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  Sevgili okurlar 

  Yeni yılın ilk sayısında yenilenen bir yayın kurulu ile çık-

tık karşınıza. Bültenimize ilk sayısından bu yana emek vermiş  

sevgili Alper Akçalı’nın yoğun iş temposu nedeniyle yayın ku-

rulu üyeliğinden ayrılma isteği, yayın kuruluna yeni üyelerin 

katılımı ile yeni bir döneme adım atıyoruz. 

  Bu dönemde de bültenimizin sizler tarafından keyifle 

okunması, okurlarımızın beklentilerinin karşılanması en önemli 

hedefimiz. Ancak bu süreçte daha çok meslektaşımızın bülten 

sayfalarında yer almasını da istiyoruz. Sizlerden gelecek yazı ve 

görsellerle bültenimizin zenginleşeceğinin farkındayız  ve bu 

katkıları bekliyoruz.  

               Sevgiyle, dostlukla 

Yayın Kurulu 
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Plastikler; Dost mu Düşman mı? 

Plastik sözcüğü, Yunanca’da şekil almaya uygun anlamındaki 

“plastikos”dan köken alır. Esnekliği, hafifliği ve dayanıklılığı ile günlük ha-

yat ve endüstriyel kullanımlar için ideal çözümler sunar. İçinde yaşadığı-

mız evler, seyahat ettiğimiz arabalar, giydiğimiz kıyafetler, izlediğimiz tele-

vizyonlar, oynadığımız oyuncaklar, kullandığımız bilgisayarlarda plastik 

ürünler kullanılır; plastik ürünlerle hayatımız daha temiz, daha güvenli, 

daha kolay ve daha eğlenceli hale gelir(1). Ancak plastiklerin her alanda 

kullanılabilirliği, çevrede biyolojik olarak parçalanamayan malzemenin yı-

ğılmasına ve çevre kirliliğine yol açar.  

Plastik türleri 

Plastikler, yüksek sıcaklık ve basınç altında farklı şekiller alabilen polimer-

lerdir. Kullanım alanlarına göre farklı özellikler taşıyan türlere ayrılırlar.  

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan polietilen, etilenin polimerizasyonu ile 

oluşur. Düşük dansiteli, yüksek dansiteli ve tatrafitalatlı alt türleri farklı 

amaçlarla kullanılır. İnert yapısı ve mikroorganizmalara dayanıklılığı saye-

sinde yıllarca parçalanmadan kalabilir.  (2). Plastik türleri, genel özellileri 

ve kullanım alanları Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Tablo 1. Plastik türleri, genel özellikleri ve kullanım alanları (2) 
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Plastik atıklarla başa çıkma yolları 

Kullanım sonrası plastiklerin bertaraf işlemi sıklıkla doğaya bırakılmasıdır. 

Plastik atıkları bertaraf etmenin diğer yolları yakılma, geri dönüşüm ve bi-

yodegradasyon olarak özetlenebilir. Dünyadaki plastik atıkların büyük kıs-

mı (% 79) çöp sahalarında depolanmakta veya doğrudan çevreye salın-

maktadır.  Plastiklerin % 12'si yakılarak yok edilirken ancak  % 9'u geri dö-

nüştürülebilmektedir.  Plastik atıkların mevcut üretim ve atık yönetimi 

eğilimleri devam ettiği takdirde 2050 yılına kadar yaklaşık 12.000 Metrik 

Ton (MT) plastik atığın doğal ortama bırakılacağı tahmin edilmektedir(3). 

Avrupa'da her yıl üretilen 25,8 milyon ton plastik atığın % 39'u yakılmak-

ta, % 31'i çöp sahalarına bırakılmakta, ancak % 30'dan azı geri dönüşüm 

için toplanmaktadır(1).  

 Gerek günlük hayatta gerekse farklı endüstriyel alanlarda artan oranda 

kullanılan plastiklerin doğaya bırakılması çevre kirliliğine yol açarak eko-

sisteme ciddi oranda zarar vermektedir. Okyanuslarda biriken plastik atık-

lar deniz canlılarının sayısını ve çeşitliliğini azaltır.  Deniz canlılarının bes-

lenmeleri, büyüme ve doğurganlıkları, plastiklerin okyanuslarda dolaşıp 

birikmesi,  deniz canlıları tarafından yutulması veya yutulan büyük poli-

merlerden açığa çıkan toksinlerin emilimi yoluyla etkilenir. Okyanus ve 

deniz dibindeki plastiklerden salınan tok-

sinler sulara, balıkların ve diğer deniz canlı-

larının vücuduna karışır, ardından balıkları 

ve diğer deniz canlılarını yiyen diğer canlı-

lara geçer. Böylece gıda zincirinin önemli 

bir kısmı etkilenmiş olur (2). 

