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 Sevgili okurlar 

   Mayıs ayı 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıldönümü ve derneğimizin onuncu ku-

ruluş yıldönümü gibi önemli günlerle geldi bu sene.  Bültenimizi bu iki yıl dönümünün 

coşkusuyla ve heyecanıyla hazırladık. Mayıs sayımızdın Dergi Saati ‘nde  “Epigenetik” 

konulu makalelerden hazırlanmış bir derleme var. Ayın Dosyası ‘nda ise özellikle Sağ-

lık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan laboratuvar uzmanlarının gündeminde üst sı-

ralarda bulunan “Akılcı Laboratuvar Uygulamaları” ele alındı.  

 Gezi Günlükleri ‘nde bir türkünün peşinden Yunanistan’ın Drama kasabasına uğradık 

bu sefer. Edebiyat ve Mikrobiyoloji,  SineMikrop, Fotoğrafhane,  Mikrobulmaca  ile 

başlıklı sayfalarımız devam ediyor.  

 Bu ayın  Mikrobik Gençlik  sayfasını hazırlayan genç arkadaşımız Ceren Yüksel’e  te-

şekkür ediyoruz, hem de onun nezdinde hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra-

mı’nı   kutluyoruz. 

Dostlukla 

Yayın Kurulu  
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                 M ay ı s  2 0 1 9 
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 Dergi Saati   

Ankara Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Ana Bilim Dalı’nda uzman-

lık eğitimi tamamlamış ve 

halen Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Parazitoloji 

Ana Bilim Dalı’nda yan dal 

uzmanlık öğrencisi olan 

meslektaşımız son yılların 

popüler konularından biri 

hakkında bir derleme ha-

zırladı bültenimiz için. 

DR. ÖZLEM ULUSAN 

  

 Son zamanların oldukça po-

püler konusu olan epigenetik 

kelime anlamı olarak “genetik 

üzeri” anlamına gelmektedir. 

Bir organizmanın DNA baz di-

ziliminde herhangi bir değişik-

lik olmaksızın genlerin eks-

presyonunda farklılık saptan-

ması ve bu farklılıkların 

kalıtılabilir ve geri dönebilir nitelikte olmasıdır. 

 İngiltere’den Bryan Turner DNA’yı bilgi taşıyan bir kasete, 

epigenetiği ise bir kasetçalara benzetmiştir. Avusturya’dan 

Denise Barlow genetiğin açıklayamadığı şeyleri açıklayan ga-

rip ama mükemmel bir yol olarak ifade etmiştir. Thomas 

Jenuwein genetiği kitap yazılımına, epigenetiği ise kitap oku-

maya benzetmiştir. Genetik uzmanı Wolf Reick ise 

epigenetiği şöyle anlatmıştır:  

Her genin başında üst üste gelen bir kırmızı ve bir yeşil 

ışık bulunmaktadır; yeşil ışık yandığında gen aktifleş-

mekte, kırmızı ışık yandığında gen susmaktadır. 

 

  

 Aynı kitabın, aynı kasetin bireylerde yarattığı etki geçmiş 

deneyimlerine ve bilgi birikimlerine bağlı birbirinden oldukça 

farklı olması gibi epigenetik de çevresel etkilerle birlikte aynı 

genomun farklı ekspresyonudur. Birbirinin tamamen aynı ge-

noma sahip tek yumurta ikizlerinin saç rengi, göz rengi birbi-

rinden farklı olabilir; hatta bir canlının bir gözünün rengi di-

ğer gözünün renginden farklı olabilir. Tek yumurtadan gelişen 

farelerin tüylerinin rengi birbirinden farklı olabilir. Bütün bu 

olayların temelinde epigenetik mekanizmalar yatmaktadır. 

Aynı genom çevresel etkilerle farklı olarak eksprese edilebil-

mekte, ortaya çıkan fenotip kalıtsal olabilmektedir.  

 1990’lı yıllarda İnsan Genom Projesi tamamlandığı zaman 

genetik ile ilgili bütün soruların bir çözüme kavuşacağı düşü-

nülmekteydi. Ancak 2003 yılında proje tamamlandığı zaman 

halen akıllarda birçok soru işareti kaldı.  



 4 

 Dergi Saati   DR. ÖZLEM ULUSAN 

  

  

  

  

 Kalıtım, kanser, vb. konularda epigenetik mekanizmaların öneminin an-

laşılmasıyla yeni bir yol haritası çizilmiş oldu. 2010 yılında başlayan İnsan 

Epigenom Projesi halen devam etmektedir. İnsan Epigenom Projesi ta-

mamlandığı zaman akıllardaki sorulara cevap bulunacağı düşünülmektedir. 

Epigenetiğin yansımalarını mikrobiyolojide bakterilerde ve protozoonlarda 

yaşam döngüsü, ilaç direnci, onkojenik transfor-

masyon gibi birçok alanda görmekteyiz. 

 Epigenetik ilk defa 1956 yılında Conrad 

Waddington tarafından tanımlanmıştır. Öncesinde 

1890 yılında August Weismann da benzer çalışma-

lar yapmış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Waddington meyve sineklerinin farklı sıcaklıklara 

maruz kaldığında farklı toraks ve kanat yapılarına 

sahip olduğunu gözlemlemiştir. Bütün sinekleri be-

lirli bir sıcaklığa maruz bırakarak aynı yönde geliş-

melerini sağlamıştır. Birkaç kuşak sonrasında farklı sıcaklığa maruz da kal-

salar yine aynı yönde gelişim gösterdiklerini fark eden Waddington bu du-

rumu ‘genetik asimilasyon’ olarak tanımlamış, çevresel etkiyle kazandırı-

lan fiziksel bir özelliğin kalıtılabilir olduğunu göstermiş ve böylece 

epigenetiğin temellerini atmıştır. 1950’lerin sonlarında Waddington’la 

başlayan epigenetik serüveninin devamı tabloda verilmiştir ve günümüzde 

halen epigenetik araştırmaları devam etmektedir. 

 

EPİGENETİK– TARİHÇESİ 

 1940’lar– Conrad Waddington’un, gelişimsel fenotipleri indükle-

yen çevre-gen etkileşimleri olarak epigenetiği tanımlaması 

 1975– Holliday ve Pugh’un DNA metilasyonunu belirlemesi 

 1988– X kromozmu inaktivasyonu ve DNA metilasyonu 

 1990’lar– Damgalanmış genler, allelik ekspresyonlar ve DNA 

metilasyonu 

 1995– Histon modifikasyonları ve kromatin yapısı 

 2000’ler- Küçük kodlamayan RNA’lar 

 2005– Epigenom haritalaması 

Epigenetiğin temellerini 

atan Conrad Waddington 
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 Epigenetik mekanizmalar asetilasyon, metilasyon gibi 

kromatin modifikasyonları veya posttranskripsiyonel mo-

difikasyon olan RNA interferansı aracılığıyla düzenlen-

mektedir. Asetilasyon kromatinin daha gevşek paketlen-

mesini, dolayısıyla ekpresyonunun artmasını sağlamaktadır. Metilasyon ise 

daha sıkı olarak paketlenmesine ve ekspresyonunun azalmasına neden ol-

maktadır. Gevşek paketlenmiş, daha fazla eksprese olan forma ökromatin 

adı verilirken; sıkı paketlenmiş, ekspresyonu az olan forma 

heterokromatin denilmektedir.  Kanserlerde 

protoonkogenlerde asetilasyon, tümör supresör genlerde 

metilasyon olmaktadır. Posttranskripsiyonel bir modifikas-

yon olan RNA interferansı, mikro RNA (miRNA) ve küçük 

interferans RNA (siRNA) aracılığıyla sağlanmaktadır Bu kü-

çük RNA parçaları mRNA’nın translasyonunu artırabilirler 

veya azaltabilirler. İnsanlar arasında genomik yapı birbiri-

ne çok büyük oranda benzerdir, farkı sağlayan ve esas 

önemli olan bu genlerin nasıl eksprese olduğudur. 

 Protozoonlarda epigenetik üzerine araştırmalar başlıca 

Plasmodium ve Toksoplasma üzerine yapılmıştır. 

Plasmodiumlarda her eritrositik siklusta farklı bir yüzey proteini eksprese 

olmaktadır. Plasmodiumun 60 farklı yüzey proteini eksprese ettiği gösteril-

miştir. Böylece Plasmodium kendisine karşı bir önceki siklusta oluşan anti-

korlardan etkilenmemektedir. Plasmodiumun bağışıklık sisteminden kaçışı 

epigenetik mekanizmalarla düzenlenmektedir. Toksoplazmada takizoit, 

bradizoit, mikrogametosit, makrogametosit, sporokist evreleri arasında 

hızlı geçiş olması, değişen çevre koşullarına kolayca uyum sağlayabilmesi, 

gen regülasyonunun dolayısıyla epigenetiğin protozoonun yaşam döngü-

sünde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

 Toksoplazmada gebelerde güvenle kullanılabile-

cek, teratojenik olmayan, bradizoit formuna etki 

eden, güvenle kullanılabilecek ilaçların olmaması; 

Plasmodium’da ise direnç sorunu nedeniyle yeni 

ajanların geliştirilmesi gerekmektedir. Son zamanlar-

da epigenetik mekanizmaları hedefleyen ilaçların 

(histon asetilasyonu ve deasetilasyonunu inhibe 

eden) Toksoplazma ve Plasmodium tedavisinde ba-

şarılı bir şekilde kullanılabileceğine dair çalışmalar 

vardır. Histon asetilasyonunu inhibe eden ilaçlar 

(curcumin, anacardic asit ve sirtuin inhibitörü olan 

nikotinamid) araştırılma aşamasındadır. 



