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 Sıradışı bir yılı yaşadık hep birlikte… Yorulduk, sıkıldık, bunaldık, üzüldük hep birlikte... 

Bu zor günlerde Klimud e-Bülten’ in hepimize bir soluk alma, bir rahatlama fırsatı sunmuş ol-

masını diliyoruz. 

 Geçen sayımızda başlattığımız Ayın Portresi’nde koronavirüsleri ilk kez elektron mikrosko-

bu ile görüntüleyen ve isimlendiren June Almedia’nın öyküsünü arkadaşımız Bilge Dikenel-

li’nin kaleminden sunuyoruz sizlere. İki yıldır kesintisiz paylaştığımız sayfalarımız Edebiyat 

ve Mikrobiyoloji, Fotoğrafhane, SineMikrop ‘ta ilginizi çekecek içerikler var yine. 

 Bu güne kadar bültenimizde paylaşım yapan tüm meslektaşlarımıza, katkılarını esirgemeyen 

tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi  sunarız.  

 Yeni sayılarımızda ekibimizin genişleyerek büyümesi en büyük arzumuz. 2021 yılından bek-

lentimiz ise  yeni yılın hepimiz için daha umutlu, daha mutlu, daha sağlıklı günlere  kapı aç-

masını diliyoruz.  

   Sevgiyle, dostlukla. 

 Yayın Kurulu 

 e - B Ü LT E N  
                 A ra l ı k  2 0 2 0  
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 Ayın Portresi 

Tarih boyunca pek çok salgın hastalıkla mücadele eden insanlık, 2020 yılında kısa sürede 

hızla yayılarak binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. 76 

milyondan fazla insanı enfekte eden yeni tip koronavirüs hastalığının (Covid-19) ortaya çıkışı 

sadece bir yılı buluyor. Ancak korona tip virüsler onlarca yıldır zaten vardı. İnsanlarda enfeksi-

yon yapan koronavirüslerin çoğu hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olmakla birlik-

te, yakın zamanda 2 farklı koronavirüs yine ölümcül salgınlara neden olmuştu: 2002'de SARS 

ve 2012'de MERS salgınları.  

Şimdi ise SARS-CoV-2 adı verilen yeni koronavirüs, COVID-19 Pandemisi'ne neden oldu. 

Tüm dünyanın üzerinde araştırmalar yapıp, anlamaya çalıştığı bu virüsü, yani ilk insan korona-

virüsünü, June Almeida  1964’te Londra'da St. Thomas Hastanesi'ndeki laboratuvarında ta-

nımlamıştı.  

June Hart, 5 Ekim 1930 tarihinde İskoçya’nın Glasgow şehrinde, bir otobüs şoförünün kızı olarak dünyaya geldi. June, akademik anlamda başarılı bir öğ-

renci olmasına rağmen maddi imkansızlıklar yüzünden 16 yaşında okulu bıraktı.  

Okuyamamasına rağmen, elektron mikroskopisindeki yetenekleri o zamana kadar ince yapısı bilinmeyen virüsleri tanımlamasını sağlamakla kalmamış, 

viral enfeksiyonların patogenezine de ışık tutmuş ve viral tanı yöntemlerine öncülük edip geliştirilmesini sağlamış olan uluslarası üne sahip bir virolog 

olmuştur.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 

  

https://www.drozdogan.com/covid-19-nasil-vucudumuzu-etkiler-akcigere-hasar-verir/
https://www.drozdogan.com/epidemi-ve-pandemi-nedir-koronavirus-pandemisi/


 5 

 

 Ayın Portresi 

  
 Okulu bıraktıktan sonra ön-

ce Glasgow Kraliyet Hastanesi’nde, 

sonra da St. Bartholomew Hasta-

nesi’nde histopatoloji teknisyeni 

olarak işe başladı. Daha sonra kari-

yerini ilerletmek için Londra'ya taşındı. 1954 yılında Venezuelalı ressam Enriques Almeida ile evlenerek bu kez 

Toronto'ya taşındı. Şans eseri Toronto’da, Ontario Kanser Enstitüsü’nde elektron mikroskopi teknisyeni ihtiyacı 

mevcuttu. Burada çalışmaya başladı. Yetenekleri kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Kanada; İngiltere gibi aka-

demik kariyer anlamında tutucu bir yapı sergilemediğinden resmi bir yeterliliğe sahip olmamasına rağmen ens-

titü görevi esnasında çoğu o zamana kadar görüntülenememiş virüslerin yapısı ile ilgili çalışmalarını yayınlama 

fırsatı buldu. Yayınları ile St. Thomas Hastanesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Başkanı olan Profesör Ant-

hony P. Waterson‘ın ilgisini çekti. Waterson, Londra’ya geri dönmesi için Almeida’ya teklifte bulundu. Bu nok-

tadan sonra kariyeri hızla gelişti. 

 Dönüşünde Salisbury'de soğuk algınlığı ünitesinde araştırma yapan Dr. David Tyrrell ile çalışmaya başladı. 

Dr. Tyrell gönüllülerden aldığı burun yıkama örneklerinden nezle ilişkili virüsleri çoğaltmaya çalışıyordu. Pek çok 

virüsü hücre kültünde çoğaltmayı başarmıştı.  

 1960 yılında ilkokuldaki bir çocuktan alınan burun yıkama örneği (B814) oldukça ilgilerini çekti. Bu örnekten 

alınan virüsler, nezle belirtilerine neden oluyordu ancak hücre kültüründe çoğaltılamıyordu. Dr. Tyrell, bu virüslerin elektron mikroskopu ile görülüp görül-

meyeceğini merak etti. Örnekleri June Almeida’ya gönderdi. O da bunları tam aynısı olmamakla birlikte grip virüsü gibi niteledi. Almeida, “ilk insan koro-

navirüsü” olarak tanınan virüsün görüntüsünü de tespit etmiş oldu. Ancak bu çalışmayı anlatan bilimsel makale yayımlanmadı. Çünkü inceleme yapan 

meslektaşları, ürettikleri görüntülerin yalnızca grip virüsü parçacıklarının kötü birer resimleri olduğunu söyledi. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Ayın Portresi 

B814 buluşunun yeni keşfi 1965 yılında British Medical Jour-
nal'da yazıldı ve gördüklerinin ilk fotoğrafları iki yıl sonra General 
Virology Journal'da yayımlandı. BBC kaynaklarına göre; viral görün-
tüde onu çevreleyen taç veya ışık halkası nedeniyle ona Coronavi-
rus adını veren, St. Thomas'tan Prof. Tony Waterson ile birlikte Dr. 
Tyrrell ve  June Almeida idi. 

Hücre kültürü yoluyla sadece konvansiyonel tekniklerle üretile-
meyen nezle virüsleri değil, aynı zamanda solunum yolu enfeksi-
yonlarının yeni etkeni olan koronavirüsler gibi yeni virüsler de ta-
nımlanabilmiştir.  

