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  Yeni bir takvim yılının başlangıcı, yeni plan ve programlar oluşturmayı gerektiriyor. Sizlerin aklına 

gelmiş olanlar olabilir, belki zaten gerçekleştirmiş olabilirsiniz, ama ben aşağıda size bazı hedefler sı-

ralayacağım. İstediklerinizi uygulamak amacıyla seçerek, yıl sonunda tekrar baktığınızda ne kadarını 

gerçekleştirdiğiniz, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanında ne kadar geliştiğinizin bir göstergesi olabilir. 

1. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık yeterlik belgesi almak 

2. Laboratuvarınızın ruhsatlandırılmasını ve gerekli işlemlerin devamını sağlamak 

3. Antimikrobiyal duyarlılık testlerinizde EUCAST kriterlerini tam olarak uygulamak 

4. Kültürünü yaptığınız balgam, yara, steril vücut sıvıları gibi örneklerin Gram boyamalarını yapıp 

değerlendirmek 

5. Laboratuvarınızda moleküler tanı yöntemlerinden en az bir tanesini çalışmak 

6. Laboratuvarınızda moleküler tiplendirme yöntemlerinden en az bir tanesini çalışmak 

7. Laboratuvarınızda gen dizi analizi ile izolat tanımlamak veya direnç tespiti yapmak 

8. Dışkıda parazitolojik tanı için yoğunlaştırma yöntemi ve kalıcı boyama çalışmak 

9. Mantar kültürü yapmak ve tür düzeyinde tanımlama yapmak 

10. Antifungal duyarlılık testlerini kabul gören yöntemle çalışmak 

11. Galaktomannan antijen testi çalışmak 

12. Hepatit ve HIV virüsleri dışında bir virüs için PZR testini kurumunuzda çalışmak 

13. Sendromik tanı amacıyla çoklu PZR testi çalışmak 

14. Kasım ayında KLIMUD kongresine özgün konulu bir posterle katılmak 

15. Bir araştırma makalesi hazırlayıp SCI-Exp indeksli bir dergiye göndermek 

 

  Bütün bunları zaten yapıyorum veya laboratuvarımızda tamamladık diyorsanız, o zaman sizin hedefi-

niz Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nde tanımlanmış olan test bazında referans yetkili laboratuvar 

olarak başvurmak olabilir.  

  İzlemedi iseniz sizlere keyifle seyredeceğiniz bir belgesel dizisi de önereceğim. National Geographic 

tarafından hazırlanmış olan Salgın hastalık dedektifleri (Outbreak investigation). Bakteri ve virüslerle 

görülmüş salgınların gerçek hikayeleri sunulmuş. Çalışmalarınızda size ve eğitim verdiklerinize çok 

faydaları olacağından eminim. 

  Klinik mikrobiyoloji laboratuvarınızda enfeksiyon hastalıklarının tanısında başarılar dileklerimle. 

 

Dr. Alper AKÇALI 

 

 

Klimud Bülten 
Bülten Tarihi : Ocak 2017 

Cilt 4 , Sayı 1 

EDİTÖRÜN PETRİSİ 



 2 

  14 Ekim 2016 Cuma günü Adana’da gerçekleştirdiği-
miz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 
İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu işbirliği ile Başkent 

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 
'Rehberimizi Birlikte Kullanalım - Klinik Örnekten Sonuç 
Raporuna Uygulama Rehberi: Üriner Sistem 
Örnekleri' konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki 

Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla destek ve-

ren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 13-14 Ekim 

2016 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD ev sahipliğinde düzenlenen ‘Tıbbi 

Mikoloji Kursu’ 30 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleşti-

rildi. KLİMUD Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu işbirliği ile 

düzenlenen kursumuzda başta Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmak üzere 

emeği geçen tüm Çalışma Grubu üyeleri ve eğitmenleri-

mize teşekkür ediyoruz. 

  21 Ekim 2016 Cuma günü Zonguldak’ta gerçekleştirdi-
ğimiz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin 
(KLİMUD), Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve 
İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu işbirliği ile Bülent Ece-

vit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı  ev sahipliğinde düzenlenen 'Rehberimizi Birlikte 
Kullanalım - Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama 
Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri' konulu Sürekli Tıp 
Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve 

sunumlarıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza te-

şekkür ederiz. 

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim 
2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji AD ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kan Para-
zitleri Tanı Kursu’  18 kursiyerimizin katılımıyla gerçek-

leştirildi. KLİMUD Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu işbir-
liği ile düzenlenen bu toplantıda, Sıtma ve Leishmania 
başta olmak üzere dünyada görülen tüm kan parazitleri 
ele alındı. 

  Kursumuzun düzenlenmesinde emeği geçen başta An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabi-
lim Dalı olmak üzere tüm Çalışma Grubu üyeleri ve eğit-
menlerimize teşekkür ediyoruz. 

