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Sevgili okurlar 

 Pandemi sürüp giderken toplumsal beklentiye cevap olarak gündelik hayatın rutinine dönüş 

adımlarının atıldığı bu günlerde tıbbi  mikrobiyoloji uzmanlarıve sağlık çalışanları için değişen 

pek bir şey yok aslında.  Aynı  laboratuvarlarda, aynı testler yapılıyor, yeni test seçenekleri ek-

leniyor iş dağarcığımıza, her gün yeni bilgiler akıyor ekranlarımıza COVID ile ilgili. Öte yan-

dan alanımızın sorunları devam ediyor, mağduriyetlerimiz sürüyor. 

 Ancak bu pandemi günlerinde epeyce sosyalleştik sanki. Elektronik ortamlarda çeşitli top-

lantılar, internet seminerleri, hatta aile görüşmeleri yapılıyor daha önce hiç olmadığı kadar. 

Derneğimizin kurumsal elektronik iletişimin bir parçası olarak bültenimiz de bu süreçte işle-

vini sürdürüyor gururla. Bu sayımızda pandemi ağırlıklı bir içerik olsa da biraz da koronavi-

rüs dışı konulara yönelmeye çalıştık. Tıbbi mikrobiyolojide henüz çok fazla kullanılmasa da 

ileride önemli olabilecek Tüm Genom İlişkilendirme Çalışmalarını Ayın Dosyası olarak ha-

zırladık. Sürekli bölümlerimiz Fotoğrafhane, SineMikrop, Mikrobulmaca, edebiyat ve Mikro-

biyoloji bölümlerimizde ilginizi çekecek içeriklerimiz var. Tüm okurlarımızdan bülten içeri-

ğine katkılarını bekliyoruz. Pandemi günlerinin ağırlığından ve işyükünden  biraz olsun 

uzaklaşmak hepimize iyi gelecektir. 

 Sevgiyle, sağlıkla kalın 

 Yayın Kurulu 
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 Ayın Dosyası 

DR. NEŞE GÖL 

  

 Tüm Genom ilişkilendirme çalışmaları (Genome-Wide Association Studies – GWAS), bilim insanlarının insan hastalıkla-

rında rol alan genleri tanımlamak amacıyla yapılmaktadır. Kişiye özgü medikal uygulamaların gelişmesi ile, kişinin belli bir 

hastalığa maruz kalıp kalmayacağı hedef ve kontrol gruplar oluşturarak incelenmektedir. Hedef grup belli bir hastalığı taşı-

yan gruptur. Bu yöntemde, belli bir hastalığı olan kişilerde, genom tek nükleotid polimorfizm (single nucleotid polimor-

fizm-SNP) denilen ufak parçalar halinde incelenir (1). SNP’ler DNA diziliminde yüksek sıklıkta oluşan tek baz çifti değişik-

likleridir (5). Her çalışmada binlerce SNP aynı zaman diliminde bakılır (1). Yöntem olarak çip tabanlı mikroarray teknolojisi 

kullanılır, daha sonra çoklu GWAS çalışmalarının sonuçları, meta analiz yapmak üzere havuzda toplanır (5). Tüm Genom 

İlişkilendirme Çalışmaları, belli bir hastalık ile bağlantılı genetik varyasyonların bulunması için, genom içinde işaretli belir-

teçleri saptar. 2003 yılında İnsan Genom Projesinin, 2005 yılında HapMap projesinin tamamlanması ile edinilen gereçler, 

referans insan genom dizilemesinin veri tabanlarını, insan genetik varyasyonlarının haritasını, bir hastalığın başlama aşa-

masında rol oynayan genetik varyasyonların tüm genom örneklerini hızla ve doğru şekilde analiz edebilecek bir dizi yeni 

teknolojiyi içerir. Tıpta uygulama alanları henüz kısıtlıdır. Kişiye özel tıp çağının temelini oluşturmaktadır. Gelecekte, mali-

yet ve etkinlik konusunda inovatif teknolojiler ve genom ilişkili çalışmalarda, gelişmeler kaydedildikten sonra sağlık çalı-

şanları, her hastanın kendine özel belli hastalıkların gelişme riski konusunda, bu gereçleri kullanabilecektir (2). GWAS için 

nihai hedef genetik risk faktörlerini kullanarak risk altındaki popülasyonu saptanması ve erken tedavi olanaklarının gelişti-

rilmesidir. İlk başarılarından biri Kompleman Faktör H geninin tanımlanması olmuştur (5). 

