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Geçenlerle bir yazıya rastladım ve adeta beni en 
derinlerde bir yerlere sürükledi. Okudukça şaşırdım, 
eğlendim ve öğrendim. Yazının başlığı: Mandela Et-
kisi. Her ne kadar biz etkisindeysek de bu kavram 
hayatımıza daha dün girdi. Çok uzak değil yani! 
Kakımlı Kadın yazısında şöyle bahsediyor: 

Sene 2010’da bir blogger tarafından ortaya atılan: 
“Nelson Mandela’nın 80’li yılların sonunda öldüğüne 
eminim. Hatta o öldükten sonra meydana gelen 
olayları daha dün gibi hatırlıyorum. Televizyonda 
gösterilen cenazesini, çeşitli şehirlerde meydana 
gelen olayları, dul kalan eşinin yaptığı o yürek bur-
kan konuşmayı…” ifadelerine herkes inandı. Oysa 
adam 1990 senesinde zaten daha yeni özgürlüğüne 
kavuştu, hatta devlet başkanlığı yaptı. Düşünebiliyor 
musunuz? Bu kadar kolay ve hassas bir ayara sahip 
beyinlerimiz işte! Sadece birkaç kişinin ya da bir 
grubun değil; neredeyse tüm dünyanın doğru kabul 
ettiği, hatta şahit olduğunu düşündüğü bu yanılgı 
durumuna deniyor işte; Mandela etkisi. Bunun nasıl 
önemli ve şaşkınlık verici olduğunu tahmin ve hayal 
dahi edemezsiniz. 

Bakıldığında da gerçekten konuya ilişkin bir bilimsel 
açıklama mümkün durmuyor. Tek ve en mantıklı 

açıklama bilinçaltımızın işe yaramayan bilgileri bir 
yere saklıyor olması. İşte o alana bu veriler işlenince 
sistem yanıyor, orda ufak bir hasar oluyor ve sen 
Mickey Mouse’un kıyafetinde pantolon askısı oldu-
ğunu düşünüyorsun ama yok! Var mı sence! Öyle 
hatırlıyorsun değil mi? Ama yok.

Bunun gibi çok fazla örnek var. Kit Kat’da “Kit-Kat” 
diye bir çizgi olduğunu hatırlayabilirsiniz ancak 
arada tire yok! Belki sen emin gibi hissediyorsun 
şu an ama inan bana yok! Monopoly logosundaki 
yaşlı adamın siyah şapkasın altında, gözünde beliren 
merceğin olmadığını söylesem? Tereddütte düşer 
misin? Şu tek gözlük monokl orada var mıydı diye? 
Evet! Yalnız değilsin, çok fazla insan böyle hatırlıyor. 
Konu ilginç olunca ortaya atılan teori de fazla oluyor 
ama en iddialı iki teoriden ilki zaman yolculuğu, 
ikincisi ise paralel evren. 

Korsakov Sendromu denilen bilimsel bir açıklama 
var. Korsakov tarafından literatüre sokulmuş bir 
tanımlama bu. Olmamış şeyleri olmuş gibi hatır-
lama durumuna veriliyor bu isim. Bu duruma psi-
kolojide ise Konfabülasyon deniyor! Uydurmasyon 
da diyebilirsiniz nasıl isterseniz! Ailecek oynayıp 
sonuçları görmek isterseniz deneyin derim. Şöyle 

oluyor: Herkes bir kâğıda anılarını yazsın. Mesela siz 
de yaşanmayan bir anı yazın ama inanarak! Her-
kes saçmalayacaktır emin olun detaylara indikçe. 
Unutmayın, hafızalarımız bize oyun oynayabiliyor. 
Yani olmayan bir ayrıntı ekleyerek aynı olayı deği-
şikliğe uğratabiliyor. Siyasetçiler, magazinciler, iyi 
ve kötü niyetli sosyologlar, ilaç sektörü, gıda sektörü 
ve daha fazlasından oluşan kapitalistler sizce bu 
tekniği nasıl kullanıyordur bir düşünsenize! 

“Cem Yılmaz uçak aldı” dediler herkes inandı, hatta 
garajında saklıyor sanan var. Bu algıyı oluşturmak 
inanın zor değil. Adam yıllardır sinirli ama esprisini 
de yapıyor, üstelik neredeyse hepimiz gülüyoruz. 
Lakin hiç “Siz kimsiniz, bize yanlış haber izletiyor-
sunuz?” diyen yok. Bunu sağlık gibi önemli hassas 
alanlarda dahi yapıyorlar! Ucu bucağı yok!

O nedenle beyninize hâkim olmalısınız. Ancak o za-
man güçlü olan siz olursunuz ve şartlar eşitleşir. 
Zaten La vache qui rit’nin gülen kırmızı boğasında 
sarı halka da yok ki! Peki kit kat’ta niye çizgi olsun? 

Sevgiler,
Ecem KOÇER

Editörden

Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad No: 189 34555
Arnavutköy  / İstanbul

www.interlab.com.tr 
info@interlab.comtr

T: +90 212 798 21 68 
F: +90 212 798 21 59
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YAŞAM

Asıl olarak ucuz ve pahalı kavramı, kalite ile 
ilişkilendirilmelidir. Çoğu defa düşük fiyat/
yüksek fiyat ile ucuz/pahalı konuları karıştırılır. 
Bir malın ya da hizmetin bedeli, ödenen fiyat/ 
kalite/ tatmin ile ilişkilendirilmelidir. Basit bir 
örnekle timsah derisi çok özel bir el çantasına 
birkaç bin € ödediniz. Bu sizi tatmin ediyorsa 
fiyat önemli değildir. Başkalarının bunu saçma 
bir ödeme olarak yorumlaması da önemli de-
ğildir; paranız vardır, bu çantayı aldınız, mutlu 
oldunuz ve nokta.

Her zaman verdiğim örnekle depremlerde ön-
celikle yıkılanlar kamu binalarıdır, çünkü en 
düşük fiyatı veren müteahhitler tarafından 
yapılmışlardır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde her türlü mal ve 
hizmet üretiminde asgari/standart bir kalite 
geçerlidir. Kalite standardı, çoğu defa ulusal 
ve/veya uluslararası kurallar ile belirlenmiştir. 
Ama gelişmekte olan ülkelerde bu standartla-
ra her zaman uyulmadığı açıktır. Daha önceki 
yazılarımın birinde depreme dayanıklı bina ya-
pımında uzman olan Japonların 2011 yılındaki 
depremden sonra oluşan tsunami sonrası dev 
dalgaların Fukuşima nükleer santralini de vur-
duğunu ve reaktörleri su basarak büyük bir 
nükleer felakete yol açtığından bahsetmiştim. 
Muhtemelen bu santral, standartlara uygun ola-
rak inşa edilmiştir ama Japonya koşullarında 
standart dışı bir deprem her şeyi değiştirdi.

Bir arkadaşım, Türk Cumhuriyetlerinden birisin-
de baraj ihalesi için teklif vermiş. Barajın gövde 
yüksekliğini hesaplarken maksimum yıllık yağış 
miktarını göz önüne almış. İşveren buna itiraz 
etmiş “o, geçmişteki maksimum yağış miktarı idi 
ve ileride bundan daha fazla yağış olmayacağını 
kimse garanti edemez”. Bu da farklı bir kalite 
yaklaşımı. Kuşkusuz bu yaklaşımla inşa edilen 
barajın fiyatı yükseliyor ama sonuçta çok daha 
ucuza geliyor.

Türkiye’den örneklerle devam edeyim.

- Minibüslerde ayakta yolcu taşınması yasaktır. 
İstanbul gibi bir metropolde bunun uygulanma-
sı mümkün görülmemektedir. Aksi halde aynı 
hatta daha fazla minibüs olmalıdır ve bu trafik 
sıkışıklığına neden olacaktır. Tüm kentlerde 
her hatta hemen metro inşası ekonomik olarak 
çok zor hatta mümkün değil. Yasak da olsa bir 
süre minibüslerde uzunca bir süre ayakta yolcu 
olarak devam edeceğiz. Trafik kontrollerinde 
ara sıra ayakta yolcu alan minibüslere ceza 

kesiliyor. Çoğu defa ayaktaki yolcular ceza yazan 
trafik memuruna itiraz ediyor. Kimi kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının kentten iş yerine servisleri 
var. Bunlarda bile bazen ayakta seyahat etmek 
ya da 2 kişilik koltuğa 3 kişinin oturması sıkça 
görülüyor.

- Hazır servislerden söz açmışken ihale ile devam 
edeyim. Kamu ya da özel sektör kuruluşlarında 
servis ihalesi yapılır ve en düşük fiyat veren şir-
ket ihaleyi alır. İhaleyi alan şirketin para kaza-
nabilmesi için 2-3 ihaleyi de kazanması gerekir. 
Örneğin sabah 07.00’de ilk grup alınır ve 07.45’te 
taşıma biter ve hemen güzergâha göre 08.00’de 
ikinci grubun taşınması başlar. Bu böyle devam 
eder. Kuşkusuz servis şoförleri zamana uymak 
için her türlü trafik kuralının dışında hız yaparlar, 
servistekiler tam tabiri ile kelle koltukta iş yerle-
rine gider ve aynı şekilde evlerine dönerler. Kimi 
kuruluşlarda servis araçları kuruluşun malıdır, 
servis sürücüleri de kuruluşun elamanıdır. Bir 
fabrikada böyle bir uygulama olduğunda bunun 
bir ek maliyeti vardır ve buna göre üretici firma 
“servisler bizim özel malımızdır, bu nedenle ma-
liyetlerimiz rakiplerimizden biraz daha yüksektir, 
etik kurallar çerçevesinde çalışanlarımızın gü-
venliği önemlidir ve siz sayın tüketiciler fiyatı biraz 
daha yüksek olsa da bizim ürünlerimizi tercih 
edin” diyemez. Bu durumda kâr azalacaktır ama 
web sayfasında bunu reklam olarak duyurabilir. 
Kimi özel eğitim kurumlarının öğrenci servisleri de 
kurumun kendi malıdır ve servis ücretini velilere 
yıkar. Hangisi daha ucuz?

