
Değerli Üyelerimiz 

 

Merhaba, en içten dileklerimle sizleri saygı ile selamlıyorum. Sizler 2022 yılında derneğimizin 

gerçekleştirdiği faaliyetleri ve gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.  

 

13 Mayıs 2022 ‘de 12. Genel Kurulumuzu yaptık.   Yönetim kurulunda bazı görev teslimleri 

oldu.  Prof. Dr. Asım ÖREM, Doç. Dr. Ferruh Kemal İŞMAN, Uzman Dr. İlter GÜNER ve Uzman 

Dr. Bendigar Sunar görevlerini  Prof.Dr. Güler Buğdaycı, Prof. Dr. Çiğdem karakükçü, Doç. Dr. 

Said İncir ve  Uzm. Dr. Yunus Gönen’e devr ettiler. Prof. Dr. Asım ÖREM, Doç. Dr. Ferruh 

Kemal İŞMAN, Uzman Dr. İlter GÜNER ve Uzman Dr. Bendigar Sunar’a hizmetleri için 

huzurlarınızda tekrar teşekkür eder şükranlarımı sunarım.  

  

3 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Point otelde büyük bir katılımcı sayısı ile ‘’Endokrin Testlerde 

Laboratuvar Süreçlerinin Yönetimi’ sempozyumumuzu gerçekleştirdik. 

 

09:00 - 09:15 Açılış 
09:15 - 09:45 Doğru hasta ve Doğru test istemi; akılcı test istemi ve test istem aralıkları Emre Durcan
09:45 - 10:00 Soru-Cevap 

10.00 - 10:30 Doğru zaman; hormonların 24 saati-Sebahat Özdem
10:30 - 10:45 Soru-Cevap 

10:45 - 11:15 KAHVE MOLASI

11:15 - 11:45 Doğru örnek; hormon testlerini etkileyen örnekleme sorunları- Yüksel Aliyazıcıoğlu
11:45 - 12:00 Soru-Cevap

12:00 - 12:30 Sözlü sunumlar

12.30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:00 Makrohormonlar- Murat Bolayırlı
14:00 - 14:15 Soru-Cevap 

14:15 - 14:45 Antikorlar ve hormon analizleri -Fehime Benli
14:45 - 15:00 Soru-Cevap

15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI

15:30 - 16:00 Dinamik testler ve sorunlar- Mesut Yağcı
16:00 - 16:15 Soru-Cevap 

16:15 - 16:45 Dış kalite kontrol ve KBUDEK deneyimlerimiz -E. Cüneyt Canbulat
16:45 - 17:00 Soru-Cevap 

17:00 - 17:30 Sözlü sunumlar



  

 
 

27 Mayıs 2022 Turan hocamın başkanlığını yaptığı Ankara şehir Hastanesi Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi ile ortaklaşa ‘’Madde Kullanımı ve laboratuvar Uygulamaları‘’sempozyumumuzu 

Ankara Şehir Hastanesi FTR Konferans salonunda kalabalık bir katılımcı ile yapıldı.   

  
2022 yılında Derneğimiz aracılığı ile EFLM   Akademiye yaklaşık 100 üyemizin kayıt ücretini 

karşıladık. Bu üyelerimiz Tüm CLSI standartlarına/kılavuzlarına ve alanımızda değerli 

periyodik dergilere (Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Clinical Biochemistry gibi) 



ücretsiz erişebilecek olup EFLM 'nin düzenlediği webinar, kurs ve EFLM Müfredatı 

Eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek ve EFLM kongrelerine indirimli katılabileceklerdir. 

 

Mayıs 2022’de KBUD çalışma gruplarımızı oluşturmak için çalışmalara başladık. 

Yönergelerimizi hazırladık. Kongremiz sonrasında çalışma gruplarımızla aktif olarak çalışma 

süreçlerini başlattık.  

 

q ÖZLÜK HAKLARI 

q KLİNİK LABORATUVAR YÖNETİMİ 

q YAPAY ZEKA 

q MOLEKÜLER TESTLER 
 

 

 

Ek ödeme davasında, Yürütmenin 

Durdurulması talebimiz reddedilmiş ise de; 

sonrasında Üst Kurula itirazımız ile Danıştay 

dan Duruşmalı dava 27 Mayıs 2022 de 

yapıldı. Özlük grubumuzla ön çalışmalar 

yaparak duruşmaya hazırlandık. Duruşmaya 

derneğimizi temsilen yönetim kurulumuzdan   

Turan, Cüneyt ve Yunus hocalarım katıldı. 

 

 

Sonucunu beklerken; HAKUK yönetmeliğinin yeniden yayınlanma haberi ile hareketle diğer 

dernek başkanları ile ortak bir çalışma içine girdik. Randevu taleplerimiz karşılık bulmadı ancak 

ortak bir talep metni hazırlanarak Sağlık Bakanlığına arz edildi. Yeni yönetmelik 

yayınlandığında biyokimya ve mikrobiyoloji açısından tatminkâr bir revizyon olmadığı görüldü. 

Dernek başkanları ile ortak çalışma sonucunda sağlık bakanlığından tekrar randevu talebinde 

bulunuldu, randevu günü belirlendi ve derneğimizin talepleri Turan hocam tarafından aktarıldı. 

Akabinde Sağlık Bakanımızdan kat sayı ile ilgili düzeltmeye ilişkin bilgiler geldi. Üniversite ve 

halk sağlığı laboratuvarları için de girişimde bulunduk.  

