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KLİMUD 8 Yaşında!... 

  Değerli meslektaşlarımız, 

  KLİMUD bu yıl sekizinci yaşını doldurdu. Dernek olarak her geçen gün, daha güçlü, daha katılımcı, 

daha aktif ve daha etkili olma yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bir yıl önce bu yazıyı yazarken be-

lirttiğimiz gibi, ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor; çok yoğun bir yıl yaşadık ve yaşamaya devam 

ediyoruz. Sağlık sektörü tüm sektörlerden farklı bir alan olduğu için kendini sürdürmek, yeniden üret-

mek ve kesintisiz olmak durumunda ve bu anlamda hepimiz işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz.  Kong-

remizin gerçekleşeceği bu yıl, kongre hazırlıklarımız sırasında ortaya çıkan bazı belirsizlikler ve soru 

işaretlerine rağmen hiç “hız kesmedik” ve hiç umutsuz olmadık. Nitekim büyük bir şevkle ve hızla 

kongre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 

  Etkin bir dernek olmaya çalışıyoruz ve bu amaçla geçtiğimiz Genel Kurulumuzda bazı tüzük değişik-

likleri gerçekleşti. Bu değişikliklerin tümü daha etkili bir işleyiş yaratmak ve üye ağımızı güçlendirme-

ye yönelikti.  Sürekliliği sağlamak ve kurumsallığı yerleştirmek bu dönem temel hedefimiz oldu. Baş-

langıçta ortak birçok sorunumuz ve bunların etrafında kenetlenmiş bir kitle ve bilinçli, nitelikli, çalışkan 

ve çok önemli olarak, “fedakâr” bir kurucu grubu ile yola çıkan Derneğimiz bugün tüm üyeleriyle da-

yanışma halinde alanımızın sorunlarını çözmek ve daha iyiye doğru ilerlemek üzere faaliyet göster-

mektedir.  

  Bir dernek için kurumsallık ve süreklilik, iki yılda bir değişen yönetim kurullarının “bir anlamda” geçi-

ci olmalarından dolayı, büyük ölçüde yerleşmiş kurulları, yüksek katılım gösteren üyeleri ve onların 

faaliyetleri ile olasıdır. KLİMUD’un bu kurumsal yapısında bunun en önemli ayağını Çalışma Grupları-

mız oluşturmaktadır. Bu yıl Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Çalışma Grubumuzun da kurulmasıyla sa-

yıları artan Çalışma Gruplarımız, bu yıl ilk kez bağımız kullanabilecekleri bir bütçeye de sahip oldular. 

Bu olanağın Çalışma Gruplarımızın bilimsel faaliyetlerine olumlu yansıyacağından eminiz.  

  Yeni düzenlenen Web sitemizin sizler tarafından daha çok ziyaret edildiğine dair istatistiksel veriler 

bizleri motive etmektedir. Bu yıl yine birçok etkinlik gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar da hız kesme-

den devam edeceğiz. Etkinliklerimizde siz üyelerimizle birlikte olmak, sizlerden geri bildirim almak, 

bizlere önümüzdeki dönemlerde yapılması gerekenler konusunda ışık tutmaktadır.  

  Uzmanlık alanımıza özveri ve gayretle sahip çıkan üyelerimizin,  desteğini esirgemeyen fahri üyeleri-

mizin ve çatı derneğimiz Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin verdiği umut ve güçle “İyi ki doğdun KLİMUD, 

daha nice başarılı yıllara” diyoruz. 

 

KLİMUD Yönetim Kurulu 
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  26 Mayıs 2017 Cuma günü Diyarbakır ’da gerçekleştir-

diğimiz, KLİMUD - Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu 

işbirliği ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobi-

yoloji Anabilim Dalı  ev sahipliğinde düzenlenen ''Tıbbi 

Laboratuvarlarda Olgularla Risk Değerlendirmesi''  ko-

nulu Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinli-

ğine katılımı ve sunumlarıyla destek veren tüm meslek-

taşlarımıza teşekkür ederiz. 

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 6-7 Mayıs 

2017 tarihleri arasından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  ev sahipliğinde 

düzenlenen ‘‘Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 

Yapı ve Fonksiyonu Kursu ’’ 24 kursiyerimizin katılımıyla 

gerçekleştirildi. KLİMUD Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 

Çalışma Grubu işbirliği ile gerçekleşen kursumuzun dü-

zenlenmesinde emeği geçen, başta Hacettepe Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmak 

üzere tüm Çalışma Grubu üyeleri ve eğitmenlerimize 

teşekkür ediyoruz. 