KLİMUD HABERLERİ 

Tıbbi Mikoloji Kursu                                

13-14 Ekim BURSA 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

14 Ekim ADANA 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

21 Ekim ZONGULDAK 

Kan Parazitleri Tanı Kursu                                

22 Ekim ANKARA 
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  9 Aralık 2016 Cuma günü İzmir’de gerçekleştirdiğimiz, 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin (KLİMUD), 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi 
(ADSİ) Çalışma Grubu işbirliği ile Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  ev 
sahipliğinde düzenlenen 'Rehberimizi Birlikte Kullanalım 
- Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: 
Üriner Sistem Örnekleri' konulu Sürekli Tıp Eğitimi / 
Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumla-

rıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ede-

riz. 

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 17 Aralık 
2016 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘Semen Analizi Kursu’  23 kur-
siyerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Kursumuzda Se-

men analizi (spermiyogram) testinde örneklerin alınışı, 
mikroskobik inceleme, hareket, sperm sayımı ve sperm-
lerin morfolojik değerlendirmesine ilişkin teorik ve pra-
tik bilgiler ele alındı. 

  Kursumuzun düzenlenmesinde başta emeği geçen 
eğitmenlerimiz Dr. Uğur Çiftçi ve Dr. Yüce Ayhan'a ve 
kurum olanaklarından faydalanmamızı sağladığı ve ev 
sahipliği için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na teşekkürle-
rimizi iletiriz. 

  Değerli üyelerimiz; TMC-KLİMUD işbirliği ile 12-16 Ka-

sım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiş olan 

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nin sizlerin de katı-

lımınız ile son derece doyurucu bir organizasyon olarak 

gerçekleşmesi bizleri gururlandırmıştır.Bu organizasyo-

nun gerçekleşmesinde emeği geçen TMC Yönetim Kuru-

lu üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyor, sonraki kongrelerde 

de başarılarının devamını diliyoruz.Kongre esnasında 

yapılan Genel Kurul sonucu Yönetim , Denetim ve Etik 

Kurullara seçilen meslektaşlarımızı kutluyor, başarılar 

diliyoruz. 

KLİMUD HABERLERİ 

Semen Analizi Kursu                                

17 Aralık ANKARA 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

9 Aralık İZMİR 

XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-

16 Kasım Tarihlerinde Antalya’da 

Yapıldı!.. 
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  Derneğimiz, genç uzman ve asistanlarımızın bilimsel 

alandaki gelişimlerine bir katkı sağlamak amacıyla 22-

25 Nisan 2017  tarihlerinde Viyana, Avusturya'da dü-

zenlenecek olan 27th European Congress of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases 

(ECCMID) kongresine katılmayı planlayan 35 yaş altı 

4 (dört) üyemize 500’er Euro destek verme kararı 

almıştır. 

  Başvuruda bulunabilmek için adayla-

rın ECCMID 2017’de sunulmak üzere kabul edilmiş bildi-

rilerinin olması ve KLİMUD üyesi olması ve bu destekten 

daha önce yararlanmamış olması ön koşuldur. 

  Adayların 20 Şubat 2017  tarihine kadar KLİMUD e-

mail grubuna gönderilmiş olan duyurunun ekindeki for-

mu doldurarak klimud@gmail.com adresine gönderme-

leri önemle rica olunur. 

  Başvurularınızı bekliyoruz. 

    Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği olarak misyo-

numuz çerçevesinde en çok önem verdiğimiz konular-

dan biri olan Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim 

Etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz 2017 yılı 

etkinlik programı yayınlandı. Web sayfamızdan ayrıntılı 

bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Daha önce e-bültenimizde duyurusunu yaptığımız, 
web sayfamızı yenileme çalışmaları (İngilizce dil desteği 

hariç) tamamlanmıştır. 
 
-Yeni tasarımda, aradığınızı daha kolay bulabileceğiniz, 
kullanıcı dostu bir arayüz kullanılmıştır. 
 
-Üye modülü. (Bu modülü kullanmak için web sitemizde 
kullanıcı oturumu açıp, üyelik bilgilerinizi  gözden geçiri-

niz. Üye arama sisteminde görünmesini istediğiniz bilgi-
lerinizin yanındaki, onay kutusunu lütfen işaretleyiniz. 
Üyelik bilgilerinin olduğu sayfanın en altında, açılır me-
nüden ilgi duyduğunuz alanları seçip profilinize ekleye-
bilirsiniz. Yine üye arama sistemi giriş kısmında “ilgi 

alanları” yazılı kısmı tıklayıp, açılan menüden bir alan 
seçtiğinizde, o alanla ilgili çalışmaları olan üyelerimizin 
listesi çıkacaktır.) 
 
-Kongre, kurs ve diğer toplantılarda çekilen fotoğraflar 
“Foto Galeri” sekmesine konulacaktır. Bu bölüme fotoğ-

raf ekleme çalışmaları devam etmektedir. 
 
-Kullanıcı oturumu açtıktan sonra, Online aidat ödeme 

butonu ile, üyelik aidatlarınızı web sitemiz üzerinden 
yatırabilirsiniz. 
 
-Eğitim materyalleri “Videolar” kısmı için Klinik Mikrobi-

yoloji konusunda çektiğiniz videoları bize gönderebilirsi-
niz. 
 
