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Sevgili okurlar 

   Eğitim döneminin başlamasıyla iş yükümüzde ister istemez bir artış oluyor. Güz 

mevsiminin giderek kendisini hissettirdiği bu günlerde Ayın Dosyası’nda küresel bir 

tehdit olan iklim değişikliği ve alanımıza etkileri konusuna yer verdik. Dünya Kuduz 

Günü’nün yer aldığı Eylül ayında SineMikrop’ta seçimimiz ise  konuyla ilgili çarpıcı bir 

sahnesi olan bir siyah beyaz sinema klasiği oldu.  

 Artık yaz aylarının rehavetinin geçtiği, herkesin rutin iş temposuna döndüğü düşün-

cesiyle okurlarımızdan bültenimize de zaman ayırmalarını, yazı, fotoğraf ve derlemele-

riyle  katkıda bulunmalarını rica ediyoruz. 

 Pek çoğumuz 28 Ekim’de İzmir’de başlayacak olan 5.Ulusal Mikrobiyoloji Kongre’sin-

de  bir araya gelecek  olsa da bülten sayfalarındaki buluşmalarımızın da önemli olduğu-

na inanıyoruz 

Dostlukla. 

Yayın Kurulu  

 e - B Ü LT E N  
                Ey l ü l  2 0 1 9  
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    Ayın Dosyası   

 

  

 Dünya Sağlık Örgütü iklim değişikliğinin 21 yüzyılda toplum sağ-

lığını etkileyen   en önemli sorun olduğuna işaret etmektedir.  Fır-

tınalar, seller, yükselen deniz seviyeleri, kuraklık ve su sıkıntısı gibi 

sonuçları nedeniyle çevresel tahribata yol açan iklim değişikliği 

sonucunda ortaya çıkan toplumsal yer değiştirmeler çevresel  

göçler olarak karşımıza çıkmaktadır.. 

 Uluslar arası Göç Örgütü 2007den beri kullandığı ifade ile ani ya 

da ilerleyici biçimde ortaya çıkan çevresel değişikliklerin  zorla-

masıyla yaşam koşulları etkilenen ve bu nedenle geçici ya da kalı-

cı olarak ,ülkeleri içerisinde ya da dış ülkelere göç etmek zorunda 

kaşan insan topluluklarını çevresel göçmen olarak tanımlamakta-

dır. 

 2050 yılında yeryüzünde 200 milyondan fazla insanın iklim de-

ğişikliği nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalacağı tahmin edil-

mektedir  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR 

https://medicalxpress.com/news/2019-06-hypothesis-links-habitat-loss-global.html  

https://medicalxpress.com/news/2019-06-hypothesis-links-habitat-loss-global.html
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    Ayın Dosyası   

 

 Göç ile endemik alanlardan taşınan enfeksiyonlar yeni insan topluluklarına 

aktarılmakta, göçmenler kötü yaşam koşulları nedeniyle yeni hastalıklara ma-

ruz kalmaktadır. Kitlesel yer değiştirmeler yerel sağlık hizmetlerinin kapasitesi-

ni zorlamakta ve göçmenlerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma olanağı 

azalmaktadır. Toplumsal destek ağlarındaki bozulmalar insanların ruh sağlıkla-

rını olumsuz etkilemekte, şiddet olasılığını arttırmakta, cinsel yolla bulaşan en-

feksiyonları körüklemektedir. 

 Afrika’da göç yollarının kavşak noktalarından biri olan Niger’deki Adagez 

bölgesi en az yağış alan bölgelerden olması nedeniyle sıtma için hipoendemik 

bölge olarak kabul edilirken 2016 yılında 55.411 sıtma olgusu bildirilmiş. Üste-

lik bölgedeki diğer ülkelere ilişkin verilerin tersine olgularda erişkin populasyo-

nun ağır bastığı görülmüş. Bunun istisnai bir durum olmadığı son altı yıllık veri-

lerin irdelenmesiyle anlaşılınca sıtma bulaşına ilişkin çeşitli hipotezler ileri sü-

rülmüş. Bunlardan bir tanesi bu bölgede göç nedeniyle genç erişkin nüfus ha-

reketliliğin fazla olması. 

