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KONGREYE DAVET
Sayın Meslektaşlarımız,

Sizlere “3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015” kongremizi duyurmanın onuru içindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız 
iki kongrede olduğu gibi bu kongremizde de bize özgü yeniliklerle karşınızda olmak için hazırlanıyoruz. Düzenleme 
kurulu olarak yaptığımız, yer seçimi ile ilgili ankette sizlerden gelen önerilerde büyük şehir ve tatil yöresi tercihlerinin 
eşit olması ve bir önceki kongre geri bildirimlerinin de olumlu olması nedeniyle yine Titanic Kongre Merkezi / Belek - 
Antalya’yı tercih ettik. Desteksiz kongremize katılmak isteyen meslektaşlarımız için dernek olarak, başta burs çeşitliliği 
ve sayısı ile daha fazla meslektaşımızın kongremizde derneğimize, camiamıza ve bilim alanımıza katkı sağlamasını 
hedefledik. Bu nedenle, 150’yi aşkın meslektaşımıza konaklama burs ve desteği vereceğimizi duyurmaktan mutluyuz. 
“Kongremize Gelemeyen Meslektaşımız Kalmasın” sloganı ile düzenlemelerimize devam ediyoruz.

Bu kongremizde aynı anda bir başka ilki gerçekleştirmek için yola çıkmış olmanın heyecanını yaşıyoruz; laboratuvar 
çalışanlarımıza (Analist/teknisyen) yönelik 3 günlük atölye-temel kurs benzeri bir eğitimi planlamaktayız. Öncelikle 
sizlerin bu fikri desteklemenizi ve en az bir çalışanınızı bu eğitime yöneltmenizi istiyoruz. Bu eğitim içeriğinde birlikte 
çalışmanın sorumlulukları dahil olmak üzere bir çok temel konuyu işleyeceğiz, her kongrede birbirinin devamı olacak bu 
eğitimlerin sürdürülmesi en büyük arzumuzdur.

Bilimsel programı oluştururken öncelikle uzmanlık alanımızın uygulamalarına yönelik konuların seçilmesi ana 
prensibimizdir. Ayrıca bu kongrede klasik kongre anlayışından farklı, yeni ve yaratıcı uygulamalar için şimdiden kolları 
sıvadık. Kongre öncesinde yapılması gelenekselleşen kurslarımızı farklı temalarla gerçekleştireceğiz.  Bütün bunların 
ortak amacı uzmanlık uygulamalarında kongre dönüşü davranış değişikliği yaratma arzumuzdur. Kurslarımızı, yıl boyu 
yapılması planlanan bahar-güz okulları ile entegre edilerek her konumdaki meslektaşımıza bire bir ulaşabildiğimiz 
aktiviteler olarak değerlendiriyor ve özellikle genç meslektaşlarımızın katılımını çok önemsiyoruz.

Bu ve bunun gibi kazanımları sağlayabilmek için her türlü görüşünüzü kongre sekretaryasına ve/veya dernek iletişim 
adreslerine iletmenizi önemsiyoruz. Bir başka deyişle hepinizin bu kongrede katkısı olsun istiyoruz.

Kongre ile ilgili tüm aşamaları kongre web sayfası olan www.klimud2015.org  ve dernek web sayfamız
www.klimud.org  vasıtasıyla sizlere duyuracağız ve geri dönüşlerinizi değerlendireceğiz. 

Ülkemizde çok köklü olan bir mesleğin üyeleriyiz. Ancak insan gücü planlamamızın doğru yapılmaması nedeniyle her 
birimize düşen iş yükü oldukça yoğunlaşmış durumdadır. Az sayıdaki uzman ile yüksek düzeyde hasta ve eğitim hizmeti 
sunabilmemiz, daha fazla bilgi paylaşımında bulunarak doğru uygulamaları yaygınlaştırabilmemiz ile mümkündür. 
Bu açıdan her bir meslektaşımızın katkısı çok değerlidir ve gelecek yıllara daha doğru gelenekler bırakmaya olanak 
sağlayacaktır. Son söz olarak, sizlerin kongre sürecinin tamamında bizimle aynı sorumlulukla hareket etmenizi bekliyoruz. 
Bu kongre hepimizin olacaktır. Kongre hazırlığı sırasındaki yorgunluklarımızın, kongre sonunda yerini, meslektaşlar 
olarak dayanışmaya olan özlemin karşılanmış ve bilgilerin paylaşılmış olması keyfine dönüşmesini diliyoruz.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin birlikte düzenleyeceği “3. Ulusal 
Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015” de birlikte olmayı diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.