 6 

 Dergi Saati   DR. ÖZLEM ULUSAN 

  

  

  

Bakterilerde epigenetik mekanizmalarla düzenlenen beş 

özellik üzerinde durulmaktadır: 

1-Genomun bakteriyofajdan korunması: Metillenmemiş olan yabancı 

DNA’lar konak hücresine girdikten sonra tanınır ve restriksiyon enzimleriy-

le kesilirler. Konak hücresinin metillenmiş DNA’sı restriksiyon enzimleri ta-

rafından tanınmaktan kurtulur ve bütünlüğünü devam ettirir. 

2-Genomun replikasyonu: DNA tamir sistemi yeni sentezlenen 

metillenmemiş iplikçiği tanır ve hataları azaltır. 

3-Bakteriyel virülans: Pseudomonas aeruginosa’daki alkalen proteaz üre-

timi, alginat üretimi, Escherichia coli’de biyofilm üretiminden epigenetik 

mekanizmalar sorumludur. 

4-Antibiyotik direnci: Mutasyonla antibiyotiklere dirençli bakteri ortaya 

çıkma olasılığı düşük bir ihtimalken, antibiyotik uygulanan bakterilerin %

20-50 oranında direnç geliştireblmesi dirençte epigenetik mekanizmaların 

rolünün olabileceğini düşündürmektedir. 

5-Onkojenik transformasyon: H.pylori kanser 

ilişkisinde DNA metilasyonları ve histon modifi-

kasyonlarının rolü olduğu gösterilmiştir. 

 Son zamanlarda mikrobiyota ve epigenetik 

üzerine yoğunlaştırılmış araştırmalar yapılmak-

tadır. Mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizma-

l a rd a k i  e p i g e n e t i k  d e ğ i ş i k l i k l e r i n 

nöropsikiyatrik bozukluklara (otizm, şizofreni, 

bipolar bozukluk) yol açabileceği gösterilmiştir. 

Bilim insanları bu durumu mikrobiyom-bağırsak-beyin aksı olarak tanımla-

mışlardır. Nöropsikiyatrik hastalıkların etyopatogenezinde rol oynayan 

epigenetik belirteçlerin tanımlanmasıyla ilerde ortaya çıkacak hastalıkların 

belirlenebileceği, hastalığa karşı önlemlerin alınabileceği ve hedefe yöne-

lik ilaç geliştirilerek tedavide başarılı sonuçlar alınabileceği düşünülmekte-

dir. 

 İmmün sistem hücrelerinin gelişiminde ve aktifleşmesinde epigenetik 

modifikasyonların rolü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Çevresel 

etkiler ve metabolizma sonucu ortaya çıkan epigenetik değişiklikler 

otoimmün hastalıkların temelini oluşturmakta ve bu konuda yapılacak ileri 

çalışmalarla otoimmün hastalıkların tanı ve tedavisini kolaylaşabilecektir. 
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 Epigenetik araştırmalarda mikroarray teknolo-

jisi ve “chromatin immunprecipitation” tekniği 

kullanılmaktadır. Bu iki teknikte hangi genlerin 

hücrede eksprese olduğu saptanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroarray Teknolojisi: 

 mRNA’lar elde edilir, cDNA’ya dönüştürülür 

 DNA’lar restriksiyon endonükleazlarca kesilir ve 

floresans veren problarla işaretlenerek bir çipin üze-

rine kaplanır 

 cDNA’larla muamele edilir 

 Hibridize olan cDNA’lar floresan verirler 

 Floresan vermesi mRNA’yı kodlayan genin o hücrede 

aktif olarak eksprese olduğunu göstermektedir. 

Chromatin Immunpresipitation (CHIP): 

 DNA’ya bağlanan proteinleri saptamak için kullanılan 

bir yöntemdir 

 DNA endonükleaz enzimleriyle küçük parçalara ayrılır 

 Seçilen belirli bir protein immünpresipite edilir 

 Elde edilen DNA’ya ya PCR işlemi yapılarak sekans 

analizi yapılır ya da mikroarray teknolojisi ile sekansı 

ortaya çıkarılır. 
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 Epigenetik son dönemin popüler konularından bir tanesidir. 

 Aynı genetik yapının çevresel etkilerle farklı şekillerde ekspresyonu ve 

kazanılan özelliğin kalıtılabilir ve geri dönüşebilir olmasıdır. 

 İlk defa Waddington tarafından tanımlanmıştır. 

 Epigenetik mekanizmalar asetilasyon ve metilasyon gibi kromatin modi-

fikasyonları veya RNA interferansı gibi posttranskripsiyonel modifikas-

yonlar aracılığıyla olmaktadır. 

 Apikompleksan protozoonlarda ve bakterilerde tanımlanmış çok sayıda 

epigenetik mekanizma vardır 

 Birçok nöropsikiyatrik ve otoimmün hastalığın temelinde epigenetik me-

kanizmaların olduğu ve ileri araştırmalarla bulunacak belirteçlerin hasta-

lığın erken tanısında fayda sağlayacağı ve aynı zamanda ilaç hedefi olabi-

leceği düşünülmektedir. 

 Epigenetiği hedefleyen ilaçlar araştırılma aşamasında olup, ileride kendi-

ne geniş kullanım alanı bulacağı düşünülmektedir. 

 Epigenetik mekanizmaları araştırmak için mikroarray ve CHIP yöntemleri 

kullanılmaktadır. 
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    Ayın Dosyası   
DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. GÖNÜL AKSU 

 

  Bu ayın dosyasında Akılcı Laboratuvar Uygulamaları Projesi 

ile sizlere merhaba diyoruz. Akılcı laboratuvar uygulamaları 

tıbbi laboratuvar uzmanlık derneklerinin bilimsel desteği ile 

Sağlık Bakanlığı Tetkik Teşhis Daire Başkanlığı tarafından yürü-

tülmekte olan bir projedir.  

 KLİMUD adına bu proje ile ilgili yürütülen çalışmaları sevgili 

yönetim kurulu başkanımız Doç. Dr. Berrin Esen ve bir önceki 

dönem yönetim kurulu başkanımız olan Prof. Dr. Burçin Şener 

hocalarımız, projenin amacını Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis 

Daire  Başkanı Tıbbi Biyokimya Uzmanı  Ferzane Mercan bize 

anlatacak, KLİMUD adına çalışmalara aktif olarak katılan sev-

gili arkadaşlarım Gül Bahar Erdem ve Pervin Özlem Balcı da 

çalıştıkları prosedürleri bize özetleyecekler.  

  Son olarak da kendi hastanemde prosedürlerin uygu-

lanması sırasında yaşadığım deneyimleri ben sizlerle paylaşa-

cağım. Umarım keyifle okursunuz.   

 Bu arada  dosyamızda düzeltmeleri yapan Rukiye Berkem 

ve Gül Bahar Erdem’e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgiler... 
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    Ayın Dosyası   
DR. BERRİN ESEN 

 

  

 

 

 

  Akılcı Laboratuvar kullanımına ilişkin derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı işbir-

liğinin temeli 2016 yılına dayanmaktadır. 

 Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı (LHDB), yeni adı 

ile Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı, tarafından koordine edilen 

“Tıbbi Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Komisyonu”nun bir alt çalışma gru-

bu olarak başlatılan çalışmalar, ilgili dairenin 2016 yılı sonu ve 2017 yılının 

ilk yarısında gerçekleştirdiği üç çalıştayda farklı uzmanlık alanlarından ge-

len temsilcilerle birlikte geniş bir katılım ile devam etmiştir. Daha sonra 

derneğimizde 17 Haziran 2017 de bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalıştayın çıktıları, derneğimiz üyesi çalıştay katılımcıları ile paylaşılarak, 

hazırlanmakta olan prosedürlerde yer almak üzere “Tıbbi Mikrobiyoloji” 

uzmanlık alanı ile ilgili görüş ve öneriler hazırlanmış ve LHDB’na iletilmiştir. 