-Web sayfamızla ilgili öneri ve eleştirilerini-
zi klimud@gmail adresine göndermeniz, daha iyi bir 
site tasarlamak için, bize yol gösterici olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)-Türk 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) komisyonla-

rından Akreditasyon Komisyonu başkanlığında 1 Kasım 

2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik-

robiyoloji Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ‘Tıbbi Mik-

robiyoloji Eğitimi Akreditasyonu’ süreci başarıyla 

tamamlanmış ve kurum akreditasyonu gerçekleşmiştir. 

 

  İlkini gerçekleştirdiğimiz ‘Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi 

Akreditasyonu’ sürecinin başından bu yana titiz ve 

özenli çalışmaları için KLİMUD-TTMYK' nun tüm üyele-

rine ve bu süreçte öncü ve örnek olma gayretleri 

için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyo-

loji Anabilim Dalı üyelerine camiamız adına teşekkürü 

borç biliriz.  

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2017 Kongresi KLİMUD Desteği 

KLİMUD 2017 Bilimsel Etkinlik  

Programı 

Web Sayfamız Yenilendi!.. 

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu 

mailto:klimud@gmail.com
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  Değerli meslektaşlarımız, 

  Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanının mesleki ve bilimsel platformu olan Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongrelerinin 

dördüncüsünü sizlere duyurmanın sevincini ve onurunu yürekten duyuyoruz. Ekonomik sorunların ve uluslararası 

problemlerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde amacımız, bizleri ayakta tutan mesleğimizle ilgili son gelişmele-

ri hem bilimsel hem de günlük uygulamalarımız açısından hep birlikte ele almak, tartışmak ve çözüm önerileri 

üretmektir. 

  Kongremizin bilimsel programını oluştururken uzmanlık alanımızla ilgili bilgilerimizi güncelleyebileceğimiz 

“Güncelleme Oturumları” ve “Uygulamada yenilikler oturumları” ile sahadaki uygulamaları tartışıp görüş 

alışverişinde bulunabileceğimiz platformlar oluşturmaya çalışırken, alanımızla ilgili yeni mesleki kavramları tartı-

şacağımız “Yeni kavramlar” oturumları ile de geleceğe ışık tutmak ve birlikte bir farkındalık yaratmayı amaçla-

maktayız. 

  Uzmanlık uygulamalarında en temel unsur olan “Uzmanlık eğitimi” alanında standardizasyon, akreditasyon ve 

sürekli mesleki gelişim etkinlikleri ile ilgili olarak yeterlik kurulumuzun hedefleri ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri 

de sizlerle paylaşabileceğimiz bir ortamı yakalamak diğer hedeflerimizden biridir.  

Derneğimizin misyonlarından biri alanımızla ilgili bilgi üretilmesini desteklemektir. Bu misyondan yola çıkarak siz-

lere ülke verisine katkıda bulunacak çalışmalarınızı sunabileceğiniz bir ortamı hazırlamaya çalışacağız ve bu bağ-

lamda “4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi”nde  sizlerin çalışmalarına daha çok yer vermeyi hedefliyoruz. 

Özellikle genç meslektaşlarımızı desteklemek adına ilk kongremizden itibaren sağladığımız “Konaklama Bursu”, 

olanaklarımız ölçüsünde bu kongrede de devam edecektir. Burs ve desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi kongre web say-

famızda ilgili bölümlerde yer alacaktır. 

  Alanımızdaki en önemli paydaşlardan olan endüstri temsilcileriyle de bir arada olacağımız bu ortamı en iyi şekil-

de değerlendirmek amacıyla kongremizde “Paydaşlar Konuşuyor” başlıklı bir oturumu da gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz. Bu oturumda endüstrinin yanı sıra diğer paydaşlarımızla da mikrobiyoloji 

laboratuvarlarının güncel ve gelecekteki durumunu değerlendirme şansımız olacağını düşünüyoruz.  

  Programımızı oluştururken sizlerden gelecek olan önerilerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bizlere kongre 

içeriği ile ilgili her tür görüş ve önerinizi iletmenizi rica ediyor, çorbada herkesin tuzunun olmasını diliyoruz…… Bu 

amaçla kongre web sayfasında Bilimsel Program bölümünde bulacağınız Konu Öneri Formu’nu doldurarak gönder-

meniz bizlere program oluşturmada yardımcı olacaktır.   

  Bilimsel içeriğinin yanı sıra kongremizin meslektaşlarımızla birlikte olabilme, dostlukları pekiştirme, yeni bağlan-

tılar kurma ve kısa süreliğine de olsa günlük yaşamın rutininden uzaklaşma hedefine de ulaşmasını umut ediyo-

ruz. Kongre düzenleme kurulu olarak bizler kongreden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için tüm gayreti-

mizle çalışacağız ve sizlerin de her zaman bizimle birlikte olduğunuzu bilmek bize güç veriyor. 

