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AKLIN EVCÜLLEÞTÜRÜLMESÜ YA DA UYGULAMALARIN 
PÜYASALAÞTIRILMASI Prof. Dr. O. Þadi Yenen

Merhaba,

G�n ge�miyor ki herhangi bir tÝp
uygulamasÝna ilißkin yeni ya da yeni-
den g�zden ge�irilmiß bir kÝlavuz (gu-
idelines) yayÝnlanmasÝn. Peki, nedir
bir kÝlavuz? KÝlavuz, kÝsaca, klinik uy-
gulamalarda karar verme s�reci a�Ý-
sÝndan bir �neri (model) olarak ta-
nÝmlanabilir. Þu halde, kÝlavuzlar bir
karar verme s�recinin b�t�n aßama-
larÝnÝ i�erecektir: Sorunun ve amacÝn
tanÝmÝnÝ, eldeki olanaklarÝ, saÛlan-
masÝ gerekenleri, izlenecek yolu, uy-
gulamadaki (bilinen) engelleri, neyin
kimin tarafÝndan uygulanacaÛÝnÝ v.b.
Ama olmazsa olmaz koßul ise karar
verme iradesinin bulunmasÝ ve o ira-
deyi harekete ge�irecek g�c�n varlÝ-
ÛÝdÝr. Bu irade ve g�� kimi kez bir tek
hekimde, kimi kez de bir kurul ya da
kurumda somutlaßÝr. KÝlavuzlarÝn
baßlÝca ißlevi ise uygulamalarÝn ve
sonu�larÝn deÛerlendirilmesinde kar-
ßÝlaßtÝrÝlabilirliÛin, bir�rnekliÛin saÛ-
lanmasÝdÝr. Bu �zellikleri bir arada
ele alÝndÝÛÝnda da kÝlavuzlarÝn birinci
niteliÛi, yerel/b�lgesel/ulusal olma
niteliÛi g�n ÝßÝÛÝna �ÝkmaktadÝr.

Ünfeksiyon hastalÝklarÝ ve klinik
mikrobiyoloji alanÝ belki de kÝlavuzla-
rÝn en sÝk yayÝnlandÝÛÝ alanlardan bi-
ridir. YakÝnlarda yayÝnlanan iki �rnek-
te de kÝlavuzlarÝn ulusal olma niteliÛi
t�m a�ÝklÝÛÝyla g�r�lmektedir. Bun-
lardan birincisi ÜngiltereÕden, MRSA
infeksiyonunun hastanelerdeki kont-
rol� ile, �teki de ABDÕden, cerrahi
alan infeksiyonlarÝnÝn �nlenmesi ile
ilgili kÝlavuzlardÝr(1,2). Her iki kÝlavuz

da daha �nce aynÝ �lkelerde, aynÝ ko-
nularda hazÝrlanmÝß kÝlavuzlarÝn g�-
n�n koßullarÝna, ulusal ve uluslara-
rasÝ deney birikiminin verilerine ve
ulaßÝlmÝß bilimsel d�zey ile uygula-
nabilir bilgi kazanÝmlarÝna bakÝlarak
yeniden uyarlanmÝß kÝlavuzlar olarak
ortaya �ÝkmÝßtÝr. Burada da kÝlavuz-
larÝn ikinci niteliÛi ile karßÝlaßmakta-
yÝz: KÝlavuzlar, bilgi-uygulama-yeni-
den bilgilenme diyalektik sarmalÝnÝn
�r�n�d�rler.

AlanÝmÝzda, benzer kÝlavuzlar sa-
dece hastane infeksiyonlarÝ konu-
sunda deÛil, baÛÝßÝklama ve tedavi
gibi �eßitli konularda da yayÝnlan-
maktadÝr ve yukarÝda deÛinilen nite-
likleri a�ÝsÝndan s�rekli tartÝßÝlmak-
tadÝrlar. �rneklemek gerekirse HIV in-
feksiyonu tedavisi ve aßÝ programla-
rÝ verilebilir(3,4). DoÛal olarak,g�ve-
nilirlik ve bilgi yÝÛÝnaÛÝyla baßetme gi-
bi sorunlarÝ i�ermekle birlikte inter-
net ortamÝ da kÝlavuzlara ulaßÝmÝn
ve onlarla ilgili tartÝßmalarÝn kolay-
laßmasÝnÝ ve yaygÝnlaßmasÝnÝ saÛla-
maktadÝr(5).

�te yandan b�t�n toplumsal
uygulamalar gibi, tÝp uygulamalarÝ
da birer ekonomik faaliyettir ve uy-
gulanan toplumlarÝn ekonomik d�-
zenlerinin etkisi altÝndadÝrlar. G�n�-
m�zde ge�erli sistem olan pazar
ekonomisinin etkileri bu tartÝßma-
larda/kÝlavuzlarda �rt�l� ya da a�Ýk
ßekilde kendisini g�stermekte-
dir(1,2,6,7). Giderek bu ekonomik ya-
pÝ kendi temelinde ßekillenmiß saÛlÝk
�rg�tlenmelerinde yukarÝda deÛinilen
ÒiradeÓ ve Òg�c�Ó belirlemektedir. Bu-

nun da �tesinde, gelißmiß kapitalist
�lkelerde, pazar/�zel sekt�r, kendi
ekonomik anlayÝßÝ gereÛi halk saÛlÝÛÝ
gibi kimi kamusal alanlarda daha �ok
s�z sahibi olmayÝ istemekte, Òmana-
ged care systemsÓ adÝ altÝnda bu
s�reci ßekillendirmeye �alÝßmakta-
dÝr(8). Bu s�re�, ka�ÝnÝlmaz bi�imde
kÝlavuzlarÝ ve yasal d�zenleme
gerekirliliÛini de i�ermektedir.

Bu saptamalardan sonra soru-
lar ßunlardÝr :  Gelißmiß BatÝ �lkele-
rinde hazÝrlanmÝß kÝlavuzlar temel
alÝnarak �lkemizdeki tÝp uygulamala-
rÝnda ne kadar baßarÝlÝ olunabilir ?
Eßitsiz/baÛÝmlÝ bir ilißkide g��l� olan
kendini s�rekli �retiyor/dayatÝyorsa,
bu hangi anlamda olursa olsun g��-
s�z adÝna bir s�m�r�lme durumu
yaratmayacak mÝdÝr? ÒHangi kÝlavuz
hangi teknolojiyi/uygulamayÝ gerek-
tiriyorsa gelsin o teknoloji/uygula-
maÓ baskÝsÝna kim karßÝ koyacaktÝr?

Bu sorulara yanÝt ararken ulus-
lararasÝ bilimsel d�zey ile herhangi
bir yerdeki uygulanabilir bilginin ayrÝ
ßeyler olduÛu unutulmamalÝdÝr. Ken-
di karar verme koßullarÝnda, baßka
koßullarÝn �r�n� olan s�re�leri kopya
etmenin iße yaramayacak re�eteler-
le zaman yitirmek olduÛu anlaßÝlma-
lÝdÝr. Daha da beceriksizliÛe yol a�a-
cak b�yle re�eteler olsa olsa Fre-
ireÕnin ÒaklÝn evcilleßtirilmesiÓ adÝnÝ
verdiÛi ißlevi �stlenebilir(9).

Sonu� olarak, bize, t�m dernek
�yelerine d�ßen, �ncelikleri belirlen-
miß konularda ÒkendiÓ kÝlavuzlarÝmÝzÝ
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Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü'nün günümüz koflullar›na göre
yeniden düzenlenmesi için daha önce haz›rlanan tasar› üzerin-
de inceleme yapmak ve yeni bir tasar› haz›rlamak amac›yla 28
Ocak 1999 tarih ve 1530 say›l› Bakanl›k Makam› onay›yla ku-
rulan komisyon, 12-14 fiubat 1999 tarihleri aras›nda Ankara K›-
z›lcahamam Patalya Tesisleri'nde bir toplant› yapt›. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›, rahats›zl›¤› nedeniyle kat›-
lamayan Sa¤l›k Bakan› Dr. Mustafa Güven Karahan'›n yeri-
ne, Müsteflar Dr. Süreyya Adanal› yapt›. Daha sonra Perso-
nel Genel Müdürü Giray fiahin 2.5 günlük toplant›da yap›-
lacak çal›flmalar› anlatt›. Bu aç›l›fl oturumunu izleyerek kat›-
l›mc›lar, ilki tüzük tasar›s›n›n ana metnini, ikincisi ekli çizelge-
deki ana ve yan dallar›, bunlar›n sürelerini ve rotasyonlar›n›
ele almak üzere iki ayr› çal›flma grubuna ayr›ld›. Üyeleri önce-
den belirlenmifl olan bu gruplar  afla¤›daki adlardan olufluyor-
du.

Mevzuat Grubu: Müsteflar Dr. Süreyya Adanal›, Ana-
Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürü Dr. M. R›fat
Köse, Personel Genel Müdürü Giray fiahin, Personel Genel
Müdür Yard›mc›s› Dr. Suat Duranay, Sa¤l›k Bakanl›¤› Hukuk
Müflaviri, Ankara Numune Hastanesi Genel Cerrahi fiefi Doç.
Dr. Atilla Korkmaz, Ankara Numune Hastanesi Mikrobiyolo-
ji ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi Engin Güvener, Yüksekö¤re-
tim Kurulu (YÖK) Baflkanl›¤› ad›na Prof. Dr. Aykut Erbengi,
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) ad›na Prof. Dr. Semih Baskan ve
Doç. Dr. Kürflat Y›ld›z, Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakülte-
si Dekan› Prof. Dr. Cemil Özcan, Ankara Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Nusret Aras ve Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Selçuk Bölükbafl›; (sekreterya)
fiube Müdürleri Orhan Altunel ve Zeki Ayd›n Çal›m.

Ekli Çizelge Grubu: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Dr.
Cihangir Özcan, Ankara Numune Hastanesi ‹ç Hastal›klar›
fiefi Dr. Erdal Eskio¤lu, Dr. Zekai Tahir Burak Do¤umevi ve
Kad›n Hastal›klar› Hastanesi Baflhekimi Doç. Dr. Oya Gök-
men, Prof. Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi
Merkezi Baflhekimi Prof. Dr. Azmi Özler, Gülhane Askeri T›p
Akademisi ad›na Prof. Dz. Kd. Alb. Hayati Bilgiç, YÖK Bafl-
kanl›¤› ad›na Prof. Dr. Do¤an Taner, TTB ad›na Prof. Dr. ‹s-
kender Sayek, SSK Ankara E¤itim Hastanesi ‹ç Hastal›klar›
fiefi Doç. Dr. ‹. Sefa Y›ld›r›m, SSK Ankara E¤itim Hastanesi
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi Dr. Rüç-
han Türky›lmaz, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤-
l›¤› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur ve
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Da-
l› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ayfle Ak›n; (sekreterya)  Daire
Baflkan› fiükrü Sanio¤lu ve Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›ndan
Dr. Mehmet Tüleylio¤lu. 

Yap›lan oylamayla Mevzuat Grubu'nun baflkanl›¤›na Prof.
Dr. Semih Baskan, Ekli Çizelge Grubu'nun baflkanl›¤›na
Prof. Dr. ‹skender Sayek seçildi. 

Bu toplant›ya kat›lan Dr. Rüçhan Türky›lmaz'›n 
izlenimlerini afla¤›da aktar›yoruz

‹kinci gün yer ald›¤›m Ekli Çizelge Grubu'nun toplant›s›-
n›n hemen bafl›nda YÖK ad›na kat›lan Prof. Dr. Do¤an Ta-
ner, esas sorunun (a) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji, (b) Gö¤üs Hastal›klar› ve Tüberküloz ve (c) Kardiyo-
loji ana dallar›nda oldu¤unu ve bu üç dal›n mutlaka yan dal
olmas› gerekti¤ini belirterek söze girdi.

Bundan sonra ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyo-
loji üzerindeki tart›flma oldukça gürültülü seyretti. Toplant›ya
TTB ad›na kat›lan ve grubumuza baflkanl›k eden Prof. Dr. ‹s-
kender Sayek de toplant› boyunca Prof. Dr. Do¤an Taner'i

onaylayan yanl› bir tutum içindeydi.
Prof. Dr. Do¤an Taner, dal›m›zla ilgili olarak görüfllerini

ana çizgileriyle flöyle savunmaktayd›: Art›k Türkiye'de infeksi-
yon hastal›¤› kalmam›flt›r. Geçmiflte infeksiyon hastal›klar›yla
bakteriyologlar ilgilenmifl olabilirler; ancak Türkiye'de AIDS'in
giderek artmas› nedeniyle bu hastal›¤›n tedavisiyle u¤raflabil-
mek için art›k mutlaka ‹ç Hastal›klar› Uzman› olmak gerek-
mektedir. ABD'de de ‹nfeksiyon Hastal›klar›, ‹ç Hastal›kla-
r›'n›n içinde yer almaktad›r. UEMS (Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i)'de bu dal›n ad› "Bulafl›c› Hastal›klar" olarak geçmek-
tedir. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanla-
r›, ünvanlar›ndaki Klinik Mikrobiyoloji ad›ndan yararlana-
rak Mikrobiyoloji alan›n› ele geçirmek istemektedirler. ‹nfeksi-
yon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji dal›n›n ad›n› "‹nfeksi-
yon Hastal›klar›" olarak de¤ifltirmek gerekir. ‹nfeksiyon hasta-
l›klar› Uzman› olabilmek için önce ‹ç Hastal›klar› Uzman› ün-
van›n›n al›nmas› vazgeçilmez bir önkofluldur. ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji, ana dal olmaktan ç›kar›larak
‹ç Hastal›klar›'n›n ve Pediyatri'nin yan dal› olmal›d›r. 

Asl›nda bu toplant›ya SSK'n›n temsilcisi olarak kat›lmama
ra¤men, bir ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uz-
man› olarak kiflisel düflüncelerimi, uzmanl›k derne¤imizin gö-
rüflleri do¤rultusunda ve gerekçeleriyle aç›klad›m. Özetle, ül-
kemizde ‹nfeksiyon Hastal›klar›'n›n hala ciddi boyutlarda ol-
du¤unu, dal›m›z›n tahrip edilmesine raz› olamayaca¤›m›z›, ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji'nin ana dal olarak
kalmas› gerekti¤ini ve Klinik Mikrobiyoloji'nin de vazgeçilmez
bir parçam›z oldu¤unu belirttim.

Son gün her iki grubun üyelerinin kat›ld›¤› oturumda ça-
l›flma gruplar›n›n sonuç raporlar› tart›flmaya aç›ld›. Oluflturulan
son metnin Sa¤l›k Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü'nce
gerekli düzenleme yap›larak taraflara gönderilece¤i bildirildi. 

Bu oturum s›ras›nda Prof. Dr. Nusret Aras, dal›m›zla il-
gili olarak bir gün önce Prof. Dr. Do¤an Taner'in savundu¤u
görüfllere uygun bir konuflma yapt›. Ayr›ca de¤iflik bir gerek-
çe de ileri sürdü: ‹nfeksiyon Hastal›klar› tüm insan vücudunu
ilgilendirdi¤i için mutlaka iyi bir ‹ç Hastal›klar› temeli gerek-
tirir ve bu nedenle yan dal olmal›d›r; Kardiyoloji ve Gö¤üs
Hastal›klar› ise yaln›z bir organ sistemini ilgilendirdikleri için
ana dal olarak kalmalar›nda sak›nca yoktur.

Tart›flma s›ras›nda bir ara ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji'nin ‹nfeksiyon Hastal›klar› ad›n› alarak ana dal
kimli¤ini korumas›, ayn› zamanda ‹ç Hastal›klar›'na ba¤l› bir
de yan dal olarak kabul edilmesi önerildi. Ancak sonunda bir
ana dal›n ayn› zamanda yan dal olamayaca¤› görüflü a¤›rl›k
kazand›. Böylece ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyo-
loji ile ilgili olarak mevcut durumun korunmas›  ve ana dal
olarak kalmas› benimsendi.

Sonuç olarak, 
[1] ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji ad›n›n

korunmas› ve ana dal olarak kalmas›;
[2] ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji e¤itimi-

nin süresinin 5 y›l olmas›;
[3] ‹steyen ‹ç Hastal›klar› uzmanlar›n›n T›pta Uzmanl›k S›-

nav› (TUS)'n› kazanmak kofluluyla 3 y›ll›k bir e¤itim sonucun-
da ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzman› ola-
bilmeleri;

[4] ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzman-
l›k e¤itmi s›ras›nda 1 y›l ‹ç Hastal›klar›, 3 ay Gö¤üs Hastal›k-
lar› ve Tüberküloz, 4 ay Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›, 1 y›l
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyonu yap›lmas›;

[5] ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanla-
r› için 3 y›ll›k bir ‹mmünoloji yan dal›n›n olmas› kabul edildi.

Dr. Rüçhan Türky›lmaz

KIZILCAHAMAM TOPLANTISINDA NELER OLDU?
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G E L E N  E V R A K
Say›n Prof. Dr. O. fiadi Yenen,

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Derne¤i'nin yay›mlad›¤› KL‹M‹K Bülteni'nin ikinci
say›s› da ilki gibi sade görünümü ve zengin
içeri¤iyle bende çok olumlu etki yaratt›. "Kendi
Durumunun Fark›nda Olmak" bafll›kl› girifl
yaz›n›zdaki yaklafl›ma gönülden kat›l›yor, eme¤i
geçenleri kutlamak istiyorum.

Bilimsel Toplant›lar Takvimi genifl bir çal›flman›n
ürünü olmal›. Uzmanl›k Ö¤rencisi (Asistan) Gözüyle
T›pta Uzmanl›k E¤itimi (29 Kas›m 1998, ‹stanbul)

Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ne yer verdi¤iniz
için ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim kurulu ad›na
teflekkür ederim.

KL‹M‹K Bülteni'nin ‹stanbul Tabip Odas›'n›n
internet sayfas›nda özetle veya tamamen yer
almas›n› öneririm.

KL‹M‹K Bülteni'ni di¤er uzmanl›k dernekleri için
örnek bir çal›flma olarak tan›taca¤›m. 

Sayg›lar›mla. 
Doç. Dr. Kürflat Y›ld›z 
‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri



13 Haziran 1986 tarihinde bilimsel bir dernek olarak
kurulan Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
(Klimik) Derne¤i 12 çal›flma y›l›n› tamamlayarak 13. y›l›-
na girmifltir. Derne¤in 6. Ola¤an Genel Kurul toplant›s›
25 Nisan 1997 tarihinde yap›lm›fl ve seçimlerde Prof. Dr.
Haluk Eraksoy, Uzm. Dr. Engin Seber, Prof. Dr. O. fiadi
Yenen, Prof. Dr. Ayfle Willke, Doç. Dr. Pafla Göktafl,
Uzm. Dr. Serdar Özer ve Prof. Dr. Emin Tekeli, Yönetim
Kurulu üyeliklerine seçilmifllerdir. Seçilen Yönetim Kuru-
lu ilk toplant›s›nda Prof. Dr. O. fiadi Yenen’in Baflkan,
Prof. Dr. Haluk Eraksoy’un Genel Sekreter ve Uzm. Dr.
Serdar Özer’in Veznedar olarak görev yapmas›n› karar-
laflt›rm›flt›r.

Önceki yönetimlerin, yap›lm›fl Genel Kurul toplant›-
lar›nda onanm›fl baflar›l› çizgileri, ülkemizde ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k alan›n›n di-
namiklerinin ve yeni bilgilerin üyeler aras›nda dolafl›m›n-
da önemli katk›lar sa¤lam›fl ve bu uzmanl›k alan›nda ça-
l›flanlar›n örgütlenme bilincini yükseltmifltir. Yönetim Ku-
rulumuz da iki y›ll›k görev süresi içinde örgütlenme ça-
l›flmalar›n› yo¤un bir biçimde sürdürmüfl, bu süre içeri-
sinde toplam üye say›s› 836’dan 1031’e yükselmifltir. Öte
yandan örgütlülü¤ün sadece örgütlü birey say›s›n› art›r-
maktan ibaret olmad›¤›n›n bilincinde olan Yönetim Ku-
rulumuz yine bu süre içerisinde örgütlemifl oldu¤u mes-
lektafllar›m›z›n üyelik bilinçlerinin art›r›lmas› yönünde de
üst düzeyde çaba göstermifltir. Yine, Yönetim Kurulumuz
görev süresi içerinde daha önceki dönemlerde oldu¤u
gibi  yay›n ve özellikle bilimsel toplant› düzenleme et-
kinliklerini art›rarak sürdürmüfltür. 

Bilimsel Toplant›lar, Ulusal ve Uluslararas› Kongreler
20-26 Temmuz 1997 tarihlerinde Çanakkale’de yap›lan
Klimik Yaz Okulu 97’de ‹nfeksiyon Hastal›klar› Konsül-
tasyonlar› ele al›nm›fl; 50 ö¤renci ve 16 ö¤retmenin kat›l-
d›¤› toplant›, kat›lanlar›n çok yararland›klar› bir etkinlik
olarak  gerçeklefltirilmifltir. 

Alan›m›zdaki tek ulusal kongre olan Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongre-
si’nin 8’incisi 6-10 Ekim 1997 tarihlerinde Antalya’da,
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iflbirli¤iyle ve Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon
Hastal›klar› Anabilim Dal›’n›n sorumlulu¤unda yap›lm›fl-
t›r. 460 bildirinin sunuldu¤u kongreye 903 kay›tl› üye ka-
t›lm›flt›r. Kongre s›ras›nda Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon
Hastal›klar›’nda 30 y›l›n› dolduran 21 üyeye geleneksel
olarak verilmekte olan hizmet plaketleri sunulmufltur. 

1997-1998 döneminde ‹stanbul’da düzenlenen top-
lant›lar, iki ayr› zincirin birbirine geçmifl halkalar› biçi-
minde yap›lm›flt›r. Birinci zincir, e¤itim hastanelerinde, o
hastanelerin gereksinimlerinden kaynaklanan konular›
ele alan ve ayda bir ö¤leden sonralar› yap›lan toplant›lar
zinciri olmufltur. ‹kinci zincir ise birincisinde oldu¤u gibi
‹stanbul’daki e¤itim hastanelerinin temsilcilerinin olufl-
turdu¤u Bilimsel Toplant›lar Dan›flma Grubu üyeleri ta-
raf›ndan belirlenmifl/onanm›fl konulara ayr›lm›fl toplant›-
lar olmufltur. Bu toplant›lar da yine ayda bir akflam saat-

lerinde ve yemekli toplant›lar biçiminde gerçeklefltiril-
mifltir. Böylece 1997-1998 döneminde ‹stanbul’da, bu
ba¤lamda 17 ayr› bilimsel konu ele al›nm›fl ve tart›fl›lm›fl-
t›r. Toplant›larda toplam 62 konuflma, toplam 52 konufl-
mac› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Düzenleyici ve konuflmac›
olarak ‹stanbul ve öteki kentlerden üyelerimiz görev al-
m›flt›r. Toplant›lar yo¤un ilgi görmüfl ve genellikle 100-
120 üyemizin kat›ld›¤› toplant›lar›n kimileri ileri derece-
de tart›flmal› geçmifltir. Bu toplant›lar s›ras›yla 30 Ekim
1997 Afl›lar ve Ba¤›fl›klama: Yeni Olanaklar (SmithKline
Beecham ‹laç Ticaret A.fi.’nin katk›lar›yla);13 Kas›m
1997 Yo¤un Bak›m Birimi ‹nfeksiyonlar›: Tan› ve Tedavi
Sorunlar›; 27 Kas›m 1997 Antiretroviral Kemoterapi: Son
Geliflmeler (Bristol-Myers Squibb ‹laçlar› Inc. Onkoloji
Bölümü’nün katk›lar›yla); 11 Aral›k 1997 Hastane ‹nfek-
siyonlar›: Yerel Deneyimler ve Çözüm Önerileri; 26 Ara-
l›k 1997 Beta-Laktamazlar ve Beta-Laktamaz ‹nhibitörle-
ri: Son Durum  (SmithKline Beecham ‹laç Ticaret
A.fi.’nin katk›lar›yla); 8 Ocak 1998 Riketsiyozlar, Barto-
nella ‹nfeksiyonlar›, Lyme Boreliyozu; 22 Ocak 1998 ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Sitokinler (Roche Müstahzarlar›
Sanayi A. fi.’nin katk›lar›yla); 5 fiubat 1998 Ba¤›fl›kl›¤›
Bask›lanm›fl Hastalarda ‹nfeksiyondan Korunma; 19 fiu-
bat 1998 Makrolidler, Azalidler, Ketolidler ve Streptogra-
minler: Yeni Geliflmeler (Abbott Laboratuvarlar› ‹thalat
‹hracat ve Tic. A. fi.’nin katk›lar›yla); 5 Mart 1998 Top-
lumda Edinilmifl Pnömoni; 19 Mart 1998 Solunum Siste-
mi ‹nfeksiyonlar› ve Kinolonlar (Bayer Türk Kimya San.
Ltd. fiti.’nin katk›lar›yla); 2 Nisan 1998 Yeni ve Yeniden
Önem Kazanan ‹nfeksiyon Hastal›klar›; 16 Nisan 1998
Antifungal Sa¤alt›m: Temel ‹lkeler (Er-Kim ‹laç Sanayi ve
Ticaret A.fi.’nin katk›lar›yla); 14 May›s 1998 Tüberküloz
Tan›s›nda Yenilikler; 28 May›s 1998 Menenjit Fizyopato-
lojisi ve Tedavisi (Zeneca ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin
katk›lar›yla); 11 Haziran 1998 ‹nfeksiyöz ‹shaller: Gün-
cel Sorunlar; 25 Haziran 1998 Herpesvirus ‹nfeksiyonlar›
ve Sa¤alt›m›: Yeni Geliflmeler (GlaxoWellcome ‹laçlar›
Sanayi A.fi.’nin katk›lar›yla)’dir.

