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Klimud Bülten 
Bülten Tarihi : Temmuz 2014 Cilt 1 , Sayı 2 

 Sayın üyeler, e-bültenimizin ikinci sayısıy-

la birlikte karşınızdayız. Derneğimizin sizlere katkı 

sunma çalışmaları sürekli devam etmekte. Göre-

ceğiniz gibi, yurtdışı kongre desteği ile maddi kat-

kılarımız da genişlemekte. 

 Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev 

tanımlarının düzenlendiği yönetmeliği incelemeni-

zi öneririm. Laboratuvar ekibinizde sıklıkla gözle-

diğiniz bazı dirençlerin belki de kırılmasını sağla-

yabileceksiniz. Diğer pek çok meslek grubunun 

günübirlik işleri bile tanımlanmışken, uzman tabip 

iş ve görev tanımlarının oldukça genel olması da 

üzerinde durulması gereken bir nokta. Hatta tabip 

ve uzman tabip kısmı yazılırken, biyokimya, pato-

loji, mikrobiyoloji gibi laboratuarlarda çalışan uz-

manlar olduğu unutulmuş olabilir mi diye de soru-

lar aklınıza gelebilir. 

 İlk sayımızda açtığımız “İnkübatör” ve 

“Bizim Laboratuvarımız” köşelerini sizlerden gelen 

katkı olmadığından yine boş olarak sunuyoruz. 

Her türlü görüş ve önerilerinizi bekliyorum. 

 Yaz sıcağında laboratuvarlarınızda serin 

ve salgınsız çalışmalar dilerim. 

 

Doç. Dr. Alper AKÇALI 

aakcali@comu.edu.tr                             

 

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞIN’DAN YENİ YÖNETMELİK 

 Sağlık meslek mensupları ile sağlık hiz-

metlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş 

ve görev tanımlarına dair yönetmelik 22 Mayıs 

2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanmıştır.  

Yeni yönetmelikte iş ve görev tanımlamaları dü-

zenlenmiş olup, branşımızla ilgili olabilecek mad-

deler aşağıda sıralanmıştır. 

Tıbbi laboratuar teknisyeni için yapılan görev ta-

nımlarının, laboratuarlarda yaşanan bazı aksaklıla-

ra çözüm olabileceğinden, özellikle incelenmesini 

öneririz.  

Tabip ve Uzman Tabip 

a) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış 

olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, 

tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve 

toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan 

ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, 

tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları 

yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi 

için çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda 

uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hasta-

yı sevk eder.  

b) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı 

bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili 

eğitim ve bilimsel faaliyetler yoluyla kazandığı 

bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra 

ederler.  

c) Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek men-

supları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım 

ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.  

ç) Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve 

işlemleri yapar.  

d) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman 

tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon 

istenen tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet 

eder.  

e) Başka bir birime veya kuruma sevki gereken has-

taların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği 

birime veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır. 

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni 

a)Laboratuarın numune kabul birimlerinde numuneyi 

kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını 

yapar.  

b) Laboratuara başvuran kişilerden usulüne uygun 

olarak klinik örnekleri alır.  
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c) Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.  

ç) Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gere-

kenleri usulüne göre ayırır, saklar.  

d) Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri 

red ederek yeni örnek ister. Durumu, laboratuar uzma-

nı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.  

e) Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafın-

dan istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını 

rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değer-

leri laboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine 

ve/veya hemşiresine bildirilir.  

f) İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını ya-

par, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kali-

te çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.  

g) Laboratuar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayı-

mı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.  

ğ) Laboratuar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksi-

yonunu sağlar.  

h) Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının, günlük 

bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini 

yapar.  

ı) Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir 

şekilde bertaraf edilmesini sağlar. 

 

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokri-

noloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyo-

loji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, 

patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksi-

koloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve 

kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuarları 

gibi alanlarda görev alır.  

b) Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni 

bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknik-

ler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve 

araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır.  

c) Biyoteknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarında 

görev alır.  

