
“Teleskopun bitti¤i yerde mikroskop bafllar. Hangisi daha
genifl bir görüfl alan›na sahiptir?” 

Victor HUGO / Sefiller

Klinik Geliflim Dergisi’nin 2007 y›l› son say›s› Klinik Mik-
robiyoloji özel say›s› olarak belirlendi. Do¤rusu bu bafll›¤›n
içini doldurmak yönünden biraz zorland›k. Çünkü çok yön-
lü bir konu ile karfl› karfl›ya idik.

Hem son y›llarda giderek geliflen teknoloji nedeniyle kulla-
n›lan yeni ve farkl› testler, bir yanda y›llard›r kullan›lan
metodlardaki de¤iflimler ve yenilikler, ortaya ç›kan yeni
hastal›klar ya da yeniden sorun yaratan mikroorganizma-
lar,… Bu noktada hangi konular› ve bafll›klar› ele alaca¤›-
m›z konusunda düflündük ve sonunda elinizdeki dergi orta-
ya ç›kt›. Dergiyi bafll›ca üç bafll›kta de¤erlendirebiliriz:

• Mikrobiyoloji laboratuvar›nda kullan›lan teknikler ve
yenilikler

• Günümüzde sorun  yaratan yeni ya da yeniden (hatta
her zaman) sorun yaratan mikroorganizmalar ve infek-
siyonlar

• Türkiye’de tüm bu geliflmeler s›ras›nda bafl rollerde ol-
mas› beklenen Refik Saydam H›fz›s›hha Merkezi Bafl-
kanl›¤›’n›n günümüzdeki konumu. Genelde çeflitli ne-
denlerle bu görevi gerçeklefltirememifl bu kurum son y›l-
lardaki katk›lar›yla bir silkinme döneminde görülüyor.
Kurumun neler yapabilece¤ini bilip ondan faydalan-
man›n gere¤ine inan›yorum.

Do¤rusu dergideki laboratuvar ile ilgili konularda dikkati
çeken çok temel bir fley oldu. Klinik-laboratuvar aras›nda
teknoloji, h›zl› testler,…ne kadar ilerlerse ilerlesin en
önemli fleyin “iletiflim” oldu¤u gerçe¤i bir kez daha belir-
ginleflti.

Bir di¤er sorun yaz›m ve dil konusunda yafland›. Örne¤in
bilgisayar “laboratuvar” yazd›kça “laboratuar” olarak
düzeltiyor. ‹mla klavuzlar›nda her ikisini de belirtenler bu-
lunuyor. Bir kesim “enfeksiyon” derken (TDK önerisi öyle)
bir kesim “infeksiyon” demeye devam ediyor (Türk Mikro-
biyoloji Cemiyeti Terimleri’nde öyle). Biz yaz›lardaki ifa-
delere dokunmayarak oldu¤u gibi b›rakmaya karar verdik

Dergideki konular ve tüm sunumlar her an kullan›labilecek
“faydal› bilgiler” olarak düflünülebilir. Yaz›mlar›nda bu
temel ilke (faydal›l›k) ön planda tutulmaya çal›fl›ld›. Baz›
etkenler ele al›n›rken ise özgün ve güncel durumu ortaya
koymas› düflünüldü. Ayr›ca belki bu say›ya özgü olarak ilk
kez bir de küçük atlas dergiye eklendi.  Bahsedildi¤i gibi
amaç faydal› bir eser oluflturabilmekti…

Bu amaçla tüm yaz›lar›n oluflumunda katk›lar› olan de¤er-
li arkadafllar›ma ve hocalar›ma, her zaman destek ve flevk
verici yaklafl›mlar›yla yard›mc› olan dergi editörlerine te-
flekkür etmeyi bir borç bilirim.

Umar›m amac›na ulafl›r.

Sa¤l›kl› günler dile¤iyle…
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