1997-1998 döneminde Derne¤imizin düzenledi¤i bir
baflka toplant›lar zinciri ise ülke çap›nda gerçeklefltiril-
mifltir ve "Do¤ru Antibiyotik Kullan›m›" genel bafll›¤›
alt›nda yap›lm›flt›r. Bu toplant›lar›n ana içeri¤ini antibiyo-
tiklere direnç kazanarak insanl›k için ciddi bir tehdit
ö¤esi olan mikroorganizmalarla savafl›m, direnç geliflme-
sinin önlenmesi ve denetimi, antibiyotiklerin uygun kul-
lan›m› ve sorunla bafl etmede kurumsal ve ulusal çözüm
aray›fllar› oluflturmufltur. 17 ayr› ilde yap›lan bu toplant›-
lar, düzenlemede görev alan yerel kurumlar ile Derne¤i-
mizin ortak birer çal›flmas› olarak gerçeklefltirilmifltir. Ye-
rel düzenlemeden sorumlu de¤erli üyelerimiz konu alt-
bafll›klar›n› ve konuflmac›lar›, bunun yan› s›ra toplant›
format›n› kendileri belirlemifllerdir. Bu toplant›larda kat›-
l›mc› say›s› 40-250 aras›nda de¤iflmifltir. Toplant›lar 31
üyemiz taraf›ndan yönetilmifltir; toplam 117 konuflma,
toplam 87 konuflmac› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu toplant›-
lar 5 Aral›k 1997 Eskiflehir (Osmangazi Üniversitesi T›p
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Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal› ile birlikte) , 19 Aral›k 1997 ‹zmir (Atatürk
E¤itim Hastanesi  Klinik Mikrobiyoloji Servisi ile birlikte),
20 fiubat 1998 ‹stanbul, 27 fiubat Ankara (Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon
Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 12 Mart 1998
Adana (Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bak-
teriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile bir-
likte), 19 Mart 1998 Denizli  (Pamukkale Üniversitesi T›p
Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal› ile birlikte), 25 Mart 1998 Konya  (Selçuk
Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksi-
yon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 27 Mart 1998
Kayseri (Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteri-
yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlik-
te), 22 Nisan 1998 Diyarbak›r  (Dicle Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal› ile birlikte), 7 May›s 1998 S›vas  (Cumhu-
riyet Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹n-
feksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 22 May›s
1998 Edirne (Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile
birlikte), 23 May›s 1998 Elaz›¤ (F›rat Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal› ile birlikte), 27 May›s 1998 Van  (Yüzün-
cü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹n-
feksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 29 May›s
1998 Bursa (Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bak-
teriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile bir-
likte), 29 May›s 1998 Samsun  (Ondokuz May›s Üniversi-
tesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 12 Haziran 1998 Er-
zurum  (Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteri-
yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlik-
te) ve 9 Kas›m 1998 Isparta  (Süleyman Demirel Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte) toplant›lar›d›r. 

20 Nisan 1998’de Ankara’da Gülhane Askeri T›p Aka-
demisi’nin 100. Kurulufl Y›ldönümü Etkinlikleri çerçeve-
sinde gerçeklefltirilen ve Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksi-
yon Hastal›klar› Derne¤i’nin de katk›da bulunmas› iste-
nen ‹nfeksiyon Hastal›klar›nda Klinisyen - Klinik
Mikrobiyolog ‹flbirli¤inin Önemi Simpozyumu’nda
Derne¤imiz ad›na Ülkemizde ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dal›n›n Kurulmas›nda
Gülhane’nin Rolü bafll›kl› bir konferans verilmifltir. 

Dünyada ilk kez düzenlenen The First World
Congress on Vaccines and Immunization ise Derne-
¤imizle birlikte International Comparative Virology Or-
ganization ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin ortak so-
rumlulu¤unda 26-30 Nisan 1998 tarihlerinde ‹stanbul’da
yerli ve yabanc› toplam 410 kay›tl› kat›l›mc›yla yap›lm›fl-
t›r. Kongrede 120 bildiri sunulmufltur. 

Hastane ‹nfeksiyonlar› bafll›¤›n› tafl›yan bir bilimsel
toplant› da  Isparta’da 20 Haziran 1998 tarihinde (Süley-
man Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyo-
loji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte)
gerçeklefltirilmifltir. 

Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nin XXVIII’incisi 4-9
Ekim 1998 tarihlerinde Antalya’da bir önceki kongre gi-
bi yine Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iflbirli¤iyle yap›lm›fl-
t›r. 700’ü aflk›n kat›l›mc›n›n kat›ld›¤› kongrede 369 bildi-

ri sunulmufltur. 
1998-1999 döneminin ‹stanbul’daki bilimsel toplant›-

lar› da e¤itim hastanelerinde e¤itici ifllevler üstlenmifl
üyelerimizin oluflturdu¤u Bilimsel Toplant›lar Dan›flma
Grubu üyeleri taraf›ndan belirlenmifl/onanm›fl konulara
ayr›lm›flt›r. Bunlardan ilki 24 Aral›k 1998 HIV ‹nfeksiyo-
nu: Tan› ve Tedavide Neredeyiz? (Abbott Laboratuvarla-
r› ‹thalat ‹hracat ve Tic. A. fi.’nin katk›lar›yla); ikincisi 26
Ocak 1999 Pnömokok D›fl› Streptokok ‹nfeksiyonlar›
(Mustafa Nevzat ‹laç Sanayii A.fi.’nin katk›lar›yla) ger-
çeklefltirilmifltir. Yap›lmas› planlanm›fl öteki toplant›lar 26
Nisan 1999 Ülkemizde Kuduz ve Profilaksi Sorunla-
r›; 26 May›s 1999 Eriflkinde Özel Durumlarda Ba¤›-
fl›klama ve 24 Haziran 1999 ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Alan›nda Çözümsüzlükler’dir.

6. Dönem Yönetim Kurulu’nun düzenledi¤i son top-
lant›, 25-26 fiubat 1999 ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dal›n›n Etkinlik S›n›r-
lar› Ne Olmal›d›r? bafll›¤›n› tafl›yan ve 120 üyenin kat›l-
d›¤› Çal›flma Toplant›s› olmufltur. Bu toplant›da bir yan-
dan ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji bilim
alan›ndaki h›zl› geliflmeler, ortaya ç›kan yeni sorunlar ve
çözüm önerileri, öte yandan da ülkemizdeki t›p e¤itim
ve ö¤retiminin yeniden yap›lanmas›na yönelik giriflimler
karfl›s›nda bu uzmanl›k dal›n›n etkinlik s›n›rlar› yeniden
tart›fl›lm›fl ve tan›mlanm›fl; ülkemizin hemen her yöresin-
den gelen etkin üyelik bilinci yüksek kat›l›mc›lardan olu-
flan çal›flma gruplar›, bu uzmanl›k dal›n›n çeflitli konula-
r›n› ele alarak ayr› ayr› raporlar haz›rlam›fl ve raporlar
tüm kat›l›mc›lar›n de¤erlendirmesine sunularak tart›fl›l-
m›flt›r. 

Bütün bu toplant›lar genel olarak ülkemizde, özel ola-
rak da bilim alan›m›zda mezuniyet sonras› e¤itim prog-
ramlar›n›n öneminin bir kez daha ortaya ç›kmas›n› sa¤la-
m›flt›r ve kat›lanlar›n bu yöndeki gereksinimlerine belli
ölçüde yan›t vermifltir. Bu toplant›lar› düzenleyenlerin,
konuflmac›lar›n, kat›l›mc›lar›n ve destekleyici firmalar›n
emek, çaba ve katk›lar› her türlü takdirin üstündedir.

Üyelerimiz 1999 y›l› içinde de yerel toplant›lar dü-
zenlemek için yo¤un bir istek içersindedir. Yönetim Ku-
rulumuz, e¤itim programlar›n›n ancak süreklilik halinde
etkili olaca¤› düflüncesiyle ve üyeler aras›nda yap›lan
yoklamalardan elde etti¤i sonuçlara bakarak bu dönem
toplant›lar›n›n bafll›¤›n› "Hastane ‹nfeksiyonlar› Kont-
rolü" olarak belirlemifltir. Hastane infeksiyonlar› konu-
sunda son y›llarda önemli bir ilgi art›fl› gözlenmekte, bu
konudaki kuramsal bilgiler yap›lan toplant›larda yinelen-
mektedir. fiimdilerde gelinen noktada, art›k, ülkemiz ko-
flullar›nda hastane infeksiyonlar›n›n nas›l denetlenece¤i
ve en aza indirilebilece¤inin tart›fl›lmas›, bu konularda
yo¤unlafl›lmas› karfl›m›za bir hedef olarak ç›kmaktad›r.
Ülke yüzeyinde düzenlenecek bu  toplant›lardan tarihle-
ri ilk belirlenenler, 12 Nisan 1999 Samsun (Ondokuz Ma-
y›s Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfek-
siyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte), 30 Nisan
1999 Diyarbak›r (Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile
birlikte), 11 May›s 1999 ‹zmir (Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›k-
lar› Anabilim Dal› ile birlikte) ve 12 Haziran 1999 Elaz›¤
(F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹n-
feksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ile birlikte)’d›r. 
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4-6 May›s 1999 tarihlerinde ‹zmir’de yap›lacak olan

1. Ulusal Mantar Hastal›klar› ve Klinik Mikoloji
Kongresi; 20-22 May›s 1999 tarihlerinde ‹stanbul’da ya-
p›lacak olan 6th Scientific Meeting of European Soci-
ety of Chemotherapy-Infectious Diseases; 3-8 Ekim
1999 tarihlerinde Antalya’da yap›lacak olan 9. Türk Kli-
nik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kong-
resi de önümüzdeki aylarda Türk Mikrobiyoloji Cemiye-
ti ile ortaklafla olarak düzenlenecek öteki kongrelerdir.
Düzenleyenler aras›nda Derne¤imizin de bulundu¤u
11th European Congress of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases ise 1-4 Nisan 2001 tarihlerinde
‹stanbul’da yap›lacakt›r. 

Yönetim Kurulumuzun görev süresi içerisinde bir
grup üyemizin Derne¤imizin çat›s› alt›nda çal›flmalar›n›
bafllatt›¤› Salmonella ve Salmonelloz Çal›flma Grubu da
kurulma aflamas›ndad›r.

Üyelerle ‹letiflim ve Yay›n Etkinlikleri 
Bilimsel ortamlar d›fl›nda da gereksinim duydu¤u-

muz birli¤i pekifltirebilmek ve dayan›flmay› güçlendire-
bilmek amac›yla gerçeklefltirilen bir baflka etkinlik ise 25
Eylül 1997’de Kad›köy’deki Fenerbahçe Sosyal Tesisle-
ri’nde  80 üyenin kat›ld›¤› bir akflam  yeme¤i olmufltur. 

Bu çal›flma dönemi içinde üyelerimizin dernekleriyle
daha kolay iletiflim kurabilmeleri için ilk kez bir Dernek
Bürosu kiralanm›fl; telefon, faks ve internet ba¤lant›s› ku-
rulmufl; yar›m gün süreyle bir sekreter çal›flt›r›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Böylece pek çok uzmanl›k derne¤inin imren-
dikleri bir kurumsallaflma süreci bafllat›lm›flt›r.

"‹letiflimsiz örgütlülük olmaz!" düsturuyla üyelerimiz
aras›ndaki ba¤lar› güçlendirmek üzere sosyal ve mesleki
yaz›lara ve duyurulara a¤›rl›k veren bir bülten yay›mla-
ma karar› da Ekim 1998 ve Ocak 1999 tarihlerinde ilk iki
say›s› ç›kar›lan Klimik Bülteni ile uygulamaya konulmufl-
tur.  Yazarlar›n› ayr›ms›z bir biçimde tüm Dernek üyele-
rinin oluflturmas› öngörülen bu bülten, etkin üyelik bilin-
cine sahip üyelerimizin beyinsel çabalar›n›n ürünü olma-
y› hedeflemektedir. 

Bu çal›flma dönemi içinde üyelerle yaz›l› iletiflim kur-
mak üzere yo¤un bir çaba içine girilmifl; adresleri de¤i-
flen üyelerin Dernekleriyle iletiflimlerinin kopmamas›
için özen gösterilmifltir. Düzenlenen tüm toplant›lar›n
duyurular› bütün üyelere ayr› ayr› gönderilmifl  ve top-
lant›lara kat›lamayan özellikle ‹stanbul d›fl›ndaki  üyeler-
den bu toplant›lar›n metinlerinin yaz›l› hale getirilmesi
için yo¤un istekler al›nm›flt›r. 1997-1998 döneminde ‹s-
tanbul’da gerçeklefltirilen toplant› dizisinin metinlerinin
büyük bir bölümü konuflmac›lar›n özverili çabalar›yla el-
de edilmifl ve bir ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji Y›ll›¤› halinde yay›mlanmak üzere sürdürülen
çal›flmalar son aflamas›na gelmifltir. Do¤ru Antibiyotik
Kullan›m› toplant›lar›n›n kimi konular›n›n da yay›mlana-
cak ayr› bir kitapta toplanmas›  planlanm›flt›r. Ülkemizde
bir uzmanl›k derne¤inin ilk kez gerçeklefltirdi¤i ve uz-
manl›k dal›m›z›n mensuplar›n›n kendi kendileriyle cesur
bir biçimde  yüzlefltikleri ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dal›n›n Etkinlik S›n›rlar› Ne
Olmal›d›r? (25-26 fiubat 1998, ‹stanbul) toplant›s›n›n so-
nuçlar› da en k›sa zamanda yaz›l› hale getirilerek tüm
üyelerimize ve ilgili mercilere duyurulacakt›r.

Klimik Dergisi’nin:
1996 y›l› 3. say›s›n›n ana konusu Alt Solunum Yolu

‹nfeksiyonlar›;
1997 y›l› 1. say›s›n›n ana konular› Mukormikoz, Lyme

Hastal›¤›, Yenido¤anlarda Antibiyotik Kullan›m›, Siklos-
porin ve Antibiyoterapi;

1997 y›l› 2. say›s›n›n ana konular› Pnömokoklarda
Antibiyotik Direnci, Kolera;

1997 y›l› 3. say›s›n›n ana konusu ‹nfeksiyon ve Nük-
leer T›p;

1998 y›l› Özel Say›s›n›n konusu ise Toraks Derne¤i
Alt Solunum Yolu ‹nfeksiyonlar› Çal›flma Grubu’nca ha-
z›rlanan Pnömoniler: Tan› ve Tedavi Rehberi olarak ifl-
lenmifltir.

Üyelik 
Yönetim Kurulumuzun görev süresi içinde 195 yeni

üye kayd› ile üye say›m›z h›zl› art›fl›n› sürdürmüfltür. Bu
art›fl ve yeni baflvurular›n sürmekte oluflu, Derne¤imizin,
uzmanl›k alan›m›zda gerçek temsilci kimli¤ini kazand›¤›-
n› ve kurumsallaflma yolunda güvenle yol ald›¤›n› aç›k
bir biçimde göstermektedir. 

TTB-UDKK, Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü ve 
Uzmanl›k E¤itimi Çal›flmalar›
Bu çal›flma döneminde ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji ana dal›n› Derne¤imizin temsil etti¤i
TTB-UDKK’n›n etkinlikleri, 11 Temmuz 1997 tarihinde
Dan›fltay’›n onay›ndan geçmifl olan yeni Tababet Uzman-
l›k Tüzü¤ü’nün çok iyi anlafl›lamayan nedenlerle Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konulmam›fl olmas›ndan
kaynaklanan bir duraklama içine girmifltir. Bu arada
Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK), Derne¤imizin müdahil ol-
mas›n› gerektiren bir baflka tüzük çal›flmas› bafllatm›flt›r.
YÖK taraf›ndan görevlendirilen bir komisyonun haz›rla-
d›¤› bu  tüzük tasla¤›nda ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji ana dal› "Bu bölüm mutlaka gereklidir
ve her geçen gün önem kazanmaktad›r" notuyla koru-
nurken ‹ç Hastal›klar› ana dal›na ba¤l› olarak yeni bir
"‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Tropikal T›p" yan dal›n›n öne-
rilmesinin neden oldu¤u anlafl›lmaz çeliflki, üyelerimizi
ve dolay›s›yla Derne¤imizi uzun süre u¤raflt›rm›flt›r. Da-
ha sonra da T›p-Sa¤l›k Bilimleri E¤itim Konseyi’nin bir
baflka komisyonunun, 4 karfl› oya karfl›l›k, 6 kabul oyu
ile benimsedi¤i ‹nfeksiyon Hastal›klar›’n›n ‹ç Hastal›kla-
r›’na ba¤l› bir yan dal haline getirilmesi (dolay›s›yla ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji ana dal›n›n
kald›r›lmas›) karar›, bu Konsey’in 28 Eylül 1998 tarihli
toplant›s›nda da 15 karfl› oya karfl›l›k, 18 kabul oyu ile
benimsenmifltir. Derne¤imiz gerek bu aflamada T›p-Sa¤-
l›k Bilimleri E¤itim Konseyi  üyesi tüm t›p fakültesi de-
kanlar›na ve t›p kökenli rektörlere, gerekse YÖK’e yaz›-
l› itirazlarda bulunmufl ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji’nin bir ana dal olarak kalmas›n› ›srarla
savunmufltur. Bu konu, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yeniden bafl-
latt›¤› ö¤renilen tüzük çal›flmalar› sonuçlan›ncaya de¤in
flimdilik ask›ya al›nm›fl durumdad›r. 

Bu arada Derne¤imiz üyeleri aras›ndan bir ‹nfeksi-
yon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k E¤iti-
mi Komisyonu kurulmufl ve bu komisyonun haz›rlad›¤›
rapor, Klimik Bülteni’nin ikinci say›s›nda  üyelerimizin
görüfllerine sunulmufltur.  
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TTB-UDKK’n›n haz›rlad›¤› Yeterlilik Kurullar› ‹ç Yö-

nerge Tasla¤› örnek al›narak bir çal›flma bafllatmak için
Dernek tüzü¤ünde, Derne¤in amaçlar› aras›na "‹nfeksi-
yon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤iti-
minin ülke gerçeklerine ve gereksinimlerine uygun bir
biçimde standard›n› oluflturmak, korumak ve yükselt-
mek için çal›flmalar yapmak,  bu amac› gerçeklefltirmek
için oluflturaca¤› ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji Yeterlilik Kurulu arac›l›¤›yla ‹nfeksiyon Hastal›k-
lar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›n›n kalite deneti-
mini sa¤lamak, uzmanl›k e¤itimi sonras›nda ülke düze-
yinde standard s›navlar yapmak ve bunun koflullar›n›
oluflturmak, uzmanl›k yeterlilik belgesi vermek, sürekli
t›p e¤itimi etkinliklerine kat›l›m› özendirmek ve denetle-
mek" biçiminde bir madde eklenmesi için Genel Kurul’a
öneride bulunulmas›na karar verilmifltir. 

Mali Durum
Bu dönem içinde Dernek, geçen dönemden devral-

d›¤› 1 038 316 990 TL ile birlikte üye ödentileri ve kong-
re gelirleri, kitap ve dergi sat›fllar›yla ve banka faizi ola-
rak toplam 23 555 793 789 TL gelir elde etmifl; kongre ve
toplant› giderleri olarak 6 217 726 550 TL; maafl gideri
olarak 389 512 505 TL; kira gideri olarak 250 000 000 TL;
PTT gideri olarak  1 317 412 450 TL; k›rtasiye, fotokopi
gideri olarak 322 648 127 TL;  demirbafl gideri olarak 882
485 000  TL; UDKK gideri olarak 230 000 000 TL; sair gi-
derler olarak (elektrik+ifl han› gideri+ulafl›m ve 1997 tüm
giderleri) 2 972 226 100   TL olmak üzere 12 583 010 432
TL harcam›flt›r. Böylece bankada 31 275 953 TL (Türkiye
‹fl Bankas› ‹Ü T›p Fakültesi Çapa fiubesi 304400/100087
no.’lu vadesiz hesapta)  ve 10 941 708 357 TL (Türkiye
‹fl Bankas› ‹Ü T›p Fakültesi Çapa fiubesi 304401/585786
no.’lu vadeli hesapta) olmak üzere yeni oluflacak Yöne-

tim Kurulu’na toplam 10 972 984 310 TL devredilmifltir. 
Say›n Üyeler, 
Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Der-

ne¤i Yönetim Kurulu üyeleri olarak son iki y›ld›r sizlerle
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalardan büyük mutlu-
luk duymaktay›z. Bize verdi¤iniz deste¤e içtenlikle te-
flekkür ederiz. Bütün üyelerin uzmanl›k dal›m›z›n temsil-
cisi olan Derne¤imize sahip ç›kaca¤›na ve seçilecek Der-
nek yönetimlerine desteklerini sürdüreceklerine inan›yo-
ruz. 

Önümüzdeki dönem bir yandan Derne¤in ulusal ve
uluslararas› düzlemlerde kurumsallaflma çabalar›n›n yo-
¤unlaflt›r›laca¤›; bir yandan da içinde yaflad›¤›m›z toplu-
ma karfl› sorumluluk bilincimizin bir gere¤i olarak, bilim-
sel çal›flmalar›n, egemen bilim merkezlerinin yapt›klar›-
n›n yineleyicisi, aktar›c›s› olmaktan daha çok, ülkemizin
sorunlar›na ve gereksinimlerine göre nas›l planlanmas›
gerekti¤inin tart›fl›laca¤› ve ulafl›lacak ulusal/bilimsel çö-
zümlerin, kurulacak çal›flma gruplar›yla yaflama geçirile-
ce¤i bir dönem olmal›d›r. 

Yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na daha baflar›l› bir
çal›flma dönemi dile¤iyle sayg›lar›m›zla sunar›z. 