ç) Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, 

amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, deney ve 

testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen ve-

rilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, bu 

doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler 

geliştirilmesi ve raporlanmasında görev alır. 

 

a) Bulaşıcı hastalıklar mücadelesinde görev alır.  

b) Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde ve denetiminde 

görev alır.  

c) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili konularda 

kontrol ve denetimlerde görev alır.  

ç) İş sağlığı ve güvenliği denetiminde görev alır.  

d) Hava kirliliği ölçümü yapar, hava kirleticilerine karşı 

gerekli önlemleri alır.  

e) Gürültü kirliliği ölçümleri yapar, gürültü kirliliğine 

karşı gerekli önlemleri alır.  

f) Su güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerde görev alır. 

a) Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak 

kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını ya-

par.  

b) Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik 

şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların 

muayene kabulünde görüş verir.  

c) Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele 

bilgi verir,  

ç) Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerin-

den korumak için gerekli tedbirleri alır. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Biyolog 

Çevre Sağlığı Teknisyeni / Teknikeri 

Biyomedikal Cihaz Teknikleri 
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 Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında standart-

lara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir sonuç-

lar verilmesi için kalite çalışmaları giderek önem kazan-

maktadır. Çalışma grubumuz bu amaçla 2009 yılında 

kurulmuş, usul ve esasları belirlenmiştir. 

 Çalışma grubumuz 2011 yılından beri katılımcı 

taleplerine göre yılda bir veya iki kez “Klinik Mikrobiyo-

loji Laboratuvarlarında Validasyon ve Verifikasyon Kur-

su” düzenlemektedir. Kurslarda, laboratuvar testlerinde 

kaliteyi artırmak amacıyla yapılması gerekenler siste-

matik olarak ele alınmaktadır. Kurslarımızda program 

hakkında bilgi verildikten sonra genel olarak kullanılan 

belgeler ve kurallar tanıtılmaktadır. Kanıta dayalı tıp 

sistematiği ile laboratuvarda kullanılan testlerin seçi-

minde dikkat edilmesi gerekenler, sunum ve grup çalış-

malarındaki senaryolar eşliğinde interaktif olarak tartı-

şılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, serolojik, moleküler, 

kan kültürü, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık 

test gruplarında verifikasyon ve doğrulamanın nasıl ya-

pıldığı sunumlarla ve grup çalışmalarında örneklerle 

interaktif olarak işlenmektedir. Kalitenin devamlılığının 

sağlanması için gerekli olan mikrobiyolojik testlerde iç 

kalite kontrol ve dış kalite değerlendirme prensipleri 

örnekler verilerek anlatılmaktadır. 

 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, düzenle-

diği anketlerle 2014 yılı içinde ''Virüs Hastalıklarının 

Serolojik Tanısı: Rutin Tanı Testlerinin Kalite Kontrolü, 

Uygulanması, Yorumlanması, Raporlanması'' konulu 

Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine 

ihtiyaç olduğunu belirlemiştir. Bu amaçla çalışma gru-

bumuz ve klinik viroloji çalışma grubunun işbirliği ile 

2014 yılı içinde sekiz ilimizde bu etkinliğin düzenlenme-

sine karar verilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. 

 Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kaliteyi 

artırmak ve yaygınlaştırmak için bu konuda tecrübeli 

olan çalışma grubumuzla eğitimlerimize devam etmeyi, 

kalite ve akreditasyon uygulamalarına yönelik dokü-

manlar hazırlamayı planlamaktayız. 

