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K a p a k  R e s m i  

İtalyan araştırmacılar, 17. yüzyıldan kalma bir tuval üzerinde bir mikro organizma ordusu buldular ve savaş ilan ettiler. 

ArtProbiyotiklere sanatı emanet edebilir miyiz?  

Resimler nemden, güneş ışığından ve bir çok şeyden zarar görebilir, peki ya bakteriler? İtalyan araştırmacılar, eski resimlerin 

üzerlerinde yaşayan ve zamanla sanat eserini yok eden bakterilerin kolonize olduğunu keşfettiler. Neyse ki, bu yıkıcı mikro 

organizmalarla savaşımızda bize yardımcı olabilecek bakteriler de var. Yayınlanan yeni bir makaleye göre , var olan her resim, 

farklı bakteri kolonileri sayesinde biyolojik bozulma sürecinden zarar görür ve onları durdurmak için mikroorganizmaları daha 

iyi tanımalıyız.  

Hangi mikroorganizmaların sanat eserlerini bozduğunu anlamak için, Barok ustası Carlo Bononi'ye atfedilen 17. yüzyıldan 

kalma bir resimdeki mikroorganizmalar analiz edildi. "Incoronazione della Vergine" (Bakirenin Taç Giymesi) adlı bu büyük 

tuval Kuzey İtalya’da Santa Maria Bazilikası'nın duvarlarını süslüyor. 2012 yılında meydana gelen deprem sonrasında kilisenin 

tavanından tamamen kaldırılan tuval, nem biriktiren ve bakterilerin kolaylıkla yayılmasını sağlayan bir duvara bırakıldığı için 

çalışma için idealdi.  

Tuvalin önünden ve arkasından alınan  numunelerde çeşitli bakteri suşları (Staphylococcus ve Bacillus) ve ayrıca Aspergillus, 

Penicillium, Cladosporium ve Alternaria cinsi birçok mantar izole edildi. Araştırmacılar, bu mikro organizmaların  tuvalde kul-

lanılan yağlarda bulunan pigmentlerden, özellikle kırmızı lak ve kırmızı ve sarı topraktan beslenmeyi sevdiklerini keşfettiler. 

Ardından aynı ekip, kötü huylu mikroorganizmaları öldürmek için başka bir Bacillus bakterisinin (Bacillus subtilis, Bacillus pu-

milus ve Bacillus megaterium) sporlarını kullanmayı düşündü. Fikir, örneklenen bakteri ve mantarlar üzerinde işe yaradı, bu 

nedenle ekip şimdi mevcut mikropları öldürmek ve gelecekteki istilaları önlemek için bu sporları içeren hafif bir alkollü solüs-

yonu resimlerin tersine uygulamayı düşünüyor. 

http://www.klimud.org
mailto:klimud@gmail.com


3 

 

e-BÜLTEN   

 Haziran 2022 

 

Sevgili okurlar, 

Yıldönümümüzü de kutladığımız geçen ay da hepimiz için dolu dolu geçti. Bir araya gelme fırsatı 

bulduğumuz yüz yüze toplantımız, camiamızın pandeminin tüm yorgunluğuna rağmen birlik ve 

beraberliğimizi muhafaza ederek nice başarılara ulaşacağını göstererek umut oldu. Kovid-19 ile 

birlikte daha da net öğrendik ki; uzmanlık alanımız geleceğe yön verecek tüm adımlarda başrol 

oynayacak, biz de bu bilinçle ülkemizde hor görülmesine ve hırpalanmasına birlik olarak izin ver-

meyeceğiz.  

Kovid-19 ile 'yaşamayı öğrenirken' ortadan kaybolmayacağız. Kovid-19 olgularının ve  iş yükümü-

zün yeniden artmaya başladığı bu günlerde üyelerimiz için sadece uzmanlık alanlarımızda yeni 

bilgiler üretmekle kalmayıp hayata dahil olmamızı sağlayacak, yoğun gündelik hayatımıza biraz 

soluk olacak;  tarihle, bilimle, sanatla buluşmamıza aracı olacak bültenimizle birlikteliğimize güç 

katacağız.  

