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  Sağlık Bakanlığı (THSK) ‘ndan Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş  Laboratuvarların Çalış-

ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  22 Ocak 2015  tarihinde yayınlandı. 

 

Klimud Bülten 
Bülten Tarihi : Nisan 2015  

Cilt 2 , Sayı 1 

    

   Bu yıl derneğimizin ve uzmanlarımızın bazı ilkleri yaşadığı yıl olacak. Derneğimiz tarafından düzen-

lenen ilk “okul” programı 14-17 Ocak tarihlerinde 41 katılımcı ile gerçekleşti. Ardından bilgisayar or-

tamında 21 Şubat günü çok merkezli olarak “Uzmanlık Yeterlik Sınavı” yapıldı. Bu çalışmalar bizlerin 

yaşam boyu öğrenmeye devam ettiğimizin ve yetkinliklerimizin belgelenmesi için oldukça önemliler. 

En son olarak hatırlatmamız gereken diğer bir yenilik, eskiden özel laboratuvarlarda yürütülen bir 

süreç olan ruhsatlandırma 9.10.2013 tarihinde yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ile tüm 

kamu laboratuarları için zorunlu hale getirildi. Bu ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması için veri-

len son süre 31.12.2015 olarak belirlenmiş durumda. Derneğimiz ruhsatlandırma sürecinde soracak-

larınız için klimud@gmail.com adresinden göndereceğiniz e-postalara cevapları sunmayı hedeflemek-

tedir. 

   Yıl sonu itibari ile laboratuvarlarınızda uzmanlık belgeleriniz ve ruhsatlarınız yanında çalışmalarınızı 

yeterlik belgeleriniz ile süslemenizi ümit ederiz. 

 

                                                                                                             Doç. Dr. Alper AKÇALI 

 

 

EDİTÖRÜN PETRİSİ 

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI  

mailto:klimud@gmail.com


 2 

  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) üyele- 
rinin mesleki alanda gelişimlerine katkı vermek adına 
“Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları 
Mikrobiyolojisi” konulu KLİMUD 1. Kış Okulu 14-17 Ocak 
2015 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Trabzon’da gerçekleştiril-
di.41 Katılımcı ve 16 eğiticinin bir arada büyük özverisi 
ile gerçekleşen okul süreci eğitim programı ve sosyal 
aktivitelerimizle oldukça başarılı geçmiştir. 
 

  13 Aralık 2014 cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirdi-
ğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve     
Akreditasyon ve Klinik Viroloji Çalışma Grupları işbirliği 
ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen ''Virüs 
Hastalıklarının Serolojik Tanısı: Rutin Tanı Testlerinin 
Kalite Kontrolü, Uygulanması, Yorumlanması,            
Raporlanması” konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli    
Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla    
destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
 

  Amacı, siz Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının rutin 
çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 
mesleki gelişimlerini değerlendirmek olan tıbbi mikrobi-
yoloji yeterlik sınavı bu yıl 21 Şubat tarihinde 32’i uz-
man ve 4’ü son yıl uzmanlık öğrencisi olmak üzere top-
lam 36 meslektaşımızın katılımı ile yapılmıştır. Bilgisa-
yar ortamında on ine olarak gerçekleştirdiğimiz bu sına-
vın hazırlık aşamasında, soruların hazırlanmasında ve 
seçilmesinde, sınavın altı ayrı il merkezinde yürütülme-
sinde ve sınav sonrasında yeniden değerlendirme aşa-
masında bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm öğretim 
üyesi hocalarımıza ve yardımcılarına teşekkürü bir borç 
biliyoruz. Asıl teşekkürü hak edenlerin ise koşullarını 
zorlayarak bu sınava coşku ile katılan meslektaşlarımız 
olduğunu düşünüyoruz. Yeni sınavlarda hep birlikte ve 
heyecanla çalışabilmek umudu ile saygı ve sevgilerimizi 
sunuyoruz. 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD 1. Kış Okulu Gerçekleştirildi 

TTMYK Yeterlik Sınavı Yapıldı 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI  

13 Aralık İzmir 
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  Derneğimiz Genç Uzman ve Asistanların bilimsel alan-
daki gelişimlerine bir katkı sağlamak amacıyla yürüttü-
ğümüz ECCMID Kongre Desteği programı kapsamında 
2015 yılı desteğine  Arş. Gör. Dr. Büşra Betül ÖZMEN 
ÇAPIN ve Arş. Gör. Dr. Duygu ÖCAL hak kazanmıştır. 
 

