
Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı: 

Nereden Nereye?

Prof. Dr. Ayşe WILLKE-TOPÇU
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Academic Hospital part-time Doktoru 



Önce adımızdan başlayalım

• TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ: Resmi 
Gazete, Tarih: 22.03.1974 Sayı: 14993
Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

• 1983’ten beri uzmanlık alanımızın adı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji



Daha da eski ismi 1947’de Emraz-ı İntaniye ve Bakteriyoloji 
kurucularından Prof.Dr. Behiç Onul ile



Asistanlığa giriş

• Her bölüm kendi sınavını yapardı
– Önce İngilizce metinden Türkçe’ye çeviri
– Sonra klasik sorularla bilim sınavı yapılırdı
– Tabii ki çok objektif olunamıyordu

• İlk kez Eylül 1987’de TUS’la asistan alınmaya 
başlandı
– TUS’la birlikte asistan kalitesi ve eğitim kalitesi 

yükseldi
– Mikrobiyoloji asistanları bir yıl enfeksiyonda çalışarak 

bu dalın uzmanı olabiliyordu



1977 -1981 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Asistanı



Eskiden 70’li yıllarda
• Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı her Üniversitede yoktu
• Hacettepe Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Enstitüsü 

bu dalda uzmanlık vermek üzere sınav 
açmaktaydı

• Klinik rotasyonlar Ankara Üniversitesi veya 
Ankara Numune Hastanesi gibi İntaniye Servisi 
olan hastanelerde yapılıyordu



Bugün

• Bugün tüm eğitim veren hastanelerde 
“Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji” bölümü mevcuttur 

• Bu konuda KLİMİK Derneğinin uğraşları ve 
mücadelesi taktire şayandır



Laboratuvar ve Hasta Hizmetleri
• Tüm besiyerlerini asistan ve teknisyenler 

hazırlardı
– En zoru koyun kanlı agar hazırlamaktı
– Deney hayvanlarında koyun boyun veninden kan 

alınırdı
– Besiyerleri sık kontamine olurdu
– Otomatik kan kültürü şişeleri yoktu
– Castenada şişelerine önce katı besiyeri dökülür, yatay 

bırakarak katılaşmasını beklenir sonra da sıvı besiyeri
eklenirdi

– Etüvde bir gece bekletilir, kontamine olanlar atılırdı
– Şişeler kırılana kadar steril edilerek kullanılırdı



Castaneda kan kültürü şişesi



Laboratuvar ve Hasta Hizmetleri
• Sıvı dilüsyon yöntemi yoktu (İlk kullananlar:Kemal 

Yüce, İftihar Köksal, Ayşe Willke)
• Otomatik cihazlar hiç yoktu 
• Antibiyogram için disk difüzyon yöntemi kullanılırdı
• Antibiyotik diskleri laboratuvarda hazırlanırdı

– Watson kağıdı vardı, kurutma kağıdı gibi
– Ne kadar sıvı emdiği biliniyordu
– 100 diskin aldığı sıvı kadar sıvıya gerektiği kadar antibiyotik 

katılır
– Antibiyotikli distile su içine diskler yatırılır, iyice emdirilir
– Antibiyotgramda kullanılırdı



Kurutma kağıdı ve kağıt delgeç



Laboratuvar ve Hasta Hizmetleri

• Hastadan kanı asistanlar alır, hemogramını
asistanlar yapardı
– Tekrar tekrar steril edilerek kullanılan cam 

enjektörler ve iğnelerle kan alınırdı (hastaların canı 
yanardı)

• Periferik yaymayı asistanlar yapar boyar ve 
incelerdi

• Parmak ucundan kan enjektör iğnesiyle 
delinerek alınırdı, tabi bazan da kendi 
parmağını delerdi



Demir enjektör



Demir enjektör ve iğneleri



Laboratuvar ve Hasta Hizmetleri
• Çeker ocak veya Class II kabin yoktu, laboratuvar

tezgahlarının üstünde hazırlanırdı malzemeler
• Öğrenciye lab. preparatları hazırlamak için sıçanların 

peritonuna şarbon basili inoküle edilir, hayvan ölünce 
dalak ve karaciğerinden imprint preparat hazırlanırdı