Üyelerimize hikayelerini paylaşabilecekleri bir platform olarak sunduğumuz bültenimizde sizleri 

de aramızda görmek ve katkılarınızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.  

 

Hep birlikte nice sağlıklı yıllara.. 

Yayın Kurulu 
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Bu yıl , derneğimizin kuruluşunun 13. yılını kutluyoruz .  

Mikrobiyoloji uzmanları, yeni ortaya çıkan mikrobiyal hastalıklara, anti-mikrobiyal ilaç direnci gibi 

gıda ve çevre güvenliği için önemli uzun vadeli sorunları ele alıp acil çözümler bulan  değeri anla-

şılmayan kahramanlardır.   

2009 yılında kurulan ‘’Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)’’kurulduğu günden bugü-

ne, Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlarının eğitimlerinin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uy-

gun standartta olmasını sağlamak, varlıklarını korumak, sorunlarına çözüm bulmak ve mikrobiyo-

lojinin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Bu hedefle Mikrobiyoloji uzmanlarını  bir araya getirmiş olmaktan ve disiplinimizin ülke çapında 

anlaşılmasını sağlamaktaki rolümüzden gurur duyuyoruz.  

Mikrobiyoloji disiplininin tüm dünyada hedeflenen sürdürülebilir bir geleceğe birçok yönden kat-

kıda bulunabileceğini biliyoruz. Mikrobiyoloji alanının ilerleyişini, gelişimini ve geleceği etkileye-

cek olan araştırmaları da heyecanla takip ediyoruz. 

Derneğimizin 13. yıldönümünü kutladığımız bu ay; son iki yıldır pandemi ile birlikte büyük bir öz-

veri ile çalışan mikrobiyoloji uzmanlarının ve mikrobiyolojinin önemini unutmayalım, unutturma-

yalım;  

Sürdürülebilir bir gelecek ancak mikrobiyoloji ile mümkündür. 

Prof. Dr. Faruk AYDIN 

KLİMUD Yönetim Kurulu Başkanı 
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MİKROBİYOLOJİNİN KISA TARİHİ 

Derneğimizin 13. Yılını kutladığımız bu ay, mikrobiyolojinin ve mikroorganizmaların dünyanın ve sakinleri-

nin sağlığı üzerindeki etkisi; tüm yaşam formlarının incelenmesinde mikrobiyolojinin önemi ve bu alanda 

toplum bilincini geliştirmenin yollarını tartışmak için mikrobiyoloji biliminin tarihi ile başlamalıyız.  

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların keşfedilmesinden bugüne bulaşıcı hastalıkların nedenlerini anlamaya 

çalışmakla başlayan ve şimdi geleceği şekillendirecek olan bir çok buluş ile bilimin en zengin disiplini oldu-

ğunu kanıtlayan renkli bir tarihe sahiptir.  

Romalı bilgin Marcus Terentius Varro , birinci yüzyılda yazdığı kitabı "Tarım Üzerine"de, henüz görülme-

yen organizmalar tarafından hastalık yayılma olasılığını öne süren bilinen ilk kişiydi. Kitabında bataklıkla-

rın yakınına çiftlik kurulmaması konusunda uyarıda bulunuyor "gözle görülemeyen, havada yüzen, ağız ve 

burun yoluyla vücuda giren ve ciddi hastalıklara neden olan ufacık canlılar" dan bahsediyordu. Tıbbın Ka-

nonunda(1020) ise Ebu Ali ibn Sīnā (Avicenna), tüberküloz ve diğer hastalıkların bulaşıcı olabileceğini öne 

sürdü. 1546'da Girolamo Fracastoro, salgın hastalıkların, doğrudan veya dolaylı temas yoluyla enfeksiyo-

nu bulaştırabilen tohum benzeri varlıklardan kaynaklandığını öne sürmüştü. Mikroorganizmaların varlığı-

na ilişkin tüm bu erken iddialar spekülatifti ve herhangi bir veriye veya bilime dayanmıyordu. 17. yüzyıla 

kadar mikroorganizmalar ne kanıtlandı, ne gözlemlendi, ne de doğru bir şekilde tanımlandı çünkü mikros-

kop yoktu.  

