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 Sevgili okurlar 

  Yaz ayları pek çoğumuz  için tatil demek olsa da bültenimiz tatile girmedi. Yine 

aynı heyecanla yeni bir sayı hazırladık sizler için. 

   Bu sayımızda Dergi Saati „nde Herpesvirüsler ile Alzheimer hastalığı arasındaki 

ilişkiyi ele alan makalelere göz atacağız.  Yaz aylarını yabancı dil ile değerlendirmek is-

teyecek meslektaşlarımız olabileceği düşüncesiyle Ayın Dosyası „nı“ Akademik İngiliz-

ce” konusuna ayırdık. Gezi Günlükleri „nde  ise Kuzey Amerika‟da Florida bataklıkla-

rında gezineceğiz.  

  Edebiyat ve Mikrobiyoloji,  SineMikrop, Fotoğrafhane,  Mikrobulmaca  ile başlıklı 

sayfalarımız aynı hızla devam ediyor. 

  Bu arada malum, okullar kapandı ve genç arkadaşlarımız yaz tatiline çıktı, bu ne-

denle bu ay Mikrobik Gençlik  sayfamıza ara verdik.    

  Bu sıcak yaz günlerinde çalışanlara kolaylıklar, tatildekilere iyi dinlenmeler  dili-

yoruz. 

Yayın Kurulu  

 e -BÜLTEN  
                 Te m m u z  2 0 1 9  
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 Dergi Saati   

Ankara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Bölümünde görev yapan 

asistan Dr. Muzaffer Mızrak 

Alzheimer hastalığı patoge-

nezinde yer aldığı düşünülen 

herpesvirüsler hakkında ya-

yınlanmış makalelerden bir 

derleme hazırladı bültenimiz 

için. 

DR. MUZAFFER MIZRAK 

 Alzheimer Hastalığı (AH) dünyada yaygın olarak görülen 

yaklaşık 20 milyon insanı etkileyen nörodejeneratif bir hasta-

lıktır. Günümüzde Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer 

hastası olduğu düşünülmektedir ve ülkemizin önemli sağlık 

sorunlarından bir tanesidir. AH henüz nedeni tam aydınlatıla-

mayan şekilde beyin hücrelerinin programlanandan daha er-

ken ölmesi nedeniyle olmaktadır (yaşla beraber her kişide 

beyin hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında 

bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır). Hücre ölümüyle bir-

likte beyin yavaş yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür; böylece 

hafıza kaybı ve kognitif fonksiyonlarda azalma görü-

lür.  Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de yaş 

(değiştirilemez faktör), geçmişte depresyon (değiştirilebilir 

faktör), damar hastalıkları (Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, ko-

lestrol yüksekliği... gibi değiştirilebilir faktörler), geçmişte 

ciddi kafa yaralanmaları, düşük eğitim düzeyi, apolipoprotein 

E4 (APOEɛ4) taşıyıcılığı gibi risk yaratan durumlar günümüz-

de tanımlanmıştır.   

HERPESVİRÜS  ALZHEIMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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 Dergi Saati   DR. MUZAFFER MIZRAK 

 

 Herpesvirüsler çift iplikli lineer DNA genomuna ve 

ikozahedral kapsid simetrisine sahip zarflı virüsler-

dir. Bugüne kadar tanımlanan 100’ü aşkın herpesvi-

rüsten yalnızca sekiz tanesi insanlardan izole edil-

mekte ve insan herpesvirüsleri (Human Herpes Viru-

ses; HHV) olarak bilinmektedir. Bunlar Herpes Simp-

lex Virus (HSV) tip 1 ve 2, Varicella-Zoster Virus 

(VZV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr Virus (EBV), Human Herpes Vi-

rus-6 (HHV-6), Human Herpes Virus-7 (HHV-7) ve Human Herpes Virus-8 

(HHV-8) olarak sıralanabilir. Herpesvirüslerin en önemli özellikleri latent en-

feksiyonlara neden olmalarıdır. Latent enfeksiyonlar immün yetmezlik du-

rumlarında reaktivasyonlara yol açmakta, reaktivasyonlar primer enfeksi-

yonlardan oldukça farklı klinik tablolara ve ciddi komplikasyonlara neden 

olabilmektedir.  

  

 AH sporadik ve familyal olmak üzere iki sınıfa ayrıl-

maktadır. Familyal AH için genetik yatkınlık önemli iken ol-

guların %99’unu oluşturan sporadik AH için farklı fizyopa-

tolojik süreçler tanımlanmıştır. Bu süreçler; nöron-ların et-

rafında amiloid β (Aβ) yapısında ekstrasellüler senil plakla-

rın ve mikrotübül ile ilişkili tau proteininin hiperfosforilas-

yonu sonucu intrasellüler nörofibriler yu-makların birik-

mesidir. Ayrıca inflamasyon, oksidatif stres ve kolinerjik 

nöron hasarı da AH patogenezinde rol almak-tadır. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda Chlamydophila pneumonia, H. pylori, spiroketler gibi mikroor-

ganizmalar ve özellikle herpesvirüslerin bu süreçleri hızlandırdığı belirtil-

mektedir. Ölen AH hastalarının otopsilerinde beyin dokusunda HSV1 sap-

tandığı, beyin dokusunda latent olarak kalan bu virusun daha sonra yaşlan-

mayla birlikte immün sistemin zayıflaması sonucu reaktive olup AH patoge-

nezinde rol alan süreçleri tetikleyerek nörodejenerasyona sebep olduğu sa-

vunulmaktadır.  