• Eldiven yoktu, maske yoktu
• Tıbbi atık giderimi yoktu, herşey çöpe atılırdı
• Kullanılmış besiyerleri otoklavda steril edilip öyle 

atılırdı, petri kutuları paketlenir, steril edilir tekrar 
kullanılırdı

• Gaz sterilizasyon cihazları yoktu



Pipetleri ağzımızla kullanırdık
Otomatik pipetler yoktu



Laboratuvar ve Hasta Hizmetleri

• Tedavide kullanılan antibiyotikler sınırlıydı
• Bütün hastalara Bactrim verilirdi
• İshalli hastalara kloramfenikol verilirdi
• Flukonazol bile yoktu, klasik amfoterisin B 

kullanılırdı mantar enfeksiyonlarında
• Aslında bugünkü kadar sistemik mantar 

enfeksiyonu yoktu
• Hastane enfeksiyonu kavramı yeni yeni başlıyordu
• Hocaların sevdiği ve sevmediği antibiyotikler vardı
• Kanıta dayalı tıp henüz buralara uğramamıştı



Hastalıklar
• Türkiye’nin her köşesinden hasta gelirdi

– Tifo
– Tüberküloz menenjit
– Akut bakteriyel menenjit
– Akut hepatit A ve B
– Kolera salgınları
– Dizanteri
– Şarbonun her türlü klinik formu
– Bruselloz
– Tetanoz
– Sıtma vardı
– Ateşi yüksek hastaların dişleri çektirilirdi, yine de ateş 

devam ederdi!



Hastalıklar

• Diyabetik ayak enfeksiyonları
• Tularemi
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
• Hanta virus enfeksiyonu
• Mers CoV enfeksiyonu
• Ebola virus biliniyordu ama sorun 

oluşturmuyordu
• HIV/AIDS
• Hastane enfeksiyonları
• Protez enfeksiyonları yoktu









Araştırma için kaynak tarama

• Bilgisayar yoktu
• İnternet yoktu
• Literatür taramak için sadece kütüphanede 

bulunan “İndex Medicus” lar kullanılıdı
• Bulunan yayınların isimleri elle yazılır, 

kütüphanedeki dergilerde aranırdı
• Bulunamayanlar kütüphane görevlileri tarafından 

çalışmanın yayınlandığı dergiden istenir, asistan 
ücretini ödeyerek makaleye ulaşırdı

• Tabii ki bu haftalar-aylar alırdı 



Araştırma için kaynak tarama
İndex Medicus



Sunuda kullanılan görseller

• Barkovizyon yoktu
• Tepegöz veya slide makinası kullanılırdı
• Slaytlar bu işi ticari olarak yapan kişiler 

tarafından yazılır ve slayt haline getirilirdi
• Slaytların kızaklara yerleştirilmesi ayrı bir 

beceri isterdi
• Sunu esnasında kızak kayabilir ve tüm slaytlar 

dağılabilirdi



Tepegöz



Slayt makinası (AW)



Slayt makinası kızakları(AW)



Makale veya sunu yazma

• Daktilo ile yazılırdı
• Yanlış yazınca beyaz mürekkeple üzeri 

kapatılırdı
• Yanlış fazla ise sil baştan yazılırdı
• Sonra elektronik daktilolar çıktı, her kurumda 

1-2 tane bulunurdu
• Sıraya girilirdi
• Sonra bilgisayarlar girdi hayatımıza



Daktilo (AW)



Kitap veya Dergi Basımı

• Daktilo ile yazılmış bölümler
• Kitabevlerinde basılmak üzere dizilirdi
• Bu da oldukça zaman alırdı
• Enfeksiyon Hastalıkları Kitabını yazarken el 

yazısıyla gelen bölümler oldu
• Onlar bizim tarafımızdan daktilo edildi
• Herkesin evinde daktilo yoktu
• Uzmanlık tezleri profosyenel yazıcılara yazdırılırdı
• Bu yazıcılar çoğu kez kurumların sekreterleri 

olurdu (ek iş)



