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B i r  y ı l ı  d a h a  t a m a m l a m a k t a y ı z . 
Laboratuvarlarımızda 2015 yılı hazırlıkları yapılı-

yor olmalı. Tanısal mikrobiyolojinin belki de en 
önemli kısmı olan, kullanılacak malzeme seçimi 
ve satın alma süreçleri yoğun çalışma gerektire-
cektir. Kamu hastaneleri birliklerinin kurulması ile 

laboratuvarların bu konularda bazı problemler 
yaşayabileceği gündeme gelmekte. Bu sayımızda 
bu konuda bir yaklaşım paylaşıyoruz. 

ISO 15189 standardının 2012 versiyonu artık ül-
kemizde kullanıma girmekte. Akreditasyonla uğ-
raşan meslektaşlarımızın gerekli planlarını ve re-
vizyonlarını yapmaları gerekiyor. Bu versiyon ile 
kalite indikatörleri (belirteçleri, göstergeleri) kav-
ramları Tanısal laboratuvar alanında, ve biyokim-

ya özelinde, üzerinde oldukça tartışılan bir konu 
olmaya başladı. Kendi branşımızda akreditasyon 
çalışması yapmıyorsak da, kalite indikatörleri he-
pimizin değerlendirmesi gereken bir alan. Analiz 

öncesi, analiz sırası ve analiz sonrası olmak üzere 
pek çok parametrenin sayılması mümkün. Mario 
Plebani ve arkadaşları tarafından bu konudaki 

yayın hepinizin çalışmalarında fayda sağlayabilir.  
(Clin Chem Lab Med. 2014 Jul;52(7):951-8. doi: 
10.1515/cclm-2014-0142. ) 
Uzmanlık yeterlilik sınavı artık derneğimiz tarafın-

dan yapılacak. İlki 21 Şubat 2015 tarihinde altı 
farklı şehirde yapılacak sınavla ilgili duyuruları 

bültenimizde de bulabilirsiniz. Mezuniyet sonrası 
yeterliliklerin ilerleyen tarihlerde ispatlanması için 
çok önemli bir belge olacağını düşünüyorum. 
Laboratuvarlarda uzmanların yerinin sorgulandığı 

bir dönemde bu belgeye sahip olmayı önemseye-
ceğinizi ümit ederim. Tanısal mikrobiyoloji ile 
uyumlu olacak sınav yapısı ve sorular ile zorlan-

mayacağınız sınavda hepinize başarılar dilerim. 
2015 yılında sağlıklı ve başarılı çalışmalar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

EDİTÖRÜN PETRİSİ 

Doç. Dr. Alper AKÇALI 

FARKINDA MIYIZ ? 

2013 yılında 1,5 milyon 

kişi HIV nedeniyle 

hayatını kaybetti...  

2013 yılı sonu itibariyle 

dünyada 35 milyon insan 

HIV ile enfekte…  

2,1 milyon insan virüsü 

geçen yıl kaptı…  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24622792
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Değerli üyelerimiz; 
 
TMC-KLİMUD işbirliği ile 12-16 Kasım tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenmiş olan XXXVI. Türk Mikrobiyoloji 
Kongresi’nin sizlerinde katılımınız ile son derece        
doyurucu bir organizasyon olarak gerçekleşmesi bizleri        

gururlandırmıştır.Bu organizasyonun gerçekleşmesinde 
emeği  geçen TMC Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı 
tebrik  ediyor, sonraki kongrelerdede başarılarının     
devamını diliyoruz.Kongre esnasında yapılan Genel    

 
 

Kurul Sonucu Yönetim Kuruluna seçilen Prof.Dr. Çiğdem 
KAYACAN, Doç.Dr. Selçuk KILIÇ, Doç.Dr. Sebahat     
AKSARAY, Prof.Dr. İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM, Prof.Dr. 
Cüneyt ÖZAKIN, Prof.Dr. Gönül ASLAN ve Prof.Dr. Ayça 
Arzu SAYINER’i Denetim Kuruluna seçilen Prof.Dr.   
Zeynep GÜLAY, Prof.Dr. H.Güven KÜLEKÇİ, Prof.Dr. 

Yakut Akyön YILMAZ ve Etik Kuruluna seçilen Prof.Dr. 
Nedim SULTAN, Prof.Dr. Ülgen Zeki OK, Prof.Dr. Meral 
GÜLTEKİN, Prof.Dr. Tercan US ve Prof.Dr. Ali ALBAY’ı 
kutluyor başarılar diliyoruz. 

