullanılan metotların validasyon ve verifikasyon 
çalışmaları yapılmıştır.

	Eğer antibiyotik kullanılacaksa ya da kullan-
mayacaksa bunun ayrımını ilk önce iyi yapmak 
gerekir. Bunun da nedeni şudur: Antibiyotik 
doğru kullanıyor olsa bile, kullanıma yanlış 
başlandığında direnç mekanizmaları çalışmaya 
başlamaktadır. Dolayısıyla sonradan dozu, süre-
si, doğru kullanılsa da, bir kere hatalı başladıy-
sa, gereksiz kullanıldıysa, ondan sonrası direnç 
olarak devam edecektir. Dolayısıyla, antibiyotiği 
kullanıp kullanmama kararını ilk başta vermek 
çok önemlidir. 

	Klinik öneme sahip hayvanlarda görülen bak-
teriyel enfeksiyonlarda antibiyotik mikrobiyal 
direnç izlenememektedir. Bu nedenle klinik he-
kimliği ile veteriner fakültelerinin koordinasyo-
nu önem taşımaktadır.
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	Tedavide doğru ve akılcı antibiyotik kullanımını 
teşvik eden ödül mekanizmalarının uygulamaya 
geçmesi yararlı bir uygulama olabilir. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Ensti-
tüsü (NIH), hızlı ve hasta başı testleri geliştirene 
20 milyon dolar ödül vermekte, hatta bu ödül yeni 
geliştirilen testlerle devam etmektedir. NIH, Ame-
rikan Sağlık Bakanlığı ile birlikte bu ödül progra-
mını organize etmektedir. Yani direncin önlenme-
sinde eğitim, bilim, multidisipliner çalışmalar, iyi 
araştırmalar, biraz ödüllendirme, teknolojiye yatı-
rım ve temel bilimde yapılan çalışmaların hepsi-
nin bütün olarak ele alınması önemlidir.

	Antibiyotik direncinin hem insan, hem hayvan, 
hem de çevre yönü vardır. İnsanlara ve hayvanla-
ra bu antibiyotikleri verdiğimiz zaman %10%90 
arasında bu antibiyotikler dışkıda kalmakta ve 
bunlar bir şekilde doğaya, toprağa ve suya karış-
maktadır. Dolayısıyla, çevrede antibiyotik kalın-
tı ve kirlenmesi olmaktadır. Bunlar artık hayvan 
ve insan bünyesinden çıktıktan sonra bunu nasıl 
azaltılabilir, bunun yollarını aramak gerekir. 

	Özellikle hayvancılıkta var olan dirençli bak-
terilerin gıda zincirine girişini engellemek ge-
rekir. Bu ölçekte çözüm önerisi olarak direnç 
mekanizmaları, direnç profili, direnç genlerinin 
takibi, sürveyans çalışmaları, probiyotiklerin, 
prebiyotiklerin de özellikle hayvan sağlığında 
kullanımını destekleyici çalışmaların da önünün 
açılması şarttır.  Yani, dirençli bakterilerle bağır-
sakta mücadele etmek gerekir. Daha hayvan can-
lı iken, bu mücadeleyi yapmamız gerekmektedir. 
Yani ürün elde edilmeden önce güvenliği sağla-
mak en iyi yoldur. Kısacası gıdayı elde ettikten 
sonra var olan kontaminasyonu sabit tutmak 
veya engellemek yerine, gıdayı en az kontami-
nasyonla elde etmeye yönelik çalışmaların yapıl-
ması gerekmektedir.

	Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Derneği’nin düzenlediği toplantılarda 
olduğu gibi veteriner hekimlikte kullanılan anti-
biyotiklerin ve direncinin kongre programların-
da daha fazla yer alması ve bununla ilgili özel 
oturumlar yapılması çok önemlidir. Bu da artık 
veterinerlikten gelen verilerle insandaki verilerin 
karşılaştırılabilir olduğunu ve standart yöntem-
lerle çalışılıp birlikte değerlendirilmesi gerek-
tiğini ortaya koymaktadır. Avrupa Antibiyotik 
Duyarlılık Testleri Komitesi’nin kurduğu komi-
tede Veteriner hekimlikte kullanılan antibiyotik 
testleri için yoğun çalışmalar sürmektedir. 

	Ülkemizde Salmonella enfeksiyonunu izleme ve 
bu enfeksiyonun azaltılmasına yönelik projeler 
yürütülmektedir. Bu proje ile antibiyotik direnç 
profillerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Son 10 yılda ilaçla ilgili çok çalışma yapılmakta ve 
çok yayın çıkmaktadır. Bu çalışmaların sonucun-
da birçok hastalıkta kullanılabilecek ancak ürüne 
dönüşümünde ciddi sıkıntılar yaşanan bazı mo-
leküller de tespit edilmektedir. Ürüne dönüşüm-
de yaşanan sıkıntıların nedenleri arasında ilaç 
araştırmalarının çok pahalı oluşu başı çekmek-
tedir. Laboratuvar çalışmaları rahatlıkla yapıla-
bilmekte,  ancak kliniğe aktarmak için, insan faz 
araştırmaları gerekmektedir. Türkiye’deki ilaç 
firmaları hiçbir zaman yüklü finansman gerekti-
ren yatırımlara sıcak bakmamakta, riskli olarak 
değerlendirmektedir. “Bu kadar parayı yatıra-
caksınız, ondan sonra karşılığında ne olacak, bir 
yan etki çıkarsa tamamen o ilacı çöpe atmanız 
gerekiyor” gibi düşünceler bulunmaktadır. Bir 
şeyi üretmek ve geliştirmek başka onu pazarla-
mak bambaşka bir olgudur. Türkiye’de üretilen 
ürünlerin pazarlanmasında küresel şirketlerin re-
kabetiyle karşılaşılabilmektedir. Bundan dolayı, 
yeni ilaç üretim ve geliştirilmesi için daha çok 
destek verilmelidir. 
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ÖZET