June Almeida daha sonra Londra'daki Lisansüstü Tıp Fakülte-
si’nde (Royal Post Graduate Medical School-RPGMS) çalıştı ve 
doktorasını aldı. O zamandan sonra yayınları DSc ile ödüllen-
dirilmeye başladı. Bugün, çoğu viroloji derleme makalesi ve ders kitabı onun elektron mikroskopi görüntülerini içermektedir. 

June Almeida’nın dikkate değer bilimsel başarıları arasında 25 yıldır konjenital malformasyonların sebebi olarak bilinen rubella virüsünün ilk kez 
görüntülenmesi yer almaktadır. İmmun elektron mikroskopide öncülük ettiği oldukça basit teknik sadece rubellada değil, aynı zamanda başka virüsler için 
de kullanıldı, virüs partikülleri hayvan ya da insan kaynaklarda üretilmiş antikorlarla karıştırılıyordu ve böylece antikorla kümelenen virüslerin görülebilme-
si sağlanıyordu. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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June’un immun elektron mikroskopi kullanarak yaptığı 

en önemli keşiflerinden biri de şüphesiz hepatit B 

virüsünün biri yüzeyde biri de hücre içinde olan iki farklı 

komponentini saptamasıydı. Bilindiği gibi enfeksiyona 

karşı koruyucu olan antikorlar yüzey komponentine 

karşı oluşanlardır ve mevcut Hepatit B aşıları ile bun-

ların üretilmesi uyarılmaktadır. İçeride olan komponent 

ise enfeksiyözdür ve viral DNA’yı içerir. 

 RPGMS’deyken June ABD Ulusal Sağlık En-

stitüsü’nden gelen bir misafir öğrenci olan Dr. A. Z. Ka-

pikian’a immün elektron mikroskopi tekniğini öğretti. 

Kapikian geri döndükten sonra bu teknikle gastroenterit 

salgınlarına yol açan ve şimdi Norovirus olarak bilinen 

“Norwalk ajanı”nı tanımlamıştır. June’un tekniği yine 

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde ilk defa Hepatit A virüsünün 

görüntülenebilmesini sağlamıştır. 

Dr. Almeida kariyerini ismini  görüntüleme virüsleri ala-

nında çeşitli patentlerle süsleyen Wellcome Enstitü-

sü'nde bitirdi.  

 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Ayın Portresi 

June birçok virolog yetiştirmiştir. Pek çok virüs enfeksiyonunun örnek alındıktan 

kısa süre sonra görüntülenebilmesini sağlayan negatif boyama ve immün elektron 

mikroskopi teknolojisini öğretmiştir. Moleküler tekniklerin gelişmediği o zamanki 

eski teknoloji için bu büyük bir ilerlemeydi. 

1985 yılında emekli oldu ve kariyerine farklı bir yön verdi. Yoga eğitmeni oldu ve 

şehirde pek çok ders verdi, ayrıca Çin restorasyonu ile ilgili eğitim alarak dikkate 

değer bir uzmanlığa erişti ve kendisi de emekli bir virolog olan ikinci eşi Philip 

Gardner ile antika ticaretine atıldı. Ama hiçbir zaman elektron mikroskopisini tamamen bırakamadı. 

1980’lerin sonlarında St.Thomas’a virolog meslektaşlarıyla birlikte HIV’in yüksek kalitede negatif boyalı el-

ektron fotoğraflarını yayımlamak üzere danışman olarak döndü. 

Dr. June Almeida 2007 yılında 77 yaşında öldü. Çalışma arkadaşları tarafından mesleğine aşık, kıdem ya da 

unvana bakmaksızın tüm meslektaşlarıyla iletişim kurabilen, saygı ve sevgi dolu biri olarak tanımlanan Almei-

da, mesleğinin en iyilerinden biriydi. Ölümünden 13 yıl sonra, mevcut pandemi sayesinde koronavirüs çalış-

malarının öncüsü olarak tanındı ve nihayet hak ettiği değeri görüyor. 

 

DR. BİLGE DİKENELLİ 

 

 

KAYNAKLAR 

1. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52298494 

2. https://www.drozdogan.com/ilk-insan-koronavirusunu-kesfeden-bilim-insani-june-almeida-ve-oykusu/ 

3. https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ilk-koronavirusu-kesfeden-kadin-june-almeida-41495675 

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440895/ 

5. https://www.herkesebilimteknoloji.com/slider/koronavirusu-kesfeden-kadin-june-almeida 

 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52298494
https://www.drozdogan.com/ilk-insan-koronavirusunu-kesfeden-bilim-insani-june-almeida-ve-oykusu/
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 Dergi Saati 

Giriş 

COVID-19 pandemisi risk değerlendirme yaklaşımı açısından dünyaya çok önemli zorluklar sunmuştur: Benimsenecek en iyi strateji nedir? Anahtar risk 
kontrol önlemleri nelerdir? Fiziksel mesafe, maske takılması, ulaşım sistemlerinin kapatılması, okulların kapatılması gibi çeşitli risk kontrolleri nerede ve ne 
zaman, hangi öncelik sırasına göre uygulanmalıdır? Salgını en iyi şekilde izlemek için hangi verilere ihtiyaç vardır? Ne kadar test yapılmalıdır ve belirli alan-
larda test kitleri ve bunlarla ilgili malzemelerin eksikliği göz önüne alındığında, bu testler için toplumumuzdaki hangi gruplara öncelik verilmelidir? Bölge-
ler ne zaman ve nasıl yeniden açılabilmelidir? Bunlar ve bunun gibi başka çok sayıda COVID-19 sorusu, bunların üstesinden gelmek için bilime dayalı bir 
yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. 

Ancak, ulusal ve yerel yönetimler, halk sağlığı uzmanları, sağlık hizmeti sağlayıcıları, iş grupları gibi çok sayıda ve çeşitli paydaşlar nedeniyle çözüm bulmak 
karmaşık hale gelmektedir. Her bir paydaşın bu soruların nasıl yanıtlandığı konusunda farklı görüşleri bulunmaktadır. 

 

 

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Kartoğlu ile ABD’den Jim Vesper ve İrlanda’dan Kevin 

O'Donnell, vGXP Compliance Journal’da yayınlanan makaleleri ile dergide 2020'de yer 

alan makaleler arasında yapılan değerlendirme sonucunda yazarların her birine tek tek 

verilen "Yılın yazarı" ödülünü aldılar.  Özgün adı “COVID-19 AND THE NEED FOR ROBUST 

RISK CONTROL STRATEGIES – CAN ICH-Q9 HELP? “ olan makaleyi Klimud Laboratuvar Gü-

venliği Çalışma Grubu’ndan arkadaşlarımız Tuğba Kula Atik ve Begüm Nalça  Erdin çevire-

rek bültenimiz sayfalarına taşıdılar. Düzenlemeleri ise çalışma grubu başkanı Orçun Zor-

bozan yaptı. 