  Tüm meslektaşlarımızı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin birlikte düzenle-

yeceği “4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2017”ye bekliyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   

KLİMUD HABERLERİ 

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 
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  Değerli Meslektaşlarım, 

 

  Zor bir yılı arkamızda bırakarak yenisine umutla bakmak istediğimiz bir dönemde KLİMUD Okulları yönetimi ola-

rak sizlerle yeni bir heyecanı paylaşmanın gururu içindeyiz.  

  Bu yıl 12-16 Nisan 2017 tarihleri arasında “KLİMUD OKULLARI-3 Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi” 

okulunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde Eskişehir’de gerçekleştireceğiz.  

  Okul hakkında duyduğumuz heyecanı ve bazı bilgileri sizinle paylaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Derne-

ğimiz KLİMUD henüz yokken birçok derneğin çeşitli isimlerle duyurusunu yaptığı “okulların” duyurularına gıpta ile 

bakıp, hatta bazılarına katılımcı veya eğitici olarak katılım göstermiştik. Bütün bunları yaşarken bizim meslek gru-

bumuzun da bir gün bunlara benzer “okullar” düzenleyip düzenleyemeyeceğini düşünür ve çoğu zaman hayalini 

bile yaşamadan gerçekliğin sertliğiyle kendimize geliverirdik. Mikrobiyoloji bilimi bu bakımdan birçok uygulama 

alanına katkı verip, uygulamalar yarattığı halde, yarattığı katma değerlerden en az yararlanan meslek grubunun 

da mikrobiyologlar olduğunu üzüntü ile idrak etmekteyiz.  

  “Ülkemizde alanımızda bir uzmanlık derneğinin kurulmasının zamanı gelip geçti bile” diye düşünen bir avuç mes-

lektaşımızın kararlılığı ile başlayan sivil toplum hareketimizin, sağlık hizmetlerinin istenilen kalitede yürütülmesin-

de sözü geçen, katkı veren, olmazsa olmaz bir uzmanlık dalı olduğunu göstermiş olmanın haklı gururu hepimizin-

dir. İşte bu gayretlerin bayraktarlığını yapan sayın hocamız, derneğimiz onursal başkanı Prof. Dr. Yurdanur 

AKGÜN’ün ev sahipliğinde “KLİMUD OKULLARI-3 Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi” okulunu gerçekleştireceğiz. 

Bu yıl da dernek yönetim kurulumuz yine sizlerden gelen talepleri değerlendirerek okul konusunu müthiş bir isa-

betle Laboratuvar Yönetimi olarak belirlemiştir. 

  Derneğimizin himayesinde gerçekleştireceğimiz bu okulumuzda da bundan önceki diğer ikisinde olduğu gibi öğ-

renerek, değişerek, gelişerek, motive olarak, yeni sınıf arkadaşları edinerek, özleyerek ve en önemlisi mesleğimizi 

icra ederken başvuracağımız yönetsel bilgi birikimini, becerilerini ve davranışlarını kazanarak mezun olacağız. 

Okulumuz Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN’ün anabilim dalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikro-

biyoloji Anabilim dalının katkılarıyla ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecektir. 

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Eskişehir’de bulunmaktan büyük keyif alacağımızı, baharı orada karşılayaca-

ğımızı, Porsuk plajını imrenerek seyredeceğimizi, Masal Şatosunu çocuklarımıza daha güzel anlatacağımızı hayal 

ederek siz meslektaşlarımızı KLİMUD OKULLARI-3’e davet ediyoruz. 

  Derneğimizin kurulduğu 25 Mayıs 2009 tarihinden itibaren tüm üyelerinin hatta üye olmaya fırsat bulamamış 

meslektaşlarımızın gösterdiği özveri dernek yönetim organlarını öyle motive etmektedir ki her an yeni bilimsel 

etkinlikler oluşturma heyecanını yaşatmaktadır. Bilimsel etkinliklerde görev alan, katılımcı olarak katılan ve geri 

dönüşleriyle daha iyisini yapmanın gücünü veren siz meslektaşlarımızla birlikte bu  heyecanları yaşamak cesareti-

mizi, hedeflerimizi, umutlarımızı da büyütmemizi sağlamaktadır. Okula göstereceğiniz ilgi bu düşüncelerimizdeki 

haklılığı gösterecektir. 

  Okul konusu ile ilgili derneğimiz web sayfasından ulaşabileceğiniz “KLİMUD BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2017” kitap-

çığında  (www.klimud.org/public/uploads/files/KLIMUD-2017-Etkinlikler-Kitapcigi.pdf) içerik hedefe yönelik anla-

tılmıştır.  

  Okul çıktısı “Olduğundan daha fazla profesyonel tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı yöneticisi” olarak belirlenmiştir.  

“KLİMUD OKULLARI-3 Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi” müfredatını ve konusunda deneyimli yönetici ve eğiti-

cilerini sizlere sunmaktan ayrıca kıvanç duymaktayız.  