HERPESVİRÜS  ALZHEIMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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 Dergi Saati   DR. MUZAFFER MIZRAK 

 1982 yılında MelvinBall, AH’a HSV1’in neden olabileceği hipotezini öne 

sürmüştür. Trigeminal ganglionda latent kalan virüsün reaktive olup asen-

dan yolla limbik sisteme ve beyine ulaşarak AH gelişimine neden ola-

bileceğini belirtmiştir.  

 HSV1 oral-oral veya oral-genital yolla bulaşıp oral ve genital herpes en-

feksiyonlarına neden olmaktadır. Virüs duyusal ganglionlarda latent ola-

rak kalıp immun sistem zayıfladığında aktive olmaktadır. Sağlıklı beyin hüc-

releri, oluşan Aβ oligomerlerini lizozomları ile parçalarken HSV1 reaktive 

olduğunda lizozomların yapısını bozarak oligomerlerin parçalanmasını en-

gellemektedir. Böylece nörodejeneratif süreç tetiklenmektedir. Ayrıca 

HSV1 enfeksiyonu sonucu oluşan IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, İnterferon-γ (IFN-

γ), IL-10, CCL5 sitokinler ve mediatörler ile reaktif oksijen radikalleri deok-

sidatif stres yaratarak lizozomların yapısını bozmaktadır ve parçalanmayı 

engellemektedir. Oluşan oksidatif stres, AH hastalarının beyin hücrelerin-

de görülen DNA hasarına yol açmaktadır.  

  

 Steel ve arkadaşları yaptıkları meta analizde HSV1 ve APOEɛ4 alleli taşı-

yıcılığının AH için risk faktörü olduğunu belirtmektedirler.  

HERPESVİRÜS  ALZHEİMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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 Dergi Saati   DR. MUZAFFER MIZRAK 

  

Primer VZV enfeksiyonları su çiçeğine, reaktivasyonları ise zona hastalığında neden olur. Tsai ve ar-

kadaşları yaptıkları çalışmada zona geçiren hastaların demans riskini, kontrol grubuna göre daha 

yüksek bulmuşlar. Yine zona tedavisi için antiviral tedavi alan hastaların demans insidansında teda-

vi almayanlara göre belirgin bir düşüş saptamışlar.  

 CMV normal konakta asemptomatik enfeksiyona neden olur ve monosit/makrofajlar, lenfo-

sitler, endotel hücreleri, kas hücreleri, mikrogliyalarda latent olarak kalır. Primer CMV enfek-

siyonunu takiben uzun süreli immünite gelişerek virüs persiste olarak kalır. Barnes ve arka-daşları 

CMV seropozitifliğinin artmış AH riskiyle birlikte olduğunu belirtmişler.  

 HHV-6 iki farklı grupta sınıflandırılabilir. HHV-6A ve HHV-6B olarak ayrılan bu iki gruptan var-yant 

B daha çok roseola infantum tablosu ile ilişkili bulunurken, varyant A çeşitli nörolojik hastalıklar-

dan sorumlu tutulmaktadır. PCR temelli farklı çalışmalarda AH hastalarının beyin-lerde HHV-6 bu-

lunmuştur. Örneğin Lin ve arkadaşları AH olan beyinlerin postmortem incelemelerinde frontal ve 

temporal kortekslerin dokularında HHV-6 oranını %72 olarak bulmuş olup bu oranın AH olmayan 

beyinlere göre daha yüksek olduğunu saptamışlar.  

HERPESVİRÜS  ALZHEİMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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 Primer EBV enfeksiyonu sıklıkla çocukluk çağında asemptomatik seyretmekle birlikte enfeksiyöz mono-

nükleoz tablosuna yol açabilir. Daha sonra B lenfositleri enfekte ederek latent olarak kalır. EBV’nin Hodgkin 

lenfoma, Burkitt lenfoma ve nasofarengeal karsinom gibi bazı kanser tiplerinde tetikleyici rol oynadığı bilin-

mektedir. Ayrıca ensefalit, myelit, mononörit ve multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarla da ilişkili bu-

lunmuştur. Carbone ve arkadaşları son 5 yılda AH’na yakalanan yaşlı bireylerin serumlarında EBV IgG düzeyini 

anlamlı olarak yüksek bulmuşlar ve postmortem beyin dokularında EBV-DNA pozitif saptamışlar. Shim ve ar-

kadaşları Güney Kore’de yaptıkları bir çalışmada yaşlılarda artmış EBV antikor düzeylerinin kognitif fonksiyon-

larda azalmayla ilişkili olduğunu açıklamışlar. Bu iki çalışmada da görüldüğü üzere literatürde EBV ve AH ara-

sında ilişki olabileceği öne sürülmüştür. Herpesvirüsler ve AH arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar, anti-

herpetik ilaçların ve aşıların AH tedavisinde ve önlenmesinde kullanılabileceğine dair fikir sunmaktadır. Tzeng 

ve arkadaşları yaptıkları retrospektif-kohort çalışmada HSV enfeksiyonlarının tedavisinde antiherpetik ilaçla-

rın kullanımının demans riskinde azalmayla ilişkili olduğunu belirtmişler. Ayrıca bu ilişkinin altında yatan me-

kanizmaları açıklamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulamışlar. AH tedavisi için antiviral 

ilaçların kullanımıyla ilgili klinik çalışmalar başlatılmasına rağmen hala birçok belirsizlik mevcuttur. Ama yine de herpes enfeksiyonları için antiviral tedavi 

ve aşılama AH ortaya çıkışını önleme de daha ucuz ve güvenli bir yöntem olabilir.  