 

Prof. Dr. Nuran ESEN  

Laboratuar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon  

Çalışma Grubu Başkanı 

LABORATUAR UYGULAMALARINDA KALİTE ve AKREDİTASYON ÇALIŞMA 

GRUBU 
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 Değerli Meslektaşlarımız, 

 

 Yaklaşık 5.5 yıl önce 

içimizden gelen bir enerjiyle, bir 

başka deyişle “iş başa düştü” 

düşüncesinden hareketle hep 

birlikte bulunduğumuz ortamda 

uzmanlık alanımızın durumu ve 

geleceği konusunda daha fazla 

kafa yormaya başladık. Çok kısa 

bir sürede  25 Mayıs 2009’da 

derneğimiz KLİMUD’un kuruluş 

belgesini Ankara Valiliğinden 

aldık (https://www.klimud.org/

content/140/klimud-e-bulten/), katkısı olan bütün mes-

lektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Yıllar su gibi aktı ve 

bugün KLİMUD 5 YAŞINDA, çatı derneğimiz TMC ile 

sağlıklı bir iş birliği içinde bu günlere geldik. KLİMUD 

kuruluşundan itibaren resmi otoritenin muhatabı oldu, 

yeni çıkarılan mevzuata görüş bildirdi, her şey istediği-

miz gibi gelişmese de bir sivil toplum kuruluşu olarak 

kıvrak, her şeye koşan, görüş oluşturan vb. hızlı reaksi-

yon veren bir uzmanlık derneği oldu. Bu kısa sürede bir 

dernek merkezi satın aldık, dört kongre, bir o kadar 

sempozyum ve onlarca bölge toplantısı, kurum ziyaret-

leri yaptık. İçinde bulunduğumuz dönem dahil 3 yöne-

tim kurulumuz oldu, yönetim kurullarının hafızalı bir 

sistemle devam etmesine gayret gösterdik ve başardık. 

Siz üyelerimizin katkıları çok büyük oldu. Bölge toplantı-

larından kongrelere kadar hepsine gösterdiğiniz ilgi yö-

netim kurulları olarak daha çok çalışmamız gerektiğini 

gösterdi. 

 Tüzüğümüzde de yer aldığı gibi üyelerimiz aras-

ında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmeye  ve 

tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almaya çal-

ıştık. Uzmanlık eğitimimizi geliştirmeye yönelik çalışma-

ları yürütülen TTMYK’nun faaliyetlerini imkanlarımız 

elverdiğince destekledik. Çalışma gruplarımızın faali-

yetleriyle övündük. Etkinliklerimizde görev verdiğimiz 

her meslektaşımız tüm enerjisiyle görevini yerine 

getirdi.  

 Bütün meslektaşlarımızı candan kutluyor saygı 

ve sevgilerimi sunuyorum. 

 

Prof. Dr. Faruk AYDIN  

KLİMUD Yönetim Kurulu Başkanı 

 

TTB-UDEK toplantısına katılım sağlandı. TTMYK 

Başkanımız Sayın Prof. Dr. Selda Erensoy 19 Nisan 

2014 tarihinde yapılan TTB-UDEK toplantısına der-

neğimizi temsilen katılmıştır. Toplantıda yeterlilik ku-

rulunun akreditasyon ve kurum ziyaretleri deneyimleri 

paylaşılmış ve yeterlik belgeleri ile ilgili düzenlemeler 

konusunda görüşmeler yapılmıştır.Bu toplantının ar-

dından 26.06.2014 tarihinde, dernek merkezimizde 

TTMYK ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile bu 

konuların tartışıldığı bir çalıştay düzenlenmiş-

tir.Çalıştayda alınan kararlar web sayfamızda duyuru-

lacaktır. Toplantı; Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık  yeter-

lik ve eğitici belgeleri, uzman yeterlik sınavı değerlen-

dirmesi ile yapılması planlanmakta olan  KLİMUD oku-

lu konularında görüş alışverişinde bulunulan  son de-

rece verimli bir toplantı olmuştur. 

TTB-UDEK’e asil üye başvurumuz yapıldı. “TTB-

UDEK’nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yö-

netmelik” gereğince kuruluşundan itibaren “gözlemci 

üye” statüsünde bulunan ve bünyesinde Türk Tıbbi 

Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulunu (TTMYK) barındıran 

derneğimizin “asil üyeliğe” başvuru koşulu olan 5 

yılı doldurması üzerine TTB-UDEK’e başvuru yapılmış-

tır ve karar beklenmektedir.  

