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ÖZET

�nfeksiyon hastalıkları konusunda �nternet üzerinde sınırsız kaynak söz konusudur. Pek çok bilimsel dergi ve kitaba,

her hangi bir bilgisayardan, her hangi bir anda “online” ula�ılabilmesi �nternet’in bilim insanlarına sa�ladı�ı en önemli

kolaylıklardan birisidir. �nternet’in sa�ladı�ı olanaklar, dünyanın her hangi bir yerindeki salgınların kısa zamanda

tanımlanması, etkenlerin, tanı, etkin tedavi ve korunma yöntemlerinin bulunmasını eskiye kıyasla önemli ölçüde kolayla�tırmı�tır.

Ancak, bütün bu olumlu özelliklerine ra�men �nternet’i bilgi edinmek amacıyla kullanan hekimin kar�ıla�tı�ı en önemli

sorun ula�tı�ı bilgilerin güvenilirli�idir.
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SUMMARY

Internet and Infectious Diseases

Unlimited scientific data can be found on the Internet.  Several journals and textbooks are available online and could

be reached via a computer link from anywhere, in anytime. By means of Internet communications, the epidemics arising

anywhere around the globe can now be described in a very short period of time and causative agents, diagnostic, preventive

and therapeutic measures can more easily be developed than it used to be in the pre-Internet era. However, one of the

remaining problems for the physicians using the Internet for obtaining data is to verify the reliability of the information

reached on the web.
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Genel bilgiler

�nternet halen 16 milyar sayfaya ula�an bilgi birikimiyle,
yeryüzündeki en büyük kütüphaneyi te�kil etmektedir.
Günümüzde �nternet’i kullanan bir hekimin en önemli sorunu
her hangi bir bilgiye ula�maktan çok, elde edilen bilginin
do�ruluk ve güvenilirli�inin saptanmasıdır(11).

�lk kez 1969 yılında ABD Savunma Bakanlı�ı (Pentagon)
tarafından bilimsel ve çe�itli askeri ara�tırma projelerini
desteklemek için ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network) adıyla üniversite ve ara�tırma kurulu�larına
yerle�tirilen sistem �nternet’in atası olarak kabul edilmektedir.
�lk �nternet’in kullanıcıları üniversitelerdeki akademisyenler
olmu�tur. �lk e-posta adres formatı ve telnet protokolünün
dokümanı 1972 yılında yayınlanmı�tır(2). Genel kullanım
amacıyla �nternet’in gündeme gelmesi için ise 1990’lı yılların
beklenmesi gerekmi�tir. ABD’de �nternet ancak 1995 yılında
tamamen özel bir te�ebbüs haline dönü�mü�tür.  Geçmi�inin

bu kadar kısa olmasına ra�men, günlük ya�amın her alanında
açtı�ı ufuklar nedeniyle �nternet yüzyılın bulu�u olarak kabul
edilmektedir.

Türkiye’de �nternet’in 12 yıllık bir geçmi�i vardır(2).
Ülkemizde ilk �nternet ba�lantısı 12 Nisan 1993 tarihinde
ODTÜ’den Ankara-Washington arasında kiralık hat kurularak
yapılmı�tır. ODTÜ ve Bilkent üniversiteleri 1993 yılında ilk
Türk web sitelerini yayına koymu�lardır. 64 kbit/sn hızında
olan bu 2 hat, çok uzun bir süre ülkenin tek çıkı�ı olarak
kalmı�tır. Ege Üniversitesi’nden olan ba�lantı ise 1994
ba�larında, yine 64 kbit/sn. hızından devreye girmi�tir.
Kurumlara ilk �nternet hesapları 1994’te verilmeye ba�lanmı�;
ilk �nternet servis sa�layıcı ‘tr.net’ de aynı zamanda hizmete
girmi�tir. Ardından sırayla, Bilkent Üniversitesi (1995 Eylül),
Bo�aziçi Üniversitesi (1995 Kasım) ve �stanbul Teknik
Üniversitesi (1996 �ubat) �nternet ba�lantıları almı�lardır.
Halen yurtdı�ından da alınan alan adları ile birlikte Türkiye’ye
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yönelik �nternet sitesi sayısının yakla�ık 300 bin oldu�u tahmin
edilmektedir. Buna kar�ın ülkemizde �nternet kullananların
sayısının nüfusa oranının % 10’dan az oldu�u bilinmektedir.
Öte yandan ülkemizde akademisyenler TÜB�TAK ve YÖK
arasında imzalanan bir protokol ile YÖK dökümantasyon
merkezi hizmetlerinin de devralınmasıyla Haziran 1996'da
TÜB�TAK tarafından kurulan Ulusal Akademik A� ve Bilgi