 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR 
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    Ayın Dosyası   

 

 

 En önemli arboviral enfeksiyonlardan bir olan Dang humması nis-

peten daha sınırlı bir bölgede esas olarak  Aedes egypti ile bulaşır-

ken son yıllarda ısıya elverişlilik endeksi Aedes egypti ‘ye göre 42 

kat daha yüksek olan Aedes albopictus’un sahne almasıyla Türkiye 

ve Yunanistan kıyılarından Balkanlara uzanan bir coğrafyada ciddi 

bir sorun halini almıştır.  

 Kuş göç yollarını etkileyen değişiklikler ise Batı Nil Virüsü epide-

miyolojisini etkilemektedir. 2025 ve 2050 yıllarına yönelik risk hari-

tası projeksiyonlarında bu enfeksiyonun Avrupa’nın önemli kısmın-

da artan bir tehdit olacağı görülmektedir. İklim değişiklikleri kene 

kaynaklı enfeksiyonların bulaş dinamiklerini de etkilemektedir. Ar-

tan ısılar hem kenelerin çoğalma döngüsünü hızlandırmakta ve ke-

ne populasyonlarında artışa yol açmakta hem de kenelerin aktif ol-

dukları periyodu uzatmaktadır.  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR 

James Whitorn , Sophie Yacoub  
Global Warming and Arboviral Enfections 
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   Ayın Dosyası   
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 İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha faz-

la hissedilmesi bu konudaki araştırmaları da körük-

ledi haliyle. Ekolojik uyum , coğrafi mozaik evrim 

ve osilasyon teorisi gibi farklı ekolojik kavramları 

birleştirmesiyle öne çıkan  Stockholm Paradigması 

yeni bir düşünce tarzı olarak şekillendi. Stockholm 

paradigmasının önemli noktalarından birisi de ik-

lim değişikliği ile patlama yaşanan hastalıklar ara-

sındaki bağlantıyı irdelemesi. İklim değişikliğinin 

daha önce olmadığı kadar hızlı seyretmesi ve biyo-

lojik çeşitlilik dinamiklerini altüst etmesi karşımızdaki en ciddi sorun. 

 Mikroorganizmaların da yoğun biçimde etkilendiği ve hızla uyum sağladıkları yeni 

iklim koşulları toplum sağlığı açısından önemli sorunlarla karşılacağımızın habercisi. 

Bu durum klinik mikrobiyoloji açısından da bir paradigma değişikliği yapılması ve de-

ğişen çevresel ve toplumsal koşullara hızla yanıt verebilecek bir yola yönelmeyi ge-

rektiriyor. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

 [MEZUN] Ey ravent ve sinameki ilminin yüce bilginleri, size methiyeler düzmeye, güneşe ışın, 

gökyüzüne yıldız, okyanusa dalga, ilkbahara güller eklemeye kalkışmak benim için çılgınca, uygun-

suz ve gülünç bir şey olurdu. Böyle yüce bir loncaya teşekkürlerimi tek bir kelimeyle sunmama izin 

veriniz. Size , doğaya, ve babama borçlu olduklarımdan çok daha fazlasını borçluyum. Doğa ve ba-

bam beni insan yaptı; siz ise beni bundan çok daha öte hekim yaptınız. Bu, kalbimde yüzyıllarca 

sürecek duygular uyandıran bir şeref ve lütuftur. 

 [KORO] Bu kadar iyi konuşan ey sen yeni hekim, sen çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa ve 

yüz kere çok yaşa! Daha binlerce yıl ye, iç, hacamat et ve öldür! 

(Bütün cerrahlar ve eczacılar orkestraya, şarkıcılara, el çırpanlara ve  

eczacıların havalarından çıkan seslere ayak uydurarak dans ederler.) 

 [BİR CERRAH] Tanrı’nın izniyle bütün cerrah ve eczacı dükkanları onun bilge reçeteleriyle dolup 

taşsın! 