XXXVI.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM TARİHLERİNDE 

ANTALYA’DA YAPILDI 
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Kurulduğundan bu yana henüz 5 yıl geçmiş olan Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) üyelerinin 
mesleki alanda gelişimlerine katkı vermek adına kararlı 
adımlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 
ulusal düzeyde gerek kendi bünyesinde gerekse diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bir uzmanlık      

derneği sorumluluğu ile pek çok bilimsel etkinlik       
gerçekleştirmiştir. Şimdi de 1. KLİMUD okulunu        
düzenliyor olmanın bir başka deyişle bir ilki sizlere    
duyurmanın heyecanını yaşamaktayız. 
Okulumuzun konusu “Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 

Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi” olarak seçilmiştir. 

Okulda seçilen vücut bölgeleriyle ilgili örneklere        
mikrobiyolojik yaklaşım teorik ve pratik derslerle; olgu      
tartışması, grup çalışması, sunum gibi aktif eğitim    
yöntemleri kullanılarak anlatılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye ; https://www.klimud.org/content/68/

okullar adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelerimiz, tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanında      
kendilerini sınama ve geliştirme olanağı sağlayan     
modüllere www.klimud.org adresinden “Online Sınav” 
bağlantısını tıklayarak veya www.klimudyeterlik.com 

adresinden doğrudan ulaşabilirler. 
 
Yeni açılmış modüller :  
 
-Tanısal Bakteriyolojiye Klinik Örneklerle yaklaşım 

 
-Klinik Viroloji – 2 

 
-Steril Vücut Sıvıları 
 
-Klinik Mikoloji 
 
Ayrıca önceden açılmış olan “Mikrobiyoloji Deneme 1”, 
“Mikrobiyoloji Deneme 2” ve “Mikrobiyoloji Deneme 3” 

modül lerine de aynı  web adreslerinden                     
ulaşılabilmektedir. 
 
 

Sağlık Bakanlığı önerisiyle uzmanlık alanlarımızla 
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (EHKM) 
ile Tıbbi Mikrobiyoloji (TM)) ilgili dernek temsilcileri 
(KLİMUD, EKMUD, TMC, KLİMİK) ve Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN 14 Ekim 
2014 günü KLİMUD ev sahipliğinde bir araya gelmiştir. 

  
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan 
ŞENCAN sadece EHKM ve TM uzmanlık alanlarında    
değil, diğer birçok uzmanlık alanında da benzer alan 
paylaşım tartışmalarının olduğunu ifade ederek        

uzmanlık dernekleriyle uyum içinde bu sorunları çözmek 

istediklerini ifade etmiştir. Bu sorunu değerlendirmek 
üzere yapılan toplantıda varılan sonuçlar ve alınan    
kararlar aşağıda özetlenmektedir:  
 
Ülkemizin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
ile tıbbi mikrobiyoloji alanındaki gereksinimlerini       
karşılayacak uzmanların yetiştirilmesinde uzmanlık 

alanlarımızın mevcut hali ve istihdamı konusunda çeşitli 
alternatiflerin ortaya konacağı bir sürecin başlatılmasına 
ve bu süreçte özverili, yapıcı yaklaşımlarla çözüme ve 
herkesin kabulüne uygun sonuçların elde edilmesine 
karar verilmiştir.  

 
Her iki uzmanlık alanının birlikte hareket edebilmesinin 

sağlık hizmeti sunumu ve bilimsel alanda daha başarılı 
olunmasını sağlayacağı tüm Dernek temsilcileri        
tarafından kabul görmüştür. 
Bu toplantılara devam edilmesi ve her derneğin sırayla 
toplantının ev sahipliğini üstlenmesi tüm katılımcılar 
tarafından benimsenmiştir. 

Her derneğin camialarından alacakları geri bildirimlerle 
ortak gündem oluşturulmasına ve görüşmelere bu 
gündem çerçevesinde devam edilmesine karar          
verilmiştir. 
Değerli Meslektaşlarımız, 

     Bu toplantı dizisinin ilkinde sağlanan uzlaşı      
umutlarımızı arttırmıştır. Bu konuda vereceğiniz katkılar 

ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

KLİMUD HABERLERİ 

KENDİNİZİ SINADINIZ MI ? 

HAYDİ OKULA !!! DERNEKLER TOPLANTISI YAPILDI 

http://www.klimud.org
http://www.klimudyeterlik.com
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‘Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’ 21 Şubat 2015     
tarihinde ‘çok merkezli bilgisayar ortamında’ yapılacak-
tır.Ayrıntılı bilgi için https://www.klimud.org/
content/253/yeterlik-sinavina-basvurun/ 

  
Değerli üyelerimiz, 
 
Derneğimiz genç uzman ve asistanlarımızın bilimsel 

alandaki gelişimlerine bir katkı sağlamak amacıyla      
25-28 Nisan 2015 tarihlerinde Kopenhag, Danimarka’da 
düzenlenecek olan 25th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
kongresine katılmayı planlayan 35 yaş altı 3 (üç)      
üyemize 500’er Euro destek verme kararı almıştır. 