  Amacı, siz Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının rutin 

çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 

mesleki gelişimlerini değerlendirmek olan tıbbi mikrobi-

yoloji yeterlik sınavının 3.’sü 13 Mayıs 2017 tarihinde 

13’i uzman ve 7’si son yıl uzmanlık öğrencisi olmak üze-

re toplam 20 meslektaşımızın katılımı ile yapılmıştır. 

Bilgisayar ortamında online olarak gerçekleştirdiğimiz 

bu sınavın hazırlık aşamasında, soruların hazırlanmasın-

da ve seçilmesinde, sınavın beş ayrı il merkezinde yürü-

tülmesinde ve sınav sonrasında yeniden değerlendirme 

aşamasında bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm öğre-

tim üyelerimiz ve yardımcılarına teşekkürü bir borç bili-

yoruz.  

  KLİMUD Genç Uzman Komisyonu tarafından düzenle-

nen ''Ortak Alan Testleri Dernekler Arası Çalıştayı''  15 

Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ev sahipliğinde  gerçekleştirildi. Çalış-

taya,  KLİMUD Temsilcileri- Türk Klinik Biyokimya 

Derneği Temsilcileri- Türk Histoloji ve Embriyoloji 

Derneği temsilcileri ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon 

Derneği temsilcileri katılmış; verimli bir çalıştay        

gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği 

geçen başta organizasyon komitesi üyeleri Dr. Özlem 

Altay Akışoğlu, Dr. Sema Aydoğdu ve Dr. Deniz Gazel 

olmak üzere tüm Genç Uzman Komisyonu üyelerine, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ve tüm dernek 

temsilcilerine teşekkürlerimizi sunarız.  

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD BÖLGE TOPLANTISI 

26 Mayıs DİYARBAKIR TTMYK Yeterlik Sınavı Yapıldı!.. 

KLİMUD Ortak Alan Testleri 

Derneklerarası Çalıştayı 

15 Mayıs, ANKARA 

Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon 

Ünitesi Yapı ve Fonksiyonu Kursu 

6-7 Mayıs, ANKARA 
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  KLİMUD- Türk Tıbbi  Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu 

(TTMYK) Akreditasyon Komisyonu tarafından belirle-

nen Tıbbi Mikrobiyoloji uygulamalı uzmanlık eğitimi ile 

ilgili standartları karşılayan Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , akreditasyon süre-

cini tamamlayarak  ''Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik 

Belgesi'' almaya hak kazanan ilk anabilim dalı olmuş-

tur. Belge takdim töreni 13 Haziran 2017 tarihin-

de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Başarısı ve öncü olma özelliğinden dola-

yı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana-

bilim Dalı'nı kutluyor, bu süreçte desteklerini esirgeme-

yen Türk Tıbbi  Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu 

(TTMYK)' muza teşekkürlerimizi iletiyoruz.  

  Derneğimizin Akılcı laboratuvar/test kullanımı konu-

sunda özellikle, mikrobiyoloji alanında kullanılan refleks 

ve yansıma testlerinin belirlenmesi, test algoritmalarının 

oluşturulması ve  test istem sıklıklarının belirlenmesi 

konularında Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkan-

lığı'na konu hakkında sunulmak üzere hazırlanacak ra-

por öncesi gerçekleştirilen "KLİMUD Akılcı Laboratuvar/

Test Kullanımı Çalıştayı'' 25 dernek üyemizin katılımı ile 

21 Haziran 2017 tarihinde yapıldı. 

  Çalıştayımız konu hakkında görevli dernek temsilcileri-

miz Dr. Z. Ceren Karahan, Dr. Alpay Özbek, Dr. Meh-

met Ali Öktem, Dr. Gül Erdem, Dr. Rukiye Berkem, Dr. 

Özlam Altay Akışoğlu ve yönetim kurulu sekreterimiz 

Dr. Berrin Esen' in planladığı yol haritası üzerinden ve-

rimli bir program ile gerçekleştirilmiştir. 

 Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen öğretim üye-

lerine ve çalıştaya katkı veren tüm katılımcılarımıza te-

şekkür ederiz. 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akreditasyon 

Töreni 

13 Haziran, İZMİR 

KLİMUD Akılcı Laboratuvar/Test 

Kullanımı Çalıştayı 

21 Haziran, ANKARA 
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  Arş. Gör. Meltem KAYA 

  Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları   

 

  Avusturya’nın Viyana şehrinde 22-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 

27. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne 

(ECCMID) katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Mik-

robiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları konularında dünyada alanının en 

iyileri olan uzmanların bir araya toplandığı, bilimsel açıdan çok zengin 

bir kongrede yer alıp, bu alandaki en güncel ve doğru bilgileri işin 

uzmanlarından dinlemek gerçekten harika bir duyguydu.  

 

  Çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere dünyanın her yerinden, binlerce poster/e-poster ile kongreye katılan bilim 

insanları ile aynı çatı altında toplanıp, bilgi edinmek ve fikir alışverişinde bulunmak oldukça verimli bir kongre sü-

reci geçirmemi sağladı. Aynı zamanda ülkemizden de birçok araştırmacının çalışmalarıyla böylesine önemli bir 

kongrede yer alması gurur ve mutluluk vericiydi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viyana güvenli, düzenli ve mükemmel ulaşım ağına sahip olması yönünden kongre için çok uygun bir şehirdi. 

ECCMID' in gerçekleştirildiği Messe Wien Kongre Merkezi'nin ise konumu, kapasitesi, salonlarının sayısı, sergi ve 

poster alanlarının genişliği açısından kongre için mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Böylesine büyük 

bir organizasyonda, görevli personeller kongre süresince kayıt işlemlerinden, salon ve poster alanlarına kadar, 

her konuda yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparak, katılımcılara büyük destek sağladılar. 

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2017 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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  Oldukça zengin bir bilimsel programa sahip olan bu kongrede, aynı anda 

farklı salonlarda, farklı konuların olması seçim yapmamı zorlaştırırken, gö-

revli personel tarafından cep telefonuma yüklenen uygulama sayesinde 

katılmak istediğim panelleri seçerek, salon yer ve saatlerini kolaylıkla takip 

edebildim. 

  Farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok firmanın, sergi salonunda bulu-

nan stantlarını ziyaret ederek, hali hazırda kullanılan sistemlerimiz hakkın-

da merak ettiklerimi sorma fırsatı yakalamışken, gelecek olan yeni sistem-

ler hakkında da bilgi edinme imkânı bulabildim. 

  İlk kez bir uluslararası kongreye katılmama olanak sağlayan KLİMUD' a 

teşekkürü bir borç bilir ve bu güzel deneyimimin, diğer genç meslektaşları-

mı da motive ederek, uluslararası alanda Türk bilim insanlarının katılımının 

artmasına katkıda bulunmasını ümit ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2017 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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  Uzm. Dr. Ömür PARKAN 

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

 

  Geçtiğimiz Nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 27. Avru-

pa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ECCMID)'e katılmış ol-

maktan büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek isterim. Uzmanlık derneğimiz 

KLİMUD'un genç uzman ve asistanların bilimsel gelişimini desteklemek adına yü-

rüttüğü “ECCMID kongre bursu programı” kapsamında, 2017 yılında bu desteği 

almaya hak kazanan iki araştırmacıdan biri olmak benim için son derece onur veri-

ciydi. 

  126 ülkeden 12494 kişinin katılımı ile gerçekleşen bu büyük organizasyonda 

araştırma sonuçlarımızı poster olarak sunmanın verdiği heyecan tarif edilemeyecek kadar büyüktü. Oldukça zen-

gin bir bilimsel programa sahip kongre boyunca tüm dünyadan alanında uzman bilim insanlarını dinlemek ve soru 

sorabilme imkanı bulmak, çok sayıdaki seçkin poster ve sözlü sunum ile tıbbi mikrobiyoloji alanındaki güncel bi-

limsel gelişmeleri takip etmek benim için kongrenin en önemli kazanımları oldu. 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2017 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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  Akademik ve mesleki hayatıma önemli katkılar sağlayan ve yeni bilimsel çalışmalar için ufkumu genişletip beni 

motive eden 27. ECCMID’den çok sayıda güzel anı ve yeni kazanımlarla dönmüş bulunmaktayım. Bu tecrübeyi 

yaşamamda katkısı büyük olan KLİMUD'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

ECCMID 2017 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  

Kutlu Olsun!..       

