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  Geçen hafta içerisinde laboratuvarımıza telefonla “kızamık” testi çalışıp çalışmadığımız soruldu. Soru-

lan etken çok önemli bir etkendi ve gerçek vaka var ise bölgemiz için de çok önemli olduğundan arka-

daşlardan telefonu alıp kendim konuştum. Bulunduğumuz ilin bir ilçesinde çocuk hastalıkları uzmanı 

doktoru iki gündür geçmeyen döküntüsü olan bir çocukta şüphelendiği için kızamıkla ilgili test çalıştır-

mak istediğini söylüyordu. Bizim çalışmadığımızı ancak çok önemli bir hastalık olduğu için ilçelerinde 

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü aradıklarında kendilerine yardımcı olacaklarını söyledim. Bir an tereddüt etti 

ve ilçedekiler de yardımcı olur mu gerçekten diye sordu. Şu an çalıştığım kuruma geçmeden önce, 

Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nda Viroloji laboratuarında çalıştığımdan, hatta 

kısa bir dönem Ulusal Kızamık Laboratuvarı ile ilgili işlemleri de yürüttüğüm için emin olduğumdan bu 

konuda yardım alacağını söyledim. Telefonu kapatmadan son kez yardımım olursa diye hastada kıza-

mıkçık için test yaptırıp yaptırmadığını sordum. Doktor arkadaşımız kızamık yani rubeola sorduğunu, 

rubella sormadığını söyleyince, ilçe halk sağlığı müdürlüğüne mutlaka müracaatını telkin ederek ko-

nuşmamız tamamlandı. Konuşmadan belli olduğu gibi Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi Siste-

mi’nden haberi yoktu. 

  Bulaşıcı hastalıkların erken tanısı salgınların önlenmesi için çok önemli. Ayrıca hastalıkların izlenmesi 

ülke genelinde alınabilecek önlemleri de yönlendirmekte. Bu amaçla ülke genelinde yapılanları belki de 

“genç” nesil sağlık çalışanlarına tekrar hatırlatmak gerekli görünüyor. Sağlık eğitiminde özellikle bu 

noktaların da vurgulanması ve mezuniyet sonrası eğitimlerde tekrar gündeme alınması yapılan işlem-

lerin unutulmaması ve doğru yürütülmesi için faydalı olacaktır. 

  Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu sahada çalışan her düzey kişi için pek çok rehber ve 

doküman hazırlamış durumda. “ http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/”  web adresi bu dokümanların 

sunulduğu çok önemli bir adres. Burada yer alanlar sadece Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları için değil, 

sahada hastalıklarla ilk karşılaşacak hekimler için de hazırlanmış.  “Hekimler için Tanı Rehberi” klinik 

tanıyı koyacaklar için alfabetik olarak listelenmiş hastalıklar için klinik tanı kriterleri, nasıl örnek alına-

bileceği ve hangi testler ile tanının doğrulanabileceğini anlatmakta. “Laboratuvarlar için Tanı Rehberi” 

ise, bizleri hedefleyerek, kullanacağımız teknikler için rehberler sunmakta. Anlattığım bu rehberlerin 

basılı şekilleri pek çoğunuza ulaşmış da olmalı. Ancak yeni mezunlarımız bunlardan uzak kalıyor olabi-

lir. Internet sitesinden güncel şekillerine ve tümüne hızlıca ulaşmak mümkün. 

  Diğer bir site, özellikle bilgi notları ve vaka bildirim formlarının yer aldığı “http://www.thsk.gov.tr/

dokumanlar/70-bulaşıcı-hastalıklar-daire-başkanlığı-dökümanları.html” adresi. İncelediğinizde mutlaka 

kullanacağınız veya aradığınız bir formu, dokümanı görebileceğinizden eminim. Burada benim özellikle 

dikkat çekmek istediğim “Grup D enfeksiyon etkenleri bildirim fişi (Form-014D). Siz en son hangi bas-

kısını kullanıyorsunuz kontrol ettiniz mi hiç? Bakmanızı öneririm. 

