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  Uzmanlık eğitimimi henüz tamamladığımda yayımlanmış olan bir makale aklıma geldi. Washington 

Üniversitesi Tıp okulunda çalışan Michael Dunne, Keith Pinckard ve Lora V. Hooper'ın Kasım 2002’de  

Journal of Clinical Microbiology’de yayımladıkları “Clinical Microbiology in the year 2025” başlıklı     

makalede herhangi bir kaynak bulunmuyordu ( J Clin Microbiol. 2002 Nov;40(11):3889-93.). Kaynak 

olmamasının sebebi de, yazılanların henüz gerçekleşmemiş olması nedeni ile, kaynakların yazılacak 

olması idi. Bundan 16 yıl kadar önce yazılmış olan makale tamamen kurgusal olarak gelecekte      

mikrobiyolojik tanının nasıl gerçekleşebileceğini hayal ediyordu. Yazıyı günümüzde tekrar okuduğum-

da, hem yazarları hem de içerisindeki hayalleri daha erkenden gerçekleştirmeye başlayanları tebrik 

etmek geldi içimden. Günümüzde kullanıma girmiş bazı tasarımları önceden tahmin edebilmişlerdi. Bir 

kartuş içerisinde moleküler testleri bir cihazda hiçbir başka işlem yapmadan çalıştırabilen MyCrobe 

sisteminin benzerleri şu an kullanımda. Cihaz, bakteri identifikasyonu yapabildiği gibi direnç genleri de 

araştırabiliyor. Firma şimdi tasarladığımız gibi sendromik tanı yaklaşımlı paneller üretiyor; solunum 

yolları, üriner sistem gibi. Benim de bir süredir düşündüğüm gibi seyahatlerin çok fazla olması sebebi 

ile sendromik panelleri bölge veya ülkelere özel üretmekten vazgeçmiş firma, nasıl olsa aklınıza     

gelebilecek her şeyi tespit edebilecek teknolojiye sahip. Moleküler yöntemlerden tam genom 

sekanslama çok önem kazanmış; bazen örneklerde toksin geni tespit edilebilirken, toksini ürettiği  

bilinen bakterinin genlerinin saptanmaması, biyoteknolojik olarak toksinin yüklendiği başka bir      

bakterinin varlığını saptamaya yardımcı olabiliyor. Hastabaşı testleri dediğimiz grup testler artık her 

kliniğin içine kadar girip, örneklerin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmesinin gerekliliğini ortadan 

kaldırıyor. Hastanelerdeki laboratuvarlar küçülmüş, teknisyen sayısı azalmış. Kullanılan otomatize  

sistemlerdeki uyumsuz sonuçlar referans merkezlere klasik kültür ve tanımlama işlemleri için        

gönderiliyor. Gerçekleşmesini istemeyeceğimiz bir senaryo penisiline dirençli Streptococcus pyogenes 

kökenlerinin ortaya çıkmış olması, bu futuristik makalede maalesef bilindik bir durum haline gelmiş. 

Bu tip genotipik testlerle fenotipik uyuşmazlıkları çözmek için klasik kültür, tanımlama ve 

antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılması için halen mikrobiyologlara ihtiyaç duyulması senaryo 

yazarlarının bizlere verdiği son ümit. Yazılarını, eğer yazdıkları 2025 yılında gerçekleşmemiş olursa 

kendilerini aramanız talepleriyle sonlandırmışlar. Sizin gelecekteki mikrobiyolojik tanı hayaliniz ne? 

Ben şöyle bir hayal ile bu bülten sayımızın devamını okumanız üzere girişi kapatayım: Acaba         

mikrobiyolojik tanıda yaklaşım farklı bir şekle dönebilir mi? Hep insandan bir örnek almak üzere     

kurulmuş tanı sistemi, acaba hastadan bir şey çıkarmadan tamamen dışarıdan saptanabilir bir hale 

gelebilir mi? Olmaz mı diyorsunuz, içinizde telefonunu kablosuz şarj edenleriniz var mı peki? 

 

 

Dr. Alper AKÇALI 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409347
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  BİR MARTI OLSAK…………. 

