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   Değerli üyelerimiz, ilkini Nisan 2014’te çıkardığımız E-bültenimizin onuncu sayısına ulaştık. Bu sayı-

mızı çok farklı konulardan zengin bir içerikle hazırladık, umarım zevkle okursunuz. 

   Bu yaz mikrobiyoloji her yerde olacak diyebiliriz. Özellikle antimikrobiyal direnç konusunda görülen 

problemler medyanın ilgi odağı halinde. Nakledilebilir direnç genleri bu konuda herkesi korkutuyor. İlk 

olarak Çin’de bir E.coli izolatında tanımlanmasından sonra Avrupa’da da yapılan çalışmalarda, plazmid 

aracılı kolistin direnci tespit edildi. Kolistin direnci kodlayan plazmid genine mcr-1 ismi verildi. Mayıs 

ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde de insandan elde edilmiş bir E.coli izolatında bu genin tespit 

edilmesi büyük panik yarattı. (Skov RL, Monnet DL. Plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1 ge-

ne): three months later, the story unfolds. Euro Surveill. 2016;21(9):pii=30155. ve http://

www.cdc.gov/media/releases/2016/s0531-mcr-1.html) Gelişmeleri hepimiz göreceğiz. Özellikle uy-

gunsuz antibiyotik kullanımını önlemek için herkese büyük görevler düşüyor.  

   Bu yıl medyada sık duyduğunuz diğer bir isim Jennifer Doudna olmalı. Emmanuelle Marie 

Charpentier ile birlikte 2016 yılında L’Oréal-UNESCO Bilim Kadınları için ödülünü birlikte aldılar. Çevre-

nizde belki rastladığınız pek de anlamlı bulmadığınız bir kısaltma ile anılan, ancak son yılların en 

önemli gelişmelerinden kabul edilen  “CRISPR /CAS 9” bu araştırmacıların bilime kazandırdıkları çok 

önemli bir gen işleme tekniği. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu teknolojinin arkasında mikrobiyoloji yer 

alıyor. Tekniğin altyapısını bakterilerde gösterilmiş bir kazanılmış bağışıklık olarak tanımlayabile-

ceğimiz özellik oluşturuyor. Bakterilerde uzun zaman önce gösterilmiş olan “Clustered regularly inter-

spaced short palindromic repeats” (CRISPR) bölgelerinin aslında bakteriyofajlara karşı bakterileri 

koruyacak işlevleri oldukları anlaşılmış. Bakteriler içlerine giren bakteriyofaj hatta plazmidlerin bazı 

bölgelerini CRISPR genlerinin arasına katmakta ve sonraki karşılaşmalarda bu genlerin eşleştiği nük-

leik asit dizilerini spesifik olarak tanıyıp bunların enzimlerle kesilip parçalanmasını sağlayabilmekte. 

Jennifer Doudna ve Emmanuelle Marie Charpentier bu işlevlerin, bir organizmanın DNA’sının istenen 

yerden kesilip, istenen bölgenin çıkarılması veya istenen bir diziyle değiştirilebilmesi amacıyla kul-

lanılabileceğini gösterdiler. İnsan genomunda hasarlı veya hastalık etkeni bölgelerin çıkarılması ve 

tamir edilmesi artık oldukça kolay gözüküyor. Önümüzdeki yılların Nobel ödüllerinin bu araştırma-

cıların olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu teknik kullanılarak mikoorganizmalarda antimikrobiyal direnç 

genlerinin veya toksin genlerinin de bakteri içinde etkisiz hale getirilebildiğini gösteren çalışmalar lit-

eratürde gözükmeye başladı.  

   Laboratuvarlarınızda dirençli bakterilerin olmadığı bir çalışma dönemi dilerim. 

 

  Dr. Alper AKÇALI 
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Değerli meslektaşlarım, 

  Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık 

çalışanları olarak mesleğimizi sürdürmekte zorlandı-

ğımız bu günlerde normal bir vatandaş olarak yaşa-

makta da zorlanmaktayız…… Sizlere bu yazıyı kaleme 

alırken çok daha huzurlu ve güvenli bir ortamda ol-

mayı arzu ederdim. Ülkemizin bölünmez bütünlüğün-

den asla taviz vermemeye kararlı olmamız gereken 

bu günlerde bizi ayakta tutacak ve birbirimize bağla-

yacak en önemli unsurun çalışmak, üretmek ve 

mesleğimizi hakkıyla icra etmek olduğuna inanmalı-

yız. Terör sadece insanları değil, güven duygumuzu 

ve umutlarımızı da öldürmeye çalışıyor. Bu karamsar 

ortamda teröre inat yaşamı savunmalıyız ve her 

alanda görevimizi yerine getirmeliyiz. “Her alandaki 

görevlerimiz” derken sadece uzmanlık alanımız değil, 

insanlık, vatandaşlık haklarımız ve ideallerimizle ilgili 

görevlerimizi de kastediyorum.  

  Sağlık alanında çalışan herkesin çok iyi bildiği gibi 

tedavinin başarısı doğru tanıya dayanır. Bu bağlam-

da her alanda sorunların saptanması ve gündeme 

getirilmesi, çözüme ulaşmada umudumuzu arttıra-

caktır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak dernekler top-

lumun en dinamik, değişim açısından duyarlılığı yük-

sek, toplumun değer yargılarını etkileyen yapılardır.  