Daha sonra yine farklı disiplinlerden oluşan “prosedür alt çalışma grupları” 

çalışmalarını sürdürerek prosedürlere son hali verilmiştir. Bu süreçte alt 

çalışma gruplarında yer alan üyelerimizin görüşlerinin yanı sıra konu ile il-

gili daha önce çalışmaları bulunan üyelerimizin 

de görüş ve önerileri alınmaya çalışılmış ve LHDB 

çalışmalarında görev alan dernek temsilcisi üye-

lerimiz aracılığı ile LHDB’na iletilmiştir.  Sağlık Ba-

kanlığı LHDB tarafından prosedürler yayınlanma-

dan önce bir süre web sayfalarında yayınlanmış, 

görüş ve önerilere göre düzeltmeler yapıldıktan 

sonra resmi olarak yayınlanarak uygulamaya 

başlanmıştır. 
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DR. BERRİN ESEN 

 

 Daha sonraki süreçte saha eğitimleri LHDB ve İl Sağlık Mü-

dürlükleri aracılığı ile yapılsa da sahada uygulamada bazı soru 

ve sorunlar tespit edilmesi üzerine LHDB ve Bilimsel Komis-

yon, prosedürler ile ilgili eğitimler yapmak üzere çalışmalara 

başlamış, son olarak Akılcı Laboratuvar Projesi kapsamındaki 8 

prosedür için eğitici sunumlar hazırlanarak çekimler gerçek-

leştirilmiştir. Bu sunumlar montaj ve hazırlık çalışmaları tamamlanır ta-

mamlanmaz Sağlık Bakanlığı web sayfası ve derneğimiz web sayfasından 

paylaşılacaktır. 

 Ayrıca üyelerimiz tarafından daha iyi bir farkındalık sağlanması amacıyla 

son iki kongremizde bu konuda yapılanlar çalıştaylar ve özel oturumlar 

aracılığıyla üyelerimizle paylaşılmış, yine elektronik posta aracılığı ile de 

LHDB’nın duyuruları ve bilgilendirme mesajları da üyelerimize gönderil-

miştir.  

 Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 10. Yılını kutlayacağımız ve Mayıs ayın-

da gerçekleştireceğimiz “KLİMUD 10 Yaşında” sempozyumunda da akılcı 

laboratuvar konulu bir panel ile konuya dikkat çek-

meyi hedeflemekteyiz. 

 Akılcı Laboratuvar Uygulamaları süreci, yeni kav-

ramlar arasında duymaya başladığımız “Tanı Yöneti-

mi” (Diagnostic stewardship) kavramı ile örtüşmekte 

olan bir süreç olup; testlerin preanalitik süreçte doğ-

ru bir şekilde istenmesi, analitik süreçte yorumu ve 

gerekirse yeni test eklenmesini ya da gereksiz testle-

rin çıkarılmasını, gereksiz test tekrarlarının önlenme-

sini, gerektiğinde ilgili klinik veya diğer laboratuvarlar ile hastanın ya da 

kliniğinin konsülte edilmesini kapsayan son derece dinamik ve süreklilik is-

teyen bir süreçtir. Yani biz mikrobiyologların daha etkin ve aktif olarak has-

ta tanı ve tedavi süreçlerine katılımını “sağlayan” süreçlerdir. Bu nedenle 

bu süreçleri anlamamız, katılımcı olmamız, uygulamamız, geliştirmemiz 

hem hastalarımıza kaliteli hizmet sunumu, hem de uzmanlık alanımızın 

vazgeçilmez bir alan olduğunu kanıtlamamız için çok önemlidir. 

 Tüm üyelerimizi bu prosedürleri uygulamaya, geliştirmeye ve “tanı yöne-

timi” konusuna sahip çıkmaya davet ediyor, süreçte emeği geçen tüm üye-

lerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.    

 

 



 12 

    Ayın Dosyası   
DR. BURÇİN ŞENER 

 

   

 

 

 

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi biyo-

kimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve doku tipleme laboratuvarlarını kap-

sayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” ile ilgili ilk toplantı 16 Aralık 2016 

tarihinde Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında yapılmıştır. 

İlgili proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuç-

larının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi 

laboratuvar alanında üretilen, hastaya verilecek 

olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, 

gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi 

laboratuvar uzmanı arasında iletişim, danışmanlık 

ve bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla başlatı-

lan bu projeye Derneğimiz sürecin başından itiba-

ren dahil olmuş ve tüm basamaklarda diğer pay-

daşlarımızla işbirliği içinde projeye katkı sağlamış 

ve halen de sağlamaktadır.  

  

 Derneğimiz Aralık 2016’da başlayan ça-

lışmalar kapsamında öncelikle alt çalışma 

grupları oluşturmuş Ve ilk Akılcı Laboratuvar 

Çalıştayı’ını şu başlıklar altında 17 Şubat 

2017’de gerçekleştirmiştir: 

 Akılcı Laboratuvar kullanımında SGK 

 Akılcı laboratuvarda konsültasyon 

 Akılcı test istemi 

 Eşik değerlerin belirlenmesi 

 Kılavuz hazırlanması 

 Laboratuvar İşletim Sistemi 

 Sonuç raporlarının standardizasyonu 

 Translasyonel laboratuvar 
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 Çalıştaya Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilimsel Komisyo-

nunda Derneğimiz adına görev yapan Burçin Şener ve Berrin Esen’in yanı 

sıra Z. Ceren Karahan, Mehmet Ali Öktem, Alpay Özbek, Rukiye Berkem, 

Gül Bahar Erdem, Gülşen Hasçelik, Ahmet Başustaoğlu, Nezahat Gürler, 

Günçar Şahin, Pervin Özlem Özinanır Balcı, Emek Türkekul Şen, Fatma 

Savran Oğuz, Canan Eryıldız, Serap Gencer ve Özlem Altay katılmışlardır.  

 Takiben 25 Mayıs 2017’de Akılcı Laboratuvar Çalıştayı-2 yeni katılımcılar; 

Sevim Gönen, Belma Durupınar, Selçuk Kılıç, Esra Karakoç ve Ali Kudret 

Adiloğlu’nun gruba eklenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrasında 

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın da planlaması doğrultusun-

da öncelikli çalışma alanları; 

Konsültasyon 

Refleks test-test algoritmaları 

Panik değer, eşik değer birimlerinin standardizasyonu 

Engelleme, geçerlilik süresi  

Laboratuvar takip sistemi, testim nerede çalışılıyor 

şeklinde belirlenmiştir.  

 Bu planlamanın ardından çalışmalar üç ana grupta (bakteriyel ve viral 

enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklar) aşağıdaki başlıkları hedefleyerek 

ilerlemiştir:  

 Refleks test/test algoritmaları 

 Test istemlerinde engelleme ve testlerin geçerlik süresi  
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 21 Haziran 2017’de “Akılcı 

Laboratuvar Test Kullanım Çalıştayı” 

bu üç ana grupta aşağıdaki üyelerimi-

zin katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve 

çalıştay sonucunda Derneğimiz tara-

fından önerilen “Refleks Test Listesi” 

ve “Test Kısıtlama Listesi” Tetkik ve 

Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı’na 

iletilmiştir.  

 Bakteri Çalışma Grubu: Alpay Öz-

bek, Mehmet Ali Öktem, Nural Ceva-

hir, Yeşim Beşli, Emek Türkekul Şen, 

Serpil Taşdelen, Serap Süzük, Yase-

min Zer, Rabia Can Sarınoğlu 

 Virüs Çalışma Grubu: Ayşın Zeytinoğlu, Dilek Çolak, Z. Ceren Karahan, 

Neziha Yılmaz, Yasemin Coşgun, Ali Kudret Adiloğlu, Fatma Kalem, Meh-

met Sait Yıldırım, Özlem Altay 

 Otoimmün Çalışma Grubu: Gülşen Hasçelik, Gül Bahar Erdem, Rukiye 

Berkem, Neval Uyar, Gönül Aksu, Hatice Türkdağı 

Çalışma gruplarının 

yanı sıra hazırlıklar 

aşamasında ve rapor 

oluşturulurken Derne-

ğimizin ilgili Çalışma 

Gruplarından ve ko-

nularının uzmanı aka-

demisyenlerden görüş 

ve katkı alınmıştır. Söz 

konusu proje yürütü-

lürken Derneğimiz ya-

pılacak değişiklikler ve 

uygulamalar konusun-

da her aşamada 

klinisyen meslektaşlarımızla fikir birliği sağlanmasının önemini ve gereklili-

ğini dile getirmiştir.  
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 Bakanlığımız tarafından, tıbbi laboratuvarlar arasında standardizasyonu 

sağlamak, tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekil-

de kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobi-

yoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kul-

lanımı Projesi” başlatılmıştır. 

 Bu projenin amacı, tıbbi laboratuvarlar arasında 

standardizasyonu sağlamak, tıbbi laboratuvar hizmet-

lerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması-

na katkı sağlamaktır. 

 Bu projenin başlatılması ve yürürlüğe girmesi için 

daire başkanlığımız ve hocalarımız ile beraber çok za-

man ve emek harcadık. Öncelikle akılcı laboratuvar 

kullanımı projesinin yol haritasından kısaca bahsetmek istiyorum. 

1) Öncelikle çalışma konularını ve çalışma metodunu belirlemek 

üzere yaklaşık 150 kişiden oluşan ve içinde biyokimya, mikrobi-

yoloji ve patolojiden çok değerli hocalarımız ve ilgili dernek baş-

kanları ve temsilcileri olan çalıştaylar düzenlendi. 

2)  Tüm taslaklar öncelikle 150 kişilik hocalarımızın mail gurubunda 

görüşe açıldı. 

