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 Sevgili okurlar 

  Pandeminin etkileri giderek daha fazla hissedilirken hepimiz için günler zorlu geçiyor. 

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanları olarak sahada pek çok güçlük ve sıkıntı ile baş etmemiz gereki-

yor. Haksızlıklar, umursamazlıklar, küstahlıklar iş yaşantımızın rutin bir parçası haline geliyor. 

Bu ortama rağmen yaşamaya, çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz de... 

 COVID-19 kayıplarımız artıyor ne yazık ki. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.Esat Ülkü’yü 

Fotoğrafhane’de anıyoruz. Daha önce de bültenimizde konuk ettiğimiz “Harf Tamircisi” Dr. 

Mehmet Uhri pandemi notlarına yer verdiği “Utancın Sıradanlığı” ile sayfalarımızda. Geçtiği-

miz sayıda başlayan “Yeni Aşı Teknolojileri“ yazı dizimiz bu ay tamamlanıyor. 

Her ay büyük bir emekle hazırlanan Mikrobulmaca ile SineMikrop, Edebiyat ve Mikrobiyo-

loji bölümlerimiz ilginizi bekliyor. Geçtiğimiz yıl  bu aylarda gerçekleştirdiğimiz 5.Ulusal 

Klinik Mikrobiyoloji Kongresi için hazırlanan “Agar Sanatı” konulu çalışmaları bu sayımız-

dan başlayarak sizlerle paylaşmaya başlıyoruz . 

Pek çok meslektaşımızın gündelik yaşamını iş dışı uğraşlarla zenginleştirdiğinin farkındayız. 

Dileğimiz ürünlerini, eserlerini bizlerle paylaşmaları. Hayat paylaştıkça güzel çünkü. 

 Sevgiyle, sağlıkla kalın 

  Yayın Kurulu 
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 Ayın Dosyası 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

RNA Aşıları 

Bu tür aşılarda mRNA, aşılanmış denekte endojen protein üretimi için şablon olarak kullanılan 

genetik bilgi taşıyıcısı olarak kullanılır. Enfeksiyon etkenlerine karşı profilaktik aşı olarak, iki ana 

RNA türü kullanılmaktadır: 

1) Replike olmayan mRNA 

2) Kendi kendine amplifiye olan mRNA 

 

Replike olmayan mRNA, translasyonu olmamış 5 've 3' bölgelerin (UTR'ler) yanında seçilen antijen sekansını içerir. Kendi kendine ampflifiye olan 

mRNA'ya kıyasla replike olmayan mRNA aşılarının kullanmanın avantajları, yapısının basitliği, RNA'nın küçük boyutta oluşu ve istenmeyen bağışıklık tepki-

lerine neden olabilecek herhangi bir ek kodlanmış protein bulunmamasındır. Geleneksel replike olmayan mRNA, genellikle E. coli'de üretilen plazmid 

DNA’sı (pDNA) olan cDNA şablonunun in vitro transkripsiyonu ile elde edilir. pDNA şablonu, restriksiyon enzimleri kullanılarak lineer hale getirilir ve re-

kombinant faj DNA'ya bağımlı RNA polimeraz (tipik olarak T7 veya T3 veya Sp6 fajından türetilir) ve nükleosit trifosfatlar (NTP'ler) içeren bir karışım aracı-

lığı ile in vitro olarak mRNA'ya kopyalanır. Daha sonra reaksiyon bileşenleri (yani enzimler, serbest NTP'ler, artık pDNA) veya abortif transkripsiyonel yan 

ürünler gibi ürünle ilgili kalan yan ürünleri berteraf edip saf bir mRNA ürünü elde etmek için genellikle Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi (Fast protein liquid 

chromatography; FPLC) veya Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (High Performance Liquid Chromatography; HPLC) gibi teknikler aracılığıyla saflaştır-

ma işlemi yapılır. 
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 Ayın Dosyası 

