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 Sevgili okurlar 

  Kış aylarının bastırmasıyla pandeminin etkilerinin ağırlaştığı günler yaşıyoruz. Bu süreç 

hem iş hayatımızı hem de toplumsal yaşantımızı  olumsuz etkiliyor. Daha çok çalışıyoruz, da-

ha çok yoruluyoruz, daha çok tükeniyoruz belki ama yaşamın devamlılığına dayanan bir mes-

leğin üyeleri olarak yine de şevkle sarılıyoruz hayata. 

 Bu sayımızda yeni iki bölüm açtık: Ayın Portresi ve Anı Defteri. Ayın Portresi’nde otoim-

münitenin babası olarak kabul edilen ve kısa bir süre önce yaşama veda eden Dr. Noel Rose 

yer alıyor. Yazıyı Diyarbakır’da görev yapan meslektaşımız Dr. Özge Alkan Bilik kaleme aldı. 

Anı Defteri ise yine Diyarbakır’dan bir meslektaşımızın Dr. Fatma Bacalan’ın kaleminden ak-

tarıldı sayfalarımıza.  Her ay büyük bir emekle Mikrobulmaca’ yı hazırlayan arkadaşımız Dr. 

Cenk Mirza bu ay Fotoğrafhane  sayfamızı da üstlendi. Edebiyat ve Mikrobiyoloji’de ise bir 

edebiyat klasiği yer alırken SineMikrop  bölümümüzde de yine bir salgın filmi var. 

   Yoğun iş temposu arasında bültenimize katkı veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyor 

tüm üyelerimizin yayınlanmaya değer buldukları ürünlerini bekliyoruz . 

   Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın... 

 Yayın Kurulu 

 e -BÜLTEN  
                 K a s ı m  2 0 2 0  
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 Ayın Portresi 

 

DR. ÖZGE ALKAN BİLİK 

 Bilim, yanlış olduğu kanıtlanmış fikirlerle doludur. Bin dokuz yüz ellili yıllara 

kadar, bilim adamları arasında “vücudun kendisine karşı antikor üretemeyeceği” 

görüşü yaygındı. Ototoksisite veya kendi kendini zehirleme korkusu olarak bili-

nen kavram 19. yüzyılda immünolojiye katkılarından dolayı Nobel Ödülü alan Al-

man doktor-bilim adamı Paul Ehrlich tarafından ortaya atıldı. İlk deneyleri oto-

immün hastalıkların moleküler mekanizmalarını destekleyen bir immünolog ve 

mikrobiyolog olan Noel Rose, genç bir tıp öğrencisi olarak, Buffalo Üniversite-

si'ndeki akıl hocası Ernest Witebsky ile birlikte organ-spesifik antijenler üzerinde 

çalıştı. Witebsky’nin kendi akademik soyu, bu terimi 19. yüzyılın sonlarında icat 

eden, fikrin orijinal atası Paul Ehrlich'e kadar uzanıyordu. 
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 Ayın Portresi 

 

DR. ÖZGE ALKAN BİLİK 

 Noel Rose 1951'de Buffalo Üniversitesi'ndeki 

Witebsky laboratuvarına katıldığında, Witebsky, organa 

özgü antijenler - farklı hücre tiplerini işlevsel olarak fark-

lı kılan moleküller - üzerinde çalışıyordu. Witebsky,  ti-

roid bezinin hücrelerinde bulunan büyük bir protein 

olan tiroglobulin ile özellikle ilgileniyordu ve Rose'a bu 

molekülü endokrin organa özgü kılan özellikleri belirle-

me görevini verdi.  

 Son yarım yüzyıldaki yaygın hipotez, vücudun kendine 

karşı antijen üretemediği yönündeydi, bu fikir ototoksik 

terör (horror autotoxicus) olarak biliniyordu. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacısı Noel Rose, vücudun kendi dokularına karşı bir immun yanıt 

başlatmayacağı şeklindeki hakim fikre karşı çıkarak tamamen yeni bir bilimsel disiplin oluşturdu. 