- Covid-19 pandemisinin başladığı tarihte İstan-
bul’da bir sanayici arkadaşım, tüm personelin 
mesai saatlerini yeniden düzenledi. Öncesinde 
08.30-12.00; 12.00-13.00 yemek molası ve 13.00-
17.30 olan günlük mesai saatlerini 06.30-10.30; 
10.30-11.30 yemek molası ve 11.30-15.30 olarak 
değiştirdi. Çalışanlar trafik yoğunluğuna kal-
madan işlerine gidip geldiler ve toplu taşımada 
pandeminin olumsuz etkisinden olabildiğince 
kurtuldukları için mutlu oldular ve iş verimleri 
arttı. Kış aylarında da aynı program uygulandı. Ne 
kadar akıllı ve ucuz bir çözüm değil mi? 

- 1999 Gölcük depreminden sonra yıkılan binalar-
da standart dışı malzeme kullanıldığı saptandı. 
Oysa bu binalar benzerlerine kıyasla oldukça 
düşük fiyatlarla satılmıştı. Bunların ucuz olduğu 
sanıldı ama sadece fiyatları düşüktü.

- İş kazalarında dünya genelinde ön sıralardayız. 
En fazla iş kazaları, tarımda açık traktör römor-

kunda işçi taşımak ve inşaatlarda bilmem kaçıncı 
kattan düşmek şeklinde kayıtlara geçiyor. Çoğu 
işçinin sigortası yok. Bir kaza olduğunda çoğu kez 
işveren kaza öncesi gibi saat farklılığı ile sigorta 
yaptırma yoluna gidiyor. Ucuz yaşıyoruz değil mi?

- Turistik oteller dâhil olmak üzere her türlü 
lokantada müşteriye sunulan tüm yemeklerin 
72 saat süre ile yasal olarak soğukta saklan-
ma zorunluğu vardır. Herhangi bir gıda kaynaklı 
zehirlenme durumunda işletmeci tarafından şa-
hit olarak korunan bu yemekler, kamu kontrol 
kuruluşlarınca analiz edilir ve yapılan yemekte 
patojen bir bakteriye rastlanırsa işletme çok 
ciddi ceza öder. Şöyle devam edelim: Lokanta, 
hazırlanan yemeği soğukta saklamadı ve günün 
birinde gıda kaynaklı bir zehirlenme oldu. Kamu 
kontrol otoritesi ilgili lokantaya gelerek şahit 
numuneyi istedi. Lokanta yetkilisi, sahtekâr bir 
şekilde boynunu bükerek “kaç defa uyardık ama 
aşçı yardımcısı numune almamış, cezaya razıyız” 
dediğinde yapılacak bir şey kalmaz. Lokantaya bir 
miktar ceza kesilir ama lokanta bu cezayı öde-
meye dünden razıdır, aksi halde şahit numunenin 
analizinde ters bir şeyler çıkarsa ödenecek ceza 
çok daha yüksektir. Değerli hocam Prof. Dr. Aziz 
Ekşi’den duyduğum bir deyiş: “Ceza ekonomik 
olursa bunu birileri kabul eder”. Sonuçta ucuz 
yaşıyoruz değil mi?

Korkarım ucuz yaşadığımızı sanıyorken aslında 
çok pahalı yaşıyoruz. Hiçbir şey insan hayatı kadar 
pahalı değildir. Şimdilerde sanayide daha ucuz iş 
gücü olarak Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar 
vb. ülkelerin insanları kullanılıyor. Kapitalizmin 
soğuk yüzü denen budur. 1960’lı yılların ortasında 
Türkiye’den ve başka ülkelerden Almanya’ya çok 
ciddi bir ucuz işçi göçü oldu. Sanayide işçi ma-
liyetleri ciddi bir giderdir. XYZ ülkesinde tarlada 
domates toplayan ve salça fabrikasında çalışan 
işçiye maaş olarak sadece bir öğün pirinç lapası 
verirseniz, sonuçta üretim maliyeti çok düşer ve 
dünya pazarını ele geçirirsiniz.

Güneydoğu Asya ülkelerinde ekonomik kullan-
ma ömrünü tamamlamış gemilerin sökülmesi/ 
parçalanması konusunda sosyal medya hesap-
larında insanın içini acıtan pek çok görüntü var. 

Ama sonuçta birileri altın kaplamalı arabalara 
binerken bizim sadece içimiz acıyor.

Gerçekten ucuz mu yaşıyoruz?

Sevgiyle,

UCUZ MU 
YAŞIYORUZ?

Korkarım ucuz 
yaşadığımızı 
sanıyorken 
aslında çok 

pahalı yaşıyoruz. 
Hiçbir şey insan 

hayatı kadar 
pahalı değildir. 

∕

Ankara Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği 

Bölümü

∕

Prof. Dr. 
Kadir HALKMAN
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ARAŞTIRMA

Geçmişimiz genellikle bizi motive eder ve gele-
cek için planlar yapmamızı sağlar, ancak kötü 
anılar bize engel olabilir. Travmatik, üzücü veya 
utanç verici anılar aklımızda kalma ve uygunsuz 
anlarda yüzeye çıkma eğilimindedir. 

York Üniversitesi'nden araştırmacılar, geçmiş-
teki kötü anıları geride bırakmanın basit bir yolu 
olabileceğini öne sürüyor.

Learning & Memory dergisinde yayınlanan ça-
lışmaya göre, uyurken insanlara belli sesleri 
çalmanın belirli anıları unutmalarına yardımcı 
olabileceği belirtiliyor. Araştırma ve bulgular he-
nüz erken aşamalarında olsa da, araştırmacılar 
çalışmanın travmatik anıları zayıflatabilecek 
olan yeni tekniklerin geliştirilmesine kapı aç-
tığına inanıyorlar.

Daha önce yapılan araştırmalarda, uyku sı-
rasında bazı sesler dinletmenin belirli anıları 
güçlendirmeye veya artırmaya yardımcı ola-
bileceği tespit edilmişti. Şimdi, aynı stratejinin 
insanların unutmasına yardımcı olabileceği de 
iddia ediliyor ve işe yaradığına dair ilk ikna edici 
kanıtlar da bu proje ile üretilmiş oldu. 

Çalışmanın yazarı Dr. Bardur Joensen, "Bu aşa-
mada hala oldukça deneysel olmasına rağmen, 
çalışmamızın sonuçları, bir kişi uyurken belli 
sesler çalarak belirli anıları hatırlama yetene-
ğini hem artırma hem de azaltma olasılığının 

yükseldiğini görüyoruz" diyor ve devam ediyor:

"Travma yaşayan insanlar, bu olaylarla ilgili 
hatıraları nedeniyle çok çeşitli rahatsız edici 
semptomlar yaşayabilirler. Zaman alacak olsa 
da keşfimiz potansiyel olarak mevcut terapilerle 
birlikte kullanılabilecek bu anıları zayıflatmak için 
yeni tekniklerin yolunu açabilir.”

BIR SES INSANLARA ANILARI   
NASIL UNUTTURUYOR?

Çalışmada, 29 katılımcıya bir grup kelime çiftleri 
arasında bir ilişki olduğu öğretildi. Örneğin, grup 
“çekiç – ofis” ve “çekiç – Cardi B” kelime çiftlerini 
öğrenmesi gerekiyordu.

Daha sonra, katılımcılar bir gece York Üniversi-
tesi'nin uyku laboratuvarında uyudu. Uyurken, 
araştırma ekibi beyin dalgalarını analiz etti ve 
ardından derin veya yavaş dalga uykusuna (üçün-
cü aşama uyku olarak da bilinen) ulaştıklarını 
belirlediğinde her katılımcı için nesneyi ifade eden 
kelimeyi yani 'çekiç' kelimesini onları uyandırma-
dan sessizce dinletti.

Daha önceki araştırmalar, bir çift kelimeyi öğ-
renmenin ve ardından uyku sırasında o kelimeyle 
ilişkili bir ses duymanın, katılımcıların ertesi sa-
bah uyandıktan sonra kelime çifti için hafızayı 
iyileştirebileceğini bulmuştu.

Bu proje ise kelime çiftleri üst üste geldiğinde 
bir çift için bellekte bir artış meydana geldiğini, 
ancak diğer çift için bellekte bir azalma meydana 
geldiğini buldu. 

Araştırmacılar, bunun uyku sırasında ilişkili sesleri 
çalarak seçici unutmayı teşvik etmenin gerçekten 
mümkün olduğunu gösterdiği sonucuna varıyor.

UYKU SIRASINDA ÖNEMLI  
BAĞLANTILAR GÜÇLENIRKEN   
ÖNEMSI GÖRÜLENLER ATILIYOR

“Uyku ve hafıza arasındaki ilişki büyüleyici. Uy-
kunun hafıza işleme için kritik olduğunu biliyoruz 
ve hafızalarımız genellikle bir uyku periyodundan 
sonra daha iyi oluyor. Çalışmadaki kesin mekaniz-
malar belirsizliğini koruyor, ancak uyku sırasında 
önemli bağlantıların güçlendirildiği ve önemsiz 
olanların atıldığı görülüyor” diyor York Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü'nden kıdemli çalışma yazarı Dr. 
Aidan Horner ve ekliyor:

"Bu araştırma, uykunun acı verici anıları zayıflat-
mak için kullanılabilmesi adına bu sürecin mani-
püle edilebileceği olasılığını ortaya koyuyor. Araş-
tırma ekibimiz için sonraki adım, bu ipuçlarının 
unutmaya nasıl yol açtığını anlamak, böylece aynı 
tekniği mevcut gerçek dünya anılarını zayıflatmak 
için kullanıp kullanamayacağımızı belirlemektir.”

Kaynak: https://tr.euronews.com/2022/10/19/

Uyku ve hafıza 
arasındaki ilişki 
büyüleyici. Uyku 
sırasında önemli 
bağlantıların 
güçlendiği 
ve önemsiz 
olanların atıldığı 
araştırmaların 
sonucunda 
ortaya çıkıyor.

∕
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BİLİM

Ödüllerin sahipleri şöyle:

2022 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü:
"Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve in-
san evrimine ilişkin keşifleri nedeniyle" Svante 
Pääbo'ya verildi.

2022 Nobel Kimya Ödülü:
Bu yılki sahipleri klik kimya ve bioortogonal kimya 
alanındaki çalışmaları ile Carolyn R. Bertozzi, Mor-
ten Meldal ve K. Barry Sharpless oldu. “Molekülleri 
bir araya getirirken yaptıkları çalışmalar” ve “çift-
dikgen kimyası üzerindeki çalışmalar” nedeniyle 
10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 915 bin dolar) 
ödülün de sahibi oldu.

2022 Nobel Fizik Ödülü:
Bu yılki sahipleri "dolanık fotonlarla yapılan de-
neyler ile Bell eşitsizliklerinin ihlal edildiğini ortaya 
koyan ve kuantum bilgi bilimine öncülük eden" 
çalışmaları ile Alain Aspect, John F. Clauser ve 
Anton Zeilinger oldu.