Tarihçiler mikroorganizmaları ilk kimin görmeyi başardığından emin olmasalar da  mikroskop 1600'lerin 

ortalarında vardı ve Robert Hooke adlı bir İngiliz önemli gözlemler yapıyordu. İncelediği hücre örneklerini 

1665’de yazdığı kitabı "Micrographia" da yazdı. 1670'lerde Anton van Leeuwenhoek adlı Hollandalı bir 

tüccar, mikroskop altında gördüklerine "hayvancıklar" adını verdi ve onları uzun uzun inceledi. 1723'te 

vefat edene kadar mikroskop camının ardında gözlediği hayvancıkları anlattı; protozoa, mantar ve bakte-

riler… 

Van Leeuwenhoek öldükten sonra mikroorganizmalara kimse onun kadar ilgi göstermedi. Zaten mikros-

kop da o kadar kolay bulunan bir şey değildi. O yıllarda, mikroorganizmaların et suyu gibi cansız madde-

lerden ortaya çıktığını iddia eden "kendiliğinden oluşu" teorisini tartıştılar . Bu teoriyi Francesco Redi, si-

neklerin girmesi önlenirse etin üzerinde sinek kurtçuklarının oluşmayacağını göstererek tartışmaya açtı. 

John Needham adlı bir İngiliz din adamı kendiliğinden nesli geliştirdi, ama Lazzaro Spallanzani kaynayan 

et suyunun mikroskobik varlıkların üremesine engellediğini göstererek teoriye itiraz etti. kaynayan et su-

yunun onu sterilize edeceğini ve içindeki tüm mikroorganizmaları öldüreceğini bulmuştu.  
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Louis Pasteur’e yani  1800'lerin ortalarına kadar mikroorganizmalarla ilgili bu anlamsız tartışma devam 

etti. Pasteur ise şarap ve süt ürünlerinin neden ekşi olduğunu anlamaya odaklandı ve sayısız deney yaptı; 

evet, neden bakterilerdi. Pasteur, mikroskobun altında gördüğü bu sevimli hayvancıkların günlük yaşam-

daki önemini keşfetmişti; "eğer bakteriler şarabı hasta ediyorsa", insanları da hasta ediyor olmalılardı.  

Pasteur, teorisini desteklemek için yüzyıllık "kendiliğinden oluşum" teorisini çürütmesi gerekiyordu. Bu 

amaçla, et suyuyla dolu bir dizi kuğu boyunlu şişe tasarladı. Kaynatılmış et sularını, filtreli kaplarda havaya 

maruz bırakarak Spallanzani'nin bulgularını geliştirdi. Yaptığı kuğu boyunlu hiç filtresi olmayan kaplarda 

da deneylerini yaptı. Et  suyunu önceden kaynatarak, deneyinin başında et suyunda hiçbir mikroorganiz-

manın hayatta kalmamasını sağladı. Pasteur'ün deneyi sırasında hiçbir şey üremedi. Bu, et sularında bü-

yüyen canlı organizmaların, et suyu içinde kendiliğinden oluşmadığı havadan geldikleri anlamına geliyor-

du. Böylece Pasteur, "kendiliğinden oluşum teorisine" ölümcül darbeyi indirdi; yüzyıllık teori çürütülmüş-

tü.  

Pasteur, çalışmalarının ardından havada mikroorganizmalar olduğu ve bulaşıcı hastalıkların nedeni olduk-

larını iddia eden "mikrop" teorisini öne sürdü ama kanıtlayamadı. Pasteur’ü destekleyecek kanıt, Alman 

bilim adamı Robert Koch’dan geldi.  Koch , saf şarbon bakterisini üretmeyi başardı ve  farelere enjekte 

edip şarbona neden olduğunu gösterdi. Koch’un bu çalışmada kullandığı prosedürler, "Koch'un postülala-

rı"  olarak bilinir ve diğer mikroorganizmaların diğer hastalıklarla ilişkili olabileceği bir dizi ilke sağlamıştır.  