ANA KONULAR
• Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılanma: otomasyon, hizmet alımları, yalın laboratuvar uygulamaları
• Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının karar verme süreçlerine etkisi
• Klinik mikrobiyolojide hasta başı testler
• Mikrobiyolojik tanıda flow-sitometri uygulamaları
• Moleküler mikrobiyolojik tanıda pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçler
• Enfeksiyon hastalıklarının tanısında hızlı moleküler tanı çözümleri
• Yeni jenerasyon sekanslama yöntemleri tanısal mikrobiyolojiye neler getiriyor? 
• Nanoteknoloji ve klinik mikro loji uygulamaları
• Mikrobiyal genomik, proteomik ve metogenomik
• Her yönüyle sepsis 
• Antibiyotik yönetimi ve klinik mikrobiyoloji uzmanı
• EUCAST standartlarına geçişin ilk yılında deneyimler, yenilikler, sorunlar
• Uzman gözüyle güncel direnç mekanizmalarına yaklaşım
• Dirençli bakteri sürveyansının enfeksiyon kontrolüne etkisi
• Mikrobiyolojik sürveyans ve aşılama
• Ülkemizde enfeksiyon etkenleri değişiyor mu?
• Kistik fibrozis mikrobiyolojisi
• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanısında güncel gelişmeler
• Halk sağlığı ve klinik mikrobiyoloji uzmanlığı
• İmmünoloji tanı laboratuvarında neler yapılıyor?

BİLDİRİLER
Bildirilerin kongre web sitesi www.klimud2015.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. 
Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
20 Eylül 2015

BURS VE DESTEKLER
Konaklama Bursu
• Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği üyesi olup, kongreye bildiri ile katılan 50 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı veya 

asistanına, kongre otelinde çift kişilik odada, 3 gecelik “Konaklama Bursu” verilecektir.  Sözlü sunum olarak kabul 
edilmiş bildirileri sunacak kişiler, bu burstan yararlanacaktır.

Konaklama Desteği
• Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği üyesi olup, sponsor desteği olmayan ve kongreye bildiri ile katılan 100 Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanı veya asistanına, kongre otelinde konaklamak koşuluyla 100 Euro “Konaklama Desteği” 
verilecektir. 

***Yukarıda belirtilen burs ve desteklerin verilmesinde 2015 yılında yapılacak olan Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’nda 
başarılı olan kişilere öncelik tanınacaktır.

GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi 

18 - 22 Kasım 2015  

Kongre Yeri 
Titanic Kongre Merkezi - Belek / Antalya  

Diğer bilgiler için www.klimud2015.org adresini ziyaret etmeniz rica olunur.



KAYIT

17 Temmuz 2015 Öncesi 17 Temmuz 2015 Sonrası Kongre Sırasında

KAYIT Üye Üye Olmayan Üye Üye Olmayan Üye Üye Olmayan

Uzman 400 TL 500 TL 500 TL 600 TL 600 TL 700 TL

Asistan 250 TL 300 TL 300 TL 350 TL 350 TL 400 TL

Firma 
Temsilcisi 250 TL 250 TL 300 TL 300 TL 350 TL 350 TL

• Kayıt ücretlerinde KDV dahil değildir. KDV oranı %18’dir.
• KLİMUD, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
• Tüm katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; bilimsel 

toplantılara katılma, kongre çantası ve özet kitabı, sergi alanına giriş ile sosyal aktiviteler dahildir.
• Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi gerçekleştirdikten sonra 

dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta yada faks yoluyla iletiniz.
• İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 17 Temmuz 2015 tarihinden önce kayıt ücretlerinin kongre 

hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına faks ya da e-posta kanalıyla 
gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri: 
Hesap adı  :   KLİMUD 2015 Kongresi
Banka adı ve Şubesi  :   Garanti Bankası A.Ş. - Meşrutiyet Cad. Şubesi
TL Hesap No  :   528 6297989
TL IBAN No  :   TR35 0006 2000 5280 0006 2979 89



KONAKLAMA

KONAKLAMA 17 Temmuz 2015 Öncesi 17 Temmuz 2015 Sonrası

3 gecelik paket SNG DBL odada
kişi başı SNG DBL odada

kişi başı

Titanic Otel 420 € 300 € 460 € 350 €

KONAKLAMA 17 Temmuz 2015 Öncesi 17 Temmuz 2015 Sonrası

4 gecelik paket SNG DBL odada
kişi başı SNG DBL odada

kişi başı

Titanic Otel 540 € 400 € 610 € 460 €

• Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı % 8’dir.
• 3 gecelik konaklama, 19 Kasım giriş, 22 Kasım çıkışı; 4 gecelik konaklama, 18 Kasım giriş, 22 Kasım çıkışı 

kapsamaktadır.
• Serenas Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı 

tutar.

Konaklama ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

BANKA ADI HSBC BANK A.Ş.

BANKA SWİFT KODU HSBCTRIX

BANKA EFT KODU 123

ŞUBE ADI ANKARA KURUMSAL ŞUBE

ŞUBE KODU 106

ŞUBE ADRESİ NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA

TL 106 1000258 282 00 

TL IBAN TR 0400 1230 0106 1000 2582 8200

EURO 106 1000258 773 99

EURO IBAN TR 4600 1230 0106 1000 2587 7399



NOTLAR



İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
Prof. Dr. Burçin ŞENER

Meşrutiyet Caddesi, Kültür Apt, No:38/15 Kat:7
Kızılay / Ankara

Telefon: 0312 230 78 18
E-posta: info@klimud.org 

E-posta: bsdirican@yahoo.com

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Org. A.Ş. 
Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No:5 
Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul 

Telefon : 0 216 594 58 26 
Faks : 0 216 594 57 99 

E-posta: info@klimud2015.org