Çeviri 

DR. TUĞBA KULA ATİK 

DR.BEGÜM NALÇA ERDİN 
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 Dergi Saati 

 

COVID-19 için gerekli olan risk değerlendirmesi süreçlerine yardımcı ol-
mak için benimsenebilecek ortak bir çerçeve var mıdır? Risk temelli ve ris-
ke dayalı karar verme için hangi süreç kullanılırsa kullanılsın, geniş bir pay-
daş anlaşmasına varılmasına yardımcı olabilmesi için bu sürecin mutlaka 
bilimsel temelli olması ve tercihen iyi tanınması oldukça önemlidir.  

2005 yılında, farmasötik ve biyofarmasötik firmaları ve ürünleri düzenle-
yen sağlık otoriteleri, endüstri temsilcileri ile birlikte, ICH kılavuzu ICH-
Q9'da yayınlandığı gibi, kalite risk yönetimi (quality risk management; 
QRM) için bir yaklaşım geliştirmişlerdir. O zamandan beri, ilaç ve biyofar-
masötik endüstrisinde risk bazlı karar almaya yönelik QRM yaklaşımı küre-
sel olarak benimsenmiştir. ICH-Q9, farmasötik ürünlerin kalitesiyle ilgili 
risklerin yönetimi konusunda rehberlik etmekte, bu tür risklerle ilgili karar-
ların bilimsel bilgi ve hasta koruma ilkelerine dayandırılabilmesi için yapı-
landırılmış bir QRM süreci sağlamaktadır. ICH-Q9 risk değerlendirmesi, risk 
kontrolü, risk iletişimi ve risk incelemesi gibi risklerin yönetimini destekle-
yen dört temel süreç unsurunu ortaya koymakta ve risk değerlendirmeleri 
ve diğer QRM faaliyetlerini gerçekleştirirken kullanılabilecek araçlara genel 
bir bakış açısı sunmaktadır Aşağıdaki bölümlerde, QRM için ICH-Q9 mode-
linin, COVID-19 için gerekli olan çok yönlü risk değerlendirmesi sürecinde 
nasıl yararlı olabileceği tartışılmaktadır. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE COVID-19 

QRM'nin risk değerlendirme bileşeninde tehlikeler tanımlanmakta ve bu 

tehlikelerle ilişkili riskler analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. ICH-Q9 
ile “Neler ters gidebilir?” sorusu yanıtlanırken, risk değerlendirmesi, doğa-
sı ve büyüklüğü dahil olmak üzere faktörler dikkate alınarak “Yanlış gitme 
olasılığı (olasılık) nedir?” ve "Sonuçlar (ciddiyet) nelerdir?" soruları da ce-
vaplanmaya çalışılmaktadır. Çeşitli paydaşların riskleri algılama ve bunlarla 
ilgili yargılarda bulunma şekilleri farklı olabileceği için bu soruları yanıtla-
manın yönetimli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Sonuçlarla ilgili olarak son deneyimler, tabloların semptomların yokluğun-
dan ölüme kadar, çok hafiften şiddetliye kadar değişebildiğini göstermiştir. 
Ancak SARS-CoV-2'nin yeni bir virüs olduğu göz önüne alınarak risk değer-
lendirme perspektifinden bakıldığında, pandeminin çok erken aşamaların-
da, olası enfeksiyon oranı, diğer enfeksiyonlara göre hastalığın ciddiyeti, 
virüs bulaşmasından kaynaklanan zarar olasılığı gibi genel olarak birçok bi-
linmeyen bulunmaktaydı.  

ICH-Q9, genellikle risk seviyeleri (yüksek/orta/düşük) veya sayısal olarak 
ifade edilen risk tahminine ulaşmak için, meydana gelme olasılığını ve ha-
sarların ciddiyetini, puanları birleştirerek tanımlanan tehlikelerle ilişkili risk 
tahminini kullanmaktadır. Zararı tespit etme yeteneği, risk tahmininde de 
dikkate alınmaktadır. ICH-Q9 yaklaşımının temel bir özelliği, risk tahminle-
rine ulaşıldığında bilimin uygulanmasıdır. Varsayımlar ve makul belirsizlik 
kaynakları dikkate alındığında bu yaklaşımda, tüm risk tahminlerinin teme-
lini oluşturan kanıtların gücü önemli bir husustur.  

Çeviri 

DR. TUĞBA KULA ATİK 

DR.BEGÜM NALÇA ERDİN 
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Risk Kontrolü ve COVID-19 Risk Azaltma Stratejileri 

ICH-Q9 ile risk kontrolünün amacı, kullanılan çaba miktarının riskin önemiyle orantılı olması gereken 
durumlarda riskleri kabul edilebilir bir düzeye indirmektir. Ayrıca, herhangi bir risk azaltma olmaksızın 
bir kişinin riskleri kabul edebileceğini göstermektedir. ICH-Q9 karar vericilerin ihtiyaç duyulan optimum 
risk kontrol düzeyini anlamak için fayda-maliyet analizi dahil farklı süreçleri kullanabileceğini belirtmek-
tedir. Kılavuz, risk kontrol faaliyetleri sırasında aşağıdaki soruların sorulması gerektiğini önermektedir. 

Risk kabul edilebilir bir düzeyin üzerinde midir? Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için ne yapıla-
bilir? 

Faydalar, riskler ve kaynaklar arasındaki uygun denge nedir? 

Belirlenen risklerin kontrol edilmesinin bir sonucu olarak yeni riskler ortaya çıkmakta mıdır? 

ISO 31000:2018 risk yönetimi standardında açıklandığı üzere Tablo 1, riskten kaçınmayı, azaltmayı, opti-
mize etmeyi, aktarmayı veya muhafaza etmeyi içeren tipik risk kontrol yaklaşımlarını özetlemektedir. 

 Herhangi bir risk kontrol stratejisinin merkezinde, risk azaltma ve riskleri kabul edilebilir seviyelerde 
veya daha altında tutma kavramları yer almaktadır. Bu bağlamda, tehlikelerin ve zararın ciddiyetini ve 
olasılığını azaltan eylemlerin yanı sıra tespit edilebilirliklerini iyileştiren eylemleri de dikkate almak ya-
rarlıdır. 

Ancak böyle bir yaklaşımın başarılı olabilmesi için, çeşitli kontrollerin olası etkinliği ve bunların uygulan-
ma zamanları da dikkate alınmalıdır. Çalışmalar, müdahalelerin (kontrol önlemlerinin) erken başlatılma-
sı ile daha yüksek etki alındığını göstermiştir. 

Tablo 1. Risk işleme seçenekleri ve bunların COVID-19'u kontrol etmede uygulanabilirliği 
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Aşağıda yer alan risk azaltma yöntemleri, farklı ülkelerde COVID-19 için değişen derecelerde uygulanmıştır. 