 Yakma işlemi plastik atıkları tamamen 

bertaraf edememekte, ayrıca üretimi mali-

yetli olan plastiklerin yapısını bozarak de-

ğer kaybetmesine yol açmaktadır. Yakılma sonucu ortaya çıkan toksik gaz-

lar atmosfere salınmaktadır(2). 

Mekanik geri dönüşüm günümüzde plastik atıkları geri dönüştürmek 

için kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu yöntemde izlenen prosedürler atı-

ğın kaynağına ve bileşimine bağlı olmakla birlikte genel olarak toplama, 

ayırma, yıkama ve öğütmeyi kapsar(4). Tek bileşenli ve organik atıklarla 

kirlenmemiş plastik atıkların geri dönüşüm işlemleri daha kolay olmakta, 

karışık yapıda veya organik atıklarla kirlenmiş plastiklerde ise geri dönü-

şüm zorlaşmakta ve ek işlemler gerektirmektedir. En duyarlı Avrupa ülke-

lerinde bile geri dönüşüm oranı %30ları geçmez (3,4).  

DR. NİDA ÖZCAN 
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Plastik atıkların bertaraf yollarından biri de biyodegradasyon denilen bi-

yolojik yollarla parçalanmadır. Biyolojik olarak parçalanabilir polimerler veya 

plastikler (BDP), mikroorganizmaların enzimatik etkisiyle karbon dioksit, me-

tan, su, inorganik bileşikler ve biyokütlelere parçalanabilen polimerik mater-

yallerdir(5). Plastiklerin sıcaklık, pH ve ultraviyole ışınları gibi doğal kuvvetler 

ve etkiler tarafından başlatılan ayrışma süreci son derece yavaştır. Bu süreç 

sonunda devreye giren bazı mikroorganizmalar plastik kalıntıları tamamen 

ayrıştırmak için farklı stratejiler kullanır(2). Doğada mikrobiyal ataklara uy-

gun, biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin geliştirilmesi ve polimerleri 

parçalayabilen mikroorganizmaların bulunması ile biyodegradasyon önemli 

bir bertaraf yöntemi olabilir(6).  

Plastiklerin biyodegradasyonunu etkileyen bi-

yotik ve abiyotik çevresel faktörler ısı,  nem, ultra-

viyole, mikroorganizmalardan salınan enzimler ve 

biyosürfaktanlar olarak sıralanabilir. Plastiklerin 

kimyasal ve fiziksel özellikleri de biyodegradasyon 

derecesinde önemli rol oynar; polimerin erime sı-

caklığı, molekül ağırlığı, yüzey alanı, hidrofilik ve hidrofobik doğası, kristallik 

derecesi, yan zincir içerip içermediği polimerin bozunma süresini ve oranını 

etkiler (2).  

DR. NİDA ÖZCAN 
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Biyodegradasyon basamakları 

Polimer bileşiklerinin sindirilmesi, fiziksel ve kimyasal yıkıma uğratılarak 

özelliklerini kaybetmesi ve basit formlara parçalanması mikroorganizmaların 

salgıladığı enzimlerin yardımıyla gerçekleşir(7) . Polimerin mikrobiyal enzim-

ler tarafından sindirim yoluyla biyolojik olarak parçalanması molekül ağırlıkla-

rını ve mekanik dayanıklılıklarını azaltır.  

Plastiklerin biyodegradasyonu kabaca dört basamaktan oluşur. 

• Çürüme (Biyodeteriorasyon): Mikroorganizmalar polimer yüzeylerin-

de biofilm oluşturarak mekanik, fiziksel ve kimyasal bozulmaları sağ-

lar. Çevresel abiyotik etkenler de süreci başlatıcı veya sinerjistik rol 

oynar. 

• Biyo-parçalanma (Biyofragmantasyon): Mikroorganizmalar tarafından 

salgılanan enzimlerin plastiği monomerlere ayırır. Bu katalitik süreçte 

mikroorganizmalardan salgılanan hücre dışı enzimler lastik polimerin 

yüzeyindeki reaksiyonları katalize eder. Plastikleri ayrıştırabilen bakte-

riler genellikle oksijenaz enzimi içerir; böylelikle uzun bir karbon zin-

cirine oksijen eklenerek polimerler ayrıştırılmaya elverişli hale gelir. 

Oluşan karboksilik gruplar, lipaz ve  esterazlar ile substratların yapısı 

daha fazla bozulur. 

• Asimilasyon: Daha fazla bozunma için hücre dışına taşınacak ikincil 

metabolitlerin üretilir(2). 