 
  21 Mart Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirdiğimiz, 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin (KLİMUD), 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi  
(ADSİ) ve Tıbbi Mikoloji Çalışma Grupları işbirliği ile  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabi-
lim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen ''Yoğun Bakım Üni-
tesi Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik Yaklaşım—
Antimikrobiyal Yönetim” konulu Sürekli Tıp Eğitimi / 
Sürekli    Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunum-
larıyla    destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 
 
 

  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği olarak misyonu-
muz çerçevesinde en çok önem verdiğimiz konulardan 
biri olan Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Et-
kinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz 2015 yılı et-
kinlik programı yayınlandı.Web sayfamızdan ayrıntılı 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Derneğimizin çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 
‘’Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama 
Rehberleri’’nden dördüncüsü ‘’Deri, Deri Örnekleri, Yu-
muşak Doku Örnekleri– Göz Örnekleri’’  rehberimiz gö-
rüşlerinize açılmıştır. Rehbere www.klimud.org adresin-
den ulaşabilirsiniz. 
 
 

ECCMID 2015 Kongre Desteği 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI  

21 Mart İzmir 

KLİMUD 2015 Bilimsel Etkinlik 

Programı 

Deri , Deri Ekleri, Yumuşak Doku 

Örnekleri– Göz Örnekleri Rehberi 

Yayımlandı 
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  18 Nisan Cumartesi günü Gaziantep’te gerçekleştirdi-
ğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akre-
ditasyon ve Klinik Viroloji Çalışma Grupları işbirliği ile  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen ''Virüs Hasta-
lıklarının Serolojik Tanısı:Rutin Tanı Testlerinin Kalite 
Kontrolü, Uygulanması, Yorumlanması, Raporlanması” 
konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli    Mesleki Gelişim 
Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla    destek veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
 
    

   
  KLİMUD ve TMC  Yönetim Kurulları ortak toplantısı 19 
Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştiril-
di.Toplantıda her iki dernek yönetim kurulları, birlikte 
çalışmanın mikrobiyoloji camiasında bir sinerji oluştura-
cağı görüşünde buluştu.Bu birlikteliğin pek çok alanda 
sürdürülebilir olduğunu ve bu konuda tüm üyeler elle-
rinde geleni yapacaklarını dile getirdiler.Toplantı ortak 
çalışmalar için yakın iletişimde kalınması kararıyla son-
landırıldı. 

   18 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirdiği-
miz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 
İzlenmesi  (ADSİ) ve Tıbbi Mikoloji Çalışma Grupları 
işbirliği ile  Şişli Hamidiye Etfal EAH Tıbbi Mikrobiyoloji 
Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen ''Yoğun Bakım Üni-
tesi Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik Yaklaşım—
Antimikrobiyal Yönetim” konulu Sürekli Tıp Eğitimi / 
Sürekli    Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunum-
larıyla    destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI  

18 Nisan İstanbul 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI  

18 Nisan Gaziantep 

KLİMUD-TMC Yönetim Kurulları 

Ortak Toplantısı 



 5 

1-Canlı dokulara yayılmayan, keratinli tabakalarda sınırlı kalan 

ve keratinolitik aktiviteli proteolitik enzimleriyle insanlarda ve 

hayvanlarda patolojik değişimlere neden olan mantar türlerine 

verilen ad. 2-Laboratuvar koşullarında A grubu streptokokları 

diğer streptokoklardan ayırt etmek için yapılan testte kullanılan 

antibiyotik. 3-Klebsiella granulomatis’in sebep olduğu, inguinal 

bölgede ve dış genital organlarda ülserleşme gösteren 

granülomlar oluşmasıyla belirgin, cinsel temasla geçen hasta-

lık. 4- Çimlenme borusu oluşumunun arandığı, C.albicans ve C. 

dubliniensis için pozitif olan testin adı. 5- Solunum yollarını 

tutan bir virüsün kısaltması. 6- ‘Chagas hastalığı’na neden olan 

parazitin adı. 7-Bakteri yüzeyinden dışarı doğru uzanan, prote-

inden oluşmuş, bakterinin yüzeylere yapışmasını veya DNA’nın 

bir bakteriden diğerine aktarılmasını sağlayan ince, kısa, saçsı 

uzantıların adı. 8- Gram boyama yönteminin ilk basamağında 

kullanılan boya. 9- Fotoğrafta görülen; kuduz aşısını bulan 

mikrobiyolog ve kimyager. 10- Gıdalarda kullanılan 135°C ısı 

ile kısa sürede sterilizasyon tekniğinin kısa adı. 11- 

Laboratuvarlarda kullanılan; silindir şeklinde, cam malzemeden 

yapılmış, üzerinde ml. cinsinden bölmeler bulunan ölçü kabı. 