1996



Bilimsel Organizasyonlar

• Otellerde yapılmazdı (kongreler hariç)
• Kurumların konferans salonlarında yapılırdı
• Herkes ulaşım, konaklama, kayıt ücretlerini 

kendisi öderdi
• Yerel simpozyumlarda kayıt ücreti yoktu
• “Antimikrobiyal Kemoterapi Günleri” 1992 

yılında Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi 
Konferans salonunda yapıldı



Bilimsel Organizasyonlar

• Antimikrobiyal Kemoterapi Günleri, Türk 
Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin bir faaliyeti idi

• Doç.Dr. Ayşe Willke Topcu tarafından önerilmiş 
ve düzenlenmişti

• İki günlük bir toplantıydı, çok ilgi gördü
• Bugün hala TMC , Antibiyotik Duyarlılık Testleri 

Çalışma Grubu tarafından  iki yılda bir 
düzenlenmektedir



Bilimsel Organizasyonlar

• Davetli konuşmacıların kayıt ve konaklama 
ücretleri ilk kez 1994 KLİMİK Kongresinde 
organizasyon tarafından karşılandı

• Konuşmacı hocaların ulaşımı kendileri 
tarafından karşılandı

• Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 
alanında davetli konuşmacılara kongre desteği 
ilk kez bu toplantıda sağlanmıştır



Bilimsel Organizasyonlar

• Bilimsel toplantıların bir tane başkanı ve bir 
tane bilimsel sekreteri olurdu

• Bilimsel sekreterya her türlü yazışmayı kendisi 
yapar, asla organizasyon firmasına bırakmazdı

• Konuşma davetleri yazılı olarak gönderilir, 
Programa yazılmadan önce ıslak imzalı yazılı 
onay alınırdı

• İşler daha zor ama daha incelikli ve zarifti















Enfeksiyon Kontrol Komiteleri
• TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete: Tarih: 22.03.1974 Sayı: 14993
• İnfeksiyon Komitesi

Madde 17: Genel Tedavi Kurumlarında İnfeksiyon Komitesi, kurum amir 
yardımcısı başkanlığında biri iç hastalıkları veya yan dalları, biri genel 
şirürji(çocuk şirürjisi, göğüs kalp ve damar şirürjisi, plastik ve rekonstrüktif
şirürji, kulak burun boğaz, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve 
doğum, üroloji de olabilir), biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları 
uzmanı, birisi de başhemşire olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Özel Dal Tedavi Kurumlarında ise kurum amiri yardımcısı başkanlığında 
biri özel dal uzmanı, biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıklar uzmanı ve 
biri de başhemşireden olmak üzere dört kişiden oluşur.

Gerektiğinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, eczacı, hastane 
müdürü, diyetçi, çamaşırhane sorumlusu ve diğer kısımlar temsilcileri de 
toplantılara çağrılırlar.



TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete

Tarih: 22.03.1974 Sayı: 14993

• Komitenin Görevleri
Madde 18: İnfeksiyon Komitesi, kurum 

içinde infekte hastalar, personel, ziyaretçi, 
yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı 
ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç 
ve başka nedenlerle meydana gelebilecek 
infeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm 
tedbirleri alır.



Enfeksiyon Kontrol Komiteleri
• Görüldüğü gibi EKK tanımı ve görevleri iki paragrafta 

belirtilmişti
• Dolayısıyla kağıt üzerinde kalıyordu
• İlk defa “Hastane Enfeksiyonları Kontrol Yönetmeliği” 

2005 yılında yayınlandı
• Çok hızla yaygınlaşıp uygulanmaya başlandı
• Ondan önce komisyon olarak kuruluyordu
• Başkanı doğal olarak Dekan oluyordu 
• Örn: Ankara Tıp Fakültesinde 
• 1991 yılında Semih Baskan’ın dekanlığında Doç.Dr.Ayşe 

Willke tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir





Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeliği

• Resmi Gazete 
Tarih: 11.8.2005; No: 25903 



Sağlık Bakanlığından:
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 

Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak 

gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit 
etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde 
alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu 
komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi 

kurumlarını ve bu yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 

üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.