• Mineralizasyon: Polimerlerin mineralizasyonu aerobik ve anaerobik 

koşullarda gerçekleşebilir. Anaerobik koşullar altında son ürün olarak 

metan gazı (CH4), karbondioksit (CO2) ve su (H2O) üretilirken aerobik 

oksidasyonun son ürünleri karbondioksit ve sudur(8).  

  Biyodegradasyon basamakları şekil 1’de özetlenmiştir. 

 

Şekil 1. Plastiklerin biyodegradasyon basamakları (2) 

DR. NİDA ÖZCAN 
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Biyodegradasyonda rol alan bakteriler 

 Plastiklerin ana bileşenleri olan hidrokarbonlar, bu amaç için uzmanlaş-

mış bakteriler tarafından mineralize edilir. Bu işi yapan bakteriler saprofitik 

temizleyiciler olarak da düşünülebilir.  Çok sayıda bakteri ve mantarın plas-

tiklerin yapısını bozabildiği gösterilmekle birlikte plastik türüne göre bozun-

ma süreci çok uzun zaman alabilir, bazı plastikler ise biyodegradasyona ta-

mamen dirençli olabilir(8,9).  

 Vietnam’da kompostlama yapılan tarımsal atıklardan izole edilen ve Ba-

cillus sp. BCBT21 olarak adlandırılan termofilik bakterinin hücre dışı hidrolaz 

enzimleri (lipaz, CMCase, ksilanaz, kitinaz ve proteaz) üretebildiği gösteril-

miş. Bakterinin ürettiği enzimlerle üç farklı yapıdaki plastik poşetleri farklı 

yollarla parçalayabildiği, poşetlerin ağırlık ve yapılarında değişikliklere ne-

den olduğu bildirilmiş(10).  

 Yoshida ve ark.,  PET'e maruz kalan doğal mikrobiyal toplulukları araştı-

rırken Ideonella sakaiensis 201-F6 adında yeni bir bakteri izole etmiş. Bakte-

rinin PET üzerinde çoğaltıldığında PET ve reaksiyon ara ürününü hidrolize 

edebilen iki enzim ürettiği gösterilmiş(11). 

 Kathiresan, suni toprakta polietilen torbaların ve plastik kapların biyo-

degradasyonunu toplamda 9 aylık periyodda analiz ederek bakteri ve man-

tarların etkisini araştırmış. Çalışmada polietilen torbaların plastik kaplardan 

daha fazla biyodegradasyona uğradığını ve bu süreçte en etkili bakterilerile-

rin Streptokoklar, Stafilokoklar, Mikrokoklar, Moraxella ve Pseudomonas 

cinsleri, en etkili mantarların ise iki Aspergillus türü (Aspergillus glau-

cus and Aspergillus niger) olduğu belirtilmiş(12).  

 LDPE’nin biyodegradasyonunda bakteri ve mantarların etkinliğini araştır-

mak için laboratuvar koşullarında Bacillus, Streptococcus ve Pseudomonas 

cinsleri ile Aspergillus ve iki Fusarium cinsi küf mantarı kullanılmış. Bir aylık 

inkübasyon sonunda petrollü topraktan izole edilen Bacillus türünün plasti-

ğin %23’ünü, Fusarium türlerinden birinin de %44’ünü parçaladığı gözlen-

miş. Bu çalışma sonucunda LDPE’nin tamamen parçalanması için bakterile-

rin kullanılması durumunda 120 gün, mantarların kullanılması durumunda 

ise yaklaşık 75 gün gerektiği öngörülmüş(13). Das ve Kumar, iki farklı Bacil-

lus amyloliquefaciens  suşunun LDPE’yi  biyodegradasyona uğratabildiğini 

göstermiş(14).  

 Bakterilerin yanısıra küf mantarları da biyodegradasyonda rol almaktadır. 

Esmaeili ve ark., Aspergillus  ve Lysinibacillus türlerinin LDPE yapısındaki po-

limerlerinin biyodegradasyonunu  ön işlem gerektirmeden arttırdığını belir-

tirken(15), Zahra ve ark., A. terreus ve A. fumigatus’un   LDPE'yi karbon kay-

nağı olarak kullanabildiğini göstermişlerdir(16). Bir başka çalışmada Rhodo-

coccus ruber’in biyofilm üreten bir suşunun ( C208) polietileni haftada % 

0.86 oranında  parçaladığı, suşun poliolefin maruziyetinde polietilene yapı-

şabildiği bildirilmiş(17).   