12- Triazol türevi bir antifungal. 13- Kanlı agar besiyerinde 

kolonilerin etrafında soluk yeşil renkli bir alanın meydana gel-

mesiyle karakterize hemoliz türü. 14- Halk arasında ‘bel 

soğukluğu’ olarak bilinen hastalık. 15- Tetanoz hastalığında  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

görülebilen; vücudun ekstansör kaslarının gerilmesi sonucu 

gövdenin yay biçimi alarak kasılması durumu. 16- Bazı virüs-

lerde bulunan, kapsid yapısını çevreleyen katman. 17- 

Trichosporon türü mantarların kıl gövdesinde oluşturduğu 

yüzeyel enfeksiyon. 18- Solunum yolu enfeksiyonu, 

konjunktivit, gastroenterit gibi tablolara neden olabilen zarfsız, 

DNA virüsü. 19- Verotoksinleri ile kanlı ishale neden olabilen 

bakterinin kısa adı. 20- Listeria monocytogenes'in tanımlanma-

sı için kullanılan; tavşan gözüne uygulanan test. 21- Yuvarlak 

solucan. 22-Kanda virüs varlığını belirtmek için kullanılan te-

rim. 23- PCR işlemi sırasında DNA kopyasını oluşturmak için 

hedef DNA'ya bağlanan oligonükleotit. 24-Diphyllobothrium 

latum ve Dracunculus medinensis gibi parazitler için ara konak 

görevi gören su kabuklusu. 25- Antibiyotik içeren plastik şerit-

lerin kullanıldığı ticari ‘MİK’ belirleme yöntemi. 26- 

Streptomyces roseosporus'dan elde edilen; ‘siklik lipopeptid’ 

sınıfına mensup antibiyotik. 27- Gram boyama yönteminin 

ikinci basamağında kullanılan boya. 28- Taksonomide cins ka-

tegorisinin altında bulunan basamak. 29- Antikor ve kompleks 

bir antijen arasındaki bağlanma kuvveti. 30- ‘İndirekt floresan 

antikor’ testinin kısaltması. 31- Üyesi bulunduğunuz derneğin 

kısaltması. (Henüz üye değilseniz, başvurunuzdan memnun 

oluruz.)  32- Yaprak biçimi gösteren; yassı solucanların bir 

sınıfı. 

MİKRO BULMACA 
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Her şey normal bir ishal gibi başlamıştı. “Normal 

ishal”, bizim şimdi emekli olmuş olan, sürekli gaitada 

parazit için preparat hazırlayan bir laboratuvar teknis-

yenimizin tanımıydı. Hiç tiksinmeden, yoğurt kapakla-

rından daha zor açılan, o plastik dışkı kaplarının siyah 

kapak kenarını biraz kırıp açar ve makroskopisini görür 

görmez seslenirdi; “Hocam, bu normal ishal”,  “Hocam, 

bu kesin amip”, “Hocam, bunun midesi kanamış”. Doğ-

rusu, yarısından çoğunu tuttururdu. Gerçi benim daha 

yeni asistan olduğum o yıllarda, amip tanısı bu kadar 

zor konmazdı. Eğer bol kanlı, jöle gibi bir dışkı, az löko-

sit, amip kistleri ve amiboid hareketli trofozoidler varsa, 

rapor verilirdi. Boyalar veya antijen testleriyle doğrulan-

maya çalışılmazdı.  

Kardeşim üniversiteye o yıl girmiş ve lisenin 

kıyafet,ders saatleri filan gibi zorlamalarından kurtulun-

ca delikanlılığının tüm gereklerini yerine getirmek için 

dersleri asmaya, kızlarla dolaşmaya başlamıştı.Büyük 

bir olasılıkla bir kebapçıda yediği bir şeyler yüzünden 

ishal olmuştu, kötü kokulu, karnını buran, gazlı bir is-

hal.Hemen haşlanmış patatesli, pilavlı, demli çaylı, nane 

limonlu diyete başlattım. Ama bir işe yaramadı. Semp-

tomlar kesilmeyince, didişmeye başladık inatçı karde-

şimle. Ben; doğal olarak tahlil yapıp, sonucuna göre 

antibiyotik veya anti-paraziter bir şeyler başlamayı isti-

yordum. O ise, bir an önce gezip tozmak istediği için, 

“İshal kesici ilaç ver bana” diye ısrar ediyordu.  

”Kesinlikle olmaz, ishal, öksürük kesilmez; daha çok 

zarar veririz” diye karşı çıkıyordum. İtişe kakışa değerli 

gaitasını alıp, bakabildik sonunda. Açıkçası o kötü koku-

lu, yağlı dışkıda sürüyle sevimli Giardia göreceğimden 

çok emindim ama kaç kere baktık; ne ben, ne de kı-

demlilerim veya her gün parazit bakan teknisyenlerimiz, 

patolojik bir şey bulamadık. Kültür sonuçları da, normal 

floraydı. Her şey normal görünüyordu ama bizimkinin 

iki büklüm olup, tuvalete koşturması filan azalmıyordu. 