2022 Nobel Barış Ödülü:
Antikomünist Belarus Halk Cephesi kurucuların-
dan Ales Bialiatski ile Rusya'daki antikomünist 
"insan hakları örgütü" Memorial'a ve Ukrayna'dan 
Center for Civil Liberties'e verildi.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü:
Bu yılki sahibi Annie Ernaux oldu. Ernaux, ödüle 
"kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve 
kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarma cesareti" 
nedeniyle layık görüldü.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü:
“Bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma 
yaptıkları için” Ben S. Bernanke, Douglas W. Dia-
mond ve Philip H. Dybvig'e verildi.

2022 
NOBEL 
ÖDÜLLERİ
2022 Nobel tıp, kimya, fizik, barış, 
edebiyat ve ekonomi ödülleri sahiplerini 
buldu. 2022 Nobel Ödülleri tıp, kimya, 
fizik, barış, edebiyat ve ekonomi 
alanında 12 isim ve 2 sivil toplum 
kuruluşuna verildi. 
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KISA-KISA

Fransız bilim insanları, çok düşünmenin 
neden fiziksel işler kadar yorabileceğini yeni 
araştırmalarında ortaya koydu. Beynin işlevi 
için gerekli moleküllerin, çok fazla bilişsel efor 
sarf ettiren görevlerde daha da fazla üretildiği, 
bunun da sinir sistemine zarar verdiği bulundu. 
Beyninde, her ne yapılıyorsa onu bırakarak 
vücudu korumak için, bitkinlik hissi verdiği 
saptandı.  Current Biology adlı bilimsel dergide 
yakın zaman önce yayımlanan makalede 
yayımlanan sonuçlar, daha fazla iş verilenlerin 
kontrol grubuna göre daha fazla yorgunluk ve 
gözbebeğinde daha az büyüme gösterdiğini 
ortaya koydu. Zaman geçtikçe daha çok 
iş verilenler, kendilerine daha hızlı ödül 
verilmesini istedi. Fakat ikna gücü en yüksek 
kanıt, beyinden geldi. Daha çok iş yapanların, 
beynin bilişsel kontrolünden sorumlu kısmı 
lateral prefrontal kortekslerinde yer alan 
sinapslarında daha fazla glutamat saptandı. 

Nature'a göre, DNA, batı Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki çamurlu bölgelerden alınan 
örneklerde keşfedildi. Araştırmacılar, 
ipliklerin diğer birçok genetik molekülden 
daha uzun olduğunu ve kromozom dışı 
elementler (ECE'ler) olarak bilinen bir genetik 
yapı koleksiyonuna ait olduğunu buldu. 
Keşif, bioRxiv tarafından yayınlandı. Diğer 
türlerden gelen bilgileri kendi kovan zihinlerine 
asimile etmesiyle bilinen “Uzay Yolu”ndan 
“Borg” adı verildi. Borg, büyüklüğü nedeniyle 
araştırmacıları şaşırttı. Uzunluğu 600.000 ila 
bir milyon DNA baz çifti arasında değişmekte. 
Berkeley, California Üniversitesi'nde 
mikrobiyolog olan Jill Banfield, Borgların 
havadaki metanı yiyip yok ettiği bilinen 
Methanoperedens adlı bir mikroorganizma 
tarafından kullanılmış olabileceğine inanıyor. 
DNA yapısını daha fazla araştırmak için çığır 
açan CRISPR gen düzenleme öncüsü Jennifer 
Doudna ile iş birliği yapıyor. Sonuç olarak, 
Borg, iklim değişikliğine karşı büyük etkileri 
olabilecek etkileyici bir keşif olarak görülüyor. 

Yeni bir araştırmaya göre, kalp hastalığından 
mustarip olan içiciler sigarayı bırakarak beş 
sağlıklı yıl kazanabilir. Avrupa Kardiyoloji 
Derneği'nin bir kongresinde sunulan son 
bulgular, kalp krizi gibi akut koroner sendrom 
veya baypas ameliyatından sonra altı aydan 
fazla sigara içmeye devam eden 45 yaş ve 
üstü hastaları inceleyen bir çalışmanın sonucu. 
Ayrıca, toplamda takip edilen 989 hastadan 
elde edilen verilerde, sağlık operasyonlarından 
sonra sigarayı tamamen bırakan hastaların 
değerlerine de detaylı şekilde bakıldı. 
Araştırmacılar, her iki hasta türünde de sağlıklı 
geçen yıllardaki vücut değerlerine ilişkin 
değişimleri hesapladı ve karşılaştırdı. Sigarayı 
bırakmanın tahmini faydasının, üç farklı 
ilaç tedavisinin tümü birden kullanılmasıyla 
karşılaştırılabilir seviyede olduğu bulundu. 
Buna göre sigarayı bırakmak 4.81 'olaysız yıl' 
kazanımı sağlarken, üç ilaç tedavisinin birlikte 
kullanımı 4.83 'olaysız yıl' kazanımı sağladı.

Çinli bilim insanları, bükülebilen ve kıvrılabilen 
ince buz şeritleri geliştirmeyi başardılar. 
Science dergisinde yayınlanan yeni bir 
makaleye göre, araştırmacılar bunu "elastik 
buz mikro lifleri" olarak tanımlıyor. Kırılgan 
olmak, baskı ve güç altında kırılmak yerine, buz 
tel gibi bükülebiliyor. Hatta, Gizmodo'ya göre, 
bilim insanları buzu oluşturmak için su buharını 
sıvı nitrojen kullanılarak soğutulan küçük bir 
odaya aktardılar. Araştırmacılar, odanın içine 
elektrikli bir tungsten pimi yerleştirdi ve 2.000 
volt ile elektriklendirdi. Bu da yavaş yavaş 
buz mikro liflerini oluşturdu. Ekip daha sonra 
odanın sıcaklığını -70 ila -238 Fahrenheit 
derece arasında değiştirdi. Böylelikle 
mikrofiberlerin en düşük sıcaklıklarda 
inanılmaz derecede esnek hale geldiğini 
keşfedildi. Bilim adamları, şaşırtıcı ve ilginç 
bir keşif olmasının yanı sıra, mikrofiberlerin, 
fiber optik kablolar gibi ışığı iletmek için 
kullanılabileceğine de inanıyorlar.

Weizmann Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 
deneyde farelerden alınan kök hücreler, 
embriyo benzeri yapılara dönüştürüldü. 
İsrail'deki çalışmalarda döllenen yumurtalar 
yüzünden gelişmeyen 'sentetik' olarak 
adlandırılan embriyoların, doğal embriyolarda 
organların ve dokuların nasıl geliştiğinin 
anlaşılmasında bilime yardım edeceği 
belirtildi. Aynı araştırma ekibi geçen sene, 
doğal fare embriyolarının rahim dışı birkaç 
gün hayatta kalabilmesini sağlayan mekanik 
bir rahim geliştirdi. Son çalışmada da aynı 
cihaz kullanılarak, farelerin kök hücrelerinin 
yapay embriyoda bir haftadan uzun süre 
hayatta kalması sağlandı. Yapay embriyodaki 
hücrelerin bazılarının kimyasal enjekte 
edilmesiyle bazılarının ise herhangi bir 
müdahale olmadan organlara veya dokulara 
dönüştüğü belirtildi. Araştırmacılar bu ilerleme 
sonrasında hayvanlar üzerinde yapılan 
deneylerin azalmasını ve organ naklinde yeni 
hücre ile doku kaynaklarının bulunmasının 
beklediğini açıkladı.

Bilim insanları; felçli bir adamın düşüncelerini 
okuyabilen, bunları yazılı kelimelere 
dönüştürebilen ve sesle iletişim kurması 
için yeni bir yol sağlayan bir sinir implantı 
geliştirdiler. Araştırmaya göre, "Pancho" 
olarak bilinen hastanın yapması gereken 
tek şey yüksek sesle konuşmaya çalışmak 
ve sistem niyetini anlayacak, düşüncelerini 
belirli kelimelere dönüştürerek bir ekranda 
gösterecek. Beyin-bilgisayar arayüzü 
araştırmaları dünyasında tek bir kelime 
söylemeden net bir şekilde iletişim kurma 
yeteneği büyük bir keşif olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda NYT'nin bildirdiği üzere araştırmacılar 
Pancho'nun daha önce iletişim yeteneğine 
sahip olup olmadığından bile emin değillerdi. 
Şimdilik, sistem kusurlu olmaya devam 
ediyor. Düşüncelerini çözen algoritma, 9.000 
denemesinin kabaca yarısında doğru kelimeyi 
tahmin etti. Ancak NYT, Pancho'nun ekrana 
önceden yazılmış cümleleri okuduğunda bu 
sayının fırladığını belirtiyor. 

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin 
(CDC) araştırmasına göre, daha önce Covid-19’a 
yakalanan ve doğal antikor üretenler, aşı olup 
daha önce enfekte olmamış olanlara göre 
Delta varyantından daha iyi korundu. Bununla 
birlikte söz konusu araştırmayı kaleme alanlar, 
aşılanmamış kişilerde hastaneye yatış, uzun 
vadeli etkiler ve ölüm risklerinin aşılı kişilere 
oranla daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, 
bir strateji olarak sadece doğal bağışıklığa 
güvenilemeyeceği ve aşının en güvenli strateji 
olmaya devam ettiği uyarısında bulundu. 
Covid-19 Delta varyantının etkili olduğu dönemde 
gerçekleştirilen araştırmanın verileri, daha önce 
enfekte olanların tekrar Covid-19’a yakalanma 
oranının, sadece aşılananların hastalığa 
yakalanma oranından daha düşük kaldığını 
gösterdi.

Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nden ve 
Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, dünyanın en mutlu ülkelerinde 
aslında bir "mutluluk paradoksunun" ortaya 
çıktığını tespit etti. Hakemli bilimsel dergi 
Scientific Reports’ta yayımlanan araştırmada 
mutlu olma baskısının aslında kasvetli bir ruh 
haline yol açtığı ve bireylerin esenliğini kötü 
etkilediği görüldü. Araştırmada 40 ülkeden 
7 bin 443 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılara 
duygusal durumlarının, akıl sağlığı, yaşam 
memnuniyetleri ve duygu durum şikayetlerinin 
uzmanlarca anlaşılmasını sağlayacak sorular 
yöneltildi. Araştırmacılar, mutlu olma baskısının 
aslında hemen hemen her yerde görülebildiği 
ve akıl sağlığının kötüye gitmesiyle ilişkili 
olduğu sonucuna vardı. Birleşmiş Milletler‘in 
149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle 
hazırladığı son raporda Finlandiya, Danimarka, 
İsviçre, İzlanda ve Hollanda dünyanın en 
mutlu ilk 5 ülkesi oldu. Listenin son sırasında 
Afganistan yer alırken, Türkiye ise 104. sıraya 
yerleşti.