Kendi kendini amplifiye olan mRNA aşıları yaygın olarak, yapısal proteini kodlayan genlerin tercih edilen antijene ait genetik 

dizilim ile değiştirildiği alfavirüs genomundan oluşmaktadır. Bu gen delesyonlarına rağmen, viral RNA replike olabilir ve viral 

RNA polimeraz tarafından transkripte edilir. Kendi kendini amplifiye olan mRNA aşılarının tam uzunluktaki mRNA'sı, kopyalan-

mayan mRNA aşılarındakinden önemli ölçüde büyüktür (alfavirüs sistemleri için 9-10 kb), ancak aynı temel unsurları içerir. Bu 

aşılardaki genomik yapının büyük boyutlu oluşu aşı üretiminde zorluklar ortaya çıkarır ki, bu nedenle üretim süreçleri kopyala-

mayan mRNA aşılarına kıyasla daha zordur. Kendi kendini amplifiye olan mRNA aşısı tarafından kodlanan herhangi bir genetik 

bilgi, konakta birçok kez çoğaltılarak kopyalanmayan mRNA aşılarına kıyasla nispeten düşük dozlarında yüksek antijen ekspresyonu sağlar. 

RNA aşılarının etki mekanizması 

Eksojen mRNA, çeşitli hücre yüzeyleri, endozomal ve sitozolik dağal bağışıklık reseptörlerince tanındığı için bir çeşit immünostimülatördür. eemeli hücre-

leri, endozomlarda bulunan TLR3, TLR7 ve TLR8 gibi ve sitoplazmada bulunan RIG-I, eDA-5 ve PKR ile NLRP3 ve NOD2 gibi patern tanıma reseptörleri 

(Pattern recognition receptors; PRR) yabancı RNA'yı algılayabilir. PRR'lerin mRNA aşıları ile aktivasyonu, aşılama bölgesinde IL-12 ve TNF gibi kemokinlerin 

ve sitokinlerin üretimi de dahil olmak üzere etkin bir doğal bağışık yanıtla sonuçlanır. Bu yanıt kodlanmış antijene karşı etkili bir adaptif immün yanıtın ak-

tivasyonu için önemlidir.  

 

YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ        -2- 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Ayın Dosyası 

 mRNA aşılarının ID uygulanmasıyla, dentritik hüc-

reler ve makrofajlar gibi doğal bağışıklık hücrelerinin 

enjeksiyon bölgesine çeken eden CXCR3 ligandları 

CXCL9, CXCL10 ve CXCL11 dahil olmak üzere ke-

mokinlerin ekspresyonunu artırır. Replike olmayan 

mRNA aşılarının hem lökositik olmayan hem de löko-

sitik hücreler tarafından alındıktan sonra antijen su-

nan hücreler tarafından sunulduğu gösterilmiştir. Da-

ha sonra mRNA’nın dendritik hücreler tarafından 

lenf düğümlerine (dLN'ler) taşındığı gösterilmiştir. 

mRNA aracılığı ile kodlanan proteinin, T hücre proli-

ferasyonu ve immün hücre aktivasyonu ve ardından 

adaptif immünitede aktivasyon sağladığı gösterildiği 

gibi dLN'ler içinde antijen sunan hücreler tarafından ifade edildi-

ği ve etkin bir şekilde sunulduğu görülmüştür. Doğal bağışıklık 

aktivasyonu geçicidir ve antijene özgü CD4+ T hücrelerinin yal-

nızca aşıyı drene eden LN'lerde hazırlanmasına neden olur. 

mRNA aşıları için muhtemelen hedef hücre tipi olan profesyonel 

antijen sunan hücrelerle birlikte dentrik hücreler spesifik anti-

jenlere karşı bir bağışıklık yanıt oluşması için antijenin işlemesin-

de ve sunumunda kritik bir rol oynar. Transfekte dentritik hücre-

ler, mRNA ile kodlanmış antijeni doğal formda eksprese eder. 