  Değerli meslektaşlarım, 

  KLİMUD Bülten ile sizlere ulaşmak ne kadar keyifli ise, kuruluşumuzun “onuncu yılına bir kala” buluşuyor olmak 

da bir başka güzel… 

  Kurumsal gündemimiz ülkemizin hızlı gündem değişikliğine paralel bir şekilde değişiyor. Bu gündem değişikliği 

kuşkusuz bizleri kişisel olarak özel yaşamımızda, aile ve meslek ortamlarımızda da etkiliyor… Her ne kadar      

hayatın kendisi bir değişim, gelişim, kabul etme ve uyum dengesi ise de bazen bu süreci sürdürmekte            

zorlanıyoruz ya da yoruluyoruz… İşte bize armağan olarak verilmiş bu hayatın içinde değer verdiğimiz ve zaman 

ayırdığımız şeyler ne kadar dengeli ise o kadar hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yol alabiliyoruz… Her birimiz tek 

başımıza bunu ne kadar başarabilirsek o kadar birlikte, birbirimize zarar vermeden tam tersine her birimizin            

enerjisinden güç alarak, hedefe ulaşabiliyoruz. Bunu gerçekleştirirken de kendi başına özgür, mutlu, ilerleyen ve 

gelişen bireyler olurken ait olduğumuz topluluğun da aynı şekilde özgür, mutlu, ilerleyen, gelişen bir toplum    

olmasını sağlıyoruz. 

  Hepimiz birlikte uçan martıların hikayesini biliriz; kuşların uçuş sırasında kanat hareketlerini sürüdeki en yakın 

kuşun hareketine göre ayarlayarak hava akımını en verimli şekilde kullandığını, kanat hareketlerinin birbiriyle 

uyumlu olduğunu, böylece yukarı yönlü hava akımından en yüksek düzeyde yararlandıklarını… 

  Önemli olan her birimizin birer martı olabilmesi, hedefe doğru hep birlikte uyum içinde ilerleyebilmemiz, giderek 

yükselmemiz, yoruldukça yerimizi başkasına bırakarak, en gençlere nasıl uçulması gerektiğini öğreterek… Bunu 

da bizi bir araya getiren hedef ve amaç birlikteliği ile gerçekleştirebiliriz. Aidiyet duygusudur bizi güçlendiren,  

yorulduğumuzda bizi motive eden.. 

  İşte KLİMUD bizim meslek hayatımız için böyle bir güç kaynağı… Benim için böyle olduğu gibi bu yazıyı okuyan 

üyelerimiz için de eminim ki öyle… 

  Yeni dönemde de bu gücü hissetmeye devam ediyoruz, elbette sizlerin sayesinde…… 

  Öyle ki; bölge toplantılarımız için istekli merkezler arasında seçim yapmaya zorlandık, çalışma gruplarımızın  

faaliyetlerine 2018 yılı takvimi yetmedi, etkinliklerimizde görev alan hocalarımız bazı dönemler neredeyse       

sadece KLİMUD için çalıştı, çalışıyor, üyelerimizin etkinliklerimize ilgileri artarak devam ediyor, diğer derneklerle 

uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz, bölge temsilciliklerimizle güçleniyoruz ve asistanlarımız ve genç         

uzmanlarımızla dokunabildiğimiz üye sayımız giderek artıyor…… 

  İyi ki KLİMUD’un içindeyim ve iyi ki sizinleyim… 

  10. Yıl Kutlamasında buluşmak dileğiyle… 

  Saygı ve sevgilerimle. 

  Dr. Berrin ESEN 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD 9 Yaşında!! 
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  KLİMUD OKULLARI etkinlikleri çerçevesinde 10-14 Nisan 2018 tarihleri arasında KLİMUD OKULLARI-4 Bahar 
Okulu: “Laboratuvar Yönetimi” okulumuzu bu yıl da Eskişehir’de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

  Okulumuzda 23 katılımcı, 13 eğitici ve 5 kolaylaştırıcının katılımı ile beş gün boyunca (50 saati aşan bir zamana 
yayılan) yoğun bir eğitim yapılmış ve daha önce duyurduğumuz program içeriğine uygun olarak başarılı bir şekil-
de tamamlanmıştır. 

  Eğitimler her gün sabah 08.15 itibariyle başlamış ve akşam 19.00’a kadar, bazı günler daha da uzayan saatlere 
kadar sürdürülmüştür. Okul katılımcılarından her gün hem eğitim modülleri hem de okul günü ile ilgili geri bildi-
rimler alınmış, okul yönetimi ve eğiticilerle aynı gün sonunda geç saatlere kadar geri bildirimler değerlendirilmiş-
tir. Değerlendirmeler sonucunda mümkün olan revizyonlar hızlıca yapılarak yeni güne yeni bir motivasyonla baş-

lanmıştır. Revizyonlar katılımcılar tarafından hemen farkedilmiş ve takdir edilmiştir. Derneğimizin bu olanakları 
sağlaması bizleri onurlandırmıştır. 