 



 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği  
( KLİMUD) 
Prof.Dr.Burçin Şener 
Doç. Gül Bahar Erdem 
Türk Biyokimya Derneği (TBD) 
Prof. Dr. Doğan Yücel 
Klinik Biyokimya Uzmanlık Derneği 
(KBUD)  
Doç.Dr.Turan Turhan 
Türk Klinik Biyokimya Derneği Prof. Dr. 
Fatih Bakır 
 

 

HAKUK yönetmeliğinde bizi hep dezavantajlı duruma düşüren tıbbi biyokimyanın temel bilimler 

olarak kabul edilmesiydi. Yaptığımız iş ve aldığımız eğitim aslında klinik bir hizmet vermekle 

ilişkiliydi. Patoloji, genetik, patoloji, radyoloji ve farmakoloji gibi dallarda klinik biyokimya benzer 

ancak klinik dallarda yer alan bölümlerdi.  Bunun üzerine ikili görüşmelerimiz sonrasında bir 

dilekçe hazırladık ve YÖK’e sunduk. Gerekçelerimizi sıraladık ve Dahiliye Bilimler içinde yer 

alma talebinde bulunduk.  

 

TURKAK Akreditasyon belgesine sahip Dış kalite kontrol programımız KBUDEK, Ulusal ve 

uluslararası (İran, Makedonya, Azerbeycan, Arnavutluk, Somali, Kıbrıs) katılımcıları ile giderek 

güçleniyor ve genişliyor. Programa Ulusal 1254 laboratuvar ve 5639 cihaz katılmaktadır.  

Değerlendirme toplam 203 testi kapsamakta olup 2022 yılında panelimize katılan test sayısı 

30 ‘dur: Kan bankacılığı (7 test), hepatit paneli (17 test) ve TORCH paneli (6 test)  

 
Derneğimiz dergisi olan International Journal of Medical Biochemistry ilk kez 2018 Ocak 

sayısı ile sizlerle buluştu.  Şu anda Dergimiz, TR Dizin ve Türk Medline yanı sıra American 

Chemical Society, PROQUEST EBSCO, CABI, Ukrainian Citation Index (OUCI) gibi 

uluslararası alan indekslerine dahil oldu, Scopus veri tabanına kabul edildi. Yayım dili İngilizce 

olan ve  yılda 3 kez ocak, mayıs ve eylül aylarında yayınlanan dergimize teknik rapor, vaka 



sunumları, araştırmalar ve derlemeler yayınlanmaktadır. Yazım kurallarına dergimizin web 

sayfasından erişilebilmektedir. Dergimiz Online yayımlanmakta olup herhangi bir yayın ücreti 

alınmamaktadır. Dergimizin gelişmesinde ve kalitesinde hakem değerlendirmeleri çok 

önemlidir. Katkılarından dolayı hakemlerimize çok teşekkür ederim.  

 
 

Kongremizi 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdik.  Bilimsel içeriği zengin 

ve sosyal yanı güçlü bir kongre programı hazırladık. Kongremizde yer alan toplam 14 oturumda 

toksikoloji, hematoloji, endokrinoloji, lipidoloji, ateroskleroz, moleküler teknikler, madde 

analizleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, nörodejeneratif hastalıklar, idrar analizi, laboratuvar 

istatistiği ve tıbbi laboratuvarda analitik kalite konularına ilişkin konulara yer verildi. Bu yıl 

4.’sünü düzenlediğimiz Yenidoğan Metabolik hastalıklar Sempozyumunda akılcı laboratuvar 

uygulamaları, dış kalite kontrol uygulamaları, glikozilasyon ve konjenital glikozilasyon 

bozukluklarının tanısı, enerji metabolizması ve safra asidi metabolizma bozukluklarının 

laboratuvar tanısına ilişkin konulara yer verildi.   Uygu sempozyumunun konusu ise Tip 2 

Diyabette kardiyak biyobelirteçler. Programımızda iki kurs yer aldı. Kalite kontrol kursumuzda 

dış ve iç kalite kontrol uygulamalarına ve uygulamalar sırasında karşılaşılacak sorunlar ve 

çözümlerine ilişkin pratik bilgiler verildi. Kromatografi kursumuzda ise kromatografi tekniği, 

uygulama alanları ve klinik konulara ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.   
Kongremizde özlük hakları ile ilgili bir forum düzenledik. Foruma SB Tetkik ve Teşhis Dairesi 

Başkanı Sayın İbrahim Ulukuş, bizlerle birlikte oldu. Bu forumda içimizi döktük, sorunlarımızı 

paylaştık ve tartıştık. Kongremizde sözlü ve poster bildirileri ile araştırmacılarımız deneyim ve 



araştırmalarını paylaşacağı 5 ayrı oturum gerçekleştirildi.  Bu sene kongremize her yıl olduğu 

gibi teknoloji firmalarının ilgisi yüksekti. Şüphesiz ki kongremize verdikleri destekte çok büyük. 

Yaklaşık 70 üyemiz derneğimiz konaklama desteği verdik.  Özet olarak kongremiz, 

deneyimlerin paylaşılacağı, laboratuvar tıbbı ve klinik biyokimya alanındaki güncel konuların 

ele alındığı ve tartışıldığı bir bilimsel etkinlik oldu.  

 
 

2022 yılı pandemi etkisi altında geçen bir yıl oldu. Dilerim 2023 yılı verimli ve bilim dolu bir yıl 

olur.    

Sevgi ve Saygılarımla 

Prof. Dr. Dildar Konukoğlu 

KBUD Yönetim Kurulu Başkanı 

 