Bu nedenle bir derneğin üyesi olarak hepimizin göre-

vi başta uzmanlık alanımız olmak üzere toplumun 

yapısını etkileyen her alanda sorgulayıcı olmak, hak-

kımızı sonuna kadar aramak, savunmak ve hem 

mesleğimizi hem de ülkemizi daha ileriye götürmek-

tir.  

  Bize verdiğiniz görev çerçevesinde bu yıl ilk faaliye-

timiz derneğimizin 2016-2018 stratejik planlamasını 

belirlemeye yönelik yaptığımız çalıştay oldu. Stratejik 

Plan ve yönetim kurulumuzun uzmanlık alanımızla 

ilgili gerçekleştirdiği eğitsel ve mesleki gelişim faali-

yetleri, hukuk alanındaki girişimleri ve paydaş kurum 

ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler hakkındaki bilgi-

leri bültenin ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz. Siz 

üyelerimizden beklentimiz sorunları saptamada ve 

çözüm önerileri üretmede yönetim kurulumuzla işbir-

liği yapmanız, olumlu-olumsuz tüm görüşlerinizi biz-

lerle paylaşmanızdır.  

  KLİMUD Bülten’in 10. sayısına ulaşmasında büyük 

katkıları olan yayın yönetmenimiz Alper Akçalı, yar-

dımcıları Gülçin Babaoğlu ve H. Cenk Mirza’ya ve 

dernek sekreterimiz Pelin Eşber’e özverili çalışmaları 

için teşekkür ederken  daha huzurlu günlerde birlik 

ve beraberlik içinde bayramlar yaşayabilmek ümidiy-

le hepinize esenlikler dilerim.            

                                                 Dr. Burçin ŞENER 

  K ararlı ve azimli 

  L aboratuvarcılarız biz, 

  İ nsan en büyük değerimiz 

  M ikrobiyoloji en derin sevgimiz 

  U fkumuz açık, gelecek bizim 

  D eğerliyiz, çalışkanız, biz bir aileyiz.. 

KLİMUD HABERLERİ 

Başkanımızdan Mesaj Var!.. 

KLİMUD 7 Yaşında!.. 
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7 Mayıs 2016 Cumartesi günü Elazığ’da gerçekleştirdiği-

miz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 

(KLİMUD), ''Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 

İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu'' işbirliği ile Fırat Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

ev sahipliğinde düzenlenen ''Rehberimizi Birlikte Kulla-

nalım - Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Reh-

beri: Üriner Sistem Örnekleri'' konulu Sürekli Tıp Eğiti-

mi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve su-

numlarıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza teşek-

kür ederiz.  

  13 Mayıs 2016 Cuma günü Kocaeli’nde gerçekleştirdi-

ğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 

(KLİMUD), ''Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 

İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu'' işbirliği ile Kocaeli  

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı ev sahipliğinde düzenlenen ''Rehberimizi Birlikte 

Kullanalım - Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama 

Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri'' konulu Sürekli Tıp 

Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve 

sunumlarıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza te-

şekkür ederiz.  

  27 Mayıs 2016 Cuma günü Samsun’da gerçekleştirdi-
ğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), ''Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 
İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu'' işbirliği ile Ondokuz  
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana-

bilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen ''Rehberimizi Bir-
likte Kullanalım - Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uy-
gulama Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri'' konulu Sü-

rekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine 
katılımı ve sunumlarıyla destek veren tüm meslektaşla-
rımıza teşekkür ederiz.  

   KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 7- 8 Mayıs 
2016’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji AD ev sahipliğinde düzenlenen 

''Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısı- Temel IIF 

(IFA) Kursu'' 27 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleştiril-
di. ''KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu'' işbirliği 
ile düzenlenen kursumuzda başta Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı olmak üzere, emeği geçen tüm Çalışma Grubu üye-
leri ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz.  

 
 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

13 Mayıs KOCAELİ 

Otoimmün Hastalıkların Tanı 

Yöntemleri Kursu                                

7-8 Mayıs ESKİŞEHİR 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

7 Mayıs ELAZIĞ 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

27 Mayıs SAMSUN 
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  Amacı, siz Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının rutin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 
mesleki gelişimlerini değerlendirmek olan tıbbi mikrobiyoloji yeterlik sınavının 2.’si 16 Nisan 2016 tarihinde 11’i 
uzman ve 11’i son yıl uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam 22 meslektaşımızın katılımı ile yapılmıştır. Bilgisayar 
ortamında online olarak gerçekleştirdiğimiz bu sınavın hazırlık aşamasında, soruların hazırlanmasında ve seçilme-
sinde, sınavın beş ayrı il merkezinde yürütülmesinde ve sınav sonrasında yeniden değerlendirme aşamasında biz-

lere yardımlarını esirgemeyen tüm öğretim üyelerimiz ve yardımcılarına teşekkürü bir borç biliyoruz.  
 
   

  Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin günlük laboratuvar uygulamalarında karşılaştıkları problemler, 
maddi ve manevi olarak uğradıkları hak kayıpları ve ayrıca uzmanlık alanımızın sağlık hizmeti sunumunda 
ve akademik ortamlarda etkin ve etkili bir uzmanlık alanı olarak hak ettiği saygınlığa ulaşma-
sı konularında pek çok platformda aktif bir çaba içerisindedir. 

 
  Çeşitli konulardaki bu çabalarımızı siz üyelerimize zamanında duyurmaya çalışmaktayız. 
 
  Bu kapsamda ilk olarak sizlere geçen haftalarda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Sayın Prof. Dr. Alper 
Cihan ile yaptığımız görüşmeyi özetlemeyi ve TKHK'na bu vesile ile çeşitli konularda ilettiğimiz dernek görüş yazı-
larımızı da sunmayı uygun gördük. 