Durum böyle olunca, asi kardeşim beni dinlemeyip ar-

kadaşlarından bulduğu ishal durdurucu bir tableti yutu-

verdi. İlaç çok etkiliydi gerçekten. İshal, bıçakla kesil-

miş gibi durdu. Gel gelelim bu sefer, mide bulantısı ve 

kusma başladı, hem de ne başlamak. Bir oturuşta iki üç 

porsiyon İskender yiyen, doymak bilmeyen kardeşim, 

bir yudum su bile içince kusuyordu artık. Korkudan, 

hem siprofloksasin hem metronidazol başladık hemen. 

Ama fayda etmedi. Uzun boyu, geniş omuzları ve 

George Clooney’e benzeyen yüz hatlarıyla herkesin hay-

ran olduğu kardeşim, hızla halsizleşip zayıflamaya baş-

ladı. Ben de, hastanede bir enfeksiyon hastalıklarına, 

bir gastroenterolojiye koşturmaya başladım. Sonuçta 

ortak karar, acilen endoskopi yapılmasıydı. Söylemesi 

kolay tabi… Benim inatçı keçi kardeşim, bir yandan ku-

suyor, öte yandan “Ben asla hortum yutmam” diye dire-

tiyordu. Küçük çocuk değildi ki, o istemese de kucakla-

yıp götüremiyordun tahlile.  Sonunda üniversitedeki 

hocalarıma gittik. Bu sefer hastaneye yatırıp, araştırma-

ya başladılar. Hiçbir şey yemeyip, sürekli kustuğu için 

doğru dürüst gaita veremiyordu. Baş şüpheli, hala 

Giardia olduğu için safra çekilip, orada da bakıldı ama 

rastlanmadı. Ben çıkacak sonuçlardan korka korka, anti

-HIV’den PPD’ye her türlü testi yaptırıyordum. Sonuçlar 

hep temizdi. Bu arada serumlara, anti-emetiklere rağ-

men, düzelme yoktu kardeşimde. MR çekilmesine karar 

verildi. Sonuç can sıkıcıydı. Abdomende paraaortik 

lenfadenopatiler görülmüştü. Bütün bu testler yapılırken 

bir ay geçmiş ve kardeşim inanılması zor şekilde 20 kilo 

vermiş, tanınmaz hale gelmişti. Sonunda, daha ilk hafta 

yapılması gereken testler tekrar istendi; mutlaka en-

doskopi ve kolonoskopi yapılmalıydı. Klinisyenler ya 

barsak tüberkülozu ya da lenfoması diyorlardı. Bu arada 

aksi hastam, iyice iskelete dönmüştü, kaslar zayıflamış, 

periferik nöropatiler gelişmiş ve adım atamayacak hale 

gelmişti. Buna rağmen “Ben hortum yutmam, vücudu-

ma sokturmam” diyebiliyordu. Annem ve babam gizli 

gizli ağlıyorlar, bir tanecik oğlumuz ölüyor diye düşünü-

yorlardı. Ben doktor olduğum için, daha kötü hissedi-

yordum. Daha tanı bile koyamadan, bir tanecik kardeşi-

min gözümün önünde eriyip gitmesine dayanamıyor-

dum. Sonunda, şimdi nerdeyse rutin olarak herkese 

uygulanan ama o zaman nedense pek uygulanmayan 

şekilde, anestezi altında endoskopiye razı ettik. O günü 

hiç unutamam. Doktor abla olarak, ben de girmiştim 

endoskopiye. Gastroenterolog, “ileum başlangıcında 

multiple adenopatiler” diyince, az daha oraya yığılıveri-

yordum. Biyopsiler alındı, herkes üzgündü. “Bu iyi bir 

şey olamaz, büyük ihtimalle lenfoma” diye konuşuluyor-

du. Parçaları ülkenin en iyi gastroenteroloji patoloğuna  

BİR İSHAL ÖYKÜSÜ 
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nasıl götürdüğümü, sonuç çıkana kadar nasıl 

beklediğimi, ancak böyle bir süreci yaşayanlar bilir.  

Raporu görünce yeniden doğduk sanki. 

“Giardiazis ve benign lenfadenopatiler “ yazısını gör-

mek, bir türlü inanamayıp gidip tekrar tekrar patoloji 

uzmanlarıyla konuşmak, neden kaç kere bakıldığı halde 

paraziti göremediğimizi, daha önce körlemesine tedavi 

verildiği halde neden iyileşmediğini, tek doz ishal dur-

durucunun bu kadar invaziv ve korkunç sonuçlara nasıl 

yol açtığını anlamaya çalışmanın hiçbir önemi yoktu. 

Tedavisi olan, en baştan beri olağan şüpheli olan, o se-

vimli görünüşlü kamçılı parazitin, kardeşimi neredeyse 

öldüreceğini kabullendik. İyileşme, uzun süre 

metronidazol tedavisinden sonra, yavaş yavaş oldu. Bir 

süre yürüyemedi, derin tendon refleksleri kaybolmuştu.  