Prof. Dr. O. fiadi YENEN
Baflkan

Prof. Dr. Emin TEKEL‹ Prof. Dr. Ayfle WILLKE      
Üye Üye

Doç. Dr. Pafla GÖKTAfi Uzm. Dr. Engin SEBER
Üye Üye

Uzm. Dr. Serdar ÖZER Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Veznedar Genel Sekreter

G‹DER
Maafl .............................................................................................................................................................. 389 512 505 TL
Kira ................................................................................................................................................................ 250 000 000 TL
PTT Giderleri ............................................................................................................................................. 1 317 412 450 TL
K›rtasiye-Fotokopi Giderleri ............................................................................................................................322 648 127 TL
Toplant› Giderleri ...................................................................................................................................... 6 217 726 550 TL
UDKK Giderleri .............................................................................................................................................. 230 000 000 TL
Demirbafl Giderleri .........................................................................................................................................882 485 000 TL
Sair Giderler (elektrik+ifl han› gideri+ulafl›m ve 1997 tüm giderleri) ........................................................ 2 972 226 100  TL
TOPLAM  .................................................................................................................................................12 582 010 432 TL

GEL‹R
Devir  ......................................................................................................................................................... 1 038 316 990 TL
Kongre Gelirleri..........................................................................................................................................10 965 026 000 TL
Üye Ödentileri .................................................................................................................................................956 800 000 TL
Faiz Geliri ...................................................................................................................................................5 381 403 107 TL
Sair Gelirler (1997 Gelirleri).........................................................................................................................5 214 247 692 TL
TOPLAM ................................................................................................................................................ 23 555 793 789 TL

AKTARILAN M‹KTAR
Türkiye ‹fl Bankas› ‹Ü T›p Fakültesi Çapa fiubesi 
304400/100087 no.’lu vadesiz hesap ..............................................................................................................31 275 953 TL
Türkiye ‹fl Bankas› ‹Ü T›p Fakültesi Çapa fiubesi 
304401/585786 no.’lu vadeli hesap ..........................................................................................................10 941 708 357 TL
TOPLAM ...................................................................................................................................................10 972 984 310 TL

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI (KL‹M‹K) DERNE⁄‹
6. DÖNEM HESAP DÖKÜMÜ (25 Nisan 1997-12 Mart 1999)
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KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI (KL‹M‹K) DERNE⁄‹
7. DÖNEM (1999-2001) TASARI BÜTÇES‹

GEL‹R
12 Mart 1999 ............................................................................................................................................10 972 984 310 TL
Üye Ödentileri ............................................................................................................................................. 5 000 000 000 TL
Kongre Gelirleri .........................................................................................................................................11 000 000 000 TL
Fon Gelirleri ..............................................................................................................................................10 000 000 000 TL
TOPLAM ...................................................................................................................................................36 972 984 310 TL

G‹DER
PTT Giderleri ............................................................................................................................................. 3 000 000 000 TL
K›rtasiye Giderleri ....................................................................................................................................... 1 500 000 000 TL
Kongre Giderleri .......................................................................................................................................13 000 000 000 TL
Sair Giderler (Kira, Maafl vb).......................................................................................................................5 000 000 000 TL
TOPLAM ..................................................................................................................................................22 500 000 000 TL

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI 
(KL‹M‹K) DERNE⁄‹  DENETLEME KURULU RAPORU

6. DÖNEM (25 Nisan 1997-12 Mart 1999)

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i, 25 Nisan 1997-12 Mart 1999 tarihleri aras›nda  bir
önceki dönemden devredilen 1 038 316 990 TL’ye ilaveten üyelik ve kongre gelirleri, kitap ve dergi sat›fllar›yla
ve banka faizi olarak toplam 23 555 793 789 TL gelir elde edilmifltir.

Bu dönemde kongre ve toplant› gideri olarak 6 217 726 550 TL; maafl gideri olarak 389 512 505 TL; kira gideri
olarak  250 000 000 TL; PTT gideri olarak  1 317 412 450 TL; k›rtasiye, fotokopi gideri olarak 322 648 127
TL;  demirbafl gideri olarak 882 485 000  TL; UDKK gideri olarak 230 000 000 TL; sair giderler olarak
(elektrik+ifl han› gideri+ulafl›m ve 1997 tüm giderleri) 2 972 226 100   TL olmak üzere 12 583 010 432 TL
harcanm›flt›r. 

6 ayl›k denetimlerde usül ve teamüllere ayk›r› durum saptanmam›flt›r. Derne¤in giderleri ç›kar›ld›ktan sonra
halen 10 972 984 310 TL’si mevcuttur.

Ekte hesap dökümü ç›kar›lm›fl olan gelir ve giderin usulüne uygun yap›ld›¤› oybirli¤i ile kabul edilmifltir. 

Prof Dr. Kurtulufl TÖREC‹   •   Uzm. Dr. Muzaffer F‹NCANCI  •  Uzm. Dr. Jale AYTAÇ

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (Kli-
mik) Derne¤i’nin 7. Ola¤an Genel Kurul toplant›s›, 4
Mart 1999 Perflembe günü saat 16.00’da ço¤unluk sa¤la-
namad›¤›ndan, 12 Mart 1999 Cuma günü saat 16.00’da
fiiflli Etfal Hastanesi Konferans Salonu’nda ço¤unluk flar-
t› aranmaks›z›n yap›lm›flt›r. 

Toplant›ya 43 üyenin kat›ld›¤› saptanm›flt›r.

Gündeme uygun olarak:
1. Genel Kurul Divan› için Uzm. Dr. Servet Aktü-

re, Divan Baflkanl›¤›’na  aday gösterilmifl, oybirli¤i ile se-
çilmifltir. Divan Katipliklerine de Uzm. Dr. Nuray Oltan
ve Uzm. Dr. Diler Coflkun oybirli¤i ile seçilmifllerdir.

2. Yönetim Kurulu Çal›flma Raporu, Prof. Dr. Ha-
luk Eraksoy taraf›ndan okunmufltur.

3. Denetleme Kurulu Raporu, Uzm. Dr. Jale Aytaç
taraf›ndan okunmufltur.

4. Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan oybir-
li¤iyle ibra edilmifltir.

5. Tasar› Bütçe, Uzm. Dr. Serdar Özer taraf›ndan
okunmufl ve oybirli¤iyle kabul edilmifltir. 

6. Gündemin seçim maddesine geçilmifltir.

Kapal› oylama ile yap›lan Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde:

Prof. Dr. Haluk Eraksoy 43, Uzm. Dr. Engin Seber 40,
Prof. Dr. O. fiadi Yenen 35, Uzm. Dr. Serdar Özer 34,
Prof. Dr. Emin Tekeli 29, Doç. Dr. Pafla Göktafl 27, Prof.
Dr. Ayfle Willke 21 oy alarak Yönetim Kurulu asil üyelik-
lerine; Uzm. Dr. Muzaffer Fincanc› 20, Prof. Dr. Hasan

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI (KL‹M‹K) DERNE⁄‹ 
7. OLA⁄AN GENEL KURUL TUTANA⁄I (12 Mart 1999)
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Çolak 12, Uzm. Dr. Taner Y›ld›rmak 9, Uzm. Dr. Fikret
fiengül 7, Uzm. Dr. Necla Tülek 3, Prof. Dr. Firdevs Ak-
tafl 2, Doç. Dr. Volkan Korten 2 oy alarak Yönetim Ku-
rulu yedek üyeliklerine seçilmifllerdir. 

Yap›lan Denetleme Kurulu üyeliklerinin seçiminde
Uzm. Dr. Nuray Oltan 19, Uzm. Dr. Jale Aytaç 18, Uzm.
Dr. Nur Benzonana 17 oy alarak Denetleme Kurulu asil
üyeliklerine; Uzm. Dr. Serpil Ak›n Ertem 12, Uzm. Dr.
Emin Karagül 7, Uzm. Dr. Seyfi Özyürek 7 oy alarak De-
netleme Kurulu yedek üyeliklerine seçilmifllerdir. Yedek
Yönetim Kurulu üyeli¤i için 2’fler oy alan üç üyenin ve
yedek Denetleme Kurulu üyeli¤i için 7’fler oy alan iki
üyenin s›ralamalar› kura sonucu belirlenmifltir. 

7. Dernek ad›n›n bafl›nda "Türk" sözcü¤ünü kulla-
nabilmek üzere gereken Bakanlar Kurulu karar› için bafl-
vuruda bulunulmas›na oybirli¤iyle karar verilmifltir. 

8. Derne¤in kamu yarar›na çal›flan derneklerden
say›lmas› için baflvuruda bulunulmas›na oybirli¤iyle  ka-
rar verilmifltir.

9. Derne¤in yurtd›fl›ndaki European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases,  Internati-
onal Society of Chemotherapy, Federation of European
Microbiological Societies ve Türk Tabipleri Birli¤i arac›-
l›¤›yla Union Europèenne des Mèdecins Spècialistes’e
üye olarak kat›labilmesi için gereken Bakanlar Kurulu iz-
nini istemek üzere baflvuruda bulunulmas›na oybirli¤iy-
le karar verilmifltir. 

10. 1999 y›l› için y›ll›k üye ödentisinin 5 000 000 TL
olmas›na oyçoklu¤uyla karar verilmifltir. 

11. Dernek Tüzü¤ünde de¤ifliklik önerileri görüflü-
lerek:

A) Madde 2’ye afla¤›daki maddelerin eklenmesi-
ne oybirli¤iyle karar verilmifltir.

f) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji’nin
bir  ana uzmanl›k dal› olarak etkinli¤ini art›rmak, bütün-
lü¤ünü korumak ve her düzlemde savunmak,

g) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uz-
manl›k e¤itiminin ülke gerçeklerine ve gereksinimlerine
uygun bir biçimde standard›n› oluflturmak, korumak ve
yükseltmek için çal›flmalar yapmak,  bu amac› gerçeklefl-
tirmek için oluflturaca¤› ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu arac›l›¤›yla ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›n›n kalite
denetimini sa¤lamak, uzmanl›k e¤itimi sonras›nda ülke
düzeyinde standard s›navlar yapmak ve bunun koflulla-
r›n› oluflturmak, uzmanl›k yeterlilik belgesi vermek, sü-
rekli t›p e¤itimi etkinliklerine kat›l›m› özendirmek ve de-
netlemek.

B) Madde 4’ün onursal üyelerle ilgili ilk cümle-
sinin afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oybirli¤iy-
le karar verilmifltir.

B- Onursal Üyeler: Derne¤e yak›nl›¤› bilinen, Dernek
amaçlar›na yard›mc› bulunmaya çal›flan, seçilmeleri Der-
nek için kazanç ve fleref say›lacak kimselere, Onur Ku-
rulu’nun olumlu görüflü üzerine Yönetim Kurulu’nca su-
nulan öneriyi Genel Kurul’un onamas›ndan sonra onur-
sal üyelik ünvan› verilir. 

C) Madde 4’ün üyelikten ç›kar›lmayla ilgili bölü-
münün afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oybirli-
¤iyle karar verilmifltir.

Üyelikten ç›kar›lma, TC uyru¤unu ve medeni hakla-
r›n› kaybedenlerle, Dernekler Kanunu’nun  belirtti¤i ne-

denlerle derneklere üye olma hakk›n› kaybedenlere uy-
gulan›r ve bu nedenlerle kiflinin üyelik kayd› Yönetim
Kurulu’nca silinir. Üç ay arayla iki kez iadeli taahhütlü
mektupla yap›lan uyar›lara karfl›n, ödemesi gereken üye
ödentilerini ödemeyen üyeler, ilk mektup tarihinden
sonraki alt›nc› ay›n sonunda; de¤iflen yaz›flma adresini
Derne¤e bildirmedi¤i için kendisiyle iletiflim kurulama-
yan ve ödenti borcu olan üyeler, bildirdi¤i adreste bu-
lunmad›¤›n›n belgelenmesinden sonraki alt›nc› ay›n so-
nunda Yönetim Kurulu’nca üyelikten ç›kar›l›r. Mesle¤in
ve Derne¤in amaçlar›na ayk›r› hareket edenlerin üyelik-
ten ç›kar›lmas›, Onur Kurulu’nun önerisi üzerine Yöne-
tim Kurulu’nca kararlaflt›r›l›r. Üyelikten ç›karma kararlar›
Genel Kurul’un onamas›na sunulur.

D) Madde 5’in afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesi-
ne oybirli¤iyle karar verilmifltir. 

Dernek Organlar›:
A) Genel Kurul,  B)Yönetim Kurulu,  C) Denetleme

Kurulu ve D) Onur Kurulu’dur.
Genel Kurul, kat›lma hakk›na sahip Dernek üyeleri-

nin tamam›n›n oy hakk› ile kat›ld›¤› kuruldur. Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu, ileride belirtilecek usule
göre  Derne¤in faaliyetlerini yönetmek ve Yönetim Ku-
rulu’nun faaliyetlerini denetlemek için; Onur Kurulu,
meslek onurunu gözetmek için oluflturulan kurullard›r. 

Onur Kurulu: 
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji dal›n-

da en az 20 y›ll›k uzman olan üyeler aras›ndan seçilen 5
asil, 5 yedek üyeden oluflur. Üye say›s›nda eksilme oldu-
¤unda seçimde beliren s›raya göre ve eksilen say› kadar
yedek üyenin göreve ça¤r›lmas› zorunludur. Y›lda bir
kez ulusal kongreler s›ras›nda ola¤an olarak toplan›r ve
çal›flmalar› s›ras›nda kendi aras›ndan Baflkan, Baflkan Ve-
kili ve Sekreter olarak görev yapacak kiflileri seçer.  Ge-
rekti¤inde Yönetim Kurulu taraf›ndan da toplant›ya ça¤-
r›labilir. Yönetim Kurulu’nca iletilen meslek onuruyla il-
gili konular› ele al›r. Mesle¤in ve Derne¤in amaçlar›na
ayk›r› hareket edenlerin üyelikten ç›kar›lmalar›na ve
Derne¤e yak›nl›¤› bilinen, Dernek amaçlar›na yard›mc›
bulunmaya çal›flan, seçilmeleri Dernek için kazanç ve
fleref say›lacak kimselere, onursal üyelik ünvan› verilme-
sine iliflkin görüfllerini Yönetim Kurulu’na bildirir. Yöne-
tim Kurulu,  üyelikten ç›karma ve onursal üyeli¤e alma
kararlar›n›  Genel Kurul’un onamas›na sunar. 

Genel Kurul toplant›s›nda toplant›ya kat›lan üyelerin
gösterdikleri adaylar aras›ndan Dernek organlar›n›n
Dernek tüzü¤ünde belirtilen say›daki asil üyeleri ve ay-
n› say›daki yedek üyeleri seçilir. Toplant›da bulunmayan
Dernek üyeleri de Dernek organlar›na aday gösterilebi-
lir. Seçimler gizli oy ve aç›k tasnifle yap›l›r. Kurullar›n se-
çilecek üye  say›s› kadar en çok oy alanlar asil üye, da-
ha az oy alanlar yedek üye olarak seçilmifl olur. Gerek-
ti¤inde eflit oy alanlar aras›nda kura çekilerek asil ve ye-
dek üye olacak kifliler veya yedek üyelerin s›ras› belirle-
nir. Aday gösterilmemifl Dernek üyelerine verilen oylar
da geçerli say›l›r.

E) Madde 6’daki Genel Kurul’un Görev ve Yetki-
leri’nden 5. ve 6. f›kralar›n afla¤›daki biçimde de¤ifl-
tirilmesine  ve 12. f›kran›n ç›kar›lmas›na oybirli¤iy-
le karar verilmifltir. 
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5- Y›ll›k üye ödentilerinin alt ve üst s›n›rlar›n›n be-

lirlenmesi,
6- Yönetim Kurulu’nun üyelikten ç›karma ve

onursal üyeli¤e alma kararlar›n›n onanmas›, 
12- (Bu f›kra ç›kar›lm›flt›r). 
F) Madde 7’nin Yönetim Kurulu ile ilgili ilk iki

paragraf›n›n afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oy-
birli¤iyle karar verilmifltir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen en
az (bu ibare ç›kar›lm›flt›r) 7 asil, 7 yedek üyeden oluflur.
Yönetim Kurulu’nda üye say›s›nda eksilme oldu¤unda
seçimde beliren s›raya göre ve eksilen say› kadar yedek
üyenin göreve ça¤r›lmas› zorunludur.

Yönetim Kurulu, seçilmesinden sonraki bir hafta için-
de kendi aras›ndan Baflkan, Genel Sekreter ve Sayman
olarak görev yapacak kiflileri seçer. 

G) Madde 8’in Denetleme Kurulu ile ilgili ilk
cümlesinin afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oy-
birli¤iyle karar verilmifltir.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen en az (bu
ibare ç›kar›lm›flt›r) 3 asil, 3 yedek üyeden oluflur.

H)  Madde 11’in a) f›kras›n›n afla¤›daki biçimde
de¤ifltirilmesine oybirli¤iyle karar verilmifltir.

a) Üye ödentileri (Derne¤in asil üyeleri, alt ve üst s›-
n›rlar› Genel Kurul’ca saptanm›fl ve Yönetim Kurulu’nca
her dönem için yeniden belirlenen y›ll›k ödentiyi öde-
mek zorundad›rlar. 65 yafl›n üzerindeki asil üyeler ve
onursal üyeler istedikleri takdirde ödenti verirler) 

I) Madde 12’ye afla¤›daki eklemenin yap›lmas›na
oybirli¤iyle karar verilmifltir.

7- Al›nd› belgeleri kay›t defteri: Sayman üyeye zim-
metlendirilen al›nd› belgeleri bu deftere kaydolunur. Bu
defterin düzenli bir flekilde tutulmas›ndan Sayman üye
ile birlikte Baflkan sorumludur.

J) Madde 13’te Genel Sekreter’in ödevlerinden
b) f›kras›n›n afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oy-
birli¤iyle karar verilmifltir.

b) Derne¤in üye kay›t defteri, karar defteri, gelen ve
giden evrak defteri ve dosyalar›n› tutmak,

K) Madde 13’te Veznedar›n Ödevleri bafll›¤›n›n
afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oybirli¤iyle ka-
rar verilmifltir. 

Sayman›n Ödevleri:

L) Madde 13’te Sayman’›n ödevlerinden b) ve d)
f›kralar›n›n afla¤›daki biçimde de¤ifltirilmesine oy-
birli¤iyle karar verilmifltir.

b) Bu konuda gelir ve gider defteri, bütçe, kesin he-
sap ve bilanço defteri, demirbafl 

defteri ve al›nd› belgeleri kay›t defterini tutmak ve
gerekli di¤er belgeleri düzenlemek,

d) Dernek paras› Yönetim Kurulu’nun karar› ile ulu-
sal bankalardan birine Dernek ad›na aç›lan cari hesaba
Sayman taraf›ndan yat›r›l›r. Bu hesaptaki para, ancak
Baflkan, Genel Sekreter  ya da Sayman’dan ikisinin ortak
imzalar› ile çekilebilir. Baflkan›n uygun görmesi ile Say-
man, Dernek harcamalar›n› yapar. 

M) Tüzü¤e afla¤›daki biçimde bir ek madde ek-
lenmesine oybirli¤iyle karar verilmifltir.

Ek Madde 1. 
Bakanlar Kurulu karar verdi¤i takdirde Dernek "Türk

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i"
ad›n› alacakt›r.  Bu durumda tüzü¤ün 1. maddesi 

"MADDE 1
Derne¤in Ad›: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 

‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i
Merkezi: ‹stanbul
Derne¤in K›sa Ad›: Klimik Derne¤i" 

biçiminde de¤iflecektir. 

12. Dilekler bölümünde söz alan üyelerce Derne-
¤in önümüzdeki dönemde de üye taban›n›n beklentileri
do¤rultusunda baflar›l› çal›flmalar›n›n sürmesi dilekleri
belirtilmifltir.

Genel Kurul toplant›s› Divan Baflkan› Uzm. Dr. Ser-
vet Aktüre taraf›ndan kapat›lm›flt›r.

Uzm. Dr. Servet AKTÜRE
Divan Baflkan›

Uzm. Dr. Nuray OLTAN Uzm. Dr. Diler COfiKUN
Katip Üye Katip Üye 

G E L E N  E V R A K
Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na,

"‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dal›n›n  Etkinlik S›n›rlar› Ne
Olmal›d›r?" (25-26 fiubat 1999, ‹stanbul) toplant›s› dolay›s›yla uzmanl›k dal›m›z›n
ülkemizdeki yeri ve gelece¤i konusundaki çal›flmalar›n›zdan dolay› flükranlar›m›z›
sunar›z.

Dr. Ahmet Yenisolak
Haydarpafla Numune Hastanesi 
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanlar› ad›na 
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Ge-
nel Müdürlü¤ü, "Özel Polikliniklerin Aç›l›fl, ‹flle-
yifl ve Denetimi" konusunda  11 Ocak 1999 tarih
ve B100TSH010008-356 say›l› bir genelge yay›m-
lad›. Ayaktan teflhis ve tedavi amac›yla kurulan
özel sa¤l›k kurulufllar›n›n aç›l›fl, iflleyifl ve dene-
timlerine iliflkin usul ve esaslar›n belirtildi¤i bu
genelgede, Bakanl›¤›n bir yönetmelik çal›flmas›
sürdürdü¤ü bildiriliyor. Bu yönetmelik yürürlü¤e
girinceye de¤in söz konusu genelge hükümleri-
ne uyulmas› isteniyor. 

24. madde, laboratuvar hizmetlerinin yürütül-
mesini düzenleme amac›nda. Bu maddede flöyle
deniyor: 

"Bu genelge kapsam›nda yer alan özel sa¤l›k
kurulufllar›nda sadece hastalar›na yönelik tan›
hizmetlerinde kullan›lmak üzere ve laboratuvar
tetkiki isteyen hekimin sorumlulu¤unda afla¤›da
belirtilen temel laboratuvar tetkikleri, ... ruhsatl›
laboratuvar olmadan gerçeklefltirilebilir. Bu tet-
kikler; tam kan say›m›, kanama ve p›ht›laflma
zaman› tayini, periferik yayma, lökosit formülü,
açl›k kan flekeri ölçümü, sedimantasyon, kan
grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikros-
kopisi, gebelik testi ve benzeri tetkiklerdir. Bu tet-
kikler için kullan›labilecek cihazlar ise, iflletilme-
sinde uzmanl›k gerektirmeyen mikroskop, sant-
rifüj ve benzeri temel cihazlar ile tek kullan›ml›k,
tan› amaçl› ve cihaz kullan›m› gerektirmeyen in
vitro test kitleri veya stripleridir. Böylesi bir du-
rumda tam gün çal›flma süreli bir laboratuvar
teknisyeni bulundurulmas› ve gerçeklefltirilen tet-
kikler ile ilgili bilginin Laboratuvar Kay›t Defteri-
ne ifllenmesi zorunludur" 

Bu konudaki bafll›ca saptamalar›m›z 
flöyle:
1. Metin incelendi¤i zaman, verilen  örnekler-

den ve uyulmas› istenen iflleyifl mekanizmas›n-
dan, genelgenin bu bölümünü haz›rlanmas›nda
iki konunun göz ard› edildi¤i saptan›yor. Bunlar-
dan birincisi, laboratuvar çal›flmalar›n›n gerektir-
di¤i uzmanl›k, bilgi, titizlik  ve ciddiyet; ikincisi
ise, ülkemizdeki laboratuvar uzmanl›k alan›nda
yetki ve sorumluluk tafl›yanlar›n istihdam soru-
nudur.

2. Genelgede belirtilen incelemeler, kesinlik-
le, bir uzman›n incelemesini ve sorumlulu¤unu
gerektiren testlere iliflkindir. Bu nedenle bu test-
lerle ilgili karar verme ve yorumlama süreçleri-
nin, gerekli yetki ve donan›ma sahip olmayan
teknisyenlerin sorumlulu¤una b›rak›lmas› anlafl›l-
mas› güç bir konudur. Genelgede incelemenin o
tetkiki isteyen hekimin sorumlulu¤unda  gerçek-
lefltirilece¤inin belirtilmesi de bu sak›ncay› gider-
meye yetmeyecektir. 

3. Genelgede kullan›lan "benzeri tetkikler"  ve
"tek kullan›ml›k, tan› amaçl› ve cihaz kullan›m›
gerektirmeyen in vitro test kitleri veya stripleri"
gibi ifadeler genel ifadelerdir ve içerikleri uygu-
lay›c›lar taraf›ndan de¤iflik anlay›fllarla yüklene-
bilecektir. Özellikle, günümüz teknolojileriyle
hemen her incelemenin h›zl›, cihaz gerektirme-
yen varyasyonlar›n›n üretilebildi¤i günümüzde
bu alan›n s›n›rlar›n›n gün geçtikçe geniflledi¤i
düflünülürse... Burada göz ard› edilen ise böyle
testlerin istenen özgüllük ve duyarl›l›¤a sahip ol-
mamalar›d›r. Kald› ki, bu durumda bile sonuçla-
r›n de¤erlendirilmesi, yine bir laboratuvar uzma-
n›n›n denetimini gerektirmektedir.

4. Ülkemizde ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanlar› da dahil olmak üzere
laboratuvar yönetme yetkisini alm›fl uzmanlar›n
say›s› 3.500 dolaylar›ndad›r. Bir baflka deyiflle,
ayaktan teflhis ve tedavi amac›yla kurulan özel
sa¤l›k kurulufllar›ndaki laboratuvar hizmetlerinin
yürütülmesinde sorumluluk alacak laboratuvar
uzmanlar›n›n say›s› yeterlidir. Bu genelgenin uy-
gulamaya konulmas›yla bu uzmanlar›n en az›n-
dan bir bölümünün iflsiz kalmas› kayg›s› ortaya
ç›km›flt›r. Giderek iflsizlik boyutunun daha da
artmas› beklenmelidir.  

Sonuç olarak, bu genelgenin gözden geçirile-
rek yeniden düzenlenmesinin yararl› olaca¤›na
inan›yoruz. Bu konudaki geliflmeleri izlemekteki
kararl›l›¤›m›zla,  1000'i aflk›n üyesi olan bir uz-
manl›k derne¤i olarak, bu konuda üzerimize dü-
flen her türlü yard›m ve sorumlulu¤u yerine
getirmeye haz›r oldu¤umuzu bildiririz. 