 

1)     Hizmet alımları konusu:  Konu hakkında geçen yıl üyelerimizden gelen görüşlerle hazırladığımız ve SB 
Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığına sunduğumuz yazı ve 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi sırasında 
yapılan “Sahada Sorun Var” çalıştayı raporundan faydalanarak hazırladığımız ayrıntılı bir rapor Kurum Başkanına 
sunulmuştur. Kurum başkanı, sorunlardan haberdar olduklarını ve yeni düzenlemeler sırasında bu rapordan fay-
dalanacaklarını, gerekirse bizlerle tekrar yüz yüze de görüşebileceklerini ifade etmiştir.  
 

2)     Laboratuvar  teknisyenlerinin “Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü”ne bağlı olmaları konusu:  Konu, 
dernek avukatımız tarafından da mevzuat yönünden incelenmiş, sahadaki uygulamalardaki sorunlar ve mevcut 
mevzuattaki çelişkiler ve önerilerimizi içeren  rapor kendilerine sunulmuştur. Aynı şekilde Kurum Başkanı, mevzu-
at çelişkilerinden ve uygulamadaki sıkıntılardan haberdar olduklarını ve yeni düzenlemeler yapmakta olduklarını 
ifade etmişlerdir.  
 
3)     Toplu İş Sözleşmesi:  Bu konuda sizleri daha önce de bilgilendirdiğimiz gibi; dernek avukatımızla birlikte 

hazırladığımız yazılar TKHK, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına iletilmişti. Kurum başkanı devam 
eden süreç hakkında tekrar yazılarımız eşliğinde bilgilendirilmiştir. İlgi yazılarımızın akıbeti dernek avukatımız ta-
rafından takip edilmektedir. 
 
  Diğer yandan konunun yasal itiraz sürelerini takiben Kamu Denetçiliği Kurumuna intikal ettirilmesi de planlan-
maktadır. Bu konuda üyelerimizin sağduyu ile beklemeleri ve kişisel dava yoluna gitmemeleri avukatımız tarafın-
dan özellikle tavsiye edilmekte, sürecin bu şekilde yönetilmesinin üyelerimizin menfaati açısından daha yararlı 

olacağı bildirilmektedir. 
 
  İkinci bir konu Tıp Fakülteleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kadrolarına yapılan uygunsuz atanma sü-
reçleridir. Bu konular kapsamında yine ilgili üniversiteler ve YÖK nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. 
 
  Son olarak TUS sınavı ve kadroları ile ilgili olarak mevzuat yine dernek avukatımız aracılığıyla incelenmekte-

dir. 
 
  Yukarıda bahsedilen tüm konular yönetimiz kurulumuz, danışma kurulumuz, eşgüdüm kurulumuz ve TTMYK iş-
birliğinde “KLİMUD 2016-2018 Stratejik Eylem Planı” amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde izlenmekte olup ge-
lişmeler sizlerle paylaşılacaktır. 
 
 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

TKHK ve Sahadaki Uygulamalar Hakkında Bilgi Paylaşımı 

TTMYK Yeterlik Sınavı Yapıldı!.. 
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  KLİMUD-Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK)  çalışmalarının paylaşılması, görüş, öneri ve beklentile-

rin alınması amacıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda TTMYK- Eğitim 

Üst Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılarak TTMYK ve KLİMUD çalışmalarına son derece önemli 

katkı sağladıkları için tüm eğitim üst kurulu üyelerine ve toplantıya ev sahipliği yapan Hacettepe  Üniversitesi Yö-

netimine teşekkür ediyoruz.  

  Toplantı; 41 kurumdan ,44 eğitim üst kurul üyesi ve TTMYK- yürütme kurulu (TTMYK-YK), Ölçme Değerlendirme

–Sınav Komisyonu (ÖD-SK), Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu (EPGK) üyeleri 

ile KLİMUD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte toplam 62 katılımcı ile gerçekleştirildi.   Toplantının sabah bölümün-

de ilk olarak KLİMUD stratejik plan amaç ve hedefleri, 2011-2015 TTMYK çalışmaları ve KLİMUD Okulları deneyi-

mi paylaşıldı. İkinci bölümde TUK tarafından onaylanmış olan Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Müfredatı v.2.1(ÇEM 

v.2.1)’in geliştirilme süreci, yapısal ve bağlayıcı özellikleri ile kurumsal genişletilmiş müfredat oluşturma için nasıl 

bir yol izlenebileceğine dair bilgiler paylaşıldı. 

  Toplantının öğleden sonraki bölümünde ilk olarak, EPGK,  ÖD-SK ve Akreditasyon komisyonu çalışmaları aktarıl-

dı. Ayrıca kurum akreditasyonu için yapılmış olan hazırlıklar ve yol haritası  katılımcılar ile paylaşıldı. Öğleden 

sonraki ikinci bölümde “Söz, Eğitim Üst Kurulunun”  oturumu başkan, başkan yardımcısı ve raportörün yer 

aldığı bir divan şeklinde gerçekleştirildi. Bu bölümde tüm katılımcılardan toplantı sürecinde aktarılmış olan çalış-

malara/konulara yönelik geri bildirimler, görüşlerin yanı sıra, gelecek için TTMYK-YK ve KLİMUD-YK’dan beklenti-

ler alındı ve not edildi. Son oturumda alınmış olan notlar çerçevesinde hazırlanacak olan “Eğitim Üst Kurulu top-

lantı raporu”  toplantı katılımcıları ile en kısa süre içinde paylaşılacak ve daha sonra KLİMUD web sayfasında ya-

yınlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD Eğitim Üst Kurulu Toplantısı 
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   Sizlerle daha önce "Tıbbi Mikrobiyoloji Çekir-

dek Eğitim Müfredatı"nın Sağlık Bakanlığı Tıp-

ta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından  onaylandığını pay-

laşmıştık. 