HERPESVİRÜS  ALZHEİMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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 Sonuç olarak; AH ve her-

pesvirüsler arasındaki ilişki 

yaklaşık 18-20 yıl önce ta-

nımlanndı. PCR temelli çalış-

malar, in vitro çalışmalar, 

hayvan deneyleri ve Alzheimer hastalarının postmortem 

beyin dokularından yapılan çalışmalar gibi moleküler ve 

epidemiyolojik kanıtlar gösteriyor ki herpesvirüslerin en-

feksiyonu ve reaktivasyonu AH nöropatolojik sürecini 

başlatan önemli bir neden olabilir. Bu bulgular, hastalığın 

tedavisi için gelecek ilaç çalışmaları ve yeni terapötik he-

deflere kapı aralaması açısından önemlidir  

HERPESVİRÜS  ALZHEİMER’A YOL 

AÇABİLİR... 
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    Ayın Dosyası   
DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. YEŞİM BEŞLİ 

Acıbadem M.A.A. Üni-

versitesi Tıp Fakültesi 

Anabilim Dalı'ndan  

Dr. öğretim üyesi mes-

lektaşımız Yeşim Beşli, 

anadili İngilizce olma-

yan ve makale yazma 

konusunda kendini 

geliştirme gayretinde 

olan genç bir akade-

misyen olarak konu ile 

ilgili derlediği bilgileri 

paylaştı. 

 

  

 

 Araştırma sonuçlarının akademik ortamda yayınlanması 

amacıyla hazırlanan bir makaleyi değerlendiren editör ya da 

hakemler üzerinde ilk izlenim bırakmak için tek bir şansın ol-

duğunu söylemek mümkündür. Bir makalenin kabul şansı en 

iyi ihtimalle ve hatta sadece ilk değerlendirmede söz konusu 

olmaktadır. Her ne kadar öznel şekilde olsa da, bu durum ma-

kalenin okuyucuya (editör ya da hakem) nasıl sunulduğuna 

bağlıdır ve yazının bilimsel kalitesi kadar önemlidir. Bir ben-

zetmeyle bu olgu bir yemeğin sunumu şeklinde açıklanabilir. 

Bir yazı için "sunum" şeklinden kast edilen ise yazı tarzı 

(doğru sözdizimi, yanlış yazılmış kelimelerin ve yazım hatala-

rının olmaması),  görüntülerin, tabloların ve referansların dü-

zeni ve kalitesidir.  

 Tıp alanındaki yayınlarda en yaygın kullanılan dilin İngilizce 

olması, yüksek etki faktörüne sahip dergilerin çoğunun İngi-

lizce olarak yayınlanması ve İngilizce yayınların yazarın ve ku-

rumun tanınmasını sağlaması akademik metinlerde İngilizce 

kullanım ihtiyacı doğurmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ha-

kemli dergilerde bilimsel makale yazmak ve yayınlamak, özel-

likle anadili İngilizce olmayan ülkelerde üniversite ortamında 

birçok akademisyen için akademik üretkenliği etkileyen 

önemli bir unsur haline gelmiştir. Bahsedildiği gibi "yemeğin 

sunumu" ve "iyi bir ilk izlenim bırakma" açısından makale 

yazmanın en önemli yönü yazım şekli olabilir. Ancak dil bilgisi 

kuralları farklılığının yanı sıra diller arasındaki felsefi farklılık-

lar yabancı bir dilde makale yazmayı zor hale getiren temel 

unsurdur.   

ULUSLARARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE AKADEMİK MAKALE YAZMAK VE İNGİLİZCE 
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    Ayın Dosyası   
DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. YEŞİM BEŞLİ 

 

 İngilizceyi ikinci dil olarak kullanan tüm 

araştırmacılar, genellikle başarılı bilimsel bir 

kariyerin anahtarı olan İngilizce yazılmış 

uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları-

nı yayınlamaya çalışırken kültürel farklılıklar 

ve gramer özellikleri gibi dil engelleri  ile 

karşı karşıya kalmaktadır. 

 “Clinical Microbiology and Infection 

(CMI)” dergisi baş editörü Leonard Leibovi-

ci, ECCMID kongrelerinin son ikisinde 

“Neden makalem reddedildi?” ve “İntihal, kendini intihal, fabrikasyon ve 

tahrifattan kaçınma: Klinik mikrobiyoloji ve bulaşıcı hastalıklarda etik yazı 

için bir rehber” başlıklı konuşmalarında makale yazımı ve intihal ile ilgili 

önemli hususlara yer vermiştir. Bu hususlardan makale dili ve yazım tarzı 

ile ilgili değerlendirmelerini iki madde ile özetlemek mümkündür: 

 İntihal nedenlerinden biri ana dili İngilizce olmayan genç yazarların 

belirli cümle kalıplarını kopyalayarak kullanmasıdır, 

  Araştırma sonuçları ne kadar amaca uygun ve ilgi çekici olursa ol-

sun pek çok akademik dergi anlaşılması zor bir metni, dil bilgisi ve 

yazım stili açısından kontrol etmeyi ve düzeltmeyi tercih etmeyebilir 

ve makaleyi reddedebilir. 