 Rose, tavşanlara kendi tiroid-kaynaklı antijenleri enjekte edildiğinde, tavşanların, bu moleküllere karşı tiroidlerine zarar veren veya tiroidlerini yok 

eden istilacı bir immun yanıt oluşturduğunu gösterdi. Vücut gerçekten de kendisine saldırabiliyordu. Sonuçlar o kadar tuhaftı ki, ilk dergiler bulguları 

yayınlamayı reddetti ve sonunda ototoksik terör (horror autotoxicus) paradigmasını devirmek yıllar süren dikkatli deneyler gerektirdi. Johns Hopkins 

Üniversitesi'ne göre, sonraki birkaç on yıl içinde Rose, otoimmün hastalıkların genetik ve çevresel nedenlerini daha da karakterize edecek ve konuyla 

ilgili 880'den fazla makale ve kitap bölümü yayınlayacaktı. Rose, 3 Aralık 1927'de Stamford, Connecticut’ta doğdu. Post’un bir raporuna göre, 

II.Dünya savaşı sırasında görev yapan bir doktor olan Rose’un babası, şimdilerde bir otoimmün hastalık olarak kabul edilen romatizmal ateşin tedavi-

sinde uzman bir isim olmuştur.  
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 Ayın Portresi 

 

DR. ÖZGE ALKAN BİLİK 

 Rose, çığır açan çalışmasından önce, o sıralarda tıbbi bilginin sınırlamalarına sık 

sık karşı koyuyordu. 1940'ların ortalarında Yale Üniversitesi'nde lisans eğitimine baş-

ladığında, mikrobiyoloji okumak istedi, ancak konuyla ilgili yalnızca az sayıda derse 

katılabildi. Bunun yerine, zooloji alanında okudu ve botanikçiler tarafından öğretilen 

mikrobiyoloji seçmeli derslerini aldı. The Scientist'in haziran ayında bildirdiğine göre, 

bakterilerin o zamanlar büyük ölçüde bitki olduğu düşünülüyordu. 

Rose tıp fakültesine gitmeden önce bir doktora eğitimini tamamlamaya karar verdi. 

1948'de Pennsylvania Üniversitesi'ndeki mikrobiyolog Harry Morton'un laboratuvarına katıldı ve sonraki birkaç yılını sifilise neden olan Treponema 

pallidum'un flagella benzeri motor yapılarını inceleyerek geçirdi. Daha sonra Rose, en önemli tıbbi keşiflerinin çoğunu yapacağı Buffalo Üniversite-

si'ne tıp öğrencisi olarak kaydoldu. Witebsky ile birlikte çalışarak tavşanlarda otoimmüniteyi ilk kez burada gösterdi. 

 Rose insanlardan, atlardan ve domuzlardan tiroglobülin proteinini ekstrakte edip, immun yanıtı indüklemesi amacıyla Freund adjuvanı  ile muame-

le etti ve tavşanlara enjekte etti. Enjekte edilen tiroglobulin, tavşanların vücudunda bulunan proteine benzer olsa da, hayvanlar yine de koruyucu an-

tikorlar üretiyordu. Adjuvan ile birleştirilmiş protein başka bir tavşandan geldiğinde de,  protein ekstrakte edilip aynı hayvana yeniden enjekte edildi-

ğinde de koruyucu antikorlar üretiliyordu. Rose bu tavşanların tiroidlerine baktığında, vücudun kendi bağışıklık tepkisi tarafından sıklıkla hasar gör-

düklerini ve bazen yok olduklarını gördü.  