Başvuruda bulunabilmek için adayların ECCMID 2015’de 
sunulmak üzere kabul edilmiş bildirilerinin olması ve 
KLİMUD üyesi olması ve bu destekten daha önce       
yararlanmamış olması ön koşuldur. Adayların 15 Şubat 
2015 tarihine kadar https://www.klimud.org/
content/247/eccmid-2015-kongre-destegi/ linkindeki 
formu doldurarak klimud@gmail.com adresine gönder-

meleri önemle rica olunur. 
 
 
 
 
 

 Bu yıl ilk olarak başlattığımız KLİMUD Yurt Dışı      
Eğitim Desteği Programı kapsamında yapılan başvu-
ruların Yurt Dışı Eğitim Programı  Değerlendirme Komis-
yonu tarafından program esaslarına göre değerlendiril-

mesi sonucunda 2014 yılına ait bu desteğin Yrd. Doç. 
Dr. Satı  Zeynep TEKİN'e verilmesi uygun görülmüş-
tür. İlginiz için teşekkür eder, desteklenen üyemize                 
çalışmalarında başarılar dileriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ekim 2014 cumartesi günü Tekirdağ da gerçekleştir-
diğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve     

Akreditasyon ve Klinik Viroloji Çalışma Grupları işbirliği 
ile Namık Kemal 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. 

YETERLİK SINAVINA BAŞVURDUNUZ 

MU ? 

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2015 KONGRE DESTEĞİ 

KLİMUD YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ 

Yrd.Doç.Dr. Satı Zeynep TEKİN 
University of Illinois Laboratuvarında 
Chicago,ABD 

KLİMUD TEKİRDAĞ BÖLGE 

TOPLANTISI 25 EKİM 2014  

https://www.klimud.org/content/253/yeterlik-sinavina-basvurun/
https://www.klimud.org/content/253/yeterlik-sinavina-basvurun/
mailto:klimud@gmail.com
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Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı kapsamında oluşturu-

lan ve THSK, Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire 

Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarının da  görev aldığı bir 
konsorsiyum tarafından yürütülmekte olan “KKKA; Ta-
nı, Epidemiyoloji, Korunma, Hazırlılık ve  Teda-
vi‘de Yeni Yaklaşımlar” başlıklı proje kapsamında    
13-14 Şubat 2015 tarihleri arasında Yunanistan'ın     
Selanik kentinde "1.Uluslararası KKKA Konferansı" 
düzenlenecektir.Konferansa katılım ücretsiz olup      

ayrıntılı bilgiye derneğimiz web sayfasında https://
www.klimud.org/content/268/1st -international-
con fe rence -on-c r imean - congo -hemor rhag i c -
fever/ linkinden ulaşabilir.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki yeni yapılanma 

ile, bir ildeki birliğe dahil olan hastanelerin ihtiyaçları 
merkezi olarak tek elden sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Her yeni sistem beraberinde bir takım avantajlar getir-
diği gibi önceden kestirilemeyen bir takım dezavantajlar 
da getirmektedir. Pek çok ilde uygulamada farklılıklar 
olabilmekte ve laboratuarlarda uzmanlar olarak sorun-
larla karşılaşılmaktadır. 

Yaşanan veya yaşanabilecek bazı sorunlara örnekler 
verilebilir; 
1)  Laboratuvarların yıl içindeki kit ve malzeme ihtiyaç-
ları,   sonuç karşılığı ödenmek üzere, hizmet alımı ihale-
si ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu hizmet alımında 
Sosyal Güvenlik   Kurumuna fatura edilebilen, her türlü 
işlem dahil edilmektedir. Örneğin; gaita mikroskopisi 

işlemi için bile ihale sonucu firmaya ücret ödendiği du-
rumlar görülmektedir. 
2) İhale şartnameleri bazen ilçe hastanelerindeki       
uzmanları tarafından görülmemekte, bazen de gerekli 
değişikliklerin yapılmasına imkan kalmamaktadır.Bunun 
sonucunda, ayrıntılı tanımlanması gereken dış kalite 