 Ana dili Türkçe olan araştırmacılar da İngilizceyi ikinci dil olarak kullanan 

tüm araştırmacılar gibi, teknik ve karmaşık konular hakkında standart bir 

şekilde yazarken, yabancı bir dilde de uzmanlaşmak ya da anadili İngilizce 

olan tıbbi konularda deneyimli kuruluşlardan ya da kişilerden destek al-

mak durumundadırlar. İngilizce akademik yazı hazırlamak ve yayınlamak 

zor bir iştir, ancak organizasyon, sıkı çalışma ve azim ile gerçekleştirilebilir.  

 Konu ana dili Türkçe olan araştırmacıların İngilizce makale yazması oldu-

ğunda ise, Türkçeyi ikinci dil olarak konuşan bir İngiliz doktorun Türkiye’de 

bulunduğu sekiz yıllık dönemde yaptığı makale ve kitap editörlüğü dene-

yimlerini ve tavsiyelerini paylaşmak faydalı olabilir. Bu yazının bu amaca 

ulaşmak için bir bakış açısı sağlaması umulmaktadır. Ülkemizdeki genç 

araştırmacıların yaptığı başarılı yayınların memnuniyete yol açarak kariyer 

gelişimlerini zamanla keyifli bir süreç haline getirmesini temenni ederiz. 

ULUSLAR ARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE AKADEMİK MAKALE YAZMAK VE İNGİLİZCE 
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    Ayın Dosyası   
  DR. MAXWELL E. HUGHES 

 Oxford Üniversitesi 
“Classics” Bölümünden 
mezun olan Dr. Maxwell 
E. Hughes daha sonra ve 
Sheffield Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun ol-
muş ve kariyerine psiki-
yatrist olarak 8 yıl devam 
etmiştir. Türkiye'ye yerleş-
tikten sonraki 7 yıl boyun-
ca da tıp alanında çeşitli 
akademik makale ve ki-
tapların İngilizce editörlü-
ğünü yapmıştır. Ayın dos-
yasında bu konu ile ilgili 
deneyimlerini paylaştı 
bizlerle. 

  

Giriş 

 Türkiye'de doktorla-

rın makalelerini İngiliz-

ce yayınlamak isteme-

lerinin arkasında çok sayıda sebep gösterilebilir. 

Makalelerin Türkçe yayınlanması kuşkusuz aka-

demik açıdan büyük önem taşımaktadır. Türki-

ye'de yayınlanan Türkçe dergilerin sayısının 

yüksek oluşu ve makaleleri Türkçe yayınlamala-

rı, konunun akademik önemini ortaya koymak-

tadır. Bununla birlikte, makalelerin İngilizce ya-

yınlanması, araştırmanızın çok daha geniş bir 

kitleye ulaşmasını sağlamakta ve tüm dünyada atıfta bulunu-

lan araştırmalar arasında yer almasını sağlamaktadır. Türkçe 

yayınlanan makaleler yurtdışındaki araştırmacılar tarafından 

daha az sıklıkta atıfta bulunulan makaleler arasındadır. Bu du-

rum, Türkçe makalelerin ulaştığı ve refere edildiği kitleyi Türki-

ye ile sınırlamaktadır. 

 Tabii, İngilizce‘nin, bilimsel bulguların açıklanabilmesi için 

ideal dil olduğunu söylemek pek doğru olmayacaktır. Aslında, 

İngilizcenin çok sayıda dezavantajı bu-

lunmaktadır. Dil kurallarının olmasına 

rağmen, kurallara uymayan istisnala-

rın olması ve kullanılan deyimler, yazı-

lı İngilizce‘nin profesyonel şekilde kul-

lanımını daha büyük bir iş haline ge-

tirmektedir. Bir de buna İngilizce‘de 

yer alan kelimelerin sayısını eklediğinizde, konunun boyutu 

ortaya çıkmaktadır. Eğitimli ve anadili İngilizce olan bir kişinin 

ortalama 60,000 kelime bildiği ve kullandığı düşünülürse, tıp 

İngilizce ‘si için bu kelime sayısından çok daha fazlasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bununla beraber, Türkçe ve İngilizce tıp terim-

leri arasında çok sayıda benzerliğin olması, Türk doktorlarını 

teknik terminoloji açısından genellikle rahatlatmaktadır.  