TÜM GENOM İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 
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Ayın Dosyası 

DR. NEŞE GÖL 

  GWAS analizi için hedef ve kontrol gruplarında örnek sayıları-

nın ve aynı gruptaki örneklerin seçimi çok önemlidir. Örnek sayısı, 

çalışmanın türüne, grupların özelliklerine, yaş, cinsiyet, kilo, lokas-

yon gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunun dışında, 

aynı gruptaki örneklerin belirtilen özellikler bakımından homojen 

olması gerekmektedir (3). 

 Blekhman ve ark. İnsan Genom Projesinden metagenomik shot-

gun sekanslama ile elde ettikleri verilerde konakta genetik varyas-

yonları tanımlamışlardır (4). Makale, mikrobiyomun taksonomik ya-

pısına odaklanmıştır. Analizlerine dahil etmemekle beraber diyetin 

etkili bir faktör olduğunu bu nedenle ileride yapılacak araştırmalar-

da çevrenin konağın mikrobiyom yapısına etkilerinin de araştırılmasını önermektedirler. Analizleri sonucunda konağın genetik varyasyonunun bağışıklık 

mekanizmaları ile ilişkili olarak mikrobiyomun kompozisyonundan etkilendiği çıkmıştır (4). Son yıllarda, enfeksiyon hastalıkları dalında çalışanlar mikrobi-

yal GWAS çalışmaları ile bakteri, virüs ve protozoaların genomlarındaki risk varyantlarını tanımlamaktadırlar (6). Bu çalışmalarda ilaç dirençleri ve patoge-

nezin çözümlenerek aşı ve ilaç çalışmalarının daha kusursuz olması hedeflenmektedir.   

 GWAS, temelde yüksek frekanslı ancak az etkili varyantların hastalık oluşturma riski içerdiğini kabul eden, ortak hastalık-ortak varyant hipotezinden ge-

lişmiştir. Bu hipotez, hastalıkların nasıl seleksiyondan kaçtığını, karmaşık aktarılma paterni göstermelerini ve genetik ve fenotipik olarak heterojen oldukla-

rını açıklar (6). 

TÜM GENOM İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo: Mikrobiyal Tüm Genom İlişkilendirme Çalışma Örnekleri (6) 
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Ayın Dosyası 

DR. NEŞE GÖL 

  

TÜM GENOM İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Şekil 1.  GWAS mikrobiyal potansiyel modeller: Üç mikroorganizma örneği.  

 a) İncelenen mikroorganizmalar: Bir retrovirus (HIV), bir parazitik protozoa 

(Plasmodium falciparum)  ve bir mikobakteri (Mycobacterium tuberculosis) 

 b) Mikroorganizmalarda poulasyon veya coğrafya ilişkili farklar ve filogene-

tik formlar : HIV için sadece minimal popülasyon yapısı gözlenmiştir, oysa 

P. falciparum için daha fazla popülasyon farklılıkları oluşmuştur. 

M. tuberculosis aynı soyda sıklıkla kümelenen farklı fenotiplerin varlığı ile en 

yüksek düzeyde karışıklık oluşmuştur.  

 c) Farklı popülasyon özelliklerinde ve filogenetik formlarda üç farklı GWAS 

yaklaşımı:  HIV de karmaşa olmaması nedeniyle insan GWAS çalışılabilmiştir.  

 d) Alınan sonuçlar mikroorganizmanın daha iyi anlaşılmasına yardımcıdır: 

HIV için, viral yük ve sekans varyasyonu ile  insan GWAS verileri birlikte çalışıl-

mıştır. P. falciparum için ilaç direnci varyantları coğrafi verilerle işlenerek Gü-

ney doğu Asya’da yayılımı araştırılmıştır. M.tuberculosis için de ilaç dirençli 

varyantın diğer dirençli kökenlerde karşılaştırılmasıyla fonksiyonel validasyo-

nu  sağlanmıştır. (6) 
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 Ayın Dosyası 

DR. NEŞE GÖL 

  

TÜM GENOM İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

 

Şekil 2:  

SNP array yöntemi kullanarak GWAS ya-

rar ve kısıtlamaları. Açık renkli kısım 

mevcut yararlarının göstermektedir. Ko-

yu kısım da kısıtlamalarını. Düz X kalıcı 

kısıtlaması noktalı X gelecekte, bir bo-

yutta SNP array yönteminden, tüm ge-

nom sekanslamaya (WGS) geçerek üste-

sinden gelinebilecek kısıtlamaları göster-

mektedir (7). 



 6 

 

 Ayın Dosyası 

DR. NEŞE GÖL 

 GWAS yararları:  

 Yeni, varyant karakterde bağlantıları saptama, yeni biyolojik mekanizmaların keşfedilmesi, klinik varyasyonların saptanması, kompleks etnik karakterlere 

yaklaşım modelleri geliştirilmesi, düşük frekanslı ve nadir varyantların yakalanması, yeni monogenik ve oligogenik hastalık genlerinin çalışılması, SNP dışı 

genetik varyantların çalışılması bu yönetim avantajları olarak sıralanabilir. Elde edilen veriler son derece doğrudur ve paylaşılmaya uygundur (7). 