  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 oluştur-
muştur. Okul sonunda katılımcılar ve eğitimde görev alanların tamamından okul geri bildirimi alınmıştır. Eğiticiler 
ve katılımcıların okul ile ilgili ortak görüşleri ; okulun başarılı, yenilikçi, fedakarlıkla hazırlanmış ve sonunda mut-
luluk veren bir okul olduğu ayrıca okul konusunun çok yerinde seçildiği ve mutlaka tekrarının gerektiği ve en 
önemlisi de hepimizi heyecanlandıran duygularda birleştirmiş olduğudur. Özetle tüm katılımcılar okuldan değişe-
rek ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. Okula katılan meslektaşlarımızın bu eğitimdeki kazanımlarını kendi kurumlarıy-

la ve yakın çevreleriyle hemen paylaşacaklarını geri bildirmeleri yorgunluğumuzu alıp götürmüştür. 

  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 des-
tek veren eğitim organizasyon ekibimize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD OKULLARI-4 / Bahar Okulu: Laboratuvar Yönetimi 

Gerçekleştirildi!.. 



 5 

 

  27 Nisan 2018 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirdi-

ğimiz, KLİMUD - Gastrointestinal Sistem Örnekleri   

Rehberi Çalışma Grubu işbirliği ile Haydarpaşa Numune 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölü-

mü ev sahipliğinde düzenlenen ''Laboratuvardan Kliniğe  

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım''  konulu 

Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine 

katılımı ve sunumlarıyla destek veren tüm meslektaşla-

rımıza teşekkür ederiz. 

  KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 28-29 Ni-

san 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğin-

de düzenlenen ‘‘Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve Otoantikor 

Testleri Kursu’’ 18 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleşti-

rildi. KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu işbirliği 

ile gerçekleşen kursumuzun düzenlenmesinde emeği 

geçen, başta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmak üzere tüm Çalışma 

Grubu üyeleri ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. 

 

 

 

  18 Mayıs 2018 Cuma günü Giresun’da gerçekleştirdiği-

miz, KLİMUD - Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar   Ça-

lışma Grubu işbirliği ile Giresun Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Tıbbi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı ev sahipliğinde dü-

zenlenen ''Laboratuvar Tanı Algoritmaları & Olgu Su-

numları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması''  konulu 

Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliğine 

katılımı ve sunumlarıyla destek veren tüm meslektaşla-

rımıza teşekkür ederiz. 

 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD Bölge Toplantısı 

27 Nisan, İstanbul 

Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve 

Otoantikor Testleri Kursu 

28-29 Nisan, İzmir  

KLİMUD Bölge Toplantısı 

18 Mayıs, Giresun 
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  Derneğimiz tarafından, KLİMUD Bölge Temsilciliği   
yapılandırılması hakkında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunmak, işbirliği alanlarını belirlemek ve birlikte sorun 

alanlarımızı ve çözüm önerilerimizi oluşturmak adına 
atılacak adımlara yön verebilmek amacıyla 4 Mayıs 
2018  ve 22 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da der-
nek merkezinde İnsan gücü Çalışma Grubu işbirliğinde 
gerçekleştirilen ‘‘Bölge Temsilcisi/Akademik Danışmanı’’ 

toplantılarına 28 bölgemizden 52 Bölge Temsilcisi/

Akademik Danışmanımız katılmıştır.   

  Derneğimizin kurumsal kimliğinin güçlenmesine ve 
üyelerimiz arasında aidiyet duygusunun artmasına 
önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu yeni   

yapılanma ile, gelecek dönemde birlikte daha iyi işler 
başarabileceğimize inancımız tamdır. 

 

 

  TTMYK- Ölçme Değerlendirme Sınav  Komisyonu    

tarafından hazırlanan ve uzaktan erişimli olarak gerçek-

leştirilen Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavının 4.’sü, 26 

Mayıs 2018 tarihinde, 3 ayrı sınav merkezinde  12’si 

uzman ve  4’ü son yıl uzmanlık öğrencisi olmak üzere 

toplam  16 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşmiştir. 