Eksprese edilen proteinler daha sonra antijenik peptitlere işlenir 

ve eHC sınıf I ve eHC sınıf II molekülleri üzerinde sırasıyla CD8+ 

ve CD4+ T hücrelerine birlikte uyarıcı sinyaller ile sunulur. Doğru 

ve doğal formda ekprese edilen antijen B hücreleri tarafından ta-
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DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Ayın Dosyası 

 RNA aşılarının uygulama formları ve veriliş yolları  

Eksojen olarak vücuda verilen mRNA’nın aşı görevi görebilmesi 

için protein ekspresyonunun gerçekleşebileceği sitoplazmaya gir-

mesi gerekir. Bu aşamada mRNA aşısının mümkün olduğunca ve-

rimli bir şekilde geçmesi gereken bariyerler plazma ve endozomal 

lipid membrandır. Daha sonra da etkin bir immün yanıtı tetikleye-

bilmesi gerekir.  

Aşılama, özellikle intradermal (ID) veya intranodal uygulama gibi 

antijen sunan hücrelerin hedef alındığı yollarla ya da çıplak 

mRNA'nın doğrudan enjeksiyonu yoluyla gerçekleştirilebilir. RNA 

aşıları intramuskuler Ie verildiğinde, çıplak mRNA tarafından in-

düklenen humoral ve hücresel immün yanıtlar, lipid nanopartikül 

ile formüle edilmiş mRNA'ya kıyasla düşük kalır.  

 

YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ        -2- 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Şekil 1: mRNA’ın in vitro transkripsiyonu (A) ve doğal bağışıklık aktivasyonu (B) 
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 Ayın Dosyası 

 Sitoplazmaya aşının ulaşmasını artırabilecek 

mRNA uygulama yöntemlerinde, bir gen tabancası 

ve in vivo elektroporasyon kullanılarak yapılan 

mRNA aşı uygulaması sonrası farelerde immün ya-

nıtın tetiklenebildiği de gösterilmiştir.  

Ekspresyonu ve immünojenisiteyi artırmak için da-

ha yaygın olarak kullanılan bir strateji, mRNA'nın 

ilave bileşenlerle kompleks halinde verilmesidir. 

Bu tür yaklaşımlar arasında ilk olarak, serbest ve 

protamin kompleksli (nükleik asitleri stabilize 

eden, arginin açısından zengin küçük bir nükleer 

protein) olmak üzere iki komponentli mRNA yapısı 

yer almıştır. mRNA aşılarının etkinliği, hücrelerin 

alımını artıran ve sitoplazmadaya iletimi 

kolaylaştıran lipit ve polimer bazlı nano-

partiküller gibi kompleks yapıcı maddeler-

den önemli ölçüde faydalanabilir. Ticari 

olarak temin edilebilen katyonik lipidler ve 

polimerler (transIT-mRNA veya Lipofecta-

mine gibi) hücre mRNA için etkili transfek-

siyon reaktifleridir fakat in vivo mRNA ileti-

mi için kullanımları, yüksek toksisite ve dü-

şük transfeksiyon etkinliği nedeniyle sınırlı-

dır. Lipid nanopartiküller (LNP'ler), mRNA 

aşılarının in vivo uygulanması için en umut 

verici ajanlardır.  

 

YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ        -2- 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

  



 9 

 

 Ayın Dosyası 

Aşının formülasyona ek olarak, mRNA aşının uygulanış yolu, indüklenen immün yanıtın kali-

tesi ve gücü üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. İntravenöz (IV) olarak verilen LNP-mRNA, 

öncelikle karaciğeri hedef alırken, ID ve Ie uygulamalarda genellikle enjeksiyon bölgesinde 

seçilen antijenin daha uzun süreli ekspresyonu görülür. ID enjeksiyon ile mRNA aşılarının, 

epidermiste Langerhans hücreleri ve dermisteki çeşitli dendritik hücrele alt tipleri gibi pro-

fesyonel antijen sunan hücreden zengin bir organ olan cilde doğrudan ulaşması sağlanır. ID 

uygulama yolunun, protamin veya LNP'de formüle edilmiş mRNA aşıları için antikor yanıtın 

yanı sıra Th1 tipi ve sitotoksik T hücrelerini de içeren dengeli bir immün yanıtı etkili bir şekil-