TÜM GENOM İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Kaynaklar 

 

 What are genome wide association studies. https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/gwastudies 
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https://www.gentera.com.tr/single-post/2016/02/09/Genom-Boyu-%C4%B0li%C5%9Fkilendirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-GWAS 
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2. Genom-Wide Association Studies Fact Sheet. https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Genome-Wide-Association-Studies-Fact-Sheet   
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7. Tam, V., Patel, N., Turcotte, M. et al. Benefits and limitations of genome-wide association studies. Nat Rev Genet 20, 467–484 (2019). https://

doi.org/10.1038/s41576-019-0127-1  

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/gwastudies
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Genome-Wide-Association-Studies-Fact-Sheet
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https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002822
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 Güncel 

 

 

Tıbbi Maskeler 

Her ne kadar cerrahi yara yeri enfeksiyonlarını önlemedeki yeri tartışmaya açık olsa da tıbbi yüz 

maskeleri hem cerrahi operasyonlarda hem de sağlık bakımı sırasında sağlık çalışanları tarafından yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. 1960’lardan itibaren bez maskeler yerine tek kullanımlık tıbbi maskelerin kul-

lanımı yaygınlaşmıştır. Bugün olduğu gibi salgınlarda yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle toplum tarafından 

kullanım kimi zaman tartışma konusu olmaktadır. Tıbbi maskeler için ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’de 

gerekli düzenlemeler FDA (Food and Drug Administration) tarafından belirlenmektedir. Ülkemizde ise tıb-

bi yüz maskeleri için gerekli standartlar uluslararası karşılığı (EEA European Economic Area)’nın EN 14683  

nolu standartları olan ve son olarak 30.09.2019 tarihinde kabul edilen TS EN 14683+AC nolu standart de-

tayında belirtilmiştir. Bu standartlara göre tıbbi maskelerin 3 μm’lik partiküller için %95 ve üzeri filtrasyon 

verimliliği göstermesi gereklidir. (Çin’de maskeler için farklı standart kriterler kullanılmaktadır.)  

Enfeksiyon hastalıkları açısından değerlendirmek gerekirse tıbbi maskeler temel olarak damlacık adı verilen taneciklerin geçişini engellemektedir. Ay-

rıca bu maskelerin yüze oturumları diğer maskelere göre daha gevşektir. Tıbbi maskelerin kullanımındaki temel yarar kişinin ağzından veya burnundan çı-

kacak büyük boyutlu damlacık adı verilen taneciklerin çevreyi kontamine etmesini engellemektir, bunun yanında bireyin kontamine olmuş elinin doğru-

dan burnuna veya ağzına ulaşması için de bir bariyer görevi görecektir. Temel olarak doğru uygulama hasta bireylerin tıbbi maskeyi takmasıdır, şüphesiz 

maskenin  sağlıklı bireyler tarafından kullanımı enfekte kişiden gelecek damlacıklar için de bir filtrasyon sağlayacakır ancak bu maskeler kişilere enfeksiyo-

nun bulaşmayacağını garanti etmezler. Ayrıca bu kullanım ekonomik açıdan da büyük bir yüktür. Ancak günümüzde yaşadığımız  salgın sürecinde olduğu 

gibi yüksek bulaştırıcılık indeksinin yanında toplumda belirlenemeyen asemptomatik enfekte kişilerin de olduğu durumlarda daha geniş çaplı önlemler alı-

nabilmektedir. 

DR. CİHAN YEŞİLOĞLU 

MASKELER 
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  Güncel 

 

 N95/99/100 

 Bu maskelere ait düzen-

lemeler tıbbi maskelerden 

farklı olarak ABD’nin NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and 

Health) kurumu tarafından gerçekleşti-

rilmektedir. Yüze daha sıkı oturan bu 

maskelerin ilk kullanım amaçları inşaat, 

boya, madencilik gibi endüstriyel alan-

lardır. Tıp alanında kabaca 1990’ların 

başlarında hava yoluyla bulaştığı bilinen 

tuberkülozdan korunmak için kullanıl-

mıştır. Maskeler yağa dayanıklılıklarına 

göre üç farklı harf kullanılarak sınıflan-

dırılmıştır. 