ÇOK DÜŞÜNMEK 
YORGUNLUĞA YOL 
AÇIYOR!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE  
YARDIMCI OLAN DNA  

BÜKÜLEBİLİR BUZ 
TASARLANDI  

KÖK HÜCRELERDEN 
YAPAY EMBRİYO 

SİGARAYI BIRAK!  
5 YIL DAHA SAĞLIKLI  
YIL YAŞA!  DOĞAL BAĞIŞIKLIK 

AŞILARDAN DAHA GÜÇLÜ!

BEYİN OKUMA 
TEKNOLOJİSİ 

DÜNYANIN EN MUTLU 
ÜLKELERİNDE YAŞAMA 
BEDELLERİ 
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verilerin anlaşılmasının gökyüzünde olanlara ait 
bilimsel sonuçlara varmak için büyük önem ta-
şıdığını vurguluyor.

Yetkililerden Thomas Zurbuchen bunu "Verileri, 
bilim insanlarının dili ve açıklanamayanı açıkla-
nabilir yapıyor" sözüyle dile getiriyor.

NASA'nın kurduğu UFO heyetinin başında Prince-
ton Üniversitesi astrofizik bölümü eski başkanı 
David Spergel bulunuyor. Mountainview Enstitüsü 
Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) araştırmacıların-
dan Anamaria Berea, Rhode Island Üniversite-
si'nden deniz bilmci biyolog Paula Bontempi ve 
California Üniversitesi'nden astrofizikçi Shelley 
Wright heyetteki üyelerden bazıları.

ARAŞTIRMALAR UFO'LARA DAIR YAKLAŞIMDA 
DÖNÜM NOKTASI OLUŞTURUYOR

ABD'li üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileri 
beş ay kadar önce Amerikan Kongresi'ne bilgi 
vererek kaydedilen UFO görüntüler listesinin 
400'e ulaştığını, ancak bunların çoğunun ya ileri 
dünyevi teknolojiler, atmosferik ya da yabancı 
cisim olarak açıklanamadığını belirtmişti.

Pentagon tarafından yayınlanan videoların bazıla-
rında, bilinen havacılık teknolojisinin ötesinde hız 
ve manevra kabiliyeti sergileyen ve görünür bir 
itici gücü ya da uçuş kontrol yüzeyi bulunmayan 
gizemli havai nesneler görülüyor.

NASA ve Pentagon'un paralel yürüttüğü çaba-
lar, UFO'larla ilgili 1940'lardan bu yana yapılan 
gözlemlerin sonuçlarını çürütmek, saptırmak ve 
kötülemek için çaba harcadığı ifade edilen Ame-
rikan hükümetinin yaklaşımı açısından önemli bir 
dönüm noktası oluşturuyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 
tanımlanamayan uçan nesneler, yani UFO'lar-
la ilgili çığır açacak çalışması başladı. Çalışma 
kapsamında bilim dünyasından farklı alanlarda 
çalışan uzmanlar UFO'ların sırrını çözebilmek için 
bir araya geldi.

Amerikan hükümeti tarafından "tanımlanamayan 
havai fenomen" (UAP) olarak ifade edilen UFO'ların 
var olup olmadığı on yıllardır merak uyandırıyor. 
NASA tarafından bir araya getirilen 16 üyeli heyet, 
bu çalışmada resmi ve ticari sivil sektörlerin der-
lediği görüntü ve diğer verileri değerlendirmeye 
odaklanacak.

Ancak NASA tarafından başlatılan bu çalışma-
nın amacının geçtiğimiz dönemde ABD Savunma 
Bakanlığı Pentagon tarafından başlatılan diğer 
bir araştırmadan farklı olarak sivil kaynakları 
içerdiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan Pentagon 
araştırmasında askeri pilotlar tarafından rapor 
edilen bilgilerin ABD savunma ve istihbarat yet-
kilileri tarafından değerlendirilmesi amaçlanıyor.

AÇIKLANAMAYANI AÇIKLAMAK

NASA haziran ayında çalışma için heyetin oluş-
turulduğuna dair yaptığı açıklamada UFO'ların 
kökeninin dünyanın dışından olduğuna dair bir 
kanıt olmadığını belirtmiş ve heyetin dokuz ay 
sürecek çalışma sırasında UFO'lara ait verileri 
analiz etmek için bir yol haritası önermeden 
önce, görüntülerin nasıl organize edilip incele-
neceğine ilişkin kendi stratejisini oluşturacağını 
ifade etmişti.

NASA çalışmasına ait ilk raporun önümüzdeki yılın 
ortalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 
Çalışmada yer alan NASA yetkilileri UFO'lara ait 
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OPSIS LiquidLINE
KjelROC Analyzer
High Precision Kjeldahl System 
with Wireless Communication

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) 
tarafından, vatandaşların yetiştirmesi için gene-
tiği değiştirilmiş mor domates tohumları satın 
almalarının sağlanacağı duyuruldu. 2023 yılında 
hayata geçirilmesi düşünülen bu duruma Norfolk 
Plant Sciences (NPS) Ltd. şirketi öncülük ediyor.

MOR DOMATESLER DENETIMLERDEN GEÇTI

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), 
7 Eylül Çarşamba tarihinde Düzenleyici Durum İn-
celemesi yayınlayarak konuya netlik getirdi. USDA 
Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi’nin ve-
rilerine göre, “Norfolk Plant Sciences Şirketi’nin 
genetiği değiştirilmiş domateslerinin, zarar verme 
olasılığının düşük olduğu” belirtildi. Bu karara 
göre mor domates artık “Genetik Mühendisliğiyle 
Değiştirilen veya Üretilen Organizmaların Hare-
ketlerini” sınırlayan düzenlemelere tabi değil.

YÜKSEK DÜZEYDE ANTIOKSIDAN VE 
ANTOSIYANINLER IÇERIYOR

Mor domateslerin 2023 itibariyle insan hayatına 
gireceği konuşulurken, onu üreten şirket olan 
NPS’den de bahsetmek gerekiyor. NPS, John 
Innes Center ve The Sainsbury Laboratory’den 
Norwich Research Park’ta bulunan dünyanın önde 
gelen iki araştırma enstitüsünden biri. Şirket, 
Profesörler Cathie Martin ve Jonathan Jones 
tarafından İngiltere’nin ilk Genetiği Değiştirilmiş 
Mahsul şirketi olarak kuruldu. Amacı ise gelişmiş 
sağlıklı bileşiklerle, bitkilere yönelik araştırma-
larını ticarileştirmenin yollarını bulmak olarak 
belirtiliyor.

NPS’nin mor domatesleri kurumun resmi internet 
sitesinde şu şekilde anlatılıyor, “Mor domatesler, 
normalde yaban mersini ve böğürtlen gibi mey-
velerde bulunan yüksek düzeyde antioksidan ve 
antosiyaninleri içermesi için, genetiği değiştirilmiş 
ve geliştirilmiştir”. Bu sağlıklı domatesleri geliştir-
mek için 2008 yılından bu yana uğraş veren Prof. 
Cathie Martin bu yeni habere olan heyecanını dile 
getirirken, “Bu harika, bu günü göreceğimi hiç dü-
şünmemiştim. Sağlıklı mor domatesleri yemekten 
heyecan duyan birçok insanla paylaşma hayalime 
artık bir adım daha yaklaştık” dedi.

KALP-DAMAR VE BAĞIRSAK DOSTU,   
KANSER DÜŞMANI

Mor domatesleri geliştiren NPS, domateslerin 
içeriği ve faydası hakkında bilgi verirken, “Bir-
çok bağımsız çalışma, antioksidanların ve anto-
siyaninlerin kanser oluşumunu azaltabileceğini, 
kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirebileceğini, 
sağlığı ve refahı iyileştirebileceğini göstermekte-
dir. Laboratuvar çalışmaları ayrıca bu bileşiklerin 
huzursuz bağırsak sendromunu hafifletmeye yar-
dımcı olabileceğini düşündürmektedir” ifadelerini 
kullanıyor.

Ürünün Birleşik Krallık ’ta değil Amerika’da satışa 
sunulmasını buruk bir sevinç olarak nitelendiren 
Prof. Martin, “Ancak bu durumun artı yanı, evde 
yetiştiricilere odaklanarak tüketici odaklı ola-
bilmek. Böylece diğer ürünleri geliştirmek için 
gereken geri bildirimi ve ilgiyi alabileceğiz” diye 
konuştu.

Kaynak: www.bilimma.com/   
Tuğçe Karayel Çalışkan

GENETİĞİ 
DEĞİŞTİRİLMİŞ 
MOR DOMATESLER 
2023’TE PİYASADA!
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Afrika ve Orta Asya bölgelerinin tam ortasında 
yer alması bakımından, Türkiye'deki büyümeye 
ve potansiyele güveniyor, yatırımlarımızı sürdü-
rüyoruz. İstanbul'da faaliyet gösteren boya, yapı 
kimyasalları ve gıda laboratuvarımıza ek olarak 
açtığımız kişisel bakım ve kozmetik laboratu-
varımız sayesinde hem müşterilerimize hem de 
tedarikçilerimize daha geniş kapsamlı bir hizmet 
sunma imkanına kavuşacağız" dedi.

Zakuto, "Türk kozmetik sektörüne destek olacak 
bu merkezi açmamızın üç ana amacı var. Birincisi, 
bu alandaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını, proje-
lerini göz önünde bulundurarak, onlara daha iyi 
teknik destek verebilmek. İkincisi global trendleri, 
gelişmeleri sektöre aktarabilmek, bu doğrultu-
da ürünler sunabilmek. Üçüncüsü ise, uygulama 
yaparak hem hammaddelerimizi daha iyi analiz 
etmek hem de satış ekibimize teknik eğitim ve-
rebilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.haberturk.com

Özel kimyasal ve gıda bileşenleri alanında faaliyet 
gösteren Hollanda merkezli kimya şirketi IMCD, 
Türkiye'de yeni bir yatırımı hayata geçirdiğini bil-
dirdi. 18 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren şirke-
tin, İstanbul'daki üçüncü laboratuvarını kozmetik 
sektörünün hizmetine sunduğu kaydedildi. 3.4 
milyar Euro ciroya sahip şirketin, kozmetik alanın-
da hem iç pazarda hem de bölge ülkelerde artan 
talebi göz önünde bulundurarak, Türkiye'deki 
yatırımlarını genişletme kararı aldığı belirtildi.