 

 

 

 

Dünya Sıtma Günü     : 25 Nisan 2015 

Dünya Zoonoz Günü  : 6 Temmuz 2015 

Dünya Hepatit Günü   : 28 Temmuz 2015 

Dünya Sivrisinek Günü :20 Ağustos 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ama birkaç ay sonra, neredeyse eski haline gel-

di. Endoskopi korkusu, söz dinlememesi ve inadı yüzün-

den, üniversitede bir dönem kaybetmişti. Ama çok şü-

kür, iyiydi artık. Babamın yorumuna göre, Allah sevin-

dirmek istediklerinin eşeğini kaybettirip buldururmuş. 

Biz de Allah’ın sevgili kullarındanmışız. Şimdi, üç çocuk 

babası ve sağlıklı olduğunu görmenin mutluluğu ölçüle-

mez. 

                        Uzm.Dr. Nevreste Çelikbilek 

                                   Ankara Atatürk EAH 

 

 

BİR İSHAL ÖYKÜSÜ 

YAKLAŞAN ÖNEMLİ GÜNLER 
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KLİMUD Gaziantep Bölge Toplantısı : 18 Nisan 2015 

KLİMUD İstanbul Bölge Toplantısı : 18 Nisan 2015 

KLİMUD-TMC  Yorumlu Kısıtlı Antibiyogram Kursu 

EUCAST’a Geçiş 3 :    1-2 Mayıs 2015 İstanbul 

30. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi: 6-10 

Mayıs 2015 Girne-KIBRIS 

7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu: 8-10 Mayıs 2015, 

Mersin www.mikobakteri2015.mersin.edu.tr 

KLİMUD Uygulamalı Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) 

Kursu: 16-17 Mayıs 2015, Kayseri 

KLİMUD Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların 

Laboratuvar Tanısı Sempozyumu: 22 Mayıs 2015, De-

nizli 

KLİMUD  Ankara Bölge Toplantısı: 23 Mayıs 2015 

1st Blastocystis International Symposium: 28-29 Ma-

yıs 2015, Gazi Üniversitesi Ankara 

KLİMUD Temel Moleküler Teknikler Kursu: 30-31 Ma-

yıs 2015, Ankara 

Progress in Human and Animal Mycoplasmology: 3-5 

Haziran 2015, İstanbul 

10th International Symposium On The Biology of 

Acinetobacter: 3-5 Haziran 2015, Atina-

YUNANİSTAN 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

NİSAN 2015 
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MAYIS 2015 
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HAZİRAN 2015 
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyolojinin ku-

ruluşunda görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakkı 

BİLGEHAN, Prof. Dr. Nahide ALTAN ve Prof. Dr. Fethi 

SERTER’dir. 

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1955 yılında kurul-

masından iki yıl sonra, mikrobiyoloji dersleri ilk kez 

1957 yılında İzmir Devlet Hastanesi’nde çalışan Bakteri-

yoloji uzmanı Dr. Sait ÇALIK tarafından verilmeye baş-

lanmıştır. Aynı yıl Dr. ÇALIK görevinden ayrılınca, onun 

yerine İzmir Eşref Paşa Hastanesi’nde çalışmakta olan 

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Dr. Hak-

kı BİLGEHAN 31.12.1957 tarihinde Tıp Fakültesi’ne ek 

görev ile atanmıştır.  

  Ege Üniversitesi Senatosu’nun 20 Mayıs 1958 gün ve 

5/6 sayılı kararı ile Mikrobiyoloji birimi, Mikrobiyoloji  

Enstitüsü adı ile kurulmuş ve Enstitü Müdürlüğünü 

Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL üstlenmiştir. Daha sonra 

Doç. Dr. Nahide ALTAN 1958 ve Alb. Doç. Dr. Fethi 

SERTER 1959 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’n-

de Mikrobiyoloji dersleri vermeye başlamışlardır. Dr. 

Hakkı BİLGEHAN Mikrobiyoloji derslerine katkı sağlar-

ken pratik laboratuvarını kurmuş ve öğrencilerin pratik 

eğitimini de üstlenmiştir. Mikrobiyoloji Enstitüsü’ne 

atanmış olan asistanların eğitimi de Eşref Paşa Hastane-

si’ndeki mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülmüştür.  

  Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 1963 yılında kurulan 

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nin yönetimi Doç. Dr. Fet-

hi Serter’e verilmiştir. Tıbbi Uzmanlık Tüzüğündeki uz-

manlık dallarına da uygun olarak, Mikrobiyoloji 

Enstütüsü’nün adı Senatonun 15.01.1963 tarih ve 8 

sayılı kararı ile Mikrobiyoloji ve İntan Hastalıkları 

Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. Doç. Dr. Fethi  SERTER, 

Mikrobiyoloji ve İntan Hastalıkları Kürsüsü başkanlığına 

getirilmiştir. 1963 yılında doçent olan Hakkı BİLGEHAN, 

Eşref Paşa Hastanesinden ayrılarak doçent kadrosuna 

naklen atanmıştır. Kürsünün İntaniye kliniği İzmir Gö-

ğüs Hastalıkları Hastanesinde, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarları ise Bornova’da hizmet vermiştir. Kısa 

zamanda asistan kadrosu gelişmiş, değerli asistanlar 

eğitime girmişler ve uzmanlık dalının “Mikrobiyoloji ve 

İntan Hastalıkları” uzmanlığı olması nedeniyle eğitimle-

rinin bir kısmını Mikrobiyoloji’de bir kısmını Enfeksiyon 

Hastalıkları Kliniği’nde tamamlamışlar, uzmanlık ve aka-

demik yaşamlarını kürsünün iki bünyesinde sürdürmüş-

lerdir. Akademik yapılanmada yer alan öğretim üyele-

rinden Doç. Dr. Güney KARAKARTAL, Doç. Dr. Cahit 

GÜNHAN, Doç. Dr. Kemal YÜCE, Doç. Dr. Münir BÜKE 

ve Doç. Dr. Demir SERTER Enfeksiyon Hastalıkları Klini-

ği’nde çalışmayı seçerken, Doç. Dr. Altınay BİLGİÇ, 

Doç. Dr. Ayhan TOKBAŞ ve Doç. Dr. Emel TÜMBAY Mik-

robiyoloji biriminde çalışmayı tercih etmişlerdir. Klinikle-

re verilen laboratuvar hizmetinin kısa zamanda çoğal-

ması nedeniyle laboratuvarlar; mekan, çalışma düzeni 

ve personel açısından desteklenerek üç bölüme ayrıl-

mıştır. Bunlardan bakteriyoloji laboratuvarı Doç. Dr. 

Ayhan TOKBAŞ’ın, Seroloji ve İmmunoloji laboratuvarı 

Doç. Dr. Altınay BİLGİÇ’in ve Türkiye’de ilk kez ayrı bir 

çalışma birimi olarak kendisi tarafından kurulmuş olan 

Mikoloji laboratuvarı da Doç. Dr. Emel TÜMBAY’ın so-

rumluluğuna verilmiştir.  

  Yüksek Öğretim Kurulunun 1983 yılındaki onayı ile 

Mikrobiyoloji ve İntan Hastalıkları Kürsüsü’ne Parazito-

loji de dahil edilmiş ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 

ayrı bir Anabilim Dalı olarak ayrılmış, kürsünün adı, Tıp 

Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde Mikrobiyo-

loji Anabilim Dalı’na dönüşmüştür. Bu anabilim dalı, 

1992 yılında Parazitolojinin anabilim dalı olarak ayrılma-

sından sonra YÖK’ün de yeni düzenlenmesi gereğince 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

adını almıştır. Son olarak Yüksek Öğretim Kurulunun 

21.05.2009 tarihinde yaptığı düzenleme ile Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan birimimizin adı Tıb-

bi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmuştur.  

Kuruluşundan İtibaren Tıbbi Mikrobiyoloji Kürsü-

sü ve Anabilim Dalı Başkanları  

- Prof. Dr. Fethi SERTER (1957-1973) 

- Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN (1973-1978) 

- Prof. Dr. Cahit GÜNHAN (1978-1981) 

- Prof. Dr. Şevket YAŞAROL (1981-1989) 

- Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN (1989-1992) 

- Prof. Dr. Altınay BİLGİÇ (1992-2001) 

- Prof. Dr. Ramazan İNCİ (2001-2004) 

- Prof. Dr. Selda ERENSOY (2004-2007) 

- Prof. Dr. Tijen ÖZACAR (2007-2010) 

- Prof. Dr. Alper TÜNGER (2010-2013) 

- Prof. Dr. Feriha ÇİLLİ (2013-Devam ediyor) 
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  Gittikçe genişleyen ve hizmet yükü artan Anabilim Da-

lı, kuruluşundan 54 yıl sonra, Ekim 2011’de Ege Üniver-

sitesi Hastanesi ana binasının girişindeki bloğa taşınmış-

tır. Anabilim dalımızın yeni binasındaki iki katlı yerle-

şimde üst katta ofis odaları, alt katta laboratuvarlar bu-

lunmaktadır. Ofis katında bir Anabilim Dalı Başkanı, bir 

sekreter odası, 14 öğretim üyesi odası, 50 kişilik semi-

ner salonu ve bir toplantı odası bulunmaktadır. Alt katta 

BGD 2 olan viroloji seroloji, viroloji hücre kültürü, bak-

teriyoloji ve mikoloji kültür laboratuvarları, BGD 2 ve 

BGD3 olan mikobakteri laboratuvarı yanısıra dört adet 

moleküler mikrobiyoloji laboratuvarları, besiyeri ve ste-

rilizasyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun dışında alt 

katta klinik örneklerin pnömatik sistem ile mikrobiyolo-

jiye ulaştığı örnek kabul birimi ile iki adet +4 soğuk oda 

ve bir adet -20 soğuk oda bulunmaktadır. Yine bu katta 

teknisyen ve doktor dinlenme odaları, toplantı salonu, 

bir adet uzman ve asistan odaları yer almaktadır.  