1. Halkın hapşırırken ve öksürürken uygun görgü kurallarını kullanmasını tavsiye etmek 

2. Halkın ağızlarına/burunlarına/gözlerine dokunmamalarını tavsiye etmek 

3. Halkın düzenli olarak ellerini yıkamasını tavsiye etmek 

4. Ev dışındayken yüz maskelerinin takılmasını tavsiye etmek veya zorunlu kılmak 

5. İzolasyona yol açan çeşitli önlemleri zorunlu kılmak-okulları kapatmak, belirli türdeki işyerlerini kapatmak, evden çalışmak, halka açık etkinlikleri 
iptal etmek, sokağa çıkma yasakları, genel evde kalma politikaları, toplu taşıma araçlarından uzak durmak 

6. Havaalanlarına ve diğer giriş limanlarına gelen yolcuları enfeksiyon belirtileri açısından taramak 

7. Bireylerin yüksek riskli bölgelerden seyahat ettikten sonra 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya almalarını şart koşmak 

8. Semptomlar geliştirdikten sonra bireyleri virüs için test etmek 

9. Temaslı takip faaliyetlerini gerçekleştirmek 

10. Toplumdaki belirli insan gruplarını semptomsuz proaktif olarak test etmek (örneğin, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları) 

11. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti ortamlarında kişisel koruyucu ekipman kullanmasını sağlamak 

12. Antiviral ilaçlarla COVID-19 enfeksiyonu semptomları geliştiren hastaları tedavi etmek 

İlk üç kontrol neredeyse evrensel olarak benimsenmiştir ve COVID-19'a karşı yüksek bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir, ancak bireylerin yüksek dü-
zeyde katılımını gerektirmektedir; maske birçok ülkede yüksek düzeyde uygulanmaktadır. Kalan kontroller doğrudan yetkililer ve/veya toplumdaki sorum-
lu sektörler tarafından yürütülmektedir (Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasakları, test etme ve temaslı takibi gibi). 
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Bu risk kontrollerinin olası etkinliğinin analiz edilmesi faydalıdır çünkü bu sayede halk sağlığı gö-
revlileri ve hükümetler risk azaltma stratejilerindeki boşlukların nerede olabileceği konusunda bil-
gilendirilebilmektedir. Örneğin, analizler ile yeni enfeksiyonların bulaşmasını sınırlamak için önle-
yici kontroller yerine virüsün saptanma önlemlerine aşırı güvenildiğini gösterilebilir. Bu tür analiz-
ler, bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu (önemsizden ciddiye) meydana geldiğinde etkilerinin şiddetini 
azaltmaya yönelik dikkat eksikliğinin belirlenmesine de yardımcı olabilmektedir. 

Örneğin, futbol maçları gibi büyük spor etkinliklerine katılımı yasaklamayı ele alalım. Bazı ülkeler 
bu önlemi almışlar, ancak istenmeyen sonuçlardan dolayı problem yaşamışlardır. Birçok kişi maç-
ları izlemek için arkadaşlarının evinde toplanmaya başlamış ve virüs bulaşma risklerinin artması-
na neden olmuştur. Mesele, stadyum kısıtlamasının zamanlamasının, diğer sosyal toplantıları kı-
sıtlamak gibi diğer sosyal uzaklaşma önlemlerinin zamanlamasıyla uyumlu olmamasıdır. COVID-19 
için diğer bazı risk kontrollerinin de istenmeyen sonuçları olmuştur-örnekler, artan aile içi şiddet 
oranları ve alkol kullanımıyla ilişkilendirilen karantina ve evde kalma politikalarını içermektedir. 

ICH-Q9, risk değerlendirme sürecinin başlangıcında sadece üç kilit soru sorma ihtiyacını vurgula-
makla kalmamakta, aynı zamanda kontrol edilen tanımlanmış risklerin bir sonucu olarak yeni risk-
lerin ortaya çıkıp çıkmadığını da dikkate almanın önemini göstermektedir. Risk azaltma önlemlerinin uygulanmasının nasıl yeni riskler getirebileceğini veya 
mevcut risklerin önemini nasıl artırabileceğini açıklamaktadır. Bir risk azaltma süreci uyguladıktan sonra risklerdeki değişiklikleri belirlemek ve değerlen-
dirmek için risk değerlendirmelerinin gözden geçirilmesini teşvik etmektedir. Yukarıda belirtilen büyük spor etkinliklerine katılma yasağı ve bunun sonu-
cunda evlerde toplu olarak futbol karşılaşmalarının izlenmesindeki artış, kişinin risk kontrol stratejisine bütüncül ve analitik bir yaklaşım benimsememesi-
nin bir örneğidir- üç ICH-Q9 sorusuna muhtemelen yeterince ilgi gösterilmemiştir. Ayrıca, yol açabileceği istenmeyen sorunları belirlemek için önerilen 
her kontrol önleminin derinlemesine bir analizi de yapılmamış olabilmektedir. 
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Uzun bir süre, maskelerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda ol-
dukça farklı öneriler sunulmuş ve bu farklı öneriler toplumdaki birçok kişi 
için kafa karıştırıcı olmuştur. Enfeksiyon oranının artmasıyla, birçok ülke 
toplum içinde maske kullanımını başlatmış, ancak Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) geçici kılavuzunda aşağıdaki risklerin altını çizmiştir. 

Toplum içinde tıbbi olmayan maskelerin kullanımı iyi değerlendirilmemiş-
tir ve kullanımları konusunda lehte veya aleyhte tavsiyede bulunacak mev-
cut kanıt yoktur (Bu aynı zamanda birçok ülkede maskelerde büyük kalite 
varyasyonlarına sahip olma sorununu da beraberinde getirmektedir-düşük 
kaliteli maskeler ile yanlış bir güvenlik duygusu yaratılabilmektedir).  

Ayrıca etkili olmalarını sağlamak ve bulaşmada herhangi bir artışı önlemek 
için herhangi bir maske türünün uygun kullanımı ve bertaraf edilmesi 
şarttır (maskeyi takarken dokunmak, nemlenen maskeleri değiştirmemek, 
tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmak ve uygun olmayan şekilde at-
mak). 

Benzer şekilde, evde kalma ve/veya sokağa çıkma yasakları ile ilgili tavsiye-
ler, ruh sağlığı sorunları ile ilgili istenmeyen sonuçlar (yani yeni riskler) or-
taya çıkarmıştır ve birçok ülkede bunlarla başa çıkmak için hala stratejiler 
geliştirilmektedir-Örneğin sadece yetişkinler için değil çocuklar için de 
stresi azaltmak için pratik şeyler. 