    

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı 

Selam durdu kayığı, çaparası, takası, 

Selam durdu tayfası. 

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından 

Bir duman 

Duman değildi bu 

Memleketin uçup giden kaygılarıydı. 

Samsun limanına bu gemiden atılan 

Demir değil 

Sarılan anayurda 

Kemal Paşanın kollarıydı. 

Selam vererek Anadolu çocuklarına 

Çıkarken yüce komutan 

Karadeniz’in halini görmeliydi. 

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar 

Kalktı takalar, 

İzin verseydi Kemal Paşa 

Ardından gürleyip giderlerdi 

Erzurum’a kadar 

 

Cahit KÜLEBİ 

 

KLİMUD HABERLERİ 
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 
 

 

 

 

 

 

 

Vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi  
rahmet ve şükranla anıyoruz.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 



 11 

 

 

 Hazırlayan: Dr. Özay ARIKAN AKAN 

 

 

 
 

                    Bir Ressam, Bir Hastalık ve Bir Hekim... 

  Bir önceki yazıda otoportreleri konu olarak almış ve birçok ressamın ha-

yatı boyunca çok sayıda otoportre yaptığından söz etmiştik. Ünlü Çığlık 

tablosunun ressamı Edward Munch da bunlardan biridir. Munch dikkat çekici 

otoportrelerinden bir tanesinde kendisini İspanyol gribi geçirirken resmetmiştir. 

 

 

 
                   Edward Munch’un 1919 ‘da çizdigi İspanyol  gribi  

tablosu 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

    Ressam hasta yatağının yanındaki bir sandalyede sabahlığı  ile  oturmaktadır. Zayıflamış, adeta 

avurtları çökmüştür. Ağzının hafif açık duruşu belki belki solunum zorluğu belki de hastalığın dehşetini 

yansıtmaktadır. Tablo halen Oslo Ulusal Galerisinde bulunmaktadır.  Munch’un bu otoportresi Clinical 

Infectious Disease dergisinin  Haziran 2002 sayısında kapak olarak kullanılmıştır.  

 

 

    İspanyol gribi sonrasında otoportre (1919) yağlı boya 

 

 

SANATA VE TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 
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  Munch İspanyol gribi ile ilgili çizdiği başka bir otoportresinde biraz daha iyileşmiş haldedir. Hala hal-

siz ve soluktur  ve ağzı yine hafif aralıktır. Keskin yeşil ve kırmızı kontrast  çizgilerle anlattığı  yüz 

ifadesinde hastalıktan sarsılmış ve yorgun bir adam vardır. Omuzlar düşüktür. Bu sefer yataktan kalk-

mıştır. Günlük giysileri içindedir. Normal aktif hayata dönmesinin ifadesi olarak arkada kitaplar, 

masa , pencere vb. yaşam elemanları çizilmiştir.  

  İspanyol gribi birinci dünya savaşından daha çok can alarak tarihe damgasını vurmuştur.  Edward 

Munch hastalığı atlatabilmiştir ancak birçok kişi onun kadar şanslı değildir elbette. Örneğin başka bir 

resim ustası aynı hastalık nedeniyle dünyamızı terk etmiştir. Avusturya’lı ressam Egon Schiele, 28 

Ekim 1918 tarihinde gripten kaybettiği 6 aylık hamile eşinden 3 gün sonra hayata gözlerini yummuş-

tur.  Egon Schiele 20.yüzyılın ilk yıllarının çok önemli figüratif (yani soyut resme karşı hayatı daha 

gerçek haliyle resmeden) ressamlarından biri olarak kabul edilmektedir.  O da çok sayıda otoportre 

çizmiştir. Eşinin kaybını takiben yaşadığı 3 gün süresince dahi çizim yapmış ve eşini çizdiği bu eskizler 

onun son çizimleri olmuştur.  

 

 

 

 

  

Otoportre Egon Schiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   E.Schiele ölüm döşeğinde  

SANATA VE TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 
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  Egon Schiele’nin sıradışı kimliği ve sanatına  ilişkin paylaşımları daha sonraki sayıya bırakmak üzere 

yazımızın başlığındaki üçüncü şıkka gelmek istiyorum. 

  Yani ‘bir  hekim’ açıklamasına. 