kontrol programlarına üyelik işlemlerinde beklenmedik 
veya pek de tanınmayan kurumlardan abonelikler yapıl-
mamaktadır. Bunun sonucunda katılımcı sayılarının çok 
düşük olduğu programlarda değerlendirmeler yaşanabil-
mektedir. 
3) Şartnamelerde laboratuara kurulacak cihazların 
verifikasyon çalışmalarının yapılmasıyla ilgili bir madde       

bulunmaması sebebiyle, kurulumun yapıldığı yerde 
verifikasyon sağlanmadan hizmete başlanılmaktadır. 
Bunun sonucunda 3-4 ay gibi sürelerde cihazın istenen 
performansı gösteremediğini kanıtlamak zorunda kala-
rak firmayı cihaz   değişimine zorlamak gerekli olabil-
mektedir.Merkezi yapılan alım ile bazı olumlu sonuçlar  

da elde edilebilmektedir. Birlik içerisindeki tüm hastane-
lere alım yapıldığından, önceki yıllarda tek tek hastane-
lerin alım miktarı düşük olduğu bazı testler için, ihalede 

toplam test sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda 
otomatize kan kültürü, bakteri identifikasyon ve 
antibiyogram gibi sistemlerin  düşük birim maliyetler ile 
kurulması mümkün olabilmektedir. 
İleride yapılacak benzer işlemlerde, ihale                           

döneminde  mikrobiyoloji laboratuvarlarında manuel           
çalışmaların sayıca çok olduğu göz önünde bulunduru-

lursa, mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılacak ana-
lizörler için hizmet alımı ihalesi yapılması, diğer testler 
için sarf alımına gidilmesi önerilebilir. Ayrıca şartnameyi 
hazırlayan komisyonlarda ilgili hastanelerin laboratuvar 
uzmanlarının   bulunmasının sağlanması, sorun yaşan-
masını engelleyecek veya sorunların çözümlenmesini 
kolaylaştıracaktır. 

 
 
 

İNKÜBATÖR 

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE YAPILAN MERKEZİ SATIN ALIMLARIN LABORATUVARLARDAKİ 

OLASI ETKİLERİ 

Uzm. Dr. Gülçin BABAOĞLU 

I.ULUSLARARASI KKKA KONFERANSI 

https://www.klimud.org/content/268/1st-international-conference-on-crimean-congo-hemorrhagic-fever/
https://www.klimud.org/content/268/1st-international-conference-on-crimean-congo-hemorrhagic-fever/
https://www.klimud.org/content/268/1st-international-conference-on-crimean-congo-hemorrhagic-fever/
https://www.klimud.org/content/268/1st-international-conference-on-crimean-congo-hemorrhagic-fever/
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KLİMUD Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)    

Çalışma Grubu (ÇG) 2009 yılında kurulmuştur.ÇG     

kurulurken amaçlarımızın başında uzmanlarımıza bu 
alanda rehberlik etmek yer almıştır. Bu rehberlik      
gerçekleştirilirken etken patojenin belirlenmesi için    
kullanılacak testlerin seçimi, uygulanması ve sonuçların 
raporlanması ile yorumlanmasında bilimsel standartları 
oluşturmak; kongre, sempozyum, vb. organizasyonlarla 
bilimsel etkinlikler düzenlemek amaçlanmıştır.Bununla 

birlikte ülkemizde CYBE’nin kontrolü ve önlenmesi   
amacıyla eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerine     
uzmanlık alanımızın sorumluluğu dahilinde katkıda    
bulunmak, bu alanda ulusal politikaların oluşturulması-
na danışmanlık yapmak önem verdiğimiz diğer     

amaçlarımız olmuştur.  

Kuruluş yılı olan 2009’dan itibaren: 2010 yılında 
TMC’nin Kıbrıs/Girne’de düzenlediği 34. Türk Mikrobiyo-
loji Kongresi’nde ‘Kadında Genital Akıntıya Yaklaşım’ 
başlıklı panelde ÇG üyelerimiz panelist olarak yer almış-
lardır. Daha sonra 2011 yılında KLİMUD Klinik Viroloji 
ÇG’nin düzenlediği ‘HPV ve Güncel Durum’ başlıklı     
toplantıya bilimsel katkı sağlanmıştır. Yine 2011 yılında 

‘KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim 
Etkinlikleri’ Manisa’da düzenlenmiş, ‘Klinik Örnekten 
Sonuç Raporuna ‘Genitoüriner Sistem Örnekleri’ paneli 
gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl KLİMUD ve Yeditepe      
Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD işbirliğiyle            

düzenlenen toplantıda ‘Sifiliz Tanısında Kullanılan 
Testler’ başlıklı konu anlatılmıştır. Yine aynı yıl KLİMUD 

tarafından Antalya’da düzenlenen I. Ulusal Klinik       
Mikrobiyoloji Kongresi’nde ‘Kan Bankacılığı ve Klinik 
Mikrobiyoloji’ başlıklı panelde ‘Sifiliz Taramalarında 
Güncel Durum’ başlıklı konu ele alınmıştır. Ardından 
2011’de T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı     
Kurumu koordinasyonunda ‘Bulaşıcı Hastalıkların 

Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi’ hazırlanması    
sürecinde oluşturulan CYBE çalışma grubunda         
üyelerimiz yer alarak ‘Sifiliz, Gonore, Klamidya, 
Trikomonaz vajinalis, Bakteriyel vajinozis ve Vajinal 
akıntılar’ başlıklı bölümleri hazırlamışlardır.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ekim 2012 tarihinde ‘KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi/     

Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri’ kapsamında İstanbul     

Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile;  
Kasım   
2012 tarihinde, Ankara Başkent Üniversitesi Tıbbi     
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile ‘Klinik Örnekten Sonuç 
Raporuna; Genital Sistem Örnekleri’ toplantıları       
gerçekleştirilmiştir. Ardından 2013 yılında ‘KLİMUD    
Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri’ 

kapsamında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıbbi  
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı misafirperveliğinde ‘Klinik   
Örnekten Sonuç Raporuna; Genital Sistem Örnekleri 
Olgu Sunumları’ toplantısı yapılmıştır. Bilimsel         
toplantılara ek olarak 2013 yılında düzenlenen ‘Ulusal 

Mikrobiyoloji Standartları’ çalıştayına katıldık.Bu 

çalıştayda ‘Sifiliz, Gonore, Klamidya, HIV/AIDS ve     
Hepatit B enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı için 
ulusal standartları oluşturmak üzere yazılı doküman 
hazırlanmasında görev aldık.  
Yine 2013 yılında derneğimizin ‘KLİMUD Klinik Örnekten 
Sonuç Raporuna Uygulama Rehberleri’ hazırlama      
projesi kapsamında ‘Genital Sistem: Klinik Örnekten 

Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi’ için de grup      
oluşturulmuştur.Ben bu grubun başkanı olarak görev 
almış bulunuyorum.Bu rehberi hazırlamak için son     
derece yoğun çalıştık. Rehberi tamamlayıp sonuca       
ulaştığımızda ortaya çıkardığımız rehberin faydalı bir 

rehber olduğu inancındayız. Bu yoğun süreçte gerek 
başkan olarak süreci planlamak, yönetmek gerekse   

bizzat yazıcı olarak çalışmaktan memnuniyet duydum. 
Bana bu fırsatı veren dernek yönetimine buradan     
teşekkür etmek istiyorum. 
Bundan sonra da asistanlarımız, uzmanlarımız, eğitim         
elemanları ve öğretim üyelerimiz ile bilimsel            
faaliyetlerimizi işbirliği içinde sürdürmek, hizmet      

etmeye devam etmek istiyoruz. Yeni üyelerin katılımını 
bekliyoruz. Saygı ve selamlarımızla. 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR ÇALIŞMA GRUBU  

Prof. Dr. Pınar Zarakolu KÖŞKER   
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1-İnfluenza tedavisi ve profilaksisinde kullanılan nöraminidaz inhibitörlerinden biri. 2-‘Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus’ u temsil eden 

kısaltma. 3-Özellikle Gr(-) bakterilerin yüzeyinde bulunan; diğer bakterilere ve konak hücrelerine tutunmayı sağlayan yapının adı. 4-Referans 

suşların temin edilebidiği ABD merkezli hücre bankasının kısa adı. 5-IgG moleküllerinin Fc kısmına bağlanma özelliğine sahip olan, S.aureus’un 

yüzey proteininin adı. 6-Soğuk algınlığının en sık etkeninin adı. 7-Isıyla veya kimyasal yolla toksisitesi ortadan kaldırılan; fakat antikor yapımını 

uyaracak antijenik niteliğini hala taşıyan toksine verilen ad. 8-S.aureus tarafından salgılanan ‘TSST-1’ adlı toksin nedeniyle oluşan sendromun adı. 