  Alanınızda güncel bilgiler ve eğitimlerden faydalanmak istiyorsanız uzmanlık derneğinizin yanınızda 

olduğunu unutmayın. 

  Bu bülten sayımıza hoş geldiniz. 

 

Dr. Alper AKÇALI 
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  18 Şubat 2017 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleş-
tirdiğimiz, KLİMUD - Antibiyotik Duyarlılıklarının Sap-
tanması ve İzlenmesi (ADSİ) ve TMC- Antimikrobik Du-
yarlılık Testlerinin Standardizasyonu  Çalışma Grubu 

işbirliği ile Marmara Üniversitesi Pendik EAH ev sahipli-
ğinde düzenlenen ‘‘Antimikrobiyal Yönetim ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı’’ konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sü-
rekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla 
destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 
  24 Şubat 2017 Cuma günü İzmir’de gerçekleştirdiği-
miz, KLİMUD - Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve 
Akreditasyon Çalışma Grubu işbirliği ile Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  ev sahip-
liğinde düzenlenen ''Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 

Akılcı Test Seçimi - Akılcı Laboratuvar Kullanımı 
(Bruselloz örneği ile)'' konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sü-
rekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla 
destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
   

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 11-12 Mart 

2017 tarihleri arasından Düzen Laboratuvarlar Grubu ev 

sahipliğinde düzenlenen ‘‘Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve 

Otoantikor Testleri Kursu’’ 20 kursiyerimizin katılımıyla 

gerçekleştirildi. KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma 

Grubu işbirliği ile gerçekleşen kursumuzun düzenlenme-

sinde emeği geçen, başta Düzen Laboratuvarlar Grubu 

olmak üzere tüm Çalışma Grubu üyeleri ve eğitmenleri-

mize teşekkür ediyoruz. 

  31 Mart 2017 Cuma günü Denizli’de gerçekleştirdiği-

miz, KLİMUD - Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu 
işbirliği ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  ev sahipliğinde düzenlenen 
' ' T ı bb i  Labo ra tuvar l a rda  O lgu la r l a  R i sk 
Değerlendirmesi'' konulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli 
Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve sunumlarıyla des-
tek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

KLİMUD HABERLERİ 

  KLİMUD Bölge Toplantısı                        

24 Şubat İZMİR 

KLİMUD Uzmanıyla Tartışalım Toplantısı 

18 Şubat İSTANBUL 

Uygulamalı İleri IIF(İFA) ve Otoantikor 

Testleri Kursu                                         

11-12 Mart ANKARA 

KLİMUD Bölge Toplantısı                        

31 Mart DENİZLİ 
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  7 Nisan 2017 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirdiği-
miz, KLİMUD- Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve 
Akreditasyon Çalışma Grubu işbirliği ile Acıbadem Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

ev sahipliğinde düzenlenen ''Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi - Akılcı Laboratuvar 
Kullanımı ( Bruselloz örneği ile)'' konulu Sürekli Tıp Eği-
timi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine katılımı ve su-
numlarıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza teşek-

kür ederiz. 

   

  Derneğimizin kurucu üyelerinden Prof. Dr. I. Pınar 
Zarakolu Köşker, 4 Mart 2017 tarihinde 13. Uludağ Ji-
nekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi'nde 'Alt Genital Sis-

tem Enfeksiyonlarında KLİMUD kılavuzu çerçevesinde 
tanı ve tedavi' başlıklı konuşmayı 2 ayrı oturumda Kadın 
Doğum ve Aile Hekimi Uzmanlarına yapmıştır.  
  Hocamıza teşekkürlerimizi sunarız.  