 Hakem incelemesi sırasında bulguları reddedildikten sonra Witebsky ve Rose, çalışmalarını çoğaltmaya ve iyileştirmeye karar vererek insanlarda 

otoimmünite üzerine çalışmaya başladılar. Tanımlanabilir bir nedeni olmayan yaygın bir tiroid hastalığı olan Hashimoto hastalığına odaklandılar. Has-

talardan alınan serumda, tiroglobuline maruz kalan tavşanlarla aynı tipte antikorlar geliştiğini gösterdiler.  
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 Ayın Portresi 

 

DR. ÖZGE ALKAN BİLİK 

 Rose, The Scientist'e "Biz ilerledik 

ve aynı yıkımın insanlar için de geçerli 

olduğunu ve bir organı aynı türden be-

lirli bir antijenle aşılayarak bir hastalı-

ğa neden olabileceğimizi gösterdik ve 

bu otoimmüniteydi." demiştir. Rose 

böylece ototoksik terör kavramını çü-

rütmüş oldu. Rose bu hipotezinde yalnız değildi. İngiliz bilim adamları Deborah Doniach ve Ivan Roitt’den oluşan bir ekip 

de eş zamanlı olarak otoimmünite ile ilgili bulgular bildirdi. 

Sonraki birkaç on yılını otoimmün hastalıkların çalışmasını ilerletmek için harcadı. 1964'te MD ile mezun oldu ve Buffalo 

Üniversitesi'nde kaldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin anma sayfasına göre, Buffalo'daki laboratuvarı, insanın 6. Kromozomu ile yakından bağlantılı olan 

major histocompatibility  kompleksi genlerinin, otoimmün hastalık riskini belirleyen birincil genleri içerdiğini gösteren ilk yer oldu. 

Rose, laboratuvarını 1973'te Wayne Eyalet Üniversitesi'ne taşıdı ve burada neredeyse on yıl kaldı ve sonunda Johns Hopkins'te 1981 yılında Bloomberg 

Halk Sağlığı Okulu'nda bir pozisyonu kabul etti. Orada hastalığı tetikleyebilecek çevresel koşullara odaklandı. Rose The Scientist'e birçok hastalıkta 

“Genetik her zaman riskin yarısından azdı. Çevreden bir şeyin dahil edilmesi gerektiğini düşündük." dedi. 

 Daha sonraki çalışmaları, kalp kası iltihabı olan miyokardit üzerine odaklandı ve Rose, ölümüne kadar hala çalışıyordu. Büyük verinin ortaya çıkması ve 

bunu yüzlerce veya binlerce hastayı mümkün olan en iyi tedavileri ve önlemleri belirlemek için analiz etmek için kullanması konusunda büyük bir umut 

vaat etti. Rose, The Scientist'e "Yapmak istediğimiz şey en başından tren kazasından kaçınmak ve bence bunu yapmaya başlayabiliriz. Ben de bundan he-

yecan duyuyorum" demiştir.  

  Noel Rose, 30 Temmuz 2020’de, 92 yaşında geçirdiği inme nedeniyle hayatını kaybetti. Harvard Tıp Fakültesi romatoloji profesörü George Tsokos, The 

Scientist dergisinde Rose'u “otoimmünitenin babası “ olarak tanımlamış, tıbba koca bir bölüm eklediğini belirtmiştir. Rose, ardında 69 yıllık eşi Deborah ile 

iki oğlunu, iki kızını, 10 torununu ve beş torun çocuğunu bıraktı..  
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 1348 yılında, İtalya’nın en güzel şehirlerinden birisi olan Floransa’da, 

veba salgını hüküm sürüyordu. Bu akibet, yaptığımız kötülükler yüzünden 

semavi kuvvetlerin veya haklı İlâhi öfkenin bizi ıslah etmek için getirdiği 

bir afetti. İnsan zekâsı ve basireti ve bu afete bir çare bulabilen şahısların 

himmeti ile hastalığın şehre girmesi önlenmişti. Sağlığı korumak için bir 

çok tedbirler alınmış, ayrıca Allah’ın lütfunu dilemek için tövbe ve dua 

günleri tertiplenmişti. Buna rağmen veba o yılın ilk baharında baş göstermiş ve feci 