  “ Tıp Fakültesinden nadiren Doktor çıkar” cümlesini Tıp okuyup da duymayan yoktur sanırım. Bu laf 

çoğunlukla doktorların güzel sanatlara meylini ifade etmek için kullanılsa da düşünsel ve üretimsel ka-

pasitesi yüksek olan  bu kesimin yeteneklerini değişik ilgi alanlarında değerlendirmelerinin bir yansı-

masıdır belki de. Bu kişiliklerden bir tanesi de Rudolf Leopold’dür.  

  22 yaşında bir tıp öğrencisi olan Rudolf Leopold, Viyana’daki Sanat tarihi müzesini gezerken ha-

yatının bir dönüm noktasında olduğunun farkında değildir. Müzeden çok etkilenmiş ve eski sanatçıların 

eserlerini çok sevmiştir.  Zamanla önce okulunu sonra  ihtisasını bitirir ve genç bir göz doktoru olarak 

hayata atılır. O artık sıkı bir sanatseverdir.  

  Gücü  yettiğince, özellikle  o dönemlerde maddi olarak daha ulaşılabilir halde olan 19.yüzyıl 

sanatçılarının resimlerini toplamaya başlar. 1950’li yılların başında ressam Egon Schile ile karşılaşır. 

Belki de bu sanatseverlik hayatındaki en önemli dönüm noktası olacaktır.  Dr. Leopold ressamın 

çizgisinden çok etkilenir ve o ana dek topladığı tüm eski üstadlar kadar değerli bir ressam olduğunu 

farkeder. Her ne kadar yaşadığı ve ressamlık yaptığı çok kısa süre içinde Egon Schiele Avusturya’nın 

yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri olarak kabul edilmiş olsa da 1918 yılındaki ölümünün ardından 

haksız bir unutulmuşluğa sürüklenmiş ve koleksiyonerlerin gözünden kaçmıştır.   

 

 

Dr. Rudolf Leopold  

Kendi adına kurulan müzede Gustav Klimt’e 

ait ünlü ‘ölüm ve yaşam’ tablosunun 

önünde 

 

 

 

 

 

 

  Doktorumuzun Egon Schiele’ye ilgisi bir kısım sanat çevrelerince alay konusu olur. Resimleri de-

jenere hatta pornografik olarak değerlendirilmekte ve pek çok kimse tarafından hoş görülmemektedir. 

Keskin bir sanatsal gözü olan göz doktorumuz  çevresindekilere aldırmaz ve Egon Schiele’nin resim-

lerini toplamaya devam eder. Sonraki 50 yıl boyunca sadece kendi imkanlarıyla eşsiz bir Egon Schiele 

koleksiyonuna sahip olmuştur. Kendi adıyla kurulan müze sanatseverlere dünyanın en geniş Schiele 

koleksiyonunu sunmaktadır. Dr. Leopold’ün bu konudaki maddi-manevi tek destekçisi yine kendisi gibi 

göz doktoru olan eşi Dr. Elizabeth Leopold’dür. Bu koleksiyon aynı zamanda, unutulmaya yüz tutmuş 

olan bir ressama prestijini geri kazandırmış ve onu tekrar Avrupa’nın önde gelen ressamları arasına 

yükseltmiştir. 

  Dr. Leopold sadece Egon Schiele ile yetinmemiş, çağdaşları ve onun ardından gelen ressamlara da 

ilgi duymuş, Gustav Klimt, Oskar Kokoscha, Koloman Moser ve benzeri isimleri de sanat koleksi-

yonuna katmıştır.  

1994 yılında  Dr. Leopold’ün koleksiyonda 5000’i aşkın sanat eseri ve obje vardı . O tarihte bunlara  

575 milyon Euro değer biçilmiş ve  kurulan bir vakıfta toplanmıştır. Bu eserler bugün 2001 yılından 

itibaren,  devlet desteğiyle kurulan bir özel müze olan Leopold Müzesinde sergilenmektedir. Müze 

idareciliğini ölene dek Dr. Leopold yapmıştır.  

  Buraya kadar anlattıklarım içimdeki asi kızı uyandırdı ve anafikir olarak kendime çevredekilerin ne 

dediğine aldırmanın her zaman çok da doğru olmadığını çıkarımı yapmama neden oldu. Çok mu yanlış 

düşünüyorum dersiniz? 