  Üzerinde uzunca bir süredir çalışılan müfredatı-

mız 23.05.2016 itibariyle TUK sayfasında http://

www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_mikrobiyoloji/

index.html  linkinde de yayınlanmıştır. 

  KLİMUD 2015-2017 Yönetim Kurulu olarak başlan-

gıç aşamasından bugüne kadar bu süreçte emeği ge-

çen TTMYK’larına, TTMYK alt komisyon üyelerine, 

TUKMOS bünyesinde görev yapan üyelerimize, Eğitim 

Üst Kurulu üyelerine (anabilim dalı başkanları ve 

EAH'lerinde eğitim sorumluları), çalıştaylara katılan 

meslektaşlarımıza, uzmanlara, uzmanlık öğrencilerine, 

bu süreçte ÇEM çalışmalarını destekleyen TMC ve 

KLİMUD yönetim kurullarına Tıbbi Mikrobiyoloji uzman-

lık eğitimine verdikleri desteklerden ötürü en içten te-

şekkürlerimizi sunarız. 

  Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi adına çok önem-

li olan bu sürecin tamamlanması ile birlikte şimdi hedef 

bu müfredatı hep birlikte uygulamak ve uzmanlık alanı-

mızda kaliteyi daha da yükseltmek olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Derneğimiz örnek yeterlik kurulu, sınav ve sertifika 

programı olarak UEMS toplantısında da takdir topladı. 

Tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizle.. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Bayram sabahları demli bir çay, su böreği, bayram 

şekerleri, şeker isteyen çocuklar, bir telaş bir koşturma-

ca. Bol kahkahalı bir kalabalık, bayram programları, 

kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram ta-

tilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin 

çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın 

üzerindeki ’pause’ düğmesine dokunun... Kısa bir süre 

için hayatı durdurun.   

KLİMUD Yönetimi olarak Ramazan Bayramınızı 

kutlarız. 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD, ECCMID 2016 

Amsterdam’da!.. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığında Yeni 

Dönem..ÇEM Yayınlandı!.. 

İyi Bayramlar!.. 

Kongre Sunum Formatımız 

Yenilendi!.. 

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_mikrobiyoloji/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_mikrobiyoloji/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_mikrobiyoloji/index.html
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Bağırsaklarınızı ne kadar tanıyorsunuz? 

  Çok iyi değil mi yoksa? O zaman bu yaz döneminde 

ilginizi çekerek okuyabileceğiniz bir kitap var. Giulia 

Enders tarafından 2014 yılında sunulan “Darm mit 

Charme” kitabı Mayıs 2016’da Türkçe olarak yayımlan-

dı.  “Büyüleyici bağırsak” olarak dilimize kazandırılan 

kitap Büyükada yayıncılık tarafından basılmış. Kitaptaki 

şirin resimler yazarın kız kardeşi Jill Enders tarafından 

hazırlanmış. Kitabın kapağı; “küçümsediğimiz organ 

“bağırsağın” iç dünyası” olarak sunuluyor.  Yazar bir Tıp 

Fakültesi öğrencisi olduğundan daha da ilginç bir hal 

alıyor kitap. Bazılarının konuşmaktan çekineceği konula-

rın da anlatıldığı kitabın önemli bir vurgusu; bağırsakla-

rımızın ne kadar çalışkan olduğu. Şu an Frankfurt’ta 

Mikrobiyoloji ve Hastane Hijyeni Enstitüsü’nde doktora 

çalışmasını bitirmekte olan yazar kitabını üç bölüme 

ayırmış. Birinci bölüm; “büyüleyici bağırsak” bölümünde 

genel olarak bağırsağın yapısı ve besinlerle olan ilişki-

miz tartışılmış. İkinci bölüm “bağırsağın sinir sistemi” 

kısmında sindirim sisteminin bölgeler olarak nasıl çalış-

tığı ve hayatımıza katkıları irdelenmiş. Bizim için en 

önemli olan üçüncü bölümde ise “bakterilerin dünyası”, 

bağırsak floramız ve “kötü huylular” ile “iyi huylular” 

arasındaki farklar ayrıntılı olarak sunulmakta. 

  Kitap akademik bir kaygı ile sunulmamış, toplumdan 

herkesin anlayacağı tarzda ancak çok iyi kaynaklardan 

ve önemli bilgiler alınarak hazırlanmış. Genel okuyucu 

tarafından ilgi çekici bulunacağı düşünüldüğünden kita-

pevlerinde ön raflarda yerini almış durumda. Mikrobiyo-

loglar da özellikle hızla ve kolayca okuyacakları bu ki-

tapla bazı bilgilerini yenileyebilecekleri gibi, bağırsak 

mikrobiyomu ya da diğer alandaki araştırmaları için de 

yeni planlarına ilham alabilirler. 

  Kitap 286 sayfadan oluşmakta ve bölümler içerisinde 

faydalanılan kaynaklar en sonda sunulmakta. 