DR. NİDA ÖZCAN 
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 Çalışmalar, plastiklerle başa çıkma konusunda mikroorganizmalardan faydalanılabileceğini göstermekte. Bizlere düşen; birer dünyalı olarak plastik (en 

azından poşet!) kullanımımızı azaltmak, mikrobiyolog olarak da bu konuda araştırmalar yapmak olsa gerek… 
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 Ben, bir günde yirmi üç küçük ölünün, 

Gömüldüğünü gördüm bu köyde kızamuktan, 

Ya siz ne gördünüz, söyleyin, söyleyin, 

Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan." 

 

 

 

"Bir insan ömrünü neye vermeli" sözleri geçer bir türkü-

müzde. Bu soruya verilebilecek en güzel cevaplardan bi-
ri bu şiirde yatıyor olabilir.  Yıllar önce ülkemizin doğu-
sunda bir köy yerinde kızamık salgını olur pek çok çocuk 
bu salgında hayatını kaybeder. Her içten insan gibi o za-
man orada çocuk hekimliği yapmakta olan Ceyhun Atuf 
Kansu da her şeyi bu dizlere döküverir: 
 

Hazırlayan: Dr. İlvana Çaklovica 

Bir köy gördüm tâ uzaktan, 

Dağlar ardında kalmış, bilmezsiniz, 
Kar örtmüş, göremezsiniz karanlıktan, 
Yalnızlıkta üşür üşür de çaresiz, 
 
Ben gördüm bu köyü, damlarının altında, 
Çocukları kızamuk döküyor, 
Gözleri, göğüsleri, yüzleri, ah bırakılmış tarla, 
Gelincikler arasından öyle masum bakıyor. 
 
Habersiz hepsi, kızamuktan ve ölümden, 
Kirli yüzlerinde açan ölümden habersiz, 
Ve, düşmüş bir gül oluyorlar birden, 
Bebekler ölüyor, ölümden habersiz. 
 
Ali'lerin kızı Emine'yi gördüm, 
Öldü... Yusufların Kadir öldü, emmisinin Durdu öldü, 
İkindiye doğru, evlerine vardım, 
Gördüm, Döne öldü, Ali öldü, Dudu öldü. 
 
Bir bir saydım, yirmi üç çocuk, 
Ah, güllü Gülizar öldü, 
Gördü kış güneşi, gamlı ve donuk, 
Daldı oğlanlar, çiçekti kızlar, öldü. 
 
Gamlı türkümle tepeden aşağı bıraktım, 
Bıraktım kendimi düşesiye, ölesiye, 
Bu acıdan sonra nasıl doğacaktım, 
Nasıl dönecektim aynı köye? 
 
İniyor ve karaltında örtüyordum, 
Bu çocukları, bu habersiz çocukları, 
Görmediniz, anlatamam, ürperiyorum. 
Bir şey demek için açılmıştı dudakları. 
 
 

 
Ah, ben bir gün tepelerden, tepelerden 

Varıp önünüze, önünüze dikilip duracağım, 
Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden, 
Bir gün soracağım, bu çocukları soracağım. 

 
O çaresiz, o yalnız, o karanlık günde, 
Siz neredeydiniz diyeceğim, neredeydiniz? 
Ben perişan, utanmış...bu köyün üstünde, 
Kahrolurken, siz beyciğim neredeydiniz? 

 
Ben, bir günde yirmi üç küçük ölünün, 
Gömüldüğünü gördüm bu köyde kızamuktan, 
Ya siz ne gördünüz, söyleyin, söyleyin, 
Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan. 

 
Ah, ben gamlı kış güneşi, aydınlığın 
Bütün suçlarını kalbimde taşırım, 
Görerek ah, görerek, bilerek bir yığın 
Karanlık gündüzün üstünde yaşarım. 
 
Her mevsim dolanıp geldiğinde bu köye 
Gücük ayda, kar örtülü bu ovada, 
Utancımdan, hıncımdan yaş dökerek böyle, 
Gamlı ve perişan asılı duracağım havada. 
 
İkindiye doğru bırakıp kendimi 
Bu küçük mezarların üstüne. 
Bilmeyeceksiniz, perişan, çaresiz halimi, 

Gül diyeceğim, gül dereceğim gül üstüne. 

Yol kıyısında yirmi üç çocuğun mezarı, 
Ah diyeceğim, ah dökeceğim yol üstüne  

CEYHUN ATUF KANSU 

KIZAMUK AĞIDI 
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Habersiz hepsi, kızamuktan ve ölümden, 

Kirli yüzlerinde açan ölümden habersiz, 

Ve, düşmüş bir gül oluyorlar birden, 

Bebekler ölüyor, ölümden habersiz. 
 