SANATA VE TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 
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  Leopold müzesi 

 

 

        

        

 

 

  Leopold müzesi Viyana’da müzeler meydanında bulunmakta ve her sene çok sayıda ziyaretciyi ağır-

lamaktadır. Viyana’ya yolu düşenlerin mutlaka gezmesi gereken müzelerden bir tanesidir. 2017 yılı 

ECCMID koongresinin Viyana’da yapılması nedeniyle ben de  bu müzeyi gezme şansına eriştim. Re-

simlerin yanısıra döneminin özelliklerini yansıtan eşyalar oldukça ilgimi çekti.  

  Dr. Rudolf Leopold 2010 yılında 85 yaşında hayata gözlerini yummuş ama ömrünü vakfettiği sanatsal 

güzellikleri insanlığa armağan olarak bırakmıştır.  

 

 

 

  Eskimeye yüz tutmuş bu fotograf hayatı paylaşmayı asil bir 

şekilde resimlemiş adeta...  

  Bu güzel sanatsever Leopold çiftini saygıyla anarak bu yazıyı 

bitiriyoruz. Önümüzdeki sayıda konumuz eserleri ve sıradışı 

hayatı ile Egon Schiele . 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Tekrar görüşmek dileğiyle, 

  Sanatla ve sevgiyle kalın.  

SANATA VE TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Leopold_Museum_(Vienna).jpg
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MİKROBULMACA 

               

              

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

    

    

    

    

              

              

      

    DAPSON    KLİMUD  PROBİYOTİK    RFLP 

    MEZOZOM   MUREİN  MHC           CAMP 

    YAWS    SSPE  DİYAPEDEZ             PROFAJ 

  

GİZLİ CÜMLE 

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

 

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! Gizli cümle, Platon'un 

ünlü bir sözü... 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan 

yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

 

 

 

N M U R E İ N E F P 

S Z İ C H M N İ R N 

Ö P E D A P S O N Ğ 

M R R D E M B T M R 

D O E N E İ P İ S F 

U F Z V Y P İ W C L 

M A D O A N A I N P 

İ J T I Z Y N Y Ö Ğ 

L İ R E N E C İ İ S 

K İ S S P E M O L D 
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 Laboratuvardan Kliniğe Antibiyotik Duyarlılık 

Testleri Kursu : Eylül 2017 

 4th ESCMID Conference on Vaccines : 8 - 10 

Eylül 2017, Dubrovnik, Hırvatistan 

 Çorum Bölge Toplantısı (Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi - Akılcı 

Laboratuvar Kullanımı) : 15 Eylül 2017,             

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 Ankara Bölge Toplantısı (Tıbbi 

Laboratuvarlarda Olgularla Risk Değerlendir-

mesi) : 22 Eylül 2017, Ankara Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi 

 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Kursu : 23 

- 24 Eylül 2017, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-

si, Trabzon 

 Kan Parazitlerinin Tanısı Kursu : 30 Eylül 2017, 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 

 Teknisyen Eğitimi Atölye Çalışması: Otoimmün 

Hastalıkların Laboratuvar Tanısında Kullanılan 

Yöntemler– Uygulamalı IIF Testleri Kursu: 6-8 

Ekim 2017 , Antalya 

 2nd ASM Conference on Rapid Applied 

Microbial Next-Generation Sequencing and 

Bioinformatic Pipelines : 8 - 11 Ekim 2017, 

Washington, DC, A.B.D. 

 6th ASM Conference on Cell-Cell 

Communication in Bacteria : 16 - 19 Ekim 2017, 

Athens, GA, A.B.D. 

 65th Annual Meeting of the Japanese Society 

for Virology : 24 - 26 Ekim 2017, Osaka, Japonya 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

AĞUSTOS 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    

EKİM 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      EYLÜL 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 

Kapak: Ekrem YAŞAR 

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 Sepsis Günü: 13 Eylül 2017 

 Dünya Kuduz Günü: 28 Eylül 2017 

ADI SOYADI  KURUM  

  

Cemile Aylin ERMAN DALOĞLU Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi 

Filiz COŞKU SARAL Muş Devlet Hastanesi 

Hande TOPTAN Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

Hilal BÖLÜKBAŞI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı       

Hastalıkları EAH 

Nihal Seçil BATI Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu                 

Devlet Hastanesi 

Recep BORUCU Şanlıurfa EAH 

  

  

  

  

  

http://www.klimud.org