 İnceleme:  Dr. Alper AKÇALI 

  Mikrobiyoloji laboratuvarlarında DNA dizileme neredey-

se rutine girmek üzere. Son yıllarda piyasadaki yeni 

nesil dizileme cihaz marka ve modellerinin artması,  

fiyatların ucuzlaması önümüzde pek çok yeni ufukların 

açılacağını göstermekte. Gerçi bizler için de, acaba bir 

gün işsiz kalır mıyız endişesi yaratacak gelişmeler ola-

rak da görmek mümkün durumu. 

  Henüz uzayda cihazlar kullanılarak dizi analizi gerçek-

leştirilmiş değil. Ancak 15-18 Eylül 2015’de sıfır yer çe-

kim ortamlı deneme laboratuvarında pozitif değişimli 

pipetleme cihazları ile sıvıların nakledilebileceği gösteril-

di. Ayrıca bu denemede yeni nesil dizileme cihazlarının 

en küçüğü kabul edebileceğimiz cihazın da sıfır yerçeki-

minde çalışabileceği görüldü (1). 

  Uluslararası uzay istasyonunda bu yıl NASA tarafından 

takip edilecek projelerin arasında “biomolecule 

sequence” başlıklı proje tanıtımı bir rüyanın 2016 yılın-

da gerçek olabileceğini gösteriyor (2). Kablosu ile birlik-

te sadece 120 gram olan yeni nesil dizileme cihazı sa-

dece avuç içi boyutunda. Genetik analizler için kullanı-

lan bu cihazı NASA özellikle enfeksiyon ajanlarının tes-

piti amacıyla kullanmayı hedefliyor. Normalde büyük 

cihazlarla yapılan işlem, uzaya cihazların taşınmasının 

güçlüğü ve tekniklerin karmaşıklığı sebebi ile hiç ger-

çekleşememiş, şimdiye kadar örnekler hep dünyada 

analiz edilmek zorunda kalmış.  Ufak boyutu ve kolay 

kullanımı ile hepimiz için gelecek vaat eden cihaz uzay-

da da denenmiş olacak. Deneyin sonuçlarını herkes me-

rakla bekliyor. 

1. Nature doi:10.1038/nature.2015.18537 
2.   http://www.nasa.gov/mission_pages/station/
research/experiments/2181.html 
 
Dr. Alper AKÇALI 
 

 

KİTAP İNCELEMESİ 
Bu Yıl İçerisinde Uzayda İlk Kez DNA 

Dizisi Analizi Yapılacak!.. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/2181.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/2181.html
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  Hazırlayan: Dr. Özay Arıkan Akan 

 

               Aile Boyu Verem 

 

 

   1967 yılı temmuzunda Hindistan doğumlu bir İngiliz kadın tüberküloz yüzünden 53 yaşında hayata gözlerini 

yumdu. O, bu hastalıktan ölen ne ilk ne de son kişiydi. Yazımıza girme nedeni ise bu kadının 1939 yılında 10 dal-

da Oscar ödülü alan efsane film Rüzgar gibi geçti*’nin Oscar’lı artisti Vivien Leigh olmasıydı. Vivien Leigh yir-

mili yaşlarının sonunda, kariyerinin en parlak döneminde vereme yakalandı. Son demlerine kadar sahneleri bırak-

mayan bu talihsiz kadının (ilginç bir tesadüftür!) son canlandırdığı rol tüberkülozdan ölen zengin bir kadın idi. 

Oyunu Anton Chekhov yazmıştı. Tüberküloz Chekhov’un da hayatını noktalayacaktı. 

 

 

 

 

 

Vivien Leigh, Scarlett O’Hara rolünde 

 

 

  ‘’Hayat mı sanatı doğuruyor, yoksa sanat hayatın aslında ta kendisi mi?” şeklinde düşünürken aslında 

hayatı da, sanatı da, gözle görülmeyen minik bir canlı türünün şekillendiriyor olması  çok düşündürücü geliyor. 

Öyle değil mi?  

  Görüyoruz ki yitip giden onca insan arasında kayda geçenler, daha çok sanatla uğraşanlar. Sanat bir anlamda 

hayatı kayıt altına alıyor belki de… 
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  Tedavi edilmeyen verem hastalığında süreç genellikle uzundur; hüzünlü, sakin ve sessizdir. Kayıplar bir anlamda 

kaderin tezahürüdür. Önceki yazılarımızda söz ettiğimiz genç şairler Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur’un şiirle-

rinde de gördüğümüz şekilde sanatçılar, semptomlarını ve acılarını tarif ederek beklemişlerdir ölümü. Onlardan 

çok önce yaşamış İngiliz romantik şairi John Keats de 1819 yılında ‘gençlik solar, hayalet gibi zayıflar ve ölür’ sa-

tırlarını yazdıktan iki yıl sonra 26 yaşında veremden ölmüştür.   

  Sanat dünyasının ünlülerinden besteci Chopin; yazarlar Moliere, Franz Kafka ve Dostoyevski de verem kurbanla-

rıdır. Bu liste ünlülerle çok uzayabilir, zira 19. yy başında Avrupa nüfusunun %70’i veremli idi. Türkiye’de ise 

1920’li yıllarda yaygın olan birçok bulaşıcı hastalık içerisinde en yüksek ölüm oranı vereme aittir.  

  Hassas ve zayıf bünyelerde ortaya çıkması ve melankolik süreciyle daha çok sanatçıların ve narin insanların has-

talığı olarak bilinen verem, tarihte pek çok yöneticiyi de kurban seçmiştir. Osmanlı tarihinde birçok padişah, şeh-

zade ve harem mensubu da  bu hastalıktan muzdarip olmuştur. İkinci Mahmud’un annesi, analığı ve oğlu Abdül-

mecit de bu hastalıktan ölmüştür. Abdülmecit’in haremindeki 18 kadının yarısı tüberküloz mikrobunu kapmıştı. 