 

  Bilgisayar ortamında online olarak gerçekleştirdiğimiz 

bu sınavın hazırlık aşamasında ve gerçekleştirilmesinde 

başta TTMYK-Ölçme Değerlendirme Sınav Komisyonu 

Başkan ve üyeleri olmak üzere soru hazırlama süreçleri-

ne katkı veren tüm hocalarımıza,  ayrıca sınavın gerçek-

leştirildiği merkezlerde görev alan gözetmen hocalarımı-

za ve ilgili anabilim dallarına teşekkürü bir borç biliyo-

ruz.  

 KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonu (AGUK ) 

Yürütme Kurulu Seçimini gerçekleştirmiştir. Komisyon 
üyelerinin sanal ortamda oy kullanması ile belirlenen 
sonuçlara göre AGUK Yürütme Kurulunu oluşturan üye-
ler; Bayhan Bektöre, Mehmet Soylu, Uğur Tüzüner, 
Tuğba Avan, Muzaffer Mızrak olarak belirlenmiştir.  

  Tüm komisyon üyelerimize komisyonumuzda görev 
aldıkları için teşekkür ederken Yürütme Kuruluna seçilen 
üyelerimizi kutlar, çalışmalarında başarılar  dile-
riz. Kurumsallaşma basamaklarından birini daha ta-

mamlamış olmanın verdiği keyifle yeni komisyonumuzla 
ve sizlerle birlikte daha güçlü olacağımıza inancımız 

tamdır. 

 

 

KLİMUD HABERLERİ 

KLİMUD Bölge Yapılanması 

Bölge Temsilcisi/Akademik Danışmanı 

Toplantıları 

2018 TTMYK Yeterlik Sınavı  

Yapıldı!.. 

AGUK Yürütme Kurulu Seçimi 

İyi Bayramlar!.. 
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  Asis. Dr. Hazan ZENGİN 
  SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

  28. ECCMID’e kabul edilen bildiri özetimizin poster sunumunda yer 

almak üzere, 21-24 Nisan 2018 tarihleri arasında İspanya’nın baş-

kenti Madrid’de düzenlenen kongreye KLİMUD tarafından sağlanan 

burs desteği ile katılma fırsatı buldum.  

  Dünya genelinde 128 ülkeden toplam 12.949 kişinin katılımıyla ger-

çekleşen bu kongrede, çalışmamızı değerli katılımcılara sunmak, 

farklı perspektiflerden görüşleri almak, konular hakkında istişarede 

bulunmak ve tecrübelerimizi paylaşmak, kariyerim ve gelecek çalışmalarım açısından önemli ölçüde katkı sağla-

yan bir deneyim oldu. 

  Dolu dolu geçen dört günlük kongre süresince değerli hocalar, uzmanlar ve asistanların farklı konularda dünya 

genelinde ortak ve  güncel sorunların ele alındığı sözlü sunumlarına katılarak deneyimlerini dinlemenin yanı sıra, 

çok sayıda poster sunumu ve tartışmasına dahil olma fırsatı buldum. EUCAST için yapılan eğitici work-shop ile 

bilgilerimi güncellemek ve revizyonları yakından takip edebilmek benim açımdan oldukça verimliydi.  Hocalarla 

düzenlenen küçük grup toplantılar, asistanlar için kariyer planlaması ile ilgili danışma fırsatı yaratılması açısından 

çok değerli bir etkinlikti. Gerek yeni geliştirilen son teknoloji cihazları, gerekse ilaç sektöründe sürdürülen yeni 

çalışmaları ilk ağızdan dinlemek oldukça heyecan vericiydi.   

  Kongre programı dışında sabahın erken saatlerinde cıvıl cıvıl güzel parkları ve akşam geç saatlere kadar canlı 

olan meydanlarıyla Madrid’de vakit geçirmek de çok keyifliydi. Bu platformun mesleki olarak bana kattığı global 

vizyon ve edindiğim kişisel tecrübelerimden, bundan sonraki çalışmalarımda faydalanabileceğim için çok memnu-

num.  

  Bu değerli tecrübeyi edinmem için katkı sağlayan başta Doç. Dr. Elif Aktaş ve Doç. Dr. Banu Bayraktar olmak 

üzere Klinik Mikrobiyoloji ve Uzmanlık Derneği ailesindeki tüm hocalarıma teşekkürü borç bilirim. 