Laboratuvarın, Türkiye'de ürünlerini geliştirmek 
ya da yeni ürün oluşturmak isteyen kozmetik 
sektörüne açık olacağı aktarıldı. Genel faaliyet 
alanlarında Türkiye'de 2 bini aşkın şirkete hizmet 
verdiklerini, kozmetik sektörü özelinde ise 300 
üreticiyle çalıştıklarını kaydeden IMCD Türkiye 
Genel Müdürü Aylin Zakuto, "Kişisel bakım ve 
kozmetik sektörü, yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 
büyüme oranı ile Türkiye'de en dinamik ve en çok 
gelecek vaat eden pazarlardan biri konumunda. 
Sadece iç pazarda değil, Doğu Avrupa, Orta Doğu, 

Hollanda 
merkezli kimya 
şirketi IMCD, 
İstanbul'daki 
üçüncü 
laboratuvarını 
kozmetik 
sektörü için 
açtığını duyurdu.

∕

KOZMETİK 
SEKTÖRÜNE ÖZEL 
LABORATUVAR
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Mikrobiyoloji

Standartlara uyum ve yüksek kalite

%100
GUVEN

Analizlerinde

Ural Federal Üniversitesi’ndeki kimyagerler, insan 
tükürüğünün pH’ını belirlemek için bir sensör ya-
rattı. Bu, biyolojik sıvılarda pH’daki en küçük dal-
galanmaları yakalayan, güçlü ve kararlı emisyona 
sahip bir florofor oldu. Analiz, maddenin mikro 
dozları ve maddenin özel bir lamba ile ışınlandığı 
bir spektrometre kullanılarak gerçekleştirildi. 
pH verileri 5-7 saniye içinde görünüyor. Organik 
ve Biyomoleküler Kimya Departmanı ve Analitik 
Kimya Departmanı’nın bilimsel grupları tarafından 
yürütülen tükürük örnekleri ve sensör üzerinde 
yapılan ortak çalışmaların ilk sonuçları, Boyalar 
ve Pigmentler dergisinde açıklandı.

Tükürük pH analizi, erişilebilir ve invaziv olma-
yan bir klinik tanı yöntemidir. Yardımı ile gastrit, 
mide ülseri ve duodenit gibi belirli gastrointestinal 
hastalıklar erken bir aşamada tespit edilebilir. Tü-
kürüğün pH seviyesi dişleri de etkiler: tükürüğün 
asiditesindeki hafif bir artış bile diş çürümesine 
ve diğer sorunlara neden olabilir.

Yeni bileşik, uzun yıllar süren çalışmaların sonu-
cudur. Araştırmacılar, 2015’ten bu yana 70’den 
fazla yeni bileşik sentezledi ve çalıştı, bunlardan 
altısı istenen sonuçları gösterdi. Biri florofor ola-
rak seçilmiş ve sensörün temelini oluşturmuştur. 
Sonuç olarak, sensörün toksik olmadığı ve çevre 
dostu olduğu ortaya çıktı. Bunu oluşturmak için 
kimyagerler atom-ekonomik bir sentez yöntemi 
kullandılar: katalizörler (nikel, bakır, paladyum) 
veya ek reaktifler gerekli değildi. Ek olarak, sen-
sör suda çözünüyor.

“Klasik sentez yönteminde, iki molekül birbiriyle 
etkileşime giren aktif parçalara ihtiyaç duyar ve 
böylece yeni bir bileşik elde edilir. Ancak ‘yeşil 
kimya’ ilkeleri, reaksiyonların yan ürün olmadan, 
çözücüler (su) ve minimum aktif parça kullanı-
mı ile toksik olmayan ortamda gerçekleşmesini 
gerektirir. Bu aktif fragmanlar çıkarılırsa, geriye 
organik kimyadaki en basit karbon-hidrojen bağı 
kalır. Reaksiyon ikisi arasında gerçekleşir. Bu şe-
kilde atomik bir tasarruf elde edilir. Çünkü reak-
siyon C-H/C-H arasında gerçekleşir, yan ürünler 
daha çok su veya benzer bir bileşiktir. Sentez, 
daha az yan ürün ve zararlı ürün ile sonuçlanır” 
diyor Moseyev.

UrFU kimyagerleri tarafından elde edilen yeni 
kemosensörler, suyu (asitlik, metallerin veya 
toksinlerin varlığı) analiz etmek ve hücre içi sü-
reçleri aydınlatmak için floresan problar olarak 
kullanılabilir. Bileşik, hücrenin belirli bir yerinde 
birikir ve hücrenin belirli bir bölümünü boyar. An-
cak, bu uygulama hattı henüz keşfedilmemiştir.

Genel olarak, biyomedikal uygulamalara ek olarak, 
UrFU kimyagerleri tarafından elde edilen organik 
floroforlar, pratik uygulamalarının geniş olanakları 
nedeniyle diğer alanlar için de umut verici malze-
melerdir. Özellikle floroforlar moleküler elektronik-
te kullanılmaktadır. Güneş pillerinin “kalbi” (çalışan 
elementler) benzer organik moleküllerdir. Başka 
bir örnek, bilgisayarların ve monitörlerin OLED 
ekranlarıdır. Ayrıca belirli fotofiziksel özelliklere 
sahip organik bir moleküle dayanırlar.

Kaynaklar: Timofey D. Moseev ve diğerleri, Fluo-
roaromatic 2H-imidazol bazlı push-pull florofor-
lar: Tükürükte pH’ı algılamak için problar olarak 
sentez, teorik çalışmalar ve uygulama fırsatları, 
Boyalar ve Pigmentler (2022). DOI: 10.1016/j.dye-
pig.2022.110251 /www.bilimoloji.com

  KİMYAGERLERDEN  
  SÜPER SENSÖR  
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Gıda numunelerinde pestisitlerin incelenmesi, matrisin karmaşıklığı nedeniyle oldukça 
zorlayıcıdır. Bazı pestisitlerin miktarını belirlemek için kolay, hassas ve hızlı yöntemlerden 
biri UFMS GC-MS/MS’dir.

Smart Productivity: Aktif zaman yönetimi özelliği ile sistemin bakım gerektirdiği veya 
değişikliklerin yapıldığı zamanların uygun şekilde yönetimi. Bu sayede, sistemin daha verimli 
kullanılması ve daha fazla çalışma süresi.

Smart Performance: Etkin iyon kaynağı ve çarpışma hücresi ile düşük dedeksiyon limitleri. Yüksek 
hızlı tarama kontrolü (ASSP) ve simultane SCAN/MRM analiz modu ile tek analizde hassas kantitatif 
veri eldesi.

Smart Operation: Smart MRM ile analitik koşulların otomatik olarak ayarlanması sayesinde tam 
otomatik MRM metot geliştirme.

Residual Pesticides Database ile pestisit standartları kullanılmadan hızlı kalıntı pestisit taraması.

LabSolution Insight Yazılımı ile MRL Değerlerinize göre Sonuçlarınızı Filtreleyin!

Insight yazılım araçları ile kolay veri incelemesi ve kritik veri değerlendirilmesi.

GC-MS/MS, yüksek hassasiyetli iyon kaynağı ve overdrive lensli son derece hassas dedektörü 
sayesinde, üretilen iyonların verimli bir şekilde seçip tespit edilmesi. Böylece GC/MS modundaki 
SCAN ve SIM ölçümleri için yüksek hassasiyet ve sistemin klasik GC/MS olarak da kullanılması.

SHIMADZU GC-MS/MS ile analiz edilebilecekler pestisit ile sınırlı değil! 

Fos�n, Etilenoksit, 3-MCPD, Dioksin vb. analizler.

Limitlere meydan okuyun!
Ultra Fast GC-MS/MS: Hızlı ve Hassas
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İnsanoğlu binlerce yıldır bitkileri her alanda ya-
şamlarının içine almıştır. Özellikle yiyecek, içecek, 
giyim, ilaç ve estetik anlamda en başta bitkiler 
kullanılagelmiştir. Bu durum günümüz ilerleyen 
bilimsel gelişme şartlarında da hâlen geçerliliğini 
korumaktadır.

İlk insanlardan günümüze dek bitkiler besin 
olarak temel kaynak oluşturmaktadır. Bitkilerin 
fotosentez yolu ile şeker üretimi sağlamaları 
insanlara besin yönünden faydanın en önemli 
kısımlarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde 
de nişasta ve şeker üretimi bakımından neredey-
se tamamen (hayvansal şeker kaynağı olan bal 
hariç) bitkilere bağımlı durumdayız.

Karbonhidratlar (dolayısıyla şekerler) bitkilerin 
enerji molekülleri ve yapısal bileşenleridirler. Bu 
yapısal bileşenler aynı zamanda başta hayvanlar 
olmak üzere diğer canlılar için besin (dolayısıyla 
enerji) yönünden büyük önem arz etmektedir. 
Karbonhidratların tek şeker (monosakkarit), çift 
şeker (disakkarit) ve çok şeker (polisakkarit ve 
nişasta) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bütün bit-
kilerde bu şekerler mevcuttur.

İnsanlar bitkilerdeki bu yapısal bileşenleri keşfet-
tiği günden bugüne diyetine katmaktadır. İlk defa 
milattan önce Hindistan’da keşfedilip bitkilerden 
şeker eldesine başlandığı konusunda bilim insan-
ları hemfikirdir. Günümüzde de neredeyse hemen 
her ülkede şeker üretimi yapılmaktadır. Özellikle 
iki bitki şeker üretiminin ana kaynağı konumun-
dadır. Bu iki bitki; buğdaygillerden Saccharum 
officinarum (şeker kamışı) ve horozibiğigillerden 
(eskiden ıspanakgillerde sınıflandırılmaktaydı) 

sanayinde hammadde ve yakıt olarak da yetiş-
tirilip kullanıldığı bilinmektedir.

Görüldüğü üzere bitkilerden elde edilen şekerin 
besin başta olmak üzere birçok farklı alanda 
insan için büyük önem arz ettiği ve insanoğlu-
nun yalnız şeker yönünden bile bitkilere bağımlı 
konumda olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynaklar:

 Ê Er, C., Uranbey, S. 1998. Nişasta ve Şeker 
Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Ders Kitabı, Yayın No; 1504, s. 334.

