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oldu. 2003’te İ.Ü. Fen Fakültesini bitir-
di. 1999’da doçent, 2007’de profesör 
oldu. İ.Ü. Veteriner Fakültesi İç Has-
talıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve  
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sör oldu. İ.Ü. Veteriner Fakültesi’ndeki 
görevine devam ediyor. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.
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Aynı fakültenin Cerrahi Anabilim 
Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 
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İ.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabi-
lim Dalı öğretim görevlisi  olarak göre-
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1971’de Ankara’da doğdu. 1993’te 
A.Ü. Veteriner Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl İ.Ü. Veteriner Fakültesi 
Cerrahi Anabilim Dalı’nda doktora 
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Göz Merkezi’ni kurdu.

EĞİTMENLERİMİZ



EĞİTİM İÇERİKLERİ, GENEL DEĞERLENDİRME

•	 Ev	Hayvanlarında	Anksiyete	Bozuklukları 

 Ev hayvanlarında oldukça sık rastlanan anksiyete bozuklukları önemli bir sorun olmanın yanı sıra birçok 
davranış bozukluğunun da temeli sayılabilir. Kronikleşmesinin ve hayvanda başka sorunlara yol açmasının ön-
lenebilmesi için erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Ayrıca, bedensel ya da davranışsal, birçok hastalıkla kolay-
ca karışabilmesi nedeniyle titizlikle değerlendirilmesi gerekir. Anksiyete bozuklularının ve nöropsikolojinin tüm 
detaylarıyla ele alınacağı ve ülkemizde ilk defa yapılacak olan bu seminerin klinisyen meslektaşlarımıza ya da 
konuya ilgi duyan tüm hekim arkadaşlarımıza yararlı olacağı inancındayız.

•	 Kedilerde	Davranış	Bozuklukları	

 Kedilerin evcilleşme sürecinde geliştirdiği davranış özellikleri tartışılacak olup agresyon, uygun olmayan 
yere idrar ve dışkı yapma, yalama davranışları ve maternal davranış problemleri hakkında bilgi verilecektir. İlaç 
kullanımı, feromen tedavisi ve davranış modifikasyon yöntemleri anlatılacak ve olgular temelinde interaktif tar-
tışmalar gerçekleştirilecektir.

•	 Kedi	ve	Köpeklerde	Böbrek	Hastalıklarının	Değerlendirilmesinde	

	 Tanı	Kriterleri	ve	Kullanılan	Yöntemler	

  Günümüzde hayvan sağlığının tedavisi amacıyla ilaçların gelişimi ve beslenme amacıyla hazır mama kul-
lanımındaki artışa rağmen pet hayvanlarında görülen böbrek hastalıkları; hayvanın yaşamını tehdit etmeleri 
nedeni ile büyük önem taşımaktadır.

 Bu tür hastaların yaşam şartlarını iyileştirmek ve hastalığın ilerlemesini ve/veya komplikasyonlarını  önleye-
bilmek  ise Veteriner Hekimlerin  tedavi protokolünü çok iyi oluşturmaları ile mümkündür. 

 Bu nedenle ne kadar basit gözükse de her hasta ayrı bir bilmece, her bilmece ayrı bir yaşam demektir. Bu 
bilmeceleri çözmek ve yaşamları iyileştirmek için bilgilerimizi güncelleyip yaklaşımları takip etmeliyiz.

 Eğitimde, böbrek hastalıklarında teşhis kriterleri ve ayırıcı tanı  üzerinde durulacak ve  yapılan sınıflamaya 
göre  durum yönetimleri tartışılacaktır.  

•	 Kedi	ve	Köpeklerde	Diabetes	Mellitus’da	Tanı		ve	Tedavi	Seçenekleri

 Eğitimde, Diabetus mellitus hastalığında teşhis ve tedavi seçenekleri incelenecektir. Eğitim sonunda katı-
lımcılar diabetik kediye yeni bir bakış açısıyla yaklaşma, ketoasidotik diabeti kontrol altına alarak tedavi etme, 
dibabette şekillenen komplikasyonları önleme ve takip etme konusunda bilgi sahibi olacaklardır

 Kedi	ve	köpeklerde	Görülen	Tiroid	Hastalıklarının		Teşhis	ve	Yönetimi

 Hypertiroidizm orta yaş ve üzeri kedilerde sık görülen ve birden fazla sistemi etkileyen bir endokrin bozuk-
luğu iken; Hpyo troidizm daha çok orta  ve büyük köpek  ırkların da görülen troid bezinin T3 ve T4 üretimini azalt-
ması sonucu vücutta ki bir çok metobolik faaliyetin aksaması ile oluşan komplikasyonların sorumludur. Özellikle 
kedilerde görülen hypertiroidizmin , diabetes mellitus ve böbrek hastalıklarından  ayrılabilmesi , hypotiroidli kö-
peklerde görülen bir çok metabolik bozukluğun perde arkasını aydınlatılabilmesi  bu sistemin iyi okunması ile 
mümkündür. Eğitimde konular ayrıntı bir şekilde irdelenecektir. 

 

	 İç	Hastalıklarında	Endoskopik	Diyagnoz

 Veteriner Endoskopi özellikle sindirim sistemi hastalıklarının tanısında çok önemli bir görüntüleme tekniği 
olmasına ve gelişmiş ülkelerde 80’li yıllardan beri kullanılmasına rağmen ülkemizde yeterince yaygın olduğu söy-
lenemez. 