tesirlerini yapmaya başlamıştı. Şehrimizin bu elemli durumunda İlâhi ve beşeri ka-

nunların rolleri hemen tamamen ortadan kalkmıştı. Memurlar da, papazlar da has-

talığa tutuluyor ve ölüyorlardı. Kimse kimseye yardım edecek halde değildi, herkes 

kendi başının çaresini arıyordu. Hiç bir komşu ve akraba ötekine el uzatamıyor,  

birbirlerinin yanına yaklaşamıyorlardı. Kardeş kardeşi, karı, kocayı bırakmıştı, hatta 

ana baba, ziyaret ve bakım vazifelerini unutarak çocuklarından kaçıyorlardı. Bakıl-

salardı kurtarılabilecek olan pek çok insanlar ölüyordu (…) 

 Giovanni Boccacio’nun 

1348’de Avrupa’da ortaya 

çıkan veba salgını sırasındaki 

gözlemleriyle üç yılda kaleme 

aldığı Dekameron salgın gün-

lerinde Floransa’da geçer. Ve-

ba salgınından kaçmak için 

saklanan on kişinin her biri 

tarafından anlatılan on öykü-

nün toplamından oluşan  yüz 

öyküden oluşan bir derlemedir. 

 Boccacio’nun yaşadığı dönemde yazı dili 

olarak kullanılan Latince yerine İtalyanca 

yazılmış eser dönemin alışılagelmiş eğiliminin 

tersine dinsel konuları değil gündelik olayları 

ele almaktadır. Bu eser dolayısıyla Boccacio 

dünya edebiyatının ilk öykücüsü olarak ka-

bul edilmektedir.  

 

Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

DR. YÜCE AYHAN 
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Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

(…) Etrafımızda ölü ve hastadan başka bir şey olmayan şu yerden çıkalım. Eve 

gittiğimizde bir çok hizmetçilerimizden yalnız bir tanesinin kaldığını görüyoruz, 

o zaman üstüme öyle bir dehşet düşüyor ki saçlarım diken diken oluyor. Nereye 

gitsem, ölülerin gölgesine basıyorum. Burada, sokakta, evimde sefalet ve ızdırap-

tan başka bir şeye rastlamıyorum. Burada da bizden başka kimse kalmadı. Sağ 

kalanlar da duyuyorum; ki, kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Yalnız halk de-

ğil, manastırdakiler bile şehvet taşkınlıkları içinde ölümden kurtulmak için din 

bağlarını çözüp tenin hazlarına düşmüşler. Bu böyle olunca bizim işimiz ne? Bu-

rada ne bekliyoruz, ne oluyoruz? Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız, bir 

çoklarının yaptıkları gibi, biz de civardaki köy evlerimize çekilelim. Orada kuş 

seslerini dinler, vadileri ve tepelerin yeşerdiğini, çeşit çeşit ağaçları ve mavi göğü 

seyrederiz. Temiz hava alır, bol bol temiz gıda buluruz. Sinirimize dokunan şey-

lerden uzaklaşmış oluruz. Bu teklifi beğeniyorsanız, maiyetinizle beraber hemen 

yola koyulunuz ve oradan Allah’ın bu âfetinin vereceği sonu bekleyerek, halin 

icabına göre hayatın tadını çıkarırız.»  

 

 Ülkemizde çeşitli yayınevleri tarafından ya-

yımlanmış eserin birden fazla çevirisi yapıl-

mıştır. Bu bölümde yer alan Prof. Dr. Sadi Ir-

mak tarafından yapılan çeviri olmakla birlikte 

kitabın en iyi çevirisi  yazar, çevirmen ve si-

nema eleştirmeni  Rekin Teksoy tarafından 

yapılmıştır. Sinema yazılarıyla 

tanınan ve 2012 yılında ara-

mızdan ayrılan Rekin Teksoy 

Dekameron’un Türkçe çeviri-

siyle İtalya Cumhurbaşkanı 

Kültür Şövalyeliği ünvanı ile 

onurlandırılmıştır. Rekin Tek-

soy’un Dante’nin İlahi Ko-

medya çevirisiyle de İtalyan 

Senatosu Çeviri ödülü kazan-

mış  olduğunu da belirtmek gerek. 