Merkezi (ULAKB�M)’nin Ocak 1997’de hizmete açtı�ı Ulusal

Akademik A� (UlakNet) aracılı�ıyla yaygın olarak �nternet’ten
yararlanabilmektedirler. Halen 75 üniversite ve bunların
fakülte, meslek yüksek okulları ve di�er altbirimleri, TÜB�TAK
birimleri, Askeri Okullar ve Harp Akademisi, Polis
Akademileri, DPT, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane,
YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı

Kuvvetleri Ar-Ge birimlerinden olu�an toplam 235 birime
�nternet hizmeti ücretsiz olarak sa�lanmaktadır(7).

�nternet ve infeksiyon hastalıkları

�nfeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji ve
mikrobiyoloji uzmanlarının �nternet’i en yaygın biçimde
kullanım �ekli bilgi elde etmek �eklinde olmaktadır. Ancak
�nternet üzerinde bilgi alı�veri�i olana�ının sınırsız olu�u bu
alı�veri�in yararlarını çok yakın bir zaman önce hayal bile
edilemeyecek boyutlara çıkarmaktadır. Örnek vermek
gerekirse, geçti�imiz yıllarda görülen SARS salgını sırasında
etken olan yeni Coronavirus’un tanımlanması, tanısal testlerin
geli�tirilmesi �nternet üzerinde süratle gerçekle�tirilen bilgi
alı�veri�i sayesinde olaganüstü sayılabilecek kısa bir sürede

Site adı/konusu �nternet adresi**

Dünya Sa�lık Örgütü www.who.int
ABD Ulusal �nfeksiyon Hastalıkları Merkezi www.cdc.gov/ncidod
�ngiltere Sa�lık Koruma Ajansı www.phls.co.uk
Medscape �nfeksiyon Hastalıkları ID.medscape.com
Amerikan �nfeksiyon Hastalıkları Derne�i www.idsociety.org
�nfeksiyon Hastalıkları Ulusal Vakfı www.nfid.org
Johns Hopkins �nfeksiyon Hastalıkları www.hopkins-id.edu
A�ılara ili�kin bilgiler www.vaccines.com
Seyahat ve infeksiyon hastalıkları www.who.int/ith/

www.cdc.gov/travel/
www.doh.gov.uk/traveladvice/

AIDS’e ili�kin bilgiler www.aidsinfo.nih.gov
www.aegis.com

Surveyans ve salgınlara ili�kin bilgiler www.cdc.gov/mmwr
www.who.int/wer/
www.who.int/emc/outbreak_news/
www.eurosurv.org/update/
www.promedmail.org

�nfeksiyon hastalıklarına ili�kin resimler www.microbelibrary.org
www.idimages.md
www.images.md
www.google.com
phil.cdc.gov
www.bribio.ac.uk

Mikoloji www.doctorfungus.com
www.mycology,adelaide.edu.au
www.microbiology.mtsinai.on.ca

Viroloji www.virology.net
www.virology.wisc.edu

Parazitoloji www.biosci.ohio-state.edu/~parasite/home.html
www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm
www.cdfound.to.it/_atlas.htm
www.nic.ki.se/Diseases/c3.html
www.med.sc.edu:85/book/parasit-sta.htm
www.itg.be/itg/

Biyoterörizm www.acponline.org/bioterro/index.html
www.ama-assn.org/ama/pub/category/6206.html
www.bt.cdc.gov/Agent/agentlist.asp
www.idsociety.org/BT/ToC.htm
www.hopkins-biodefence.org
sis.nlm.nih.gov/Tox/biologicalwarfare.htm
www.bioterrorism.uab.edu

Tablo 1: �nternet üzerinde bulunan infeksiyon hastalıklarına ili�kin seçilmi� siteler ve adresleri*.