Görünüşe göre pek çok ülke, ihtiyaç duyulan genel risk kontrol stratejisin-

deki ve yaklaşımlarındaki olası 
yetersizliklere (veya eksiklikle-
re) yeterince dikkat etmeden, 
kontrol önlemlerini birbiri ar-
dına reaktif bir şekilde, parça-
lar halinde uygulamaya koy-
muştur. 

COVID-19 Risk Kontrol Strate-

jilerine İsviçre Peynir Modeli 

Yaklaşımı 

Bir kontrol stratejisinin olası 

etkililiğini bütünsel olarak de-

ğerlendirmek için yararlı bir 

yaklaşım, James Reason tarafından geliştirilen İsviçre Peyniri modelidir. Bu 

modelde risk kontrolleri, birbirine karşı dizilmiş İsviçre peyniri dilimleri 

olarak temsil edilir. Dilimlerdeki delikler (veya peynir meraklılarının dediği 

gibi "gözler"), belirli kontrollerdeki eksiklikleri veya yetersizlikleri temsil 

eder, ancak farklı prensipler üzerinde çalışan birden fazla kontrol katmanı, 

bu yetersizliklerin üstesinden gelerek daha sağlam bir risk kontrol çözümü-

ne yol açabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsviçre Peyniri Modeli 
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COVID-19 bağlamında, İsviçre Peyniri modelini kullanarak kontrol strateji-

lerini değerlendirmek, başarısızlıkları önlemek için hangi ek önlemlerin ge-

rekli olabileceğine dair bir değerlendirme 

yapılmasını sağlar. Yeni kontroller uygulama-

ya konulurken, ICH-Q9 kavramı uygulanarak 

"Ne ters gidebilir?" sorusu sorulduğunda, 

sonuç daha sağlam bir kontrol stratejisi ola-

bilir. 

Bazı ülkelerde uygulanan, toplu taşıma araç-

larını kullanırken maske takılması zorunlulu-

ğunu düşünelim. Bu kontrolün gerçekten et-

kili olması için, yalnızca maskeli yolcuların 

araca binmesine izin verilmelidir. Ancak sa-

dece maske takmaya güvenmek, büyük öl-

çüde maskelerin doğru kullanımına dayandığından ve uygulanması zor ol-

duğundan, etkisiz bir kontrol olacaktır. İsviçre Peyniri modelini uygulamak, 

bazı yolcuların girişini reddetmek zorunda kalmadan insanlara ücretsiz 

maskeler sunmak, el dezenfektanları bulundurmak, uygun fiziksel mesafe 

için zemin işaretlerini uygulamak ve yolcu sayısını sınırlandırılmak gibi ek 

kontrollerin tanımlanmasını sağlayabilir. Birden çok risk kontrol katmanı-

nın kullanılması, "ne ters gidebilir?" sorusuna ya-

nıt vererek, daha kapsamlı bir kontrol stratejisi-

ne olanak tanıyabilir. 

Olay ağacı analizi, önerilen kontrol stratejilerinin 

etkinliğini değerlendirmek de dahil olmak üzere 

QRM sürecinin farklı noktalarında kullanılabilen 

başka bir yöntemdir. COVID-19 için bir risk azalt-

ma stratejisi planlarken, olay ağaçları risk kont-

rollerinin yeterliliğinin ve olası sonuçlarla birlikte 

en iyi ve en kötü durum sonuçlarının belirlenme-

sine yardımcı olabilir. Aşağıdaki figür pandemi-

den sonra yaygın hava yolculuğunun yeniden 

başlamasına odaklanan bir olay ağacını göster-

mektedir. Olasılıklar biliniyorsa, bunlar farklı potansiyel sonuçların olabilir-

liğini belirlemek için kullanılabilir. Tamamlanan olay ağacının sonuçları göz-

den geçirilirken, mevcut planlanmış kontrollerin yeterli olup olmadığı veya 

ek kontrollere ihtiyaç olup olmadığı belirlenebilir. 

OLAY AĞACI 
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COVID-19 Risk Kontrol Stratejilerinin Başarısı İçin Risk 

Gözden Geçirme ve Önemi 

Risk gözden geçirme, yalnızca seçilen risk kontrollerinin 

etkinliğini incelememize izin vermekle kalmaz, aynı za-

manda risk kontrol stratejilerinin bir sonucu olarak orta-

ya çıkabilecek yeni tehlikeleri ve riskleri de belirleme fır-

satı da sağlar. Risk gözden geçirme, daha önce yapılan 

önemli varsayımların artık geçerli olmadıklarında yeni-

den değerlendirilebilecekleri, devam eden bir süreç ol-

malıdır ve yeni bilgi ve deneyimleri dikkate almalıdır. 

Risk gözden geçirme süreçleri bugüne kadar SARS-CoV-2 salgını boyunca 

kullanılmıştır. Ülkeler, kendi hükümetlerine tavsiyelerde bulunması, yeni 

bilgilerin kontrol önlemlerinde gerekli ayarlamaları yapmak üzere değer-

lendirilebilmesi için bilimsel komiteler oluşturmuşlardır. Örneğin, İsviç-

re'deki Federal Halk Sağlığı Dairesinin (FOPH), pandeminin ilk aşamaların-

da 1000'den fazla katılımcının toplantılarını yasaklaması, yeni vakalar art-

maya devam ettikçe katılımcı sayısı 500'e, sonra 100'e ve son olarak da 5'e 

indirmesi işleyen bir risk gözden geçirme sürecinin 

net bir örneğidir. 

COVID-19 dinamiklerinin analizinin yeni bir örneği, 

Shenzhen, Çin'deki COVID-19 vakaları ve yakın te-

maslılarının retrospektif bir kohort çalışmasıdır. Ça-

lışma, sadece rapor edilen vakaları analiz etmek 

yerine temaslılar arasındaki enfeksiyonları araştır-

dığından, altta yatan enfeksiyon modelleri hakkın-

da yeni veriler sağladı. Bulguları, çocukların hasta-

lanmasalar bile bulaşmayı azaltmayı amaçlayan 

müdahaleler için nasıl önemli bir hedef olduğu gibi yararlı öğrenimler 

üretmiştir. 

Risk İletişimi ve COVID-19 Pandemisi 

Risk iletişimi, ICH-Q9 süreci boyunca gerçekleştirilir. Kılavuz, risk iletişimini, 

‘’daha etkili ve tutarlı risk temelli kararları mümkün kılan rehberlik sağla-

mak için karar alıcı ve diğer paydaşlar arasında risk ve risk yönetimi hak-

kında bilgi paylaşımı" olarak tanımlar.  