  Anabilim Dalında halen 13 profesör, bir uzman hekim, 

uzmanlık eğitimi gören yedi uzmanlık öğrencisi, ve 27 

sağlık teknisyeni görev yapmaktadır. Anabilim Dalı’mıza 

uzmanlık öğrencileri TUS ile alınmaktadır ve kuruluşun-

dan günümüze kadar 113 uzman yetiştirilmiştir.  

  Anabilim Dalı kuruluşundan itibaren emekli olan öğre-

tim üyeleri; Prof. Dr. Nahide ALTAN (1989), Prof. Dr. 

Hakkı BİLGEHAN (1991), Prof. Dr. Ayhan TOKBAŞ 

(1997), Prof. Dr. Altınay BİLGİÇ (2007), Prof. Dr. Emel 

TÜMBAY (2008) ve Prof. Dr. Tijen ÖZACAR (2012)’dır.  

  Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının Sorumlu Öğre-

tim Üyeleri ve uzmanı:  

  Bakteriyoloji: Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL, Prof. Dr. 

Feriha ÇİLLİ, Prof. Dr. Alper TÜNGER, Prof. Dr. Şöhret 

AYDEMİR 

  Mikoloji: Prof. Dr. Ramazan İNCİ, Prof. Dr. Süleyha 

HİLMİOĞLU-POLAT, Prof. Dr. Dilek Yeşim METİN 

  Mikobakteriyoloji: Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU  

  Viroloji (Seroloji-Moleküler Viroloji-Hücre Kültü-

rü): Prof. Dr. Selda ERENSOY, Prof. Dr. Ayşın 

ZEYTİNOĞLU, Prof. Dr. İmre ALTUĞLU, Prof. Dr. Can-

dan ÇİÇEK, Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ ,Uzman Dr. Roza 

ÇAĞLI 

  Anabilim Dalı bünyesinde Hizmet Kalite Standartları ve 

ruhsatlandırma çalışmaları için kalite geliştirme grubu, 

biyogüvenlik çalışma grubu yapılandırılmıştır. Ayrıca 

asistan eğitimi ve öğrenci eğitimi çalışma grubu ve pro-

je-çalışma geliştirme grupları yer almaktadır.  

  Anabilim dalımızda uzmanlık öğrencilerinin eğitim 

programı birimlerde rotasyonları hedeflere uygun yapı-

landırılmış olarak, Mikrobiyoloji Yeterlik kurulunun eği-

tim programları dikkate alınarak yürütülmektedir. 

TUKMOS ÇEP çalışmalarına uyum sağlanmaktadır. Asis-

tan karnesi (uzmanlık öğrencisi izlem belgesi) 2001 yı-

lından beri düzenli olarak kullanılmaktadır. Uzmanlık 

eğitiminden sorumlu bir öğretim üyesi ve her uzmanlık 

öğrencisinden sorumlu bir danışman öğretim üyesi gö-

revlendirilmektedir. Diğer dallardan gelen zorunlu veya 

anlaşmaya bağlı rotasyonerlere tanımlanmış öğrenim 

hedeflerine uygun eğitim verilmektedir.  

  Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz; Tıp Fakültesi öğren-

cileri başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi, Atatürk 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir Atatürk 

Sağlık Yüksek Okulu, Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu, 

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine Tıbbi Mikrobiyoloji 

alanında eğitim-öğretim programlarını yürütmektedir.  

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Eczacılık Fakültesi ile 

işbirliğinde yürüttüğü  ‘’Farmasötik Mikrobiyoloji’’ Dok-

tora programına ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Hemşire-

lik Fakültesi bünyesinde yürütülen ‘’Enfeksiyon Kontrol 

Hemşireliği’’ Yüksek Lisans programına da anabilim dalı 

öğretim üyelerimiz destek vermektedir. 

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, öğretim üyesi, uz-

man, asistan ve teknisyen nöbeti ile kesintisiz 24 saat 

açık olup rutin hizmetlerini yürütmektedir.  

  Anabilim Dalı’mızda, Bakteriyoloji, Mikoloji, Seroloji, 

Mikobakteriyoloji, Hücre Kültürü ve nükleik asit temelli 

testlerin de yapıldığı moleküler laboratuvarlarında araş-

tırmalar yapılmakta ve rutin laboratuvar hizmeti ver-

mektedirler.  

