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Sevgili okurlar 

  Geçen sayımızda “yeni koronavirüsün komşu ülkelerde 

görülmeye başlaması kısa süre sonra yurdumuzda da SARS-

CoV-2 olgularıyla karşılaşacağımızı düşündürüyor” diye yaz-

mıştık.  Geçirdiğimiz günler  tıbbi mikrobiyologlar için  

unutulmayacak bir deneyim sunuyor. 

 Sürecin özelliğine bağlı olarak bu sayımızın olağan akışını 

değiştirdik biz de. COVID-19 ağırlıklı bir sayı oldu haliyle. 

 İzolasyonun başladığı günlere denk geldi ama yine de 14 

Mart Tıp Bayramınızı kutlamak istedik, van Gogh’un kendi-

sini tedavi eden Dr.Gachet için yaptığı portresiyle. 

 En kısa sürede hepimiz için hayatın olağan akışına dönme-

sini  dileriz.  

Sevgiyle, sağlıkla kalın 

Yayın Kurulu 

Vincent van Gogh  

Dr.Gachet’in Portresi  
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 Yeni Başlayanlar için Yeni Koronavirüs 

  

  

  

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim 

Dalı ‘nda çalışan meslektaşlarımız Prof.Dilek Çolak, Uzm. Dr. Tuğba Bozdemir, Uzm. 

Dr. Ömür Mustafa Parkan tarafından hazırlanan ve çizimleri Uzm. Dr. Tuğba Bozde-

mir tarafından yapılan bu çalışma ile toplumun yeni koronavirüsten korunma konu-

sunda  bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.  

Bu çalışmayı gerçekleştiren meslektaşlarımızı kutluyor ve bizlerle paylaştıkları için te-

şekkür ediyoruz 
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Korona V.            Ana Sayfa 

Korona V.             
 

   Zaman Tüneli                                                        Arkadaşlar    Hakkında 
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 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

Bir süredir hayatımızda yeni biri var.  
Arkadaşlığını kabul eder misiniz bilemeyiz ama Dr. Yeşim Beşli  
yeni koronavirüsün “Zaman Tüneli”ni hazırladı bültenimiz için 

2019 
ARALIK  

31 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen pnömoni vakaları bildirildi.  Wuhan Belediyesi Sağlık Kurumuna göre, vakalar 

12 Aralık ile 29 Aralık arasında ortaya çıkmıştı ve henüz etken olan virüs belirlenememişti. 

2020 
OCAK 

01 
Çin sağlık otoriteleri tarafından virüsün kaynağının Deniz Ürünleri Pazarı olabileceği düşünülerek Pazar kapatıldı. 

2020 
OCAK 

05 

Çin, Wuhan'daki bilinmeyen pnömoni vakalarının SARS veya MERS olmadığını açıkladı. Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu geriye dönük salgın 

araştırması yapılacağını açıkladı. 

2020 
OCAK 

07 
Çinli yetkililer virüsü, yeni bir koronavirüs olarak tanımladıklarını doğruladılar. Virüs başlangıçta DSÖ tarafından 2019-nCoV olarak adlandırıldı. 

2020 
OCAK 

10 
DSÖ, Çin'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürre salgını ile ilgili olarak uluslararası seyahat ve ticaret tavsiyeleri yayınladı. 
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 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
OCAK 

13 

Taylandlı yetkililer tarafından yeni koronavirüsün neden olduğu bir enfeksiyon vakası bildirildi. Enfekte kişi Wuhan'dan gelmiş bir Çin va-
tandaşıydı. Yeni virüsün sekansı yapıldı. 

2020 
OCAK 

16 
Japon yetkililer tarafından Wuhan'a seyahat eden bir Japonya vatandaşına virüs bulaştığını doğruladı. 

2020 
OCAK 

17 

Çinli sağlık yetkilileri Çin'de ikinci bir kişinin öldüğünü doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco, New York ve Los Ange-
les'taki havaalanlarında semptom taraması başlatıldı. 

2020 
OCAK 

20 

Çin, 139 yeni vaka ile birlikte üçüncü ölümlü vakayı bildirdi. Amerikan’ın Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), yeni koronavirüse karşı bir aşı üze-
rinde çalıştığını duyurdu.  

