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‘İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları olarak 
hastalarımız için hızlı tanı, tedavi ve koruyucu hekimliğimizin güçlü 
olması önemlidir, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Kök hücre ve solid organ nakli hastaları için ise bu çok daha önemlidir.

NİÇG olarah kendi deneyimlerimizi yayınlayıp bu çalışmalar ışığında 
rehberlerimizi oluşturup tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlamayı 
hedeflemekteyiz.

Geçmişin tecrübeleriyle andaki farkındalıkları arttırarak geleceğe bir 
adım önde başlayabilmek en önemli kazancımız olacaktır.’

Asiye Yir

NİÇG Kuruluş Amacı



NİÇG Kuruluş Amacı (Yönerge)

• Ülkemizde nakil ilişkili infeksiyonların epidemiyolojisi, klinik özellikleri, tanısı, 
tedavisi ve önlenmesi (profilaksi gibi) konusunda var olan durumu belirlemek

• Nakil alıcılarında infeksiyon hastalıkları ile ilgili klinik pratikte yaşanan 
sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturmak

• Nakil ilişkili infeksiyonlarla ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek

• Nakil ilişkili infeksiyonlarla ilgili mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak

• Nakil ilişkili infeksiyonlarlar konusunda çok merkezli çalışmalar düzenlemek

• Nakil ilişkili infeksiyonların gelişmesinin en aza indirilebilmesi için gereken 
önlemleri tanımlamak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle ve Sağlık 
Bakanlığı ile   işbirliği yapmak

• Nakil öncesi ve sonrası alıcıların  ve vericilerin , gelişebilecek infeksiyonlar
açısından düzenli takibini ve alınacak önlemleri içeren  öneriler ve kılavuzlar 
oluşturmak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle işbirliği yapmak



NİÇG Kuruluş Amacı

• Mevcut durumu belirlemek, sorunlara çözüm önerlerinde
bulunmak

• Eğitim

• Ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmalar

• Rehberler



Mevcut durumu belirlemek
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Ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmalar
NİÇG Alt Çalışma Grupları

• Bakteriyel infeksiyonlar alt çalışma grubu 
Koordinatörler: Yasemin Tezer Tekçe, Asiye Yir,  

• Viral infeksiyonlar alt çalışma grubu
Koordinatörler: Hande Arslan, Güle Çınar, 

• Fungal infeksiyonlar alt çalışma grubu:
Koordinatörler:Yaşar Bayındır, Tuba Turunç, 

• Tüberküloz alt çalışma grubu
Koordinatörler: Vildan Avkan Oğuz, Oya Özlem Eren Kutsoylu

• Nakil Mikrobiyolojisi alt çalışma grubu
Koordinatör: Barış Otlu



NİÇG Alt Çalışma Grupları 

• Alt çalışma grupları tarafından planlanan çalışmaların son 
tarihinin belirlenmiş olması ve alt çalışma gruplarının Zoom
üzerinden belli aralıklarla toplanarak durum değerlendirmesi 
yapması

• Alt çalışma gruplarının yıllık faaliyet planını/ hedeflerini  
yapması ve NİÇG e iletmesi



• NİÇG’nun ESCMID ile yakın ilişkilerde bulunarak ESGICH ile 
birlikte ortak çalışmalar yürütülmesi

Ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmalar



Önümüzdeki  iki-üç yıllık planımız

• Eğitim
• Ülkemizde nakil ekiplerinde   infeksiyon hastalıkları ve 

tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının bulunmasının 
sağlanması

• Ülkemizde kadaverik donör formlarının gerçekçi hale 
getirilmesi

• 2023-2024 ECCMID ve TTS kongrelerinde çok merkezli 
çalışmalarımızın sunulması

• KLİMİK-NİÇG web sayfasında  sahaya yönelik pratik 
bilgiler düzenlenmesi



Önümüzdeki 10 yıl içinde

• Nakil merkezlerindeki mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının nakil mikrobiyolojisi 
açısından standart hake getirilmesi



Ekip olarak

• Sağlıklı
• Huzurlu
• Güvenli
• Etik değerlere bağlı kalarak
• Derneğimiz bünyesinde çalışmalarımıza devam 

etmek
•