3) Sonra da taslaklar, SAHADAKİ tüm uzmanların görüşünü almak 

üzere web sayfamızda yayınlandı. 

4) Gelen görüşler, değerlendirildikten sonra bakanlığımızın bilimsel 

komisyonları tarafından taslaklar onaylandı. 
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5)  Onaylanan taslaklar diğer klinik dernekler ile görüşüldü. 

6)  Akılcı laboratuvar kullanımı projesinin en büyük ayağı otomasyon firma-

ları ile ilgili olduğundan, SBSGM ile ortak 

çalışma yapılarak otomasyon firmalarından 

sistem ile ilgili görüşleri alındı . 

7) Son olarak Akılcı laboratuvar kullanımı pro-

jesi Sağlık Bakanına sunularak  onay alındı. 

8) Onay alındıktan sonra 81 ilin valiliklerine 

resmi yazı yazılarak, projenin tüm basa-

maklarını anlatan prosedürler gönderildi. 

9)  Projenin 7 basamağı mevcut. Bunlar: 

 Akılcı Test İstem Prosedürü  

 Konsültasyon İstem Prosedürü  

 Onay Destek Sistemi Kullanımı 

Prosedürü (GÖNÜLLÜLÜK) 

 Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları  

 Karar Sınırı, Kritik Değer Ve Ölçüm Birimlerinin 

Harmonizasyonu  

 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç  

 Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi 

 Projenin daha iyi uygulanması için, ba-

kanlığımız tarafından her bir basamak için 

ayrı eğitim videosu hazırlandı. Bu video çe-

kimleri için bize desteğini esirgemeyen ve 

çok emek harcayan değerli hocalarımıza ve 

eğitim sertifikasyon ve tescil hizmetleri daire 

başkanlığına  teşekkürlerimi sunarım, uma-

rım mesleğimizin ve laboratuvarlarımızın ge-

liştirilmesi için daha nice projelerde hep be-

raber çalışırız. 

 Saygılarımla. 
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KARAR SINIRI VE KRİTİK DEĞER  

PROSEDÜRÜ  

 Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarlarında klinik karar 

sürecinin kolaylaştırılması, hasta güvenliğinin ko-

runması, kalite ve verimliliğin artırılması ve stan-

dardizasyon sağlanması amacıyla çalışmalar dü-

zenlenmiştir. Bu çalışmalarda belirli hastalıklarda 

hasta popülasyonundan elde edilen veriler ile belirlenen ve tek bir değeri 

işaret eden “karar sınırı (eşik değer)” ile tıbbi laboratuvar testinde, hasta 

için risk oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda hastanın hekiminin 

bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müda-

halenin yapılmasını gerektiren sonuç değerlerini içeren “kritik (panik) de-

ğer” prosedürü hazırlanmıştır. Kritik değerlerin zamanında ve etkin bir şe-

kilde ilgili hekime bildiriminin sağlanması ise laboratuvar uzmanının so-

rumlulukları arasındadır.  

 Tıbbi Mikrobiyolojide karar sınırları; çalışılan test, kullanılan yöntem ve 

kite bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden, semi-kantitatif ve kantitatif so-

nuç verilen testler için üretici firma tarafından belirlenmiş olan eşik değer-

ler (karar sınırları) kullanılır. 

 

 

Karar sınırı ve kritik değer prosedürü’ ile ilgili çalışmamızı aktar-

madan önce ‘Akılcı Laboratuvar Uygulamaları Projesi’nin tüm 

aşamalarında emeği geçen, değerli katkılar veren, birlikte çalış-

maktan mutlu olduğum, bilgi ve deneyimlerinden faydalanma 

fırsatı bulduğum hocalarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür edi-

yorum. 
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 Mikrobiyolojik tanıda kritik değer olarak belirlenmiş olan ve kritik değer 

bildirim kurallarına göre raporlanması uygun olan sonuçlar ise;  

 

 Kan, BOS (Beyin Omurilik Sıvısı), beyin dokusu, amniotik sıvı, oküler sı-

vı/kornea kazıma materyalinde boyama, kültür, PCR, antigen testi ile 

klinik anlamlı bakteri, mantar, parazit veya virus (HIV, A-E hepatit ha-

riç) tespiti, 

 Tüm kültürlerde üreyen VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar)’ler, 

 Sistemik örneklerin direkt bakısında hif görülmesi ve BOS direkt bakı-

sında maya görülmesi, 

 ARB direkt bakı pozitifliği, kültürde M. Tuberculosis kompleks veya tü-

berküloz dışı mikobakterilerin üremesi, 

 Moleküler test ile M. Tuberculosis kompleks DNA’sının saptanması, du-

yarlılık testi sonucunda direnç saptanması, 

 Moleküler testlerde BOS’da herhangi bir NAT pozitifliği, 

 Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania sp.görülmesi ile sıtma 

hızlı tanı testi ve ince yayma-kalın damlada plasmodium görülmesi, 

 Serolojik testlerde HIV pozitifliği, 

 Bacillus anthracis, Brucellas pp., Burkholderia mallei, Burkholderia 

pseudomallei, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, 

Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Monkeypox virus, Variola 

virus, Vibrio cholera veya Yersinia pestis gibi yüksek patojeniteye sahip 

mikroorganizmaların tespiti, 

 Dimorfik fungal patojenlerin  (Histoplasma capsulatum, Blastomyces 

dermatitidis veya Coccidioides türleri), Cryptococcus neoformans, 

Cryptococcus gattii veya Pneumocystis jiroveci tespiti, 

 Yenidoğanda (<1 ay)  Herpes  simplex virüs tespiti, 

 Streptococcus agalactiae izolasyonu, 

 Yara (pü) kültüründen S. pyogenes saptanması 

 İdrarda Legionella antijen pozitifliğinin saptanması, 

 Dışkı kültüründe Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp. izolas-

yonu ile Clostridium difficile Toksin A/B tespitidir.  
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AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BASAMAKLARINDAN 
AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ 

 
 

 Öncelikle herkese merhaba. Ben bu yazıda Akılcı Laboratuvar Uygulama-

larında,  Akılcı Test İstemi masasında yaptığımız çalışmalardan bahsetmek 

istiyorum. Hepimizin bildiği gibi çalıştığımız sağ-

lık kurumlarında aynı hasta için aynı gün içinde 

farklı polikliniklerden birçok test isteniyordu. Bu 

durum gereksiz birçok testin çalışılmasına ve kit 

kaybına sebep oluyordu. Çok uzun zamanlardan 

beri Sağlık Kuruluşlarında gereksiz test istemleri-

nin önüne geçmek için birçok çalışmalar yapıl-

masına rağmen tam olarak engellenememiş-

ti.  Hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının kli-

nik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürü-

lebilmesi amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını 

azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstemi Prosedürü” hazırlanmış-

tır. Akılcı Laboratuvar Uygulamalarından-Akılcı Test İstemi Prosedürü yuka-

rıda anlattığım sebeplerden ötürü oldukça önem arz etmekteydi. Bu ne-

denle Akılcı Test istemi Masasında çalışan çok değerli ve tecrübeli hocala-

rımız ve arkadaşlarımızla çok aşamalı oturumlardan sonra ve titizlikle yap-

tığımız çalışmalarda aşağıda yer alan kararlar alınmıştır. Birlikte çalıştığımız 

ve emeği geçen tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ederken, da-

ha nice nice güzel çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.  
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 AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ / BASAMAKLARI  
 Amaç 
 Prosedürün amacı, sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı ko-
nulmasını sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak amacı 
ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri 
düzenlemektir. 
  Kapsam 
 Sağlık hizmet sunucularındaki acil ve yoğun bakım üniteleri dışındaki bi-
rimlerden istenen test istemlerini kapsar. 
  Tanımlar 
 Test İstemi Uyarı Sistemi: Belirlenen süreler içerisinde klinisyen tarafın-
dan yapılabilecek gereksiz test istemini azaltmak amaçlı kullanılan uyarı 
sistemidir. 
 Test İstem Periyodu Listesi: Hastadan bir testin istenmesinden sonra ay-
nı testin yeniden istenebilmesi için önerilen süreyi tanımlayan, Bakanlıkça 
oluşturulmuş listedir. 

Akılcı Test İstemi Aşamaları 
 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) veya hasta test istemi hizmetini ve so-
nuçlarını hekime sunmakla yükümlü bilgi yönetim sistemi kapsamındaki 
test isteme sayfası, her test için bir hastaya ait geçmiş en az son iki test so-
nucunu klinisyenin tek bir tıklama ile görebilmesine olanak verecek biçim-
de düzenlenir. 