 

  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Toraks 
Derneği işbirliğinde Türk Toraks Derneği Bilimsel ve 
Sosyal Platformu olan ‘‘TORAKSIM’’ platformunda 16 
Mart 2017 günü ‘‘Doğru Örnek Doğru Sonuç’’ konulu 
canlı konferans gerçekleştirilmiştir. Bu canlı konferansta 

derneğimizi temsilen yer alan hocalarımız Prof. Dr. Şöh-
ret Aydemir, Prof. Dr. Candan Çiçek ve Prof. Dr. Nuran 
Esen'e teşekkürü bir borç biliriz.  

  Derneğimiz genç uzman ve asistanlarının bilimsel 

alandaki gelişimlerine bir katkı sağlamak amacıyla 
yürüttüğümüz ECCMID Kongre Desteği Pro-
gramı kapsamında, 2017 yılına ait kongre burs deste-
ğini almaya  Asis. Meltem KAYA ve Uzm. Dr. Ömür PAR-
KAN hak kazanmıştır. 

 

KLİMUD HABERLERİ 

Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde 

KLİMUD 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

7 Nisan İSTANBUL 

TORAKSIM Canlı Konferansı Yapıldı!.. 

ECCMID 2017 Kongre Desteği 
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    22-25 Nisan 2017 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen 

27. ECCMID'de, ESCMID "Affiliated Society" olmamız 

nedeniyle bir standımız açılmıştır. Emeği geçenlere te-

şekkürlerimizle...   

  

   ‘Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’ 13 Mayıs 2017 ta-
rihinde ‘çok merkezli bilgisayar ortamında’ yapılacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz. 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Web sitemizi yenileme çalışmaları kapsamında yaptığı-

mız değişikliklerle beraber,  hedeflerimiz arasında yer 

alan web sayfamızın İngilizce versiyonu tamamlanmış-

tır. İşbirliği yapmayı düşündüğünüz uluslararası kişi ve 

kuruluşlarla derneğimizin İngilizce web sayfası bilgilerini 

paylaşabilirsiniz. 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD, ECCMID 2017 Viyana’da!.. 

Yeterlik Sınavına Başvurdunuz mu? 

KLİMUD İngilizce Web Sayfası 

Kullanımda!.. 
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  KLİMUD OKULLARI etkinlikleri çerçevesinde 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında KLİMUD OKULLARI-3  Bahar 
Okulu: “Laboratuvar Yönetimi”  okulumuzu  Eskişehir’de gerçekleştirmiş bulunuyoruz.  
Okulumuzda 38 katılımcı, 13 eğitici ve 6 kolaylaştırıcının katılımı ile beş gün boyunca (Toplam 50 saat) yoğun bir 
eğitim yapılmış ve daha önce duyurduğumuz program içeriğine uygun olarak  başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 
Eğitimler her gün sabah 08.00 itibariyle başlamış ve akşam 19.00’a kadar sürdürülmüştür. Okul katılımcılarından 

her gün hem eğitim modülleri hem de okul günü ile ilgili geri bildirimler alınmış, okul yönetimi ve eğiticilerle aynı 
gün sonunda geç saatlere kadar geri bildirimler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda mümkün olan 
revizyonlar hızlıca yapılarak yeni güne yeni bir motivasyonla başlanmıştır.       

  Aktif 50 saatlik okul eğitimi; okul öncesi hazırlıkların yanı sıra okul boyunca her gün 3-4 saatlik ek hazırlıklarla 
desteklenmiştir. Bütün eğitici ve kolaylaştırıcılarımız da en az katılımcılarımız kadar çalışarak KLİMUD’a yakışır bir 

okul oluşturmuştur. Okul sonunda katılımcılar ve eğitimde görev alanların tamamından okul geri bildirimi alınmış-
tır. Eğiticiler ve katılımcıların okul ile ilgili ortak görüşleri; okulun başarılı, yenilikçi, fedakarlıkla hazırlanmış ve 
sonunda mutluluk veren bir okul olduğu, ayrıca okul konusunun çok yerinde seçildiği ve mutlaka tekrarının gerek-

tiği ve en önemlisi de hepimizi heyecanlandıran duygularda birleştirmiş olduğudur. Özetle tüm katılımcılar okul-
dan değişerek ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. 