  Derneğimizin sizlerin üyelik aidatları ve kongrelerimizde yapılan sponsor bağışları dışında hiçbir geliri olmadığını 

hatırlatmayı görev sayıyoruz. Günümüzde bilimsel etkinlik düzenleyebilmenin olmazsa olmazlarından biri de maa-

lesef ekonomik güçtür. Dolayısıyla okul giderinin büyük bir kısmı derneğimiz tarafından sağlanan ekonomik deste-

ğin yanında katılımcılardan da bir miktar destek istenmektedir. Okul duyurusunda bütün bu detaylar hakkında 

sizleri bilgilendireceğiz. 

  Okulumuza ev sahipliği, yönetici, eğitici, kolaylaştırıcı, katılımcı olarak destek olan meslektaşlarımıza yürekten 

teşekkür ediyor, okulda buluşmayı diliyoruz. 

 

Dr. Faruk AYDIN 

“KLİMUD OKULLARI-3 Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi”  

Okul Yönetimi Adına 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-3 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 
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Okul Modülleri ve Organizasyon 

Modüller: 

Giriş 

Laboratuvar tasarımı ve organizasyonu 

Kolaylaştırıcı : Aynur Eren TOPKAYA  

Eğiticiler  : Rüçhan SERTÖZ, Yavuz DOĞAN. 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının hakları ve sorumlulukları 

Kolaylaştırıcı : Yurdanur AKGÜN  

Eğiticiler  : Yüce AYHAN, Nevgün ÖZEN 

Laboratuvarda kalite yönetimi  

Kolaylaştırıcı : Neriman AYDIN  

Eğiticiler  : Aydan ÖZKÜTÜK, Alpay ÖZBEK 

Laboratuvarda veri yönetimi ve dokümantasyon 

Kolaylaştırıcı : Melek DEMİR 

Eğiticiler : Işın AKYAR,  Selin Nar ÖTGÜN 

Satın alma ve stok yönetimi 

Kolaylaştırıcı : Faruk AYDIN  

Eğiticiler  : Betigül ÖNGEN, Banu BAYRAKTAR, Abdurrahman KİREMİTÇİ 

Olağan dışı durumlarda mikrobiyoloji laboratuvar yönetimi 

Kolaylaştırıcı : Güner SÖYLETİR   

Eğiticiler   : Z.Ceren KARAHAN, Banu SANCAK 

Kapanış 

 

      Organizasyon: 

Okul Yönetimi: 

Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN, Okul Onursal Müdürü 

Prof. Dr. Faruk AYDIN, Okul Müdürü 

Prof. Dr. Aynur Eren TOPKAYA, Müdür yardımcısı 

Prof. Dr. Melek DEMİR, Sekreter 

Doç. Dr. Berrin ESEN, Okul KLİMUD Yönetim Kurulu Koordinatörü 

Eğitim Koordinatörleri: 

Prof. Dr. Aydan ÖZKÜTÜK 

Uzm. Dr. Yüce AYHAN 

Yerel Organizasyon Komitesi: 

Prof. Dr. Gül DURMAZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD Başkanı 

Prof. Dr. Tercan US, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Abdurrahman KİREMİTÇİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD Öğretim Üyesi 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-3 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 
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2017 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi 
Türkiye için umutlu, bereketli, 2016 'daki olumsuzlukların yaşan-

mayacağı bir yıl olmasını dileriz. 
Size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, sevgi ve 

huzur getirmesi temennisiyle, mutlu yıllar dileriz. 

KLİMUD HABERLERİ 
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  Geçenlerde ''Cell Metabolism'' dergisinde, bu sorunun sorul-

masına neden olan bir makale yayınlandı. Çalışmanın ilginç 

bulguları var. Kısaca bahsedelim... 

  Araştırmacılar, kommensal E.coli suşlarına, besleyici mad-

delerin bulunduğu bir ortam sağlıyorlar. Besleyici maddeler 

bakterilerin logaritmik üreme evresine geçmesini sağlıyor. 

Logaritmik üreme evresi 20 dakika süreyle devam ediyor. 20 

dakika sonra, ortamda besleyici madde bulunsa bile, bakteri-

ler logaritmik üreme evresinden, durağan evreye geçiyor. Araştırmacılar, E.coli' nin hızlı üreme evresinde ürettiği 

proteinler ile durağan evrede ürettiği proteinlerin farklı olduğunu saptıyorlar. 

  Besinleri alarak doyan bakterilerin (durağan evredeki bakterilerin) ürettiği proteinler kobaylara verildiğinde, bu 

proteinler kobaylarda tokluk hissini uyaran hormonların salgılanmasına neden oluyor ve kobayların besin tüketi-

minde akut bir azalma gözleniyor. Logaritmik üreme evresindeki bakterilerin salgıladığı proteinler kobaylara veril-

diğinde ise böyle bir etki oluşmuyor. 

  Araştırmacılar aynı çalışmada, durağan evredeki bakteriler tarafından üretilen proteinlerin verildiği kobay grubu-

nun beyinlerini de inceliyorlar. Durağan evrede üretilen proteinlerin, kobayların beyinlerindeki ''iştah azaltıcı'' nö-

ronları aktive ettiğini de yine bu çalışmada gösteriyorlar. 