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YAZARLARIN  

İNGİLİZCE YAZILARINDA SIK RASTLANAN HATALAR 
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    Ayın Dosyası   
DR. MAXWELL E. HUGHES 

  

 Bu makale, sizlerin İngi-

lizce yazı yazma konusunda 

fikirlere açık olduğunuz dü-

şünülerek kaleme alınmış 

ve özellikle anadili Türkçe 

olan kişilerin yaptıkları, sık 

rastlanılan, hatalar ele alın-

mıştır. Tecrübelerimize da-

yanarak gözlemlediğimiz sık 

yapılan altı hatayı aşağıda 

sizlere bundan sonraki sü-

reçte akademik yazılarınızda 

göz önünde bulundurmanız ve faydalanmanız amacıyla özetliyoruz. Güzel 

yazı özellikleri, örneğin akademik stil, bu makalede yer almamakla birlikte 

bundan sonra yazılacak makalelerin temelini oluşturabilir. 

 

 

Aşağıda yer verilen altı ana hata: uygun olmayan kelime kullanımı, hatalı 

zaman kullanımı, aktif ve pasif konusunda karşılaşılan yanılgılar, uygun ol-

mayan zarflar, bağlaçların yanlış seçimi ve edatların hatalı kullanımıdır. 

Verilen örneklerde, yıldız imi (*) kabul edilmeyecek hatalı cümleleri gös-

termektedir. 

Uygun olmayan kelime kullanımı 

*Contaminants may intervene in the results, leading to unanticipated er-

rors. 

'To intervene' olumlu anlamda müdahale etmek demektir. Medical inter-

vention, bir durumu olumlu hale getirmek, düzeltmek için kullanılan bir 

terimdir. Diğer yandan 'contamination' olumsuz bir durumdur. Bu durum-

da, intervene yerine 'interfere' kelimesinin kullanılması doğrudur. Interfe-

rence istenmeyen etkiye refere eder. Cümlenin doğru versiyonu aşağıdaki 

gibi olmalıdır. 

Contaminants may interfere with the results, leading to unanticipated er-

rors 

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YAZARLARIN İNGİLİZCE YAZILARINDA SIK RASTLANAN HATALAR 
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    Ayın Dosyası   
DR. MAXWELL E. HUGHES 

 

   

Hatalı zaman kullanımı  

*The Ethical Committee has provided approval for the research, which has 

been undertaken in 2017. 

Yazar, yakın geçmiş zaman (present perfect tense) kullanmayı tercih etmiş. 

Ancak kullanılması gereken zaman di'li geçmiş zamandır. Yakın geçmiş za-

man (present perfect tense) sadece bir aksiyon veya geçmişte başlayan ve 

ilgisi devam eden olaylarda kullanılır. Olay kesinlikle net olarak geçmişte 

olup bitmiş ise present perfect tense kullanılmamalıdır. Yukarıdaki örnek-

te, present perfect kullanımı, verilen onayın hala geçerliliğini sürdürdüğü 

ve onaylanmış araştırmanın yapılabileceğini göstermektedir. Halbuki bu 

doğru değildir çünkü araştırma yapılmış tamamlanmış ve bundan sonra 

yapılacak yeni araştırmalar için muhtemelen yeni onayın alınması gerek-

mektedir. Buna ek olarak, makale 2017 tarihini özellikle belirterek geçmişe 

refere etmektedir.  Bu durumda doğru versiyon aşağıdaki gibi olmalıdır. 

The Ethical Committee provided approval for the research, which was un-

dertaken in 2017. 

 

Aktif ve pasif konusunda karşılaşılan yanılgılar 

*The research was aimed to investigate the effect of zinc ions on the acti-

vity of the enzyme 

İngilizce'de fiili pasif yapmaya gerek yoktur. Cümlede 'research' kelimesi 

aslında 'the researchers' yani araştırmacılara atıfta bulunmaktadır. Doğru 

versiyon: 

The research aimed to investigate the effect of zinc ions on the activity of 

the enzyme 

 Bazen, bir dildeki aktif fiil bir başka dilde pasif hale getirilmeli ya da tam 

tersinin de yapılması gerekebilir. Örneğin 'promoted' yani terfi etmek Türk-

çe'de aktif bir fiil iken, İngilizce'de pasif hale getirilmeli ve terfi ettirildim “I 

was promoted” şeklinde yazılmalıdır. 

*I promoted to a new position last year 

Olması gereken aşağıdaki cümle gibidir. 

*I promoted to a new position last year 

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YAZARLARIN İNGİLİZCE YAZILARINDA SIK RASTLANAN HATALAR 
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    Ayın Dosyası   
DR. MAXWELL E. HUGHES 

 

   

 

 

 

 

 

 

Uygun olmayan zarflar 

*Totally 20 samples were subjected to the test. 

'Totally' zarfı 'completely' ile eşanlamlıdır. Genellikle, bir fiili modifiye et-

mek için kullanılır. Örneğin, “the liver architecture is totally replaced by 

fibrosis”, ya da bir sıfatı güçlendirmek için kullanılabilir  “this organism is 

now totally resistant to methicillin”. Sayıların toplamı ifade edilirken 'in to-

tal' kullanılmalıdır. Böylece doğru versiyon aşağıdaki gibi olmalıdır; 

In total 20 samples were subjected to the test. 

'In total'ın zarf niteliğinde kullanıldığına dikkat etmekte fayda vardır. Zarf 

gibi kullanılan bir ifadedir. 

Bağlaçların yanlış seçimi 

*Our results are consistent with those to be found in the existing literatu-

re. Nonetheless, we agree with the conclusions reached by others in the 

field... 