de indüklediği gösterilmiştir. Kas hücrelerinde yardımcı uyarıcı moleküllerin ve optimal anti-

jen sunumun olmayışı ve bağışıklık hücrelerinin kas dokusuna düşük oranda infilitrasyonu gi-

bi faktörler mRNA'nın Ie enjeksiyonu sonrasında bağışıklık yanıtın güçlü indüksiyonu açısından engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, etkili bir Ie mRNA 

aşısı, yüksek antijen ekspresyonuna ve sunumuna izin vermeli ve aynı zamanda immün hücrelerin enjeksiyon bölgesine geçişi için güçlü immünostimüla-

tör etki oluşturabilmelidir. 

 

YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ        -2- 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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RNA aşılarının avantaj ve dezavantajları 

Çıplak mRNA’nın ID veya intranodal yolla enjeksiyonunun immün yanıtı tetiklediği bildirilmiş olmasına rağmen 

mRNA tek başına profilaktik bir aşı şekklinde kullanımı uygulanabilir değildir. RNA'yı katalitik olarak hidrolize 

eden hücre dışı ribonükleazların her yerde mevcut olması nedeniyle, korumasız "çıplak" mRNA, fizyolojik koşul-

lar altında oldukça kararsızdır ve ayrıca hidrofilik olması ve RNA'nın güçlü net negatif yüklü oluşu nedeniyle in vi-

vo uygulama sonrası hücreler tarafından verimli bir şekilde alınamamıştır. Bu sorun mRNA'yı ribonükleazlardan 

koruyan, in vivo uygulamayı takiben güçlü humoral ve hücresel immün yanıt oluşturan ve seçilen antijenin uzun 

süreli in vivo ekspresyonuna izin veren lipid nanopartiküllerin kullanılmasıyla mRNA'nın taşıyıcılarla kompleks 

hale getirilmesiyle aşılmıştır. Öte yandan doğal bağışıklığın RNA aşıları ile aktivasyonu iki ucu keskin bıçaktır. 

PRR'lerin aktivasyonuna yanıt olarak üretilen sistemik tip I IFN, adaptif immün yanıtı kolaylaştırabilirken, ökaryo-

tik translasyon başlatma faktörü 2a'nın (eiF2a) fosforilasyonuna yol açabilir, bu da protein translasyonunun yavaşlaması ve sonunda inhibisyonuyla so-

nuçlanır. Çeşitli klinik insan çalışmalarda, farklı mRNA platformları için hafif ila orta ve nadir olarak şiddetli lokal ve sistemik reaksiyonlar bildirilmiştir. 

 

YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ        -2- 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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DNA aşıları gibi mRNA aşıları hem humoral hem de hücresel immün yanıtı uyarabilir, seçilen 

herhangi bir antijeni kodlayabilir ve yüksek derecede adaptasyona izin verebilir. mRNA'nın 

üretim süreci in vitro sistemlere dayandığından ve bakteri veya hücre kültürlerinde amplifi-

kasyon gerektirmediğinden, mRNA aşılarının üretimi nispeten kısa ve izlemesi basit bir süreç-

tir. mRNA aşıları, konakçı hücre DNA'sı ile etkileşime girmediğinden, DNA bazlı aşıların oluş-

turduğu potansiyel genomik entegrasyon riskinden uzaktırlar. mRNA aşıları, spesifik düzenle-

yici elemanların yanında seçilen antijeni kodlayan ORF'yi içeren minimal bir vektörü temsil 

ettiğinden, bazı viral vektör bazlı platformlar için gözlemlendiği gibi anti-vektör bağışıklığını 

indüklemez ve bu nedenle birçok kez uygulanabilir. Ayrıca mRNA aşıları, geleneksel iğne bazlı 

enjeksiyonlar kullanılarak farklı yollarla uygulanabilir ve DNA aşılarının aksine, gen tabancası 

veya elektroporasyon gibi herhangi bir ek uygulama cihazı gerektirmezler. Bu nedenle, mRNA 

aşıları, hızlı geri dönüş süresine sahip, esnek, büyük ölçekli, hızlı ve uygun maliyetli bir üretim 

süreci sunar. 
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 Fotoğrafhane 

  

  

 

Bu ay sayfalarımızı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir hekime 
ayırdık. 

Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yo-
ğun Bakım Ünitesi’nde 13.10.2020 tarihinde Covid-19 enfeksiyonu ne-
deniyle yaşamını yitiren  Op. Dr. Esat Ülkü 1953 yılında doğmuştu. An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olan  Dr. Ülkü 
kısa bir süre önce Aydın Tabip Odası başkanlığına seçilmişti.  

Dr. Ülkü  Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı olarak görev yaptığı 
Nazilli’de fotoğrafa olan ilgisini NAFOD (Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sa-
natlar Amatörleri Derneği) üyesi olarak sürdürdü yaşamının sonuna 
dek. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından fotoğraf 
sanatçısı olarak tanınanlara verilen AFIAP ünvanına sahip bir sanatçı 
olan Dr. Esat Ülkü’yü kendi objektifinden süzülmüş eserleriyle anmak 
istedik bültenimizde.  

Esat Ülkü’nün fotoğraflarını bizlerle paylaşan, kendisi de NAFOD üye-
si bir fotoğraf sanatçısı olan Dr. İsmail Ertin’e teşekkür ederiz.  
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 Fotoğrafhane 

    

Dr Esat Ülkü- (AFIAP) 

[Fotoğraf : Dr. İsmail Ertin] 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 1996’da ortaya çıkan ölümcül bir virüs pande-

misi ardından 5 milyar insan hayatını kaybetmiş-

tir. Yaklaşık 50 yıl sonra, 2035’te  dünya nüfsusu-

nun yalnızca %1’i hayatta kalabilmiş, kalanlar da 

yer altındaki kolonilerde zorlukla yaşamaktadırlar. 

Virüsü ve etkilerini ortadan kaldırmak için bir çö-

züm bulununca 2035 yılından bir hükümlü geçmi-

şe gönderilir. Fakat yanlışlıkla 1990 yılına gönderi-

len hükümlü bu zaman diliminde de tutuklanır ve 

akıl hastanesine kapatılır. Bruce Willis’in tarzına 

uygun bir aksiyon filmi olsa da etkileyici bir bilim 

kurgu örneği olan film  izlenmeyi hak ediyor. 

12 MAYMUN 

 Yönetmen:  

Terry Gilliam 

Oyuncular:  

Bruce Willis, Madeleine Stowe, 

Bradd Pitt, Christopher Plummer 

 

[1995 yılı yapımı, 129 dakika] 

https://www.imdb.com/title/tt0114746/ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Bradd Pitt’in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı film geleceği gör-

menin ve insanlara inandıramamanın  yarattığı ıstırap temasıyla Kasandra 

Kompleksi temelinde ilerliyor. Filmde oyuncuların girdiği bir sinema sahnesin-

de Alfred Hitchkok’un Vertigo filminden fragmanlara yer verilmesi de filmin il-

ginç detaylarından. 

12 MAYMUN 

https://www.imdb.com/title/tt0114746/ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

   

 

 

 

Bu sayımızda paylaşacağı-
mız eserin içeriğinde bir 
mikroorganizma  ya da en-
feksiyon hastalığı bulunmu-
yor. Bu defa bir meslektaşı-
mızın kitabını duyurmak is-
tedik. Tıbbi Mikrobiyoloji 
Uzmanı Dr. Hasan Ercan 
Abaslı, İzmir Çiğli Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
görev yapıyor. Meslektaşı-
mızın Hayal yayınları tara-
fından yayımlanmış şiirlerini 
taşıdık bültenimize bu sayı-
mızda. Kitabın son şiiri   ba-
bası Ali Abaslı’ya ait. Ercan 
Araslı şiire ilgi duymasını 
sağlayan babasına gönül 
borcunu ödemiş bu yolla.  