Klinik Mikrobiyoloji ve  ‹nfeksiyon  Hastal›klar› Derne¤i 
Yönetim Kurulu

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün Ayaktan Teflhis
ve Tedavi Amac›yla Kurulan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›ndaki Laboratuvar
Hizmetleri’ne ‹liflkin Genelgesi Kimi Yanl›fllar ve Sak›ncalar ‹çeriyor!

"‹LG‹L‹LER‹ UYARMAYI B‹R GÖREV SAYIYORUZ"
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25-26 fiubat 1999 ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dal›n›n
Etkinlik S›n›rlar› Ne Olmal›d›r Çal›flma Toplant›s› Çal›flma Gruplar› Raporlar›

Toplant›n›n ana bafll›klar› [A] Antibiyotik kullan›m›nda
durum de¤erlendirmesi; [B] Rasyonel antibiyotik kullan›m›-
n›n yerlefltirilebilmesi için öneriler olarak belirlendi. 

Antibiyotik kullan›m›nda mevcut durumu belirlemek
üzere çal›flma grubu üyelerinden çal›flt›klar› kurumlar hak-
k›nda bilgi istendi. Bu amaçla afla¤›daki sorular yöneltildi [1]
Çal›flt›¤›n›z kurumda Antibiyotik Kontrol Komitesi var m›? [2]
Varsa etkin olarak çal›fl›yor mu? [3] Komitede ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman› etkin bir flekilde
yer al›yor mu? Örne¤in hastane eczanesinde bulundurulacak
antibiyotiklerin belirlenmesinde rolü var m›? [4] Komite han-
gi amaçla kuruldu? ‹laç maliyetlerini azaltmak için mi, yok-
sa direnç geliflimini önlemek için mi? [5] Antibiyotik Kontrol
Komitesi’nin antibiyotik k›s›tlamas›,belirli antibiyotiklerin
kullan›m› için ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyolo-
ji Uzman› onay› gibi uygulamalar› var m›? [6] Hastane mik-
robiyoloji laboratuvar›nda antibiyotik duyarl›l›k testlerinde
k›s›tl› bildirim uygulan›yor mu? [7] Kliniklere lokal antibiyo-
tik direnç durumu periyodik olarak bildiriliyor mu? [8] Özel
ünitelerde direnç sorununu azaltmak için dönüflümlü antibi-
yotik uygulamas›  yap›l›yor mu? [9] Tedavi ve profilaksiyi
otomatik olarak durduran sistemler var m›?  

Çal›flma grubu üyelerinden sadece üçü kurumlar›nda ha-
len ifller durumda bir Antibiyotik Kontrol Komitesi bulundu-
¤unu belirttiler. Bir üye hastanelerinde komitenin bir süre
çal›flt›ktan sonra baflhekimlik karar› ile çal›flmalar›n›n durdu-
ruldu¤unu belirtti. Bu kurumlarda komitelerin kurulma ne-
deni hastanenin antibiyotik maliyetlerini azaltmak olarak bil-
dirildi. Antibiyotik Kontrol Komitesi olan hastanelerde  ec-
zanede bulundurulacak antibiyotiklerin belirlenmesinde ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar› etkin
rol almakta ve baz› antibiyotikler ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzman›n›n onay›yla kullan›lmaktayd›.
Ayr›ca antibiyotik duyarl›l›k testlerinde k›s›tl› bildirim uygu-
lan›yordu.Hastanelerinde etkin çal›flan ‹nfeksiyon Kontrol
Komitesinin ilgili kliniklere izole edilen mikroorganizmalar
ve antibiyotik duyarl›l›k durumlar›n› periyodik olarak bildir-
di¤i belirtildi. Bu nedenle k›s›tl› bildirimle ilgili herhangi bir
tepki görmemekteydiler. Di¤er tart›flmac›lar hastanelerinde
Antibiyotik Kontrol Komitesi olmamakla birlikte hastane ec-
zanesinde bulundurulacak antibiyotiklerin belirlenmesinde
antibiyotiklerin ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyo-
loji  uzmanlar›n›n katk›s›n›n istendi¤ini belirttiler. 

Çal›flma grubu üyelerine yöneltilen di¤er bir soru, anti-
biyotiklerin en s›k ve uygunsuz kullan›m›n›n hangi klinikler-
de görüldü¤ü idi.Bu soruyu kat›l›mc›lar genel olarak cerrahi
üniteler ve profilaktik kullan›m olarak yan›tlad›lar. 

Çal›flma grubuna ayr›ca antibiyotik kullan›m› ile ilgili ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji konsültasyonla-
r›n›n düzeyi sorusu yöneltildi. Bu aflamada ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji  konsültasyonlar›n›n ne ka-
dar önemli oldu¤u, konsültasyonlar›n, antibiyotik kullan›m
indikasyonlar›n›n ayr›nt›l› gerekçelerini ilgili klinik eleman-

lar›na aktarma olana¤› verdi¤i vurguland›.Antibiyotik kulla-
n›m›nda e¤itimin do¤ru konsültasyonlarla verilebilece¤i be-
lirtildi. E¤itici ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
konsültasyonlar›n›n hastanelerdeki antibiyotik kullan›m po-
litikalar›n› belirleyebilece¤i örneklerle anlat›ld›. 

Son olarak çal›flma grubunun antibiyotiklerin rasyonel
kullan›m› için önerileri al›nd›. Bütün kat›l›mc›lar antibiyotik
kullan›m›nda etkin rol oynayacak bir komitenin gerekti¤i
konusunda görüfl birli¤i içindeydiler. Ancak Antibiyotik
Kontrol Komitesi gibi yapt›r›mc› bir addan çok Antibiyotik
Kullan›m Komitesi gibi daha yönlendirici bir ad kullan›lma-
s›n›n daha do¤ru olaca¤› sonucuna var›ld›. Çal›flma grubu
e¤itimi do¤ru antibiyot›k kullan›m›n› sa¤layabilecek en
önemli yol olarak önerdi. 

Bu aflamada ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyo-
loji konsültasyonlar›n›n önemi tekrar gündeme geldi. Konsül-
tasyonlar›n gidilen kliniklerde ikna olmufl ve bize güvenen
müttefikler kazand›racak boyutlarda yap›lmas›, yüzyüze e¤iti-
min bir flekli olarak kullan›lmas› gerekti¤i vurguland›. Ayr›ca
telefonla ve ayaküstü yap›lan formal olmayan sorulara da bir
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji  uzman›n›n ya-
n›t vermesi ve bu durumlar› e¤itim f›rsat› olarak kullanmas›
gerekti¤i belirtildi. Ancak bu hizmetin baflar›s› için yeterli sa-
y›da asistan ve uzman olmas› gerekti¤i bildirildi.

Kliniklerde antibiyotik bafllanmadan önce mikrobiyolo-
jik yöntemlerin mutlaka kullan›lmas›n›n her vesileyle teflvik
edilmesi gerekti¤i önerildi. Ancak gece ve tatil günleri hiz-
met veren bir laboratuvar sunman›n da zorunlu oldu¤u, ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji servis laboratu-
varlar›n›n bu istekleri karfl›layabilecek düzeyde gelifltirilmesi
vurguland›. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
servisine baflka disiplinlerden gelen rotasyon asistanlar›na
antibiyotikler konusunda e¤itim verilmesi  önerildi. Has-
tanelerde farkl› uzmanl›k dallar›nda sadece antibiyotikler
konusunda de¤il, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji'nin baflka  konular›n› da kapsayan seminer ve
konferanslar›n e¤itimin yan› s›ra iyi iliflkilerin sürdürülmesi
aç›s›ndan yararl› olaca¤› belirtildi. Hastanelerde antibiyotik
kullan›m k›lavuzlar› haz›rlanabilece¤i, ancak yerel protokol-
lerin daha pratik oldu¤u vurguland›. Her hastanenin yerel
antibiyotik kullan›m politikalar›n› üretmeden önce bu
konuda ilerleme kaydetmifl merkezlerin deneyimlerinden
yararlanabilece¤i belirtildi.  

Sonuç olarak, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji uzmanlar› antibiyotiklerin rasyonel kullan›m›nda
benzer sorunlarla karfl›laflmaktad›r; ancak do¤ru antibiyotik
kullan›m›n› yerlefltirmek için çal›flmalar›n› y›lmadan sürdür-
meleri gerekmektedir. SSK hastaneleri d›fl›nda ço¤u has-
tanede serbest eczanelerden antibiyotik al›m› her zaman
mümkün oldu¤undan antibiyotik k›s›tlama politikalar›n›n
baflar› flans› az olabilir. Ancak do¤ru antibiyotik kul-
lan›m›n›n, disiplinler aras› iyi iliflkiler ve e¤itimle de sa¤-
lanabilece¤i unutulmamal›d›r.

ANT‹B‹YOT‹K KULLANIMININ RASYONAL‹ZASYONUNDA 
‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI VE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ UZMANININ

KARfiILAfiTI⁄I SORUNLAR 
Prof. Dr. Firdevs Aktafl Uzm. Dr. Muzaffer Fincanc› 

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi SSK ‹stanbul E¤itim Hastanesi 
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‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI KL‹N‹⁄‹: HANG‹ G‹R‹fi‹MLER,
HANG‹ TEDAV‹LER?

Prof. Dr. Demir Serter Doç. Dr. Nefle Salto¤lu 

Çal›flma grubunda ele al›nan konular ve üzerinde görüfl
birli¤ine var›lan öneriler afla¤›da sunulmufltur. ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji, geçmiflten günümüze
de¤in önemini koruyagelen  hastal›klar›n yan› s›ra gerek et-
kenler  listesine eklenen yeni patojenlerin gerekse yüksek
bir infeksiyon riski alt›ndaki yeni hasta gruplar›n›n ortaya
ç›kmas›yla birlikte giderek önemi artan bir bilim dal›d›r.

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanla-
r› gittikçe artan say›da nedeni bilinmeyen atefl olgular›yla
karfl›laflmaktad›r. Bu gibi durumlarda ay›r›c› tan› için  kulla-
n›labilecek  plevra biyopsisi, kemik ili¤i biyopsisi  ve eklem
ponksiyonu gibi yöntemler için ilgili dallardan yard›m iste-
nebilirse de kemik ili¤i aspirasyonu, karaci¤er biyopsisi, to-
rasentez, parasentez gibi rutin tekniklerin bilinmesi ve uygu-
lanabilmesi gereklidir.

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanla-
r›, tetanos ve sepsisler baflta olmak üzere acil durumlarda
gerekebilecek damar içi kateterizasyon, nazogastrik sonda
tak›lmas›, endotrakeal intübasyon, idrar sondas› tak›lmas›
vb. ifllemleri yapabilmelidir. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itimi verilen tüm birimlerde tan›
ve tedavi için gereken kimi invazif giriflimleri yapma beceri-
si, e¤itim s›ras›nda kazand›r›lm›fl olmal›d›r. 

Lomber ponksiyon, menenjit ve meningoensefalitlerin
tan›s›nda vazgeçilmez bir yöntemdir. ‹nfeksiyon Hastal›klar›
ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›, LP yapmadan önce ge-
rekli göz dibi de¤erlendirmesini  yapabilmelidir. 

Son y›llarda ülkemizde daha da önem kazanan viral he-
patitlerin, hem tan›s›nda hem de tedaviye yan›t›n izlenme-
sinde gerekli yöntemler, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanlar›nca bilinmelidir.  

Son y›llarda onkoloji ve transplantasyon hastalar›n›n ya-
flam sürelerinin uzat›lmas›yla birlikte karfl›lafl›lan infeksiyon
sorunlar› da artm›flt›r. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji uzmanlar›, böyle  özel konaklarda infeksiyon et-
keni olabilecek f›rsatç›  infeksiyonlara karfl› haz›rl›kl› olacak
biçimde, bunlar›n tan› ve tedavilerine iliflkin gerekli deneyi-
mi edinmifl olarak yetifltirilmelidir. 

Hastane infeksiyonlar› giderek artan öneme sahiptir. ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar› bu
konuda tüm hastaneye karfl› sorumludur; gerekli infeksiyon
kontrol önlemlerinin al›nmas›na ve uygun tedavi protokolle-

rinin uygulanmas›na k›lavuzluk etmeli, yo¤un bak›m birim-
leri baflta olmak üzere birçok birimde etkili ve planl› çal›fl-
malar yapmal›d›r. 

Ülkemizde henüz çok büyük boyutlarda olmasa da ‹nfek-
siyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar› HIV in-
feksiyonunun tan›s› ve tedavisiyle ilgili geliflmeleri izlemeli-
dirler ve  özellikle bulaflma ve korunma yollar›yla ilgili olarak
öteki sa¤l›k mensuplar›n› bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

Toplum kökenli ve hastane kökenli pnömoniler ülke-
mizde de önemli infeksiyonlardan biridir. ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›, giderek önem ka-
zanan atipik pnömoni etkenlerinin tan›mlanmas›n›, yeni ta-
n› yöntemlerinden yararlanmay›, bunlar› uygulayabilmeyi,
önerilen güncel tedavi protokollerini uygulamay› bilmelidir. 

Güneydo¤u Anadolu Projesi'nin gündeme gelmesiyle
birlikte tropikal hastal›klar›n önem kazanmas› kaç›n›lmazd›r.
Bölgeye yönelik önceliklerin saptanmas› ve önlemlerin al›n-
mas› gerekir. Bu nedenle tekrar önemli hale geçecek s›tma
baflta olmak üzere infeksiyon hastal›klar› h›zl› tan› ve teda-
visi de gözden geçirilmelidir.

Tüberküloz, menenjit, tifo ve bruselloz gibi infeksiyon
hastal›klar› ülkemiz koflullar›nda halen ciddiyetini sürdür-
mektedir. Özellikle ilaca dirençli Mycobacterium tuberculo-
sis sufllar›n›n giderek artmas›n›n yan› s›ra  akci¤er tüberkü-
lozunun yan› s›ra ekstrapulmoner tüberkülozlarla da hiç
az›msanmayacak bir s›kl›kta karfl›lafl›lmaktad›r. ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›, tüberküloz
için h›zl› tan› yöntemlerini uygulamaya geçirmeli ve  tekno-
lojik yenilikleri yak›ndan izlemelidir. Direnç sorununa karfl›
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›
standard antitüberkülö rejimleri uygulama  ve hastalar›n›n
tedaviye uyumunu izleme aç›s›ndan sorumluluk tafl›makta-
d›rlar.  Ayr›ca vertebra tüberkülozu ve renal tüberküloz gibi
formlar  di¤er dallarla  yak›n iliflkiyi gerektirebilir. Bruselloz-
da  da standard tedavi protokollerine ba¤l› kal›nmal›d›r.
De¤iflik lokalizasyonlar› için kemik sintigrafisi vb. tan› yön-
temlerine baflvurmak gerekebilece¤i bilinmelidir. 

Sonuç olarak, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobi-
yoloji uzmanlar› pratik ve teorik olarak gerekli genel t›p bil-
gi ve becerileriyle donat›lm›fl olmalar›n›n yan› s›ra iyi bir
mikrobiyoloji bilgisine sahip olmal›, mikrobiyolojik tan› yön-
temlerini uygulayabilmeli ve de¤erlendirebilmelidir.

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI KL‹N‹⁄‹: NASIL B‹R LABORATUVAR?
Prof. Dr. Murat Tu¤rul Uzm. Dr. Serdar Özer

Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Çal›flma grubunda belirlenen görüfller afla¤›da özetlen-
mifltir.Bir ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klini¤inin Klinik Mikrobiyo-
loji Laboratuvar›'nda yap›lmas› gereken incelemeler, öncelik-
le erken ve acil tan›ya yönelik ve antimikrobik tedaviyi de
yönlendirebilecek incelemeler olmal›d›r. Bu amaçla direkt
tan› ve kültür yöntemleri uygulanmal›, serolojik incelemeler
ve direkt antijen belirleme testleri kullan›lmal›,  en az›ndan
disk difüzyon yöntemiyle de antibiyotik duyarl›l›k testleri
yap›lmal›d›r. Bu incelemeler, serviste yat›r›lan ya da  konsül-
tasyon yap›lan hastalar›n gereksinimlerini karfl›layacakt›r.

Bilimsel ve epidemiyolojik araflt›rmalara yönelik olarak
da, özellikle üniversite ve üniversite d›fl› e¤itim hastanelerin-
deki infeksiyon kontrol komitelerinin gereksinimlerine yan›t
verecek incelemelere yer verilmelidir. Hematoloji/onkoloji
ve transplantasyon gibi  özelleflmifl birimlerin bulundu¤u
kurumlarda  daha ileri her türlü inceleme ve araflt›rma için
referans laboratuvar› niteli¤indeki gerek kurum içi, gerekse
kurum d›fl› araflt›rma laboratuvarlar›yla iflbirli¤i yap›labilir. 

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k
e¤itimi s›ras›nda edinilecek laboratuvar bilgileri ve deneyimi
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aç›s›ndan bir standardizasyona gerek vard›r.  Uzmanl›k e¤i-
timi s›ras›nda hangi yöntemlerin ö¤renilece¤i, bunlar›n sü-
resi ve miktar›  önceden belirlenmeli; bu bilgiler e¤itim bo-
yunca düzenli olarak özel bir belgeye (asistan karnesi) ifl-
lenmelidir. Böyle bir standardizasyon "‹nfeksiyon Hastal›kla-

r› Klini¤i: Nas›l Bir Laboratuvar?" sorusunun yan›t›n› verme-
si aç›s›ndan son derecede  önemlidir. Her ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› Klini¤i'nin sahip olmas› gereken asgari laboratuvar
olanaklar›n›n belirlenmesi, hastane yöneticileri için de yol
gösterici olacakt›r. 

HASTANE ‹NFEKS‹YONU KONTROL KOM‹TES‹: 
DENEY‹MLER VE ÖNER‹LER

Prof. Dr. Ayfle Yüce Doç.  Dr. Ata Nevzat Yalç›n
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi

Çal›flma grubunda bir Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol
Kontrol Komitesi'nde flu üyelerin bulunmas› gerekti¤i sonu-
cuna var›ld›: ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzman›, Baflhekim, ‹nfeksiyon Kontrol Hemfliresi (ya da
Baflhemflire), Eczac›, Mikrobiyoloji Laboratuvar› Sorumlusu,
Genel Cerrahi Uzman›, ‹ç Hastal›klar› Uzman›, Epidemiyo-
log (varsa Halk Sa¤l›¤› Uzman›, yoksa bu konuda yetiflmifl
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman›), Ço-
cuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman›, Sterilizasyon Birimi So-
rumlusu (hastanenin yap›s› uygunsa).

Sürveyans, geri bildirim, e¤itim, teknik görevler (yemek-
hane kontrolü, çöplerin ortadan kald›r›lmas›, tuvaletlerin iz-
lenmesi, sterilizasyon), personel sa¤l›¤›n›n ve infeksiyon sal-
g›nlar›n izlenmesi gibi görevlerin Hastane ‹nfeksiyonu Kont-
rol Komitesi'nin görevleri aras›nda bulundu¤u vurguland›.

Afla¤›daki öneriler ortaya konuldu: 
[1] Her Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Kontrol Komite-

si'nde, hastane yatak kapasitesi 500'ün üzerindeyse tam

gün, alt›ndaysa yar›m gün çal›flacak bir  ‹nfeksiyon Hastal›k-
lar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman› görevlendirilmelidir. [2]
Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Kontrol Komitesi'nin yönetme-
liklerdeki ideal kadrosu mutlaka tamamlanmal›d›r. [3] Has-
tane ‹nfeksiyonu Kontrol Kontrol Komitesi belirli günlerde
düzenli olarak, önceden belirlenen konular› görüflmek üze-
re gündemli olarak toplanmal›d›r. Toplant› sonuçlar› mutla-
ka bildirilmelidir. [4] Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Kontrol
Komitesi'nin 3 ya da 4 kifliden oluflan bir alt yürütme grubu
oluflturulmal› ve bu grup haftada en az bir kez toplanmal›-
d›r. [5] Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Kontrol Komitesi'nde
yer alan hemflirenin görev tan›m›n›n yap›larak, çal›flma tak-
viminin (standard ya da modifiye edilerek) haz›rlanmas›
gereklidir. [6] Ülkemizdeki hastane infeksiyonlar›yla ilgili
olarak uzmanl›k derne¤imizce organize edilmek üzere nok-
ta prevalans› çal›flmalar› gerçeklefltirilmelidir. [7] T›p Fakül-
teleri ve Hemflirelik Okullar› e¤itim program› içine hastane
infeksiyonlar› konular› konulmal›d›r. Sürekli t›p e¤itimi et-
kinlikleri içinde de hastane infeksiyonlar› yer almal›d›r.

ÜLKEM‹ZDE SORUN OLAN ‹NFEKS‹YONLAR
Prof. Dr. Mehmet Bak›r Uzm. Dr. Baflak Dokuzo¤uz

Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Ankara Numune Hastanesi        

Çal›flma grubu, konuyu, "Ülkemizde S›k Görülen ‹nfek-
siyonlar" veya "‹nfeksiyon Hastal›klar›n›n Tan› veya Tedavi-
sinde Karfl›lafl›lan Sorunlar” gibi bak›fl aç›lar›n›n yerine "‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k E¤iti-
mi Aç›s›ndan Sorun Olan ‹nfeksiyonlar" yönüyle ele alm›fl-
t›r. Konu, [1] Toplum kökenli infeksiyonlar; [2] Hastane in-
feksiyonlar›; [3] Özel konak infeksiyonlar›; [4] HIV infeksiyo-
nu; [5] Yafll›l›k ve infeksiyon olmak üzere befl alt bafll›kta tar-
t›fl›lmaya aç›lm›flt›r.

Toplum Kökenli ‹nfeksiyonlar: Pnömoni, akci¤er tü-
berkülozu,  infektif endokardit  olgular›n› daha çok ‹ç Has-
tal›klar›; ürogenital tüberküloz olgular›n› ise Üroloji dal› izle-
mektedir ve bu gibi olgularda genellikle konsültasyon isten-
memektedir. Bildirilen say›lardan daha yayg›n  olan gonore
olgular›n› s›kl›kla Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ve Üroloji
dallar› genellikle de resmi kurumlar›n d›fl›nda izlemektedir. 

Baflka nedenlerde di¤er kliniklere yat›r›lan ve efllik eden
toplumdan kazan›lm›fl infeksiyonu olan hastalar›n konsül-
tasyonu, infeksiyon hastal›klar› e¤itiminde bir araç olabilir.
Böylece klinikler aras› iyi iliflkiler kurularak konsültasyon is-
tenmesi özendirilebilir. 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda elde edilen sonuç-
larla hastalar› yata¤›nda görerek infeksiyon hastalar›n› sa-
hiplenmek  de bir yöntem olabilir. Buna ba¤l› olarak, eksik-
leri olan laboratuvarlar› güçlendirmek için çaba harcamak
gerekmektedir.

Pnömoni ve akci¤er tüberkülozu gibi kimi infeksiyon

hastal›klar›n›n daha çok görülebilmesi için uzmanl›k e¤itimi
s›ras›nda, örne¤in Gö¤üs Hastal›klar› rotasyonu yararl› ola-
cakt›r. 

Sorunun bir baflka boyutu ise tifo, paratifo, bruselloz,
s›tma gibi hastal›klar›n ülkemizde s›k görülmesine karfl›n,
baz› e¤itim merkezlerine az say›da hasta gelmesi nedeniyle
e¤itimin yetersiz kalabilmesidir. Bu nedenle asistanlar›n bu
hastal›klar›n yo¤un görüldü¤ü merkezlerde rotasyon yap-
malar› düflünülebilir.

HIV infeksiyonunun gündeme gelmesi,  ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji  Uzman›'na di¤er cinsel yol-
la bulaflan hastal›klar› da daha s›k görme flans› vermifltir. Bu
nedenle e¤itim konular› içinde cinsel yolla bulaflan hastal›k-
lara önem verilmelidir ve bu amaçla  belediyelere ba¤l› ça-
l›flan Zührevi Hastal›klar Hastanelerinden yararlan›labilir.
Cinsel yolla bulaflan hastal›klar›n s›k görüldü¤ü bölgelerde-
ki ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji merkezle-
rinin bu hastanelerle oluflturaca¤› e¤itim sistemine, di¤er
merkezler de asistan gönderebilir. 