 [KORO] Çok yaşa, çok yaşa! 

 [BİR CERRRAH] Her geçen yıl onun menfaatine olsun, hep vebalar, çiçek hastalıkları, hummalar, 

zatülcenpler, dizanteriler getirsin. 

 [KORO] Çok yaşa, çok yaşa! 

(Son koro sırasında hekimler, cerrahlar ve eczacılar mevkilerine göre çıkarlar) 

 Moliere’in  HASTALIK HASTASI oyunundan…  [Türkiye İş Bankası Yayınları-IV.Basım, Sayfa 124- Çeviri: Berna Günen] 

 Gördüğü hukuk eğitimi-

ne karşın kendisini tiyatro-

ya adayan ve dünyada bu 

sanatın en önemli isimlerin-

den birisi olan Moliere’in 

ünlü oyununun son sahne-

sinde yer alan bir hekimlik 

diploma töreninden yaptığı-

mız alıntıyı taşıdık sayfaları-

mıza  
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 Fotoğrafhane 

 

PEYGAMBER DEVESİ 

  Mantodea takımına mensup olan bu böcekler, dua eder gibi görünmelerine neden olan belir-

gin ön bacakları nedeniyle 'peygamber devesi' adını almışlardır. Üçgen biçiminde bir başa sahip 

olan bu ilginç hayvanlar, çevrelerini incelemek için başlarını 180 derece döndürebilirler. Bunu ya-

pabilen tek böcek türüdürler. Yeşilden koyu kahverengiye kadar değişik renklerde olabilen bu bö-

cekler, yırtıcı hayvanlardır. Asıl besinlerini diğer böcekler oluştursa da; daha büyük peygamber de-

velerinin kertenkele, kurbağa ve küçük kuşlar gibi küçük omurgalı hayvanları avlayabildiği bilin-

mektedir. Ayrıca bazen, çiftleştikten sonra dişi peygamberdevelerinin erkek peygamber develerini 

yediği de bilinmektedir. 

 Peygamber develeri pusu kurarak avlanır. Avını hareketsiz bir şekilde bekler. Kurbanı, ön ba-

caklarının uzanabileceği mesafeye geldiğinde inanılmaz bir hızla saldırarak (bu saldırı anını çıplak 

gözle yakalamak zordur) onu yakalar. Ön bacaklarının iç kısmı, avını sıkıştırmak ve sabit bir şekilde 

tutmak için dikenimsi yapılarla donatılmıştır (Fotoğraf-1). Peygamber devesi, yakaladığı avını ya-

vaş bir şekilde yer (Fotoğraf-2). Ne yazık ki, acımasız bir hayvandır ve yerken, avı halen canlıdır. 

 Böceklere karşı acımasız olan bu yırtıcılar, insanlar için bir tehlike oluşturmazlar. Hatta, haşe-

releri de avlamaları nedeniyle, bizler için yararlı olarak bile kabul edilebilirler. Peki peygamber de-

veleri insanları ısırabilir mi? Normal şartlarda bu sorunun cevabı 'hayır'dır. İnsanlarla ilgilenmez-

ler. Ancak kışkırtılırlarsa ısırabilirler. Böyle bir durumda bile endişeye gerek yoktur. Çünkü pey-

gamber develeri zehirsizdirler... 

DR. CENK MİRZA 
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 Fotoğrafhane 

 

 

DR. CENK MİRZA 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Robert Mulligan'ın yönettiği 1962 yapımı 

filmin konusu, 1950'lilerde Amerika Birleşik 

Devletlerde ırk ayırımcılığını konu alır.  

 Kitabı Pulitzer, filmi Oscar ödüllüdür. "Eğer 

suçlu biri varsa o da pis bir zencidir" anlayışı 

nedeniyle suçlanan bir zenciyi toplumdan dış-

lanma riskine rağmen savunan bir avukatı an-

latır. Çocuklarına karşı otoriter olmayan avu-

katımız, dürüsttür ve şiddete pirim vermez.  