DR.ÜMİT KARTOĞLU 
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Telefonla iletişime odaklanan iletişim teorisine ilişkin temel bir araştırma, 

SARS-CoV-2 pandemisini kontrol etmek için gereken sağlam risk iletişim 

stratejilerini de şekillendirebilecek üç konuyu belirlemiştir: Teknik sorunlar 

(sinyalin, verici ile alıcı arasında iletilmesinde elde edilen doğruluk), An-

lamsal sorunlar (gönderenin amaçladığı anlam ile bilgilerin alıcı tarafından 

yorumlanmasındaki sorunlar) ve Etkililik sorunları (istenen sonuca sahip 

olan bilginin amaçlanan sonucunun başarısı). 

Teknolojiyle ilgili konular bağlamında, Facebook ve Twitter gibi dijital 

platformlarının kullanımının, doğru, geçerli bilgi sağlamak için nitelikli ol-

mayan kaynaklardan iletişimi kolaylaştırdığını görebiliriz. Bu, DSÖ Genel 

Direktörünün bir infodemik olarak tanımladığı şeye katkıda bulunmuştur- 

"insanların ihtiyaç duyduklarında güvenilir kaynaklar ve güvenilir rehberlik 

bulmalarını zorlaştıran, bazıları doğru ve bazıları olmayan aşırı bilgi bollu-

ğu". İnsanlara tekrar tekrar güvenilir, sağlık bilgi kaynaklarına ve kaynakla-

rına bağlantılar sağlamak, risk azaltıcı davranışlara katkıda bulunabilecek 

mesajları güçlendirir. 

Riskleri iletirken ortaya çıkan anlamsal sorunlar, risk mesajının anlamını ve 

alımını etkileyebilir. COVID-19 bağlamında, dinleyicinin düşük riski yüksek 

riskten ayırt etme becerisini ve sosyal mesafenin ve maske takmanın virüs 

bulaşma riskini nasıl azaltabileceğini anlamalarını etkileyebilir. 'Nedenini 

açıklamanın' ve basit bir dille risk kontrol önerilerinin altında yatan bilim-

sel gerekçeleri anlatmanın, örneğin el yıkamaya uyumu teşvik ettiği bilin-

mektedir. 

Risk iletişimindeki bir diğer anlamsal sorun, bir toplumdaki farklı izleyiciler 

veya belirli gruplar için mesajın eksikliği / yetersizliğidir. El yıkama, fiziksel 

mesafe ve maske takma gibi riskleri azaltmanın yollarıyla ilgili bazı temel 

mesajlar herkes için önemli olsa da marjinal, hassas ve zorlukları olan bazı 

gruplar (örneğin, evde küçük çocukları olan insanlar, sınırlı ekonomik kay-

naklar, madde bağımlılığı ve dengesiz yaşam koşulları) onlar için daha an-

lamlı olan mesajlara ihtiyaç duyabilirler. Risk gözden geçirme çalışmaları, 

gözlemlenen yeni riskler veya geliştirilmesi gerekebilecek risk azaltıcı dav-

ranışlar ile ilgili iletişim kurabilecek noktaları işaret edebilir. 

Bununla birlikte, iletişim etkinliği sorunları, en büyük zorlukların var oldu-

ğu yerdir. Araştırmalar, bireysel ve grup davranışlarını etkileyen şeyin, 

mevcut olan gerçek tehlikeyle değil, insanların riski nasıl algıladıklarıyla 

daha çok ilişkili olduğunu göstermiştir. 
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ICH-Q9, farklı paydaşların potansiyel zararları, bunların 

meydana gelme olasılığını ve ciddiyetini farklı algılayabi-

leceğinden dolayı, paydaşlar arasında ortak bir risk yö-

netimi anlayışına ulaşmanın zor olduğunu kabul eder. 

İnsanların kendi inançları ve ideolojileri ile uyumlu bul-

dukları kaynaklardan haber ve bilgileri alma eğilimi ile 

ilgili önyargılar gözlemlenebilir. Önyargılara katkıda bu-

lunabilecek iki risk algısı, bireyin siyasi dünya görüşü ve 

dinleyicinin bilgi kaynağına duyduğu güvendir. Araştır-

malar, dünya görüşü komplo teorilerine daha çok daya-

nanların COVID-19'un bir laboratuvarda ortaya çıktığını veya virüsü 5G 

kablosuz teknolojisi ile ilişkilendirdiklerini düşünme olasılığının çok daha 

yüksek olduğunu göstermiştir. 

Konuşmacının uzmanlığı, yeterliliği, dürüstlüğü ve empatisi ile ilgili olan 

güven, insanların iletilen mesajı kabul edip etmemeleri konusunda en 

önemli faktörlerden biridir. Sağlık uzmanları, sağlıkla ilgili bilgilerin en gü-

venilir kaynakları arasında olabileceğinden, COVID-19 için risk iletişimcileri 

arasında yer almalı, risk ve gerekli risk kontrolleri hakkında bilgi ve tavsiye 

sağlarken aynı zamanda yanlış bilgilerin yayılması-

na karşı koymalıdırlar. Bilinen ve bilinmeyenler da-

hil olmak üzere, izleyiciler tarafından anlaşılabile-

cek örnekler ve dil ile, adil ve dengeli bir bakış açısı 

sunmaları gerekir. 

 

SONUÇ 

 

ICH-Q9 Kalite Risk Yönetimi Süreçlerinin Pandemi 

Müdahale Yönetimi İşlemlerine Entegrasyonu 

ICH-Q9 QRM sürecini oluşturan dört öğenin her biri- risk değerlendirmesi, 

risk kontrolü, risk gözden geçirme ve risk iletişimi- COVID-19'a doğrudan 

uygulanabilirliğe sahiptir. ICH-Q9'da ana hatları verilen yapılandırılmış ve 

bilime dayalı yaklaşım, hükümetlere ve halk sağlığı görevlilerine COVID-19 

için bilimsel olarak değerlendirilmiş, gözden geçirmelere tabi tutulmuş ve 

güvenilir risk iletişimi ile desteklenen sağlam risk kontrol stratejilerine ula-

şımı sağlayabilir. 

KEVIN O’DONNELL 

 

Çeviri 

DR. TUĞBA KULA ATİK 

DR.BEGÜM NALÇA ERDİN 



 19 

 

 Dergi Saati 

Kontrol stratejilerini uygulamadan önce, kalan risklerin 

seviyesi ve istenmeyen yeni sonuçların ortaya çıkabile-

ceği düşünülmelidir. Örneğin, acil olmayan tedaviler ve 

ameliyatlar kesilirse sağlık hizmeti sunucuları ve tesisleri 

üzerindeki etkiler nelerdir? Ya da hastanemizin acil bö-

lümleri COVID-19 hastalarına odaklanırsa, kalp hastalığı 

veya felç gibi başka sorunlar yaşayan insanlar için bu ne 

anlama gelebilir? Ya da izolasyon önlemleri ile, rutin aşı-

lama programlarındaki kesintiler nedeniyle kızamık ve 

çocuk felci gibi diğer öldürücü hastalıkların küresel ola-

rak yeniden ortaya çıkma şansı nedir? 