 

 
 
 
 

 

 
 

KLİMUD HABERLERİ 

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-

UDEK) Çalışmaları , 

TTMYK  /  KLİMUD Yönetim Kurulu Çalıştayı 26.06.2014 

https://www.klimud.org/content/140/klimud-e-bulten/
https://www.klimud.org/content/140/klimud-e-bulten/
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 S.B. Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlı-

ğı’nda 21 Mayıs 2014'de düzenlenen "Kurumsal 

Gösterge Belirlenmesi" toplantısına derneğimizi 

temsilen Uzm. Dr. Rukiye Berkem ve Uzm. Dr. 

İpek Mumcuoğlu katılmışlardır. 

 Moleküler Test Çalıştayı: 14.05.2014 tarihinde 

S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Tıbbi 

Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafın-

dan düzenlenen “ Moleküler Testler” konulu top-

lantıya derneğimizi temsilen Prof. Dr. Yurdanur 

Akgün ve Prof. Dr. Meltem Yalınay Çırak katılmış-

lardır. Toplantıda konuyla ilgili bir alt komisyon 

oluşturulmasına karar verilmiş, bu komisyonun 

moleküler testleri çalışacak laboratuarların altya-

pısı ile ilgili bir kılavuz çalışması yapmasına karar 

verilmiştir. Bu çalışma için derneğimiz ev sahipli-

ğini üstlenmiştir. Çalışmalara Eylül ayında başla-

nacağı belirtilmiştir. 

 3-4 Mayıs 2014 tarihinde “Tanısal Moleküler Mikro-

biyoloji Çalışma Grubu”muz tarafından Gazi Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “DNA Dizi Analizi 

ve Uygulama Alanları” kursu” gerçekleştirilmiştir. 

Kursa 18 kişi katılım sağlamıştır. 
 STE-SMEG etkinlikleri kapsamında; 31 Mayıs 2014 

tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sa-

hipliğinde Laboratuar Uygulamalarında “Kalite ve 

Akreditasyon Çalışma Grubu” ve “Klinik Viro-

loji Çalışma Grubu” işbirliği ile hazırlanan “Virüs 

Hastalıklarının Serolojik Tanısı: Rutin Tanı 

Testleri-nin Kalite Kontrolü, Uygulanma-

sı,Yorumlanması, Raporlanması” toplantısı mes-

lektaşlarımızın katılımı ile Antalya’da gerçekleştiril-

miştir.  

 4-7 Haziran 2014 tarihleri arasında Swiss Otel An-

kara’da düzenlenen 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal 

Mikrobiyoloji Kongresi öncesi “Tanısal Moleküler 

Mikrobiyoloji Çalışma Grubu”muz  tarafından 

“Temel PCR teknikleri ve Uygulama Alanları” 

konulu 1 günlük kurs düzenlenmiştir. Kursa 20 kişi 

katılım sağlamıştır. 

 KLİMUD Sürekli Tıp Eğitim Mesleki Gelişim et-

kinliklerimizden olan “Virüs Hastalıklarının Serolojik 

Tanısı, Rutin Tanı Testlerinin Kalite Kontrolü Uygu-

laması, Yorumlanması, Raporlanması” konulu 2014 

yılı bölge toplantılarımızın 4.sü  On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde 27 Haziran 2014 