 N: not resistant to oil: yağa dayanıklı değil 

R:somewhat resistant to oil: yağa kısmi dayanıklı 

P: strongly resistant to oil (oil proof): yağa dayanıklı 

 

 

95/99/100 gibi terimler ise bu maskelerin filtrasyon kapasiteleri-

ni belirtir. Sırasıyla 95, 97, 100 olarak belirtilen sayılar maskelerin 

0,3 micron boyutundaki parçacıkları %95, %97 ve %99,97 ora-

nında filtre ettiklerini göstermektedir. Maskenin valvi olması du-

rumunda maskenin üzerinde “V” harfi ile belirtilir. Bu valvlerin de 

filtrasyona bir katkısı yoktur, nefes verirken açılarak sıcak ve nem-

li havanın dışarı çıkışını kolaylaştırıp kullanım kolaylığı sağlarlar. 

Son günlerde tartışma konusu olan durumlardan biri bu maskele-

rin tekrar kullanımlarıdır.  Bunu dışındaki maskeler için yaşadığı-

mız COVID-19 pandemisi nedeniyle CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) uzun süreli maske kullanımı ve tekrar 

kullanım ile ilgili önerilerde bulunmuştur. Maskelerin kaç defa 

tekrar kullanılabileceği konusunda net bir öneri olmayıp, aerosol 

üreten işlem sırasında kullanılmamış olması, vücut sıvılarıyla kon-

tamine olmamış olması gibi çeşitli durumlarda maskenin tekrar 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu önerilerin ayrıntılarına aşağıdaki 

web adresinden ulaşılabilmektedir: 

DR. CİHAN YEŞİLOĞLU 

MASKELER 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 

 (Erişim tarihi:10/05/2020)  
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   Güncel 

 

  

 

    FFP1/2/3 

 

 Bu maske sınıflandırması ise Av-

rupa’ya aittir. Tabi olduğu standart-

lar EN149 ile belirlenmiştir. Maskelerin üzerinde bulunan ve 

“N149” ile başlayan 1991, 2001 veya 2009 ile biten ifadeler 

yürürlülük tarihlerine göre bu standartlara atıfta bulunmakta-

dır. Bu ifadelerin filtrasyon kapasiteleriyle ilgili bir anlamı yok-

tur. Yine bu maskeler üzerinde göreceğiniz NR (non-reusable/

yeniden kullanılamaz) ve R (reusable/tekrar kullanılabilir) 

harfleri maskelerin yeniden kullanılıp kullanılmayacacağını be-

lirtir. Bu maskelerin FFP kodlarının açılımı “filtering facepiece” 

olup, FFP1, FFP2, FFP3 maskelerin sırasıyla 0,3 mikron boyu-

tundaki parçacıkları %80, %94 ve %99 filtrelemesi beklenmek-

tedir. Bu maskeler için de bazı düzenleyici kurumlar tarafından 

gerekli hallerde tekrar kullanımına dair bilgilendirmeler yayınlan-

mıştır. 

 

DR. CİHAN YEŞİLOĞLU 

MASKELER 
Kaynaklar 

 https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?

0811180511151080511041191101040550471051021200881110431131040730901181150760711110

50106050106055 (Erişim Tarihi:10/05/2020) 

 https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/14/n95/ (Erişim Tarihi:10/05/2020) 

 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html (Erişim Tari-

hi:10/05/2020) 

 https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html (Erişim Tari-

hi:10/05/2020) 

 https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/03/16/n95-preparedness/ (Erişim Tarihi:10/05/2020) 

 https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/04/09/masks-v-respirators/ (Erişim Tarihi:10/05/2020) 

 https://books.google.com.tr/books?

id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%

BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2a

hUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%

20%CE%BCm&f=false  

https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073090118115076071111050106050106055
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073090118115076071111050106050106055
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073090118115076071111050106050106055
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/14/n95/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/03/16/n95-preparedness/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/04/09/masks-v-respirators/
https://books.google.com.tr/books?id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%20
https://books.google.com.tr/books?id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%20
https://books.google.com.tr/books?id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%20
https://books.google.com.tr/books?id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%20
https://books.google.com.tr/books?id=HPpgOjIGYtAC&pg=PA2411&lpg=PA2411&dq=surgical+mask+3+%CE%BCm&source=bl&ots=ko3yV78xur&sig=ACfU3U18NstJ3l9LG01arQGoHgfHjaOnlw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjW-9mQiIPqAhXGo4sKHUXpCN8Q6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=surgical%20mask%203%20
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