Antimikrobiyal Direncin Önlenmesi için Yapılması 
Gerekenler:
	Yapılacak çalışmalar “Tek Sağlık Konsepti” 

içerisinde ele alınmalı, 
	Antibiyotikler sadece hekimler tarafından reçete 

edildiğinde kullanılmalı, 
	Antibiyotik kullanırken her zaman doktorun 

tavsiyesi takip edilmeli, 
	Suların sanitasyonu ve toplumda hijyen bilinci-

nin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi, 
	TİTCK tarafından hazırlanan“Akılcı İlaç Kulla-

nımı Ulusal Eylem Planı”nın devam ettirilmesi, 
	İmmünizasyon (örneğin pnömokoksik pnömoni 

ve rotavirus aşıları),
	Hızlı tanı yöntemlerini kullanmak ve yeni hızlı 

yöntemlerin geliştirilmesi, 
	Direncin surveyansı ve yönetimi,
	Hastene enfeksiyonlarının yönetimi için yeterli 

bütçenin ayırılması,
	Antibiyotik dirençli enfeksiyonların gözetimi 

sürekli sağlanmalı, 
	Antibiyotik direnci konusunda tüm paydaşlar ile 

düzenli eğitim programları ve planlama toplantı-
larının yapılması,

	Enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin konuyla 
ilişkili sorumluluk almalarını özendirici teşvik-
ler uygulanması,

	Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve kolaylaştırıl-
ması; iyi ve doğru beslenme, egzersiz, kilo yöne-
timi için kolaylaştırıcı düzenlemeler,

	Akılcı antibiyotik kullanımı için doğru tanı son-
rası doğru antibiyotik, en uygun yoldan, etkin 
dozda, optimum aralıklarla ve uygun süreyle 
verilmeli,

	Antimikrobiyal direnç ile mücadelede etkin an-
tibiyotiklerin kontrollü kullanımı ve dağıtım 
politikalarının geliştirilmesi için hem ülkemizde 
hem de tüm dünyada güçlü hükümet programları 
hazırlanmalı,

	Hem antibiyotik kullanım stratejilerinin, hem de 
antibiyotik dışı stratejilerin beraber yürütülmesi,

	Hastane ortamında sıkı enfeksiyon kontrol poli-
tikalarına uyulması,

	Hastane ortamında antibiyotik kısıtlama politi-
kalarının geliştirilmesi,

	Sağlık bakımı veren merkezlerde Antimikrobi-
yal Yönetim Programları (AMYP) geliştirilmeli,

	Uygun olmayan antibiyotik kullanımını azalt-
mak için yapılan kampanyaların arttırılması,

	Yeni ve direnç gelişmesi zor peptit antibiyotikle-
rin geliştirilmesi,

	Antimikrobiyal direnç izleme sistemi ile takip 
edilmeli,

	Yetkili otoriteye antibiyotik dirençli enfeksiyon-
lar bildirilmeli,

	Halk sağlığının korunmasına yönelik, ilaçların 
önerilen doz ve sürelerde hayvanlarda tedavi 
amacıyla kullanılması ile antibiyotiklerin meta-
bolize olmasını sağlayan yasal bekletme süresi 
uygulanmasından sonra hayvanların kesiminin 
yapılması,

	Antibiyotikler hayvanlara sadece veteriner he-
kimlerin kontrolü altında verilmeli, 

	Antibiyotiklere alternatif yöntemler dikkate alın-
malı ve çözüme yönelik çalışmalar desteklenme-
li,

	Antibiyotik ihtiyacını azaltmak için hayvanlar 
aşılanmalı ve gerekirse antibiyotiklere alternatif 
uygulamalardan yararlanılmalı,

	Ulusal Kalıntı Kontrol Planı daha aktif hale ge-
tirilmeli,

	Tek tıp tek sağlık konseptiyle tıp doktorları, ve-
teriner hekimleri, diş hekimleri, hayvan yetişti-
ricileri, hayvansal gıda üreticileri, ilaç üreticile-
ri, dağıtıcıları, satıcıları vb. mesleklerin önemli 
rolü ve sorumlulukları bulunduğu göz önüne 
alınarak, ilgili tüm meslek grubu çalışanları ile 
kolektif mücadele programlarının oluşturulması, 

	Çiftliklerde hastalıkları engellemek için biyogü-
venlik, hijyen şartları ve hayvan ıslahı gelişti-
rilmeli,

	Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜBA tarafından 
projelerin desteklenmesi ve farkındalık artırımı 
konusunda da kamunun taraf olması. 
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