  Okul yönetimi olarak; okulun yapılmasında ev sahipliği yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Eğitim ve Uygulama Oteli’ne, sosyal ve bilimsel destek veren Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı-
na, okulun yapılmasına olanak sağlayan KLİMUD Yönetim Kurulu’na, okula eğitici ve kolaylaştırıcı olarak bilimsel 
destek veren eğitim organizasyon ekibimize ve tüm katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz. 

  Bilgilerimizin paylaştıkça artmasını sağlayan, camiamızın giderek bütünleşmesine katkı veren bu okulların deva-

mında da, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‘‘ Klimud 2017 ajandasında da yer alan, Sokrates'in  ''Kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini 

sağlayabilirim'' sözü kanımca 3. Bahar Okulu'nu özetliyor. Kimi modüllerde beyin fırtınası, kiminde beyin 

tsunamisi yaşadık.. Laboratuvar yönetirken karşımıza çıkan ya da çıkması muhtemel sorunlara, interaktif eğitim-

lerle bizzat yaşamışçasına çözüm yaklaşımları geliştirdik. Teorik bilgi yükünden ziyade pratik çözümlere odaklan-

dık, ki ihtiyacımız olan da buydu.. Eğiticilerimizin gayreti, heyecanı ve içtenliği takdire şayandı. Okul sonrası 

laboratuvarlarımıza döndüğümüzde de başımız sıkıştığı an onları arayabileceğimiz duygusunu hissettirdiler bizle-

re.’’ 

Dr. Nida ÖZCAN 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-3 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 

Gerçekleştirildi!.. 
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‘ ‘ KLİMUD ‘a "BEN" olarak katılıp "BİZ" olarak yeni aktivitelerle dönülür.‘ ‘  
 

Dr.Levent AKSOY 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
‘‘Bahar okulunu yeni bitirmiş biri olarak ben de izlenimlerimi taze taze yazayım. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz, bu 

kadar gayret ve özveri az bulunur. Şunu net olarak söylemek istiyorum: Derneğimizin her türlü toplantı, okul vb. 
etkinliğine koşa koşa gitmeye çalışalım. Ortada büyük bir emek ve sonuçta çok faydalı paylaşımlar var.’’ 
 

Dr. Elif SARI 
 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-3 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 
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‘‘Derneğimizin başarılarına ve takdire şayan çalışmalarına bir yenisi daha eklenmiştir bu bahar okuluyla.Emeği 

geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim.’’ 

Dr.Safinaz DEMİRKAYA 

 
‘‘ Klimud 3. Bahar Okulu'nda; 
*Ne kadar tecrübeli olursak olalım,her zaman öğrenmek için bir çok şey olduğunu anladım. 
*3. Bahar Okulu, üzerinde titizlikle  çok çalışılarak hazırlanmış ve tam zamanında tüm programların gerçekleşti-
ği  bir organizasyondu. 
*Tüm eğitimci hocalarımızın  gayretleri, çalışkanlıkları, sıcacık davranışları ve samimiyetleri için çok tesekkür ede-
rim. 

*Ayrıca deneyimlerini ve fikirlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcı uzman ve asistan arkadaşlarıma da teşekkür 

etmek istiyorum. Çok güzel dostluklar kurdum, yeni bilgiler edindim.  
***Üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum Klimud ailesiyle başka organizasyonlarda da görüşmek dileğiyle..’’ 

  
Dr. Pervin Özlem BALCI 

 
 

‘‘Hem bilimsel hem de sosyal anlamda inanılmaz bir hafta geçirdim. Birbirinden değerli hocalarımın tecrübelerin-

den faydalandım, tevazuları karşısında her birine bir kez daha hayran oldum. 
Farklı yerlerden gelen meslektaşlarımla tanışıp fikir alışverişinde bulunma ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatım 
oldu. 
Bu şansı elde edip böyle dolu bir hafta geçirerek işlerimize "değişmiş" ve daha motive şekilde dönmemizi sağla-
yan bu okula emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.’’ 