Bu dönemde Ferdinand Julius Cohn bakterileri şekle göre (küreler, kısa çubuklar, iplikler ve spiraller) dört 

gruba ayırdı ve Bacillus'un ona zarar veren bir ortama maruz kaldığında vejetatif halden endospor duru-

muna geçebileceğini gösteren ilk kişi oldu. Çalışmaları, mikro organizmaların sınıflandırılması için temel 

oluşturacak ve mikrobiyal yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve zenginliğini göz önüne serecekti.  

1800'lerin sonlarında Pasteur tarafından dile getirilen ve Koch tarafından kanıtlanan mikrop teorisi  

1900'lerin başında, daha da geliştirildi. Farklı bulaşıcı hastalıkların birçok etkeni tanımlanıyor ve  mikrobi-

yolojinin " Altın Çağı" yaşanıyordu . Mikro organizmaların çoğu bu dönemde keşfedildi ve salgınlarla mü-

cadele de bir adım öne geçildi. Ama hala enfekte bir hastanın hayatını kurtarabilecek bir tedavi yoktu; 

antibiyotiklerin keşfi için İkinci Dünya Savaşının bitmesi gerekecekti. Bu büyük buluşun ardından yüzyıllar-

ca ölümlere neden olan zatürree, tüberküloz, menenjit, frengi ve diğer birçok hastalık azaldı. 

Virüslerin keşfi için 1940'larda elektron mikroskobunun geliştirilmesi gerekiyordu. Virüsler için üretme 

yöntemleri ve virüslerle ilgili keşifleri  1950 ve 1960'larda aşıların geliştirilmesi izledi; artık çocuk felci, kı-

zamık, kabakulak ve kızamıkçık kontrol altına alınabilirdi.  
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Her geçen gün daha da gelişen ve önemi anlaşılan modern mikrobiyoloji, farmasötik ürünlerin geliştiril-

mesi, gıda ve süt ürünleri üretiminde kalite kontrol yöntemleri, tüketilebilir sularda hastalığa neden olan 

mikroorganizmaların kontrolü ve mikroorganizmaların endüstriyel uygulamaları dahil olmak üzere sürdü-

rülebilir gelecek için harcanan çabanın ve bioteknolojinin önemli bir parçasıdır.   

Mikrobiyoloji, biyoteknolojide oynadığı rolle; başka türlü üretilemeyecek ve insan sağlığı için oldukça 

önemli olan insülin, interferon, kan pıhtılaşma faktörleri gibi ilaçları üretmek için mikroorganizmaları ya-

şayan fabrikalar olarak kullanır, böceklere ve soğuğa karşı bitkilerin direncini artırmak için bakterileri eği-

tebilir.  

 

 

 

 

 

Tutku TAŞKINOĞLU 

1971 Kars doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1993’de ta-

mamladım. Ankara Numune Hastanesi Anestezi bölümünde 4 yılık bir 

asistanlık eğitiminin ardından Mikrobiyoloji uzmanlığı eğitimi almak için 

Süleyman Demirel Üniversitesi ’ne geçtim. Mikrobiyoloji Uzmanlığımı al-

dıktan sonra bir süre Sinop Devlet Hastanesi’nde çalışıp ardından 2008 

yılında Ankara Düzen Laboratuvarlar Grubu İmmunoloji Birim Sorumlusu 

olarak göreve başladım. Halen aynı kurumda görev yapmaktayım.  Özellik-

le İmmunfloresan mikroskobi ve organ spesifik otoimmün hastalıkların 

tanısı ile ilgileniyorum. Yazmayı ve okuduklarımı paylaşmayı seviyorum. 

Yazdığım kısa öykü ve şiirimsileri ‘’tutkunundefteri’’ isimli kişisel bloğum-

da, serbest stil web sayfası ve farklı öykü dergilerinde paylaşıyorum. 



10 

 

 

Dün geceden beri devam eden ayaz, kasabayı hâkimiyeti altına almıştı. İnsanın iliklerine işleyecek kadar 

soğuk bir hava vardı. Kara bulutlar gökyüzünü kaplamış, güneş ışını bulabildiği küçük aralıktan insanları 

ısıtma telaşına girmişti. 