 

KLİMUD HABERLERİ 

           ECCMID 2018 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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  Asis. Dr. Elif Tuğçe ÜNALAN 
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
 

  28. ECCMID bu sene 21-24 Nisan tarihlerinde Madrid’de yaklaşık 

on bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. İlk kez katıldığım bu kongrede 

aynı heyecanı paylaştığım binlerce bilim insanıyla birlikte olmak çok 

güzeldi.  Dünyanın pek çok farklı yerinden gelen bu bilim insanları 

aynı amaç için toplanmıştı: İnsanoğlunun tarihin başlangıcından beri 

mikroorganizmalarla verdiği savaşı kazanmak.  Her hamlemize karşı 

başka bir hamleyle bizi şaşırtan bu ‘akıllı’ varlıkları tartışmak olduk-

ça keyifliydi. 

  Aynı anda on farklı salonda yer alan hepsi merak uyandırıcı sunumlardan hangisine katılacağıma karar vermeye 

çalışıp, katılamadıklarım için hayıflanırken dört gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Alanlarında ünlü isimlerden 

sunumlar dinlemek oldukça heyecan vericiydi. Endüstri salonunun büyüklüğü hayret vericiydi ve yeni nesil     

mikrobiyolojik tanı araçları salonun büyük kısmını oluşturmaktaydı.  Oturumların büyük çoğunluğunda hızlı tanı 

testleri ve yeni nesil moleküler yöntemler tartışıldı. Antimikrobiyal ilaçlar ve direnç de çok tartışılan başlıklardan 

biriydi. Teknolojinin her alanda hayatımıza girdiği bu çağda bir klinik mikrobiyoloji uzmanı adayı olmaktan bir kez 

daha kıvanç duydum. 

 Çağımızın önemli sorunlarından savaş göçleri ve beyin göçleri de kongrede sıkça ele alındı. Ülkeler arasındaki 

sınırların silikleşmeye başlaması hayatımızı birçok alanda etkilerken enfeksiyon hastalıkları bu alanlardan biri   

olarak önemini koruyor. Küreselleşen dünyamızda, uluslararası kongrelerde bilgi ve deneyim paylaşımında      

bulunmanın ve tartışarak doğruyu bulmanın önemi arttı.  

  Bu heyecan verici kongreye katılımıma verdikleri destek için KLİMUD ailesine çok teşekkür ederim. Bu ailenin bir 

parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Ayrıca desteklerini her zaman arkamda hissettiğim ve üzerimde 

çok büyük emekleri olan anabilim dalıma ve hocalarıma teşekkür-

lerimi sunuyorum.  

 

KLİMUD HABERLERİ 

            ECCMID 2018 Kongresi Bursiyerlerimizden Gelenler.. 
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  

Kutlu Olsun!..       

KLİMUD HABERLERİ 
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  Propionibacterium acnes; yeni adıyla Cutibacterium acnes... 

   Akne oluşumunda rolü olan ve protez enfeksiyonlarına da neden olabilen Propionibacterium acnes türü; yeni 

tanımlanan bir cins olan Cutibacterium cinsi içerisine aktarıldı. Aynı zamanda cilt florasının önemli bir üyesi olan 

bu anaerobik gram pozitif basilin yeni ismi artık Cutibacterium acnes… 

Kaynak :  

Scholz CF, Kilian M. The natural history of cutaneous propionibacteria, and reclassification of selected species 

within the genus Propionibacterium to the proposed novel genera Acidipropionibacterium gen. 

nov., Cutibacterium gen. nov. and Pseudopropionibacterium gen. nov. Int J Syst Evol Microbiol 2016; 66(11): 

4422-32. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  P. acnes'in (C. acnes) taramalı ve geçirimli elektron mikroskopik görüntüleri (Fotoğraf: Volker 

Brinkmann, Max Planck Enstitüsü Enfeksiyon Biyolojisi bölümü, Berlin, Almanya. Fotoğrafın kaynağı derleme: 

Leheste JR, Ruvolo KE, Chrostowski JE, et al. P. acnes-Driven Disease Pathology: Current Knowledge and Future 

Directions. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7:81. doi: 10.3389/fcimb.2017.00081) 
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  Uluslararası Uzay İstasyonu, Mikrobiyota Projesine Ev Sahipliği Yapacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Uzay İstasyonu 

Fotoğrafın kaynağı : https://www.nasa.gov/image-feature/international-space-station-43 

 

  Sponsorluğunu NASA'nın üstlendiği yeni bir çalışmada, yerçekimsiz ortamın gastrointestinal mikrobiyota üzerine 

olan etkisi araştırılacak. Bu amaçla 20 adet laboratuvar faresi uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek.  