 Ek-2’de yer alan “Tıbbi Mikrobiyoloji Grubu Akılcı Test İstemi Liste-
si”ndeki testler için Bakanlıkça, “koşul” başlığı altında, test isteminin hangi 
durumlarda yapılmasının gerekli olduğu açıklanmış ve test istem periyotla-
rı belirlenmiştir. SBYS’de veya hasta test istemi hizmetini ve sonuçlarını he-
kime sunmakla yükümlü bilgi yönetim sisteminde test istem koşullarına ve 
periyotlarına göre ilgili testlerin istemleri yapılır. Test istem ekranında“ 
Emin misiniz?” uyarısına rağmen yapılmış test istemi olması halinde sağlık 
hizmet sunucuları tarafından hekim bazında istatistiki kayıt tutulur. İlgili 
kayıtlar gerektiği durumlarda Bakanlığa tablolama programları tarafından 
işlenebilir formatta bir elektronik dosya olarak tıbbi laboratuvar birim so-
rumlusu tarafından bildirilir. 
 

Ek-2. Tıbbi Mikrobiyoloji Grubu Akılcı Test İstemi Listesi 

 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI internet sitesinde Akılcı Laboratuvar 

Kullanımı Test İstem Süreleri tablo halinde yayınlanmıştır. (Güncelleme Tarihi: 14/03/2019) 

 

 

UZM. PERVİN ÖZLEM BALCI 

 Anti-HBs 
 Anti-HBc Total 
 Anti-HBc IgM 
 HBeAg 
 Anti-HBe, 
 Anti-HAV IgG/Total 
 Anti-HAV IgM 
 Anti-HDV 
 Anti-CMV IgM 

 Anti-CMV IgG avidite 
 Anti-Rubella IgG 
 Anti-Rubella IgM 
 Anti-Rubella IgG avidite 
 TPHA 
 Anti-HCV 
 Anti-HSV/Anti- HSV To-

tal 
 Anti-Toxoplasma IgG 

 Anti-Toxoplasma IgM 
 Anti-Toxoplasma IgG 

avidite 
 Anti-CMV IgG 
 İdrar Kültürü (Orta 

Akım İdrarı) 
 Balgam/Endotrakeal 

Aspirat Kültürü 
 Rutin Dışkı Kültürü 
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 Akılcı laboratuvar uygulamaları ile ilgili olarak KLİMUD merkezinde yapı-

lan bir çalıştaya katıldım, bu çalıştayda konunun önemini ve KLİMUD’nin 

organizasyonları ile çok değerli hocalarımızın sürece katkı verdiğini gör-

düm. Prosedürler yayınlanıncaya kadar başka bir çalışmaya katılmadım. 

Akılcı laboratuvar uygulamaları ile ilgili prosedürler yayınlanıp çok kısa bir 

sürede uygulamaya geçmemiz istenince çalıştığım kurumda bu sistemin 

kurulumu ve işletilmesi sürecine aktif olarak katıldım. Çalıştığım hastane-

de uygulama sırasında karşılaştığım en önemli  sorun bilgi işlem firması ile 

ilgiliydi. Prosedürleri uygulayabilmek için bilgi işlem firmasıyla çalışmamız 

gerekiyordu ancak eş zamanlı tüm laboratuvarlar aynı talepte bulununca  

çalıştığımız bilgi işlem firmasının uygun olmasını beklemek zorunda kaldık. 

Daha sonra birkaç eksik olsa da birlikte sistemi kurduk ya da kurulduğunu 

düşünüp tam konuyu kapatmışken sevgili Berrin Esen beni aradı ve Sağılık 

Bakanlığında Tetkik Teşhis daire başkanlığında kurulan bir komisyonda be-

nim de görev almamı istedi. Akılcı laboratuvar uygulamaları için kurulan 

bu komisyonda çalışmaya başlayınca hem ben hem de çalıştığımız bilgi iş-

lem firmasının prosedürlerin bazı bölümlerini tam olarak anlamadığımızı 

fark ettim. Bu komisyonda hem sahada çalışan uzmanların hem de bilgi iş-

lem firmalarının yayınlanan prosedürleri daha iyi anlayabilmesi için online 

erişilebilecek altı adeteğitim videosu hazırlanmasına karar verildi, bu süre-

ce ben de aktif olarak katıldım. Bu çalışmalar sırasında daha önce tam an-

lamadığım ya da yanlış anladığım uygulamalardan benim en çok aklımda 

kalanları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

 

 

 

Dr. GÖNÜL AKSU 
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 En büyük sorun akılcı test is-

tem prosedürünün uygulanma-

sında yaşandı, bu prosedürde 

Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvar 

testlerini üç başlık altında incele-

mek gerekiyordu bunlar; 1-

Sadece süre kısıtlaması olan 

testler, 2-Aynı gün içinde istene-

meyen testler, 3-Aynı gün içinde 

istenemeyen ve koşulu bulunan 

testler. Bilgi işlem açısından ilk 

iki grup kolay olmasına karşın 3. 

Grup diğerlerine göre karışıktı, 

uygulamada ciddi sorunlar vardı. 

Bizim çalıştığımız bilgi işlem firması bu grubu pek anlamamıştı, sadece sü-

re ile ilgili kısmı devreye sokmuştu, koşul kısmını göz ardı etmişti; bu grup-

ta önce aynı gün içinde test  istendi mi diye kontrol edilmesi gerekiyor 

sonra farklı gün de istendi ise bu grupta yer alan yaş, daha önceki test so-

nucu vb. bilgilerin taranması ve buna göre o test için tanımlanan koşulun 

yerine getirilmesi gerekiyordu. 

 Bu prosedürde yer alan 

çok önemli bir diğer nokta da, 

HBYS de hastaya ait varsa en 

az son iki test sonucunun 

klinisyen tarafından rahatça 

izlenebilmesiydi, gereksiz test 

istemlerini azaltması açısın-

dan çok önemli olmasına rağ-

men kullanılan yazılımlar da 

bu bölüm istenen pratiklikte 

değildi. Bu madde ile uğraşır-

ken hep laboratuvar işletim 

sistemiyle ilgilendiğimi bunun 

da yeterli olmadığını, test so-

nuçları ve eski sonuçlara erişim açısından hastane bilgi işlem sistemi ile de 

ilgilenmem gerektiğini fark ettim. 

 

 

Dr. GÖNÜL AKSU 
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    Ayın Dosyası   

 

 Belli bir test için sonuç belirli bir aralıkta veya değerde çıktığında önce-

den klinisyen ve laboratuvar uzmanı tarafından belirlenmiş ve sisteme ta-

nımlanmış olan testin çalışılması (refleks testler), laboratuvar uzmanı tara-

fından hastanın klinik durumu ve test sonuçları ile ilişkili hastaya özgü de-

ğerlendirme sonucunda eklenmesi önerilen testler reflektif testler 

(yansıma testleri) olarak tanımlanmaktadır. Refleks ve reflektif test prose-

dürünün uygulanması ile ilgili olarak uzmanlık alanlarında farklı uygulama-

lar olabilmektedir. Bu prosedürün uygulanmasında kurumların ihtiyaçları, 

klinisyenler ile iletişim ve ortak kararların alınmasına ihtiyaç vardır.  

Rapor standardizasyonu prosedüründe benim aklımda en çok kalanlar ra-

por numarası; o rapora özgü tekil bir numara, revizyon numarası; sadece 

rapor yayınlandıktan sonra  içeriğinde bir değişiklik yapılırsa verilecek bir 

numara, bizim çalıştığımız bilgi işlem firması tüm raporlara 31.08.2018 di-

ye bir revizyon numarası vermiş, ben de sonradan fark ettim. Bu prosedür-

de bir diğer konu ise hem yorum hem de açıklama bölümü idi, prosedürde 

çok açık olarak yazıyor ancak gözümden kaçmış ne farkları olduğunu anla-

mamıştım, yorum bölümü sadece hastane işletim sisteminde yer alacak 

laboratuvarın klinisyen için yazdığı bilgilerin bulunduğu ve raporda yer al-

mayan açıklamalar olarak tanımlanmış. 

 Bizim henüz raporlarımıza yansımayan bir konu da antibiyotik duyarlılık 

testlerinde zon 

çaplarının ra-

porda yer almasıdır. Bunun için bilgi işlem firmasının bir yazılım yapması 

gerekiyor, biz henüz bunu uygulamaya dahil edemedik. 

 Konsültasyon istemi prosedüründe en çok kafa karıştıran bölüm birim 

sorumlusu alt birim sorumlusu kısmı, laboratuvarların yapıları birbirinden 

o kadar farklı ki uzmanlık eğitimi veren laboratuvarlarla bir veya iki uzma-

nın çalıştığı laboratuvarlarda çalışma koşullarının farklı olmasına bağlı ola-

rak birim sorumlusu, alt birim sorumlusu kavramları farklı algılanıyor so-

nuç olarak her laboratuvar kendi çözümünü üretmeli. Bilgi işlem açısından 

sistemin kurulması ve denemede sistemin işlediğini de gördük ancak on-

dan sonra hiç konsültasyon talebi olmadı, bizde durum böyle. 

 Test birimlerinin”  harmonizasyonu prosedürü Mikrobiyolojide en rahat 

uyguladığımız prosedür oldu. 

 Onay destek sistemi Biyokimya uzmanlarının yoğun ilgilendiği bir alandı, 

bizimde hızla bu alanda bilgi eksiğimizi gidermemiz ve daha çok çalışma-

mız gerektiğini bu çalışmalar sırasında fark ettim. 