 Monod, Pasteur Enstitüsü’nün tavan arasında giz-

leniyordu ama bu tür serüvenler, yer altı etkinlikleri 

laboratuvar çalışmalarına izin vermiyordu. Monod, 

tıpkı 1940 kışındaki gibi, yine araştırmalarını yarıda 

kesmek zorunda kaldı. Çok kötü bir zamana denk gel-

mişti bu çünkü bütün dikkatini işine verememesine 

karşın önemli ilerlemeler kaydetmişti. 1943-44 kışın-

da Lwoff’un Pasteur Enstitüsü’ndeki laboratuvarında 

çalışan lisansüstü öğrencisi Alice Audureau’yla birlikte 

yeni bir deneye başlamıştı. Tezinde bir kez daha keş-

fettiği çifte büyüme olgusu üzerinde daha ileri düzeyde araştırmalar 

yapan Monod’yla Audureau, laktozu metabolize etmeyen E.coli bakte-

ri türlerinin, laktoz içeren yaşam ortamlarında çoğaltılırlarsa laktozu 

metabolize etmeye zorlanabilecekleri iddiasının ileri sürüldüğü rapor-

lara dayanarak bunu anlamak için araştırmalar yapmışlardı. Yazılı 

kaynaklarda çelişkiler vardı, acaba bu, birçoklarının düşündüğü gibi, 

şekerin varlığıyla ortaya çıkan bir etkiden dolayı mı böyleydi yoksa 

pek sık rastlanmayan bir mutasyondan mı kaynaklanıyordu. 

YAŞAMAYI CİDDİYE ALACAKSIN, 
YANI, O DERECEDE, ÖYLESİNE Kİ, 
MESELA, KOLLARIN BAĞLI ARKADAN, SIRTIN DUVARDA, 
YAHUT, KOCAMAN GÖZLÜKLERİN, 
BEYAZ GÖMLEĞİNLE BİR LABORATUARDA 
İNSANLAR İÇİN ÖLEBİLECEKSİN, 
HEM DE YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEDİĞİN İNSANLAR İÇİN, 
HEM DE HİÇ KİMSE SENİ BUNA ZORLAMAMIŞKEN, 
HEM DE EN GÜZEL, 
EN GERÇEK ŞEYİN YASAMAK OLDUĞUNU BİLDİĞİN HALDE.  
 

 Nazım Hiikmet’in bu dizelerinin cisimleşmiş bir ör-
neği Jacques Monod . Bakteriler üzerinde çalışma ya-
pan bir araştırmacı iken Nazi işgaline uğrayan Pa-
ris’te, teslimiyeti reddeden ve  ulusal direniş mücade-
lesinin  bir neferi olan bir bilim insanı. Kitap  ikinci dünya sa-
vaşı tarihini, Fransız yer altı direniş hareketini, bu hareketin 
üst düzey yönetim kademelerinde görev alan  ve bu süreç 
içinde aralarında bir dostluk gelişen J. Monod ile ünlü Fran-
sız yazar Albert Camus’nün yaşam  öykülerini anlatıyor. Ya-
zar’ın “Veba’ romanının hangi koşullar ve hangi ruh haliyle 
yazıldığını anlamak için de iyi bir fırsat sunuyor okura.  

 ABD’de moleküler biyoloji ve genetik profesörü olan 
Sean. B. Carrol’un 2013 yılında kaleme aldığı, Ülker İnce ‘nin 
dilimize çevirdiği kitap, E yayınları tarafından 2018’de yayın-
lanmış. Bilim ve düşün insanlarının sorumluluğu ve namusu 
üzerine  değerli bir çalışma. 

 Keyifli okumalar. 

DR. YÜCE AYHAN 
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 Fotoğrafhane DR. EYLEM KARATAŞ 

   

Gündoğdu Meydanı, 

İZMİR 

(Haziran 2013) 
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 Fotoğrafhane DR. EYLEM KARATAŞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didim,  

AYDIN 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

Ünlü İngiliz yönetmen Ken Russell tarafından yö-

netilen film, Rus besteci Çaykovski'nin (aslında 

çikovski olarak okunur, Kiril veya bizim alfabe ile 

Tchaikovsky olarak yazılmaz) gençlik ve olgunluk 

dönemini anlatır. 1840 yılında doğan Çaykovski, 

çok sevdiği annesini 14 yaşındayken koleradan 

dolayı kaybeder. Bu kayıp ile birlikte gelişen dep-

resif, melankolik yanının bestelerine yansıdığı ifade 

edilmektedir. 1865'te Petersburg Konservatuva-

rı'ndan mezun olup, Moskova Konservatuvarı'nda 

müzik öğretmenliği yapar ve eşcinsel eğilimini bas-

kılamak ve dedikoduları engellemek için konserva-

tuvardan bir öğrencisi ile evlenir.  

YALNIZ KALPLER 

 Yönetmen:  

Ken Russell 

Oyuncular:  

Richard Chamberlain, Glenda 

Jackson, Max Adrian 

 *1971 yılı yapımı /Süre 123 dakika+ 
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Ancak nemfomanyak bir kadınla yaptığı bu evlilik başarısızlıkla sonuçlanır. 