'Nonetheless' bir önceki cümle ile kontrast yaratmak için kullanılır. Bu ba-

kımdan 'however' ile aynı anlamı taşır. Bu iki ifade arasında kontrast bu-

lunmamaktadır. Kontrast anlam içermeyen ve ekstra bilgi veren bu iki 

tümce arasında ‘furthermore’ ya da ‘in addition’ ifadelerinden birinin kul-

lanılması daha doğrudur. 

*Our results are consistent with those to be found in the existing literatu-

re. Furthermore, we agree with the conclusions reached by others in the 

field… 

 

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YAZARLARIN İNGİLİZCE YAZILARINDA SIK RASTLANAN HATALAR 
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    Ayın Dosyası   
DR. MAXWELL E. HUGHES 

 

 Edatların hatalı kullanımı 

*HIV by its own does not lead to death; it is opportunistic infection.. 

İngilizce'de edatların kullanımı kullanıldığı ifadeye göre farklılıklar göstere-

bilir. Hangi edatın kullanılmsı gerektiğini bilmenin en pratik yolu belli ifa-

deleri ezberlemektir. Yukarıdaki cümlede yazar 'on its own' ve 'by itself' 

ifadelerini karıştırmış ve sonuçta hibrid bir ifade kullanmıştır. Doğru cümle 

aşağıdaki gibi olmalıdır: 

HIV on its own does not lead to death; it is opportunistic infection... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YAZARLARIN İNGİLİZCE YAZILARINDA SIK RASTLANAN HATALAR 
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(2012): 129-131. 

2. Leonard Leibovici, Why was my article rejected? 29th European 

Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 

(ECCMID), 2019, Amterdam, Hollanda. 

3. Leonard Leibovici , Avoiding plagiarism, self-plagiarism, fabrica-

tion, and falsification: a guide to ethical writing in clinical micro-

biology and infectious diseases. 28th European Congress of Cli-

nical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID), 2018, Mad-

rid, İspanya. 

4. Baron TH. ABC's of writing medical papers in English. Korean J 

Radiol. 2012 Jan-Feb;13 Suppl 1:S1-11. 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

Kollarını boynuma dolayıp beni öptü. Ona sımsıkı sarıldım. Tam o sırada bir şey şangırtıyla kırıldı. Ve ben, ta derinlerden 

bir yerden yukarıya yükseliyormuşum gibi hissettim, giderek daha hızlı, baş döndürücü bir hızla yükseliyordum ama dimdik 

ayakta değil, yatay pozisyonda, uzanmış vaziyette, sonra bir ses, bir adamın sesini duydum.  

 “Hay aks!i! İnsan nasıl bu kadar sakar olabilir’” 

Yerimizden sıçradık.  

 “Kim var orada diye ? Bağırdım korkuyla. “Yalnız değil miyiz? 

Bibiche güldü , sonra hayretle bana baktı.   

 “Neyin var? Kim olacak ki burada? Kimse yok. Seyircilerin önünde öpüşeceğimi mi sanıyorsun? 

Sen varsın ben varım… yetmez mi?  

 “Ama az önce biri konuştu burada, yüksek sesle. Birinin konuştuğunu duydum.” 

 “Sen” dedi Bibiche. “sen konuştun...hatırlamıyor musun? İnsan nasıl bu kadar sakar olabilir” 

dedin sen kendin, evet...nasıl hatırlamazsın! Bu kadar mı bozuldu sinirlerin? Şu yaptığımıza bak.”   

Yerdeki cam kırıklarını gösterdi. 

 “Büyük bir felaket değil” dedi. “Sadece bakteri kültürü ve agar, yani yapay besiyeri. Labora-

tuvarda öpüşülmez zaten, bunu unutma. Eğer şu kültürlerin olduğu kabı düşürseydik… düşünmek 

bile istemiyorum. Hayır...cam kırıklarına dokunma  sonra toplarım ben.” 

 Leo Perutz’un ŞEYTAN TOZU romanından...[Türkiye İş Bankası Yayınları-1.Basım, Sayfa 98- Çeviri: Zehra Aksu Yılmazer] 

 1993’te Nazilerin iktidra 

gelmesiyle Almanya’da yasak-

lanmış bu romanında Leo Pe-

rutz kitlelerin manipülasyonu 

için yürütülen bir laboratuvar 

deneyinden söz ediyor. 



 16 

 Fotoğrafhane 

 AK KUYRUKLU KARTAL  (Haliaeetus albicilla) 

 Avrupa’nın en iri kartalıdır. Suya bakan 

ormanlarda yaptığı yuvalarda kuluçkaya 

yatar. Deniz ve nehir kenarlarında, büyük 

göllerde, kayalık tundralarda, orman, çöl 

ve dağlarda yaşar. Kayalara veya yüksek 

ağaçlara yuva yapar. Bu karesini 2018 yılı-

nın Eylül ayında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi-

nin yüksek yaylalarından birinde çektim. 

Fotoğrafta görülen Ak kuyruklu kartalın 

genç formudur.  

 Etçildir, sıklıkla avladığı balık ve kuşlar 

dışında leşlerle de beslenir. Bu karede kar-

talın pençesinde bir tavuk leşi parçası gö-

rülmektedir. Göklerde süzülerek ve döne-

rek uçar ve bu sırada kanatları düz veya 

hafifçe kalkıktır. Tek eşlidirler, ölünceye ka-

dar eş değiştirmezler.  