 Umarım hazırlanan eğitim videoları sahada çalışan tüm Mikrobiyoloji uz-

manı arkadaşlarımın bu konuda farkındalığını artırıp, uygulamada yaşanan 

sorunlara çözüm bulmasına yardım eder.  

 

 

Dr. GÖNÜL AKSU 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

 Ölüm ‘ün renk tonları daha koyuydu. Siena toprağı renginden 

hemen önce nar çiçeği ile lal rengi son tonlar. Tan renginin can 

çekişmesi. Resimde bir yatakta ya da bir sedyede yatan bir adam 

seçiliyordu. Bir hastane odası değildi, daha çok bir hücreyi ya da 

kırma tavanlı bir odayı andırıyordu. Tuhaf bir biçimde içe doğru 

çökmüş beden, yüzün şaşırtıcı ifadesiyle karşılaştırıldığında tıpatıp 

bir eskize benziyordu. Yontma kalemiyle belirginleştirilmiş yüz hat-

ları, iri gözler, incelmiş bir surat, bu kez gülme çağrışımı yapma-

yan, ama her geçen saniye üstünlüğü ele geçiren hiçliği çağrıştıran 

alabildiğine açık ağız. 

 Bir dönem adli tıbba büyük bir ilgi duyan Corso XIX. yüzyıl tıp 

kitaplarını okumuştu. Frenginin üçüncü evresindeki hasta tasvirlerini hatırlıyordu. Aynen şöyleydi: çürümüş yüz, 

erimiş burun, solgun dudaklar, aşırı sıcağa maruz kalmış bir metal gibi enfeksiyonun etkisiyle deforme olmuş, 

incelmiş kaval kemikleri. Goya hiç kuşkusuz bu tabloda, herhangi , herhangi bir hastanede veya düşkünler yur-

dunda gördüğü frengili bir hastayı resmetmişti. 

 Jean–Christophe Grange’in ÖLÜLER DİYARI romanından...[Doğan Kitap-1.Baskı,2019, Sayfa 110- Çeviri: Tankut Gökçe] 

 Günümüzün en önem-

li polisiye yazarlarından 

Jean Christophe Grange 

bir seri katilin izini sürdü-

ğü son romanı Ölüler Di-

yarı’nda   İspanyol res-

sam Goya’nın bazı resim-

lerini betimlemiş.  

 Yazarın sifiliz ile ilişki-

lendirdiği resmi anlattığı 

bölümü bu ay köşemize 

taşıdık. 
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 Fotoğrafhane 

 KEŞİŞ YENGEÇLERİ 

 Keşiş yengeçleri ilginç hayvanlardır. An-

talya'ya yaptığım bir gezi sırasında bu se-

vimli hayvanları yakından görüntüleme 

fırsatım oldu. Denizle arası iyi olan birço-

ğumuzun aslında keşiş yengeçleriyle ilgili 

bir hatırası olduğunu düşünüyorum. Özel-

likle denizde yaşayan yumuşakçalara ait 

göz alıcı kabukları toplama gibi bir hobiniz 

varsa... 

 Olay genellikle şu şekilde gelişir : Güzel 

bir 'deniz minaresi' veya başka bir yumu-

şakçaya ait bir deniz kabuğu bulursunuz. Kusursuz 

şeklini ve can alıcı renklerini hayranlıkla incelerken 

bir anda o anın büyüsü bozulur. Kabuğun içerisinden 

başını çıkaran küçük ve ürkek bir hayvancık sizi şa-

şırtıverir. Belki o şaşkınlıkla kabuğu elinizden atıve-

rir, panikle oradan uzaklaşmaya çalışırsınız. Buldu-

ğunuz o güzel deniz kabuğunu da ucu bucağı olma-

yan suyun içinde tekrar bulmanız mümkün olmaz. 

Paniğe gerek yok, o sadece bir keşiş yengeciydi...  

DR. CENK MİRZA 

 

Yayın kurulu üyemiz ve bulma-

camızın hazırlayıcısı meslektaşı-

mızın AFIAP ünvanlı bir fotoğraf 

sanatısı olduğunu fark edince bu 

sayımızda fotoğrafhane bölü-

münde Cenk Mirza’nın fotoğraf-

larına yer verdik. 

Fotoğraf sanatına gönül vermiş 

diğer meslektaşlarımıza eserleri-

ni  sayfalarımızda paylaşabile-

ceklerini bir kez daha hatırlat-

mak isteriz.  
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 Fotoğrafhane 

 Oysa siz o kabuğu boş sanı-

yordunuz, veya en azından o 

kabuğun asıl sahibi olan bir 

yumuşakça ile karşılaşmayı 

bekliyordunuz. O yengecin 

orada ne işi vardı? Bu duru-

ma mantıklı bir açıklama ge-

tirebilmek için keşiş yengeçle-

rinin yaşam döngüsüne bak-

mamız gerekiyor. 

 Bu organizmalar 'keşiş yengeci' olarak adlandırılsa da aslında 

yengeçten ziyade istakozlarla daha yakın akrabadırlar. Diğer yen-

geçlerde bulunan sert bir kabuğa sahip değildirler. Dolayısıyla ken-

dilerini korumak için, bir zamanlar denizdeki diğer bir yumuşak-

çaya ait olan boş deniz kabuklarına ihtiyaç duyarlar (1). Bu 'ikinci 

el' kabuklar, yumuşak bir gövdeye sahip olan keşiş yengeçlerini 

yırtıcılardan korumak için mükemmel barınaklardır (2). Dünyada 

yaklaşık 500 keşiş yengeci türü bulunmaktadır. 

Bunların çoğu suda yaşamakla birlikte karada 

yaşayan türlerinin olduğu da bilinmektedir.  

  

 Keşiş yengeçleri çiftleştikten sonra, dişi keşiş 

yengeçleri yumurtaları 2 ay boyunca karınları-

nın altında taşırlar ve ardından yumurtaları 

denize bırakırlar. Bu yumurtalardan larva 

formları çıkar (1). Deniz tabanına çöküp boş 

bir deniz kabuğu aramaya başlamadan önceki 

birkaç hafta boyunca, bu 'genç keşiş yengeçleri' mikroskobik 

plankton şeklinde yaşarlar (3). Keşiş yengeçleri büyüdükçe, içinde 

yaşadıkları kabuklar boyut olarak yetersiz gelir ve sık sık yeni ka-

buk ihtiyaçları ortaya çıkar (2). Genellikle ortamda sınırlı sayıda 

boş ve uygun deniz kabuğu bulunur. Dolayısıyla keşiş yengeçleri 

arasında 'deniz kabukları' için yoğun bir rekabet yaşanır (4).  

       

DR. CENK MİRZA 
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 Fotoğrafhane 

  

 Keşiş yengeçleri bir tehdit algıladıklarında kabuğun içine çekile-

rek kendilerini korurlar. İki keşiş yengeci karşılaştıklarında ise biri 

diğerini kabuğundan çıkarmayı deneyerek onun evine sahip olmayı 

isteyebilir (5). Böyle kavgalara ben de şahit oldum :) 

 Keşiş yengeçlerinin yaşamını anlatırken tıbbi parazitoloji dersleri 

ve protozoon ile helmintlerin yaşam döngüleri aklıma geldi. Bizler 

mikrobiyolog olduğumuz için ister istemez mikroskobik boyuttaki 

canlıların yaşamıyla ilgileniyoruz. Aslında bizim ilgilendiğimiz 

protozoon ve helmintler de bir çeşit yaşam biçimi ve onların ya-

şam döngülerinin, insanlar için zararlı olmayan diğer hayvanların 

yaşam döngüleriyle benzerlikler içermesi kaçınılmaz ve içeriyor da. 

Biz doğal olarak kendi türümüze zararlı olan organizmaları ayrı 

bir tarafa koyuyoruz ama dünya üzerindeki yaşama objektif ola-

rak bakan bir göze göre, her canlının diğer canlılarla ve çevreyle 

farklı bir ilişkisi var. Echinococcus granulosus da bir yaşam biçimi, 

Loxodonta africana (Afrika fili) da. Tabi Homo sapiens de...  

       Kaynaklar 

1. http://ourmarinespecies.com/c-crabs/hermit-crabs/#How_Hermit_Crabs_Breed 

2. http://www.bbc.com/earth/story/20141103-hermit-crab 

3. https://animalcorner.co.uk/animals/hermit-crabs/ 

4. https://www.britannica.com/animal/hermit-crab 

5. https://www.devonwildlifetrust.org/wildlife-explorer/mespithowot/marine/

DR. CENK MİRZA 

http://ourmarinespecies.com/c-crabs/hermit-crabs/#How_Hermit_Crabs_Breed
http://www.bbc.com/earth/story/20141103-hermit-crab
https://animalcorner.co.uk/animals/hermit-crabs/
https://www.britannica.com/animal/hermit-crab
https://www.devonwildlifetrust.org/wildlife-explorer/mespithowot/marine/crustaceans/hermit-crab
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Penisilinin hikayesini, Alexander 

Fleming’in ilgi çekmeyen, unutulmuş 1928 

yılında yayınlanan penisilini tanımlayan 

makalesinden yıllar sonra Oxford 

Üniversitesi’inden Howard Florey 

(Avustralya’lı farmakolog), Ernst Boris 

Chain (Alman kimyacı) ve Norman 

Heatley’in (İngiliz biyokimyacı) 1938-1942 

yılları arasında penisilini ilaca dönüştür-

mesini anlatıyor BBC’nin bu TV filmi. Bu 

açıdan bakıldığında, unutulmuş küflenmiş 

bir konunun yeniden gündeme getirilmesi 

ve küften penisilinin elde edilmesini tek 

bir başlıkta anlatan filmin adına dikkat 

çekmekte yarar var. 