 Ê Graham, L. E., Graham, J. M., Wilcox, L. W. 
(Çeviri Editörü: Kani Işık). 2008. Bitki Biyoloji-
si. Palme Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.

 Ê Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, 
M. T. (Editörler) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi 
(Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Ya-
yını, İstanbul.

 Ê WFO (The World Flora Online). 2022. Erişim: 
http://www.worldfloraonline.org/, Erişim 
Tarihi: 02.05.2022.

 Ê https://www.bilimya.com/seker-ureten-bit-
kiler.html

Beta vulgaris (şeker pancarı)’dır. Dünya şeker 
üretiminin yaklaşık 3’de 2’si şeker kamışına, geri 
kalan kısmı ise (yaklaşık yüzde 35’i) şeker pan-
carına dayalıdır.

Şeker pancarı ve şeker kamışı dışındaki bitki-
lerden de şeker üretiminin yapıldığı ama yaygın 
üretimin olmadığı bilinmektedir. Zirai olarak şe-
ker üretiminde iki bitkinin yetiştiriciliğinin hâkim 
olduğu görülmektedir. Şeker pancarı ve şeker 
kamışından sonra az da olsa dünyada hurma, 
şeker darısı ve şeker akçaağacı (Acer saccharum; 
‘saccharum’ şeker anlamına gelmektedir) gibi 
bitkilerden de şeker elde edildiği bilinmektedir. Bu 
bitkilerden sonra nispeten çok az da olsa süpür-
gedarısı (Sorghum bicolor; eski adı ile Sorghum 
saccharatum) ve bazı muhtelif meyve ağaçların-
dan da şeker eldesinin yapıldığı görülmektedir. 
Dünyada üretimi az ve sınırlı olup ülkemizde de 
son yıllarda üretimine başlanan papatyagillerden 
bir bitki olan şekerotu (Stevia) da şeker eldesinde 
kullanılan bitkilerdendir.

Ülkemizde keza şeker kamışı ve şeker pancarı-
nın şeker üretiminde baskın bitkiler konumunda 
oldukları bilinmektedir. Lakin dünyadaki şeker 
kamışından şeker üretiminin aksine ülkemizde-
ki üretimi azdır bunun yerine daha çok şeker 
pancarından şeker üretimi yapılmaktadır. Şeker 
pancarı ve şeker kamışı yetiştiriciliğinin ülkemiz-
de 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapıldığı farklı 
kaynaklarda bildirilmiştir.

Şeker kamışı ve şeker pancarının yalnız besin 
amaçlı yetiştirilmediği aynı zamanda hayvan 
yemi, yakacak, inşaat malzemesi, gübre, kâğıt 

ŞEKER ÜRETEN

Biyolog Muhyettin Şentürk
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Covid-19’un neden olduğu izolasyon uygulamaları 
sürecinde ABD’de kazara yaşanan zehirlenmeler 
ciddi ölçüde artış gösterdi. Bu vakalar geçen yıla 
kıyasla 2020’nin ilk üç ayında yüzde 20 oranında 
arttı. Dezenfektan ve temizlik maddelerine maruz 
kalmakla ilgili 45,550 arama yapıldı ve bunların 
neredeyse üçte ikisi çamaşır suyunu, diğerlerinin 
çoğuysa alkol içermeyen dezenfektanları ve el anti-
septiklerini içeriyordu. Genellikle yaşanan sorunların 
çoğu, insanların farkında olmadan ya da yanlışlıkla 
farklı temizlik maddelerini birbirine karıştırmasının 
sonucunda meydana geldi.

Covid-19 endişesi nedeniyle etrafımızdaki her şeyi 
temizlemek ve dezenfekte etmek şu anda herkesin 
fazlaca çaba gösterdiği bir mesele. Ama bunu doğru 
bir şekilde yapmak ve temizlik maddelerini doğru bir 

maddelerinin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan 
zehirli dumanlar insanların hastanelik olmasına ve 
de ölümlerin yaşanmasına sebep oldu. Bu örnek-
lerinden birinde, daha önceden içine kuvvetli bir 
asidik temizlik maddesinin döküldüğünü bilmediği 
kuvvetli bir çamaşır suyu solüsyonuyla yerleri pas-
paslayan ABD’deki bir restoranın müdürü hayatını 
kaybetti çünkü bu karışım kapalı alanda öldürücü 
miktarlarda olan klor üretti. Bir diğer olaydaysa, 
yine ABD’de marketten aldığı ürünleri çamaşır suyu 
ve sirke karışımıyla temizleyen bir kadın solunum 
zorluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu karışımın 
da klor üretilmesine neden olduğu düşünülen bu 
vakadaysa, söz konusu kadın iyileşmeyi başardı.

Imperial College London’dan Olga Kuzmina, temizlik 
maddelerinin birbiriyle olan uyumsuzluğunun ilk 

şekilde kullanmak da şimdi daha önce hiç olmadığı 
kadar önem taşıyor.

Piyasada birçok temizlik ürünü bulunuyor. Her ne 
kadar bunların çoğu kendi başına aşındırıcı ve toksik 
olsa da doğru bir şekilde ve ayrı ayrı kullanıldıkla-
rında hepsi de etkili sonuçlar veriyor. Ancak bunları 
karıştırmak (yetkililer son zamanlarda insanları ko-
ronavirüsten korunmak adına bunu yapmamaları 
yönünde uyarıyor), ürünlerin o kadar da etkili ol-
mamasına neden oluyor ve hatta trajik sonuçlara 
bile yol açabiliyor.

ZEHIRLI DUMANLARIN ORTAYA   
ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR

Yakın zaman önce yaşanan bazı örneklerde, temizlik 

belirtilerinin ıslığa benzer tarzda bir ses, buhar, ısın-
ma ve kabarcıklar olduğunu söylüyor. Kuzmina’ya 
göre, eğer karışımın miktarı azsa buna hemen bol 
miktarda su katılmalı. Bu sırada eğer mümkünse 
bulunulan mekanın daha çok havalandırıldığından 
emin olunmalı ya da buharı solumamak için orası 
terk edilmeli. Tepkimenin görünür işaretleri yok ola-
na kadar beklendikten sonra kalan sıvı eldiven kul-
lanarak boşaltılmalı. Eğer tepkime devam ediyorsa 
daha fazla su eklenmeli ama ona başka kimyasallar 
katarak nötralize etmeye çalışılmamalı. Ancak tep-
kimenin gerçekleştiği temizlik maddelerinin miktarı 
büyükse o zaman uzmanlar en temel önerinin o alanı 
boşaltmak ve eğer güvenliyse pencereleri açıp acil 
servisi aramak olduğunu söylüyor.

Kaynaklar: Chemistry World /www.bilimoloji.com

  TEMİZLİK KİMYASALLARI 
  KARIŞTIRILMAZ! 
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KAÇ GB?

Depolama birimleri, elektronik eşyalarımızdaki en 
önemli parçalardan biri. Bilgilerimiz, uygulamalarımız 
be dosyalarımız bu alanda tutuluyor be muhafaza 
ediliyor. Zamanla gelişen teknoloji, depolama kapa-
sitelerinin her gün biraz daha arttığını gösteriyor. Peki 
teknoloji, insan beyni ile kıyaslandığında durum ne?

Beynimiz, sürekli gelişen teknolojiye kıyasla ne du-
rumda? Genellikle bu soru her sorulduğunda pek 
çoğumuzun “sınırsız” diye kestirip attığı insan beyni 
kaç GB? 

Uzun süredir bilim insanları tarafından araştırılan bu 
konu, aslında tam olarak ortaya çıkmış değil. Bunun 
en büyük nedeni ise matematiksel bir deney yap-
manın mümkün olmaması. Bazı insanlar sabah ne 
yediğini unuturken, bazıları ise oldukça karmaşık ve 
uzun şeyler ezberleyebiliyor. Bu durum kişiden kişiye 
ciddi değişikliklere neden oluyor. Ancak araştırmacı-
lar, bir üst limit olduğu konusunda hemfikir. Yine de 
bazı tahminler mevcut.

Örneğin bazı araştırmacılara göre insan beyninde 
yaklaşık 100 milyar nöron bulunuyor. Bu nöronların 
her biri ortalama 1000 bağlantı kuruyor ve bu da 
yaklaşık 1000 potansiyel sinaps anlamına geliyor. 
Verilerin depolandığı bu sinapsların toplam sayısına 
baktığımızda 100 trilyon veri noktasına yani yaklaşık 
100 TB’lık bir alana ulaşıyoruz.

Bilim insanları gelecekteki Mars görevleri için yeni bir 
öneriyi tartışıyor; dalağın alınması. Peki ama neden 
böyle bir şey gündeme geldi?

Her ne kadar oldukça yüksek bir alandan bahsediyor 
olsak da sayılar kesin değil. Söz konusu hesaplama 
tahminlerden oluşuyor ve yüzde 100 doğruluk içermi-
yor. Gerçekte her beyin daha az ya da daha çok veri 
depoluyor olabilir. Beyin aktivitelerini modellemek için 
kullandığımız yöntemler, standart olarak ikili sayı sis-
temini temel alıyor. Ancak beynimiz büyük ihtimalle bu 
şekilde çalışmıyor. Bu nedenle “İnsan beyni kaç GB?” 
sorusuna doğru bir cevap vermek mümkün olmuyor.

 

Bu ölçümdeki bir başka önemli değişken ise anı-
larımız. Ne yazık ki elimizde anılarımızın ne kadar 
alan kapladığı ile ilgili net bir cevap yok. Beynimizin 
kapasitesi sınırlı olduğundan bu alan teorik olarak 
ölçülebilir. Ancak ne zaman bir cevaba ulaşılacağı şu 
an için gizemini koruyor. Günün sonunda bazı tah-
minler elimizde olsa da “insan beyni kaç GB?” sorusu 
şimdilik cevapsız kalıyor.

Kaynak: https://shiftdelete.net/insan-beyni-kac-gb 
/ Derleyen: Oğuz Çakır
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ÇEVRE

Çin’in yenilenebilir enerji konusunda dünyanın önde 
gelen ülkelerinden birisi olduğu bir gerçek. Hem rüz-
gar hem de güneş enerjisi üretme konusunda oldukça 
avantajlı olan ülke, artık kendi topraklarını da aşarak 
deniz üzerinde enerji üretmeye başlıyor.