Cuma günü Samsun’da gerçekleştirilmiş-

tir.Toplantıya Gaziantep, Diyarbakır, Bayburt, Gü-

müşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya, Çorum, 

Sinop ve Samsun’dan 60 dan fazla meslektaşımız 

katılmıştır.Derneğimizin iki aktif çalışma grubu olan 

“Klinik Viroloji” ve “Laboratuvar Uygulamalarında 

Kalite ve Akrediyasyon” çalışma gruplarımız tarafın-

dan hazırlanmış olup eğitim slaytları, Prof. Dr. Gül-

den ÇELİK, Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ, Prof. Dr. Cü-

neyt ÖZAKIN, Doç. Dr. Mete EYİGÖR tarafından 

interaktif bir şekilde katılımcılarla paylaşılmış-

tır.Bölge verileri: Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma 

Hastanesi - Dr. Meral CİHANYURDU, KTÜ Tıp Fakül-

tesi - Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA, Çorum Hitit Üni-

versitesi - Dr. Z.İlkay BOYACIOĞLU, Ordu Üniversi-

tesi - Dr. Yeliz ÇETİNKOL, On Dokuz Mayıs Üniversi-

tesi – Dr Keramettin YANIK , Samsun EAH Dr. 

Hacer İşler tarafından sunulmuştur.Toplantının son 

oturumunda yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. 

Faruk AYDIN, Doç. Dr. Berrin ESEN ve Prof. Dr. Ay-

nur EREN TOPKAYA tarafından katılımcılarla KLİMUD 

un etkinlikleri paylaşılarak bu konularda öneriler 

alınmıştır. 

 Oldukça verimli geçen toplantı organizasyonu için 

başta Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ olmak üzere tüm ev sa-

hiplerine, çalışma gruplarımızın değerli hocalarına, 

bölge verilerini bizlerle paylaşan meslektaşlarımıza 

ve toplantıya katılan üyelerimizin tümüne teşekkür-

lerimizi sunuyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz Etkinlikler ; 

Sağlık Bakanlığı ile İlgili 

Çalışmalar ; 
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 Derneğimiz, üyelerimizin kullanımına sunmak 

üzere klinik örneklerin yönetiminde rehber olarak kulla-

nabilecek “Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygu-

lama Rehberleri” hazırlık çalışmalarını 2013 yılında 

başlatmış ve 2014 yılında bu çalışmaların tamamlanma-

sını hedeflemiştir. Bu çalışmaların sonucunda oluşturu-

lan ilk rehberimiz "Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 

Uygulama Rehberi; Steril Vücut Sıvıla-

rı  Örnekleri" rehberidir. Rehberimiz, web sayfamızda 

taslak olarak yer almış üyelerimizden gelen geri bildi-

rimlerden sonra yapılacak son düzeltmeler ile son şekli-

ni alacaktır.Taslak rehberimize ( https://

www.klimud.org/content/147/klinik-ornekten-sonuc-

raporuna-uygulama-rehberi-steril-vucut-sivilari-

ornekleri-rehberi-yayimlandi ) adresindende ulaşabilirsi-

niz. 

 Barcelona’da 10-13 Mayıs 2014 tarihlerinde 

gerçekleşen 24. ECCMID’e üyelerimizden posterle katılı-

mı olacak iki kişiye 750’şer Euro destek sağlanması ka-

rarlaştırılmıştı. Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tip Kuru-

mu Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarından Uzm. 

Dr. Nihan ZİYADE ve Uzm. Dr. Gülhan YAĞMUR (destek 

iki kişiye eşit paylaştırılmıştır) ve Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’dan Arş. Gör. Dr. Hale 

KALFAOĞLU, derneğimizin sağladığı destekten faydala-

narak sunumları ile kongreye katılmışlardır. Derneğimi-

zin üç üyesi de sağlanan katkı için teşekkürlerini ilet-

mişlerdir. 

 

 

İLK REHBERİMİZ YAYINLANDI !!! 

Yıllık Aidatlarınızı Ödediniz mi !!! 

Web sayfamızda bulunan eğitim materyallerine 

ulaşabilmek için 2013 yılı sonuna kadarki üyelik 

aidatlarınızın ödenmiş olması gerektiğini lütfen 

unutmayınız.  Artık ödeme yapmak çok kolay! 