Virüs ve etkili olan ve olmayan önlemler ve tedaviler hakkında yeni bilgiler 

geldikçe, geri adım atmalı, öğrendiklerimizi gözden geçirmeli ve bunun 

mevcut yörüngemizi nasıl etkileyeceğini belirlemeliyiz. 

COVID-19 kadar zor, karmaşık ve yüksek riskli bir problemle, bilimsel te-

melli, bütünsel ve titiz, etkinlik kontrolleri, gözden geçirme faaliyetleri ve 

iyi tasarlanmış risk iletişimleriyle desteklenen risk kontrol stratejilerine sa-

hip olmak gerekir. Bu yazıda sunduğumuz yaklaşım bunu yansıtmaktadır.  
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Shakespeare ününe ayak uyduracak kadar zampara biriydi 

ise şayet, yüksek derecede frengi ve diğer cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyon riskine sahipti denebilir. Dahası hem Soneler hem 

de Willobie His Avisa’nın aynı öyküyü anlattığı söylenebilir. 

Shakespeare ve başka bir adam her ikisine de zührevi hasta-

lık bulaştıran aynı metresi paylaştılar. 

(Hor Kullanılmış En Keskin Bıçak / Shakespeare’in Titremesi) 

      ***                            

 George en sonunda Cenova’dan bir uzmanı, Dr. Nicola Pende’yi çağırdı. Doktor 

22 Ocak 1930’da Yeats’i muayene etti ve ondan kan örnekleri aldı. Birkaç gün için-

de, Yeats’in Malta Humması ya da diğer ismiyle, Brucella’dan mustarip olduğunu 

bildirdi. Dediğim dedik ve kendinden emin bir adam olan Pende, Yeats’i mümkün 

olan en ileri tıbbi tedaviyle tedavi etmeyi önerdi: arsenik ve at serumu iğneleri. 

(Seks ve Ölüm / Brucella, Arsenik ve William Butler Yeats) 

 Kanada’lı bir hekim olan John J. Ross 

tarafından kaleme alınan inceleme Wil-

liam Shakespeare, Jonathan Swift, Ja-

mes Joyce, Wiliam Butler Yeats gibi 

edebiyat dünyasının ünlü isimlerini ve 

hastalıklarını ele almış. Kitapta yer alan 

bölümlerden bazılarında enfeksiyon 

hastalıkları öne çıkıyor: 

  Shakespear’in Titremesi 

 Bronteler ve Tüberküloz 

 Orwell’in Öksürüğü  

 James Joyce’un zührevi hastalıkları  

 Brucella, Arsenik ve William Butler Yeats 

 

bölümlerinde mikroorganizmalarla yazar-

ların ilişkilerini, enfeksiyonların santçıların 

eserlerine etkisini ilgiye okuyacaksınız.  

Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

DR. YÜCE AYHAN 
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Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

“Tohum’un akması”nın Latincesinden gelen, halk arasında belsoğukluğu olarak bilinen gonorr-

hea, Neisseria gonorrhoeae bakterisinin sebep olduğu, insanlığın antik hastalıklarından biridir. 

Bu isim, penisin müsrif irin üretimini aşırı miktarda meni zanneden Romalı hekim Galen tara-

fından verilmiştir.  

(Yüz Kızartıcı Gizli Hastalık / James Joyce’un Zührevi Hastalıkları) 

*** 

Emily tüberkülozu nasıl kaptı? Hastalığı tüberkülozlu ablaları  Maria ve Elizabeth’den kapmış ve 

bu hastalık ancak on yıllar sonra mı ortaya çıkmıştı? 

(Tatlı Zehirden Bir Meltem İniverdi Ciğerlerine / Brontëler ve Tüberküloz) 

*** 

Jack  hastalanan ilk kişiydi. Samoa’da sivrisineklar ayak bileklerini korkunç biçimde ısırdı. Jack 

bu ısırıkları kaşıdı, böylece muhtemelen enfeksiyonun sinsice yayılmasına yol açtı. Isırıkların 

üzerindeki deri soyuldu. Ayak bileklerinde ve ayak tabanlarında beş büyük ülser oluştu. Yürü-

mek tam bir ıstıraptı ve çektiği acı onu uyumaktan alıkoyuyordu. 

(Amatör Bir Tıp Doktorunun Başına Gelen Tıbbi Aksilikler / Jack London’ın Kibirden Ölümü) 

 Yapı Kredi Yayınları 

Çeviren:  Merve Sevtap Ilgın 

DR. YÜCE AYHAN 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 

  

 

 

 

 Alegoriye göre bazı insanlar karanlık bir ma-

ğaraya zincirlenmişlerdir ve bu insanlar başları-

nı sağa ve sola çeviremezler sadece karşıların-

dakini görebilmektelerdir. Doğuştan beri bu ma-

ğarada bulunan insanlar mağaranın girişinden 

yansıyan nesnelerin gölgelerini görür ve bunları 

gerçeklikleri olarak algılarlar. Nihayet bir gün bu 

insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtulur ve 

mağarayı terk eder. Mağarayı terk eden bu in-

san mağaranın dışında yeni bir gerçeklik ile ta-

nışır ve duvarda gölgelerini gördüğü nesnelerin 

gerçek olmadığının farkına varır. Bunu mağara-

daki arkadaşları ile paylaşmak üzere mağaraya 

geri döner. Mağaradaki arkadaşları ise mağara-

nın dışında farklı bir gerçeklik olduğuna inan-

mazlar. Ve bu insanlara mağaranın dışındaki 

gerçekliği aktarabilmek de imkânsız-

dır.  (Wikipedia) 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 

  

 

 

 



 26 

 

 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Uzmanlarla yapılmış röportajlarla harman-

lanmış bu yarı belgesel drama tarzındaki kur-

gusal BBC filminde, çiçek virüsü kullanılarak 

tüm dünyayı etkileyen bir salgına neden olu-

nur. Bir adam 2002'de çiçek hastalığı virüsünü 

çoğaltır ve önce kendine, sonra New York'ta 

on kişiye dokunarak hastalığı bulaştırır. Bunun 

sonrasında dünya çapında hızla bir salgın geli-

şir, 60 milyona yakın insan ölür ve bunun üç 

katı hastalanır. Uygarlık ölenlerin ağırlığıyla çö-

kerken, virüsü tüm dünyada sivil kargaşa, sıkı-

yönetim ve ekonomik çöküş takip eder.  

ÇİÇEK HASTALIĞI 2002: 

SESSİZ SİLAH 

 Yönetmen:  

Daniel Percival 

Oyuncular:  

Brian Cox, Bolen High, Leigh Zimmerman  

*2002 yılı yapımı /Süre 90 dakika+ 

https://www.imdb.com/title/tt0320482/ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

Film, hastalığın ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar kolay 

yayıldığını ve buna bağlı ölümleri, olaylara geriye dönüp ba-

karak, zaman zaman da gerçek bilim adamlarını kullanarak, 

bilimsel ve doğru bir yolla anlatmaya çalışır. Hastalıkla ba-

şetmenin güçlüğünü oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtması-

nın yanısıra, hiç bir ülkede yeterli aşı olmadığında aşıya ön-

celikle kimlerin ulaşa-

cağı sorusunu da ele 

alır.  