 Aşılar, insanoğlunun hastalıklarla olan binlerce yıllık savaşında elde 
ettiği en önemli kazanımlardan birisidir. Aşılar sayesinde çiçek hastalığı ta-
mamen eradike edilebilmiş, çocuk felci Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
pek çok ülkeden silinmiş, 20-30 yıl öncesinin korkulu rüyaları olan difteri 
ve kızamık büyük ölçüde azaltılmıştır.  
 Aşılanma yolu ile bireysel bağışıklığın beraberinde toplumsal bağışıklık 

da sağlanmaktadır. Toplumdaki aşılı bireylerin sayısının artması, aşılanma-

mış bireylerin de hastalık etkeni ile temas etme olasılığını düşürür ve o 

toplumda hastalığın görülme sıklığını azaltır. Aynı şekilde aşılanmamış her 

birey ise; henüz aşılama dönemine erişmemiş yenidoğan, bebek ve küçük 

çocuklar gibi hassas yaş gruplarının  hastalık etkeni ile erken dönemde te-

masına ve ölümlere sonuç yaratabilmektedir.   

 Ülkemizde uygulanmakta olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı; boğ-

maca, difteri, tetanoz, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, pnömo-

kok,tüberküloz, poliomiyelit, hepatit B ve H. influenzae tip b’yi kapsamak-

ta ve bu etkenlerin neden olabileceği  hastalıkların morbidite ve mortalite-

sini azaltarak,  toplumda görülme sıklıklarını kontrol altına almak amaçlan-

maktadır. 

  

 Günümüzde dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de aşı kar-

şıtı olan bir grup insan ortaya çıkmıştır.  Bu durum çok yakın zamanda bu-

laşıcı hastalıklarla ilgili ciddi salgınlara yol açabilecek, bugün dünyanın bü-

yük bir kesiminde yıllardır ortaya çıkmayan bazı hastalıkların yeniden baş 

göstermesine neden olabilecektir. 

 Bu durum karşısında hem hekim hem de mikrobiyoloji uzmanları olarak 

üzerimize düşenleri iyi bilmeli ve yerine getirmeliyiz. Aşı ve etkileri konu-

sunda yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları hakkında toplumun bilgilen-

dirilmesi ve bilinçlendirilmesinde yol gösterici olmalıyız.  

 Hayat bizlere verilmiş en büyük armağan. İşte bu yüzden yaşadığımız her 

gün ve her an bizlere mutluluk vermeli, her günü bir diğerinden daha üret-

kenlikle yaşamaya gayret göstermeliyiz.  Zaman zaman yaşanılan tedirgin-

likler olsa da; bilgi ve bilim üretmek, insanlığa bu üretilenlerle yardım et-

mek ve şairin de dediği gibi karanfilleri elden ele yaymak dünyanın en ke-

yifli işlerinden biri.  Tüm bunlardan ötesi ise bildiklerini ve ürettiklerini 

başkalarına aktarmaktan geçiyor. Daima üretenlerden olabilmek dilekleri 

ve bu yazı vesilesi ile 2019 aralık ayı başında kaybettiğimiz Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi pediatri biriminden, sevgili hocamız Prof Dr. Ahmet Arvas'ı saygı 

ve rahmet ile anıyorum. 

DR.İLVANA ÇAKLOVİCA 
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 Fotoğrafhane 

DR. NEŞE GÖL 

Ceyda, Muammer 

ve Fethiye'nin öy-

küsüdür bu. Şeker 

pancarları topla-

nır, temizlenir, 

ayıklanır "bomba" 

kazanda posasında 

ayrılan suyu ile 

parçalanıp kayna-

tılır, kazanlarda 

kaynatılıp köpüğü 

alınır, süzülerek şi-

şelenir  
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 Fotoğrafhane 
DR. NEŞE GÖL 

Poyralı’da Ekim'de 

başlayan pekmez ya-

pımı Mart ayına dek 

her sabah beş bu-

çukta yaşamı başla-

tır. Sürecin tamamı 

yorucu, topraktan 

çıkarılması güç bir 

ürün şeker pancarı. 

Her ev kadınıyla, er-

keğiyle aktif çalışı-

yor bu süreçte. Tadı 

ise pek güzel bu 

pekmezin denk gelir-

seniz kaçırmayın. 
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 Fotoğrafhane 
DR. NEŞE GÖL 



 13 

 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Yönetmenliğini “Kuzuların Sessizliği”nin de yönetmeni olan Jonathan Demme’nin yaptığı, daha çok oyunculuklarıyla 

anılan, çok sayıda ödülü olan film 1994 yılında Tom Hanks’e en iyi erkek oyuncu,  

Bruce Springsteen’e de en iyi müzik dallarında Oscar ödülü kazandırmış. 