DR. YÜCE AYHAN 

REKİN TEKSOY 

(1928-2012) 
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 Fotoğrafhane DR. CENK MİRZA 

  

 

 

 

 İngilizce'de “robber fly” veya “assassin fly” ola-

rak adlandırılan bu sinekler, dilimizde “yırtıcı si-

nek” veya “avcı sinek” olarak adlandırılmışlardır. 

Asilidae ailesi üyesidirler. Oldukça kapsamlı bir ai-

le olan Asilidae'nin üyeleri, yırtıcı davranış şekil-

leri ile bilinirler. Günümüzde yırtıcı sineklerin yak-

laşık 7000 türü tanımlanmıştır. Yetişkinlerinin bo-

yutu 3mm kadar küçük olabildiği gibi, 50mm'den 

büyük de olabilir. İki kanata, belirgin dikenlere sa-

hip bacaklara, tüylü bir vücuda ve iri gözlere sa-

hiptirler. Bu sineklerin uzun bacakları, kurbanları-

nı uçuş sırasında yakalamalarını ve onları yerken 

sabit bir şekilde tutmalarını sağlar. Ağız kısmında 

uzun, sivri, tüp benzeri bir yapı bulunur. Bu yapı 

sayesinde, yakaladıkları kurbanını delerek bazı 

nörotoksin ve proteolitik enzimleri zerk ederler.  
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 Fotoğrafhane DR. CENK MİRZA 

  Nörotoksinler kurbanını hızlı bir şekilde hareketsiz hale geti-

rir ve proteolitik enzimler kurbanın iç dokularını sindirir. Proteolitik enzimlerle 

adeta bir 'çorba' haline getirilen içerik, yırtıcı sinek tarafından tüketilir. 

 Hem larva hem de yetişkin formu yırtıcı kategoride olan bu sineklerin yetiş-

kinleri diğer böceklerle beslenirler. Tarımsal ürünlere zarar veren böceklerin 

de içerisinde olduğu birçok haşereyi avladıkları için yararlı oldukları söylenebi-

lir. Genelde kendilerinden küçük böcekleri avlarlar. Diğer sinekleri, kelebekleri, 

çekirgeleri, bal arılarını, yaban arılarını, hatta yusufçukları bile avlayabildikleri 

bilinmektedir. Yırtıcı sinekler arasında yamyamlık da görülmektedir. Kendile-

rinden küçük diğer yırtıcı sinek türlerini de avlayabilirler. 

 Fotoğraflamış olduğum Asilidae ailesine mensup bu yırtıcıların  cins ve tür 

tanımlaması için daha ileri incelemeler gereklidir. Tarım ürünlerine zararlı ol-

duğu bilinen 'Halyomorpha halys'i (halk arasındaki adıyla 'kahverengi kokarca 

böceği') avlayan bir yırtıcı sinek, Antalya'nın Kemer ilçesinde çekmiş olduğum 

fotoğrafta görülebilir. Kayseri'de fotoğraflamış olduğum diğer bir yırtıcı sinek 

türünün ise iri yeşil gözleri ve tüylerle kaplı vücudu dikkati çekmektedir. 