Pnömoni, akci¤er tüberkülozu, ürogenital infeksiyonlar,
infektif endokardit, osteomyelit, yumuflak doku infeksiyon-
lar›, cinsel yolla bulaflan hastal›klar, asl›nda infeksiyon has-
tal›klar› olmas›na karfl›n, s›kl›kla baflka disiplinler taraf›ndan
izlenmektedir. Buna ba¤l› olarak ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itiminde bu konular›n, en
az›ndan pratik boyutta zay›f kald›¤› dikkati çekmektedir. Bu
sorunlar›n çözümünde,  [1] Rotasyon (örne¤in Gö¤üs Hasta-
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l›klar› Kliniklerine, hasta yo¤unlu¤u yüksek olan merkezle-
re); [2] ‹lgili dallarla iflbirli¤i ve konsültasyon; [3] Klinik Mik-
robiyoloji Laboratuvar›n›n verilerinden hareket edip ilgili
klinik ve hastayla diyalog kurularak infeksiyon hastal›klar›-
n› sahiplenmek gibi yöntemler izlenebilir ve  gerekli dene-
yimler kazan›labilir. 

Hastane Kökenli ‹nfeksiyonlar: Hastane infeksiyon-
lar› ülkemizde önemli bir sorundur.  Hemen tüm üniversite
ve üniversite d›fl› e¤itim hastanelerinde ‹nfeksiyon Kontrol
Komitelerinin kurulmufl olmas› hastane infeksiyonlar›n›n
öneminin vurguland›¤›n› göstermektedir. Konsültasyonlar
ve baz› merkezlerde yo¤un bak›m birimi rotasyonu asistan-
lar›n hastane infeksiyonlar›n›n tan› ve tedavisi konusunda
e¤itimine önemli katk› sa¤lamaktad›r.

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k
e¤itimi içinde hastane infeksiyonlar› konusuna yer verilmeli-
dir. E¤itim program› hastane infeksiyonlar›n›n epidemiyolo-
jik de¤erlendirmelerini; tan›, tedavi ve izlemlerini; hastane in-
feksiyonlar›n› önlemek için al›nacak önlemleri kapsamal›d›r.

Özel Konakta Görülen ‹nfeksiyonlar: Çal›flma gru-
bunda yer alan dokuz merkezin dördünde transplantasyon
birimi, beflinde onkoloji birimi bulundu¤u ö¤renildi.Bir ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman›, e¤itim
hastanesi, transplantasyon  merkezi, onkoloji hastanesi gibi
özel konaklar›n s›k olarak  bulunabilece¤i bir kurumda ça-
l›flacaksa, bu konuda kapsaml› bir e¤itime gereksinim duya-

cakt›r. Ancak uzman›n istihdam edilece¤i merkezin önceden
belirlenemeyece¤i düflünülürse, bütün uzman adaylar›, en
az›ndan kuramsal olarak standard bir e¤itimden geçirilmek
durumundad›r. 

Uygulamal› e¤itim için gere¤inde baflka merkezlerden
yararlan›labilir. Ancak bunun için gerekli koflullar her zaman
sa¤lanamayabilir.  Özel konak infeksiyonlar› e¤itimi, sürek-
li t›p  e¤itimi etkinlikleri aras›nda yo¤un olarak ele al›nabi-
lir. Ayr›ca özel konak infeksiyonlar› konusu, bir yan dal uz-
manl›¤›n›n konusu olarak da düflünülebilir. Bu konuda e¤i-
tim verebilecek merkezler oluflturulmas› üzerinde durulma-
l›d›r. 

HIV ‹nfeksiyonu: Çal›flma grubunda yer alan dokuz
merkezin sekizinde HIV/AIDS hastas› izlendi¤i ö¤renildi.Ül-
kemizde HIV/AIDS olgular› henüz çok fazla olmad›¤› için
baz› merkezlerde bu olgular› izleme, uygulamal› e¤itim ver-
me flans› olmayabilir. Ancak infeksiyonun gelecekteki art›fl›
göz önüne al›narak HIV infeksiyonu konusundaki kuramsal
e¤itim her merkezde verilmelidir. 

Yafll›l›k ve ‹nfeksiyon: Türk toplumunun da ortalama
yaflam süresinin uzad›¤› dikkati çekmektedir. Buna ba¤l›
olarak geriyatrik infeksiyonlar›n da gündeme gelmesi bek-
lenmelidir. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
e¤itimi kapsam›nda geriyatrik infeksiyonlar konusunda
yeterli kuramsal ve uygulamal› e¤itimin yap›lmas› gerek-
mektedir. 

‹NFEKS‹YON KONSÜLTASYONLARI: ÖZELL‹KLER‹, SORUNLAR,
DENEY‹MLER

Doç. Dr. Hakan Leblebicio¤lu Yrd. Doç. Dr. Halis AKal›n
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi

Sorunlar:
1. Konsültasyon istenmemesi
2. Konsültasyonun geç istenmesi
3. Konsültasyon istem ka¤›d›n›n tam olarak doldurulma-

mas›
4. ‹nfeksiyon hastal›klar› konsültasyonu, istenen tetkikler

nedeniyle zaman kayb› olarak görülüyor
5. Klinikler promosyonun etkisinde kendi protokollerini

oluflturuyorlar
6. Konsültasyona gönderilecek asistan ve uzman s›k›nt›s›
7. E¤itim toplant›lar›na kat›l›m›n az olmas›
8. Hastan›n sosyoekonomik yap›s›na göre, prognozuna

göre konsültasyon isteniyor
9. Kültürlerde bir fley üretemiyorsunuz fleklinde suçlamalar

oluyor
10. Konsültasyon isteyen hekimle hasta bafl›nda görüfleme-

me
11. Antibiyotiklerin atefl düflürücü olarak kullan›lmas›
12. Konsültasyon s›ras›nda istenen tetkiklerin yap›lmam›fl

olmas›
13. ‹stenen tetkiklerin takip edilmemifl olmas›
14. Telefonla antibiyotik önerisinde bulunulmas›n›n isten-

mesi ya da ayaküstü sorulmas›
15. Profilakside yanl›fl kullan›mlar
16. Antibiyotik baflland›ktan sonra çok k›sa sürede ateflin

düflmesinin beklenmesi
17. Mikrobiyolojik inceleme yap›lmaks›z›n antibiyotik veril-

mesi ve ço¤u zaman bafllan›lan antibiyoti¤e cevap al›na-
mad›¤›nda konsültasyon istenmesi

18. Önerilen antibiyotiklerin uygulanmamas›

Çözüm Önerileri
1. ‹stenilen konsültasyonlar›n ivedi olarak yerine getirilme-

si
2. Konsülte edilen hastan›n takibi (her gün ziyaret) ve ay-

n› hekimin bunu yapmas›
3. Konsültasyonlar›n uzman hekimlerin gözetimi-deneti-

minde olmas›
4. Konsültasyon s›ras›nda hekimlerin bilgilendirilmesi

(yüz-yüze e¤itim)
5. Hizmetin 24 saat sürdürülmesi ve buna 24 saat destek

verecek laboratuvar›n olmas›
6. Baz› riskli birimlere günlük vizit yap›lmas›
7. Konsültasyon formu kullan›lmas›
8. Laboratuvar sonuçlar› mümkün oldu¤u kadar çabuk so-

nuçlanmal› ve ulaflt›r›lmal›
9. Sorun olan kliniklerle iliflki kurmak için çaba sarfedilme-

li
10. Kültür al›nmas› konusunda karfl› taraf› bilgilendirme
11. Daha önce bafllanm›fl olan antibiyoti¤e tepki konulma-

mas›, uzlaflmac› ve sab›rl› olmak
12. Baz› spesifik hastanelerde (Örne¤in Kemik Hastanesi gi-

bi) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzma-
n› olmal›

13. Baz› antibiyotiklerin kullan›m› denetimimizde olmal›
14. Mezuniyet öncesi e¤itimde, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve

Klinik Mikrobiyoloji’nin bizim iflimiz oldu¤u konusu
vurgulanmal›

15. Tüm branfl asistanlar›n›n e¤itiminde muldisipliner yakla-
fl›m felsefesi

16. Kliniklerle s›k ortak toplant› düzenlenmesi ve sorun
olan hastalar›n bu toplant›larda çözülmesi
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17. Hastabafl›ndaki tart›flmalar›n art›r›lmas›
18. Önerilen antibiyotiklerin verilifl flekli, doz ve uygulan›fl›

aç›k olarak anlat›lmal›
19. Mortalite toplant›lar›n›n düzenlenmesi
20. Tabip odalar›n›n hekimleri denetimi
21. ‹nfeksiyon Hastal›klar› d›fl›nda ay›r›c› tan›da gerekli kli-

nik tablolarla ilgili e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi

22. Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesinin Kurulmas›
23. Antibiyotik Kontrol Komitesinin Kurulmas›
24. Sürekli e¤itim
25 Özveri
26. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman›

ayn› zamanda bir klinisyen oldu¤unu unutmamal›.

Çal›flma grubunda ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji  uzmanl›k e¤itimi süresinin befl y›l olmas› gerek-
ti¤i yönünde genel bir e¤ilim belirdi. 

Bu arada  kimi e¤itim kurumlar›nda, Klinik Mikrobiyolo-
ji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›'ndaki laboratuvar
olanaklar›n›n yeterli olmamas›n›n üzerinde duruldu. Uygula-
ma güçlüklerinin ortadan kald›r›lmas› ve e¤itimin aksama-
mas› için, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dallar› ile Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dallar›n›n birlefltirilmesi ve eskisi gibi ortak bir e¤i-
tim alan›n›n oluflturulmas›n› tart›flmak gerekti¤i vurguland›.

Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda e¤itim alanlar›nda geçirilme-
si gereken ortalama sürelere iliflkin,  2 y›l (1.5 - 3 y›l) ‹nfek-
siyon Hastal›klar› klinik e¤itimi;  2 y›l (1.5 - 3 y›l) Klinik Mik-
robiyoloji e¤itimi; 1 y›l (6 - 18 ay)  rotasyonlar olmak üzere
görüfller belirtildi. 

Rotasyon yap›lacak dallar›n ‹ç Hastal›klar›, Gö¤üs Has-
tal›klar› ve Tüberküloz,  Kardiyoloji, Çocuk Sa¤l›¤› ve Has-
tal›klar›, Yo¤un Bak›m Birimi olmas›;   yetersiz oldu¤u ka-
bul edilen birimlerde e¤itimin, olanaklar› daha iyi olan bafl-
ka bir e¤itim kurumunda tamamlanabilmesi görüflü benim-
sendi.

Yan dal olarak var olanlar›n korunmas›,  bunlara Hasta-
ne ‹nfeksiyonlar› ve Özel Konak ‹nfeksiyonlar› gibi yeni
alanlar›n eklenmesi  üzerinde duruldu.

Uzmanl›k e¤itiminin de¤erlendirilmesi için çeflitli öneri-
ler getirildi: [1] 6-12 ayda bir yeterlilik vizesi uygulanabilir.
[2] Puanlama sistemi oluflturularak yap›lmas› gerekenlerin
en az›n› kapsayan bir baraj puan konulabilir. [3] ‹ki kez üst
üste baflar›s›z olacak adaylar için zorlay›c› önlemler konula-
bilir (uzaklaflt›rma, süre uzatma vb.). [4] Uzmanl›k e¤itimi s›-
ras›nda zorunlu etkinliklerin yan› s›ra baflar› puan›n› yüksel-
tici, beceri kazanmaya yönelik gönüllü etkinlikler  de özen-
dirilmelidir. [5] E¤itimin de¤erlendirilmesi için bir asistan
karnesi düzenlenebilir. [6] Yeterlilik belgesi tüm etkilenme-
lerden uzak, ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan merkezi bir sis-
temle yap›labilir.

E¤itim  kurumlar›n›n alt yap›lar›n› ve e¤iticilerini belli
bir süre içinde eflit düzeye ç›kar›labilmek için çal›flmalar ya-
p›lmal›d›r. Kimi kurumlardaki yetersiz olabilecek e¤itim ola-
naklar›n›n, kurulufl aflamas› sonunda standardbir düzeye
ulaflabilmesi sa¤lanmal›d›r. Uzmanl›k derne¤imizin bu
konudaki çal›flmalar› h›zland›r›lmal›d›r. 

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI VE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ UZMANLIK
E⁄‹T‹M‹ PROGRAMLARI

Prof. Dr. Hasan Çolak Doç. Dr. Pafla Göktafl
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Haydarpafla Numune Hastanesi

Çal›flma grubunda [1] Epidemiyoloji; [2] Hastal›k bildiri-
mi; [3] Afl›lama  konular›nda saptanan sorunlar ve çözüm
önerileri ayr› ayr› belirtilmifltir.

Epidemiyoloji: Ülkemizde infeksiyon hastal›klar›na ilifl-
kin epidemiyolojik veriler yetersizdir ve güvenilir de¤ildir.
Bu nedenle hastal›klara ço¤u kez  yabanc› ülkelerin verile-
rine göre yaklafl›lmaktad›r. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanlar› olarak bir an önce kendi verilerimi-
zi oluflturmak aç›s›ndan sorumlulu¤umuz bulunmaktad›r.

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k
dal›n›n ilgi alan›n› önemli bir bölümünü koruyucu hekimlik
oluflturdu¤u halde, daha çok tan› ve tedaviye yönelinmifltir.
‹nfeksiyon hastal›klar›n›n epidemiyolojisi ihmal edilmifltir.
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›na
bu konuda bir disiplin kazand›r›lamam›flt›r. Epidemiyolojik
çal›flmalar fazla ra¤bet görmemekte, bunlara yeterince de¤er
verilmemektedir.

Epidemiyolojik veri ve bilgi eksi¤i araflt›rmalara da yan-
s›maktad›r. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanlar› aras›nda gerekli veri sa¤layacak bilimsel çal›flma

yapma ve epidemiyolojik verilere ulaflma yöntemleri konu-
sunda bir bilgi aç›¤› vard›r. 

Çözüm önerileri: [1] T›p Fakültelerinde epidemiyoloji
derslerine daha çok a¤›rl›k verilmelidir. Ö¤renci bitirme tez-
leri konulmal›d›r ve bu tezler özellikle epidemiyoloji a¤›rl›k-
l› olmal›d›r. [2] Asistan e¤itiminde infeksiyon hastal›klar›
epidemiyolojisine a¤›rl›k verilmelidir. Gerekirse Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dal› ö¤retim üyeleriyle ortak e¤itim programlar›
haz›rlanmas› ve bunlar›n zorunlu dersler haline dönüfltürü-
lüp kredilendirilmesi düflünülmelidir. [3] ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji kongrelerine, Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri de ça¤r›lmal›d›r. [4] Epidemi-
yolojik çal›flmalar desteklenmeli, her kongrede belli bir
oranda epidemiyolojik çal›flma kabul edilmelidir. [5] Uz-
manl›k derne¤imizin kuraca¤› çal›flma gruplar› arac›l›¤›yla
çok merkezli epidemiyolojik çal›flmalar planlanmal›d›r. Halk
Sa¤l›¤› Laboratuvarlar›yla iliflki kurulmal›d›r. [6] ‹nfeksiyon
hastal›klar› epidemiyolojisiyle ilgili her düzeydeki Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› kadrolar›nda ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji uzmanlar›na görev verilmesi için uzmanl›k derne¤i-

EP‹DEM‹YOLOJ‹, HASTALIK B‹LD‹R‹M‹, AfiILAMA: 
MESLE⁄‹M‹Z‹N “SOSYAL” YÖNÜ

Prof. Dr. S›rr› K›l›ç Uzm. Dr. Necla Tülek
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Ankara Hastanesi
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miz arac›l›¤›yla giriflimlerde bulunulmal›d›r. [7] ‹nfeksiyon
Hastal›klar› Epidemiyolojisi,  ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji ana dal›n›n bir yan dal› olarak kabul edil-
melidir. [8] fiimdiye de¤in yap›lm›fl epidemiyolojik çal›flma-
lar derlenmelidir. 

Hastal›k Bildirimi: ‹nfeksiyon bildiriminin çok farkl›
kiflilerce yap›labilmesi nedeniyle tan›lar güvenilir de¤ildir.
Bildirimler ihmal edilmektedir. Kay›tlara geçiflte de hatalar
olmaktad›r. Hepatit C ve hastane infeksiyonlar› gibi birçok
infeksiyon, kay›t formlar›nda yer almamaktad›r. Özel sa¤l›k
kurulufllar›na baflvuran hastalar›n bildirimi genellikle yap›l-
mamaktad›r. Hastal›k bildirimi sonras› yap›lan ifllemler kifli-
yi rahats›z etmektedir. 

Çözüm önerileri: [1] Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iletiflim kurul-
mal›, sorunlar anlat›lmal›, ilgili birimlerde ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar›n›n görevlendirilme-
si istenmeli ve uzmanl›k derne¤imizin iflbirli¤ine haz›r oldu-

¤u belirtilmelidir. [2] Uzmanl›k derne¤imiz arac›l›¤›yla Sa¤-
l›k Bakanl›¤›'na ortak bir çal›flma önerilerek yeni bir bildi-
rim formu haz›rlanmal›d›r. Formlar çift örnek ve geri dönü-
flümlü olmal›, bildirimi zorunlu hastal›klar listesi yeniden
düzenlenmelidir. [3] Özel sa¤l›k kurulufllar›na baflvuran has-
talar›n bildirimi için tabip odalar› arac›l›¤›yla bu kurulufllara
ça¤r› yap›lmal›d›r. [4] ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji uzmanlar›na hastal›k bildirimi konusunun önemi
her f›rsatta an›msat›lmal›d›r. 

Afl›lama: Eriflkin afl›lamas› gitgide önem kazanmakta ve
bu alanda da h›zl› geliflmeler olmaktad›r. E¤itim hastanele-
rinde ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Servis-
lerine ba¤l› "Eriflkin Afl›lar› Uygulama ve Dan›flma Merke-
zi"nin kurulmal›d›r. Gezi proflaksisi uygulamalar› da bura-
larda yap›labilmelidir.Ayr›ca uzmanl›k derne¤imizce inter-
nette bir web sayfas› aç›larak halka dönük afl› dan›flmanl›k
hizmetleri verilebilir. 

De¤erli Meslektafllar›m›z,

9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongresi'ni düzenliyor olmaktan
büyük mutluluk ve onur duymaktay›z.

Bu görevi ald›¤›m›zda öncelikle kongrenin yerinin neresi olaca¤›n› tart›flt›k.
Arkadafllar›m›z›n ilimizi görebilmeleri ve onlar› Eskiflehir’de konuk edebilmenin daha iyi
olaca¤›n› düflündük. Ancak geçmiflteki kongrelere olan kat›l›m say›lar›n›, eflzamanl›
toplant›lar› vb. düflününce, ne kalacak yer aç›s›ndan, ne de toplant› salonlar›n›n say›s› ve
niteli¤i aç›s›ndan böyle büyük bir kongrenin ilimizde gerçeklefltirilmesinin mümkün olmad›¤›
anlafl›ld›.

Antalya ilinde çok say›da kongrenin düzenleniyor olmas› nedeniyle ço¤u otelin gerekli
deneyim ve donan›ma sahip olmas›, bizi bu il içinde aray›fla yöneltti. Uçak ba¤lant›lar›n›n ve
karayolunun uygunlu¤u, çok say›da alternatif kalacak yerin olmas› da avantajlar aras›nda
bulunmakta. Belek bölgesinde ayr› bir kongre merkezine sahip olan Sun Zeynep Oteli'yle
anlaflm›fl bulunuyoruz. Kongre merkezinin otelden ayr› bir girifli var. Ayn› anda ikiden fazla
toplant›n›n yap›lmas›na uygun mekanlar› bulunuyor. 1000 dolay›nda kat›l›mc›n›n hem
bilimsel etkinliklerine hem de sosyal etkinliklerine yetecek olanaklara sahip. 

Kongrede konferans, eflzamanl› paneller, uydu simpozyumlar ve poster tart›flmalar›n›n yer
alaca¤› bir program planland›. Bu toplant›larda hedefimiz deneyimli hocalar›m›z›n yan›nda
genç arkadafllara da görev vererek çok seslili¤i sa¤lamak. Konular›n belirlenmesinde
sizlerden gelen önerileri de dikkate alarak düzenlemeler yapt›k. Ülkemiz ve dünya için
öncelikli sorun olan infeksiyon hastal›klar› ile infeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
alan›ndaki yenilikler, konu belirlenmesinde temel hedeflerimiz olmufltur.

Kongreyle ilgili  duyurular›n hepinizin eline geçti¤ini umuyoruz. Posta, faks ya da
internetteki web sayfam›z arac›l›¤›yla bize yan›t veren, önerilerde bulunan arkadafllar›m›z
manevi deste¤imiz olmaktad›r. Kat›l›m ve katk›lar›n çoklu¤u, kongrenin baflar›s›n› etkileyen
en önemli etmenler. 20. yüzy›l›n bu son kongresinde hep birlikte olmak dile¤iyle sayg›lar
sunuyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Ad›na

Kongre Genel Sekreteri                                                  Kongre Baflkan›
Prof. Dr. Gaye USLUER                                                 Prof  Dr. Hasan ÇOLAK

9. TÜRK KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI
KONGRES‹'NE ÇA⁄RI !

(3-8 Ekim 1999, Antalya)
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Çal›flma gruplar›, Dernek Tüzü¤ü’nde belirtilen

amaçlara uygun olarak Dernek Yönetim Kurulu’nca olufl-

turulan ve desteklenen bilimsel kurullard›r. 

Derne¤in tüm üyeleri ilgi duyduklar› konularda olufl-

turulmufl çal›flma gruplar›na üye olabilirler. Dernek üyele-

ri, dolduracaklar› kay›t formunda ilgi duyduklar› üç çal›fl-

ma grubunu öncelik s›ras›na göre belirtirler.

Yeni oluflturulan bir çal›flma grubunun ilk genel kurul

toplant›s›, o çal›flma grubunun oluflturulmas›n› izleyen

ulusal kongre s›ras›nda yap›l›r.

Her çal›flma grubu için ilk seçilecek ilgili yürütme ku-

rulunca bu k›lavuza uygun bir yönerge haz›rlan›r. "Amaç"

maddesi d›fl›nda, tüm çal›flma gruplar›n›n yönergelerinin

maddeleri ortak olacakt›r*.  

*Esasen afla¤›daki "Amaç"maddesi olas› tüm etkinlikleri
anlatacak ölçüde kapsaml› tutulmufltur. Bununla birlikte,
kimi konularda çal›flma grubunun amaçlar› bu denli genifl
olmayabilir ya da tam tersine daha baflka amaçlar da ko-
nulmak istenebilir. 

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON
HASTALIKLARI (KL‹M‹K) DERNE⁄‹ 
"X" ÇALIfiMA GRUBU YÖNERGES‹

[1] Amaç 

Çal›flma grubunun amaçlar›, afla¤›daki bilimsel etkin-

likleri gerçeklefltirmektir:

(a) Çal›flma alan›na giren konularda epidemiyoloji, etyo-

loji, fizyopatoloji, klinik belirti ve bulgular, tedavi ve

korunma ile ilgili araflt›rma protokolleri haz›rlamak,

(b) Çal›flma alan›na giren konularda çokmerkezli araflt›r-

malar yap›lmas›n› özendirmek ve bu çal›flmalar›n eflgü-

dümünü sa¤lamak,

(c) Çal›flma alan›na giren konularda uygulama k›lavuzlar›

haz›rlamak,

(d) Çal›flma alan›na giren konularda mezuniyet sonras›

e¤itim çal›flmalar› yapmak, 

(e) Çal›flma alan›na giren konularda Klinik Mikrobiyoloji

ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (Klimik) Derne¤i ad›na pa-

nel, simpozyum, konferans gibi bilimsel toplant›lar

düzenlemek, 

(f) Derne¤in düzenledi¤i ulusal kongreler s›ras›nda çal›fl-

ma alan›na giren konularda atölye çal›flmas› gibi etkin-

liklerde yer almak.

[2] Üyelik 

Çal›flma grubunun üç türlü üyesi vard›r:

(a) Asil üyeler: Kay›t formunda "X"çal›flma grubunu

birinci seçenek olarak belirterek baflvuruda bulunan Der-

nek üyeleridir. 

(b) ‹zleyici üyeler: Kay›t formunda "X" çal›flma gru-

bunu ikinci ya da üçüncü seçenek olarak belirterek baflvu-

ruda bulunan Dernek üyeleridir. 

(c) Ça¤r›l› üyeler: Çal›flma grubunun çal›flmalar›na

katk›da bulunaca¤› düflünülerek yürütme kurulunca ça¤-

r›lm›fl araflt›rmac›lard›r. Dernek üyesi olmayanlar  da ça¤-

r›l› üye olarak çal›flma grubuna kat›labilir. 

[3] Yürütme Kurulu

Çal›flma grubunun çal›flmalar›, yürütme kurulu arac›l›-

¤›yla sürdürülür. Yürütme kurulu, Derne¤in düzenledi¤i

ulusal kongreler s›ras›nda çal›flma grubunun asil üyeleri-

nin kendi aralar›ndan iki y›ll›k bir dönem için seçti¤i ve bu

alandaki çal›flmalar›yla bilinen befl kifliden oluflur. Yürütme

kurulu üyeleri, kendi aralar›ndan bir baflkan ve bir sekre-

ter seçer. 