Drama kurgusal küresel bir epidemiyi yansıtır. 

(Film youtube kanalından izlenebilir). 

ÇİÇEK HASTALIĞI 2002: 

SESSİZ SİLAH 

 Yönetmen:  

Daniel Percival 

Oyuncular:  

Brian Cox, Bolen High, Leigh Zimmerman  

*2002 yılı yapımı /Süre 90 dakika+ 

https://www.imdb.com/title/tt0320482/ 
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 Şiir Defteri 

           

DR. FATMA BACALAN 

 

 

sana sığınırım 

savaşılmış,bolca ölünmüş,yıkılmış dökülmüş bir 

kentin son sahnesinde hayatta 

-sap gibi ortada-kalanın ben oluşundan 

bağırandan çağırandan egoyu sulayandan 

çocukları dövenlerden 

bakışlarıyla devirenlerden 

geceden 

ağrıyan organ coğrafyasına dalmaktan 

tedirgin eden beşerin  

hayali ile uyanmaktan 

bulanmaktan 

kalbimin palpasyonundan 

perdeyi açamamaktan 

günaydınsızlıktan 

muradedememekten 

 

 

Aşkın kör halinden 

Aşkın çokça açılmış gözlerinden  

Tıkanan lavabodan ve de insandan 

ki ikisinde de sıçratma fiziğidir geçerli olan 

kendini bahaneli  affedenden 

ötekine kolay kükreyenden 

kusmayla konuşmayı bir tutandan 

kendi huzuruna tarla yakanlardan 

anızlardan, anızı taşıyan rüzgarlardan 

ünlemini noktasını kelimesini 

rüzgarın kalıbına yatırandan 

sonra…. 

Esenden estikçe dökenden 

               -bu cam kırıkları batıyor içime 

                Törpülendikçe o kıymık 

                Nereden dal verir bilemem.. 

 

DUA 
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 Agar Sanatı DR. ESRA DEDE 

  
 

 

 

Nefes 

Hayatımızın her anında ihtiyacı-

mız olan her şey… 

 

 

 

Esra Dede 
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 Agar Sanatı 

 

1 
 

DR. EMEL ALTINKUM 

DR.BERKSAN ŞİMŞEK 

 

 Ünlü fizikçi Albert Einstein’in beyni büyük-

lük ve şekil açısından normal olmakla birlik-

te anatomik açıdan son derece farklıydı. 

Postmortem yapılan incelemelerde beyni-

nin farklı bölgelerinin olağanüstü özellikler 

gösterdiği belirlendi. Einstein olağanüstü 

bir beyine sahip olduğu için mi  fizikçi oldu, 

yoksa fizikle uğraşması beyninin belirli kı-

sımlarının olağanüstü bir biçimde değişme-

sine mi neden oldu? 

Berksan Şimşek 

Emel Altınkum 
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 KLİMUD İş Başında 

  Pandemi günlerinde  mole-

küler mikrobiyoloji  laboratuvar-

ları çalışmaya devam ediyor. 

Moleküler Mikrobiyolojik Tanıda 

Sendromik Yaklaşımlar  

ve  

COVID-19 Mikrobiyolojik  

Tanısına Yaklaşım 

konulu çevrim içi toplantılar ge-

niş bir izleyici kitlesinin katılı-

mıyla gerçekleştirildi. 

Moderatörler ve konuşmacılara 

 toplantıya katılan üyelerimize, 

destekleyen firma yetkililerine  

 teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

KLİMUD olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na geniş bir  katılım sağlanması yanında Uzmanlık Dernekleri  İyi Uygulama 

Örnekleri konulu çevrim içi oturumda yönetim kurulu Üyemiz Doç. Dr. Esra Karakoç pandemi sürecinde sahanın acil ihtiyaç-

larına yönelik gerçekleşen KLİMUD çalışma ve çözümlerini  aktardı. 

 



 33 

 

 

 KLİMUD İş Başında 

 

KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonu (AGUK) 16 Aralık 2020 tarihinde Yürütme Kurulu Seçimini gerçek-

leştirdi. 

 

Komisyon üyelerinin sanal ortamda oy kullanması ile belirlenen sonuçlara göre AGUK Yürütme Kurulunu oluş-

turan üyeler;  

 Ali Korhan Sığ - Başkan (Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı) 

 İlke Toker Önder- Başkan Yardımcısı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Asistanı) 

 Ayşe Arslan (SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı) 

 Duygu Tekin (Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı)  

 Ekin Kırbaş (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Asistanı) olarak belirlendi. 

 

Yeni yürütme kurulu üyelerini kutlar, başarılar dileriz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen  

“COVID-19 Mikrobiyolojik Tanı Kursu” ile  

“COVID-19 MOTAKK DKD  

Programının Sahaya Yansımaları”  

konulu çevrim içi toplantının  

video kayıtları internet sitelerimizde ve  

Youtube kanalımızda  
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 Mikrobiyologlar İş Başında 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 MUTUALİZM 

 PATOJEN 

 HELMİNT 

 KOLONİ 

 PLAZMİT 

 GİEMSA 

 İNDOL 

 SHV-1 

 TEM-1 

 AMİP 

 ANTİKOR 

 HİF 

 S.aureus 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yu-

karı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabi-

lirler!! 

GİZLİ CÜMLE: □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.   

Bulmacadaki tüm kelime-

leri bulduktan sonra, geri-

ye kalan harfleri en üstte-

ki satırdan başlayarak sol-

dan sağa birleştirin ve giz-

li cümleyi bulun !!  

  

 

 

Gizli cümlemiz  kısa bir 

süre önce  yitirdiğimiz 

müzisyen Timur Selçuk’un 

bir sözü. 

Geçen sayının gizli sözü: 

Dünyaya bir kez çocukken 
bakarız.  Gerisi hatıradır.

(Louise Glück) 



 37 

 

2 0 1 4 ’d e n  B u g ü n e  

 

e  
B Ü LT E N  
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Ya z a n l a r,  ç i z e n l e r. . .  
e - B Ü LT E N  
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Ka t k ı  v e r e n l e r. . .   
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B u g ü n e  e - B Ü LT E N  2 0 1 4 ’d e n  

BÜLTENİMİZE KATKI VEREN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA VE DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ 
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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  

 
 

e - B Ü LT E N  

Yı l :  2 0 2 0 / S a y ı : 1 1  

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 

https://openclipart.org/
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KL İMUD  
Yöne t im Kurulu             