Sonrasında, hiç yüz yüze görüşmediği zengin bir aristokrat kadının himayesi-

ne girer. Genç bir erkeğe duyduğu aşk ve eşcinselliği skandallara neden olur 

ve bir soruşturma geçirir ve bu soruşturma sırada intihar etmesinin telkin 

edildiği söylenir. Pathetic adlı eserini yazarken koleradan ölen annesinin anı-

sına –kolera salgınının en yoğun olduğu bir dönemde- kaynatılmamış, mik-

roplu suyu içerek intihar ettiği ileri sürülür. Çaykovski 1893'te eserin ilk çalı-

nışından dokuz gün sonra ölmüştür. Filmin, bestecinin duygularını ve müzi-

ğine olan etkilerini iyi yansıttığını ve başroldeki oyuncuların performansları-

nın oldukça iyi olduğunu söylemek gerek. 

 Sine Mikrop 
DR. METİN KORKMAZ 

YALNIZ KALPLER 

https://www.imdb.com/title/tt0066109/  

https://www.imdb.com/title/tt0066109/
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 Bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, insanlık tarihinin zaman diziminde toplumun bilgi ve bilinç 

düzeyine denk bir algı yaratmış daima. Bireylerin yanıtları da algılarıyla denk olmuş haliyle. 

İnsanlığın en ilkel zamanlarında salgınlar, ilahi bir öfkeden doğan bela olarak algılanırken za-

man içinde edinilen tecrübe ve gözlemlerle hasta ve bulaştırıcılık ilişkisinin fark edilmesiyle 

hastaların tecridine yönelik edimler ortaya çıkmış. Bulaşmanın engellenmesine yönelik kaygı 

ve endişeler hastalığın baş göstermesini beklemeden önlem almaya itmiş toplum yöneticile-

rini. 

 İlk kez veba salgını tehlikesine karşı 1377’de Dalmaçya Kıyılarında, Ragusa’da (bu gün Dub-

rovnik) uygulamaya sokulan karantina İtalyanca’da kırk gün anlamına gelen quaranta sözcüğü 

ile arzı endam etmiş tarih sahnesine. 

 Ticaret gemilerinin uğrak yeri olan liman kentlerinde yolcu, hayvan ve gıdaların bekletilece-

ği özel karantina alanları yaygınlaşmış. İlk tahaffuzhane Venedik’teki Santa Maria di Nazareth 

adasında kurulmuş 1423 yılında. 

Anadolu coğrafyası da salgın hastalıklardan payını almış pek çok kez. Tarihteki ilk veba salgını 

olan Jüstinyanus vebası Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’e Mısır’dan 

gelen gemilerle taşınmış; batıda ve doğuda pek çok yere yayılarak alevlenmelerle iki yüz yıla 

yakın ortalığı kasıp kavurmuş. Osmanlı döneminde ise Avrupa’dan gelen veba ile Hicaz’dan 

gelen kolera payitahtı zorlu salgınlarla karşı karşıya getirmiş. 

 Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 

İstanbul Boğazı’ndaki Tahaffuzhane mevkileri (2) 

https://www.academia.edu/26445708/Nuran_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_%

C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1_nda_Karantina_Uygulamalar%C4%

B1_Yeni_Deniz_Mecmuas%C4%B1_1_Mart_2016_s.44-61  

https://www.academia.edu/26445708/Nuran_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1_nda_Karantina_Uygulamalar%C4%B1_Yeni_Deniz_Mecmuas%C4%B1_1_Mart_2016_s.44-61
https://www.academia.edu/26445708/Nuran_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1_nda_Karantina_Uygulamalar%C4%B1_Yeni_Deniz_Mecmuas%C4%B1_1_Mart_2016_s.44-61
https://www.academia.edu/26445708/Nuran_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1_nda_Karantina_Uygulamalar%C4%B1_Yeni_Deniz_Mecmuas%C4%B1_1_Mart_2016_s.44-61
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 Sistemli bir devlet politikası olarak ilk kez II. Mahmut döne-