2020 
OCAK 

21 
ABD’nin Washington eyaletinde ilk vaka bildirildi.  

2020 
OCAK 

11 

Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu, tarafından yeni koronavirüsün neden olduğu 
ilk ölüm duyuruldu. Deniz ürünleri pazarında virüse maruz kalan 61 yaşındaki bir 
erkek 9 Ocak'ta şiddetli pnömoninin neden olduğu solunum yetmezliğinin ardın-
dan ölmüştü.  
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 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
OCAK 

23 

DSÖ tarafından toplanan bir acil durum komitesinde, DSÖ Wuhan koronavirüsünün henüz uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil du-
rumu oluşturmadığını bildirdi. 

2020 
OCAK 

23 

Çin’de görülen koronavirüs salgını üzerine T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nda alınan kararlara ilişkin açıklama yaparak Wuhan-İstanbul se-
ferleri durdurulduğunu ve Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını duyurdu. 

2020 
OCAK 

26 
Çin Seyahat Hizmetleri Birliği, uluslararası turlar da dahil olmak üzere tüm turların askıya alınacağını bildirdi. 

2020 
OCAK 

28 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, DSÖ Pekin Genel Müdürü Tedros Adhanom ile Pekin'de bir araya geldi. Toplantıda Xi Jinping ve WHO, ABD Hasta-
lık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de dahil olmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibi, yeni koronavirüs salgınını araştırmak 
için Çin'e göndermeyi kabul etti. 

2020 
OCAK 

30 
İtalya , Roma’ya gelen iki Çinli turistte koronovirüs saptandığını bildirdi. 

2020 
OCAK 

22 

Wuhan havaalanını ve tren istasyonlarını “geçici olarak” kapatacağını 
söylendi. Çinli yetkililer ülkede en az 547 vaka olduğunu doğruladı. 
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 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
OCAK 

31 

DSÖ, tüm ülkelerin, aktif sürveyans, erken teşhis, izolasyon ve vaka yönetimi, iletişim izleme ve 2019-nCoV enfeksiyonunun yayılmasının ön-
lenmesi dahil olmak üzere kontrol altına alınma çalışmalarına başlamasını ve tüm verileri DSÖ ile paylaşmaya hazır olmasını istedi. 

2020 
OCAK 

31 
DSÖ  seyahat önerileri ve temaslıların taranması için prosedür yayınladı. 

2020 
ŞUBAT 

02 

Filipinler'de Wuhan koronavirüsünden bir kişinin öldüğü bildirildi. Salgın başladığından beri Çin anakarasının dışında ilk kez bir ölüm bildiril-
miş oldu.Çin’deki Türk vatandaşları uçakla Ankara’ya getirildi  

2020 
ŞUBAT 

04 

Japonya Sağlık Bakanlığı, Yokohama Körfezi'nde demirleyen Diamond Princess kruvaziyer gemisinde on kişide koronavirüs bulunduğunu 
doğruladı. 3.700'den fazla insan taşıyan gemi, 19 Şubat'ta bitmesi planlanan karantina altına alındı. 

2020 
ŞUBAT 

07 

Aralık ayında “SARS benzeri” bir virüsün sebep olduğu klinik tablo konusunda meslektaşlarını uyardığı için polis tarafından sorgulanan Dr. Li 
Wenliang, yeni koronavirüsün yol açtığı hastalıktan hayatını kaybetti. 

2020 
OCAK 

31 
DSÖ ‘Uluslararası Endişe ve Halk Sağlığı için Acil Durum’ ilan etti. 
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 SARS-Cov-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
ŞUBAT 

14 

Çinli bir turist Fransa’da yeni koronovirüs nedeniyle öldü. Avrupa'da salgında ölen ilk kişi oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı ve DSÖ’nün ortak bir 
açıklamasında, Mısır ilk Wuhan koronavirüs vakasını bildirildi. Bu vaka, Afrika’da görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçti. 

2020 
ŞUBAT 

20 

İranlı yetkililer, Kum şehrinde SARS-CoV-2 nedeniyle seyahat öyküsü olmayan iki yaşlı erkeğin ölümün ile Arak'ta bir ölüm bildirdi. Resmi ol-
mayan bir kaynak tarafından kutsal kent olan Kum'da ölümle sonuçlanan 9 olgu yanısıra 1 doktor  ve iki hemşirenin yoğun bakıma alındığı 
belirtildi. 

2020 
ŞUBAT 

24 
Türkiye, İran ile sınır kapılarını geçici olarak kapattığını duyurdu. 

2020 
ŞUBAT 

25 

NIH, koronavirüs tanısı alan yetişkinlerde antiviral ilaç remdesivirin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için yapılan klinik bir çalışmanın 
Omaha'daki Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'nde başladığını duyurdu. İlk katılımcı, Japonya'da bulunan Diamond Princess yolcu gemisinden 
tahliye edilen bir Amerikalı idi. 