Son olarak dünyanın en büyük açık deniz rüzgar tar-
lası projesini başlatan ülke, aynı zamanda dünyanın ilk 
deniz üstü hibrit enerji tesisini de kullanmaya başladı. 
Çin’in devlete ait kamu kuruluşu olan State Power 
Investment Corporation (SPIC), bir açık deniz rüzgar 
türbini ile birlikte çalışan dünyanın ilk açık deniz güneş 
enerjisi sitemini kurdu.

SPIC, Çin’deki beş büyük elektrik hizmeti veren şirket-
lerden biri olarak öne çıkarken aynı zamanda dün-
yanın en büyük fotovoltaik enerji üretim kuruluşu 
konumunda. İlk prototip, Çin’in doğusundaki Haiyang 
sahilinde yer alıyor. Proje, Norveç merkezli Ocean 
Sun’ın patentli yüzen güneş enerjisi teknolojisini 
kullanıyor.

Güneş enerjisi panellerinin kullanımı her geçen gün 
artarken maliyetler de önemli oranda düşmeye baş-
ladı. İki yüzer güneş paneli toplamda 0,5 megawatt 
enerji üretebiliyor. SPIC’in sahip olduğu bir rüzgar 
türbinindeki bir transformatöre bağlı olan paneller, 
rüzgar türbinine ait elektrik şebekesine bir deniz altı 
kablosu ile elektrik aktarıyor.

Pilot proje başarılı olursa 2023 yılında 20 MW’lık 
bir yüzer rüzgar-güneş enerjisi çiftliği inşa edilmsi 
planlanıyor. Ocean Sun, Temmuz ayında proje için 
tescilli yüzen güneş enerjisi teknolojisini lisanlamış 
durumda. Bu proje ilk gerçek açık deniz güneş paneli 
olarak nitelendiriliyor.

Rüzgar-güneş hibrit sistemi potansiyel olarak enerji 
üretiminde önemli bir avantaja sahip. Güneşin tepede 
olduğu saatlerde paneller tarafından önemli oranda 
enerji elde edilirken ve açık deniz rüzgar türbinleri 
ise tipik olarak öğleden sonra ve akşam saatlerinde 
güçlerinin çoğunu üretebiliyor. Çin ve Norveç ortak 
yapımı bu proje ile optimal enerji üretimi sağlanması 
muhtemel görünüyor. 

Kaynak: https://shiftdelete.net/dunyada-bir-ilk-de-
niz-ustu-hibrit-enerji-sistemi / Derleyen: Gökberk 
Baycan

DÜNYA’DA BİR İLK! 
DENİZ ÜSTÜ HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ

Çin, bir açık deniz rüzgâr 
türbini ile birlikte çalışan 
dünyanın ilk açık deniz güneş 
enerjisi sitemini kurdu.
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PSİKOLOJİ 

Örneğin, ABD'deki Minnesota Eyalet Üniversitesi'nde 
30 öğrencinin katılımıyla yapılan bir araştırmada oda 
renginin kırmızı olmasının bireylerin stres seviyesini 
artırdığı görüldü. İşte psikolojinizi iyileştirmek için 
kullanmanız ve kullanmamanız gereken renkler…

Yeşil - Doğada yaygın bir renk olan yeşilin stres sevi-
yelerini azaltma ve pozitiflik duygusunu teşvik etme 
yeteneğinin yanı sıra sakinleştirici bir etkiye sahip 
olduğu biliniyor. Aynı zamanda kişilerin odaklanma 
kapasitesini ve verimliliğini artırmasını da sağlayabilir.

Mavi - Açık mavi gibi soğuk renklerin sakinleştirici bir 
etkisi olduğu ve kaygıyı azalttığı düşünülüyor. Hatta bu 
renk tansiyonu düşürme ve uykusuzluğu gidermede 
de rol oynayabilir. Bu da maviyi yatak odası için ideal 
bir renk haline getiriyor.

Açık pembe - Minnesota Eyalet Üniversitesi'nde 
yapılan araştırma, yumuşak pembe tonlarının stres 
seviyesini azaltabildiğini göstermişti. Renk psikolojisi 
uzmanı Amy Wax, açık pembenin psikolog ve psikiyat-
ristlerin ofisleri için popüler bir renk olduğunu çünkü 
danışanları rahatlattığını söylüyor.

Beyaz - Beyaz genellikle temizlik ve tazelikle ilişki-
lendiriliyor. Aynı zamanda sakinlik, huzur ve pozi-
tif duyguları uyandırabilen bir başka renk. Ancak, 
kasvetli hissettiren koyu beyazlardan veya grilerden 
kaçınmak gerek.

Uzmanlar bu rahatlatıcı renklerin yanı sıra insanı kötü 
hissettiren ve strese sokan renklerin de olduğunu, ev-
lerde bu renklerden kaçınmak gerektiğini ifade ediyor.

Psikolojiyi kötü etkileyebilen bu renkler şöyle:
Kırmızı - Önceki araştırmalar kırmızının stres, kay-
gı, öfke ve hayal kırıklığı gibi hislerle ilişkili olduğunu 
göstermişti. Ayrıca bu rengin kan basıncını yükselttiği 
de görülmüştü.

Gri - Bazı gri tonları ev sakinleri tarafından sevilip 
tercih edilse de tüm duvarları boyamak için ideal bir 
renk olarak görülmüyor. Zira gri genellikle kasvet, so-
ğukluk ve depresyonla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda 
kaygı ve üzüntü duygularını betimlemek için sıklıkla 
kullanılan bir renk. Genellikle endüstriyel alanlarda 
ve beton manzarasında görülüyor.

Parlak sarı - Sarı genellikle heyecan, mutluluk ve 
Güneş ışığıyla ilişkilendirildiği için bu şaşırtıcı olabilir. 
Öte yandan uzmanlar özellikle yatak odası için ideal 
bir renk olmadığını söylüyor. Bu renk yaratıcılık ve 
enerji duygularını harekete geçirebilir ama uyuma-
ya çalışırken verimsiz. Ayrıca sarı tonlara uzun süre 
maruz kalmak da kaygıya neden olabilir.

Koyu kahverengi veya siyah - Uzmanlara göre oda-
larda karanlık ve iç karartıcı hissettiren renklerden 
kaçınmak gerekiyor. Siyah bir oda üzüntü, izolasyon 
ve korku hissettirebilir. Ayrıca koyu kahverengi yatak 
odalarına sahip kişilerin 8 saat yerine ortalama 6 saat 
uyudukları biliniyor.

Kaynak: Independent Türkçe, CNET, National Library 
of Medicine / Derleyen: Çağla Üren

RENK 
PSİKOLOJİSİNE

GÖRE 
EVİNİZİ HANGİ 

RENKLERE 
BOYAMALISINIZ?

Uzmanlara göre evin dizaynı 
ve hatta duvarlarda kullanılan 
boyanın rengi, sakinlerinin 
psikolojisini etkiliyor. Renklere 
çeşitli anlamlar atfediliyor ve 
sıcak renklerin insanı dışa 
döndürdüğü, soğuk renklerinse 
odaklanmayı artırdığı 
düşünülüyor. 
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FİZİK

Bristol, Viyana, Balear Adaları Üniversiteleri ve Kuan-
tum Optik ve Kuantum Bilgi Enstitüsü’nden (IQOQI-Vi-
yana) bir fizikçi ekibi, kuantum sistemlerinin zamanda 
hem ileri hem de geri olmak üzere iki zıt zaman oku 
boyunca eşzamanlı olarak nasıl evrimleşebileceğini 
gösterdi.

Communications Physics’in son sayısında yayınlanan 
çalışma, kuantum yasalarının çok önemli bir rol oyna-
dığı bağlamlarda zamanın akışının nasıl anlaşıldığını 
ve temsil edildiğini yeniden düşünmeyi gerektiriyor.

Yüzyıllardır filozoflar ve fizikçiler zamanın varlığı 
üzerinde kafa yoruyorlar. Yine de klasik dünyada, 
deneyimlerimiz zamanın var olduğu ve devam ettiği 
konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor gibi 
görünüyor. Gerçekten de doğada süreçler, kendiliğin-
den daha az düzensizlikten daha fazla düzensizliğe 
doğru ilerleme eğilimindedir ve bu eğilim zamanın 
ilerlediği yönü belirlemek için kullanılabilir. Fizikte 
bu, bir sistemdeki düzensizliğin miktarını tanımlayan 
fiziksel nicelik olan ‘entropi’ ile tanımlanır.

Dr. Giulia Rubino ve yayının baş yazarı şunları söyle-
di: “Bir fenomen büyük miktarda entropi üretiyorsa, 
zamanın tersine çevrilmesini gözlemlemek, esasen 
imkansız hale gelecek kadar olanaksızdır. Bununla 
birlikte, üretilen entropi yeterince küçükse, bir olgu-
nun zamanının tersine döndüğünü görmenin ihmal 
edilemez bir olasılığı vardır.”

“Örnek olarak sabah rutinimizde yaptığımız şeylerin 
sırasını alabiliriz. Diş macunumuzun diş fırçasından 
tüpüne geri döndüğünü gösterseydik, şüphesiz bu gü-
nümüzün geri sarılmış bir kaydını izlediğimiz anlamına 
gelirdi. Ancak, tüpü hafifçe sıksaydık, diş macununun 
sadece küçük bir kısmı dışarı çıksaydı, tüpün dekom-
presyonu tarafından emilerek tüpe yeniden girdiğini 
gözlemlemek imkansız olmazdı.”

Profesör Caslav Brukner liderliğindeki çalışmanın 
yazarları, bu fikri, özelliklerinden biri kuantum sü-
perpozisyon ilkesi olan kuantum âlemine uyguladılar. 
Buna göre bir kuantum sisteminin iki durumunun her 
ikisi de mümkünse, o zaman o sistem aynı anda her 
iki durumda da olabilir.

Zamanın kendisinin iyi tanımlanamayabileceği olu-
şunun ayrı olarak, çalışmanın kuantum termodina-
miğinde pratik sonuçları da var. Alternatif zaman 
oklarının bir süperpozisyonuna bir kuantum sistemi 
yerleştirmek, termal makinelerin ve buzdolaplarının 
performansında avantajlar sağlayabilir.

Rubino ayrıca “Zaman genellikle sürekli artan bir pa-
rametre olarak ele alınsa da, çalışmamız kuantum 
mekaniksel bağlamlarda zamanın akışını yöneten 
yasaların çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. 
Bu, kuantum yasalarının çok önemli bir rol oynadığı 
tüm bağlamlarda bu zaman miktarını temsil etme 
şeklimizi yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına 
gelebilir” dedi.