 Film, 1945 yılında Fleming'le birlikte 

Nobel Ödülünü kazanan Oxford'lu Florey 

ve Chain’in çabalarını başarılı bir şekilde 

yansıtırken Fleming’i egoist bir bilim ada-

mı olarak yansıtıyor. Filmde penisilin hikayesinin unutulan adamı Norman 

Heatley’in unutulmadığını da belirtelim. Penisİlinin yeterli miktarlarda 

üretilmesini sağlayarak kullanılabilir hale getiren Florey’in, farklı alanlar-

daki insanlardan takım oluşturmasını, parasal kaynağını bulmasını ve ola-

yın gerçekleşmesine yönelik çabalarını izlemek keyifli. 

KÜFTEN ÇIKARMAK 

 Yönetmen:  

Peter Hoar 

Oyuncular:  

Dominic West, Denis Lawson, 

Oliver Dimsdale  

[2009 yılı yapımı, 80 dakika] 
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 Sine 
DR. METİN KORKMAZ Mikrop 

 Bu TV filminin de altyazısı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf öğ-

rencilerinin özel çalışma modülü kapsamında, Türkçeye çevrildi. Penisilin keşfi-

ne bakış açınızı değiştirecek, bilim tarihinde iyi bir ders olabilecek bu filmi izle-

menizi ve öğrencilerinize izletmenizi öneririz...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filmi ve altyazıyı bulmakta zorlanan olursa, e-posta adresime 

(metin.korkmaz1@gmail.com) atacakları mesaj ile nasıl ulaşabileceğini öğre-

nebilir. 

KÜFTEN ÇIKARMAK 

Florey ve ekibi  

(Kaynak: https://twitter.com/royalsociety) 

Avustralya’da doğmuş en önemli insanlardan biri olarak ilan edilen  

Florey, laboratuvarda- 1925 yılı  

(Kaynak: https://twitter.com/royalsociety) 
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Birleşmiş Milletler 22 Mayıs tarihini biyoçeşitlilik konusundaki an-

layış ve farkındalığı artırmak amacıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitli-

lik Günü olarak ilan etmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geçen yıl 25. yılı kutlanan Biyolojik Çeşitlilik 

Günü’nün 2019 teması “Our Biodiversity, Our 

Food, Our Health” olarak belirlenmiştir. 

 

  Bu yılın teması bildirilirken atalarımıza göre 

daha fazla çeşitte yiyeceğe ulaşma şansımız olsa da global anlam-

da diyetin aynı tipe dönüşmeye başladığına dikkat çekilmiş ve be-

lirlenen temayla gıda sistemleri ve beslenmeye bağımlılık, sağlıklı 

biyoçeşitlilik ve ekosistem hakkında bilgi birikimi ve farkındalığın 

yayılması amaçlanmıştır.  

 

 Ayrıca yine bu yılki temayla doğanın insanın varoluşu ve refahı 

için sağladığı çeşitlilik kutlanırken,  iklim değişikliğinin azaltılması 

ve adaptasyon, ekosistem restorasyonu, temiz su ve sıfır açlık gibi 

diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunulması 

amaçlanmıştır.   

 Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü   
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

   Yol kıyısında durmuş ne yöne bakmamız gerektiğini kestirme-

ye çalışırken karşıdan gelen küçük otomobil yavaşladı, sürücü pen-

ceresini açtı ve soruyu yapıştırdı şiveli bir Türkçe ile, selamsız sa-

bahsız: 

-Türk müsünüz? 

 Cevabı verince  selam faslı arkadan geldi. Açık camdan muhabbe-

te başladık amcayla. Meğer burada duranlar neredeyse daima Tür-

kiye’den gelenlermiş. Birkaç yıl önce Türkiye gazetelerinde çı-

kan “Drama köprüsü bulundu” haberinden sonra da gelenlerin sa-

yısı epeyce artmış. Amcama sorarsan köprü filan yokmuş buralar-

da, bizim görmeye çalıştığımız yapı da eski bir su kemerinden başka 

bir şey değilmiş zaten. 

 Ne gam, o kadar yolumuzu uzatıp gelmişiz, köprü ya da su keme-

ri, neyse ne, görmeden gitmek olmaz dedik, amcayı uğurladık. Yol-

dan biraz ileride dikilen taş yapı gerçekten de bir su kemeriydi. 

Uzaktan bakınca bir köprü görüntüsü verse de yanından yöresinden 

geçen bir dere, bir çay yok, bir su yolu yoktu. 

15.yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında bölgenin egemeni olan Osmanlı im-

paratorluğu döneminde, kentlerin camileri, hamamları ve sebilha-

neleri için gereken su, kilometrelerce uzaktaki kaynaklardan su ke-

merleriyle taşınmış. Kimi yerde Bizans ve öncesinden kalma eski su 

kemerleri onarılmış, kimi yerde tümüyle yenileri yapılmış. Sütun 

yüksekliğinin arazi yapısına göre ayarlandığı ve gerektiğinde keskin 

dönüşlerle yön değiştirdiği çok sayıda kemerli sütunun varlığı Os-

manlı su kemerlerine özgü mimari bir biçem olarak kabul ediliyor. 

Yunanistan ana karasında pek fazla örneği kalmasa da Mora yarı-

madası kıyısında bulunan Navarin (Pilos) su kemeri ile Kavala su 

kemerinden sonra en iyi durumda olanlardan biriymiş Drama su 

kemeri ya da bizim inanmak istediğimiz adıyla, Drama Köprüsü. 
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  Hani o sevilen, meşhur türküdeki köprü: 

Drama köprüsü bre Hasan dardır geçilmez… 

Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez… 

 Türkü, Selanik vilayetinin doğusunda Kayılar kazasına bağlı 

Debre köyünden Hasan’ın öyküsünü anlatır. Hasan’a ilişkin rivayet 

muhtelif; kimine göre komutanıyla tartışıp baş kaldıran bir asker, 

kimine göre vergi tahsildarının katlettiği babasının intikamı için 

dağa çıkan bir yetim. Ama farklı öykülerin vardığı sonuç hep aynı 

payeyi vermiş Debreli’ye. Zenginleri soyup fakir fukarayı kollayan 

adil ve mert bir eşkıya, bir halk kahramanı.  Hikayenin birinde de 

Gümülcine’den göçen Debreli Hasan’ın Drama girişinde bulunan, 

ancak tek kişinin geçebileceği tahta köprüyü para verip genişlettir-

diği anlatılmakta. 

 Birkaç saat önce, bu hikayeden habersiz, kasabaya girerken bağıra 

çağıra, hep bir ağızdan söylediğimiz o türküdeki köprünün hangisi 

olduğu meçhul olsa da Drama’yı gezmek ve görmek yeterince güzel-

di. 

 Bulgaristan’ın Rodop dağlarından çıkan Nestos ırmağının gürül 

gürül sularıyla yemyeşil bir ovada kurulu küçük bir yerleşim yeri 

Drama. Türklerin Karasu, Bulgarların ise Mesta ismiyle andığı 

Nestos ırmağının en büyük kolu olan Dospat nehri Drama’dan baş-

layarak Taşoz adasının karşısında Ege denizine dökülüyor, Kavala 

ile İskeçe arasına doğal bir sınır hattı çekerek. 

 

 Bizans döneminde 

Draviskos olarak adlandırılan ka-

saba, bir kale ve surlarla tahkim 

edilerek askeri bir merkez olarak önem kazanmış tarihte. Bölgedeki 

tütün, pamuk ve pirinç tarımı nedeniyle ticari önemi de artan kasa-

bayı Kavala’ya bağlayan karayolları 19.yüzyılda düzeltilmiş, bir de 

demiryolu hattı döşenmiş ikisi arasında. 20.yüzyıl başlarında Os-

manlı imparatorluğu ile Bulgar Krallığı arasında egemenlik çatış-

masına sahne olduktan bir süre sonra bağımsızlık ilanı ile Yunanis-

tan’a geçmiş. Sokaklarını arşınlarken 100-200 yıl öncesinden, geli-

şen ticaretle gelen zenginlik günlerinden kalma tarihi konaklar çıkı-

yor karşımızda. Kimi gayet bakımlı ve gösterişli, kimiyse harap ve o 

denli zavallı. 18.yüzyıldan 20.yüzyıl başlarına uzanan süreçte top-

lumsal hayattaki değişim mimaride de etkilerini göstermiş. Hızlı 

ekonomik gelişme çeşitlilik gösteren bir yapılaşmayı doğurmuş. 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

    

 Evlerin arasına karışmış Bizans surlarının gerisinde yer alan Agia 

Sofia kilisesi, Osmanlı döneminde bir minare ilavesiyle Bey Camisi 

veya Hisar Camisi olarak kullanılmış, fakat Yunanistan’ın bağım-

sızlık ilanından sonra tekrar kiliseye çevrilmiş. Kasaba merkezinde-

ki Eski Cami (Eski Dzami)’ nin akıbeti de aynı olmuş, o da bu-

gün Saint Nicholas kilisesi olarak faaliyet gösteriyor. 