KLİMİK Derneği’nin uğraşlarıyla

• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniği veya Anabilim Dalı 
Temsilcisi: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanlık alanından, üniversite 
hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da 
yerine görevlendireceği uzmanı, eğitim 
hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör 
şef ya da görevlendireceği uzmanı, diğer 
yataklı tedavi kurumlarında ise, başhekim 
tarafından görevlendirilecek uzmanı



Enfeksiyon kontrolüyle ilgili mevzuat

• Resmi Gazete Tarih: 11.8.2005; No: 25903 ;
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliği

• 18 Kasım 2006,Resmî Gazete Sayı : 26350
Sağlık Bakanlığından: Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin 
eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ

• Çevre ve Orman Bakanlığından: Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği



Doçentlik sınavları

• Doçentlik Yabancı Dil Sınavı
• Yayınlar ve kabulu
• Doçentlik Bilim Sınavı



Doçentlik sınavları

• Yabancı dil sınavı genel İngilizce’den yapılıyordu
• Sonraki yıllarda mesleki İngilizce’den yapılmaya 

başlandı
• Doçentlik başvurusu Üniversiteden oluyordu
• Aday yayınlarını üniversitenin ilgili birimine teslim 

ediyordu
• Bilim sınavı için oluşturulan jüri üyelerine adayın 

yayınları üniversite aracılığı ile gönderiliyordu
• Adaya bir sınav tarihi bildiriliyordu



Doçentlik sınavları

• O tarihte jüri üyeleri sınav yerinde toplanıyor 
yayınları değerlendiriyor ve bilim sınavına 
adayın alınıp alınmayacağına karar veriyordu

• Dolayısıyla aday sınava girip girmeyeceğini 
sınav tarihinde öğreniyordu

• Yayın değerlendirme kısmının objektif 
olmadığı açıktır



Doçentlik sınavları

• Adaya hasta verilir, aday hastayı hazırlar ve 
takdim ederdi

• Hastayla ilgili sorular sorulur, tanı,ayırıcı tanı, 
tedavi kısımları tartışılırdı

• Sınava tüm Jüri üyeleri binişleriyle (cübbe) girerdi
• Sınav sonucunda başarılı olan adaya Jüri Başkanı 

kendi binişini giydirirdi
• Bu çok duygusal bir ritüeldi
• Daha önceki yıllarda “Deneme Dersi” verirmiş 

doçent adayları, çok heyecanlı olurmuş





Doçentlik sınavları

• Sonra biniş giyme zorunluluğu kalktı
• Sonra hasta verme kısmı kalktı, sadece teorik 

bilgi yoklayan sınava dönüştü
• Sonra bilim sınavı da kalktı
• Şu anda sadece yayınlar üzerinden yapılıyor
• Gelecekte ne olur?





Hocalarla İlişkiler

• Anabilim dalının mutlak hakimi AD Başkanıydı
• Emekli olana kadar AD Başkanı olarak devam 

ederdi
• Diğer hocalarla ilişkiler AD Başkanının isteğine 

göre oluşturulurdu
• Bu duruma karşı çıkan olursa cezalandırılırdı
• Bölüme öğretim üyesi alınırken “iyi çocuktur”, 

“ne dersek yapar” diye seçim yapılırdı



Hocalarla İlişkiler

• AD Başkanının ve diğer hocaların tel numarası 
bilinmezdi

• Mutlaka yanına gidilerek konuşulurdu
• Hocalardan önce gelinirdi işe ve onlar gittikten 

sonra çıkılırdı
• Bu durum zamanla nerdeyse tersine döndü!



Giyim kuşam

• Mutlaka temiz ve düzenli olunmalıydı
• Kadınlar pantolon giyemezdi
• Genellikle tayyör giyilirdi
• Sonraları pikniğe gider gibi işe gelinmeye 

başlandı!