*Ayrıntılı bilgi için bkz. kaynaklar 3,5,8-11. **Tüm adreslerin ba�ına “http//:” kısaltması eklenmelidir.
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gerçekle�tirilmi�tir. Benzeri biçimde yeni salgınların
tanımlanması, bilgi toplanması ve bilginin gerekli yerlere
ula�tırılabilmesi de �nternet sayesinde en kısa sürede olanaklı
hale gelmi�tir(4,6,9).

Di�er konularda oldu�u gibi infeksiyon hastalıkları
konusunda da �nternet üzerinde bilgi toplamak çe�itli arama
motorlarını kullanarak olanaklı olmaktadır. Ancak burada
kullanılacak anahtar kelimelerin özelli�ine ve sayısına da
ba�lı olmak üzere, ara�tırıcının bazen yüzbinlerce sayfaya
varan kaynakla kar�ıla�ması söz konusu olup, bunlar arasından
aranan güvenilir kayna�ı bulmak ço�u kere imkansız hale
gelmektedir. Bu sorunun çözümünde, kullanılan anahtar
kelimelerin sayısının artırılması ve bazı arama motorlarının
olanak tanıdı�ı “Boolean” terimlerin kullanımı yararlı
olabilmektedir(11).

Etkin tarama yapmada kullanılabilecek ba�ka bir yöntem
de, belli konularda güvenilirli�i kanıtlanmı� siteler içinde
arama yapılmasıdır.  Bu sitelere örnek olu�turabilecek bir liste
tablo 1’de verilmi�tir. �nternet üzerinde arama yapılırken
akılda tutulması gereken önemli noktalardan biri, sitelerin
adreslerinin zaman içinde de�i�ebilece�i, hatta bazılarının
tamamen ortadan kaybolabilece�idir(10). Genel amaçlı siteler
içinde Dünya Sa�lık Örgütü (WHO, www.who.int), Amerikan
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC, www. cdc.
gov), Amerikan �nfeksiyon Hastalıkları Derne�i (IDSA,
www.idsociety.org) gibi e�itim amaçlı materyali güncel ve
ücretsiz olarak sunan organizasyonlar yukarıda sayılan siteler
için en iyi örne�i olu�turmaktadır.

Pek çok dergi �nternet üzerinden elektronik olarak
ula�ılabilir sitelere sahiptir(1).  Bunlardan bir kısmı tamamen

ücretsiz ve tam metin olarak kullanıcıya hizmet verirken
(örne�in; British Medical Journal www.bmj.com), bazıları da
aradan belli bir süre geçtikten sonra ücretsiz eri�ime açık hale
gelmektedir.  Ancak ço�u tıbbi dergi günümüzde abonelik
aracılı�ıyla tam metin eri�ime olanak tanımaktadır. Öte
yandan, ülkemizde pek çok üniversite kütüphanesi çok sayıda
dergiyi içinde barındıran veri tabanlarını elektronik olarak
üniversite içi kayıtlı bilgisayarlardan ücretsiz olarak eri�ime
sunmaktadır (Örnek için bakınız http://www.library. hacettepe.
edu.tr/ft.htm). Bu veri tabanlarına örnek olarak ise
“sciencedirect, www.sciencedirect.com” verilebilir. �nfeksiyon
hastalıkları ile ili�kili “online” bazı dergi ve kitapların adresleri
tablo 2’de verilmi�tir. Bu dergilerin birço�u ücretsiz abonelik
kar�ılı�ı okuyucu elektronik posta adresine dergi içeri�inin
ba�lıklarını ve makale özetlerini otomatik olarak
göndermektedir. �nternet üzerinden ücretsiz tam metin
ula�ı labilecek dergiler le il i�ki l i ayrınt ıl ı bilgi
http://www.freemedicaljournals.com/ adresinden, ücretsiz tam
metin kitaplara ili�kin bilgi de http://www.freebooks4doctors.
com/fb/index.htm adresinden sa�lanabilir.  Ayrıca �nternet
üzerinden PubMed aracılı�ıyla dergi makale özet içeriklerine
de ula�abilmek ve arama yapabilmek de mümkündür
(www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/).