 Sevgi ve sağlıkla kalın… 

Kaynaklar: 

 http://entnemdept.ufl.edu/creatures/beneficial/flies/robber_flies.htm 

 https://www.britannica.com/animal/robber-fly 

 https://www.colorado.edu/asmagazine/2020/02/28/robber-flies-are-fierce-predators-and-resourceful-lovers 

 https://nature.mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/robber-flies 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Otoriter bir yönetimde, çok uzak olmayan bir gelecekte geçen bu 

distopik bir bilim kurgu filminde , Amerika ölümcül bir virüsle karşı 

karşıya kalır. HIV'e benzer cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonla enfekte 

olan kişiler suçlu olarak değerlendirilip zorla karantina kamplarına 

yerleştirilir. Kamplarda pozitifler “P” olarak damgalanır ve kaçtıkların-

da vurulurlar. Hükümet ülkeyi karantinaya çevirip insanları ölüme terk 

ederken asiler başkaldırır. Direnişçiler, resmi sistem dışında testler ya-

parak pozitif olanların karantinaya alınmalarını önlemeye çalışır ve on-

lara ilaç ve bakım sağlar, hastalığın yayılmasını önlemek için 

prezervatif ve temiz iğne dağıtırlar. 

ŞAFAK VAKTİ 

 Yönetmen:  

Stephen Tolkin 

Oyuncular:  

Moira Kelly, Cuba Gooding Jr, 

Martha Plimpton, Omar Epps 

 *1993 yılı yapımı /Süre 92dakika+ 

https://www.imdb.com/title/tt0106676/ 
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 Anı Defteri 

          Her zamanki rutin işler, hastanedeydim. Arada bir ruhum daralınca hematoloji servisine gi-

der, hastaları ziyaret ederdim. Çocuklarla konuşup hikayelerini dinler, hüzünle resimler çizerdik. 

Peşi sıra suskunluk olur ve hastanede olduğumuzu hatırlardık. Hastanede olduğunu hatırlamak, 

hasta çocukların gözlerindeki ışığın sönmesine yeterdi. Yine bir gün kalbimi cendereden çıkarmak 

adına ayaklarım beni kliniğe götürdü. Hemşirenin verdiği temiz çarşafı yatağa sermeye çalışan bir 

anne ve ağrılı yüzüyle bekleyen Doğancan isminde bir çocukla karşılaştım. Üzerimde önlüğüm 

yoktu. Doğancan’ın annesi beni meraklı bir hasta yakını zannetmiş olacak ki, biraz da kızgınlıkla 

sorularımı cevapladı. Doğancan, orak hücreli anemisi olan 15 yaşında dünya tatlısı bir gençti. Cizre 

Devlet Hastanesi’nden ambulans ile hastanemize getirilmişti. Sevdiği uğraşların neler olduğunu 

sorunca müzik dinlemeyi çok sevdiğini ve bilhassa Cem Adrian’a bayıldığını anlattı. O günlerde 

ben de “off of… Ankara…” dinliyor, Ankara kışının kış olduğu yıllarıma dönüyordum. Hayalin nedir 

dedim,  “Cem Adrian ile tanışmak’’ dedi. “Kolay” dedim aniden “Geçen hafta Diyarbakır’daydı” …

 Kolay dedim demesine de sonrasının bu kadar meşakkatli olacağını bilememiştim.  Benimki cahil cesareti. Doğancan taburcu olup Cizre’ye döndü. Çok 

sonraları bir reklam panosunda Cem Adrian’ın konser ilanını gördüm. Kendi kendime “Gider tanışırım, bir hastamızın hayalisiniz derim, O da halden anlar, 

bir alo der ne olacak ki” diye iç sesimle ortalıkta dolanıp durdum. Ara sıra Doğancan ile telefon trafiğimiz, şayet arama gerçekleşirse neler konuşulacağı ve 

hayaller, hayaller…  

 

              SANMA BU SEVGİMİZ SENCE YAYGARA * 

DR. FATMA BACALAN 
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 Anı Defteri 