2020 
ŞUBAT 

25 

İtalya'nın Lombardiya bölgesi basın bürosu, Avrupa'daki en büyük salgını kontrol altına almak için tamamen karantinaya alınacak olan 
kasaba ve köylerin bir listesini yayınladı. Yaklaşık 100.000 kişi seyahat kısıtlamalarından etkilenecekti. 

2020 
ŞUBAT 

11 

DSÖ, yeni koronavirüsün sebep olduğu hastalığı ‘Covid-19’ olarak adlandır-
dı.DSÖ, 2019-nCoV salgını ile ilgili olarak seyahat edenlerin ülkelerine geri 
gönderilmesi ve karantinaya alınması için temel hususlar hakkında tavsiyele-
rini yayınladı. 
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 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
ŞUBAT 

28 

İtalya 12 ölüm ve 400 vakayı doğruladı. Birçok Avrupa ülkesi kuzey İtalya'da enfekte olan sporadik vakalar bildirdi,İran 22 ölüm ve 141 va-
ka bildirdi. 

2020 
ŞUBAT 

29 
Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu. 

2020 
MART 

03 

İran parlamentosunun 23 üyesinin yeni koronoviüs testinin pozitif olduğunu açıklandı. Yetkililer, İran'ın geçici olarak 54.000 kişiyi hapishane-
lerden serbest bırakacağını ve yüz binlerce sağlık çalışanını görevlendireceğini açıkladı.  

2020 
MART 

09 

 
Conte, tüm İtalya'nın giriş çıkışlara kapatılacağını duyurdu. 

2020 
MART 

11 
Türkiye’de ilk COVID-19 vakası bildirildi. 

2020 
ŞUBAT 

26 
İran’dan gelen Türk vatandaşları Ankara’da karantinaya alındı 



 15 

 

 SARS-CoV-2   
DR. YEŞİM BEŞLİ 

2020 
MART 

17 
Türkiye’den toplam 47 vaka  ve bir ölüm bildirildi. 

2020 
MART 

21 
Türkiye’den toplam 670 vaka ve 9 ölüm bildirildi . 

2020 
MART 

25 

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 2433  ve ölüm sayısı 59 olarak açıklandı. 

2020 
MART 

25 

 
Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21.300’e ulaştı 

2020 
NİSAN 

01 ??????????????? 

2020 
MART 

13 
DSÖ, yeni koronavirüs salgınını ‘pandemi’ olarak duyurdu.  



 16 

 

    SARS-CoV-2   

  

  

 Epidemiyolojik bilginin sürekli kayıt edilmesi, bulaşmanın anlaşılmasın-

da çok önemlidir; coğrafi yayılımın riski, bulaşma yolları, enfeksiyon için 

risk faktörleri ve epidemiyolojik modelin temel yapısının bilinmesi eylem 

planını belirlemeyi ve hastalığın neden olacağı yıkımı azaltmayı amaçlar.  

Ayrıca detaylı bilgilerin gerçek zamanlı sağlanması sürveyansın nerede ön-

celikli olacağını kararlaştırmak için zorunludur (1). Epidemi oldukça hızlı 

yayıldığından ve bildirimler geç kalmış olabileceğinden, sayısal altyapının 

kurulması ve büyük miktarlarda vaka bildirimlerinin izlenmesi zorunludur. 

Verilerin paylaşılması salgın sürecinde doğru raporlamanın sağlanması ve 

değerlendirilebilmesi için yaşamsal önemdedir (1). 

 Tüm dünyada yeni koronavirüs yayılırken, Çin’de alınan üst düzey karan-

tina önlemleri krizi kontrol altına alma konusunda vakaların yeni yayılmaya başladığı ülkeleri cesaretlendirebilir. (2) Ocak ortasında Çin otoriteleri Wuhan’a 

giriş ve çıkışları tamamen durdurdu, trenleri ve uçuşları kapattı, bu bölgede 60 milyon kişi yaşamaktaydı. Karantina önlemlerinden önce her enfekte kişi-

nin, 2 ve daha fazla kişiye bulaştırıcı olacağı hesaplanarak yayılım hızı modellemesi ile Çin nüfusunun %40’ına yani 500 milyon kişiye bulaşacağı düşünül-

dü. 16-30 Ocak arasında karantinanın ilk 7 günü içinde enfekte her kişinin hastalığı bulaştırabildiği insan sayısı 1.05’e düşerek önemli bir başarı kazanıldı.  