 Endoskopi yöntemi, tanı açısından çok önemli bir silahımız olmasının yanı sıra bazı durumlarda çok basit 
girişimler sayesinde hastanın hayatını bile kurtarılabilme avantajına sahiptir. Buna örnek olarak özellikle küçük 
hacimli ırklarda daha sık görülen trakeal daralmalarda stent, özefagus daralmalarında ise balon dilatasyon uy-
gulamaları,  ameliyata gerek kalmadan yabancı cisimlerin çıkarılması, özellikle hepatik lipidozisli kedilerde çok 
önemli olan perkutan sondaların endoskopi cihazıyla yerleştirilmesi vb. sayılabilir. 

 Eğitimde sindirim sistemi endoskopisi tüm detaylarıyla görsel materyallerle teorik olarak anlatılacaktır. 

•	 Kardiyolojiye	Giriş

 2013 yılı içersinde birincisini gerçekleştireceğimiz eğitim, veteriner kardiyolojiye giriş anlamında temel bilgi-
leri inşa etmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde  perifral damarların ve kalbin fiziksel muayenesi ve kardiyomegalinin 
radyografik tanısının vaka odaklı değerlendirilmesi şeklinde olacaktır. Kalp hastalıklarının tanısı için temel bilgi-
lerini geliştirmek isteyen veya konu ile yeni ilgilenmeye başlayan meslektaşlarımızın katılması yararlı olacaktır. 

•	 Genç	Köpeklerde	Travmatik	Olmayan	Topallık	Nedenleri

 Özellikle büyüme çağında olan orta ve büyük ırk köpeklerde daha sık görülen ve yürüme bozuklukları, to-
pallama ve yaşam kalitesinin oluşan kronik ağrı nedeni ile bozulduğu durumları hekim olarak tanımak,  görün-
tüleme tekniklerini doğru kullanıp film üzerinde ve muayenede sorunu tespit etmek ve uygun tedavi seçeneklerini 
belirlemek hepimizin üzerinde önemli durduğu konulardır. Eğitimde, panosteitis, hipertrofik osteodistrofi, iskelet 
anomalileri, OCD, dirsek displazileri, patella çıkıkları, kalça displazileri ve calve –legg perthes konuları üzerinde 
ayrıntılı olarak durulacaktır.

•	 Gözden	Çıkarmayın	(Oftalmoloji)

 Ülkemizde gelişmekte olan bu çalışma alanımızda göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde eksiklerimiz, yan-
lışlarımız, göz hastalıklarında yeni uygulamalar anlatılacak, interaktif eğitim verilecektir.

•	 Uygulamalı	Anestezi	ve	Reanimasyon
 Verilen anestezi eğitimi ile özellikle küçük hayvanlarda gerek sedasyon gerekse genel anestezinin daha bi-
linçli ve güvenilir şekilde yapılabilmesine olanak sağlanacaktır. Kedi ve köpeklerde genel anestezi prosedürü ve 
bu amaçla kullanılan anestezik ilaçlar hakkında bilgi sunulacaktır. Ayrıca anestezi sürecinde ortaya çıkabilecek 
ve hasta yaşamını tehlikeye atacak komplikasyonların zamanında tanınması ve en kısa zamanda sağaltım giri-
şimlerinin başlatılabilmesi için gerekli müdahaleler aktarılacaktır.

Değerli Klinisyen Meslektaşımız,

Odamızın 2013 yılı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı (MSEP) tamamlanmıştır. Eli-
nizdeki broşür, eğitim içerikleri hakkında bilgi sahibi olmanız ve planlama yapmanıza 
yardımcı olmak için hazırlanmıştır. 

Mezuniyet sonrası eğitimler özellikle hekimlik mesleği için hayati bir önem taşımakta-
dır. Teknolojinin teşhis ve tedavide giderek daha fazla kullanılması, yeni teknikler ile yeni 
ilaçların uygulanmasına imkan vermektedir. Daha nitelikli bir hekimlik ve hastalarımıza 
maksimum yarar sağlamak için gelişmeleri takip etmek önem arz etmektedir. İVHO ola-
rak geçen dönem düzenlediğimiz farklı disiplinlerde 18 eğitime 720 klinisyen katılım gös-
termiştir. Bu veri, ülkemizde de mezuniyet sonrası eğitimlerin Klinisyen Veteriner Hekimler 
tarafından önemsendiğini göstermektedir. 

Kurum olarak amacımız, giderek daha nitelikli ve programlı eğitim etkinlikleri yapmak 
ve mezuniyet sonrası eğitimleri standart hale getirmektir.

Amacımız;
•	 Küçük	hayvan	hekimliğinde	görev	yapan	üyelerimizin	planlı	resmi	formatta	eğitim		
 almasını sağlamak, 
•	 Eğitimlerle,	hekimlerin	pratikte	sık	karşılaştıkları	sorunları	fark	etmelerini,	teşhis	ve	
 tedavi seçeneklerini geliştirmelerini sağlamak, 
•	 Veteriner	Hekimlerin	temel	hekimlik	bilgisinin	dışında	disiplin	odaklı	uzmanlarla	
 iletişime geçmelerinin önemini kavratmak, 
•	 Problem	çözme	konusunda	katılımcılara	yeni	teknikleri	ve	yaklaşımları	sunmak,
•	 Klinisyen	Veteriner	Hekimlik	alanında	yaşam	boyu	mesleki	gelişimi	teşvik	etmektir.	

Daha nitelikli bir hekimlik için katılımınızı bekliyoruz. 
Saygı ve sevgilerimizle.

İVHO YÖNETİM KURULU

EĞİTİMLERİMİZE KOLAYCA KAYIT OLABİLİRSİNİZ;

İnternet sitemizi ziyaret ederek online başvuru formunu doldurarak,
Oda merkezimizi/ Avcılar Şubemizi telefonla arayarak,
Başvuru formunu doldurup mail veya fax ile iletişim adreslerine ulaştırarak kayıt 

yaptırabilirsiniz.
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