 Küçük bir araştırma ile bağlantı yollarını bulduk. Yeni bir hedefimiz vardı artık: Doğancan ile Cem Adrian’ın telefonda 

görüntülü görüşmeleri. Cem Adrian ‘ın Diyarbakır’da konser vereceği gün geldi çattı. İşyerinden hızlıca eve geldim. Ço-

cukların yemek, ödev vesaire işlerinin organizasyonlarını jet hızıyla yapıp evden çıktım. Arkadaşlarımı sırayla evlerinden 

alıp yola koyulduk. Konserin olduğu mekâna geldik. Cem Adrian ‘ın muhteşem sesi karşıladı bizi. Mekan sahibi ile görüş-

mek istediğimi dile getirdim. Kapıdaki güvenlik bizi görüştüremeyeceğini söyledi. Oysa ara bağlantıları bir gün öncesin-

de hallettiğimi sanıyordum ‘‘Ne yapayım Cem Adrian’ın canlısını. Benim ünlülerle işim olmaz, hastam için olmasaydı bu 

kapılara gelmezdim’’ deyip durdum kapıda. Görevliler gitmeyeceğimi anlayınca, mekanın sahibi benimle görüşmeyi ka-

bul etti. Durumu kızgın bir vaziyette aktarıp, çocuğun çok hasta olduğunu söyledim. O an, beni çok da anlar gibi durma-

dıklarını hissedip olayı biraz daha ajite etmeye başladım. Doğancan ‘ın telefon numarasını biraz da zorlayarak verdim. 

Kolum kanadım kırık yavru kuş misali dışarıya doğru yürüyüp arkadaşlarımın yanına geldim ve onlara yaşadığım hayal 

kırıklığını anlattım. Dilimde “Yine gönlüm karardı, oysa çok umutluyduk, kaderimde mi vardı beyhude miydi her şey?’’**   

 Gece boyunca kıvrandım durdum. Güneşli bir Diyarbakır sabahına uyandım. Balkona geçip çiçeklerimle bakıştım ve 

makineden çıkardığım çamaşırları astım, oysa tüm mandalların yayını attıracak kaba bir pikeydim bu sabah. Huzursuz 

bu ruhu teskin etmek için çay demleyip gökyüzünü seyre daldım. Dinmedi sızım. Öğlene doğru telefonuma bir mesaj 

geldi. Mesaj Doğancan’dan geliyordu.  

DR. FATMA BACALAN 

 

             SANMA BU SEVGİMİZ SENCE YAYGARA * 
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 Anı Defteri 

          Ekranda Doğancan, sağ üstte Cem Adrian… Cem Adrian görüntülü aramıştı. Hemen Doğancan’ı 

aradım. ‘‘Heyecandan konuşamadım abla’’ dedi. Çok mutluydu. Çok güzeldi sesi ve çok umutluydu. 

Demli kaçak çayın üzerine Doğancan’ın coşkulu sesi yetti bana.  

 Sırtımı yaslayıp, diğer sandalyeye ayaklarımı uzattım. Sıcak çayımdan yudumlayıp maviliklere göz 

kırptım. Bana da sorsalar keşke ‘‘ hayalin ne ?’’diye, Cengiz Güleç, Ahmet İnam, bir de M.Ali Kılıçbay 

desem. Ayağını amma da uzattın dese de içim, isteyenin bir yüzü kara …  

 

 

 

 

 

 

 

 * Cem Adrian—Sen Gel Diyorsun 

 **Barış Diri — Yine Gönlüm Karardı 

DR. FATMA BACALAN 

 

SANMA BU SEVGİMİZ SENCE YAYGARA * 

 

Fotoğraf: Hastane Önünde İncir Ağacı 

(Hastanemiz)  
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 Agar Sanatı DR. İLVANA ÇAKLOVİCA 

  
 

 

 

Hektoen Enterik Agar üzerine 

Salmonella eteritidis  izolatı kulla-

nılmıştır. Besiyeri 24 saat inkube 

edilmiştir. H2S (+) kolonilerin si-

yah renk oluşturması ile eserin 

daha vurucu bir görünüme sahip 

olması amaçlanmıştır. 
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 Agar Sanatı 

   

DR. İLVANA ÇAKLOVİCA 

 

Çizim teması olarak Atatürk seçil-

miştir. Bir bilim insanı olma yo-

lunda ilerlerken onun işlerini ta-

kip ederek, hem sanat hem de 

bilimi birleştiren bu yarışmada 

ona duyulan minnettarlık ve say-

gı bir kez daha vurgulanmak is-

tenmiştir 
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 KLİMUD İş Başında 

 

  

 

 

 

 

 

 6 Kasım 2020 Pazartesi günü KLİMUD heyeti Sağlık 

Bakan Yardımcısı sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile 

görüştü.  