DR. NEŞE GÖL 
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    SARS-CoV-2   

   

 3 Mart itibarıyla Çin’de 81 bin vaka vardı ve bilim insanlarına göre semptomların hafif ol-

duğu ya da tanı konamayan kişilerle beraber bu sayı çok daha fazlaydı. Epidemi uzmanları 

Çin’in hatasının geç tepki vermeye başlaması olduğunu belirtiyorlar. Southampton Üniversi-

tesi'nden Tatem’e göre eğer Çin 1 hafta daha önce bu karantina önlemlerine başlasaydı va-

kaları %67 düşürebilirdi. Bu süre 3 hafta olsa vakaların sadece %5’i yaşanabilirdi. Aynı za-

manda makalede şu da belirtiliyor: ilk vaka yaşanmadan önce toplu taşımanın durduruldu-

ğu şehirlerde bunu yapmayan şehirlere oranla %37 daha az vaka yaşanmış. Modellemeye 

göre sadece toplu taşımayı durdurmak bile başka önlemlerden bağımsız olarak yayılımı orta 

düzeyde azaltmış. Modele göre Çin’de uygulanan kapama, izolasyon, erken teşhis ve seya-

hat yasağı vakaların 67 kat artmasını önlemiş. Yani bunlar uygulanmasa vaka sayısı 67 katına 

çıkacakmış. Fakat vakalara ivedilikle tanı konmasının en önemlisi olduğu söyleniyor ve Sin-

gapur  örnek olarak veriliyor. Orada da ilk vaka çıktığı anda etkili bir biçimde tanı konmuş ve 

enfekte kişiler izole edilmişti. Singapur’da şu anda 300 civarı vaka var. Çin’de karantina de-

vam ediyor. Ne zamana kadar süreceği belli değil ancak işe yaradığı açıkça görülüyor.(2) 

 

DR. NEŞE GÖL 

Şekil-1: Çin’de alınan önlemlerle 19 Mart itibariyle 
yeni vakanın çıkmadığı sürece ulaşıldı (4) 
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    SARS-CoV-2   

 Tanımlanmamış fakat enfekte vakaların oranı, yeni 

ortaya çıkan solunum virüsünün pandemik potansiyelini 

düzenlemede kritik epidemiyolojik karakteristiğidir. Bu 

olgular sıklıkla sınırlı, hafif veya semptomsuz olabildiğin-

den, tanı doğrulanamaz ve bu durum daha büyük sorun-

lara yol açabilir. Bu makalede, 375 Çin şehrindeki enfek-

siyonların matematiksel modellemesini yapan ekip has-

taları ikiye ayırıyor: 1) semptom gösteren enfekte kişiler 

(test sonuçları pozitif ve semptom gösteriyor), 2) semp-

tom göstermeyen enfekte kişiler (test sonucu pozitif an-

cak semptom göstermiyor).  Bir kişinin ortalama 2.8 kişi-

yi enfekte ettiği sonucuna varılmış -ki bu düşünülen ra-

kamdı. Ama asıl ilginç olan şu: 10-23 Ocak arasında 

Çin'de toplamda görülen vakaların sadece %14'ütanımlanabilmiş. Bu olguların da %86'sı ilk aşamada 

tanımlanmamış. 23 Ocak'tan sonraki karantina uygulamalarıyla ve tanımlanan vaka oranının %65'e çı-

kartılmasıyla bir kişinin enfekte edebildiği kişi sayısı ortalama 1.36'ya indirilmiş. Etkin test ve hastane 

kapasitesi ile de birleşince Çin şu anda bu salgını kontrol altına almış durumda.  

DR. NEŞE GÖL 

Şekil-2: 1918 salgınında alınan önlem ve 
uygulama farkı (5)  
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    SARS-CoV-2   

 

 

Çin deneyiminden elde edilen bilgiler bize neyi öğretmeli: 1) Salgın yurtdışı vaka girişinin engellenebileceği aşamayı geçtiğinde 

ve yurtiçi vakalarla hızla yayılmaya başladığında tanımlanamamış her vaka salgının şiddetini ve yaygınlığını çok daha fazla arttı-

racaktır 2) Hızlı sonuç veren güvenilir nükleik asit testleri  yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için test merkezlerinin sınırlandırılması 

yerine ülkede hizmet veren yetkin moleküler biyoloji laboratu-

varlarının tümü COVID-19 testlerini uygulama konusunda hazır 

ve yetkili hale getirilmelidir (3). 