  Çalışma sonucunda şekillenen hipotez şu şekilde : Bağırsak florasındaki E.coli bakterileri, konağın yediği yemek-

lerle besleniyor ve beslenmesini tamamladıktan sonra konağa şu mesajı gönderiyor. Tamam doydum, artık ye-

me... Konak da bu mesajı alıyor ve yeme eylemini sonlandırıyor. 

  İnsanlarda tokluk hissinin yemekten 20 dakika sonra oluşmaya baş-

ladığı biliniyor. Kommensal E.coli bakterileri de, kendilerine besin 

verildikten 20 dakika sonra hızlı üreme evresinden, durağan evreye 

geçiyor ve bu evrede ürettiği proteinlerle tokluk hissini uyaran hor-

monların salgılanmasına sebep oluyor. Bu bir tesadüf mü? 

  Bu çalışmanın ardından sorulması gereken birçok soru daha var : Bağırsak florasındaki diğer bakteriler de, 

E.coli' nin ürettiği proteinlere benzer proteinler üretiyor mu? İleride yapılacak diğer çalışmalar, bu çalışmanın so-

nuçlarını doğrulayacak mı? Kobayların kullanıldığı bu çalışmanın sonuçları, insanlar için de geçerli mi? E.coli' nin 

beslendikten sonra ürettiği proteinler obezite tedavisinde kullanılabilir mi?..... Bu soruları cevaplandırabilmek için, 

daha geniş kapsamlı, birçok farklı çalışmanın yapılması gerekiyor. Bilim dünyası gelişmeleri yakından takip ede-

cek...  

                                                                                                                         Dr. H. Cenk MİRZA, AFIAP 

 

Kaynak : Breton J, Tennoune N, Lucas N, Francois M, Legrand R, Jacquemot J, Goichon A, Guérin C, Peltier J, 

Pestel-Caron M, Chan P, Vaudry D, do Rego JC, Liénard F, Pénicaud L, Fioramonti X, Ebenezer IS, Hökfelt T, 

Déchelotte P, Fetissov SO. 2016. Gut commensal E. coli proteins activate host satiety pathways following nutrient

-induced bacterial growth. Cell Metab. 23:324-34. 

İştahımızı bakteriler mi kesiyor? 
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Hazırlayan: Prof.Dr.Özay Arıkan Akan 

 

  Grip mevsimi başlarken dünyayı sallayan bir hastalıktan,  ‘İspanyol gribi’nden söz etmek 

istiyorum. Bu seferki yazıda sanattan çok tarih ve bir de uyuyan prenses öyküsü var.  İs-

panyol gribine yol açan etken H1N1 tipi bir influenza virusüdür. Bu virus son yıllarda sıkça 

konuşulan domuz gribinin atası sayılabilir. İspanyol gribi pandemisi Birinci Dünya Sava-

şı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, bir yıl içerisinde yirmi milyonun üze-

rinde insanın ölümüne yol açmıştır. Kimi tarihçilere göre dört yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken 

olmuştur. Ölenler daha çok bağışıklık sistemi iyi çalışan, genç, sağlıklı erişkinlerdir. Hastalık çok hızlı seyirliydi. 

Sabah yataktan kırgın kalkan birisi aynı günün akşamı ölebiliyordu. Herkes şoktaydı; hatta dünyanın sonu geldi 

diye düşünenler de vardı.  Kayıp sayısı Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpların çok üstündeydi. Zaten insanlığa sa-

vaşlardan daha çok pandemilerin zarar verdiği gerçeği tarihin acı gerçeklerinden biri değil midir?  

  O tarihlerde savaşın içinde yer alan birçok ülke bu salgını saklarken, savaşa girmeyen İspanya, hastalığı medya-

ya yansıtan ilk ülke olmuştur.  Bu nedenle hastalık İspanyol gribi olarak tarihe yazılmıştır. Başlangıcından itibaren  

6 ay içinde tüm dünyaya yayılan salgın, 1918 Eylül-Kasım aylarında zirve noktasına ulaşmış ve Türkiye dahil tüm 

dünya ülkelerini etkilemiştir. Hastalık Nazım Hikmet’in bir şiirinde karşımıza çıkıverir; 

 

Biz ki İstanbul şehriyiz, 

Seferberliği görmüşüz: 

Kafkas, Galiçya, Çanakkale, Filistin, 

Vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi 

Bir de İttihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi 

914'ten 918'e kadar yedi bitirdi bizi." 

(Kuvayi Milliye Destanı’ndan)  

 

  Türkiye’nin Van Gogh’u olarak  bilinen ünlü ressam Fikret Mualla (1903 -1967) Galatasaray Lisesi'nde öğrenciy-

ken annesini İspanyol gribinden kaybetmiştir. Hastalığı annesine bulaştırdığı için yoğun suçluluk duymuştur.  Bu 

suçluluk duygusu yaşadığı sürece onu bırakmamış, ruhsal dengesizlik yaşamının bir parçası olmuştur. Ancak re-

simleri depresif hayatının aksine bol renkli ve sıcaktır (bknz resim).  Annesini bu nedenle kaybeden ünlülerden bir 

başkası şair ve yazar Ziya Osman Saba (1910-1957)’dır. Atatürk’ün de 1919’da Samsun’a geçmeden ‘İspanyol 

nezlesi’ geçirdiği rivayet olunmaktadır.  