Dışarıdaki havayı görünce iş yerine giderken yünlü montunu giymeye karar verdi. Bere ve atkısını da tak-

mış olmasına rağmen sokağa adımını atar atmaz üşüdü. Muhallebi dükkânına vardığında soğuktan titre-

yen elleriyle cebinden anahtarlarını çıkardı. Dalgındı, ne zamandan beri işleri kötüye gidiyordu. ‘‘Hadi ba-

kalım, rastgele!’’ diyerek dükkân kapısını açtı. Kasabada meslek yüksekokulu vardı, öğrencilerin eskiden 

sık uğrak yeriydi mekânı. Son dönemde birçok kafeterya açılmış, öğrenciler uğramaz olmuştu artık. İçeri 

girince her zaman yaptığı gibi ilk iş olarak kombiyi ve çay ocağını yaktı. Camda asılı duran tabelayı ters çe-

virdi ve ‘‘Açık’’ yazısının dışarıdan görünür olmasını sağladı, sonra da gidip televizyonu açtı, haberleri izle-

meye koyuldu. Ayrıntıları kaçırmamak için spikeri pür dikkat dinlerken kapı açıldı. 

Şen şakrak konuşan iki genç girdi içeri. ‘‘Aylacım, istersen pencere kenarındaki masaya oturalım’’ dedi 

genç adam. Kadın da itiraz etmedi, arkadaşının gösterdiği yere oturdu. Dükkân sahibi az sonra siparişleri 

almak için yanlarına gitti. Hoş geldiniz cümlesini yeni söylemişti ki, genç kadın birden yüksek sesle, ‘‘aaa, 

Nejat hocam, siz!’’ dedi ve hemen ayağa kalktı. Adam bir an tereddüt ettikten sonra gözlerinde oluşan 

sevgi dolu ışıltıyla, ‘‘Ayla, kızım!’’ diyerek kadını kendine doğru çekti ve sımsıcak sarıldı. 

‘‘Ne iyi ettin de geldin’’ 

‘‘Hocam, burası sizin mi? Ne güzel bir tesadüf oldu, çok sevindim sizi gördüğüme. Hâlâ burada yaşadığını-

zı bilmiyordum’’. Masada oturan genç adama döndü, ‘‘Ahmet bak, liseden müzik öğretmenim Nejat ho-

cam. Tiyatro oyuncusu olmamda beni teşvik eden en değerli hocamdır’’ diyerek tanıttı.  

Masalarına oturmak üzere bir sandalye çekti. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra evde oturmamak ve 

zaman geçirmek için burayı açtığını söyledi. Çocukları büyümüş, hepsi kasabadan ayrılmış, kendi hayatla-

rını kurmuşlardı. Karşılıklı olarak maziyi yâd ettiler, zihinlerinde kalan anları, yüreklerini saran hüzünlü 

duygularla hatırlamaya çalıştılar. Ayla kendini anlattı. Devlet konservatuarı tiyatro bölümünü bitirmiş, fes-

tival sebebiyle birkaç günlüğüne şehir merkezine gelmişti. Yarım saatlik uzaklıkta bulunan, ömrünün bir-

kaç yılının geçtiği kasabayı da görmek istemişti.  Arkadaşı onu yalnız bırakmamış, eşlik etmişti.  

Akşam kalmaları konusunda teklifte bulundu Nejat ama Ahmet hemen söze atıldı ve geri dönmeleri ge-

rektiğini söyledi. Bunun üzerine, ‘‘Ayla kızım, Murat da burada’’ dedi.  

MAZİDEN GELEN 
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Güçlükle duyulan bir ses tonuyla, ‘‘onu görmeyeli çok oldu hocam’’ diyebildi sadece. Başını pencereye 

çevirdi, gözleri bir noktaya takılıp kaldı. Yansıyan yüzünde birkaç damla gözyaşının yanağına süzüldüğünü 

görünce eliyle hemen sildi ve ‘‘biz artık gidelim, kasabanın sokaklarını biraz dolaşmak istiyorum’’ dedi. 