DR. NEŞE GÖL 

 

Şekil-3: Çin’deki salgının başlangıç ve yayılım süreci (7) 

Kaynaklar 
1)https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30119-5/fulltext 

2)https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x 

3)https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/03/13/science.abb3221.full.pdf 

4)https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/18/world/europe/18reuters-health-coronavirus-

china.html?searchResultPosition=1 

5)https://wchstv.com/news/coronavirus/social-distancing-in-1918-worked 

6)Signerlab, Gary Warshaw 

7)https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/03/13/science.abb3221.full.pdf
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/18/world/europe/18reuters-health-coronavirus-china.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/18/world/europe/18reuters-health-coronavirus-china.html?searchResultPosition=1
https://wchstv.com/news/coronavirus/social-distancing-in-1918-worked
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji  

 

(…) Birden gelişen hastalıklar on dört gün içerisinde kriz aşamasına gelir. 

(…) Bir hastalığın başlangıç ile son aşamasında bütün belirtiler zayıftır, ama has-

talık doruk noktasındayken çok kuvvetli. 

(…) Hummaya yakalanmış bir kişi, boğazında herhangi bir şişlik olmadığı halde 

aniden boğulma hissine kapılıyorsa durum ölümcüldür. 

(…) Kesintisiz bir hummada nefes darlığı ile bilinç kaybı meydana geliyorsa du-

rum ölümcüldür. 

(…) Birden gelişen ateşli hastalıklarda solunumun hıçkırığın yol açtığı gibi kesik 

kesik olması kötüye işarettir. 

(…) Aksırık kafadan kaynaklanan bir olaydır, çünkü beynin ısınmasına veya kafa-

daki boşluğun nemlenmesine bağlı olarak gelişir; sonuçta içeride bulunan hava dı-

şarıya çıkmaya çalışır, havanın çıkmasını sağlayan kanal dar olduğu için de gü-

rültü oluşur. 

(…) İlaçların  iyi edemediği hastalıkları demir iyi eder, demirin iyi edemediği has-

talıkları ateş iyi eder, ateşin iyi edemediği hastalıklarıysa artık iyi edilemez say-

malı 

  
 Günümüz tıbbının 
kurucusu olarak kabul 
edilen Hipokrat be-
dende kullanılmayan 
maddelerden arta ka-
lan içeriğe sahip salgı-
ların hastalıkların 
esas etkenleri oldu-
ğuna inanıyordu.  Bal-
gam (flegmaticus), 
sarı safra (colericus), 
kara safra 
(melancolicus) ve kan 
(sanguineus) dörtlüsü 
arasındaki uyum sağ-
lıklı ya da hastalıklı olma halini belirleyen temel 
etkendi ona göre.  
 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan 
Aforizmalar adlı kitap Hipokrat’ın tıp algısına 
bir kapı aralıyor. Eski Yunanca aslından Eyüp 
Çoraklı’nın çevirdiği bu eserden günlerin ruhu-
na en uygun metinleri seçmeye çalıştım. 
  
 Keyifli okumalar…. 

DR. YÜCE AYHAN 
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 3 Ocak ile 7 şubat 2015 tarihleri arasında hepsi birbirinden değerli ve 

maceraperest ekip arkadaşlarım Ahmet Karataş, Yunus Ayhan, Lütfi Öte, 

Hüseyin Meşe, Murat Bozdoğan ve yerel rehberimiz İbrahim Senfuma ile 

birlikte neşeli, stresli, yorucu, bol tozlu, terli, zaman zaman aç, susuz ve 

çok muhteşem bir yaban hayatı gezisi ve gözlemi gerçekleştirdik. On beş 

gün boyunca nelerle karşılaşmadık ki. Yol kenarından 3-5 metre uzaklıkta 

takılan aslanı, gece bungalovumuza giderken birkaç metre ötemizde besle-

nen 2-3 tonluk dev bir su aygırını, çadırın önünde gecenin karanlığında 

ayağımıza takılan bir yaban domuzunu, arazide aracımızın içinden birkaç 

saniye içinde yiyecek torbamızı çalan koca babunu asla unutamayacağım.  