 

 

 

 

Fikret Mualla’nın yaptığı resimlerden bir örnek 

 

 

Yirminci yüzyılda bir uyuyan güzel öyküsü 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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  Korkunç salgın iki yıl içinde kendiliğinden kesilir. Bunda bağışık popülasyonun artmasının rolu olabilirse de bir 

görüşe göre neden, etken olan süpervirüsün spontan mutasyonudur. Bilim adamları o dönemdeki virüsü yıllar 

sonra hastaların saklanmış otopsi materyallerinden izole ve identifiye etmeyi başarmışlardır. Etken virus halen 

Atlanta’da özel laboratuvar koşullarında saklanmaktadır. 

Şüphesiz 20-25 milyon gibi bir kayıp rakamı birçok hazin öyküyü de içinde taşır. Bunlardan bir tanesi modern bir 

uyuyan güzel masalını andırır; 

 1920 yılında İtalya’nın Palermo şehrinde Rosalia Lombardo adlı iki yaşında bir kız çocuğu, grip salgını sı-

rasında yüksek ateş ve zatürre tablosu ile hayata ve sevenlerine veda eder. Kızının ölümüne çok üzülen güçlü ve 

varlıklı babası General Mario Lombardo, acısını hafifletebilmek için onu ölümsüzleştirmek ister. Dönemin ünlü tah-

nit (mumyalama) ustası Dr. Alfredo Salafia’ya ulaşır. Dr. Salafia babasının hiçbir maddi destekten kaçınmaması 

sonucu geliştirdiği çok özel formülleri kullanarak küçük kız için zamanı dondurur ve Rosalia işlem sonrası camdan 

yapılma ebedi tabutuna konulur. O hep iki yaşındaki masum hali ve saten kurdelesiyle hayata bakacaktır artık. 

Küçük kız adeta zamanımızın uyuyan güzelidir ve bu haliyle ‘dünyanın en mükemmel görünümlü mumyası’ 

ünvanını da hak etmiştir. 'Uyuyan güzel'den farklı olarak ne yazık ki onu sonsuz uykusundan hiçbir öpücük uyan-

dıramayacaktır. Bu hikayenin mutlu sonu belki de yıllar içinde bilim dünyasının çabaları sonucu ateşli hastalıklar-

dan çocuk ölümlerinin azalmış olmasıdır. Rosalinda’nın öyküsü bana iki şey düşündürdü; 1-Masallar hayal dünya-

sını yansıtsa da aslında içinde günlük hayattan birçok ögeler taşıyor, 2-Dünya döndükçe bilinmezliklerin ve bilimin 

savaşı sürecek. İkinci şıkkın açıklaması öykünün devamında… 

 

 

 

 

 

         Cam tabut içerisinde Rosalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                       Dr. Alfredo Salafia  

Yirminci yüzyılda bir uyuyan güzel öyküsü 
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  Aile sonra doğan kızlarına da Rosalia adını verir. Baba General Lombardo, Rosalia’dan sonra 60 yıl daha yaşar. 

Dr. Salafia ise minik mumyasından 13 yıl sonra dünyayı terk eder. Ne yazık ki mumyanın formülünü kimseyle 

paylaşmamıştır. Rosalia’nın mumyasının yüzünde son yıllarda bozulma belirtileri ortaya çıkması üzerine yapılan 

incelemelerde iç organlar hayret ettirici şekilde sağlam olarak bulunmuş. Bu çalışmalar sırasında konu ile ilgilenen 

kişilerden biri olan arkeolog Piombino Mascali, Dr. Salafia’nın ailesine ulaşıyor ve 1999 yılında eşyaları arasında 

bir defterde kendi el yazısıyla yazdığı gizli formülleri buluyor. Formüldeki kimyasallar formalin, çinko tuzu, alkol, 

salisilik asit ve gliserinden oluşmaktadır. Formalin bedenin kurumasına yardım ederken, gliserin mumyalama işle-

mine neden oluyor, salisilik asit mantar üremesini engelliyor, çinko ise vücuda sertlik ve sağlamlık kazandırıyor-

du. Ailesinin istememesine karşı mumyanın bozulmaması için çalışmalar bilim dünyasınca devam ediyor.  

 

  İki yıl sonra 100 yaşına basacak olan minik kız 1918 yılı büyük grip salgınının hüznünü günümüze taşıyor. 

Rosalia, Palermo şehrinde bulunan ve yaşayan ölüler manastırı olarak da bilinen ve çok ilginç bir öyküsü olan 

Capuchin Manastırı yeraltı mezarlığında, cam tabutu içerisinde görülebiliyor. 