[Exif bilgileri: Enstantane 1/1250, f/7.1, ISO 320 ] 

DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane 

KÜÇÜK ORMAN KARTALI   

(Clanga pomarina)  

 Adından da anlaşılacağı üzere 
orta boy bir kartal olup, şahine 
benzer bir büyüklüktedir. Aquila 
cinsi kartalların en küçüğüdür. Üre-
meleri ormanlık arazilerde olur, 
göç zamanı farklı arazi tiplerinde 
görülebilirler. Kışladıkları yer olan 
Afrika’da sıklıkla savanları tercih 
eder.  

 Bu karesini yukarıdaki Ak kuy-
ruklu kartal ile aynı günde aynı yer-
de yani Bolu’nun Dörtdivan ilçesin-
de çektim.  

 Beslenmesinde fare, yer sinca-
bı gibi küçük memeliler, amfibiler, 
kuşlar, böcekler gibi geniş yelpaze-
de bir yemek listesi yer almaktadır.  

 

Çekim ortamı ve Exif bilgileri 

Her iki kare de uzun süreli bekleme ile kamuflaj altında çekildi. Çekimler Tripod kullanılarak yapıldı.  

Ekipman: Gövde: Canon 5DSr /Lens: Canon 500 mm f/4 

DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 

 

[Exif bilgileri: Enstantane 1/1250, f/8, ISO 640] 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Gabriel Garcia 

Marquez’in aynı adlı ro-

manından  uyarlanmış 

film yeni yetmelik günle-

rinde başlayan bir aşkın 

yarım yüzyıllık öyküsünü 

anlatıyor. Kolera salgınla-

rının yaşandığı bir dönemde geçen romanın 

filme uyarlanmasının başarısı tartışılır tabii. 

Filmde yönetmenin gişe kaygısının ağır bastığı ve bu nedenle bir “soap opera” haline dönüş-

tüğü yönünde yorumlar ve eleştiriler olmuş. Yine de izlemeye değer. 

KOLERA GÜNLERİNDE AŞK 

 Yönetmen:  

Mike Newell 

Oyuncular:  

Javier Bardem,  

Giovanna Mezzogiorno, 

Benjamin Bratt 

John Leguizamo 

Liev Schreiber 

*2007yılı yapımı+ 
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Dünya Sağlık Örgütü  verileri-

ne göre halen 325 milyon in-

san kronik hepatit B ve kronik 

hepatit C enfeksiyonundan 

muzdarip. Üstelik bu insanların her on kişisinden dokuzunun du-

rumlarının farkında olmadığı bildirilmekte.  

 

Bu yakıcı küresel sorun hak-

kında kitlelerin bilgilendiril-

mesi, toplumsal duyarlılığın 

arttırılması için düzenlenen 

etkinlikler için  seçilen tarih 

olan 28 Temmuz hepatit B vi-

rüsünü Nobel ödüllü bilim in-

sanı Dr. Baruch Blumberg’in 

doğum günü. 

 

 Dünya Hepatit Günü  



 20 

 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 

 Florida deyince ya  Miami sahilleri ya  da Orlando‟daki 

Film Stüdyoları veya Disneyland gelir aklına çoğunluğun.  

 O sırada Tampa‟da yaşayan arkadaşımın konukseverliğiyle 

cazip bir seçenek olarak sunduğu Everglades bataklıkları bas-

kın gelince düştük yollara. 

Florida yarımadasının batı kıyısında bir kent olan Tampa‟dan 

önce güneye sonra batıya yönelince Seminol topraklarına ayak 

basmış olduk. Bazı kaynaklarda Seminol sözcüğünün   İspan-

yolca “vahşi” anlamına gelen cimarroni sözcüğünden türediği 

iddia edilse de Creek dilinde “kaçak” anlamına ge-

len simanooli sözcüğü daha akla yakın bir seçenek gibi gözü-

küyor. Çünkü sonrasında Birleşik Devletler başkanı olacak 

Amerikan “ulusal kahramanı” General Andrew Jackson ko-

mutasındaki Yanki ordusunun kıyımından ka-

çan Creek kızılderilileri başta olmak üzere farklı kızılderili ka-

bileleri ile kaçak siyah kölelerin birlikteliğinden oluşan bir 

toplulukmuş Seminoller. 

 

 

Yazı www.agitoergosum.com adresli internet sitesinden kısaltılarak 
derlenmiştir. Yazının ve fotoğrafların tamamına   

http://www.agitoergosum.com/?p=2443  

adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.agitoergosum.com/?p=2443
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

    

  

 

 

 

 

 

 

Bu kaçaklar ittifakı, 1700′lerin ikinci yarısında sığındığı Florida‟da 

yeni bir hayat kurmuş kendisine. Ancak kıtadaki güçleri zayıflayan 

İspanya ve Britanya‟nın, egemenliği Birleşik Devletlere kaptırmasıy-

la sığınılan topraklar yeni savaşlara mekan olmuş.  