 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Habitata gelince; 40 -50 metre yüksekliğindeki dev ağaçların bulunduğu, 

derinliklerine girdiğinizde gökyüzünü göremediğiniz yağmur ormanları, Afri-

ka’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü’nün de içinde bulunduğu 4 ya da 5 

göl, kuraklık ve sıcağın da etkisiyle sık sık yangınlar çıkan uçsuz bucaksız sa-

vanlar, Afrika'nın Klimanjaro'dan sonra en yüksek dağı olan yüce Rwenzori 

dağı, en büyük doğal şelalelerden biri olan Murchison Şelaleleri ilk aklıma 

gelenler. Bu habitatlarda yaşayan muhteşem canlılar gözledik ve fotoğrafla-

dık bu süreçte. En az 398 kuş türünü, 10 kadar maymun ve primatı, 5-10 an-

tilop türünü, Afrika'nın beş büyüğük memelisinden 4'ünü (Arslan, Su aygırı, 

Zürafa, Fil) doğal yaşamlarında gözledik ve kaydettik. Kendi adıma 10000 ka-

reden fazla fotoğraf, 100 kadar kısa video çektim. Bu albümde çektiğim fotoğ-

raflardan bazılarını yavaş yavaş her geçen gün yeni kareler ekleyerek siz de-

ğerli arkadaşlarımla paylaşmaya çalışacağım.  

  

 Şimdiye dek pek çok doğa ve arazi gözlemi yaptım ama böylesini görme-

dim. Bir başkadır kara kıta Afrika...   

 

   

 Fotoğrafhane 
DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane 
DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane 
DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Olası bir salgın durumunda neler olabi-

leceğini, ne kadar hızlı yayılabileceğini ger-

çekçi bir tarzda anlatan belgesel tadında 

bir film. Dolayısıyla, dozu abartılmış bir 

dram filmi değil, filmin yıldızı çok ama he-

men başlarda veya bir anda ölebiliyorlar. 

 Film havaalanında bir kadının ma-

sum bir öksürüğüyle başlar. Bu sahne 

gerçekte tüm dünyaya hızla yayılacak, 

bir kaç günde öldüren bir virüs salgı-

nının başlangıç sahnesidir. Sağlıkçılar 

bu enfeksiyonun tedavisini bulmak ve toplumda oluşan paniği kontrol altına al-

mak için virüsten daha hızlı çalışmak, zamanla yarışmak zorundadır. El yıkamanın 

önemini anlatan filmlerden denilebilir. Filmin Barry Marshall’a olan saygı duru-

şunun altını çizmek gerek. 

SALGIN 

 Yönetmen:  

Steven Soderbergh 

Oyuncular:  

Matt Damon, Gwyneth Paltrow,  

Kate Winslet, Marion Cotillard,  

Laurence Fishburne,Elliott Gould, 

John Hawkes, Jude Law,  

"Rhesus maymunu olmak için kötü bir 

gün. Önce onları uzaya fırlattık, şimdi de 

virüs basacağız.  

Bu aşamada uzmanlığın lazım. İlaç şirke-

ti hisseleri... zaten tavan yaptı. Sırada ne 

var? Fırsat nerede?" Agustos 2019 sayımızda yayınlanmış bu sayfayı COVID-19 pandemisi nedeniyle yeniden yayınladık 
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 Sine Mikrop 

SALGIN 

Yönetmen Steven 

Soderbergh 2000’li 

yıllarda çektiği Tra-

fik ve Erin Brocko-

vich filmleri ile bili-

niyor.  

Filmin tanıtımı için bakteriler ve mantarlar kullanılmış. Bir 

kaç günde üreyen bakteri ve mantarlar plaklarda filmin adını 

oluşturmuş. 

“Doktor Barry Marshall'ı hatırlıyor musunuz?  

Ülsere bakterilerin yol açtığını düşünmüştü. 

Stres değil. Bakteriyi kendine uyguladı ve sonra 

kendini tedavi etti. Bana onu anlatmıştın.” 

DR. METİN KORKMAZ 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 REMDESİVİR 

 KLOROKİN 

 KARANTİNA 

 NEGRİ 

 SARS-CoV-2  

 KENE  

 MİKOZ   

 MRSA 

 CD8  

 KIZIL   

 MEZÜR  

 GRAM 

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  Ric-

hard Bach’in ünlü  bir sö-

zü… 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Olgunlaşmak, hiçbir 
şeye şaşırmamaktır. 

(Dostoyevski) 
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COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK 

YENİ İNTERNET SİTEMİZ YAYINDA 
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