İkinci Abdülhamid de hastalıklı akciğer zemininde gelişen zatürrenin ilerlemesi sonucu öldü. Son padişah Vahdet-

tin  İtalya’da kalp krizinden ölse de tek akciğerinin tüberküloz nedeniyle haraplanmış olduğu otopsi kayıtlarına 

geçmiştir. 

 

  Biz büyürken cep telefonu ve internet olanaklarından yoksun, uzun ve bazen de sıkıcı yaz tatillerimiz olurdu. 

Sokakta oynamaktan artan zamanlarımızda klasik romanlar okuma modası vardı. Okullarda okunacak klasiklerin 

listeleri verilirdi.  Balzac, Dostoyevski, Tolstoy, Emile Zola gibi yazarların başı çektiği bu listede Bronte soyadlı üç 

tane kadın yazar da vardı. Jane Eyre (Charlotte Bronte), Uğultulu tepeler (Emily Bronte) ve Agnes Gray (Anne 

Bronte). Ben evden ve okuldan gelen bütün yönlendirmelere karşın nedense klasik romanların ağır ve tasvirli ya-

zılarını çoğu kez konsantre olup okuyamaz, binbir türlü bahane uydururdum. Okuyabildiğim ve sevdiğim az sayı-

daki klasikten biri de Uğultulu Tepeler’di. Yıllar sonra bunun yazarının sadece bir roman yazabilecek kadar kısa 

yaşadığını öğrenecektim. Altında yatan aile dramının nedenini ise, özel yöntemlerle boyayıp  mikroskop altında 

inceleyeceğim o zamanlar  hiç aklıma gelmemişti! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Aside dirençli bu minik basil bazen ailesel kayıpların nedeni olmuştur. Bunun en tipik örneği İngiliz edebiyatının 

gidişatını etkileyen yetenekli yazar kız kardeşler 'Bronte kardeşlerin (Charlotte, Emily ve Anne Bronte)' öy-

küsüdür.  

  Ailenin hikayesi aslında yazar kardeşlerden ziyade, babaları Patrick’in etkileyici hikayesidir. Önce karısını, daha 

sonra 6 çocuğunun tamamını veremden kaybettikten sonra 84 yaşına kadar yaşayan Patrick Bronte’nin talihsiz 

hikayesi ... 

  Patrick Bronte ve karısı Maria İngiltere’de Haworth kasabasında 6 çocuklarıyla birlikte yaşıyorlardı. Maria, 

Elizabeth, Charlotte, Branwell, Emily ve Anne. En büyük çocuk Maria 7 yaşındayken, önce evin 38 yaşındaki an-

nesi tüberkülozdan ölür. Bunu 4 yıl sonra ilk iki kız çocuğunun (Maria ve Elizabeth) gittikleri okulun bakımsız ko-

şulları yüzünden aynı hastalık nedeniyle kaybı izler. Babaları teyzelerinin desteğiyle çocuklarını büyütürken onla-

rın eğitimlerine her zaman özel ilgi gösterir. Çocuklar dil, sanat ve edebiyat eğitimleri alırlar. Kendi başlarına pi-

yesler oynar, denemeler yazarlar. Üç kız kardeş önce birlikte bir şiir kitabı çıkartırlar. Burada kullandıkları isimler 

sahte, erkek isimleridir. Zira o dönem İngiltere’sinde kadınların edebiyatla uğraşmaları hoş karşılanmaz. Emily ve  
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Anne Bronte romanlarını 1847 yılında yayınlamışlardır. 1848 yılında kalan kardeşler arasında adeta bir kıyım ya-

şanır. Evin tek erkek çocuğu Branwell çok yetenekli olmasına karşın hayatını düzenleyemez ve  31 yaşına gelince 

o da veremden ve alkolden hayatını kaybeder. Birkaç ay sonra Emily Bronte 30 yaşında, ondan bir yıl sonra da 

Anne Bronte 29 yaşında vereme teslim olur. Abla Charlotte ve baba ailenin tek kalan bireyleridir. Charlotte’ın ro-

manı Jane Eyre çok büyük başarı kazanır. Charlotte Bronte kardeşlerin en ünlüsü olmuştur. Başladığı birçok ro-

manı ne yazık ki bitiremeden 1854 yılında hayata gözlerini yumar. 38 yaşındadır. Ölmeden 9 ay önce Arthur Bell 

Nicholls ile evlenmiştir ve hamiledir... Ölüm nedeni hamileliğin tetiklediği tüberküloz olarak düşünülse de, daha 

sonradan kusma ve aşırı zayıflama gibi belirtileri ve gebeliği göz önüne alınarak hiperemezis gravidarum da olabi-

leceği söylenmiştir.  

  Bütün çocuklarını kaybeden ve bakıma muhtaç kalan Patrick’e ölene kadar damadı bakar.  Arthur Bell Nicholls 

1906'da 87 yaşında dünyaya Bronte’lerin evinde gözlerini kapatır.  

 

 

 

 

 

 

Bu resim 1835’de erkek kardeş Branwell Bronte tarafından çizilmiştir. Sırasıy-

la Anne, Emily ve Chartotte Bronte kardeşler görülmektedir. Branwell baba-

sıyla yaptığı bir tartışmanın ardından kendisini çizdiği bölümü silmiştir. İnce-

lendiğinde izi görülmektedir.  