 

  

 "Bülbüle dokunma. Zararsız olanları öldürmenin günah ol-

duğunu aklından çıkarma” filme adını verirken, avukat baba-

nın çocuklarının gözü önünde kuduz bir köpeği vurma sahnesi 

de bunun tam tersini simgeler. 

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK 
 

Yönetmen:  

Robert Mulligan 

Oyuncular:  

Gregory Peck, Marry Badham, 

Phillip Alford, Robert Duvall, 

John Megna, Brock Peters  

 Müzik:  

Elmer Bernstein 

 

[1962 yılı yapımı /Süre 129 dakika] 
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 Sine 

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK 
 

DR. METİN KORKMAZ 

1960 yılında yayınlanan romanıyla 1961 Pulitzer ödülünü kazanmış 

yazar Harper Lee  ve romandan uyarlanan filmdeki performansıyla 

Oscar ödülü kazanan aktör Gregry Peck . 

Mikrop 
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 DÜNYA KUDUZ GÜNÜ 

 Antartika hariç tüm bölgelerde endemik kabul edilen kuduza bağlı ölümlerin yıllık yaklaşık 59000 olduğu tah-

min edilmektedir. Bu ölümlerin %95’inin de Asya ve Afrika’dan bildirildiği belirtilmiştir. Ülkemizde ise T.C Sağlık Ba-

kanlığı verilerine göre 2017 yılında 250000’e yakın kuduz riskli temas  bildirimi yapılmış,  doğrulanmış kuduz vaka 

sayısı ise 1 olarak bildirilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın temas sonrası profilaksi için yayınladığı ve internet 

aracılığıyla ulaşılabilen algoritma ve konuyla ilgili ayrıntılı rehberi mevcuttur (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/

zoonotikvektorel-kuduz). 

  Küresel Kuduz Kontrolü Birliği (GARC) ve Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi (CDC)’nin öncülüğünde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan 

Sağlığı Örgütü (OIE) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/AMRO)’nün de 

destekleriyle ilk olarak 28 Eylül  2007’de Dünya Kuduz Günü düzenlenmiştir. 28 

Eylül tarihi Kuduz aşısını ilk kez uygulayan Louis Pasteur (1822-1895)’ün ölüm tarihidir. Bu yıl onüçüncüsü düzenlenecek 

olan Dünya Kuduz Günü’nün teması “Rabies: Vaccinate to Eliminate” olarak belirlenmiştir. 

  KLİMUD e-Bülten Yayın Kurulu olarak bizler de Dünya Kuduz Günü aracılığıyla kuduza yönelik farkındalığı artmayı 

amaçladığımızı belirtir, tüm okuyucularımıza kuduzdan uzak sağlıklı günler dileriz. 

Görsel https://pixabay.com  adresinden alınmıştır 

 Kuduz, Rhabdoviridae ailesinin Lyssavirus cinsine ait olan Kuduz virüsünün etken olduğu zoonotik bir hastalıktır. Virüs vücuda enfekte 

hayvanların salyasıyla yara yerinden ya da doğrudan mukozal yüzeylerden girer, merkezi sinir sistemine ulaşarak replikasyonuna devam 

eder ve klinik belirtiler ortaya çıkar. Kuduza bağlı insan ölümlerin %99’u en sık rezervuar olan köpekler tarafından bulaştırılan vakalardır.  

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kuduz
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kuduz
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 Mikrobik Gençlik  

 

İLAYDA DUMAN 

Bahçeşehir Koleji İzmir 50.Yıl 

Kampüsü’nde 10.sınıf öğrenci-

si olan İlayda Duman 

12.Temmuz 2004 doğumludur. 