9-Legionella cinsi bakterilerin izolasyonunda kullanılan besiyerinin adı. 10-‘Visseral leishmaniasis’ olarak da bilinen hastalık. 11-Kancalı kurt, 

çengelli solucan gibi isimlerle de  anılan, larvaları deriyi delerek vücuda giren, erişkinleri ince bağırsağa yerleşen ve anemiye neden olan nematod. 
12-‘Çini mürekkebi’nin rengi. 13-Termal dimorfizm gösteren, subkütan mikoz etkeni mantarlardan biri. 14- T hücrelerine hedefleyen virus 15-

‘Ampisilin’ ve ‘sefaperazon’ adlı antibiyotiklerle birlikte kullanılabilen beta-laktamaz inhibitörünün adı. 16- AIDS tedavisinde etkin kombinasyon 

terapsi 17-Tetrasiklin grubuna mensup bir antibiyotik. 18-Yuvarlak biçimli bakterilere verilen ad. 19- Triptophan metabolizmasını saptamada 

kullanılan test adı 20- İnsanlara özellikle hayvan ısırıkları ile bulaşan ve aşı ile korunulabilen; ancak hastalık tablosu ortaya çıktıktan sonra tedavi-

si olmayan hastalığın adı. 21-Fotoğrafta görülen; şarbon, tüberküloz hastalıklarının etkenlerini keşfeden ünlü mikrobiyolog. 22-Virüs enfeksiyonu 

etkisiyle, enfekte hücrelerin yuvarlaklaşması ve çekirdeklerinin opaklaşmasıyla karakterize sitopatik etki tipinin adı. 23-‘Mannitol Salt Agar’da 

üretilen S.aureus’un oluşturduğu koloni rengi. 24-Echinococcus granulosus adlı parazit tarafından oluşturulan hastalığın adı. 25-Taksonomide 

hiyerarşik olarak ‘sınıf’ ile ‘aile’ arasında kalan birimin adı. 26-İnce, uzun, sarmal şeklindeki bakterilere verilen ad. 27-Clostridium tetani suşları 

tarafından üretilen ve tetanoz hastalığının klinik belirtilerinden sorumlu olan nörotoksinin adı. 28-Streptokokların neden olduğu, halk arasında 
‘yılancık’ olarak da bilinen, derinin akut yüzeyel enfeksiyonu. 29-Gr(-), oksidaz(+), birçok karbonhidratı fermente eden, doğada özellikle sularda 

yaygın olarak bulunan, insanlarda başlıca gastroenterit ve yara enfeksiyonlarına neden olan bakteri cinsi. 30-Bakterilerin hemolitik aktivitelerinin 

incelenmesine imkan veren, mikrobiyolojide çok yaygın kullanılan besiyerinin ismi. 31-Eşeyli mantar sporlarından birinin ismi. 32-Normal atmos-

ferik oksijen varlığında gelişemeyen; ancak gelişmesi için az miktarda oksijene gerek duyan mikroorganizmalar için kullanılan terim. 33-Antikor 

molekülünün, antijene bağlanan bölgesine verilen isim. 34-Taramalı elektron mikroskobunun ingilizce kısaltması. 35-Sitotoksik özelliği olan bir 

lenfosit sınıfı 36-Hücre zarının fonksiyonunu bozarak etkisini gösteren ve ‘Polimiksin E’ olarak da bilinen antibiyotik. 37-Tetanoz hastalığında 

‘Masseter kası’ndaki tonus artışına bağlı olarak gelişen çene kilitlenmesine verilen isim. 38-Esmer mantarların hücre duvarlarında bulunan pig-

mentin adı. 39-Virüslerdeki ‘kapsomer’ yapısını oluşturan alt birimlere verilen isim. 40-Helicobacter pylori’nin, mide asidinin zararlı etkisinden 

korunmasında rol oynayan enziminin adı. 41-Kuduz virüsünün, enfekte sinir hücrelerinin sitoplazmalarında oluşturduğu ve kuduzun laboratuvar 

tanısında önemli olan inklüzyon cisimciğinin adı. 42-Tifo, gastroenterit gibi klinik tablolara neden olabilen Gr(-) basil cinsi. 43-Belli bir enzimle 
işaretlenmiş antijen veya antikor kullanılarak; spesifik antijen veya antikorun belirlenmesi amacıyla uygulanan yöntemin kısa  adı. 44-

Hastanelerde salgına yol açabilen, dirençli enterokok. 45-Sterilizasyon veya mikroorganizma üretilebilmesi amacıyla da kullanılabilen ısı ayarlı 

kabin 46-Zarflı virüslerde, kapsid ile zarf arasında kalan mesafeye verilen isim. 47-Streptokoklar ile stafilokokların ayırt edilmesi amacıyla kullanı-

lan testin ismi. 48-Streptokoklar tarafından üretilen ‘Streptolizin O’ adlı toksine karşı vücut tarafından oluşturulan antikorların kısa adı. 49-

İnsanların ağız ve bağırsak florasında bulunabilen Gr(-), zorunlu anaerob kok cinsi. 50-Birinci kuşak sefalosporin grubundan, cerrahi profilakside 

sıklıkla kullanılan bir antibiyotik. 
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Yılmaz Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası platformda ses 
getiren filmi, yılların hatta yüzyılların melankolik 
hastalığını hatırlattı bizlere. 
Bir kelebek misali yaşamış, unutulmuş belki de  hiç  
tanınmamış iki heyecanlı, ümit dolu şairin hayatlarının 
çarpıcı bir kesitiydi sunulan 1940’ların Türkiye’sinde.. 