minde, 1831 yılındaki kolera salgınına karşı karantina uygula-

ması gerçekleştirilmiş. Bu uygulamada Karadeniz’den gelen 

gemiler denetim altına alınırken 1835 yılında da Akdenizden 

gelecek gemiler için Çanakkale’de bir karantina bölgesi oluş-

turulmuş. Osmanlı imparatorluğu’nda karantina düşüncesi ve 

uygulamasının kabul görmesi için hem dinsel önyargıları gide-

ren hem de bilimsel bakışı geliştiren çabalara gerek duyulmuş 

epeyce. Sultan II.Mahmut, Cezayirli Hamdan Hoca’ya bir risa-

le (kitapçık) hazırlatmış, devletin ilk resmi gazetesi sayılan 

Takvim-i Vekayi’de yazılar yayımlatmış bu konuyla ilgili.  Yanı-

sıra Fransız hekim Anton Lago’ya da bir layiha (makale) hazır-

latmış. 4 Nisan 1838 tarihli bu layihanın ilk sayfasında 

“Bundan akdem Kız Kulesi’nde kâin mat’ûn hastahanesinin ta-

babet hidmetiyle müstahdem Fransa teb’asından Piyemon-

te’li hekim Anton (Antuan) Lago kullarının nizam-ı sıhhat ve 

usul-ü karantinanın kavaid-i külliyesini havi tertib ve tahrir ey-

lediği lâyiha-i lâtifesinin hülasa tercümesidir” cümlesinden 

karantinanın bir mevzuat çerçevesinde kurumsallaşmasından 

çok önce Kız Kulesi ‘nin de vebalı askerlerin tecrit ve tedavisi 

için kullanıldığı anlaşılmakta. 1838 yılında ise bir karantina meclisi atanmış ve karantinahaneler ve tahaffuzhaneler oluşturulmuş. 

Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 

Kavak Tahaffuzhanesi (1933) (8) 

https://www.academia.edu/41605237/Karantina_-_Tahaffuzhane-Tuzla-_Beykoz  

https://www.academia.edu/41605237/Karantina_-_Tahaffuzhane-Tuzla-_Beykoz
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  Karantinahaneler limana yanaşan gemiyi denetleyen yapılar iken muhafaza sözcüğünden köken alan tahaffuzhaneler limana yolcu ve mal indirmesi-

ne izin verilmeyen gemilerin sevk edildiği, yolcuların barakalara yerleştirilerek karantinaya alındığı ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği merkez-

lerdi. Tahaffuzhanelerde dezenfeksiyon işlem-

lerinin gerçekleştirildiği birimlere tebhirhane 

adı verilmekteydi. İlk tebhirhaneler ise Leh 

bir mülteci çocuğu olarak Osmanlı toprakla-

rında dünyaya gelmiş ve bulaşıcı hastalıklarla 

mücadeledeki başarıları nedeniyle Dersaadet 

ve bilumum Vilâyât-ı Şâhâne Hıfzıssıhha Baş-

müfettişi mertebesine ulaşmış kimyager Bon-

kowski Paşa’nın önerisiyle 1891’de Fransız 

malı Geneste-Herscher marka birer etüvün 

satın alınarak Klazomen (Urla-İzmir) ve Kavak 

(İstanbul) tahaffuzhanelerine kurulmasıyla ile 

hayata geçirildi. 

 Osmanlı imparatorluğunda ilk tahaffu-

zhane binası olarak Kuleli Askeri Kışlası 

kullanılmış.  Ancak kışlanın olağan askeri 

faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bu 

tahaffuzhane Kavak’a taşınarak Kavak 

Tahaffuzhanesi adını almış daha sonra. 

Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 

Sinop Tahaffuzhanesi  Barakalar Bölgesi (2) 

Geçmişin fotoğraflarıyla Sinop Tarihi , Sinop Belediyesi Yayını, 2007, s:41 
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 İmparatorluğun merkezi olan İstanbul’un korunması payitaht için 

çok önemli olduğundan tarihimizde İstanbul çevresindeki tahaffuzha-

neler öne çıkmaktadır. Çanakkale boğazı girişinde kurulan Nağra 

tahaffuzhanesi Akdeniz’den Marmara denizine giriş yapacak gemileri 

denetliyordu. Boğazlardan transit geçiş yapacak gemilere burada 

binen gardiyanların gözetiminde Kavak tahaffuzhanesine dek ilerleyip 

burada gardiyanları bırakıp Karadenize çıkış yapabiliyordu. Karadeni-

z’den gelerek Akdeniz’e geçecek gemiler içinde aynı uygulama 

sürdürülüyordu. 1893-1895 döneminde payitahtın kolera salgınlarından 

korunabilmesi amacıyla karayolu kontrolü de sağlayacak şekilde Tuzla, 

Çatalca ve Kalikratya’da iç tahaffuzhane daha açıldı. İstanbul dışında ticar-

et limanları olan önemli yerler de ihmal edilmedi. Kafkasya ve Rusya’dan 

Hicaz’a uzanan hat üzerinde gemilerle gelenler için 1892’de Sinop tahaffu-

zhanesi, kara yolculuğu yapanlar için de Erzincan tahaffuzhanesi kuruldu. 

 Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 

Tuzla Tahaffuzhanesiİ (10) 

https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi  

Tuzla Tahaffuzhanesİ (10) 

https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi  

https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi
https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi
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  Tahaffuzhaneler sadece salgın dönemlerinde kullanılmamış. 1924’te 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübaledesinde Yunanistan’dan ge-

len mübadillerin Türkiye topraklarında ilk ayak bastıkları yerler de ta-

haffuzhaneler olmuş. 