Dr. Bilge Emine DİKENELLİ 
 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-3 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!.. 

 

  Küçük hanımlar, küçük beyler!  

  Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.           

  Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.  

  Sizlerden çok şey bekliyoruz.. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 



 9 

 

Hazırlayan: Dr.Özay Arıkan Akan 

 

    Otoportre sanatçının kendi yüzünü betimlemesidir. Bir anlamda sanat dünyasının     
selfieleri yani (türkçeleştirilmiş ifadeyle) özçekimleri olarak kabul edilebilir. Dış 
görünüşünün yanısıra, yapanın kişiliğini ve o andaki ruhsal durumunu yansıtması açısın-
dan kişinin içs  görünüşünü de verir.Resim dünyasında otoportreleri ile ünlü ressamlar 
arasında        Rembrant, Van Gogh, Picasso gibi pekçok ismi sayabiliriz ancak, bir tanesi 

çocukluk çağında geçirdiği bir infeksiyonunun bıraktığı izlerle şekillenen kişiliğinin etkisiyle 

sanat dünyasına damgasını vuran bir isim olmuştur. “Frida Kahlo”... 20. yüzyıl dünya resim sanatının önemli 
figürlerinden olan Frida Kahlo’nun ve kocası Diego’nun resimleri, ülkemizde 2010 - 2011 yıllarında Pera Müze-
si'nde sanatseverlerle buluşmuştur.  

  Resmi kayıtlardaki ismi ile Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, sanatçı yönü yüksek olan Macar asıllı 
bir baba ve Kızılderili asıllı annenin çocuğu olarak Meksika’da dünyaya gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Çocuk felci aşısının keşfinden yaklaşık 50 yıl önce, 1907 yılında doğmuş olmak Frida Kahlo’nun hayatının en 
önemli travmalarından biri olacaktı. Altı yaşında geçirdiği poliomyelit onu dokuz ay kadar yatağa bağlayacaktı. O 
hasta yatağında yatarken polio aşısının mucidi Jonas Edward Salk henüz iki yaşındaydı. Dr. Salk; hekim ve 

bakteriyolog olduktan sonraki dönemde, 1950’li yılların başında poliomyelit virüsü üzerinde aşı geliştirme çalışma-

larına başlamış ve o dönemdeki bilimsel eğilimleri yıkarak virüsü inaktive etmeyi başarmıştır. 1957 yılına gelin-
diğinde, Dr. Salk’ın aşısı sayesinde ABD’de görülen çocuk felci vakaları %80-90 oranında azaltılmıştı. Salk, bul-
duğu çocuk felci aşısı için patent çıkarmamıştır. Eğer patent çıkarsaydı 7 milyar dolar kazanç sağlayabilirdi. Oysa 
o insanları kurtarmayı seçmişti.  

 

 

Dr. Salk 

 

 

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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  İnsan sağlığını paranın önüne koymuş bu nadide bilim adamını saygı ve sevgiyle anarak ressamımıza geri 
dönelim. 

  Cocuk felci “tahta bacaklı kız” olarak alay edilmesine neden olsa da ne yazık ki Frida Kahlo’nun hayatındaki sağ-
lık dramlarının sonuncusu değildi.18 yaşında okuldan dönerken bindiği otobüsün trenle çarpışması sonucunda 
geçirdiği çoklu vücut travmasından sonra, iki yıl yatağa bağımlı yaşayacak ve 32 kez opere edilecektir. Kazadan 
sonra korseler, hastaneler ve en önemlisi dinmeyen ağrılar ömrü boyunca ona eşlik edecekti. Çocuk felci nedeni 

ile sakat olan sağ bacağı yıllar sonra 1954’te kangren yüzünden kesilecektir. 