  

 

 

 Drama merkezinde bulunan Agia Varvara parkı yoğun bir yeşilli-

ğin içinde huzurlu, sakin bir dinlenme mekanı sunuyor 

hemşehrilerine. Parkın içindeki çeşmeler, göletler ve dereler ise tür-

künün hakkını veriyor soğuk sularıyla. 

 



 34 

 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 Bir türkünün peşinden şöyle bir uğradığımız 

Drama’ya haksızlık ettiğimizi, çok az zaman ayır-

dığımızı sonradan fark ettik. Drama’nın çevresin-

de gezilesi görülesi yerler hiç de az değilmiş oy-

sa.  Yanı başında yükselen, vaktiyle Osmanlı’-

nın Bozdağ diye adlandırdığı Falakro dağı, zen-

gin bitki örtüsü ve kadim ormanlarıyla doğa yü-

rüyüşçülerine,  dik yamaçları ve yüksek zirveleri 

ile dağcılık ve yamaç paraşütü meraklılarına fır-

satlar sunarken karlı tepelerindeki kayak pistle-

riyle de kış sporları açısından popüler bir tatil 

beldesi olmuş günümüzde. Falakro dağının gü-

ney ucunda ise, Drama’dan 10-15 kilometre uzak-

ta Yunanistan’ın en uzun mağarası, aynı isimli 

nehrin oyduğu Aggitis mağarası yer almakta. 

 Kasabadan ayrıldıktan bir süre sonra karşımıza 

çıkan Nestos ırmağının üzerinde, tam da yolun 

ortasında durdurup iniyoruz arabadan. Ne de ol-

sa sapa bir dağ yolu burası, geleni geçeni yok de-

necek kadar az. Nehrin öte tarafına, İskeçe’ye 

geçmeden önce aynı türküyü sessizce mırıldana-

rak bir kez daha söylüyoruz, köpürerek akan sula-

rın karşısında. Bu sefer gerçek bir köprüde ama.  
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 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Amsterdam da düzenle-

nen 29. ECCMID kongresine KLİMUD 

bursu sayesinde katıldım. Bu sayede 

asistanlığım sürecinde çok emek verdi-

ğim, her basamağı için danışman hocam 

Güner Söyletir ile birlikte çabaladığım 

tez çalışmamı böylesine büyük uluslara-

rası bir kongrede sunma imkanı yakala-

dım. 127 ülkeden insanın katıldığı bu 

kongrede İngilizce dilinde sunum yap-

mak beni hem çok heyecanlandırdı, 

hem de benim için unutulmaz bir dene-

yim oldu. Aynı zamanda bana tezim sürecinde yardımlarda 

bulunan, ancak sadece e-posta yoluyla iletişime geçebildiğim  

Norveçli bilim adamı Oyvind Kommedal ile tanışma fırsatı bul-

dum ve çok güzel geri bildirimler aldım. Kendi konumla alakalı 

diğer ülkelerde yapılan çalışmaları da dinleyerek farklılıkları 

gözlemledim.  Ayrıca bu kongre sayesinde mikrobiyoloji ala-

nında yapılan yeni gelişmelerden ve çalışmalardan haberdar 

olabildim. Bunların dışında sosyal platformda da çok gelişmiş 

bir şehir olan  Amsterdam’da birkaç müze gezme fırsatım ol-

du. Beni en çok etkileyenlerden birisi ise 

kendi alanımla da 

ilgili olan Micropia 

müzesiydi.  Bu mü-

zede birçok orga-

nizmayı hem 

makroskopik hem 

de mikroskopik gö-

rerek, hareketleri-

ne, adımlarına, ya-

şam biçimlerine tanık oldum.  

 Bu kongreye katılmak ve bu dene-

yimi yaşamak, yurtdışına bir süre gözlemci olarak giderek yeni 

çalışmalar üretmek konusunda beni oldukça cesaretlendirdi. 

Böylesine büyük bir mecra-

da sunum yapabildiğim için 

çok mutluyum. Bu  imkanı 

bana verdiği için Klinik Mik-

robiyoloji Uzmanlık Derneği 

(KLİMUD)’a çok teşekkür 

ederim. 

Bursiyer Mektubu  DR. ŞERİFE SATILMIŞ 

Karabük Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde tıbbi mik-

robiyoloji uzmanı olarak 

çalışan meslektaşımız 

KLİMUD bursuyla katıl-

dığı 29.ECCMID kongre-

sine  dair izlenimlerini 

paylaştı. 
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 Mikrobik Gençlik  

 

CEREN YÜKSEL 

12 Mayıs 2008’de doğ-

muş olan Ceren Yüksel , 

Bahçeşehir Koleji Manisa 

Kampüsünde 6 sınıf öğ-

rencisidir.  

Hobileri arasında dans 

etmek, hikaye yazmak, 

badminton oynamak ve 

hayvanlarla ilgilenmek 

yer alır. 



 37 

 Mikrobulmaca 
DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 PNÖMOKOK 

 RUBELLA 

 ROTAVİRÜS 

 EPİDEMİ 

 SEPSİS 

 AŞI 

 PYÜRİ 

 STERİL 

 MEZÜR 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

, 

. 

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki sa-

tırdan başlayarak sol-

dan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bu-

lun !!  

 Gizli cümlemiz Al-

m a n  y a z a r 

Goethe’nin ünlü bir 

sözü. 
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 KLİMUD İş Başında 

GAZİANTEP BÖLGE TOPLANTISI 

19 Nisan 2019 

Gaziantep Üniversitesi  

Tıp Fakültesi Hastanesi 

Hastanelerde Dezenfeksiyon  

Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Güncel 

Yaklaşımlar 

Moleküler Mikrobiyolojide İleri Düzey Tanı Yön-

temleri Kursu 

 

 

 

27-28-29 Nisan 2019 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Bölge toplantılarımızda ve kurs-

larımızda ev sahipliği yapan ku-

rumlara, verdikleri destek için 

kurum yetkililerine ve bölge 

temsilcilerimize, etkinliklere ka-

tılan meslektaşlarımıza teşekkür 

ediyoruz. 

 

19 Mayıs’ın  

yüzüncü yıldönümünde 

Samsun’da olalım ! 

Birlikte Güçlüyüz 
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 KLİMUD İş Başında 

Değerli üyelerimiz, 

Bu kez sizleri çok özel bir etkinliğe;  

KLİMUD'un 10. yaşını kutlamaya...  

ATA'mızı ziyaret etmeye...  

"Dünden Yarına Tıbbi Mikrobiyolojinin Seyri’’ ni dinlemeye… 

Dün, Bugün ve Yarın "Mikrobiyolog olmayı"  konuşmaya, tartışmaya… 

KLİMUD'un yeni hedef ve amaçlarını paylaşmaya… 

Yine yeniden birbirimizden güç almaya… 

DAVET EDİYORUZ!... 

Tüm bunları birlikte gerçekleştirmek için sizleri 24 - 25 Mayıs 2019 tarihle-

rinde Ankara'da yapılacak olan  

KLİMUD 10 YAŞINDA:  

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE AKILCI LABORATUVAR UYGULAMALARI 

SEMPOZYUMU ‘na  

tüm üyelerimizi bekliyoruz... 

KLİMUD Yönetim Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu  
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 KLİMUD İş Başında 

Yine… 

    Yeni… 

        Yeniden… 

HAYDİ OKULA... 
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 Etkinlik Takvimi 

Yaklaşan Etkinlikler 

4th International Conference on Medical 

Microbiology 2019 

20-21 Mayıs 2019, Viyana, Avusturya 

6th Microbiome R&D and Business 

Collaboration Forum: Europe  

20-22 Mayıs 2019, Rotterdam, Hollanda 

Anaerobe 2019: Changing Perceptions Of Anaerobic Bacteria; From Pathogen To The Normal Microbiota And Back  

13-14 Haziran 2019, Cardiff, İngiltere  

KLİMUD 10 Yaşında:  
Klinik Mikrobiyolojide Akılcı Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu 

24-25 Mayıs 2019, Ankara 

Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: ''Alt Solunum 
Yolu Enfeksiyonları''   

18 Mayıs 2019, Samsun 

Laboratuvardan Kliniğe: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Güncel Öneriler ve 

Fenotipik Direnç Testleri Kursu 

20-21 Mayıs, Ankara 

KLİMUD Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık 

Yeterlik Sınavı 

18 Mayıs,2019   
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[Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https:// pngtree.com,  

http:// clipart-library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır]  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi  

klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  
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