Israr etmedi hocası, fırsatı olduğunda tekrar gelmesini söyleyerek bir kez daha sıkıca kucakladı. 

Muhallebi dükkânından çıktıktan sonra arkadaşındaki durgunluğu gören Ahmet hiçbir şey söylemedi, az 

önce kabuk tutmuş bir yaranın tekrar kanadığına tanıklık ettiğini düşündü. Aklından geçenleri sanki duy-

muş gibi, ‘‘söze dökülmeyen yarım kalmışlıklar, zamanla insanı tüketiyor ve geriye sadece yorgun bir ruh 

bırakıyor’’ dedi Ayla. 

Sessizce yürümeye devam ettiler. Bulutlar dağılmaya başlamış, güneş daha geniş bir alanda ışınlarını gön-

derme fırsatını yakalamıştı. Yürüdükçe soğuğun etkisini daha az duyumsuyorlardı. Susadı Ayla. Karşı kaldı-

rımdaki büfeye yöneldi, ‘‘hemen su alıp geliyorum’’ diyerek Ahmet’ten beklemesini istedi. Çantasından 

cüzdanını çıkartırken, geçmişte kalan ancak her fırsatta farklı ortamlarda kendini hatırlatan o ‘‘merhaba’’ 

sesi ile aniden irkildi. Başını kaldırınca Murat ile göz göze geldi, sol tarafında canını acıtan bir sızı hissetti. 

Ne yapacağını bilmez bir şekilde yanıt verdi, ‘‘merhaba’’. Ahmet karşı tarafta onları izliyordu, arkadaşının 

halinden yanındaki kişinin Murat olduğunu anladı. Konuşacakları şeyler olabileceğini düşünerek seslendi, 

otogardaki kafeteryada bekleyeceğini söyledi ve gitti. Ayla öylesine şaşkındı ki, söylenenleri anlamadı bi-

le. 

Murat birlikte vakit geçirme teklifinde bulununca hayır diyemedi. Yavaş yavaş uzaklaştılar büfeden. Üni-

versitede ekonomi okuduğunu lisedeki arkadaşlarından duymuştu Ayla. Zaman geçtikçe arkadaşları ile 

olan diyalogu azalmış, bir süre sonra da görüşmemişti, böylece haber alacağı kimse kalmamıştı. 

Uzunca bir süre konuşmadan adımladılar kaldırımları. Sessizliği sonlandıran ve söze ilk başlayan Murat 

oldu. Liseden sonra neler yaptığını anlatmaya başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere’ye taşınmış, 

çalışma hayatına atılmıştı. Yakın tarihte Kıbrıs’taki bir bankadan güzel bir teklif almış ve kabul etmişti. 

Oraya yerleşmeden önce de anne ve babasını ziyarete gelmişti.  

Anlatırken konuşmasını birden kesti ve Ayla’nın gözlerinin içine baktı, keder ve kırgınlığın gölgesini gördü 

ancak umursamaz bir şekilde devam etti. Gece gündüz ders çalışmaktan başka bir şey yapmadığını, bu-

nun sonucunda da çok başarılı olduğunu söyledi. Gelecek için tek bir hedefi vardı, kariyerini ilerletmek. 

MAZİDEN GELEN 
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Ayla bir yandan Murat’ı dinliyor, öte yandan kalbinin derinliklerinde sonsuza kadar gömdüğüne inandığı 

duyguların gün yüzüne çıktığını seziyordu, bunun öfkesiyle de yanakları kızarıyordu. Hiçbir sebep gösteril-

meksizin terk edilmeyi bir türlü kabullenememişti. Gururu ağır bastığında öfkelenmiş, küfürler savurmuş, 

sevgisi ağır bastığında ise saatlerce gözyaşı dökmüş, içine kapanıp kimseyle görüşmemişti. 