Nefes alamıyorum 

Bildiklerim beni boğuyor 

Belli ki ben bunu hak ediyorum ama 

Bir ömür böyle yaşamak zorunda olmak 

İşte beynim bunu kabul etmiyor 

Bilmeyen herkesin vebali omzumda 

İşte bunu taşıyamıyorum 

Susmak ölümden beter 

Kelimeler içimde büyüyor 

Öyküm bana bakıyor 

Bense gözlerinin içine bakamıyorum 

Bencillik benim de hakkım 

İlla her istenen olacaksa 

Ben vazgeçtim gidiyorum  

Yıldız tozundan geldim 

Yine ona dönüyorum 
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Pandemi notları: Ekim 2020  

  

Her şey gözümüzün önünde gerçekleşiyor. 

Açıkça dillendirilmese de Covid 19 pandemisini kontrol altına alma çabaları yerini ekonomileri ayakta tutma önceliğine bıraktı. 

Sessizce yenilgiye alışıyor hastalığa teslim oluyoruz. Öyle ateşkes filan değil, kayıtsız şartsız teslimiyet yaşanıyor. 

Üstelik neredeyse tüm ülkelerde benzer uygulamaya sessizce geçildiği için anormalliği algılamakta zorlanıyoruz. 

İnsanlık, yaşlılar üzerinde öldürücü etkisi genç nüfusa göre 6-10 kat fazla olan bir hastalığa ekonomileri ayakta tutma uğruna teslim oluyor. 

Hastalık hızla yayılıyor. 

Hastalığın yayılmasıyla toplumsal bağışıklık artarken aylar önce özene bezene koruduğumuz yaşlı nüfus için önlem alınmaması  ileri yaş ölümlerinin 

artacağı gerçeğini işaret ediyor. 

Bir diğer deyişle ekonomiyi kurtarma uğruna yaşlı nüfusa pasif ötanazi uygulanıyor. 

Bir tür soykırım utancına sürükleniyoruz. 

Hep birlikte aynı utancın içinde debelenince utanma da sıradanlaşıyor. 

DR. MEHMET UHRİ 
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Hastalığı kontrol altına almak için uygulanan izolasyon ve karantina önlemlerinin dünya ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulanarak aleyhinde ses-
siz bir propaganda yürütülüyor. 

Üstelik karar alıcılar, bir taşla iki kuş vuracaklarını düşünüyorlar. 

Ekonomiye katkısı görece daha az olan yaşlı nüfusun hastalanıp ölmesi ile sosyal güvenlik kurumları üzerindeki yükün de azalacağı gibi dile getirilme-
yen riyakârca ekonomik bir beklenti içindeler. 

Aklımızı emanet ettiğimiz devlet ricali yaşlı nüfusa pasif ötanazi uygulanması konusundaki tavrını “şartlar böyle gerektiriyor, tüm dünya aynısını yapı-
yor” diyerek yutturabilir. 

İyi de, gelecek kuşaklar böylesi bir soykırım ile nasıl yüzleşecek, nasıl hesaplaşacak? 

Utancın sıradanlaştığı günlerden geçince vicdanlar da köreliyor. 

İnsanlık körelmiş vicdanlarla geçmişte pek çok örneği olan ve toplumsal bilinçdışında yer edecek acılı bir süreçten geçiyor. 

Toplum için zararlı oldukları ileri sürülüp toplama kamplarında imha edilmelerine karar verildi diye “içlerinden birileri” topyekûn imha edilirken sesle-
rini çıkarmayıp zımnen onay verenler de aynı utancın sıradanlığı içindeydi. 

Pasif duruşlarıyla gelecek kuşakları da toplumsal bir utanca mahkûm ettikleri akıllarına bile gelmiyordu. 

Sokak köpeklerini toplayıp aç susuz terk ettikleri adada çığlıklar içinde ölmelerini izleyen İstanbulluların aradan yüz yıl geçse de taşıdıkları utanç top-
lumsal bilinçte resmi adı Sivri ada olan adanın Hayırsız ada olarak anılmasına yol açmıştı. 

Görünen o ki; utanç sıradanlaştıkça etkisini yitiriyor. 