  Kahlo yattığı  dönem  boyunca,  ailesinin  teşviki  ile  sıkıntı  ve  acıdan  kaçmak  için  resim  yapmaya           
başladı.Başlangıçta çok önemsemedi ama  sonraları  “resim hayatımı tamamladı” diyerek resme odaklandı. 
Parçalanmış bedeniyle yüzleşmek başlangıçta zor olsa da yatağının tavanına astıkları aynaya bakarak otoportreler 

yaptı.  Hayatı boyunca yaptığı 143 resimden 45 tanesi otoportredir.  Bu durum kendisiyle çok fazla başbaşa    
kalabilmiş olmasının sonucuydu. “Kendi portremi resmediyorum çünkü çoğunlukla yalnızım, çünkü en iyi 

tanıdığım insanım” demiştir. Bedeni yatağa bağımlı olsa da ruhu özgür ve güçlü bir kadındı.  

 

 

“Nasıl olsa umutsuz olacaksam, hiç olmazsa üretken 
olmalıyım”  

 

 

 

 

 

 

İlk otoportresi kadife elbiseli otoportredir.  

 

 

 

     Kadife Elbiseli Otoportre (1926) 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Frida'nın ne bir akım kaygısı ne de ressam olarak isim yapma gibi bir derdi vardı, sadece çiziyordu. Yaşamını ve 
acılarını resimleyerek yaşam öyküsünü  yazıyordu adeta. Yaşaması mucize idi ama o yetinmeyerek ayağa kalk-
mayı başardı. Hatta aşık oldu. 22 yaşında, daha sonradan hayatının en büyük travması olarak nitelendirdiği, 

boşanıp ikinci kez tekrar evleneceği, kendinden yirmi yaş büyük hayatının aşkı Diego Rivera ile  evlendi. 

  

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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   Sanatçı, ikinci otoportresini (Zaman Uçar - Time flies) evlendiği yıl yapmıştır. Eser, 2000 yılında bir Amerikalı 
koleksiyoner tarafından Sotheby’s in bir açık arttırmasında 5 milyon dolara satın alınmıştır. Bu Latin Amerika 
kökenli bir resme o ana kadar verilen en yüksek fiyat olmuştur. 

 

 

  “Zaman Uçar - Time Flies” (1929) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Resimlerinde yüzü ifadesizdir. Bazen Avrupa giysileri bazen de yerel giysiler içindedir. Sembolik figürlere 

fazlasıyla yer verir ancak kendisini sürrealist yani gerçeküstü olarak değerlendirenlere karşı çıkmıştır. Karşı çık-
mak zaten karakterinin bir parçasıdır. Semboller ve renkler duygularının ifadesidir. Kuşlar ve uçmayı, özgürlük ve 
yaşam olarak anlatmıştır. Zaman Uçar adlı ikinci otoportresinde, ilk otoportredeki melankolik ve karanlık röne-
sans görünümün yerini parlak ve canlı Meksika kültürünün yerel yansıması almıştır. Bu görüntü kocası Diego’nun 
tercihidir ve resim hayatında daha çok hakim olan görüntü artık bu olacaktır. Perdelerin arasından gökyüzü ve bir 

uçak görünür. Sağ taraftaki saat zamanın önemini vurgular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Otoportrelerinin çoğunda örgülü saçlarını toplamış olarak resmedilen Frida’nın özgünlüğünü oluşturan 
görüntülerden birisi de birleşen kaşları ve bazı portrelerinde çok belirgin olan bıyıklarıdır. Kadınlarda bıyık 19. 

yüzyıl Meksika burjuvaları arasında bir asalet sembolü olarak görülmüş zira bu onların tüysüz yerli ırktan değil, 

gerçek İspanyol olduklarının kanıtı sayılırmış.  

  Acıların kahramanı olarak tanımlanan Frida, hastalığını anlatan değişik otoportreler yapmıştır.  

  “Her şey insandan dışarıya taşmıyor mu; kan, gözyaşı, bulutlar, hatta yaşamın ta kendisi”.. 