Çal›flma grubunu, baflkan ya da gerekti¤inde yetki ver-

di¤i bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kuru-

lu baflkan› üst üste en çok iki dönem için seçilebilir. 

Çal›flma grubunun kay›tlar› sekreter taraf›ndan tutu-

lur. Çal›flma grubunun bir  karar defteri ve bir gelen ve gi-

den evrak defterinin olmas› zorunludur. 

Yürütme kurulu, çal›flmalar›n› -y›lda en az iki kez ol-

mak üzere- gerekli gördü¤ü s›kl›kta toplanarak  sürdürür

ve kararlar›n› oyçoklu¤uyla al›r. Toplant›larda al›nan ka-

rarlar, toplant›ya kat›lan yürütme kurulu üyelerince imza-

lan›r ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kuru-

lu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplant›lar›n›n tutanaklar›,

çal›flma grubu üyelerine gönderilir ve Derne¤in süreli ya-

y›n organ› olan Klimik Bülteni’nde yay›mlan›r.

Bir y›l içerisinde yap›lan toplant›lar›n yar›dan ço¤una

mazeretsiz olarak kat›lmayan yürütme kurulu üyelerinin

üyelikleri düfler. Boflalan yürütme kurulu üyeli¤i için Der-

nek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim ya-

p›l›r. 

Çal›flma grubu içinde alt çal›flma gruplar› oluflturulabi-

lir. Çal›flma grubu baflkan›, bu konudaki gerekçeli karar›

Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulmas› Dernek Yö-

netim Kurulu’nca onaylanan bir alt çal›flma grubunda ça-

l›flmak isteyen asil üyeler, kendi aralar›ndan bir baflkan se-

çerler. Alt çal›flma grubu baflkan›, çal›flma grubunun yü-

rütme kuruluna karfl› sorumludur. 

[4] Genel Kurul

Çal›flma grubunun asil, izleyici ve ça¤r›l› üyeleri, çal›fl-

ma grubunun genel kurulunu olufltururlar. Çal›flma gru-

bu, y›lda bir kez Derne¤in düzenledi¤i ulusal kongreler

s›ras›nda ola¤an genel kurul toplant›s› yapar. Gerekti¤in-

de Derne¤in düzenledi¤i baflka bilimsel  toplant›lara rast-

lat›larak da genel kurul  toplant›s› yap›labilir. Toplant› ye-

ri, tarihi ve gündemi, çal›flma grubu üyelerine en az dört

hafta öncesinden bildirilir.

Ola¤an genel kurul toplant›s› s›ras›nda çal›flma grubu

baflkan› y›ll›k çal›flma raporunu sunar. 

Genel kurul toplant›s› s›ras›nda üyelerin e¤iliminin be-

lirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy

hakk› vard›r.  

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Çal›flma grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkin-

likleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onay›n› alarak gerçek-

lefltirir. Bunun için, çal›flma grubu baflkan›, düflünülen et-

kinli¤in amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumlular›,

tasar› bütçe, desteklemesi istenecek kurulufllar gibi ayr›n-

t›lar›n› yürütme kurulu karar›n›n bir örne¤iyle birlikte

Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yö-

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI (KL‹M‹K) DERNE⁄‹ 
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netim Kurulu’nun baflvuruyu izleyen ilk toplant›s›nda de-

¤erlendirilir.  Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylama-

dan önce söz konusu etkinli¤i biçimlendirmek üzere çal›fl-

ma grubuna önerilerde bulunabilir ya da ek aç›klama iste-

yebilir. 

Çal›flma grubu, baflka dernek ya da kurulufllarla iliflki-

lerini Dernek Yönetim Kurulu arac›l›¤›yla sa¤lar. Dernek

Yönetim Kurulu, gerekirse bu iliflkileri kurmak, gelifltir-

mek ve düzenlemek için çal›flma grubunun yürütme kuru-

lu üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›k-

lar› (Klimik) Derne¤i ad›na yetki verebilir.

Çal›flma grubunca haz›rlanan her türlü belge, Dernek

Yönetim Kurulu’nun onay› al›nd›ktan ve Dernek yay›n il-

keleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mik-

robiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (Klimik) Derne¤i’nin

resmi yay›n› niteli¤i kazan›r ve yay›mlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme 

Dernek Yönetim Kurulu, çal›flma grubunun 5. mad-

dedeki koflullara  uygun olan tüm etkinliklerini destekler

ve maddi katk› sa¤lamaya çal›fl›r.

Dernek Yönetim Kurulu, çal›flma grubuna yönergesi-

ne uygun olarak çal›flmas› için uyar›da bulunabilir; amaç-

lar›n› gerçeklefltiremedi¤i anlafl›ld›¤›nda çal›flma grubunu

kald›rabilir ya da yeniden düzenleyebilir.  

[7] Yönerge De¤iflikli¤i

Çal›flma grubunun asil üyeleri, yürütme kuruluna yö-

nerge de¤iflikli¤i önergesi verebilir. Önerge, önceden du-

yurulan gündemde yer almas› kofluluyla genel kurul top-

lant›s›nda görüflülür. Yönerge de¤iflikli¤ine karar vermek

için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[8] Yürürlük

Çal›flma grubunun yönergesi, Dernek Yönetim Kuru-

lu’nun onay›ndan sonra yürürlü¤e girer ve Derne¤in sü-

reli yay›n organ› olan Klimik Bülteni’nde yay›mlan›r. Yö-

nerge de¤iflikli¤i için de ayn› yol izlenir. 

Klimik Dergisi’nin eski say›lar›ndan elimizde bulunanlar›n listesini veriyoruz. Bu say›lardan
istediklerinizi yanlar›ndaki kutucuklara iflaretleyip fotokopisini ve her bir say› için 250 000 TL olmak
üzere tutar›n Türkiye ‹fl Bankas› ‹stanbul T›p Fakültesi, Çapa fiubesi 1200-304400-100087 numaral›
hesaba dergi bedeli olarak yat›r›ld›¤›n› gösteren banka dekontunu yollarsan›z dergileriniz gönderilecektir.

❏ 1988; Cilt 1 Say› 2: Akut Bakteriyel Menenjitler; Kuduz
❏ 1989; Cilt 2 Say› 1: Tüberküloz
❏ 1989; Cilt 2 Say› 3: ‹nfeksiyon ve ‹mmünite; Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi
❏ 1990; Cilt 3 Say› 2: Kan Ürünleri ile Bulaflan ‹nfeksiyonlar; Mikrobiyoloji

Laboratuvar›na Örnek Gönderilmesi
❏ 1990; Cilt 3 Say› 3: Yeni Antibiyotikler; Sefuroksim Aksetil; Roksitromisin; Siprofloksasin
❏ 1991; Cilt 4 Say› 2: Yafll›l›k ve ‹nfeksiyon
❏ 1992; Cilt 5 Say› 1: Helicobacter pylori
❏ 1992; Cilt 5 Say› 2: Viral Hepatitler; Sepsis
❏ 1992; Cilt 5 Say› 3: Osteomyelit; MSS ‹nfeksiyonlar›
❏ 1993; Cilt 6 Say› 1: Üriner Sistem ‹nfeksiyonu Patogenezi; Antibiyotik Direnci
❏ 1993; Cilt 6 Say› 2: Chlamydia pneumoniae; Yo¤un Bak›mda Profilaksi; Cerrahi ‹nfeksiyonlarda 

Antibiyotik Uygulamas›
❏ 1993; Cilt 6 Say› 3: Hastane ‹nfeksiyonlar›
❏ 1994; Cilt 7 Say› 1: Hastane ‹nfeksiyonlar› 2; Üriner Sistem ‹nfeksiyonlar›
❏ 1994; Cilt 7 Say› 3: Atipik Pnömoniler
❏ 1995; Cilt 8 Say› 1: Ba¤›fl›kl›¤› Bask›lanm›fl Hastalarda Pnömoni
❏ 1995; Cilt 8 Say› 2: Yafll›larda Pnömoni; S›tma; Tüberküloz
❏ 1995; Cilt 8 Say› 3: ÜSY‹ Tedavisi; Transplantasyon ve ‹nfeksiyon; Dördüncü Kuflak Sefalosporin
❏ 1996; Cilt 9 Say› 1: Yo¤un Bak›m Birimi ‹nfeksiyonlar›; Antibiyoti¤e Ba¤l› ‹shal
❏ 1996; Cilt 9 Say› 2: Antibiyotik Profilaksisi
❏ 1996; Cilt 9 Say› 3: Alt Solunum Yolu ‹nfeksiyonlar›
❏ 1997; Cilt 10 Say› 1: Mukormikoz; Lyme Hastal›¤›; Yenido¤anlarda Antibiyotik Kullan›m›; 

Siklosporin ve Antibiyoterapi
❏ 1997; Cilt 10 Say› 2: Pnömokoklarda Penisilin Direnci; Kolera
❏ 1997; Cilt 10 Say› 3: ‹nfeksiyon ve Nükleer T›p

KL‹M‹K DERG‹S‹’N‹N ESK‹ SAYILARINI ED‹NEB‹L‹RS‹N‹Z
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Sevgili Klimikçiler,
Bültenin 3. say›s›nda tekrar merha-

ba. Bu say›da size önce s›n›rs›z
bir dünyaya yelken açabilece¤i-
niz bol ba¤lant›l› kap›lar›, daha
sonra da son günlerde interne-
tin en büyük sorunlar›ndan biri-
ne (güvenlik) çözüm önerilerini
sunaca¤›z.

http://pages.prodigy.net/pdeziel/:
‹nfeksiyon hastal›klar› web ba¤-
lant›lar› ana sayfas›. Resmi der-
nek ve kurumlar›n yan› s›ra özel
infeksiyon ve mikrobiyoloji say-
falar›na ulaflabilirsiniz.

http://microbiol.org/: Mikrobiyoloji
a¤› ana sayfas›. Özellikle
http://www.microbiol.org/
mailist.htm bölümündeki e-
posta listelerinde mutlaka ilgini-
zi çekecek ve abone olaca¤›n›z
bir yer bulacaks›n›z.

http://www.umcs.maine.edu/
~larry/latour/Infec.html: Maine
Üniversitesi'nden infeksiyon
sayfalar›na ba¤lant› listesi. Ba¤-
lant› say›s› fazla de¤il, ama
ba¤lant›lar› s›n›rs›z. 

http://www.lib.uiowa.edu/hardin/
md/micro.html: Iowa Üniversi-
tesi'nin ayn› nitelikteki sayfas›.

http://www.medwebplus.com/:
‹flte büyük bir kap›. Yaln›zca
mikrobiyoloji ve infeksiyon has-
tal›klar›yla da s›n›rl› de¤il. ‹ste-
di¤iniz hastal›¤› ya da konuyu
tarayarak bulabilirsiniz.

h t t p : / / w w w . i d l i n k s . c o m /
index.html: Ba¤lant›lar› bol
olan bu sayfada Gideon (Global
Infectious Disease & Epidemi-
ology Network) ba¤lant›s›n›
mutlaka izleyin.

http://www.istabip.org.tr: ‹stanbul
Tabip Odas›'n›n web sitesi. Yerli
siteler konusunda en genifl kay-
naklardan biri. Ayr›ca sa¤l›k
mevzuat›, ilaç indeksi gibi konu-
lara an›nda ulafl›m olana¤› su-

nuyor. Oda üyelerine 2 ay için
toplam 60 saat ücretsiz internet
eriflimi sa¤lanmakta. Hekim e-
posta adresleri veri taban› ba¤-
lant›s›n› t›klayarak ç›kan forma
kiflisel bilgilerinizi doldurman›z›
öneririz. Kat›l›m say›s› yeterli ol-
du¤unda oluflturulacak bir ara-
ma motoruyla belki de uzun za-
mand›r iletiflim kuramad›¤›n›z
arkadafllar›n›z› bulabileceksiniz.

http://ato.org.tr: Ankara Tabip
Odas› da çok güzel bir siteye
sahip. Hukuk Dan›flma Hatt› ile
yasa ve uygulamalara iliflkin so-
rular›n›za yan›t alabilirsiniz. Ze-
hir Dan›flma Hatt›'na ise telefon,
faks ya da e-postayla ulaflabilir-
siniz.

http://ttb.org.tr: "Klinik araflt›rma-
lar›n tasar›m, yürütme, sunum
ilkeleri ve kalite kontrolü" ile üc-
retsiz da¤›t›lan STED (Sürekli
T›p E¤itimi Dergisi)'e u¤ray›n.

Yaln›zca insanlar›n infeksiyon has-
tal›klar›yla ilgilenmek yetmiyor.
Son günlerde kendini "hacker"
ilan eden baz› yeniyetmeler el-
lerine kazara geçirdikleri prog-
ramlarla internete ba¤l› makine-
leri rahats›z edip duruyorlar. Bu
konudaki en büyük silahlar› ise
internetteki herkes taraf›ndan
"e¤er do¤ru amaçlarla kullan›l-
sayd› en baflar›l› program ödü-
lünü al›rd›" dedikleri "Back Orifi-
ce" veya k›saca BO. Karfl› maki-
nede küçük bir trojan (Truva at›
gibi çal›flan program) olmas›
kayd›yla -ki size gelen e-posta-
larla rahatl›kla gönderilebilir- bu
program› internetteki herhangi
bir siteden çekmifl küçük "hac-
ker", makinenizi kendi makinesi
gibi kullanabiliyor. Örne¤in iste-
di¤i dosyay› silebiliyor veya yeni
dizinler yaratabiliyor, son kullan-
d›¤›n›z flifrelerin hepsini görebi-
liyor -internete ba¤lanmak için
kulland›¤›n›z kullan›c› ad› ve flif-
resi dahil- ve sizin bundan hiç
haberiniz olmuyor. BO ile neler

yap›labilece¤ine iliflkin en genifl
bilgiyi http://www.nwi.net/
~pchelp/bo/bo.html adresinde
bulabilirsiniz.

Bu programdan tam anlam›yla ko-
runmak için bilmedi¤iniz bir yer-
den gelen e-postalar içindeki
.exe ya da .com dosyalar›n› ça-
l›flt›rmay›n, jpg, jpeg veya gif gi-
bi uzant›lar› olan dosyalar› aç-
may›n. Tabii ki bu durumda in-
ternet kullan›lmaz hale geliyor.
Bunun yerine iki koruma progra-
m› önerebiliriz. Ancak her iki
program da gerçek bir "hacker"
karfl›s›nda yetersizdir.

1- NOBO: http://web.cip.com.br/
nobo/download_en.html adre-
sinden çekebilirsiniz. Çektikten
sonra üzerine t›klay›nca kendini
kuracak ve BO trojan›n›n açt›¤›
31337 no'lu portu sürekli kontrol
edecektir. ‹sterseniz sizi rahat-
s›z edenlere k›sa bir mesaj› da
yan›t olarak gönderebilirsiniz.
Ancak bu yan›t›n "hacker"lar›
k›zd›racak bir ifade olmamas›
önerilir. Bafllang›çta bir k›sa yol
tan›mlarsan›z, bilgisayar›n›z›
her açt›¤›n›zda NOBO otomatik
olarak çal›flacakt›r. NOBO belir-
tilen portu sürekli olarak kullan-
d›¤›ndan ve BO kullananlar
program ayarlar›n› genellikle
de¤ifltirmeyip hep bu porttan
makinenize girmeye çal›flt›kla-
r›ndan etkili olacakt›r. Ancak di-
¤er portlardan girifl yine de
mümkündür.

2- NukeNabber: http://www.
dynam-sol.com/puppet/
nukenabber.html adresinden
do¤udan veya www.downlo-
ad.com adresinden tarat›p bul-
duktan sonra çekebilirsiniz.
Program› kurduktan sonra File-
Options menüsünden "unassig-
ned" olarak gösterilen portlar-
dan ikisini 31337 ve 12345
olarak ayarlay›n (add/modify
port ile). Ayarlar›n yap›lmas›
konusunda www.pcmagazine.
com/hackircnet adresinden

‹NTERNET KÖfiES‹

Doç. Dr. Metin Otkun
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yard›m alabilirsiniz. "General"
sekmesindeki tüm seçenekleri
iflaretleyin ve tabii yine bafllan-
g›ca bir k›sa yol tan›mlay›n.
NukeNabber, listesinde görülen
portlar› s›ras›yla tarar ve her-
hangi birisinden uyar› geldi¤in-
de o portu k›sa bir süre için
kapat›r. Ancak taraman›n s›ray-
la olmas› belirli bir portun k›sa
bir süre için de olsa korumas›z
kalmas›na neden olur ve bu
süre gerçek bir "hacker" için as-
l›nda oldukça yeterlidir.

Bunun yan› s›ra çeflitli virus tarama
programlar› da makinenizde
bulunan virus ve trojanlar›
tarayarak saptayabilmekte. BO
özelinde www.avp.com'dan
çekebilece¤iniz Antiviral Toolkit
Pro oldukça baflar›l›. Sanal or-
tamda rahats›z edilmeden gön-
lünüzce gezebilmeniz dile¤iyle.
motkun @ hotmail.com

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfek-
siyon Hastal›klar› Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›na,

25-26 fiubat 1999 tarihlerinde ‹s-
tanbul'da düzenlemifl oldu¤unuz, "‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobi-
yoloji Uzmanl›k Dal›n›n Etkinlik S›n›r-
lar› Ne Olmal›d›r?" konulu toplant›n›n
çok baflar›l› geçti¤i ve hem iliflkilerimi-
zi düzenlemek hem de etkinliklerimizi
belirlemek aç›s›ndan, hepimize büyük
yararlar sa¤lad›¤› inanc›n› tafl›makta-
y›z. Bu tür toplant›lar, Dernek üyeleri-
mizi kaynaflt›rmak ve yak›nlaflt›rmak
ve uzmanl›k dal›m›z için, çok gerekli
oldu¤una inand›¤›m›z birlik ve bütün-
lü¤ü sa¤lamak için de bulunmaz f›r-
satlard›r. 

Toplant›ya kat›lmaktan zevk ve
onur duyduk. Bu tür aktivitelerin kesin-
tisiz devam›n› diliyor, bu konuda her-
hangi bir katk›m›z olabilirse, gönülden
yard›ma haz›r oldu¤umuzu bir kez da-
ha belirtiyoruz. 

Sevgi ve sayg›lar›m›zla.

Prof. Dr. Demir Serter
Prof. Dr. Ekin Ertem

Doç. Dr. Sercan Ulusoy
Doç. Dr. Deniz Gökengin

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi 
Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon 

Hastal›klar› Anabilim Dal›

G E L E N  E V R A K

Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu,
Türkiye’de ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itimi-
ni düzenlemek üzere, özerk çal›flan,
kar amac› olmayan, sivil bir kurul ola-
rak kurulmufltur. Bu kurulun çal›flma
ilkeleri, Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü ve
Türk Tabipleri Birli¤i-Uzmanl›k Der-
nekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-
UDKK) yönergesiyle uyumludur.

GENEL KONULAR
[1] Tan›m 
Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu, Kli-
nik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› (Klimik) Derne¤i’nin özerk bir
yan kurulufludur.

[2] Amaç 
Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun
amaçlar› afla¤›da belirtilmifltir: 

(a) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itiminin
standard›n› oluflturmak, korumak ve
yükseltmek,

(b) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itiminin
kalite denetimini yapmak,

(c) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itimi
sonras›nda ülke düzeyinde standard
s›nav yapmak ve bunun koflullar›n›
oluflturmak,

(d) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji uzmanl›¤› yeterlilik
belgesi vermek,

(e) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik Mikrobiyoloji uzmanl›k dal›n› ilgi-
lendiren sürekli t›p e¤itimi etkinlikleri-
ne kat›l›m› özendirmek ve denetle-
mek.

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanl›k dal›n›n çal›flma
ilkelerini belirlemek ve bu dal›n uz-
manlar›n› denetlemek, Türk ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Ye-
terlilik Kurulu’nun amaçlar› aras›nda
de¤ildir. 

[3] Adres 
Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun
adresi, Klimik Derne¤i, Millet Cad., Lü-
tuf Pafla Sok., Hac› Bey ‹fl Han› No: 52
K.2 D.11, 34270 F›nd›kzade-‹stan-
bul’dur.

KURUL VE KOM‹SYONLAR
[4] Organlar ve Görevleri 
Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun
organlar› flunlard›r:

[4.1] Genel Kurul
[4.2] Yürütme Kurulu
[4.3] Denetleme ve Dan›flma Kuru-

lu
[4.4] E¤itim Kurumlar› ve Program-

lar› De¤erlendirme Komisyonu
[4.5] S›nav Komisyonu
[4.1] Genel Kurul: Genel Kurul,

Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgesi olanlar-
dan oluflur. 

‹lk genel kurulu oluflturmak üzere
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji uzmanl›k belgesi olan üye-
lerden belli koflullar› yerine getirenlere
Yeterlilik Belgesi verilebilir. Bunun öl-
çütleri Geçici Maddeler’de belirtilecek-
tir. 

Genel Kurul, Derne¤in düzenledi-
¤i ulusal kongreler s›ras›nda ola¤an
olarak toplan›r. 

[4.1.1] Genel Kurul’un görevleri
flunlard›r:

(a) Yürütme Kurulu’nu seçmek, 
(b) Denetleme ve Dan›flma Kuru-

lu’nu seçmek, 
(c) Yürütme Kurulu çal›flma rapo-

runu ve Denetleme ve Dan›flma Kuru-
lu raporunu görüflmek,

(d) Yürütme Kurulu’nun aklan›p
aklanmamas›na karar vermek, 

(e) Gerekli kararlar› almak.
[4.2] Yürütme Kurulu: Yürütme

Kurulu, e¤itim kurumlar›nda halen
e¤itici (Profesör, Doçent, fief ve fief
Yard›mc›s›) konumunda olan adaylar
aras›ndan Genel Kurul’ca gizli oyla se-
çilen dokuz asil ve dokuz yedek üye
ve Dernek Yönetim Kurulu’nca seçilen
bir üye olmak üzere toplam 10 üyeden
oluflur. Yürütme Kurulu’nun üye say›-
s›nda eksilme oldu¤unda seçimde be-
liren s›raya göre ve eksilen say›da ye-
dek üye göreve ça¤r›l›r.

Yürütme Kurulu üyeleri iki y›ll›k
bir dönem için seçilirler ve üst üste en
çok iki dönem görev alabilirler. 

Yürütme Kurulu, kendi aras›ndan
bir baflkan, bir baflkan yard›mc›s›, bir
sekreter ve bir sayman üye seçer. 

[4.2.1] Yürütme Kurulu’nun görev-
leri flunlard›r: 

(a) Türk ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulla-
r›n›n çal›flmalar›n› sa¤lamak ve izle-
mek,

(b) Her y›l›n bafl›nda Yeterlilik S›-
nav›’n›n tarihini ve girifl ödentisini be-
lirleyerek duyurmak,

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI VE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ 
YETERL‹L‹K KURULU ‹Ç YÖNERGES‹ (TASLAK)
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(c) Yeterlilik Belgesi’nin ifllevlerini

düzenlemek,
(d) E¤itim Kurumlar› ve Program-

lar› De¤erlendirme Komisyonu’nu seç-
mek, 

(e) E¤itim Kurumlar› ve Program-
lar› De¤erlendirme Komisyonu rapor-
lar›n› de¤erlendirmek ve gere¤ini yap-
mak,

(f) S›nav Komisyonu’nu seçmek, 
(g) S›nav Komisyonu raporlar›n›

de¤erlendirmek ve gere¤ini yapmak,
(h) Genel Kurul toplant›s›na çal›fl-

ma raporu sunmak,
(i) Genel Kurul’un önerilerini de-

¤erlendirmek,
[4.3] Denetleme ve Dan›flma Ku-

rulu: Denetleme ve Dan›flma Kurulu,
e¤itim kurumlar›nda 10 y›ld›r e¤itici
(Profesör, Doçent, fief ve fief Yard›mc›-
s›) konumunda olan adaylar aras›ndan
Genel Kurul‘ca gizli oyla seçilen üç
asil ve üç yedek üyeden oluflur. De-
netleme ve Dan›flma Kurulu’nun üye
say›s›nda eksilme oldu¤unda seçimde
beliren s›raya göre ve eksilen say›da
yedek üye göreve ça¤r›l›r.

Denetleme ve Dan›flma Kurulu
üyeleri iki y›ll›k bir dönem için seçilir-
ler ve üst üste en çok iki dönem görev
alabilirler.