 HIV'li olduğu için işinden kovulan eşcinsel bir avukat ve onu savunan eşcinsel-

lerden nefret eden zenci bir avukat konusunu işleyen film, HIV/AIDS, eşcinsellik ve 

homofobiyi kabullenen ve HIV/AIDS’i medikal, politikal ve sosyal açıdan inceleyen 

ilk yüksek bütçeli Hollywood filmlerinden biri olarak gösterilebilir. 

 1944 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amaç ve hedeflerini olarak kabul 

edilen, “Irk, inanç ya da cinsiyetine bakılmaksızın tüm insanların kendi maddi re-

fahının ve manevi gelişmesinin, özgürlük ve değer, ekonomik güvenlik ve fırsat 

eşitliği peşinde olma hakkına sahip olduğu”nu vurgulayan, ifade ve toplanma öz-

gürlüğü  gibi  klasik  hakların  yanında  çok  sayıda  sosyal  haklara  da  atıf yapan, 

Philadelphia  Bildirgesi’si nedeniyle, böylesi bir konunun Philedelphia'da işlenme-

si ve filme adını vermesi şık olmuş.   

 Tom Hanks'in sevgilisi rolunda Antonio Banderas’ın olduğunu ve filmin en etki-

leyici sahnelerinden birisinin arya sahnesi olarak gösterildiğini belirtmekte yarar 

var. 

 

 Yönetmen:  

Jonathan Demme 

Oyuncular:  

Tom Hanks 

Denzel Washington 

Roberta Maxwell 

 [1993 yılı yapımı /Süre 126 dakika] 

PHILADELPHIA 

https://www.imdb.com/title/tt0107818 
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 Gezi Günlükleri 

DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

 

 Bhutan yolculuğumuz, Katmandu'dan kalkıp 5500 metre yüksekliğe varan dik dağlarla çevrili derin bir vadide yer alan Paro havaalanına inen uçak yolcu-

luğu ile başladı.  Oldukça tehlikeli olan bu uçuşu sınırlı sayıda özel eğitimli pilotun, belirli koşullara sahip uçaklar ile gerçekleştirebildiğini  öğrenmiştik. 

Gerçekten de Himalaya manzaraları eşliğinde gerçekleşen bir yolculuğun ardından, elimizi uzatsak yamaçlara dokunacakmışız hissi ile virajlı bir yolda gi-

dermiş gibi gerçekleşen bir iniş oldu.  Youtube'da "Paro Airport Landing" videolarını izlerse-

niz ne demek istediğimi görebilirsiniz.  

 Bhutan, Hindistan ile Çin arasında yer alan yaklaşık 800 000 nüfuslu, anayasal monarji ile 

yönetilen küçük bir ülke (Şekil 1). 1974 yılına dek turizme kapalı, yakın döneme kadar izole 

yaşamış bir ülke iken (televizyon ve internete 1999'da izin verilmiş) günümüzde kendi ken-

dine yetmeyi, kültürlerini ve doğalarını korumayı ilke edinmiş olmaları nedeniyle oldukça 

ilgi çeker hale gelmiş. Bhutan'ı gelenekleri, festivalleri ve el değmemiş doğası için görmeye 

geliyor insanlar. Ekolojik alanları bozmanın felaket getireceğine inanıyorlar. Halkın % 75'i 

budist ve Budizm'i resmi din olarak kabul etmiş tek ülke. Halkın mutluluğunu arttırmak ana 

hedef ve bu amaçla dokuz kritere dayalı ulusal mutluluk indeksi kullanılıyor (Şekil 2). Eğitim 

ve sağlık hizmetleri ücretsiz.  

 Günümüzdeki kral (Drug Gyalpo = Dragon King), 2006'da 5. kral olarak tahta geçmiş, 40 

yaşında, Oxford Üniversitesi'nde eğitim almış ve ülkede demokratikleşme alanında önemli 

adımlar atmış. Babasının aksine tek eşli. Ülkenin hemen her yerinde kralın ve ailesinin fotoğ-

rafları asılı ve görebildiğimiz kadar çok seviliyor.  

Şekil 1: Bhutan haritası  
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

  

Parlamento 1998'de kurulmuş.  Ülke, 1865'de 

İngilizler tarafından işgal edilmiş, 1910'da ise iç 

işlerinde serbest, dış işlerinde İngiltere'ye bağlı 

olmuş. 1949 yılında komünist Çin tehlikesine 

karşı İngilizlerin de onayı ile Hindistan'ın hima-

yesini kabul etmiş. Bhutan'ın Hindistan ile sıkı 

ekonomik, askeri, stratejik ilişkileri ve işbirlikleri 

var. İki ülke halkı pasaport ve vize olmadan di-

ğer ülkeye geçebiliyor.   