  2011 yılından itibaren Anabilim Dalı 

Laboratuvarlarımızda akreditasyon ve Sağlık Bakanlığı 

Ruhsatlandırma çalışmalarına hız verilmiş,  bu anlamda 

donanım ve gereklilikler yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

  Mevcut laboratuvarlarda bulunan önemli analiz ve 

araştırma cihazlarına eklenenler:  

1- Otomatize DNA dizi analizi cihazı  

2- Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/

iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometre cihazı  

  Anabilim Dalı’nda rutin testler yanında Ege Üniversite-

si Hastanesi için ayrıca Kan Bankası’na ilişkin mikrobi-

yoloji testleri, Hastane Sterilizasyon Merkezi sorumlulu-

ğu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları, Organ 

Nakli Konseyi danışmanlığı (Mikoloji, Viroloji, Bakteriyo-

loji, Mikobakteriyoloji), Mantar Hastalıkları klinik danış-

manlığı, AIDS danışmanlığı ve Transfüzyon Komitesi 

çalışmaları da yürütülmektedir. 
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  Anabilim Dalımızın güçlü yönleri: 

  Anabilim Dalı’mızın Eğitim alanındaki güçlü yönleri; 

öğretim üyesi sayısı, gelişime açık olması, geleneği ge-

reği eğitime verdiği önem ve fakültenin eğitim çalışma-

larına katılma oranının yüksek olması nedeniyle dene-

yim ve bilgi birikimine sahip olmasıdır.  

  Araştırma alanındaki güçlü yönleri; gelişime açık öğre-

tim üyesi, teknik alt yapısının bulunması, farklı kurum-

larla iletişim ve işbirliği içinde olması ve araştırmaları 

yayına döndürme oranının yüksekliğidir. 

  Hizmet alanındaki güçlü yönleri ise; deneyimli, gelişi-

me açık, kaliteli ve etkin hizmet anlayışını ön planda 

tutan öğretim üyesi ve teknik personel varlığı yanısıra 

fakülte ve hastane içinde Tıbbi Mikrobiyolojik 

laboratuvar alanındaki yetkinliğinin kurumsal yapı içinde 

kanıtlanmış ve kabul edilmiş olmasıdır. 

  Anabilim Dalı’mızın stratejisi ve hedefleri: 

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planlama Çalış-

maları kapsamında 2005 yılında hazırlanan Anabilim 

Dalı’mızın raporundaki hedeflerin %85’ine ulaşıldığı gö-

rülmektedir. Gelecek on yıl için aynı çalışma bu yıl için-

de başlatılmıştır. 

  Amacımız; eğitim, araştırma ve hizmet üçgeninde top-

lum gereksinimlerine uygun, evrensel hedefleri yakala-

mak ve öncülük etmektir. Bilim ve toplumdaki gelişme-

ler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun 

sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile ce-

vap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki 

yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme 

isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda 

bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte mikrobiyologlar ve 

hekimler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ala-

nında amaçlanan; evrensel ve bilimsel temellere otur-

tulmuş, toplumun ve kurumun öncelikli gereksinimleri 

dikkate alınarak çalışma planlanması, proje hazırlanma-

sı, verilerin sunulması ve yayınlanmasının sürdürülmesi-

dir. Hizmet alanında ise, kesintisiz kaliteli sonuç verme-

ye yönelik uluslararası standartlara uygun Tıbbi Mikrobi-

yoloji hizmetinin sağlanması, belirli alanlarda öncülük 

yapılması ve referans merkez olunması amaçlanmakta-

dır. 
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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 

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

E-posta: info@klimud.org 

ADI SOYADI  KURUM  

Abdurrahman SARMIŞ Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet 

Hastanesi 

Asuman ŞAMLI Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ-

Havva Özlem ALTAY AKIŞOĞLU Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hasta-

Hikmet ÖZTEL OCAK Trabzon Kanuni EAH 

İdris KANDEMİR Siirt Devlet Hastanesi 

Kenan MURAT Kars Devlet Hastanesi 

Selim MERDAN Ağrı Devlet Hastanesi 

Tuba KÖSE Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 

Uğur TÜZÜNER Gümüşhane Devlet Hastanesi 

Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerra-

Fatma İSLAMOĞLU Ağrı Devlet Hastanesi 

Selcan AKYOL Gümüşhane Devlet Hastanesi 

Ayşegül ÖZTÜRK ÇOŞKUN Bartın Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Cüret ALEV Nevşehir Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Nuray GÜNDOĞDU Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Pınar ALAGÖZ Sinop Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Simin Cevan AMİRHİZİ KÖSE Bolu Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Tolga AKCAN Niğde Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Serpil Semiha ÇUĞLAN Niğde Devlet Hastanesi 

İsmail DAVARCI İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Göztepe EAH 

 

http://www.klimud.org