Küçük yaşlardan itibaren lisan-

lı sporcu olan İlayda, şu anda 

yıldızlar kategorisinde voley-

bol oynamaktadır. Piyano ça-

lışmalarını da sürdüren İlayda  

“London of College of Music” 

tarafından yapılan sınavlarda 

da başarılı olarak “Grade 6” 

sertifikası almaya hak kazan-

mıştır. İlayda’nın diğer ilgi 

alanları da dans, resim ve ya-

bancı dildir. 
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 Mikrobik Gençlik  

 

İLAYDA DUMAN 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 Barcelona’dan kiraladığımız araç ile iki saatlik bir yolculuğun ar-

dından vardığımız Figueres,  pazar sabahının bildik sakinliği  ile 

karşıladı bizleri. Hedef Figueres’ı keşfetmek olmadığı için doğrudan 

Dali müzesinin yolunu tuttuk. Sıradan, kendi halinde bir kasaba gö-

rünümünde olan Figueres sokaklarında yürüyüp ilerlerken bir soka-

ğı dönünce çıktığımız küçük meydanda her şeyiyle aykırı bir bina 

çıktı karşımıza.  

 Salvador Dali’nin doğum yeri olan Figueres bir Katalan kasabası. 

Figaras şeklinde telaffuz ediliyor ve “incir ağaçları” anlamına ge-

liyor. İspanya iç savaşının ardından bir yangın yeri 

olan Figueres tiyatrosunun onarılarak müze yapılması planlandı-

ğında  dönemin Belediye başkanı Ramon Guardiola, dünyaca üne 

sahip Dali’den yangın artığı binanın müzeye dönüştürülmesi için 

destek ister, belki bir kaç parça eser gönderir düşüncesiyle. Fakat 

Dali müthiş bir heyecanla işi  sahiplenir. 1960′ta müzenin onarımı-

na başlanıp 1974′de yapımı tamamlanan müze açıldıktan sonra da 

Dali müzeye bir şeyler eklemeye devam eder.  

Yazı www.agitoergosum.com adresli internet sitesinden 
kısaltılarak derlenmiştir. Yazının ve fotoğrafların tamamına   

http://www.agitoergosum.com/?p=310   
adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.agitoergosum.com/?p=310
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

  

 

  Teatre-Museu Dali sıradan bir müzenin 

ötesinde  (Dali’nin ifadesiyle)   “devasa  bir 

gerçeküstü nesne”.  Çalkantılı yaşamı, poli-

tik gelgitleriyle tartışmalı bir kişilik olan 

Salvador Dali’nin müthiş bir zekayla kurgu-

ladığı bu müze sadece resim sanatı açısın-

dan değil bir dehanın yaratıcılığı açısından 

da çarpıcıydı. Ana salonda bir nişte asılı dü-

zensiz bir mozaik görünümündeki Abraham 

Lincoln portresinde, resme farklı bir uzak-

lıktan baktığımızda, denize bakan çıplak bir 

kadının sırtına baktığımızı farketmek çok 

şaşırtıcıydı. Dali’nin, eşi Gala’nın  çıplak be-

denini gizlediği Lincoln portresi, o salonda 

bulunan herkes için Salvador Dali’nin  sıra-

dışı kişiliği konusunda uyarıcı bir simgeydi 

aslında. Müzeyi gezdikçe Salvador Dali’nin 

tutkularını, tutsaklıklarını, tutarsızlıklarını 

fark etmek mümkün her bölümde.  
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 Mae West’ten çok etkilendiği bilinen sanatçının bu oyuncu hanı-

ma adadığı salona girdiğimizde bir şöminenin iki yanına asılmış 

benzer iki tablo ile kırmızı bir koltuk görüyoruz önce. Sonra salonda 

bekleyen uzun kuyruğa eklenip merdivenleri çıkınca, kürsünün 

önünde duran kocaman mercekte göz alıcı kırmızı dudaklarıyla sarı-

şın bir afetin hayali beliriyor.  