 Bhutan'da mutlaka yerel bir rehber eşliğinde 

dolaşmak zorundasınız. İnsanlar ülkeleri ile gu-

rur duyuyorlar. Geleneklerini ve kültürlerini anlatmak / öğretmek için çaba 

harcıyorlar. Halkın çoğu günlük hayatında da geleneksel giysileri kullanıyor. 

Erkekler "gho" denen dize inen robdöşambr benzeri  giysi ve altında külot-

lu çorap giyerken kadınlar, "kira" denen ayak bileğine uzanan  etek/elbise 

kullanıyor (Fotoğraf 1). Şalların renkleri kişilerin makamlarını belirtiyor. Ör-

neğin sarı türbanı sadece kral ve en üst kademedeki din adamları takabili-

yor.  

Fotoğraf 1: Geleneksel giysileri ile Butan erkekleri 

Şekil 2: Bhutan mutluluk indeksi  
("Gross National Happiness")  
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

  Turumuzun başında Paro Festivalinin yapıldığı Paro Dzong’a (Dzong 

= kale) gittik. En güzel elbiseleri ve yerel giysileri içinde, kilometrelerce 

öteden festival için gelen halkı izlemek ve danslar, dualar, müzik, tarihsel 

canlandırmalar, ikramlar ile dolu spiritüel bir gelenek olan Paro Festivali'ni 

izlemek çok etkileyici idi (Fotoğraf 2 ve 3).   Festival, Bhutan’ın en büyük 

azizi Padmasambhava’ya (Guru Rinpoche) adanmış. Bhutan'da her şehrin 

kendi Dzong’u var(Fotoğraf 4). Bu binalar çok etkileyici, hem tapınak ola-

rak kullanılıyor, hem de sivil hayata ait okul, mahkeme gibi birimlere ev sa-

hipliği yapıyor. 

Fotoğraf 2 ve 3:  

Paro festivali 
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

   

 

 

 Ülkenin başkenti Thimpu. Köyleri, kaleleri, tapınakları  gördükten sonra 

güzel bir şehir olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz şekilsiz bir kasaba görü-

nüşünde.  Sadece bir yerde trafik ışığı var. Ana caddedeki kavşakta trafik 

polisini, özel kutumsu alanında  bir balet zerafetinde danssı hareketlerle 

trafiği idare etmesini izlemek çok ilginçti. Kralın resmî ikametgâhı olan 

Dechenchoeling Sarayı şehrin kuzeyinde yer alıyor. Yapımı 1968'de ta-

mamlanan Hindistan-Bhutan Ulusal Karayolu, başkenti Hindistan'a bağlı-

yor.  Ülke'de doğa koşulları nedeniyle şimdilik tren yolu olmadığını öğren-

dik.  

 Gezimizin en unutulmaz anısı, yaklaşık  4-5 saatlik bir yürüyüş ile ulaştı-

ğımız Taktsang Manastırı (Kaplan yuvası) oldu. Burası Paro Vadisinden 

1000 metre yüksekte bir kayaya inşa edilmiş ülkenin en ünlü ve kutsal yeri.  

İkinci Buda olarak kabul gören Guru Rinpoche'nin bir kaplan sırtında bu 

tepeye ulaştığı ve bir mağarada meditasyona başladığına inanılıyor. Ma-

nastır 1692'de inşa edilmiş, 1998 yılında bir yangın geçirmiş, onarılmış. 

Halen kullanılan bu manastır Bhutan’ın mücevherlerinden biri sayılıyor 

(Fotoğraf 5 ve 6).   
Fotoğraf 4:  Butan’da bir dzong 
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

   

Fotoğraf 5 :  
Dua bayrakları ve  

arkada Kaplan Yuvası manastırı 

Fotoğraf 6 :  Kaplan Yuvası manastırı 
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

  Bhutan'da çok sayıda manastır, tapınak gezdik. Her biri ayrı güzeldi. 

Tapınaklara girerken ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Bir defasında 

ayine de denk geldik. Kırmızı, turuncu, sarı tonlarının ağırlıkta olduğu, du-

varları Buda çizimleri ile dolu tapınakta genç budist öğrencileri izlemek  

çok ruhani idi (Fotoğraf 7, 8, 9).  

 

Fotoğraf 7 : Budist ayininde öğrenciler Fotoğraf 8 :  Öğrenciler 
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 Gezi Günlükleri 
DR. ARZU SAYINER 

 
 

 

   

 

 Bhutan halkı çok sempatik, çok iyi niyetli, güler yüzlü, naif. 