 

Risk altında bir meslek... 

 Aşı ve tedavinin olmadığı dönemlerde tıp doktorları doğrudan risk altında yaşamaktadılar. Anton Pavlovich 

Chekhov 1884’te Moskova Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından okul yılları boyunca uğraştığı edebiyat dünyasına 

giriş yapmayı tercih etmiştir. Aynı yıllarda onu ölüme götürecek tüberküloza da yakalanmıştır. 

Bir başka etkileyici örnek stetoskopun mucidi Fransız tıp doktoru  René-Théophile-Hyacinthe Laennec’in hika-

yesidir. Fransız ihtilalinden 8 yıl önce doğan Laennec, 5 yaşındayken tüberküloz yüzünden annesiz kaldı. Bakımını 

üstlenen doktor  amcasının yanında eğitim görürken tıbba yöneldi. 1816'da şişman bir hastanın göğsünü dinle-

mek için, sokakta çocukların oyunundan etkilenerek, kağıdı bükerek geliştirdiği boruyu kullandı ve seslerin daha 

yüksek duyulduğunu izledi. Sonraki 3 yıl süresince değişik ebat ve malzemelerle yaptığı denemelerde 25 cm 

uzunluğunda, 3.5 cm çapında tahta tüp kullandı ve ilk stetoskop böylece tıp dünyasında yerini aldı. Laennec yaşa-

dığı sürede akciğer hastalıkları ile ilgilenmiş, birçok buluşa imza atmış, siroza adını vermiş, melanomların akciğer 

metastazlarını, tıptaki birçok bulguyu tanımlamıştır. Uzun yıllar akciğer hastalarıyla uğraşmış olan bu tıp ve bilim 

adamı, hastalık belirtileri baş gösterdiğinde verem olduğunu kabul etmek istememiş ancak son aylarında yeğeni-

ne kendi aletiyle akciğerlerini dinlettikten ve duyduğu sesleri tarif ettirdikten sonra duyulan seslerin kaviter tüber-

küloza ait olduğunu, çok az ömrü kaldığını anlamıştır. Yeğenine bilimsel çalışmalarını, saatini ve yüzüğünü bırakır-

ken en büyük mirasım dediği stetoskobunu da vermiştir.    

Bu kıymetli tıp adamı 45 yaşında 1826 yılında tıpkı ağabeyi ve amcası gibi tüberküloz yüzünden dünyaya veda 

etmiştir.  
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  Laennec öğrencilerin önünde bir hastasının ciğerlerini dinlerken... Dinlemeyi eski klasik yöntemle 

kulağını dayayarak yapmakta, elinde ise geliştirdiği stetoskopu tutmaktadır. Hastanın tükenmişliği 

tüberkülozu düşündürmektedir.  Resim, National Library of Medicine için Théobald Chartran (Fransız 

propaganda ressamı) tarafından yapılmıştır. 

   

  Bütün bu kayıplara baktığımızda; bakterinin tanımlanmasından başlayıp, aşının bulunmasına ve tedavideki ilaç-

ların gelişimine bilimin ışığında katkıda bulunanların, insanlık adına ne büyük hizmetler yapmış olduğunu düşün-

memek elde değil...  

  Hastalar için yaşayan ve onları iyi etmek uğruna hastalanan tıp camiasının tüm isimsiz kahramanlarını Nazım 

Hikmet’in bir şiiriyle analım.   

 

 

 

Yaşamaya Dair 

 
Yaşamak şakaya gelmez, 

 

Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın, 

Bir sincap gibi mesela, 

Yani, yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden 

Yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. 

Yaşamayı ciddiye alacaksın, 

 

Yani, o derecede, öylesine ki, 

Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 

SANATA VE TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 



 12 

Yahut, kocaman gözlüklerin, 

Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 

İnsanlar için ölebileceksin, 

Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 

Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 

Hem de en güzel, 

En gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. 

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 

Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 

Yaşamak, yani ağır bastığından.   (1947) 

 

Sağlıcakla kalın, sevgiyle yaşayın.. 

 
……………………………………………………………........................ 
Ek not* Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı Tüm Zamanların En İyi Filmleri listesinde (AFI's 100 Years... 100 

Movies) dördüncü sıradadır. Zamanında tüm dünyada toplam 400,176,459 $ hasılat yapmış olup enflasyon göz 
önüne alınarak yapılan tabloya göre film tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan filmi olarak kabul edilmiştir. 
 

Dikkat! Kene sezonundayız...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Dr. H. Cenk MİRZA, AFIAP 
Fotoğrafın çekildiği yer : Merzifon, Amasya 
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MİKROGÜLMECE 
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MİKROGÜLMECE 

Dr. H. Cenk MİRZA, AFIAP  
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MİKROBULMACA 

1- 'Kanda parazit bulunması' durumunu ifade eden terim. 2- İnsanlara 'Aedes' cinsi sivrisineklerle bulaşan; 

ateş, döküntü, eklem ağrısı, konjunktivit gibi belirtilerle seyreden; Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik 

Adaları, Orta ve Güney Amerika' da görülen viral hastalığın etkeni. 3- Etkisini, fungal sterol biyosentezini engel-

leyerek gösteren bir antifungal. 4- Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük yapıların, büyütülmüş görüntüleri-

nin elde edilmesinde kullanılan optik araç. 5- Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ekim, pasaj ve preparat hazırla-

ma gibi işlemlerde kullanılan; ucu yuvarlak, çengel veya iğne şeklinde olabilen araç. 6- Kligler Iron Agar'da 

inkübasyon sonrasında, bu besiyerinin tamamında sarı renk oluşturan bir bakterinin fermente ettiği anlaşılan 