[4.3.1] Denetleme ve Dan›flma Ku-
rulu’nun görevleri flunlard›r: 

(a) Yürütme Kurulu’nun çal›flmala-
r›n› ve kararlar›n› y›lda en az iki kez
denetlemek,

(b) Genel Kurul toplant›s›na de-
netleme raporu sunmak,

(c) Yürütme Kurulu’nun dan›flt›¤›
konularda görüfl bildirmek.

[4.4] E¤itim Kurumlar› ve Prog-
ramlar› De¤erlendirme Komisyo-
nu: E¤itim Kurumlar› ve Programlar›
De¤erlendirme Komisyonu, e¤itim ku-
rumlar›nda e¤itici (Profesör, Doçent,
fief ve fief Yard›mc›s›) konumunda
olan adaylar aras›ndan Yürütme Kuru-
lu’nca seçilen yedi üyeden oluflur.

E¤itim Kurumlar› ve Programlar›
De¤erlendirme Komisyonu üyeleri iki
y›ll›k bir dönem için seçilirler ve üst
üste en çok iki dönem görev alabilir-
ler. 

E¤itim Kurumlar› ve Programlar›
De¤erlendirme Komisyonu kendi ara-
s›ndan bir baflkan ve bir sekreter se-
çer. 

Y›lda en az iki kez ve gerekti¤inde
Yürütme Kurulu’nun ça¤r›s› üzerine
toplanarak haz›rlad›¤› raporu Yürütme
Kurulu’na sunar.

[4.4.1] E¤itim Kurumlar› ve Prog-
ramlar› De¤erlendirme Komisyo-
nu’nun görevleri flunlard›r: 

(a) E¤itim kurumlar›n› ve e¤itim
programlar›n› iki y›lda bir denetlemek

ve haz›rlad›¤› raporu Yürütme Kuru-
lu’na sunmak, 

(b) E¤itim kurumlar›n›n standard-
lar›n› belirlemek ve Yürütme Kuru-
lu’na önerilerde bulunmak, 

(c) E¤itim müfredat›n› belirlemek
ve Yürütme Kurulu’na önerilerde bu-
lunmak. 

[4.5] S›nav Komisyonu: S›nav
Komisyonu, e¤itim kurumlar›nda en
az befl y›ld›r e¤itici (Profesör, Doçent,
fief ve fief Yard›mc›s›) konumunda
olan adaylar aras›ndan Yürütme Kuru-
lu’nca iki y›ll›k bir dönem için seçilen
befl üyeden oluflur. 

S›nav Komisyonu kendi aras›ndan
bir baflkan ve bir sekreter seçer. 

S›nav Komisyonu y›lda en az dört
kez toplanarak y›ll›k de¤erlendirmele-
rini içeren raporu Yürütme Kurulu‘na
sunar. 

[4.5.1] S›nav Komisyonu’nun gö-
revleri flunlard›r:

(a) Yeterlilik s›nav›na girmek üze-
re baflvuran adaylar›n baflvurular›n›
de¤erlendirmek ve yeterli olanlar›n s›-
nava al›nmas›n› sa¤lamak, 

(b) Yeterlilik s›navlar›n›n haz›rlan-
mas›n› sa¤lamak, 

(c) Yeterlilik yaz›l› s›navlar›n›n bi-
limsel denetimini yapmak,

(d) Profesör ya da Klinik fiefi ola-
rak en az 5 y›ld›r görev yapan adaylar
aras›ndan sözlü s›nav jürilerinin üyele-
rini belirlemek,

(e) S›nav sonuçlar›n› de¤erlendire-
rek Yürütme Kurulu’na bildirmek,

(f) E¤itim içi s›navlar›n haz›rlanma-
s›n› ve yap›lmas›n› sa¤lamak,

(g) E¤itim içi s›navlar›n de¤erlen-
dirilmesini yapmak ve gerekli kurul ve
kurumlara bilgi vermek,

(h) S›nav haz›rl›klar›yla ilgili alt ko-
misyonlar› belirlemek.

Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer
alan kurul ve komisyonlar›n üyeleri-
nin yukar›daki komisyon üyeleri ara-
s›ndan seçilmesi koordinasyon için ve
geçifl dönemi için uygun olacakt›r.

[5] Uzmanl›k Alan› 
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik

Mikrobiyoloji uzmanl›k dal›n›n çerçe-
vesi çizilecek.

[6] Uzmanl›k E¤itimi
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik

Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itiminin sü-
resi, uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda yap›la-
cak rotasyonlar ve bunlar›n süreleri,
yürürlükteki Tababet Uzmanl›k Tüzü-
¤ü’ndeki gibidir. 

E⁄‹T‹M‹N BELGELEND‹R‹LMES‹
[7] Genel ‹lkeler ve Ölçütler
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik

Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itimi verme-
ye yetkili k›l›nm›fl e¤itim kurumlar›nda

Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde öngö-
rülen süreyi tamamlayanlara E¤itim
Belgesi verilir. 

S›nav Komisyonu’na baflvururken
uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda yeterli pra-
tik e¤itim ald›¤›n› belgelemek üzere
yapt›¤› ifllem ve giriflimlerin listeleri
(asistan karnesi) verilir.

[8] E¤itimin Belgelendirilmesi
Madde 9.3’de tan›mlanan s›navlara

girilebilmesi için: 
(a) ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-

nik Mikrobiyoloji uzman› oldu¤unun
belgelendirilmesi,

(b)Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde
belirtilen e¤itim süresinin tamamlan-
m›fl oldu¤unun belgelendirilmesi,

(c) Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde
belirtilen rotasyonlar›n yap›ld›¤›n›n
belgelendirilmesi 

(d) Asistan karnesinin ibraz edil-
mesi gerekir. 

Bu belgeler S›nav Komisyonu tara-
f›ndan incelenir ve uygun bulunanlara
s›nava girme hakk› verilir

SINAVLAR
[9.1] Genel Bilgiler: Yap›lacak s›-

navlar›n belirlenmesi ve s›nava girebi-
lirli¤in ölçütlerine uygun kiflilerin ta-
n›mlanmas›nda sonra s›nav›n girifl ko-
flullar›, basamaklar› ve s›nav takvimi
S›nav Komisyonu taraf›ndan belirlenir.
S›nav takvimi Yürütme Kurulu’nun
onay› ile duyurulur. S›navlar y›lda en
az bir kez yap›l›r. Tababet Uzmanl›k
Tüzü¤ü’nde var olan yan dallarda ye-
terlilik s›nav›na girebilmek için ilgili
ana dallardan en az birinden de yeter-
lilik belgesi alm›fl olmak flartt›r.

[9.2] E¤itim ‹çi S›navlar›: Uzman-
l›k e¤itimi s›ras›nda gere¤inde ülke ça-
p›nda genel bir s›nav olarak yap›l›r.
E¤itim içi s›navlar›na tüm e¤itim ku-
rumlar›ndaki t›pta uzmanl›k ö¤rencile-
ri ve asistanlar kat›l›r. Bu s›nav sonuç-
lar› de¤erlendirilerek e¤itim kurumlar›-
na karfl›laflt›rmal› olarak bildirilir.

[9.3] Yeterlilik S›navlar›: Yeterli-
lik s›nav›na girebilmek için e¤itim bel-
gesi alm›fl olmak ve gerekli belgeleri
tamamlam›fl olmak gerekir. Yeterlilik
s›nav› iki aflamada yap›l›r. 

(a) Yaz›l› s›nav: Bilgi ölçmeye yö-
nelik olarak yap›lacak s›nav y›lda en
az bir kez yap›l›r. E¤itim süresini ta-
mamlayanlar›n s›nava befl y›l içinde
girmeleri ve baflar›l› olmalar› gerekir.
Baflar›l› olamama durumunda kifliye
iki s›nav hakk› daha verilir. Bu ek s›-
navlar› alabilmek için bir e¤itim kuru-
munda üç ay süreyle ek çal›flmalar
yapm›fl olmak ya da TTB-STE Kurulu
taraf›ndan kredilendirilmifl ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji et-
kinliklerden son iki y›l içinde en az 60
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kredi alm›fl olmak gerekir. S›nav› ge-
çenler ikinci kademe s›nav› olan sözlü
s›nava girmeye hak kazan›rlar. S›nav›n
kapsam›, flekli S›nav Komisyonu tara-
f›ndan belirlenir. S›nav sonuçlar› s›na-
va kat›lan kifliye ve e¤itim kurumuna
bildirilir.

(b) Sözlü s›nav: Uygulamaya yöne-
lik, kiflinin klinik becerisini ölçecek s›-
nav fleklinde y›lda iki kez yap›l›r. Bu
s›nava yaz›l› s›navda baflar›l› olanlar
kat›lma hakk› elde eder. S›nav olufltu-
rulan jüri taraf›ndan sorun çözmeye
yönelik kuramsal bilgileri de içeren bir
flekilde yap›l›r. Pratik uygulama s›nav›
yap›lmaz. Yaz›l› s›navda baflar›l› olan-
lar›n befl y›l içinde sözlü s›navdan ba-
flar›l› olmas› gerekir. Baflar›l› olamama
durumunda kifliye iki s›nav hakk› da-
ha verilir. Bu ek s›navlar› alabilmek
için bir e¤itim kurumunda üç ay sü-
reyle ek çal›flmalar yapm›fl olmak ya
da TTB-STE Kurulu taraf›ndan kredi-
lendirilmifl ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji etkinliklerinden
son iki y›l içinde en az 60 kredi alm›fl
olmak gerekir.

[9.4] Yeterlili¤in Belgelendiril-
mesi: S›nav sonucunda Yeterlilik Bel-
gesi verilir. Bu belgenin geçerlili¤i 10
y›ld›r. Bu sürenin sonunda yeniden
belgelendirme s›nav›na girilmelidir.

[9.5] Yeniden Belgelendirme:
Yeterlilik s›nav›n› baflaranlar 10 y›l
sonra yeniden belgelendirme s›nav›na
girmek girmek zorundad›rlar. Bu s›na-
va girebilmek için TTB-STE Kredilen-
dirme Kurulu’nca kredilendirilmifl ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji dal›nda yap›lan Sürekli T›p
E¤itimi etkinliklerine kat›lm›fl olmak
ve 10 y›lda en az 200 STE kredisi al-
mak gerekir. Bu kredilerin 100’ünün
son befl y›lda al›nm›fl olmas› zorunlu-
dur. Yeniden belgelendirme s›nav› y›l-
da iki kez Sözlü S›nav olarak uygula-
maya ve yeni geliflmelere yönelik ola-
rak yap›l›r. Bu s›nava dört girifl hakk›
vard›r. Baflar›l› olamayanlar›n iki y›l
içinde bir e¤itim kurumunda üç ay sü-
reyle gözlemci olarak çal›flmalar yap-
m›fl olmas› ya da iki y›lda 60 TTB-STE
kredisi alm›fl olmas› gerekir. Bu koflul-
lar› yerine getirenler yeniden iki kez
daha s›nav hakk› elde ederler.

[9.6] Yeterlilik Belgesinin ‹ptali:
Yeterlilik belgesi, yeterlilik belgesi
alan kiflinin meslekten men cezas› al-
mas› durumunda iptal edilir.

GEÇ‹C‹ MADDELER
[1] Halen e¤itim kurumlar›nda ça-

l›flmakta olan Profesör, Doçent, Klinik
fiefi ve fief Yard›mc›lar› ve ÖYSM’ nin
fief ve fief Yard›mc›l›¤› için yapt›¤›
Mesleki Bilgi S›nav›nda baflar›l› olan

uzmanlar, bu iç yönergenin kabulün-
den sonra iki y›l içinde ilgili kurullara
gerekli belgelerle baflvurduklar› takdir-
de s›nav yap›lmaks›z›n Yeterlilik Bel-
gesi al›rlar. Bunun için son befl y›lda
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mik-
robiyoloji dal›nda yap›lan Sürekli T›p
E¤itimi etkinliklerine kat›ld›klar›n› ve
75 TTB-STE Kredisi ald›klar›n› belge-
lendirmek durumundad›rlar. Bu Yeter-
lilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 10 y›l-
d›r, 10 y›l›n sonunda yeniden belge-
lendirme s›nav›na girme zorunlulu¤u
vard›r.

[2] Bu iç yönergenin yürürlü¤e gir-
di¤i tarihte ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k belgesi
sahibi olanlar bu iç yönergeye tabi de-
¤ildirler. Ancak isteyenler son befl y›l-
da ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji dal›nda yap›lan Sürekli
T›p E¤itimi etkinliklerine kat›ld›klar›n›
ve 50 TTB-STE Kredisi ald›klar›n› bel-
gelendirerek s›nav›n ikinci aflamas›na
girme hakk›na sahiptir. ‹ç yönergenin
yürürlü¤e girdi¤i tarihte e¤itimleri sür-
mekte olanlar bu kurallara tabidirler.

[3] Yabanc› bir ülkede uzmanl›k
e¤itimini tamamlayan ve o ülkenin ye-
terlilik s›nav›na girmeye hak kazanan
kifliler ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji yeterlilik s›nav›na girifl
koflullar›na sahip olduklar›n› belgelen-
dirdikleri takdirde, yeterlilik s›nav›na
girebilir. Bu kifliler için aranacak ko-
flullar ve izlenecek kurallar Türkiye’de
uzmanl›k e¤itimi yapanlarla ayn› ol-
mal›d›r. 

[4] UEMS yeterlilik belgesi, Türki-
ye’nin UEMS’ye asil üye olarak al›nma-
s› ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji dal›nda s›nava kabul
edilmesi durumunda, Türk ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji ye-
terlilik belgesine denk say›lacakt›r.

[5] Bu iç yönerge, Klinik Mikrobi-
yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Der-
ne¤i Yönetim Kurulu’nda kabulünden
ve genel kurul üyeleri ile tart›fl›ld›ktan
sonra yeniden düzenlenecek ve o ta-
rihten itibaren yürürlü¤e girecektir. 

[6] ‹lk yeterlilik s›nav› bu iç yöner-
genin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itiba-
ren bir y›l içinde yap›lacakt›r.

hazÝrlamak, bunun i�in, bu topraklar
�zerinde ger�ekten bu ißin sorumlu-
larÝ ve sahibi olarak davranÝß/eylem
�retebilmektir. Bunun i�in ilk koßul,
aynÝ konu i�in emek koyacak �yelerin
kristalleßmiß k�meler olußturmala-
rÝdÝr. AynÝ ama� ve inan� etrafÝnda
bir araya gelmiß insan topluluklarÝ-
nÝn ��zemeyeceÛi sorun yoktur. Ü�in-
de yaßadÝÛÝmÝz ekonomik d�zeni
kavrayarak, tÝp uygulamalarÝnda ka-
lÝcÝ ve ger�ek�i ��z�mleri yakalaya-
biliriz. Tam da burada J. J. Rousse-
auÕyu anmak gerekir: ÒÜnsan bilimle-
re biraz olsun ger�ekten tutulursa,
kendini onlara verirken sezinleyeceÛi
ilk ßey, bilimlerin birbirlerine sokul-
duklarÝ, yardÝm ettikleri, ÝßÝk tut-
tuklarÝ olacaktÝr. Her ne kadar insan
kafasÝ hepsini almaya yetmese de,
birinden birini baß olarak se�mesi
gerekirse de, �teki bilimlerden hi�bir
ßey bilmiyorsanÝz, kendi biliminizde
karanlÝkta kalÝrsÝnÝzÓ(10).
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8-10 Nisan 1999 4. Türkiye AIDS

Kongresi, ‹zmir
Baflvuru: Doç. Dr. Selda Erensoy, Ege
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
35100 Bornova, ‹zmir

12 Nisan 1999 Hastane ‹nfeksiyonlar›

Kontrolü Simpozyumu, Samsun
Baflvuru: Doç. Dr. Hakan Leblebicio¤lu,
Ondokuz May›s Ünivesitesi, T›p Fakültesi,
Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› Anabilim Dal›, Samsun

14-16 Nisan 1999 Meeting on the Chal-

lenges in Clinical Microbiology and In-

fectious Diseases, Birmingham, Birleflik
Krall›k
Baflvuru: ESCMID Workshop Conference
Secretariat, c/o Index Communications Me-
eting Services, Crown House, 28 Wichester
Road, ROMSEY, Hampshire SO51 8AA,
United Kingdom

14-16 Nisan 1999 Third Symposium on

the Control of Surgical Infections, Flo-
rence, ‹talya
Baflvuru: E.I.F.T. Srl, Via XX Settembre,
102, I-50129 Firenze, Italy

16-17 Nisan 1999 Second International

Symposium of the European Study Gro-

up on Enterohemorrhagic Escherichia

coli, Brussels, Belçika
Baflvuru: Dr. Denis Pierard, Dept. of Mic-
robiology, Academisch Ziekenhuis Vrije,
Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 101, B-
1090 Brussels, Belgium

18-20 Nisan 1999 9th Annual Scientific

Meeting of Society of Healthcare Epide-

miology of America, Orlando, Florida,
ABD
Baflvuru: SHEA Meetings Department, 19
Mantua Road, Mt. Royal, New Jersey
080601, USA

20-22 Nisan 1999 XVII. Gevher Nesibe

T›p Günleri: Hastane ‹nfeksiyonlar›,

Kayseri
Baflvuru: Doç. Dr. Bülent Sümerkan, Erci-
yes Üniversitesi, T›p Fakültesi, Mikrobiyo-
loji Anabilim Dal›, 38039 Kayseri

22-25 Nisan 1999 Third International

Conference on Nutrition and HIV Infec-

tion: Pathophysiology and Management,
Cannes, Fransa
Baflvuru: Asymptote, Le Green Lotisse-
ment, rue des Granges, F-69380 Dommar-
tin, France

26 Nisan 1999 Ülkemizde Kuduz ve

Profilaksi Sorunlar›, ‹stanbul
Baflvuru: Klimik Derne¤i, Millet Cad., Lü-
tuf Pafla Sok., Hac›bey ‹fl Han› No. 52 D.11
K.2, 34270 F›nd›kzade, ‹stanbul

29 Nisan-1 May›s 1999 Fifth Internati-

onal Congress on Biological Response

Modifiers, Toronto, Kanada
Baflvuru: Imedex USA, Inc., 70 Techno-
logy Drive, Alpharetta, GA 30005-3969,

USA
30 Nisan 1999 Hastane ‹nfeksiyonlar›

Kontrolü Simpozyumu, Diyarbak›r
Baflvuru: Prof. Dr. Celal Ayaz, Dicle Üni-
vesitesi, T›p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji
ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Diyarbak›r

30 Nisan 1999 Eriflkin ve Çocukta Tü-

berküloz Simpozyumu, ‹stanbul
Baflvuru: Doç. Dr. Sergülen Derviflo¤lu,
Cerrahpafla T›p Fakültesi, Sürekli T›p E¤i-
timi Komisyonu Sekreteri, Patoloji Anabi-
lim Dal›, Cerrahpafla, ‹stanbul
‹nternet: www.ctf.edu.tr

3-7 May›s 1999 IX Panamerican Cong-

ress of Infectious Diseases, Mundo Maya,
Guatemala
Baflvuru: Dr. Hugo Eduardo Pezzarossi
Zelaya, Section 1065/Gua, 7801 N.W. 37th
St., Miami, FL 33166-6559, USA

4-6 May›s 1999 1. Ulusal Mantar Has-

tal›klar› ve Klinik Mikoloji Kongresi, ‹z-
mir
Baflvuru: Prof. Dr. Emel Tümbay, Ege
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
35100 Bornova, ‹zmir

11 May›s 1999 Hastane ‹nfeksiyonlar›

Kontrolü Simpozyumu, ‹zmir
Baflvuru: Prof. Dr. Ayfle Yüce, Dokuz Ey-
lül Ünivesitesi, T›p Fakültesi, Klinik Bakte-
riyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›, ‹nciralt›, ‹zmir

16 May›s 1999 E¤itim Toplant›lar› I:

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Uzmanl›k E¤itimi, ‹stanbul
Baflvuru: Prof. Dr. Gülden Y›lmaz, ‹stan-
bul T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34390 Çapa,
‹stanbul

17-19 May›s 1999 4. Antimikrobiyal

Kemoterapi Günleri, ‹stanbul
Baflvuru: Doç. Dr. Çi¤dem Bal, ‹stanbul
T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34390 Çapa,
‹stanbul

19-21 May›s 1999 17th Annual Meeting

of the European Society for Paediatric

Infectious Diseases, Heraklion, Girit, Yu-
nanistan
Baflvuru: C and C, International S. A.,
Conventions and Congresses, 31, Arcadias
Str., 11526 Athens, Greece

20-22 May›s 1999 6th Scientific Me-

eting of European Society of Chemothe-

rapy-Infectious Diseases, ‹stanbul
Baflvuru: Doç. Dr. Çi¤dem Bal, ‹stanbul
T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34390 Çapa,
‹stanbul

23-28 May›s 1999 International

Symposium on HIV, Leukemia and Op-

portunistic Cancers, Marrakech, Fas
Baflvuru: Harvard AIDS Institute, 651

Huntington Avenue, Boston, Massachusetts
02115, USA
‹nternet: www.hsph.harvard.edu/organiza-
tions/hai/home_pg.html

26 May›s 1999 Eriflkinde Özel Durum-

larda Ba¤›fl›klama, ‹stanbul
Baflvuru: Klimik Derne¤i, Millet Cad., Lü-
tuf Pafla Sok., Hac›bey ‹fl Han› No. 52 D.11
K.2, 34270 F›nd›kzade, ‹stanbul

27-29 May›s 1999 III. Ulusal Hepatolo-

ji Kongresi, ‹stanbul
Baflvuru: Prof. Dr. Y›lmaz Çakalo¤lu, ‹s-
tanbul T›p Fakültesi, Gastroenterohepatolo-
ji Bilim Dal›, 34390 Çapa, ‹stanbul 

30 May›s-3 Haziran 1999 99th Ameri-

can Society for Microbiology (ASM) Ge-

neral Meeting, Chicago, Illinois, ABD 
Baflvuru: ASM, Meetings Department,
1325 Massachusetts Avenue, NW,  Was-
hington, DC 20005-4171, USA

31 May›s-4 Haziran 1999 14. Antibiyo-

tik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi,

Antalya
Baflvuru: Prof. Dr. Selim Badur, ‹stanbul
T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34390 Çapa,
‹stanbul

2-3 Haziran 1999 Tomasek Days 99: 8th

International Conference of Young Mic-

robiologists, Brno, Çek Cumhuriyeti
Baflvuru: Dr. O. Zahradnicek, Mikrobiolo-
gicky ustav LF MU a FN u sv. Anny, Pe-
karska 53, CZ-65691 Brno, Czechia

3-6 Haziran 1999 5th  Congress of the

European Confederation of Medical

Mycology, Dresden, Almanya
Baflvuru: AKM GmbH, Alte Holstenstr. 1,
D-21031 Hamburg, Almanya

6-10 Haziran 1999 6th Conference of

the International Society of Travel Medi-

cine, Montreal, Quebec, Kanada
Baflvuru: Events International Meeting
Planners Inc., 759 Victoria Square, Suite
300, Montreal, Canada H2Y 2J7
‹nternet: www.istm.org/istm_c6.html

7 Haziran 1999 Conference on Infecti-

ous Diseases: A Global Perspective, Lon-
don, Birleflik K›rall›k
Baflvuru:  Conference Office, Royal Colle-
ge of Physicians, 11 St Andrews Place, Re-
gent's Park, London NW1 4LE, United
Kingdom

12 Haziran 1999 Hastane ‹nfeksiyonla-

r› Kontrolü Simpozyumu, Elaz›¤
Baflvuru: Prof. Dr. S›rr› K›l›ç, F›rat Ünive-
sitesi, T›p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji
ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Elaz›¤

17-19 Haziran 1999 Xth Symposium on

HIV Infection, Toulon, Fransa
Baflvuru: Albine Conseil, 7, boulevad de
Courbevoie, Bat. B, Ile de la Jatte, F-92521
Neuilly sur Seine Cedex, France
‹nternet: www.avps.org

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 
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20-24 Haziran 1999 26th Annual Edu-

cational Conference and International

Meeting of Association for Professionals

in Infection Control and Epidemiology,

Baltimore, Maryland, ABD
Baflvuru: 1275 K Street NW, Suite 1000,
Washington, DC 20005-4006, USA
‹nternet: www.apic.org

20-24 Haziran 1999, 8th International

Conference on Lyme Borreliosis and Ot-

her Emerging Tick-Borne Diseases, Mu-
nich, Almanya
Baflvuru: Lyme '99, c/o AKM Congress
Service, P.O.Box 6, CH-4005 Basel, Swit-
zerland