Web sayfamızdan üye girişi yaparak online aidat 

ödemesi yapabilirsiniz.(https://www.klimud.org/

user/login)  

Üyelerimize Uluslararası Kongre Desteği Sağladık 

 

Arş.Gör.Dr. Hale KALFAOĞLU 

Uzm.Dr. Gülhan YAĞMUR , Uzm.Dr. Nihan ZİYADE 

Uzm.Dr. Nihan ZİYADE 

https://www.klimud.org/user/login
https://www.klimud.org/user/login
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SANAT hayalgücü ve yaratıcılığın  estetik  yansıması ve 

yaşanmışlığın bir  dışavurum şeklidir. 

SANAT insanoğlunun gelişiminin parçası ve izdüşümü-

dür.  

SANAT insanoğlunun kendini ve çevresini keşfetmesiyle 

birlikte ortaya çıkmıştır.  

SANAT evrenseldir.  Kültüre,  çevreye ve zamana göre 

değişken ve özgündür.  

Akademik çevrelere göre ise, her zaman tanımlanamaz 

(1) . 

Eli boya tutan insan 40.000 yıl öncesinde kendini mağa-

ra duvarlarında ifade etmiştir. Daha sonra günlük ihti-

yaçlarını giderirken yaratıcılığını devreye sokmuştur.  

Sanat, insanın var olma mücadelesinin bir parçasıdır 

artık. Tanrılara adaklar yapmıştır, evlerini,  kaplarını 

bezemiştir. En eski sanat nesnesi Güney Afrika’da bir 

mağarada bulunmuş olan 75.000 yıl öncesiyle tarihle-

nen bir grup salyangoz kabuğudur.  Bilinen en eski mü-

cevher olarak kabul edilen bu kabuklar, Türkiye’de daha 

önce bulunan deniz kabukları ve Bulgaristan’da bulunan 

diş dizisinden yaklaşık 30.000 yaş daha büyüktür (2). 

Yazı öncesi (yazının icadından önceki)  dönemde ilkel! 

insanın yaşamında rahatsızlıklar ve ölüm, doğanın gere-

ğidir, kaderdir. Bu dönemlerdeki eserlerde mikroorga-

nizmaların izlerine rastlamayız. Ne mikroorganizmalar 

ne de enfeksiyonlar tanımlanmamıştır henüz. Oysa bili-

yoruz ki önce mikrocanlılar vardı dünyada, sonra insan.  

3-4 milyar yıl önce tek hücreli mikroorganizmalar yer-

yüzündeki ilk canlı formlarıydı (3). Milyonlarca yıllık ke-

hribarlar, içerisinde günümüz mikroorganizmalarının 

atalarını saklar.  Burada saptanan bakteri, alg ve man-

tarlar mini canlıların geçmişini inceleme konusunda yol 

göstericidirler. 

Mikroorganizma-insan ilişkisi yaşamın kaçılmazıdır as-

lında. İnsan vücudu 1013 hücre barındırırken, normal 

vücut florasında 1014 bakteri varlığı ile ilginç bir mate-

matiğe sahiptir (4). İnsanoğlu ile bu denli içiçe olan bu 

minik canlılar insanın yaşam döngüsünde de önemli bir 

rol oynamaktadır. Yaşam sürecinin yararlı ve zararlı her 

durumunun vazgeçilmez unsurlarıdır onlar.  İnsanlar  

mikroorganizmaları kullanarak kendi besin maddelerini 

üretirler; sütten yoğurt ve peynir, şaraptan üzüm ya-

parlar. Bu gözle görülmeyen minik canlılar ülkelerin 

tarihini ve coğrafyasını etkilemiştir. Mısır piramitlerinin 

sırrının altındaki ya da Birinci Dünya savaşının sonlan-

masındaki gizli etmenlerdir bu mikroskobik canlılar.  

Yeri gelmiş ordularda salgınlara yol açarak ya da dün-

yanın hakimi olduğunu düşünen yenilmez imparatorlara 

diz çöktürerek,  tarihin akışını değiştirmiştir. Büyük 

İskender eğer 14 gün süreli ateşli rahatsızlık sonucu 

ölmeseydi  (iddialara göre sıtma ya da batı nil virüsü 

enfeksiyonu), dünya coğrafyası bu gün nasıl olurdu 

bilinmez.  