 

  Bol C vitaminli ve bol sağlıklı, gripsiz bir kış dileğiyle… 

 

  Bir sonraki sayıya grip, sanat ve sanatın selfisi otoportreler… 

Yirminci yüzyılda bir uyuyan güzel öyküsü 
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MİKROBULMACA 

 

     

     

      

     

     

     

   

     

     

     

   

     

     

     

   

     

     

     

   

     

     

      

 

 OKRATOKSİN     GOM              OKSİYÜR   LOA  LOA 

 KAPSİT      EUCAST   CLSI   MAKROFAJ 

 NEMATOD     LİNEZOLİD   FUSARİUM  PFGE 

  

GİZLİ CÜMLE 

_ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _   ,    _ _ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ .  

 

 

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en üstteki satırdan başlayarak soldan sağa 

birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! Gizli cümle, Tagore'nin ünlü bir sözü... 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı veya çapraz şekilde 

yerleştirilmiş olabilirler!! 

  

              

    

              

    

              

    

              

    

              

    

D B O R Ş E D Z E A 

İ M A N Ü O G U Y O 

L K T U T Y C F R M 

O B O A Ş A İ U P A 

Z A M G S C L S I K 

E E E T İ S P A K R 

N İ S K O T A R K O 

İ Ç E N Z G A İ M F 

L L O A L O A U A A 

N V A R D M I M R J 
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 Probiota 2017 : 1 - 3 Şubat 2017, Berlin, Almanya. 

 2017 ASM Biothreats: Research, Response, and 

Policy meeting : 6 - 8 Şubat 2017, Washington, DC, 

A.B.D. 

 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi : 13 - 17 Şubat 

2017, Antalya, www.suvesaglik.org 

 Uzmanıyla Tartışalım Toplantısı: Antimikrobiyal Yöne-

tim ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 18 Şubat 2017, İstan-

bul 

 İzmir Bölge Toplantısı: Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi,-Akılcı Laboratuvar 

Kullanımı, 24 Şubat 2017,  , İzmir 

 Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve Otoantikor Testleri 

Kursu: 11-12 Mart 2017, Ankara 

 ASM Conference on Mechanisms of Interbacterial 

Cooperation and Competition : 1 - 4 Mart 2017, 

Washington, DC, A.B.D. 

 X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kong-

resi : 12 - 16 Mart 2017, Antalya. 

 ASM Conference on Innovative Microbial Ecology for 

Mitigation of Antibiotic Resistance and Bacterial 

Diseases : 22 - 25 Mart 2017, Crystal City, VA, A.B.D. 

 Denizli Bölge Toplantısı: Tıbbi Laboratuvarlarda Olgu-

larla Risk Değerlendirmesi , 31 Mart 2017  Denizli 

 İstanbul Bölge Toplantısı: Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi- Akılcı Laboratuvar 

Kullanımı,7 Nisan 2017,  İstanbul 

 KLİMUD Okulları 3- Bahar Okulu : Laboratuvar Yöneti-

mi, 12-16 Nisan 2017, Eskişehir 

 Laboratuvardan Kliniğe Antibiyotik Duyarlılık Testle-

ri  Kursu: Nisan 2017 

 Kan Parazitlerinin Tanısı Kursu: 29 Nisan 2017, Gazi-

antep 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

ŞUBAT 2017 

Pzt Sal Ça Per Cu Cm Pa

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

NİSAN 2017 

Pzt Sal Çar Per Cu Cm Pa

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

MART 2017 

Pzt Sal Çar Per Cu Cm Paz 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

http://www.suvesaglik.org
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ARAMIZA YENİ KATILAN UZMANLARIMIZ 

KLİMUD haber bültenidir, parayla satılmaz. www.klimud.org web sitesinin ekidir. 

Sahibi: KLİMUD 

Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI 

Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU , H.Cenk MİRZA 

Tasarım ve Dizgi: Pelin EŞBER 

Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67 

E-posta: info@klimud.org 

YAKLAŞAN ÖNEMLİ GÜNLER 

 Dünya Cüzzam Günü: 29 Ocak 2017 

 Tıp Bayramı: 14 Mart 

 Dünya Tüberküloz Günü : 24 Mart 2017 

 Dünya Sıtma Günü: 25 Nisan 2017 

ADI SOYADI  KURUM  

Feray DURSUN Iğdır Devlet Hastanesi 

Muhammed Ali MUTLU Bitlis Devlet Hastanesi 

Dilek EMİR Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve  

Araştırma Hastanesi 

Neslihan Eda DEMİRKAN SBÜ. Erzurum Bölge Eğitim ve  Araştırma Hastanesi 

Hakan ODABAŞI SBÜ. Samsun Eğitim ve  Araştırma Hastanesi 

Caner YÜRÜYEN Malatya Devlet Hastanesi 

Mehmet Veysel COŞKUN Gümüşhane Devlet Hastanesi 

Sezcan SAĞLAM Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Yusuf AFŞAR Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hasta-

nesi 

Özlem TUNCER Yozgat Devlet Hastanesi 

Ali Korhan SIĞ Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Reyhan MUTLU Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Sema TORTOP Yozgat Devlet Hastanesi 

Özlem AYTAÇ Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

http://www.klimud.org