Dağlar, nehirler muhteşem, çok temiz. Ancak turizm konu-

sunda yeniler. Bu nedenle otel ve yemek konusunda beklenti-

lerinizi çok yüksek tutmamanızı öneririm. Yemek çeşitleri sı-

nırlı. Kendileri canlı hayvan kesmiyorlar, etin (bize çoğunlukla 

tavuk sunuldu) Hindistan'dan geldiği söylendi. Kahvaltıda zey-

tin ve peynirsiz yapmamam diyorsanız, bizim gibi yapıp yanı-

nızda götürün. Yollar, bekleneceği üzere çok virajlı. Bu da ula-

şımda süreyi etkiliyor.  

 Bhutan biraz hayalsi, gelenekler ve efsanelerin günlük ha-

yata karıştığı, Budizm ile yoğrulmuş, tertemiz, büyük ölçüde 

el değmemiş, bozulmamış bir ülke . Geciktirmeden görmenizi 

gönülden dilerim.    

Fotoğraf 9 :  Öğrenciler 
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 Mikrobulmaca 

DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

• SPİROKET 

• AVİBAKTAM 

• MUCOR 

• AVİDİTE 

• LAMEL 

• GRAM 

• CAMP 

• FAJ 

• BRUCELLA  

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

,

. 

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Goet-

he’nin ünlü  bir sözü… 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Bulutlar ağlamasa,  

yeşillikler nasıl güler?  
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

Ülkemizde tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluş-

turma ve geliştirme, belgelendirme ve akreditasyon  çalışmalarını yürütmek 

üzere çalışan Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu üyelerimizi kutluyor ve 

kolaylıklar diliyoruz. 

 

TTMYK Yürütme Kurulu  

Akreditasyon Komisyonu 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu 

Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu 

 



 23 

 KLİMUD İş Başında 

 

Çalışma Gruplarımız ve Başkanları 

 

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ÇG Bşk: Gülden Çelik 

Halk Sağlığı Laboratuvarları ÇG Bşk: Simin Cevan Amirhizi 

Kan Kültürü ÇG Bşk: Ayşegül Gözalan 

Klinik Viroloji ÇG Bşk: Selma Gökahmetoğlu 

Laboratuvar Güvenliği ÇG Bşk: Orçun Zorbozan 

Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon ÇG Bşk: Pervin Özlem Balcı 

Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Antisepsi ÇG Bşk: Murat Aral 

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji ÇG Bşk: Canan Külah 

Temel İmmünoloji ÇG Bşk: Burçin Şener 

Tıbbi Mikoloji ÇG Bşk: Nedret Koç 

Tıbbi Mikrobiyoloji İnsangücü ÇG Bşk: Pınar Çıragil 

Tıbbi Parazitoloji ÇG Bşk: İpek Mumcuoğlu 

 

Çalışma gruplarımızın yürütme kurulları  

güncellendi.  

Yeni çalışma grubu başkanlarımızı ve yürütme 

kurulu üyelerini kutluyor ve kolaylıklar diliyoruz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

KLİMUD STE-SMG etkinlikleri çerçeve-

sinde 20-21 Aralık 2019 tarihleri ara-

sında Ankara’da KLİMUD Dernek Mer-

kezi’nde düzenlenen ‘’ Mikrobiyoloji 

Laboratuvarlarında Kalite Kontrol Uy-

gulamaları Kursu ’’ 23 kursiyerimizin 

katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

KLİMUD Laboratuvar Uygulamaların-

da Kalite ve Akreditasyon Çalışma 

Grubu işbirliği ile düzenlenen kursu-

muzda emeği geçen eğitmenlerimize, 

tüm çalışma grubu üyelerine ve katı-

lımcılarımıza teşekkür ediyoruz.  
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 KLİMUD İş Başında 

 

KLİMUD 2020 yılı bilimsel etkinlik programını www.klimud.org adresinden indirebilirsiniz 
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 KLİMUD İş Başında 
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 KLİMUD İş Başında 

 



 28 

 Etkinlik Takvimi 

 
2020  

Bilimsel  
Etkinlikler 

30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases  

18 - 21 Nisan 2020, Paris, Fransa 

Host-Pathogen Interactions and Novel Therapies  
for Acute Respiratory Infections.    

16-21 Şubat 2020, Galveston, Texas, A.B.D. 

The Annual Infection Prevention and Control Conference. 
13 Şubat 2020, Birmingham, Birleşik Krallık 

New Antibacterial Discovery and Development (GRS).  
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