 Pandemi sürecine ilişkin tespit ve önerilerimiz ile  

uzmanlık alanımızın sorunlarının aktarıldığı verimli 

görüşmenin ardından Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dai-

resi Başkanı sayın İbrahim Karakuş ile Sağlıkta Kalite, 

Akreditasyon  ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Sayın 

Uzm. Dr. Dilek Tarhan ziyaretleri gerçekleştirildi.  

Derneğimize değerli vakitlerini ayıran ve sürece katkı-

larımızi önemseyen sayın Bakan Yardımcımıza ve her 

zaman iletişim kanallarını açık tutan Daire Başkanları-

mıza teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

  

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı'nda temaslarda bu-

lunan Klimud Yönetim Kurulu son 

olarak Sağlık Hizmetleri Genel Mü-

dürü Sayın Prof.Dr.Ahmet Tekin ta-

rafından kabul edildi. Özellikle Tıbbi 

Mikrobiyoloji dışındaki uzmanlık 

alanlarına COVID mikrobiyolojik ta-

nı yetkisi verilmesi konusundaki 

hassasiyetimizin vurgulandığı gö-

rüsme olumlu bir hava içerisinde 

geçti.  Günün geç saatinde progra-

mında yer almadığı haldeda görüş-

meyi kabul eden sayın Genel Mü-

dürümüze teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 

  Pandemi günlerinde   labora-

tuvarlarda hayat devam ediyor. 

COVID-19 dışındaki işlerimiz 

durmuyor.  

Antimikrobiyal Yönetim  

konulu çevrim içi toplantıların 

düzenlenmesinde yer alan  

KLİMUD ve TMC  

çalışma gruplarına,  

toplantılarda görev alan  

moderatörler ve konuşmacılara 

 toplantıya katılan üyelerimize, 

destekleyen firma yetkililerine  

 teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 
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 KLİMUD İş Başında 

 
Ekim ayı sonunda, ÜAK web sitesin-

de, elektronik ortamda yapılan (e-

kongre, e-sempozyum, e-konser, e-

sergi, vb.) uluslararası/ulusal bilim-

sel faaliyetlerin doçentlik başvuru 

şartlarını sağlayan eser olarak kul-

lanılabileceği bilgisi yayımlanmıştır. TMC Yönetim Kurulu tara-

fından 2020 yılı içerisinde alanımızda yaşanan yeni gelişmele-

rin paylaşılacağı ve COVID-19 Pandemisi ile ilgili değerlendir-

melerin yapılacağı çevrim içi bir sempoz-

yum düzenlenmesine karar verilmiştir. An-

kara Mikrobiyoloji Derneği’nin de destek 

vereceği sempozyum, KLİMUD ile birlikte 

düzenlenecektir. Bu sempozyum ile meslek-

taşlarımız, bilimsel çalışmalarını poster ve 

sözlü bildiri olarak sunma ve bilim camia-

mız ile paylaşma fırsatı da bulacaktır.  
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 İNTERFERON 

 FLORA 

 MİK90 

 OXA-48 

 SEFİKSİM 

 FTA-ABS 

 NDM-1 

 KPC-2 

 KOH 

 mecA 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.  

□□□□□□ □□□□□□□□□.   

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan 

sağa birleştirin ve gizli 

cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  ünlü 

şair Louis Glück’ün bir 

sözü 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

 

Güzel  hayat isteyen, 
güzel insan biriktirsin.  

(Cemal Süreya) 
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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, https://openclipart.org, https://www.clipartkey.com , https://

www.vhv.rs  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır+  

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