Şiir tarihimizin talihsiz sayfalarından gün yüzüne çıkan 
Muzaffer Tayyip Uslu (1922-1946) ve Rüştü Onur  
(1920-1942) genç yaşta ölen dost iki Zonguldaklı 
şairdir.  

Filmde ön planda bu iki genç ve güzel insanın sanat aşkı 

ve bir de hastalık vardır. Tüketen hatta ‘kan kusturan’ 
bir ince mikrobun yaptığı ince hastalık… Sanattaki    

adıyla ‘verem’. 
Sanatın her alanında yer almış , bir anlamda sanatın 
her kolunu etkilemiştir. Belki o yüzdendir sanatsever 
basil olarak tanımlamamız. 
Sarartıp solduran, zayıflatan, halsiz bırakan bir hastalık-
tır verem. Soluk benizli hastaların gözleri çökmüştür. 

Bu tabloda muayene edilen hasta öğrencilere eğitim 
verebilecek şekilde tipik görünümlü ileri dönem bir 
veremlidir. Soluk, zayıf ve dermansızdır. 

Hastayı muayene ederken görülen Stetoskopun mucidi 
Dr.René-Théophile-Hyacinthe Laennec (1781 –1826)dir.  
Kendisi de 45 yaşında tüberkülozdan ölmüştür. 

Cristóbal Rojas (1857–1890) ın La miseria (1886)  
tablosunda anlatıldığı gibi fakir ve karanlık ortamların  
sessiz bir acısıdır sıklıkla resimlere yansıyan. 

EN SANATSEVER BASİL…”MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS” 

KELEBEĞİN RÜYASI 
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Tüberküloz, genç bedenlerin hastalığıdır. Körpe         

fidanların ölümüne yol açar.  Aileleri yok eder. Sev-

gilileri ayırır. Antimikrobiyal çağ öncesinde verem ol-
mak, ölüm fermanıdır insanların. Yavaş yavaş  
tüketerek öldürür. O yüzden melankoliktir. Veremli in-
san hayatı seyrederek ölümü bekler. 
 
Muzaffer Tayyip Uslu şiirinde  bunu çok güzel anlatır; 
 

Önce öksürüverdim 

Öksürüverdim hafiften  
Derken ağzımdan kan geldi 
Bir ikindi üstü durup dururken 

Meseleyi o saat anladım 
Anladım ama, iş işten geçmiş ola 

Şöyle bir etrafıma baktım 
Baktım ki yaşamak güzeldi hala 

Mesela gökyüzü 
Maviydi alabildiğince 
İnsanlar dalıp gitmişti  
Kendi alemine 

Veremli insan çaresizliğin ve halsizliğin verdiği dinginliği 

yaşarken yakınları bu çaresizliğe isyan ederler.. Sanat 

müziğimizin en ünlü bestelerinden bir tanesi verem ne-
deniyle yapılmıştır.  

Bestekâr Hacı Arif Bey, karısı Zülf-i Nigâr hanımın 
vereme yakalanıp gözünün önünde erirken meşhur 
şarkısını bestelemiştir. Güfte Namık Kemal’e aittir.  

Olmaz ilaç sine-i sâd pâreme 

Çâre bulunmaz bilirim, yâreme 
Baksa tabîbân-ı cihan, çareme 
Çâre bulunmaz bilirim, yâreme 
 
Verem 100 yılı aşkın bir süre, ölüme anlam katmanın 

yollarından biri sayılmıştı. Sanatta romantizmle         

özdeşleşmişti. Sadece ülkemizdeki film sektörünün 
salgın hastalığı olmamış, Avrupa’da da  sanatçılar adeta  
vereme yakalanma, tükenme ve ölme zorunluluğu 
altında hissetmişlerdir kendilerini, iyi sanatçı olarak 
tanımlanmak için. 19. yy Avrupasında sanatçılar      
arasında verem olmak sanatçılığın bir göstergesiydi. 
Sanatçılar, yazarlar, ressamlar romantizm uğruna    

zayıflayarak, kan kusarak, zorla nefes almaya çalışarak 
ölüme gitmeyi bir moda olarak görmekteydiler.  
Verem olmayanlar da bu tabloyu taklit etmeye çalışmış-
lardır.  
Vereme yakalanan sanatçılar ve ünlüler uzun bir liste 

oluştururlar.  
 