 

Ondokuzuncu yüzyılda artık bölgenin tek egemeni olan Amerikalı 

koloniciler kaçak kölelerini geri almak isteyince Seminol Savaşları 

olarak anılan üç savaş olmuş bölgede. İkinci Seminol savaşın-

da Yankilere üç yıl boyunca kök söktüren Seminol şefi Osceola„nın 

ölümünden sonra kesilen başı “antropolojik değeri yüksek buluntu” 

olarak New York‟ta bir müzeye gönderilmiş. 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 

 

 Yenilgiye yazgılı olsalar da  teslim olmamışlar ve Birleşik 

Devletler hükümeti ile  “barış” antlaşması imzalamayan tek 

kabile olarak Amerikan tarihine geçmiş bu bataklık insanları. 

 

 Sürüldükleri Everglades bataklıklarında varlıklarını sürdü-

ren bu insanlar, gösterişli takılarla bezeli süslü giyim tarzla-

rıyla, hep birlikte devşirdikleri ortak kültürleriyle, direnç ve 

dayanışmalarıyla bir tarih yazmışlar Florida topraklarında. 

 

 Bir zamanlar Seminollerin gerilla savaşlarına mesken ol-

muş bataklıklarda o zamanların kargaşa ve gürültüsünden 

eser yok artık.  Sadece bataklık teknelerinin gürültüsü duyu-

luyor etrafta. Airboat veya fanboat olarak adlandırılan, altı 

düz gövdeleri ve  arkalarındaki kocaman pervaneleriyle ba-

taklıkta kolayca hareket edebilen bu teknelerle sazlıkların ve mangrov ormanlarının arasında gezinmek, bulanık sularda saklanan timsahları 

aramak ve teknenin gürültüsünden ürküp havalanan su kuşlarını izlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor günümüz kaçaklarına. 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 KOLİSTİN  

 PLAZMİD 

 GIEMSA 

 İMPETİGO 

 NDM-1 

 VEBA 

 AIDS 

 KENE 

 KOLERA 

 SPOR  

 HSV 

 HPV  

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sa-

ğa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağı-

dan yukarı veya çapraz şekilde yerleştiril-

GİZLİ CÜMLE: 

,   

 .  

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan 

sağa birleştirin ve gizli 

cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Os-

car Wilde’in bir sözü… 

Geçen sayının gizli sözü: 

AÇILMAMIŞ KANATLARIN BÜ-

YÜKLÜĞÜ BİLİNMEZ 
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 KLİMUD İş Başında 

 

21 Haziran 2019 

TTMYK  

Eğitim Üst Kurulu  

Toplantı  

Hacettepe Üniversitesi 

Rektörlük Binası 

 

 

 

 

Onuncu yılımızı kutlamak üzere 

derneğimizi ziyaret eden  

Ankara Mikrobiyoloji Derneği’ne 

teşekkür ediyoruz 

14 Haziran 2019 

Malatya Bölge Toplantısı 

Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yöne-

timi ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıbbi Mikrobiyoloji AD 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

KLİMUD OKULLARI-5 YAZ OKULU 

‘’Viral Enfeksiyonlarda Tanı, Raporlama ve Yorumlama’’ 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

ev sahipliğinde27-30 Haziran 2019, Giresun Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji A.D. 

Bağırsak Parazitleri Tanı Kursu 

28 Haziran 2019 

Tokat Bölge Toplantısı 

Rehberimizi Birlikte Kullanalım: 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK VERİLERİNİN ANALİZİ 

VE SUNUMU REHBERİ 

Tokat Devlet Hastanesi  

14 Haziran 2019 

 

Bölge toplantılarımızda, okullarımızda ve kurslarımızda ev sahipliği yapan 

kurumlara, verdikleri destek için kurum yetkililerine ve bölge temsilcileri-

mize, etkinliklere katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Açıldı 

Bildiri Özeti  

Son Gönderim Tarihi: 

08. Eylül 2019 
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 Etkinlik Takvimi 

 

 

 

Yaklaşan  

Etkinlikler 

   

IUSTI Europe 2019   

05 - 07 Eylül 2019, Talin, Estonya 

Clinical Bioinformatics for Microbial Genomics and Metagenomics   

09 - 12 Eylül 2019, Lozan, İsviçre 

Elimination of Viral Hepatitis: Are we ready?   

27 - 28 Eylül 2019, Ljubljana, Slovenya 

Temel Moleküler Mikrobiyolojik Tanı Kursu  

13-14 Eylül 2019, Zonguldak 

Laboratuvardan Kliniğe-Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde  

Güncel Öneriler ve Fenotipik Direnç Testleri Kursu  

21-22 Eylül 2019, İstanbul 

Akan Hücre Ölçer Kursu  

28-29 Eylül 2019, Adana 
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*Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https:// pngtree.com,  

http:// clipart-library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır+  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi  

klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  
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( K l i n i k  M i k ro b i y o l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i )  

M e ş r u t i y e t  C a d d e s i ,  Kü l t ü r  A p a r t m a n ı  

N o : 3 8 / 1 5  K ı z ı l a y,  A N K A R A  

Teknik Destek / Düzenleme  

 Alper Akçalı 

 Cenk Mirza 

 Cihan Yeşiloğlu 

 Nida Özcan 

 Yeşim Beşli 

 Yüce Ayhan 

 

Yayın Kurulu 

 Pelin Eşber 

 Plexus Bilişim 
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