 

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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  Bu resimde  yatağa bağımlı olduğu dönemde kendisine 
güçlenmesi için yedirilen et ve sakatat türü yiyecekleri res-
metmiştir. Acı onunladır ama bakışlarındaki azim ve güç dik-
kat çekicidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Kırık Kolon - The Broken Column” (1944) 

 

 

 

  Frida, kırılan kemiklerinin iyileşmesi için 5 ay boyunca çelik bir korse giy-

mek zorunda kalmıştır. Kendisini çelik korse içerisinde çizdiği resminde ön 
planda acı ve yalnızlık vardı. Omurgası boyunca uzanan kırıklarla dolu kolon, 
bütün vücuduna yayılmış çiviler, bu acının büyüklüğünün göstergesiydi. Arka 
planda ürkünç bir gökyüzü ve yeryüzü çizilmişti. Gözlerindeki yaşlar büyük 
acıyı göstermekle birlikte her şeye rağmen alımlı bir güzelliği ve güçlü bakış-
ları dikkati çekmekteydi.   

  Evliliği ihanetlerle ve çalkantılarla, boşanıp tekrar birleşmelerle devam eder. 
Bedensel acılarına ruhsal acılar eklenmiştir. Boşanma mutsuzluğunu, hayata isyanı ve belki de depresif bir ruh 

hali izler ve o zamana kadar çizdiklerinden çok farklı bir protest otoportre çıkar ortaya. Saçlarını kesmiş, dantelli 
feminen giysilerini ve takılarını terk etmiştir. 

 

     

 

  ‘‘Diego ve Ben - Diego and I’’ 

 

 

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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  Aklında ve geçmişinde Diego, ihanete uğramış gözlerinde yaş, saçları onu boğarcasına boynuna dolanmış. 

 

 

‘‘Diken Kolye ve Sinek kuşları’’    

 

  Boğulma hissi bu resimde, ölü bir muhabbet kuşunun (kendisi) takılı 

olduğu boğazını çevreleyip kanatan dikenlerle sembolize edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1940’lı yılların başında boşanmanın ardından çizilmiş olan bu re-

simin adı “Düşüncelerimdeki Diego - Diego in My Thoughts" dur. Özel 

Meksika giysileri içinde, ciddi ve donuk ifadeli yüzünde, Diego’ya olan 

takıntılı aşkı alnının ortasına çizdiği figürle ifade edilmiş. Yüzünü 

çevreleyen örümcek ağları, düşüncelerinin içinde hapsolan Diego’yu 

anlatmış.   

 

 

 

 

                                                 1954 

 

 

 

  Frida Kahlo’nun son otoportre çalışmalarından olan bu resimde Diego kalbinin 

üzerinde resmedilmiştir. Alnındaki Meryem Ana figürü, yanındaki siyah köpek, Az-
rail ölüme yaklaştığının yansımalarıdır. Kendisi genç ve parlak turuncu bir kıyafet 

içerisindedir. Saç bakımı, süsleri ve feminen takıları eksik kalmamıştır. Karamsar 
figürlerle dolu olan resimde bile belirli bir duruşu vardır.  

  

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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  1953 yılı Temmuz ayında polio sekeli olan sağ bacağı kangren nedeniyle kesilir. 13 Temmuz 1954’te akciğer 
embolisi teşhisiyle son nefesini verdiğinde, arkasında bıraktığı son tablosu; Yaşasın Yaşam isimli bir natürmorttur. 

 

  Sözü Frida’ya bırakalım, 

  Bize vereceği çok güzel mesajlar var… 

 Rüyaları ya da kâbusları asla resmetmedim. Resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi. 

 Güzellik ve çirkinlik bir seraptır, herkes eninde sonunda içinizi görür.  

 Yaşam, en beklenmedik anda şaşırtıcı, güzel sürprizler hazırlar insana. Sana her dakika kehanette bulun-

mamanı söylüyorum sadece. 