 

 

 

 

 

Bunların arasında ülkemizde çok bilinmeyen bir genç 

ölümü anlatarak bitirelim bu yazımızı.Ünlü oyuncu   

Melek Kobra… 

Topu topu 24 yıllık  yaşamdır bu.. acıların , özlemlerin 
bir anlamda yapamama eylemlerinin doldurduğu bir 
kısa yaşam… Bu yaşam kan kusmayla sona doğru mey-
letmiş ve yalnız bir hastane odasında son bulmuştur. 
Aslında belki Melek Kobra ve hayatı  bize                 

ulaşamayacaktı ancak veremin hemen ardından tuttuğu 

günlükler annesi Sabiha hanım tarafından saklanmış, 
Ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra bir sahafta tesadüfen 
gün ışığına çıkmış ve Gökhan Akçura tarafından Hatıra-
tım adıyla kitaplaştırılmıştır. Böylece Azrailin elinden hiç 
olmazsa anılar kurtarılabilmiştir. 
Tiyatro sinema ve opera sanatçısıdır Melek Kobra. 1915 

yılında İstanbul’da sanatçı bir ailede dünyaya gelmiştir. 
Melek Sabahattin daha sonra babasının soyadı Melek 
Ezgi olarak anılmış, evlenince Melek Tayfur olmuştur. 
Daha sonra da belki dobralığının yansıması olarak not-
larında  Kobra soyadını kullanmıştır. Ünlü besteci operet 
kralı Muhlis Sabahattin Ezgi‘nin kızıdır.Kuzeni Türkiye 

ve dünya güzeli Keri-

man Halis Ece, halası, 
dönemin en ünlü kadın 
bestecilerinden Neve-
ser Kökdeş’dir. Cahide 
Sonku arkadaşıdır. Bu 
sanat dolu ortamda 

ister istemez genç 
yaşta sahneyle tanış-
mış, aynı zamanda 
yakışıklı seslendirme 
sanatçısı Ferdi Tay-
fur’la evlenerek 3 yıl 
kadar evli kalmıştır. 

Asl ında par ı l t ı lar    
arasındaki karanlıktır 
hayatının bütünü. 
Önce babası sonra 
kocası tarafından terk edilmiştir. Annesi alkolik olmuş, 
daha sonra evlendiği kocası tarafından uyuşturucuya         

alıştırılmıştır.Tiyatro yaparken Muhsin Ertuğrul’ın yönet-
tiği Kral Lear oyununda muhtemelen sakladığı hastalık 
ortaya çıkmış ve kan kustuğu anda işini bırakmak 
zorunda kalmış ve sonrasında sanki ölüm fermanı 
imzalanmıştır. 2,5 seneye iki cerrahi operasyon ve    
yoğun bir  hastalık mücadelesi sığmış sonra trajik bir 
ölüm  kaçınılmaz son olmuştur. 

EN SANATSEVER BASİL…”MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS” 

Prof. Dr. Özay Arıkan AKAN 
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V e r e m  v e  s a n a t 

konusunda çok fazla 

yazılıp konuşulabilir 
aslında... 
 
Önümüzdeki sayıda 
veremin tarihçesi ve 
görsel sanatlara etkisin-
den söz edeceğiz.Bu se-

ferki son söz Kelebeğin 
rüyası filminden... 
 
“Tokalaşmakla verem 
bulaşmaz. Olsa olsa biraz sevgi bulaşır, o da unu-

tunca geçer”.  

Geçmeyen sevgiler dileğiyle... 
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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 

ARAMIZA YENİ KATILAN UZMANLARIMIZ ; 

BİZİM LABORATUVARIMIZ 

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

fotoğrafınızı gönderirseniz, bu bölümde yayımlayacağız. 

ADI SOYADI  KURUM  

Ahmet SEZER Bingöl Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Alper TOGAY Kahramanmaraş Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Ayça Özer DURMUŞLU Karaman Devlet Hastanesi 

Emine TUNÇ Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Gülşah Ece ÖZMERDİVEN Osmaniye Devlet Hastanesi 

Hanni TURAN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Melek ERTAŞ Çorum Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Orçun ZORBOZAN Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Safiye DELİCE Adıyaman Halk Sağlığı Laboratuvarı  

Salih MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi 

Servet DELİCE Kırklareli Devlet Hastanesi 

Yakup GÜRKAN Bingöl Devlet Hastanesi 
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