Dünya üzerinde hatta evrende etkinliğin boyuttan ba-

ğımsız olduğunun ispatı olmuştur onlar,  tabii ki varlık-

ları fark edilince… 

  

 

SANATA ve TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 

Kuzeydoğu İspanya’da Bask bölgesindeki Altxerri 

mağarasında bulunan yaklaşık 39 bin yıllık çizimler. 

Bunların şimdiye kadar Avrupa kıtasında ortaya çıkarılan 

en eski mağara resimleri oldukları düşünülmektedir.  

Antonie Van Leeuwenhoek 

Sanat Nedir ? 
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 Bakterilerin varlığı 17. yüzyıldan itibaren 

günümüz Avrupa coğrafyasında gösterilmişse de mikro-

organizmalar ile ilgili gözlemler aslında  bu çalışmaların 

çok öncesinde  ortaya çıkmıştır. Gözle görülmeyen 

canlıların varlığının tartışması MÖ.1.yüzyılda Romalı 

akademisyen Marcus Terentius Varro’nun  (MÖ 116  

– MÖ 27)  Tarım Üzerine adlı kitabında yer almaktadır.  

Eser ‘havada yüzen ağız ve burun yoluyla vücuda giren 

ve ciddi hastalıklara yol açan çok hızlı hareket eden teh-

likeli yaratıklar’dan söz eder. İbn-i Sina (MS 980-

1037), dünyanın referans aldığı Tıbbın Kanunu isimli 14 

ciltlik tıp ansiklopedisinde vücut salgılarının vücut dışın-

dan kirli organizmalar tarafından kirletildiğini ifade et-

miştir (5,6).  

Bakteriyolojinin babası, mikrobiyolojinin bilim dalı haline 

gelmesindeki en önemli adımlardan birini atan, belki de 

tarihin ilk mikrobiyoloğu, bir sepetçinin oğlu ve kendisi 

de kumaşçılık yapan, hiç bir özel eğitimi bulunmayan ve 

ana dili dışında dil bilmeyen Hollandalı Antonie van 

Leeuwenhoek (1632-1723) dir.  1675 yılında tasar-

ladığı tek mercekli mikroskop ile mikroorganizmaları 

gözleyen ilk kişi olmuş, böylece gözle görülemeyen 

yaşam biçimleri olduğunu ispatlamıştır. Özel ilgisi ve 

yeteneği ile 500’den fazla mikroskop tasarlamışsa da 

günümüze bunların 20 tanesi ulaşabilmiştir. Mikrobi-

yoloji bilimine çok önemli katkılarda bulunmuş başka bir 

isim Louis Pasteur’dür. Yaptığı deneylerle mikrop te-

orilerinin ortaya atılmasında öncü olmuştur.   Birçok 

isimin aradısnda altı çizilmesi gereken isimlerden biri de 

Robert Koch’dur.  Koch 1876’da mikropların hastalık 

yapabileceğini ortaya koymuştur. Mikrobiyolojinin ilkleri 

uzar gider böylece (7,8). Günümüz mikrobiyoloji 

bilminin yapı taşlarını oluşturan küçük-büyük 

emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle andıktan 

sonra gelelim bu köşenin amacına; 

 Yukarıdaki satırlarda tarihsel boyutundan söz 

ettiğimiz bakteriler aynı zamanda sanatın hammaddesi 

olmuşlardır. Nasıl sanatın temelinde yeryüzündeki duy-

gular yer alırsa, bakterilerin yol açtığı duygular ve yaş-

antılar da sanatın anlatımlarının içerisinde geniş yer 

bulmuştur. Bu köşede elimden geldiğince SANAT,  

TARİH ve  MİKROBİYOLOJİ’nin kesişim noktalarını 

incelemeye ve  mikrobiyolojinin sanattaki izdüşümlerini 

yansıtmaya çalışacağım. Tabii ki tıp ve mikrobiyoloji 

penceresinden.  Sanat ve sanatçı açısından yaklaş-

mam olanaksız ve haddim değil.. Geleneksel sınıflama 

(yani sanatın hitap ettiği duyu organına göre yapılan 

sınıflama) esas alındığında ağırlık görsel (plastik) sanat-

larda olacak. 