 

  Hayatın güzel sürprizlerine olan inancımızı yitirmemek dileğiyle…  

Otoportreler (1)……Hayatlar ve Hayata dokunan infeksiyonlar 
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MİKROBULMACA 

               

              

    

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

birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! 

* Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı veya çapraz şekil-

de yerleştirilmiş olabilirler!! 

 

KELİMELER          

VİROİD              TORCH         TEİXOBACTİN                  PYR   FAB 

COOMBS             ESCMID        VRSA             BEJEL   TİFÜS 

PASTİA              FAVUS         ENFESTASYON            CHİKUNGUNYA             LEPRA 

 

GİZLİ CÜMLE 

□□□□□,   □□□□□□   □□□□□   □□□□□□□□□□□   □□□   □□□□□□□. 

               

 

              

     

              

    

              

    

              

    

N N Y A V İ R O İ D A 

İ O R I V N G B E E Y 

T Y R R İ Y E E S K N 

C S S A L J S A C N U 

A A H A E Y U A M T G 

B T İ L B I V M I I N 

O S O T Z A A I D N U 

X E İ R S Ü F İ T L K 

İ F R K C A R P E L İ 

E N G Y Ü H P N Ü D H 

T E Ü R P S B M O O C 
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- Modeling Viral Infections and Immunity : 1 - 4 Mayıs 

2017, Estes Park, Colorado, A.B.D. 

- Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yapı ve 

Fonksiyonu Kursu : 6 - 7 Mayıs 2017, Hacettepe Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Anka-

ra 

- ASM 33rd Clinical Virology Symposium : 7 - 10 Mayıs 

2017, Savannah, Georgia, A.B.D. 

- 10th World Congress on Virology and Mycology : 11 

- 12 Mayıs 2017, Singapur. 

- Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı : 13 Mayıs 2017, 

çok merkezli online ortam. 

- Ortak Alan Testleri Derneklerarası Çalıştayı : 15 Ma-

yıs 2017, Ankara. 

- Diyarbakır Bölge Toplantısı (Tıbbi Laboratuvarlarda 

Olgularla Risk Değerlendirmesi) : 26 Mayıs 2017, Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır. 

- Laboratuvardan Kliniğe: Antibiyotik Duyarlılık Test-

leri ve Direnç Mekanizmaları Kursu: 27-28 Mayıs 2017, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara. 

- ASM Microbe 2017 : 1 - 5 Haziran 2017, New Orleans, 

A.B.D. 

-Kan Parazitleri Tanı Kursu: 3 Haziran 2017, Gaziantep 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Gaziantep. 

-  International Symposium on Anaerobic 

Microbiology. Isam 2017: The 10th ISAM : 11 - 14 

Haziran 2017, Liblice, Çek Cumhuriyeti. 

- FEMS 7th Congress of European Microbiologists : 9 

- 13 Temmuz 2017, Valencia, İspanya. 

- ASM Conference for Undergraduate Educators : 27 -

30 Temmuz 2017, Denver, CO, A.B.D. 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

MAYIS 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 

29 30 31     

TEMMUZ 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 

31       
HAZİRAN 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   
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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 Zoonoz Günü: 6 Temmuz 

 Dünya Hepatit Günü: 28 Temmuz 

 Dünya Sivrisinek Günü: 20 Ağustos 

ADI SOYADI  KURUM  

  

Büşra Betül ÖZMEN ÇAPIN Kütahya Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet 

Hastanesi 

Elif VURAL TAŞDEMİR Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 

Pınar AKÇAY ÖZLÜER Muş Devlet Hastanesi 

Fatma ERDEM Şırnak Devlet Hastanesi 

Rıdvan DENİZ Van Erciş Devlet Hastanesi 

Tuğba ATALAY Tokat Turhal Devlet Hastanesi 

Yasemin GENÇ Siirt Devlet Hastanesi 

Ömür Mustafa PARKAN Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi 

Özge KILINÇEL Kastamonu Devlet Hastanesi 

  

  

  

  

  

http://www.klimud.org