DR. MEHMET UHRİ 
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Hâlbuki pandemi öncesinde utanç çağında yaşı-

yorduk. Utanma duyusu davranışlara yön veri-

yor tüketim davranışlarını belirliyordu. Kazancı 

ne olursa olsun cep telefonu eski diye utanç du-

yan kendini ezik hisseden insanları hepimiz gö-

rüyorduk. Benzer örnekleri dış görünüşü, kılığı 

kıyafeti, evi veya arabası yüzünden utanç duyan 

insanlar için de verebiliriz. 

Konu toplumsal konularda alınan kararları sor-

gulamaya geldiğinde başkalarının aklına kendi ak-

lımızdan daha çok güveniyoruz. Birlikte hareket edince yanlışın yanlış ol-

maktan, suçun suç olmaktan çıkabildiğine kolay ikna oluyoruz. O neden-

le utanılacak duruma düşmekten korktuğumuz kadar suç işlemekten 

korkmuyor, suçu hep birlikte rasyonalize edebileceğimize inanıyoruz. 

“Herkes geçiyor kırmızı ışıkta ne olmuş yani?” 

İnsanlığın virüse teslim olmasına ses çıkarmıyor, yaşlı nüfusa yönelik soy-

kırım utancına suskun kalıyoruz. 

 

Mutlu olamasa da neşeli görünmeye çabalayanların ri-

yakârca telaşıyla bu ortak suça gözünü kapayıp “ama 

ben ne yapabilirim ki?” masumluğuna sığınılıyor. 

Yaşlı nüfus ise mesajı çoktan aldı. 

Eski yaşanmışlıklar ile yüklü ruhlarını esen rüzgâra tes-

lim edip sessizce gitmeye hazırlar. Fırtına dinip sular 

durulduğunda gelecek kuşaklara kalacak soykırım 

utancının da farkındalar. 

İnanın, onlar yaşanacaklar için hepimizden daha çok 

kaygılanıyor ve utanç duyuyorlar. 

İnsanlık geçmişteki pek çok benzeri gibi yine bir akıl tutulması yaşıyor. 

Rasyonel olduğuna ikna olunan akıl dışı çözümlere yönelip suçluluk 

duygusundan kurtulmaya çabalıyor. 

Gerçekte ise o yere göğe koyamadığımız insanlığımız utancın sıradan-

laştığı bir bataklıkta debeleniyor. 

* Hannah Arendt. Kötülüğün Sıradanlığı 

DR. MEHMET UHRİ 

 

 
 

http://www.harftamircisi.com/utancin-siradanligi.html 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 BOĞMACA 

 BOTULİZM 

 KUDUZ 

 VİRİON 

 LOBOMİKOZ 

 AŞI 

 VEBA 

 SITMA 

 G.lamblia 

 E.coli 

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  şair 

ve yazar Cemal Süre-

ya’nın bir sözü 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Mutsuz bir ruh, mikrop-
tan daha çabuk öldürür.  

(John Steinbeck) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

KLİNİK VİROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU  

TARAFINDAN DÜZENLENEN 

TANISAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU İLE 

LABORATUVARDA KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMA GRUBU  

DESTEKLERİYLE 5 GÜN BOYUNCA SÜRDÜRÜLEN  

İLK ÇEVRİe İÇİ KURSUeUZ ÜÇYÜZÜ AŞAN KATILIeLA  GERÇEKLEŞTİ. 

ÇALIŞMA GRUPLARIMIZA, EĞİTİCİLERİMİZE VE KATILIMCILARIMIZA 

 TEŞEKKÜR EDERİZ 
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Uzmanlık alanımızın  

sorunları ve geleceği  

derneğimizin en önemli  

gündem maddesi.  

Çevrim içi çalıştaylarımızı  

düzenleyen çalışma gruplarımıza 

ve çalıştaylara katılarak 

ortak aklımıza yön veren  

üyelerimize 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, https://openclipart.org ve https://www.clipartkey.com/  

adresli internet sitelerinden sağlanmıştır]  

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