 Dilerim yoğun ve kaygı dolu yaşam tempomuz 

içerisinde renkler, biçimler ve ulaşabildiğim öyküler sizi 

biraz dinlendirsin, farklı düşünselliklere yolculuk 

yaptırsın... hatta dünya görüşümüze parantezler 

açsın.  

Mikrop, sanat ve tarih öyküleriyle buluşmak üze-

re; hisseden,  düşünen, üreten ve paylaşan herke-

se saygılarımla,  

Sevgiyle ve sanatla kalın...  

Prof. Dr. Özay Arıkan AKAN 

 

Referanslar 

1-http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat 

2- Radford, Tim. "World's Oldest Jewellery Found in 

Cave". Guardian Unlimited, 16 Nisan 2004. 

3 -Schopf JW. Fossil evidence of  Archaean life.  Phil 

Trans R Soc B, 2006 p. 361. 

4- Medical Microbiology. 4th edition. Baron S, edi-

tor.Galveston (TX):University of Texas Medical Branch 

at Galves 1996. 

5-The mole magazine, Royal Society of Chemistry, 

March 2014 issue , p3. 

6- http://tr.wikipedia.org/ wiki/El-Kanun fi’t -Tıb 

7-http: //www.ucmp.berkeley.edu/history/

leeuwenhoek.html 

8- http://www.mikrobiyoloji.org/TR 

 

 

http://www.theguardian.com/world/2004/apr/16/artsandhumanities.arts
http://www.theguardian.com/world/2004/apr/16/artsandhumanities.arts
http://tr.wikipedia.org/
http://www.mikrobiyoloji.org/TR


 9 

 

KLİMUD haber bültenidir, parayla satılmaz. www.klimud.org web sitesinin ekidir. 

Sahibi: KLİMUD 
Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI 

Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU 
Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67 

E-posta: info@klimud.org 

Dr. Şükran CAN ——— Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi 

Dr. Serpil DOĞAN ——— Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 

Dr. Mahmut Uğur ÇİTİL ——— Ordu Ünye Devlet Hastanesi 

Dr. Hilal GÜLEÇ ——— Giresun Prof. Dr. İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi 

Dr. Eylem Turhan ÖZCAN ——— Edirne Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Dr. Ebru UNCU ——— Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 

Dr. Ahu SÖNMEZ ——— Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarı 

56.dönem DHY kurası ile aramıza katılan uzmanlar ve göreve başlayacakları birimler aşağı-

dadır.Kendilerine başarılar dileriz. 

ARAMIZA YENİ KATILAN UZMANLARIMIZ ; 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER  

IUMS 2014, International Union of Microbiological Societies 2014 Congresses (IUMS 2014): XIVth International 

Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, XIVth International Congress of Mycology & XVIth 

International Congress of Virology, 27 Temmuz-1 Ağustos, 2014, Montréal,Canada. 

http://www.montrealiums2014.org/  

13 Eylül 2014 / Erzurum KLİMUD Bölge Toplantısı  

5-6 Eylül 2014 / Diyarbakır Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu 

20-21 Eylül 2014 / Malatya Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kalite ve Verifikasyon Kursu  

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya,  

http://www.mikrobiyoloji2014.org/  

BİZİM LABORATUVARIMIZ 

Ekip olarak çalıştığınız birimle ilgili 200 kelimeyi geçmeyen tanıtım bilginiz ve çalışma alanınızdan bir fotoğrafını-

zı gönderirseniz, bu bölümde yayımlayacağız. 
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yen eleştirilerinizi, mesleki uygulamalardaki sorularınızı buradan iletebilirsiniz.  
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