Yaşamını ve başarılarını fütursuzca anlatan bu adamın kendi hayatına dair en ufak bir fikri olmadığını fark 

etti Ayla. Hemen onun sözünü kesti ve ayrıldıktan sonra yaşadığı travmayı bazen sesini yükselterek bazen 

de ağlayarak anlattı. İnsanın keyfi bir kararla istediği gibi çekip gidemeyeceğini haykırdı. Murat, vurdum-

duymaz bir ifade ile dinliyordu. Adamın kayıtsızlığı karşısında iyice çileden çıktı, hiçbir şey demeden arka-

sını döndü ve koşar adımlarla uzaklaştı. Ahmet’in en son ne dediğini anımsamaya çalışırken tüm bedeni 

sinirden titriyordu.  

MAZİDEN GELEN 

Narin GÜNDOĞUŞ 

Siverek'te doğdum. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ol-

dum. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane-

si'nde Anesteziyoloji  ve Reanimasyon, Dicle Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi'nde  Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisaslarımı tamamladım. Şu anda San-

caktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastane-

si'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. 
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Fotoğrafhane 

 

 

Deniz Tavşanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deniz tavşanları yumuşak bir bedene sahip, kabuksuz, deniz yumuşakçalarıdır. Deniz tavşanlarının üç bi-

nin üzerinde türü bulunmaktadır. En ufak türleri yalnızca 4 mm uzunluğunda iken, en büyük türleri 60 cm 

uzunluğa kadar ulaşabilir. Çok çeşitli renk ve desenlere sahip olabilirler. Dünyadaki tüm okyanuslarda bu-

lunmakla birlikte; tropikal, sığ sularda daha çok bulunurlar. Baş bölümlerinin üzerinde 'rinophore' adı ve-

rilen iki adet tat/koku duyargası bulunur. Besinleri arasında deniz süngerleri, mercanlar, algler, hidralar, 

hatta diğer deniz tavşanları yer alır. Bazı türlerin ömrü bir aydan kısa iken, bazıları bir yıla kadar yaşayabi-

lir. Tükettikleri besinler ve yaşadıkları çevre, deniz tavşanlarının renkleri üzerinde etkisi olan faktörlerdir. 

Koruyucu bir kabuktan yoksun olmaları nedeniyle bazıları kamuflaj yöntemini kullanarak yırtıcılardan ko-

runurken; bazıları da canlı ve kontrast renklerini kullanarak yırtıcıları caydırır. 
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Fotoğrafhane 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan Cenk MİRZA, AFIAP 

 

 

Kaynaklar 

1- https://canadiangeographic.ca/articles/what-is-a-nudibranch-meet-the-high-fashion-models-of-the-ocean-depths/ 

2- https://biologydictionary.net/nudibranch/ 

3- https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/nudibranchs-1 

 

 

 

 

 

 

'Goniobranchus annulatus' türü bir 

deniz tavşanı ile 2015 senesinde 

Antalya sahillerinde karşılaşmış ve 

fotoğraflama imkanı bulmuştum... 
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MikroBulmaca 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşa-

ğıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

OXA-23  KANLI AGAR  LÖKOSİT  

OXA-51  MASKE  FLORA   

mecC   FUNGEMİ     

H3N2   PSÖDOHİF  

G K 3 Ü m V E A N İ 

L M A 2 E e R K S İ 

P E V N - O c İ L M 

O S M E L A K C T E 

X E Ö F Ö I X N E G 

A D A D K H A O K N 

- H A B O Ü Y G S U 

5 3 Ü K S H B İ A F 

1 N R İ İ L İ T M R 

İ 2 F A T T T F I R 
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MikroBulmaca 
H.CENK MİRZA  

Kayseri, 1982 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

2006 yılında mezun oldum. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı'nda aldım. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Fotoğrafçılık (özellikle doğa 

fotoğrafçılığı) ile uğraşıyorum. 

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en üstteki 

satırdan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! Gizli cümle; 

George MacDonald'ın bir sözü... 

 

GİZLİ CÜMLE 

□□□□□□□□□□ , □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□. 

Geçen sayının gizli sözü:   

Tanışacağın herkes senin bilmediğin bir şey biliyor. 

Bill Nye   

 