 Bir başka salonda karşımızda duran renk cümbüşü bir tabloya 

doksan derecelik dik bir açıyla yaklaştığımızda bir gözümüz başka 

diğer gözümüz bambaşka bir manzaraya tanıklık ediyor. Çünkü Da-

li’nin resmine dik olarak yerleştirdiği aynalar iki yanda farklı görün-

tüler sunuyor izleyicilerine. Yalnızca göz alıcı resim tekniğiyle şa-

şırtmıyor Dali, optik yanılsamalar da işinin önemli bir parçası. 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

 Müzenin balkonunda duran dalgıç giysisinin ilginç bir öyküsü var: 

 Bir sergi veya gösteri sırasında Dali ortama bu dalgıç giysisiyle arz-ı endam 

eder, fakat giysinin içinde yeterli soluk  alamadığından ciddi bir solunum 

sıkıntısı baş gösterir. Dali ellerini kollarını sallayarak ve ne olduğu anlaşıla-

mayan sesler çıkartarak yardım isterken çevredekiler olan biteni Dali’nin 

her zamanki sıra dışı gösterilerinden birine tanık olduklarını zannede-

rek  kıpırdamadan izlerler. Sonunda bir terslik olduğunu anlayan biri mü-

dahale eder de Dali’yi kurtarır. 

 İç avlunun ortasında eski model, siyah bir Kadillak, kaputun üzerinde 

bronzdan dev bir kadın heykeli. Beden yapısı ile bir ana tanrıçayı çağrıştır-

sa da başındaki miğfer  ve duruşu bir savaşçıyla karşı karşıya olduğumuz 

izlenimini veriyor. Otomobilin arkasında yükselen garip sütunun tepesin-

de   sarı bir kayık var. Kayığın altında ise   neredeyse düşecek gibi sarkan iri 

mavi damlalar.  

 Dali’nin “Cadillac plujós“ (Yağmurlu Kadillak) adını verdiği bu heykele 

yaklaşınca otomobilin içinde oturan bir kadın ve erkek göze çarpıyor. Alt 

tarafta bulunan deliğe bozuk para atınca ise önce bir opera ezgisi duyulu-

yor  sonra yağmur başlıyor otomobilin içinde , iki sevgilinin üzerine.  

 Sürrealizmin en büyük yapıtı olan bu müze bitti derken bitişik bir girişten başka  bir müzeye geçiyoruz: “Dalí-Jewels”. Bu müzede de 

Salvador Dali’nin altın, inci ve değerli taşlardan yarattığı  nesneler sergileniyor. Sadece hoş takılar değil bunlar, herbiri gözalıcı tasarım hari-

kaları. En sonunda Figueres sokaklarına atılmış sandalyelerde “Sangria”larımızı yudumlayarak tamamlıyoruz günü,  ”gerçeküstü” bir mace-

radan çıkmanın esrikliğiyle.  



 18 

 Mikrobulmaca 
DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

• SİTOKİN 

• ÜRETRİT  

• ZİGOSPOR 

• BESİYERİ 

• BAZOFİL 

• KÜLTÜR 

• CD8 

• DENGUE 

• PETRİ 

• KUDUZ  

• HTLV-1 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yu-

karı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabi-

lirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

,      

.  

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan 

sağa birleştirin ve gizli 

cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Au-

guste Rodin’in bir sözü… 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

Düşünmeden öğren-

mek, yitirilmiş bir emek-

tir. 
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 KLİMUD İş Başında 
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 Etkinlik Takvimi 

 
 

Yaklaşan  
Etkinlikler 

   

International Conference “Advances In Microbiology and Biotechnology” 

29 - 31 Ekim 2019, Lviv, Ukrayna 

Antimicrobial Resistance in Bacterial Pathogens 

29 Eylül– 04 Ekim 2019, Hanoi, Vietnam 

11th European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD)    

09-11 Ekim 2019, Noordjwik, Hollanda 

Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi-Santral 
Snir Sistemi Enfeksiyonları Sendromik Yaklaşımlar 

11 Ekim 2019, İstanbul 

Teknisyen Eğitimi Atölye Çalışması: Otoimmün Hastalıkların         
Laboratuvar Tanısında Kullanılan Yöntemler– Uygulamalı İndirekt IIF 

Testleri 
11-12-13 Ekim 2019, Antalya 

 

  Kan Parazitleri Tanı Kursu 

12 Ekim 2019, Gaziantep 
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[Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu https:// pngtree.com,  

http:// clipart -library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır]  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi  

klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  
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