Ülkemizde de infeksiyon hastalıkları konusunda güncel
bilgilerin elde edilebilece�i çok sayıda site mevcuttur.
Bunlardan bir kısmı çe�itli derneklerin (www.klimik.org.tr,
www.ankemdernegi.org.tr gibi) resmi web siteleri iken, bazıları
da dernek dı�ı organizasyonların yürüttükleri sitelerdir
(www.infeksiyon.org gibi). Bu son grup içinde yer alan ve
Febril Nötropeni Çalı�ma Grubu tarafından yayınlanan “Febril

Dergi/kitap ismi Adresi*

Dergiler

Antimicrobial Agents and Chemotherapy aac.asm.org
Infection and Immunity iai.asm.org
Journal of Antimicrobial Chemotherapy jac.oupjournals.org
Journal of Infectious Diseases www.journals.uchicago.edu/JID/
Clinical Infectious Diseases www.journals.uchicago.edu/CID/
Emerging Infectious Diseases www.cdc.gov/ncidod/eid/
American Journal of Infection Control www.harcourthealth.com/ajic/
The Pediatric Infectious Disease Journal www.pidj.com
Clinical Microbiology and Infection www.blackwell-science.com/clm/
Current Opinion in Infectious Diseases www.co-infectiousdiseases.com
AIDS www.aidsonline.com
JAIDS www.jaids.com

Kitaplar

Antimicrobial Therapy and Vaccines www.antimicrobe.org
Medical Microbiology gsbs.utmb.edu/microbook
The Big Picture Book of Viruses www.tulane.edu/dmsander/Big_Virology/BVHomePage.html
Medical Mycology www.medmicro.wisc.edu/Resources/ImageLib/Mycology/index.html
Parasitology Course www.icp.ucl.ac.be/opperd/parasites/
Microbiology Webbed Out www.bact.wisc.edu/microtextbook/

Tablo 2: �nternet üzerinden tam metin ula�ılabilen infeksiyon hastalıklarına ili�kin dergi /kitaplar*.

*Ayrıntılı bilgi için bkz. kaynaklar 1,5,11. **Tüm adreslerin ba�ına “http//:” kısaltması eklenmelidir.
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Nötropeni” sitesi (www.febrilnotropeni.net) üyelerine güncel
literatürden seçilmi� makale özetlerini ücretsiz ve günlük
olarak göndermekte, ayrıca �nternet üzerinde ücretsiz
ula�ılabilecek infeksiyon kaynaklarına ili�kin güncellenmi�
bilgileri aktarmaktadır. Ayrıca Febril Nötropeni Grubu tarafında
hazırlanan kılavuzların tam metnine ve Grup üyeleri tarafından
siteye yerle�tirilen ve belli aralarla yenilenen e�itim
materyallerine de (slayt setleri gibi) site üzerinden ücretsiz
eri�ebilmek olanaklıdır.

Sonuç olarak �nternet, günümüzde akla gelebilecek her
konuda dünyanın en büyük veri bankası olarak günlük
ya�antımızın de�i�mez bir parçasını olu�turmaktadır. Di�er
konularda oldu�u gibi infeksiyon hastalıkları alanında da
�nternet’siz bir uygulama hekimlerin meslek ya�amında çok
önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.
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