24 Haziran 1999 ‹nfeksiyon Hastal›kla-

r› Alan›nda Çözümsüzlükler, ‹stanbul
Baflvuru: Klimik Derne¤i, Millet Cad., Lü-
tuf Pafla Sok., Hac›bey ‹fl Han› No. 52 D.11
K.2, 34270 F›nd›kzade, ‹stanbul

28-30 Haziran 1999 16th Meeting of the

Northeast Association for Clinical Clini-

cal Microbiology and Infectious Diseases,
North Falmouth, MA, ABD
Baflvuru: Tricicia Urbanowski, 125 Town-
send Street, Pepperell, MA, 01463, USA
‹nternet: www1.shore.net/~nacmid/mtg.
htm#AnnualMtg

1-3 Temmuz 1999 5th International

Symposium on Modern Concepts in En-

docarditis and Cardiovascular Infecti-

ons, Amsterdam, Hollanda
Baflvuru: Congress Care, Muntelbolwerk
1, P. O. Box 440, NL-5201 AK's-Hertogen-
bosch, The Netherlands

4-7 Temmuz 1999 21st International

Congress of Chemotherapy, Birmingham,
Birleflik Krall›k
Baflvuru: Gardner Caldwell Communicati-
ons Ltd,, Victoria Mill, Windmill Street,
Macclesfield, Chesire SK11 7HQ, United
Kingdom
‹nternet: www.bsac.org.uk, www.birming-
ham.org.uk

11-14 Temmuz 1999 13th Meeting of

the International Society for Sexually

Transmitted Diseases Research, Denver,
Colorado, ABD
Baflvuru: ISSTDR Meeting Secretariat,
One Bridge Plaza, Suite 350, Fort Lee, NJ
07024-9885, USA

15-18 Temmuz 1999 4th International

Conference on Biopsychosocial Aspects

of HIV Infection, Ottawa, Ontario, Kanada 
Baflvuru: AIDS Impact 1999, Canadian
Psychological Association, Suite 205, 151
Slater Street, Ottawa, Ontario K1P 5H3,
Canada
‹nternet: www.aidsimpact.com

9-13 A¤ustos 1999 XIth International

Congress of Virology, Sydney, Avustralya
Baflvuru: IUMS Congress Secretariat,
GPO Box 128, Sydney NSW 2001, Austra-
lia
‹nternet: www.tourhosts.com.au/iums

16-20 A¤ustos 1999 IXth International

Congress of Bacteriology and Applied

Microbiology, Sydney, Avustralya
Baflvuru: IUMS Congress Secretariat,

GPO Box 128, Sydney NSW 2001, Austra-
lia
‹nternet: www.tourhosts.com.au/iums

1-4 Eylül 1999 VI. Ulusal Halk Sa¤l›¤›

Günleri: Türkiye’de 2000’e Do¤ru Bula-

fl›c› Hastal›klar Sorunu, Malatya
Baflvuru: Malatya Cem Tour, Nasuhi Cad,
Galeria ‹fl Merkezi K.1 No.11, Malatya

8-10 Eylül 1999 First International

Congress on Cytokines/Chemokines in

Infectious Diseases, Bethesda, Maryland,
ABD
Baflvuru: Imedex USA, Inc., 70 Techno-
logy Drive, Alpharetta, Georgia 30005-
3969, USA
‹nternet: www. ichs.org

10-13 Eylül 1999 Second IFIC Confe-

rence: Controlling Infection in Healthca-

re from Hospitals to Community, George,
Western Cape, Güney Afrika
Baflvuru: Alta Marais, Garden Route Con-
ferences & Venues, PO Box 2134, George
6530, Western Cape, South Africa

26-29 Eylül 1999 39th Interscience

Conference on Antimicrobial Agents and

Chemotherapy (ICAAC), San Francisco,
California, ABD
Baflvuru: ASM, Meetings Department,
1325 Massachusetts Avenue, NW, Was-
hington, DC 20005-4171, USA
‹nternet: www.asmusa.org/mtgsrc/mtgs.
htm

3-8 Ekim 1999 9. Türk Klinik Mikrobi-

yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongre-

si, Antalya
Baflvuru: Prof. Dr. Hasan Çolak, Osman-
gazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal›, 26040 Eskiflehir
‹nternet: www.ogu.edu.tr/~klimik99

3-6 Ekim 1999 12th Annual Congress

of European Society of Intensive Care

Medicine, Berlin, Almanya
Baflvuru: ESICM Annual Congress Secre-
tariat, Mrs Suzanne Smitz-De Smet, 40
Avenue Joseph Wybran, B-1070 Brussels,
Germany
‹nternet: www.esicm.org

13-16 Ekim 1999 15. Ulusal ‹mmünolo-

ji Kongresi, Antalya
Baflvuru: Prof. Dr. Olcay Ye¤in, Akdeniz
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤›
ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Antalya

14-16 Ekim 1999 Trends in Invasive

Fungal Infections 5, Malta
Baflvuru: TIFI  5, c/o Concorde Services
Ltd, 10 Wendell Road, London W12 9RT,
United Kingdom
‹nternet: www. aspergillus.man.ac.uk/tifi5

20-23 Ekim 1999 Resistance to Anti-

microbial Agents 2, Monte Carlo, Monako
Prensli¤i
Baflvuru: Omega Studio, via F.lli Cervi,
Res. Spiga 904 Milano Due, I-20090 Segra-
te, Milano, Italy

23-27 Ekim 1999 Fifth International

Congress on AIDS in Asia and the Paci-

fic, Kuala Lumpur, Malezya
Baflvuru: APSACO, c/o Yayasan Citra

Usadha Indonesia, Jalan Belimbing Gang Y
number 4, Denpasar 80231, Bali, Indonesia
‹nternet: www.jaring.my/aidsasia99

23-27 Ekim 1999 Seventh European

Conference on Clinical Aspects and Tre-

atment of HIV Infection, Lisbon, Portekiz
Baflvuru: K.I.T. GmbH, Steven Talboom,
Convention and Incentive Organization, c/o
Radisson SAS Hotel, Karl-Liebknecht-
Strasse 5, D-10178 Berlin, Germany
‹nternet: www.euro-aids99.com

27-30 Ekim 1999 International Me-

eting on Antimicrobial Chemotherapy in

Clinical Practice, Genova, ‹talya
Baflvuru: Congress Studio International
srl, P.za dei Volontari, 4, I-20145 Milano,
Italy

2-6 Kas›m 1999 Second World Cong-

ress of Pediatric Infectious Diseases, Ma-
nila, Filipinler
Baflvuru: Ian Shepherd, Esquema de Co-
municacion S. A. de C. V., Insurgentes Sur
1722, of. 601, Col. Florida, 01030 Mexico
D. F., Mexico

1-3 Aral›k 1999 Sixth Conference of Fe-

deration of Infection Societies, Manches-
ter, Birleflik K›rall›k
Baflvuru: FIS 99 Conference Secretariat,
Index Communications Meeting Services,
Crown House, 28 Winchester Road, Rom-
sey, Hampshire SO51 8AA, United King-
dom

5-8 Aral›k 1999 15th Asia Pacific Cong-

ress on Diseases of the Chest: Chest Dise-

ases at the Turn of the Century. The Asi-

an Perspective, Manila, Filipinler
Baflvuru: Lung Center of the Philippines,
Quezon Avenue, Quezon City, Philippines

5-9 Aral›k 1999 Third International

Conference on Therapies for Viral Hepa-

titis, Maui, Hawaii, ABD
Baflvuru: International Medical Press,
2989 Piedmont Road, Atlanta, GA 30305,
USA

26-28 Ocak 2000 Fifth International

Conference on the Macrolides, Azalides,

Streptogramins, Ketolides and Oxazoli-

dinones, ‹stanbul
Baflvuru: ICMASKO V Secretariat, c/o
Wallace Communications, Inc., 56 East
Andrews Drive, Suite 14, Atlanta, GA
30305, USA
‹nternet: www.ICMAS-KO.org

6-11 fiubat 2000 9th International Con-

ference on Clinical Concepts in Infecti-

ous Diseases, Davos, ‹sviçre
Baflvuru: Imedex USA, Inc., 70 Techno-
logy Drive, Alpharetta, GA 30005-3969,
USA

29 fiubat-4 Mart 2000 5th World Cong-

ress on Trauma, Shock, Inflammation

and Sepsis, Munich, Almanya
Baflvuru: E. Faist, Ludwig-Maximilians
University of Munich, Klinikum Grossha-
dern, Dept. of Surgery, Marchioninistrasse
15, D-81377 Munich, Germany
‹nternet: www.med.uni-muenchen.de/
gch/5th

5-9 Mart 2000 4th Decennial Internati-
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onal Conference on Nosocomial and He-

athcare-Associated Infections, Atlanta,
Georgia, USA
Baflvuru: Centers for Disease Control and
Prevention, Atlanta, GA 30333, USA

12-15 Mart 2000 8th Biennial Confe-

rence on Antiinfective Agents ad Che-

motherapy (BICON), Munich, Almanya
Baflvuru: Futuramed Congress Organizati-
on, P.O. Box 83 03 58, D-81703 Munich,
Germany
‹nternet: www.futuramed.de

31 Mart-1 Nisan 2000 2nd Internati-

onal Conference on HIV and Iron, Brug-
ge, Belçika
Baflvuru: Dr. Johan R. Boelaert, Algemeen
Ziekenhuis Sint-Jan, Ruddershove, 10, B-
8000 Brugge, Belgium

9-12 Nisan 2000 9th International

Congress on Infectious Diseases, Buenos
Aires, Arjantin
Baflvuru: ISID, 181 Longwood Avenue,
Boston, MA 02115, USA

16-19 Nisan 2000 10th Annual Scienti-

fic Meeting of Society of HealthcareEpi-

demiology of America, Orlando, Florida,
ABD
Baflvuru: SHEA Meetings Department, 19
Mantua Road, Mt. Royal, New Jersey
080601, USA

24-27 Nisan 2000 Birinci Ulusal Mole-

küler ve Tan›sal Mikrobiyoloji Kongresi,
Ürgüp, Nevflehir
Baflvuru: Doç. Dr. Tan›l Kocagöz, Hacette-
pe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Mikrobiyo-
loji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
06100 S›hhiye, Ankara

7-10 May›s 2000 3rd European Cong-

ress of Chemotherapy, Madrid, ‹spanya
Baflvuru: Congrex, P.O. Box 5619, SE-114
86 Stockholm, Sweden
‹nternet: www.congrex.com/ecc2000

15-19 May›s 2000 Infettivologia 2000:

Infectious Diseases. Past and Future, Ca-

sale Monferrato (AL), ‹talya
Baflvuru: Planet s.r.l., via Borgone, 57, I-
10139 Italy

24-26 May›s 2000 13th Annual Meeting

of Surgical Infection Society of Europe,

9th Biennial Meeting of European Shock

Society, Nijmegen, Hollanda
Baflvuru: H. van Goor, Dept. of Surgery,
University Hospital Nijmegen, PO Box
9101, NL-6500 HB Nijmegen, The Nether-
lands

28-31 May›s 2000 10th European

Congress of Clinical Microbiology and

Infectious Diseases, Stockholm, ‹sveç
Baflvuru: Stockholm Convention Bureau,
P. O. Box 6911, SE-102 39 Stockholm,
Sweden
‹nternet: www.stocon.se/eccmid

18-21 Haziran 2000 11th International

Symposium on Infections in the Immu-

nocompromised Host Halifax, Nova Sco-
tia, Kanada
Baflvuru: ICHS Secretariat, 3224 Brook-
song Way, Dacula, GA, USA
‹nternet: www.ichs.org

29 Haziran-1 Temmuz  2000 European

Conference on Congenital Toxoplasmo-

sis, Vienna, Avusturya
Baflvuru: European Conference on Conge-
nital Toxoplasmosis, c/o Laboratory of Pa-
rasitology, Statens Serum Institut, Artilleri-
vej 5, DK-2300 Copenhagen S, Denmark

9-14 Temmuz 2000 XIIIth Internati-

onal AIDS Conference, Durban, Güney
Afrika
Baflvuru: Congrex Sweden AB, Att: AIDS
2000, P.O. Box 5619, SE-114 86, Sweden
‹nternet: www.aids2000.com, www.cong-
rex/aids2000

3-6 Eylül 2000 5th International

Symposium on the Biology of Acineto-

bacter, Noordwijkerhout, Hollanda
Baflvuru: Dr. L. Dijkshoorn, Department
of Medical Microbiology, Academisch Zi-

ekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden,
The Netherlands

6-9 Eylül 2000 5th International Me-

eting on Bacterial Epidemiological Mar-

kers, Noordwijkerhout, Hollanda
Baflvuru: Congress Care, Secretariat of
IMBEM 5, Muntelbolwerk 1, PO Box 440,
NL-5201 AK's-Hertogenbosch, The Net-
herlands

10-14 Eylül 2000 8th European Multi-

colloquium of Parasitologist (EMOP-8),

Poznan, Polonya
Baflvuru: Organising Committee of
EMOP-8, Department of Biology and Me-
dical Parasitology, K. Marcinkowski Uni-
versity of Medical Sciences, Fredry Street
10, PL-61-701 Poznan, Poland

5-8 Kas›m 2000 3rd International

Symposium on Bacterial Nosocomial In-

fections Today, Venice, ‹talya
Baflvuru: Professional Conference Organi-
zer, EAC s.r.l., Corso Lodi 24, I-20135 Italy

22-24 Kas›m 2000 Third International

Meeting on the Therapy of Infections,

Florence, ‹talya
Baflvuru: 3 IMTI, American Express Ser-
vices Europe Limited, via Dante Alighieri,
22r, I-50122 Firenze, Italy

1-4 Nisan 2001 11th European Cong-

ress of Clinical Microbiology and Infecti-

ous Diseases ‹stanbul
Baflvuru: Prof. Dr. Özdem An¤, ‹stanbul
T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34390 Çapa,
‹stanbul

30 Haziran-5 Temmuz 2001 22nd Inter-

national Congress of Chemotherapy,

Amsterdam, Hollanda
Baflvuru: 22nd ICC, Congress Secretariat,
Eurocongres Conference Management, Jan
van Goyenkade 11, NL-1075 HP Amster-
dam, The Netherlands
‹nternet: www.eurocongres.com/icc

1929 Tababet ve ‹htisas Vesikalar› Hakk›nda Nizamname: Bakteriyoloji (2 y›l)

1947 Tababet Uzmanl›k Belgeleri Hakk›nda Tüzük: Bakteriyoloji ve ‹ntani Hastal›klar (3 y›l)

1955 Tababet ‹htisas Nizamnamesi: Bakteriyoloji (2 y›l) Bakteriyoloji ve ‹ntani Hastal›klar (3 y›l)

1961 Tababet ‹htisas Tüzü¤ü: Mikrobiyoloji (3 y›l) ‹ntani Hastal›klar ve Mikrobiyoloji (2+2/3 y›l)

1962 Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü: Mikrobiyoloji (3 y›l) Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› (3 y›l)

1973 Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü: Mikrobiyoloji (3 y›l) Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (3 y›l)

1983 Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ünde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› ve 

De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Tüzük: Klinik Mikrobiyoloji (3 y›l) Klinik Mikrobiyoloji (4 y›l)

TABABET UZMANLIK TÜZÜKLER‹NDE 
UZMANLIK DALLARININ 

ADLARINDAK‹ VE SÜRELER‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER
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Klimik Bülteni’nin "yaz› arac›l›¤›yla tart›flma" ya da
"yaz›l› tart›flma" eksi¤imizi gidermek üzere çok önemli bir
ifllev üstlendi¤ini düflünüyorum. Bültenin ikinci say›s›n›n
baflmakalesi, düflüncelerine, üslubuna de¤er verdi¤im sa-
y›n Prof. Dr. O.fiadi Yenen taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r.
Bafll›¤› “Kendi Durumunun Fark›nda Olmak” olan bu ma-
kale, içeri¤i bir iki sözcükle özetlenemeyecek kadar
önemli olmakla birlikte, k›saca flu temay› ifllemektedir: Bi-
limadam› bilimsel yöntemleri özümseyen, bir baflka de-
yiflle bilimsel süreçleri taklit etmeyen, ancak çözümleyen
kifli olmal›d›r. 

Bu saptamaya kat›lmamak olanaks›z. Daha da ötesi,
kan›mca bilimsel süreçleri taklit etmek, muhtemelen, ço¤u
kez yerel sorunlar›n çözümsüz boyutlara tafl›nmas›na, ye-
rel dinamiklere yabanc› boyutlara tafl›nmas›na, yeni ve -
ancak- daha zor çözülebilir boyutlara tafl›nmas›na neden
olmaktad›r. 

Bu yaz›y› okurken Yenen'in Jose Ortega y Gasset’den
yapt›¤› bir al›nt› bana bir baflka konuyu an›msatt›: "Bafl-
ka ülkelerde belki de bireylerin zaman zaman kendilerini
ulusal sorunlardan soyutlamalar›na izin vard›r: ... Alman
filozofu ... Almanya’n›n nereye gitti¤i sorunuyla ilgilenme-
yebilir; ..."

Asl›nda ne Yenen'in ne de  Ortega y Gasset’nin sa-
vundu¤u, ancak epeydir akl›ma tak›lan ve tart›fl›lmas›nda
yarar oldu¤unu düflündü¤üm bir görüflü burada ele al-
mak istiyorum. Bu görüfl flöyle özetlenebilir: Bilimadam›
e¤er geliflmekte olan bir ülkenin örne¤in ‹spanya’n›n bir
ayd›n› ise ülkesinin siyasi ve ekonomik sorunlar›n›n, ama
bilimsel u¤rafl d›fl›nda, do¤rudan müdahili olmal›d›r ve
saltbilimle u¤raflmak "lüksüne" ancak geliflmifl Bat›l› ülke
bilimdamlar› sahiptir. Geliflmekte olan ülkelerin bilima-
damlar› ülkesinin güncel sorunlar›n› eylem önceli¤i olarak
saptamal›, örne¤in bir bakterinin diyelim Escherichia co-
li'nin genomunu çözümlemeye u¤raflmamal›d›r. Ne de ol-
sa E. coli ‘nin genomu, örne¤in bugün ülkemizin içinde
bulundu¤u, gerçekten çok derin sorunlarla iliflkili de¤ildir.
Bir bakterinin genetik dizinini çözmek flu k›sa dönemde
güncel sorunlarla ba¤lant›l› olmamas› dolay›s›yla, temel
araflt›rma ya da saltbilim ya da Anglo-Sakson’lar›n dedi-
¤i gibi "basic research" olmaktad›r. ‹flte geliflmekte olan
ülkelerin bilimadamlar›n›n ülkesinde ortam "toz dumana
kar›flm›flken" laboratuvar›nda kendisini güncel sorunlar-
dan soyutlay›p saltbilime u¤raflmamas› gerekir. Bu "lüks"
ancak geliflmifl ülke bilimadamlar›na göredir. fiimdi gelifl-
mifl olan ülkelerin bilimadamlar› eskiden o ülkeler gelifl-
memiflken, öyle saltbilimle filan u¤raflm›yorlard›. Önce ül-
keleri geliflti; sonra da onlar saltbilime u¤raflma ayr›cal›-
¤›n› yakalad›lar. Geliflmekte olan ülkelerin bilimadamlar›
saltbilimle u¤raflmak yerine, ülke sorunlar›yla u¤raflmal›
ve saltbilimle u¤raflma ayr›cal›¤›n› flimdilik ertelemelidir-
ler. Bilimle ancak o gün hemen önümüzde duran acil so-
runlar› çözmek için u¤raflmal›d›rlar. 

Ben do¤rusu bu ayr›m ve yaklafl›mlara kat›lam›yorum.
Bir ülkenin geliflmifllik düzeyinin, asl›nda o ülkenin bilima-

damlar›n›n geliflmiflli¤iyle de iliflkisi oldu¤unu düflünüyo-
rum. Bir ülkenin bilimadamlar›, e¤er o ülkenin güncel so-
runlar›n› aflabilmiflse, yani bir baflka deyiflle saltbilimle
u¤raflabilecek yetenek ve birikime ulaflm›fl ise o ülkenin
asl›nda gelece¤ini kurguluyorlar, demektir. Bizim gelifl-
mekte olan bir ülke oldu¤umuz, çok sorunlar›m›z oldu¤u
ve bu sorunlara uzak gibi gözüken bilimsel faaliyetlere
yat›r›m yapmam›z›n kaynak israf› olaca¤› iddias›n›n, so-
nuçta bilimadam› olmak isteyen gençlere, "oturun oturdu-
¤unuz yerde" ya da "haddinizi bilin" anlam›na gelecek
somut uygulamalara dönüfltü¤ünü düflünüyorum (en az›n-
dan  ben  zaman zaman bu bask›lara maruz kald›m). Bir
baflka ilginç nokta da  ülke sorunlar›na öncelik verilmesi
gerekti¤i sav›n›n ileri sürüldü¤ü ülkelerde, bilimadamlar›-
n›n dünyan›n sorunlar›n› çözmeye yönelik (ve  fakat ülke-
nin o günlerde sorunu olmayan) alanlarda saltbilim üretti-
¤i filan da yoktur. Bizim gibi geliflmekte olan ülkelerin so-
runu eldeki fazla say›da gerçek bilimadam›n›n ülkenin so-
runlar›na seyirci kalmas› de¤il, gerçek bilimadamlar›n›n
asl›nda çok az ya da hemen hemen hiç yok denecek ka-
dar az olmas›d›r.

Kan›mca bilimadam› bilgi üretmeyi bilen, bu anlam-
da metodik düflünebilen, uygun yöntemleri bilen, ö¤re-
nen ve bulan, gelece¤i ya da belki görünmeyen gerçe¤i
hayal edebilen kiflidir. Yine kan›mca bu meziyetler, do-
¤ufltan gelmez; bir e¤itim ve yat›r›m iflidir. Bilime olan ya-
t›r›m›n as›l amac›n›n, birincil öncelikli amac›n›n bilimada-
m› yetifltirilmesi oldu¤unu düflünüyorum. Düflünün, ülke-
mizde birçok sanayi kuruluflu vard›r ve fakat hala d›fla
ba¤›ml›d›rlar. Bu d›fla ba¤›ml›l›k, kendi araflt›rma ve ge-
lifltirme laboratuvarlar›n› kuramamalar›ndand›r ve bunun
da nedeni bu büyük sanayicilerin paralar›n›n bir labora-
tuvar kurmaya yetmemesi de¤ildir. As›l sorun, benim
kan›mca, ülkemizde bu laboratuvarlar› bilgi fabrikas›na
çevirecek bilimadamlar›n›n olmamas›d›r. Baflka bir deyifl-
le, gelece¤i, o anda var olmayan›, hatta "uçuk" olan›
hayal eden ve sistematik olarak bilimsel yöntemle bu
hayalleri s›nayabilen ve gerçe¤e dönüfltüren bilimadam-
lar›n›n olmamas›d›r, d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n temel nedeni. 

K›saca özetlemek gerekirse, ülkelerin geri kalm›fl-
l›¤›n›n nedenlerinden biri de o ülkelerin gelece¤i hayal
edebilen bilimadamlar›na sahip olmamas›d›r; yoksa el-
deki çok yetenekli ve çok birikimli bilimadamlar›n›n ül-
kenin sorunlar›yla u¤raflmamas› de¤il. Bu anlamda
bilimadam› olmak isteyen, özellikle gençler mutlaka
yüreklendirilmelidir; projelerinin büyüklerce anlaml› ya da
uçuk bulunmas› ikinci s›rada düflünülmeli ve onlar›n
projelerini do¤ru yöntemlerle bilimsel bir bak›flla
s›nayabilmelerine olanak tan›nmal›d›r. 

Son söz  flöyle olabilir: Asl›nda geri kalm›fl ülkelerde
bilimle u¤raflmayan, saltbilimle u¤raflmayan bilimadam-
lar› yeterince vard›r ve belki de bu, geri kalm›fll›¤›m›z›n
nedenidir.

KEND‹ DURUMUNUN NEDEN‹ OLMAMAK
Doç. Dr. Haluk Vahabo¤lu
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Tel/Faks: 0 212 531 16 29 
E-posta: klimik @ superonline.com

Sahibi: 
Prof. Dr. O. fiadi Yenen
(Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i ad›na)
Tel/Faks: 0 212 635 88 77
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Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Tel/Faks: 0 212 635 78 66
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Son Dakika
Klimik Bülteni’nin bask›ya girmek üzere oldu¤u s›rada, 12-14 fiubat 1999 tarihlerinde
K›z›lcahamam’da yap›lan Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü toplant›s›nda al›nan kararlar›n,
Sa¤l›k Bakanl›¤› bürokratlar›nca çi¤nendi¤ine iliflkin bilgiler ald›k. Geliflmeleri Klimik
Bülteni’nin bir sonraki say›s›nda bildirece¤iz.