  İleride Mars'a yapılması planlanan gidiş-dönüş yolculuğunun uzun sürmesi (yıllar) beklendiği için, bu çalışma ile 

''uzun zaman diliminde yerçekimsiz ortamda bağırsak mikrobiyotası nasıl değişecek?'' sorusunun yanıtı aranacak. 

Araştırmanın sonuçlarının, ileride yapılacak olan insanlı Mars yolculuğu hazırlıklarında yol gösterici olması bekleni-

yor. Laboratuvar farelerinin uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi için planlanan tarih ise 29 Haziran 2018... 

Kaynak :  

https://research.northwestern.edu/news/gutsy-mice-blast-northwestern-led-space-project 

 

Dr. H. Cenk MİRZA, AFIAP  
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 MİKROBULMACA 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

              

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

soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! Gizli cümle, 'Ralph Waldo Emerson'un ünlü bir sözü... 

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

çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

 

KELİMELER 

ARBOVİRÜS  TRİKROM  BOĞMACA  RUBELLA 

ŞANKR   FAVUS   OTOKLAV  TİFO 

ZARF   FAJ   CMV   AGAR 

 

GİZLİ CÜMLE 

□□□□□□□□□□  □□□□□□□  □□□□□□□□□□  □□□□□  □□□□□□□□□□□. 

 

 

 

 

 

 

Y F A P Ş A N K R I 

L A C A M Ğ O B I R 

K V R E N H M E Y C 

E U U B C A O N D M 

U S B Y O T R F U V 

F L E M O V K A İ Y 

A A L K N İ İ Ş L T 

J E L R B A R R Ş A 

R A A G A R T I Ü L 

V A M Z A R F A Z S 
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 American Society for Virology 37th Annual 

Meeting : 14-18 Temmuz 2018, University of 

Maryland, MD, A.B.D 

 Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yapı 

ve Fonksiyonu Kursu : 1-2 Eylül 2018,       Karade-

niz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon 

 ASM/ESCMID Conference on Drug Development 

to Meet the Challenge of Antimicrobial 

Resistance : 4-7 Eylül 2018, Lizbon, Portekiz 

 Bölge Toplantısı : 14 Eylül 2018, Yüzüncü Yıl Üni-

versitesi Tıp Fakültesi, Van 

 Kan Parazitleri Tanı Kursu : 15 Eylül 2018, Hacet-

tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 

 5th World Congress on Microbial Biotechnology : 

17-18 Eylül 2018, Lizbon, Portekiz 

 Antifungal Resistance in Candida and 

Aspergillus: from Clinic to Clinical Laboratory 

(ESCMID Courses and Workshops) : 19-21 Eylül 

2018, Delhi, Hindistan 

 Laboratuvardan Kliniğe: Antibiyotik Duyarlılık 

Testleri ve Direnç Mekanizmaları Kursu : 21-22 

Eylül 2018, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 

 Diagnostic Microbiology: MALDI-TOF, Bacterial 

Genomics, Metagenomics, Automation and 

Molecular Microbiology (ESCMID Courses and 

Workshops) : 25-28 Eylül 2018, Lausanne, İsviçre 

 Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tipleme 

Kursu : 29-30 Eylül 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, İzmir 

 

 

YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER 

TEMMUZ 2018 

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      

EYLÜL 2018 

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 

AĞUSTOS 2018 

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   
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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 Zoonoz Günü : 6 Temmuz 2018  

 Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2018 

 Dünya Hepatit Günü : 28 Temmuz 2018  

 Dünya Sivrisinek Günü : 20 Ağustos 2018  

 Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2018  

 Dünya Sepsis Günü : 13 Eylül 2018  

 Dünya Kuduz Günü : 28 Eylül 2018  

ADI SOYADI  KURUM  

Neriman SAAT Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Fatih ALKOÇ Kırklareli Devlet Hastanesi 

Hikmet Nilşen GÜNEY Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları    

Hastanesi 

Duygu BOZKURT Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma       

Hastanesi 

Ayşe ERDEM YAYLA Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı 

Gülşah Ece ÖZMERDİVEN İstanbul Kanuni Sultani Süleyman  Eğitim ve     

Araştırma Hastanesi 

Kübra ALAY KARA Palandöken Devlet Hastanesi 

Sümeyye AKYÜZ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Tahir Taner KİRAZOĞLU Silivri Devlet Hastanesi 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.klimud.org