şeker türü. 7- 'Epidemik parotit' olarak da bilinen hastalık. 8- Bazı insanların eritrositleri yüzeyinde bulunan, ilk 

kez 'Rhesus' türü maymunlarda keşfedilmiş olan antijen. 9- Tek başına antijenik olmayan; ancak taşıyıcı bir 

proteinle bağlandıklarında immün yanıt oluşturan moleküllere verilen isim. 10- Fotoğrafta görülen, oral polio 

aşısını geliştiren virolog. 11- Anaerop etkinliği yüksek, sefamisin grubuna mensup bir sefalosporin. 12- 'Plevral 

boşlukta pürülan sıvı toplanması' durumunu ifade eden terim. 13- Üçüncü kuşak sefalosporinlerden birisi. 14- 

İçerisinde; menenjit ve bel soğukluğu etkenlerini de barındıran Gram (-) diplokok şeklinde görülen bakteri cin-

si. 15- Spiroket türü bir bakterinin neden olduğu; deri, mukoza ve iç organları tutabilen, tedavi edilmediğinde 

kronikleşen cinsel yolla bulaşan bir hastalık. 16- Halk arasında 'çıban' olarak bilinen, genellikle S.aureus'un ne-

den olduğu kıl folikülü apsesi. 17- Taksonomide, hiyerarşik olarak 'sınıf' ile 'aile' arasında kalan birimin adı. 18- 

Rickettsia cinsi bakteriler tarafından oluşturulan, bitler aracılığıyla bulaşan hastalık. 19- İnsanlarda enfeksiyona 

neden olan çeşitli bakteri ve virüsler için vektör görevi gören, kanla beslenen eklembacaklı. 20- 

'Enteropatojenik E.coli' nin kısa adı. 21- Etkisini bakterilerdeki 'DNA giraz' ve 'topoizomeraz 4' enzimlerini 

inhibe ederek gösteren antibiyotik grubu. 22- 'Ribonükleik asit'in kısa adı. 23- Corynebacterium türü bakteriler-

de bulunan 'metakromatik cisimciklerin' gösterilmesi amacıyla uygulanan boyama yöntemlerinden birisinin adı. 

24- Plasmodium'un insandaki devresinde, şizontların parçalanmasıyla oluşan tek çekirdekli hücrelere verilen 

isim.  
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              19 20   
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http://historiaybiografias.com/malas10


 16 

 ASM Conference on Streptococcal Genetics : 31 

Temmuz - 3 Ağustos 2016, Washington, DC, 

A.B.D. 

 

 Kan Parazitleri Tanı Kursu : 3 - 4 Eylül 2016, Acı-

badem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikro-

biyoloji A.D., İstanbul 

 6th ASM Conference on Beneficial Microbes : 9 - 12 

Eylül 2016,Seattle,WA,A.B.D. 

 

 4th Antivirals Congress : 18 - 21 Eylül 2016, 

Sitges, Barcelona, İspanya 

 

 KLİMUD Konya Bölge Toplantısı :  24 Eylül 2016, 

SB Konya Eğıtım ve Araştırma Hastanesi 

 

 Anaerobic Bacteria: Next Generation Technology 

Meets Anaerobic Diagnostics, ESCMID Postgraduate 

Technical Workshop : 26 - 28 Eylül 2016, 

Groningen, Hollanda 

 

 Difficult-to-Treat Mycobacterial Infections, ESCMID 

Postgraduate Education Course : 28 - 30 Eylül 

2016, Brac, Hırvatistan 

 

 8. Ulusal Hidatoloji Kongresi : 28 Eylül - 1 Ekim 

2016, Çorum 

 

 Uygulamalı İleri IFA ve Otoantikor Testleri Kursu :  

      1-2 Ekim 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi      

      Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., Trabzon 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

TEMMUZ 2016 

Pzt Sal Ça Per Cu Cm Pa

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

EYLÜL 2016 

Pzt Sal Çar Per Cu Cm Pa

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

AĞUSTOS 2016 

Pzt Sal Çar Per Cu Cm Paz 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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ARAMIZA YENİ KATILAN UZMANLARIMIZ 

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

Sahibi: KLİMUD 

Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI 

Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU , H.Cenk MİRZA 

Tasarım ve Dizgi: Pelin EŞBER 

Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67 

E-posta: info@klimud.org 

YAKLAŞAN ÖNEMLİ GÜNLER 

Dünya Zoonoz Günü : 6 Temmuz 2016 

 

 

Dünya Hepatit Günü : 28 Temmuz 2016 

 
Dünya Sivrisinek Günü : 20 Ağustos 2016 

 
Dünya Sepsis Günü : 13 Eylül 2016 

 
 Dünya Kuduz Günü : 28 Eylül 2016  

ADI SOYADI  KURUM  

Egemen GÖKBOLAT Burdur Devlet Hastanesi 

Hilal KUZUCU MALÇOK Niğde Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Mesut BULUT Ağrı Devlet Hastanesi 

Nilgül UZUN Artvin Devlet Hastanesi 

Rıfat BÜLBÜL Bilecik Devlet Hastanesi 

Sefer Erman YILMAZ Uşak Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Semra KAVAS GENÇ İstanbul Anadolu Kuzey KHB Sağ. Bilim. Üniv. 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Suat ÖZLÜK Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

Çağlar ALAN Yozgat Devlet Hastanesi 

Havva KAYA Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Meral AKARCA Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi 

http://www.klimud.org

