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Tüm dünyada, mantar enfeksiyonlarının sıklığı ve buna 
bağlı olarak gelişen mortalite ve morbidite artışı dikkati 
çekmektedir.  
 
İmmün sistemi baskılanmış, kök hücre veya solid organ 
transplantasyonu alıcıları ya da yoğun bakım 
ünitelerinde tedavi gören hastalar gibi riskli gruplarda 
etken mantarın  hızlı tanımlanması ve doğru antifungal 
seçimi ile tedavinin ivedilikle başlaması mortaliteyi 
anlamlı ölçüde etkilemektedir 



 

Gelişen teknolojiye rağmen mantar enfeksiyonlarının 
tanı ve tedavisi bugün hem klinisyenler hem de tanı 
branşları için problem oluşturmaktadır. 

 

Öte yandan ülkemizde bu konuda literatüre katkı vermiş 
sayılı çalışma ve merkez dışında epidemiyolojik veri 
eksikliği de dikkati çekmektedir.  

 

 



 
Mantar enfeksiyonlarının profilaksi ve tedavisinde 
kullanılabilen antimikrobiyal kemoteröpatik ajanlar 
hem sayıca kısıtlı olup hem de yan etki problemi 
oluşturmaktadırlar.  

 

Bunun yanı sıra sınırlı sayıdaki antifungal ilaca karşı 
hem maya hem de küf türlerinde kaygı verici 
oranlarda direnç problemi yaşanmaktadır.  

 

 

 



• Kuruluş amacımız: 
 

– Mantar enfeksiyonlarının tanı ve tedavideki yenilikleri, güncel kılavuzları takip 
etmek ve duyurmak 
 

– Ülkemizde mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığına ilişkin epidemiyolojik 
veri oluşturmak, bilimsel araştırmalar planlamak, yürütmek ve çok merkezli 
çalışmalara zemin hazırlamak 
 

– Mantar infeksiyonlarının tanısı ve tedavisi konuları başta olmak üzere çalıştay, 
kurs, okul gibi eğitsel etkinlikler düzenlemek veya katkı sunmak 

 
– Çalışma konularında bilimsel ve endüstriyel projelere danışmanlık yapmak, 

katkı sunmak ve/veya yürütmek 
 
 
 



• Kuruluş amacımız: 
 

– Mantar infeksiyonları alanında çalışmalar yapmaya yönelik 
TÜBİTAK veya uluslararası kurumlara sunmak için proje 
hazırlamak ve bu araştırmaları uluslararası dergilerde 
yayınlamak 
 

– Diğer çalışma grupları, bilim insanları ve bilimsel dernekler ile iş 
birliği yapmak 
 

– Kendi konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, 
bilgilendirme notları ve görüş oluşturmak 
 
 
 
 
 
 



• Kuruluş tarihi: 25 Aralık 2017 

 



• Yönetim kurulu ve üyelerimiz 

 

 Doç. Dr. Süda Tekin (Başkan) 

 Uzm. Dr. Özlem Doğan (Başkan Yardımcısı) 

 Doç. Dr. Ayşegül Yeşilkaya (Sekreter) 

 Uzm. Dr. Servet Alan 

 Yrd. Doç. Dr. Sema Alp Çavuş 

 Yrd. Doç. Dr. Çağla Karakoç 

 Doç. Dr. Esra Kazak 

 

 

 



• Yönetim kurulu ve üyelerimiz 

 

 Prof. Dr. Füsun Can 

 Yrd. Doç. Dr. Didem Taşçıoğlu 

 Uzm. Dr. Serpil Özkan 

 Doç. Dr. Dilek Satana 

 Uzm. Dr. Sabahat Çeken 

 Uzm. Dr. Seçil Deniz 

 Uzm. Dr. Şebnem Çalık 

 Uzm. Dr. Zuhal Yeşilbağ 
 



• Faliyetlerimiz; 
 
– MİÇG İstanbul'da 25 Aralık 2017'de yapılan toplantıda kurularak, 

kurucu yürütme kurulu üyeleri oluşturuldu. 
 

– KLİMİK-MİÇG ilk etkinlik olarak 24 Şubat 2018 tarihinde İstanbul'da 
Türkiye Organ Nakli Derneği-Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Çalışma 
Grubu ve Koç Üniversitesi ile ortaklaşa "Solid Organ Nakli Sonrası 
Gelişen İnvazif Fungal İnfeksiyonlar" toplantısını düzenlendi. 
 

– 28-31 Mart 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak XIX. Türk Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2018)'nde 
çalışma grubumuz yeni üyeleri ile MİÇG yönerge taslağını ve yapılması 
planlanan etkinlikleri görüşmek ve onaylamak üzere toplanacaktır. 



• Projelerimiz 

 

– Kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen çeşitli 
Candida türlerinin prevelansı, risk faktörleri, 
virulans faktörleri ve antifungal duyarlılığının 
araştırılması 

 



28-31 Mart 2018- XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji 
ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2018) 



 