 Günümüzde tahaffuzhanelerin çoğundan eser kalmamış maalesef. 

1890’dan 1935’e dek kullanılan Tuzla tahaffuzhanesi bu gün İstanbul 

Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nin içerisinde ve Denizcilik Fakültesi’yle 

ilişkili eşyaların, belge ve fotoğraflarının da yer aldığı bir müze olarak 

korunmuş talihli yapılardan biri.  Bir ikincisi dünyada tescilli 3 karan-

tina adasından birinde kurulmuş olan Klazomen tahaffuzhanesi. 

 1865’ten 1950 yılına dek hizmet veren tahaffuzhane işlevsiz kal-

dıktan sonra da yıllarca Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi, 

(sonradan Urla Devlet Hastane)’sine ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 

Dinlenme tesislerine ev sahipliği yaptı Karantina Adası.  

 

Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 

Karantina Adası (Urla, İzmir) (11) 

http://www.urla.bel.tr/Urla/2/urla-karantina-adasi  

Klazomen (Urla) Tahaffuzhanesi  (11) 

http://www.urla.bel.tr/Urla/2/urla-karantina-adasi  

http://www.urla.bel.tr/Urla/2/urla-karantina-adasi
http://www.urla.bel.tr/Urla/2/urla-karantina-adasi
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  Devlet hastanesinin taşınmasından sonra adanın gelece-

ğiyle koşut yazgısını bekliyor Klazomen tahaffuzhanesi de.  

 Resmi ve toplumsal tarih algımızda tarih bilinci ve bilimsel iç-

görüden ziyade hamaset ağır bastığından ümitli olmak güç olsa 

da bir sağlık müzesi olması en uygunu olacak kuşkusuz.  

Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 
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https://www.dokuzeylul.com/kultur-sanat/izmirin-saglik-hafizasinda-155-yildir-ayakta-tahaffuzhane-h164763.html
https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi
https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/03/24/osmanli-doneminin-i-lk-karantina-merkezlerinden-biri-tuzla-daydi
http://www.urla.bel.tr/Urla/2/urla-karantina-adasi
https://www.dokuzeylul.com/kultur-sanat/izmirin-saglik-hafizasinda-155-yildir-ayakta-tahaffuzhane-h164763.html
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 ANTİJEN 

 ARTROSPOR 

 KAPSÜL 

 EBV 

 DİFTERİ 

 GONORE 

 H3N2 

 KKKA 

 MAYA 

 PARAZİT 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yu-

karı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabi-

lirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□ 

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□.  

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Lucius 

Annaeus Seneca’nın ünlü  

bir sözü… 

 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Kalbinizle yaptığınız her şey, 
size geri dönecektir. 

(Mevlana) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 COVID pandemi günlerinde elektronik iletişim olanaklarını olabildiğince etkin kullanmaya çabalıyoruz. Yönetim kurulu toplantıları-

mızı ZOOM ile gerçekleştirirken bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi internetten canlı olarak yayınlanmaya devam ediyoruz.  

 

Yayınlarımıza, etkinliklerimize katkı veren 

ve katılan meslektaşlarımıza, “makale av-

cıları”na, çalışma gruplarımıza ve komis-

yonlarımıza, paydaşlarımıza ve sponsor 

firmalara teşekkür ederiz. 
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*Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https://www.pngwave.com, https:// pngtree.com, https:// 

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

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  

 
 

e -BÜLTEN  

Yı l :  2 0 2 0 / S a y ı : 6  

K l i n i k  M i k r o b i yo l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i  

( K L İ M U D )  a d ı n a   

S a h i b i   

S e l d a  E r e n s o y  

İ l e t i ş i m  A d r e s i :   

K L İ M U D   

( K l i n i k  M i k ro b i y o l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i )  

M e ş r u t i y e t  C a d d e s i ,  Kü l t ü r  A p a r t m a n ı  

N o : 3 8 / 1 5  K ı z ı l a y,  A N K A R A  

E - p o s t a : k l i m u d @ g m a i l . c o m  

Te l e f o n / Fa k s :  0  3 1 2  2 3 0  7 8  1 8  

G S M :  0  5 3 0  6 9 3  8 6  6 7  

Teknik Destek / Düzenleme  

 Bilge Dikenelli 

 Cenk Mirza 

 Cihan Yeşiloğlu 

 Neşe Göl 

 Nida Özcan 

 Yeşim Beşli 

 Yüce Ayhan 

Yayın Kurulu 

 Pelin Eşber 

 Plexus Bilişim 

https://openclipart.org/