Kaynaklar: Bilimoloji, Zamanın karşıt oklarıyla ter-
modinamik evrimlerin kuantum süperpozisyonu, 
Communications Physics (2021). DOI: 10.1038/s42005-
021-00759-1

 KUANTUM ÂLEMİNDE 
 SANDIĞIMIZ GİBİ ZAMAN 
 BİLE AKMIYOR 
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TEKNOLOJİ

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte pek çok işlem dijital 
ortama taşınmış, bu da bireylerin bulundukları tüm 
mekânlardan pek çok şeye rahatlıkla ulaşım sağ-
layabilmelerini mümkün hale getirmiştir. Teknoloji 
ile gelişen ve yenilenen dünyanın bireylere sunduğu 
kolaylık gün geçtikçe artmaktadır. İnternet, içinde 
bulunulan yüzyılın olmazsa olmazları arasına yük-
selmeyi başarmıştır. Sanal alemde gerçekleştirilen 
eğitimler, alışverişler, sanat ve kültür faaliyetleri, 
banka işlemleri gibi birçok faaliyet, ardınızda dijital 
izler bırakmanıza neden olur.

Dijital ayak izi günlük hayatta yaptığınız pek çok işle-
min neticesinde ortaya çıkabilir. En basit şekilde, akıllı 
cihazınıza bir uygulama indirirken verdiğiniz izinler, 
sosyal medya uygulamalarında yaptığınız gezintiler, 
alışverişlerde e-ticaret siteleriyle paylaşılan veriler, 
Google aramaları ve mail trafiği gibi etkileşimler di-
jital ayak izini oluşturur. Dijital ayak izinin de bir izi 
vardır. Buna karbon ayak izi adı verilir. Web üzerinde 
yaptığınız gezintiler ve işlemlerin karbon emisyonuna 
katkı sağladığı bilinmektedir. Yalnızca Google arama 
motorunda 24 saat içinde gerçekleştirilen 3 milyar 
civarında arama, internette bulunan tüm karbon 
ayak izinin %40’ını oluşturur. E-posta kutunuzu 
daimi olarak temizlemeniz, BCC ve CC kullanmayı 
bırakmanız, kullanmadığınız uygulamalardan çıkış 
yapmanız, bilgisayarınızı kullanmıyorken tamamen 
kapatmanız, izlediğiniz videoları düşük çözünürlükte 
tercih etmeniz, sitelerde bulunan videoların otomatik 
oynatma özelliğini kapatmanız karbon ayak izinizi 
azaltmaya yardımcı olur.

DIJITAL AYAK IZI NASIL KULLANILIR?

Dijital ayak izleri, internette gezinirken kaydedilmek-
te olan verilerin dijital platformlar aracılığıyla çeşitli 
oluşumlara sebep vermesinden kaynaklanabilir. Çe-

şitli sitelere yapılan üyelikler, e-ticaret gibi veri onayı 
gerektiren platformlarda yer alan kimlik bilgileri, aktif 
dijital ayak izi adı altında kaydedilir. Sosyal medya 
uygulamalarında paylaştığınız video ile fotoğraflar, 
veri arşivlerinde saklanır. Üçüncü tarafın bu verilere 
erişimi adınıza sahte hesap açılması gibi nahoş du-
rumlara sebebiyet verebilir. Dijital ayak iziniz, sanal 
ortamlarda gerçekleştirdiğiniz sohbetler olarak da 
karşınıza çıkabilir. Dijital ayak izinin pek çok fark-
lı kaynaklar vasıtasıyla oluşması mümkündür. Bu 
sebeple de genelde oluşan olumsuz durum, isten-
meyen sonuçları meydana getirebilir. Dijital ayak izi 
kullanımında dikkat edilmesi gereken püf noktalara 
ağırlık verildiği takdirde herhangi olumsuz bir durumla 
karşılaşma ihtimalini büyük oranda azaltır.

DIJITAL AYAK IZI ZARARLI MIDIR?

Kimlik bilgilerinin ihlali ve kişisel alana yapılan saldı-
rılarla karşı karşıya kalmak pek çoğunuz için kâbu-
sa dönüşebilir. Aleyhinizde kullanılabilecek bu izler 
itibarınıza zarar verebilir. Hoş olmayan bu durum 
karşısında önlem almak yapılması gereken işlemlerin 
en başında yer alır. Özellikle bireysel güvenlik zafiyeti 
oluşturmamak adına dijital ayak izi detayına dikkat 
etmek oldukça önemlidir. Pasif ayak izi bırakmanın 
kimlik bilgilerine vereceği zarar göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bu nedenle de pasif di-
jital ayak izi bırakmanın olası 
kötü sonuçlarından ko-
runmak için dijital 
ayak izlerini 
yönlendire-
bilir ya da 

tamamen kaldırabilirsiniz. Dijital ayak izleriniz genel 
olarak size zarar vermeyecek olmasına rağmen 
her an zarar verebilme potansiyeli barındırdığı için 
tehlikelidir. Dijital ayak izinizi periyodik olarak temiz-
lerseniz kötü sonuçlarla karşılaşmanız da ihtimaller 
arasından kalkmış olur.

DIJITAL AYAK IZI NASIL SILINIR?

Dijital ayak izini tamamen silmeniz mümkün olmaya-
bilir. Çünkü sürekli olarak açmış olduğunuz hesap-
larda dolaşım sağlayarak veya hesaplarınızda çeşitli 
işlemler yaparak dijital ayak izini yeniden oluşturmak 
mümkün. Bu bakımdan tamamıyla dijital ayak izi silme 
imkânı bulunmayabilir ancak yine de bir kısmını yok 
etmeniz olası durumlar içinde yer alır. Böylece dijital 
ortamda oluşturduğunuz izleriniz gitgide küçülür ve 
sizi herhangi bir tehlikeye atmaz.

DIJITAL AYAK IZI BIRAKMAMAK IÇIN   
NE YAPMALIYIZ?

Sosyal medya kullanımı günümüzde herkes tara-
fından gerçekleştirilen bir eylemdir. Pek çoğunuzun 
birden fazla sosyal medya hesabı vardır. “Güvenli 
internet kullanımı nedir?” diye sorulduğunda cevap 
olarak dijital ayak izi bırakmamak ya da bırakmayı 

mümkün olduğunca azaltmak cevabı ve-
rilebilir. Sosyal medya hesapla-

rınız üzerinde yapacağınız 
güvenlik denetlemeleri 

dijital ayak izi bırak-
manızı önleyebi-

lir. Bilinmeyen 

kaynaklardan uygulama indirmemek ve erişim izni 
vermemek de bu izin bırakılmasını engelleme kıs-
mında önemli rol oynar.

DIJITAL AYAK IZI NASIL AZALTILIR?

Dijital ayak izinin olabildiğince azaltılması için bazı 
yöntemler bulunur. En basit haliyle sosyal medya he-
saplarında gizlilik ayarlarınızın kontrolünü sağlayarak 
ayak izinizi azaltabilirsiniz. Arkadaş düzenlemesi de 
bu konuda size yardımcı olur. Üyelik gerçekleştirdi-
ğiniz diğer uygulamaları ve siteleri gözden geçirerek 
kullanmadığınız hesaplarınızı silebilirsiniz. Özellikle 
kullanılmayan hesapların kaldırılması dijital ayak izinin 
zararları hususunda sizi rahatlatabilir.

DIJITAL AYAK IZINI AZALTMAK IÇIN   
EN IYI YÖNTEM NEDIR?

İnternette güvenli gezinme yöntemleri arasında dijital 
ayak izini azaltmak gibi bir seçeneğin mevcut olması 
önemlidir.  Bu seçenek, kişisel bilgilerinizin korunma-
sını sağlar ve üçüncü kişilerin eline geçmesini de ön-
lemiş olur. Dijital ayak izini azaltan yöntemlerden biri 
telefonlarınızda kullanımını bıraktığınız uygulamaları 
ve bu uygulamalarda bulunan hesapları tamamıyla 
silmektir. Kullanılmayan hesapların tamamıyla silin-
mesi dijital ayak izini olumlu yönde etkiler. Üye olunan 
site sayısının minimuma indirilmesi dijital ayak izi 
oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Bıraktığınız dijital 
ayak izlerini mümkün mertebe azaltmak güvenliğiniz 
açısından önem arz eder. Bu yüzden de internette 
güvenli gezinmek ile ayrıntılara erişmek için güvenli 
internet nedir sorusunun ve daha birçok soru işare-
tinin cevaplandığı internette güvenli gezinme yolları 
yazımızı detaylı bir şekilde inceleyerek bu alanda 
yapılması gerekenlere göz atabilmeniz mümkündür.

Kaynak: https://www.isbank.com.tr/blog
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SAĞLIK

Covid-19'un resmi olarak pandemi ilan edilmesinin 
üzerinden iki yıl geçti. Bazı ülkeler artık Covid-19'la 
yaşamanın yollarını arıyor fakat bilim insanları yeni 
varyant ihtimali ve dünya genelindeki dengesiz aşı-
lanma oranlarının normale dönüşü geciktirebileceği 
konusunda uyarıyor.

Amerikalı araştırmacı Christopher Murray ocak ayı 
sonunda bilimsel The Lancet dergisinde yayınlanan 
makalesinde "Covid-19 devam edecek ama pande-
minin sonu yakın" diyerek bir anlamda sağlık otori-
telerinin ümidini dillendirmiş oldu.

FRANSA VE TÜRKIYE ÖNLEMLERI GEVŞETTI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart 2020'de pandemi ilan 
etmesinin üzerinden geçen 2 yılın sonunda İngiltere 
ve Danimarka tüm Covid kısıtlamalarını kaldırdı. Ame-
rika Birleşik Devletleri'nde de bazı eyaletler maske 
kullanımı ve diğer kısıtlamaları gevşetti.

Türkiye'de de açık havada maske kullanma zorunlu-
luğu kaldırılırken, HES kontrolü uygulamasına da son 
verildi. Fransa'da 14 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda 
maske zorunluluğu kaldırılacak ve çok sayıda meka-
na girişlerde aşı belgesini gösterme zorunluluğunu 
getiren Covid-19 aşı kartı uygulaması askıya alınacak.

Daha önceki varyantlara göre daha bulaşıcı fakat 
daha az şiddetli olan Omicron'un tüm dünyayı sar-
masıyla ölüm oranlarının gerilemesi hükümetleri bu 
adımları atma konusunda cesaretlendirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu dönemi 'Covid'le 
yaşamayı öğrenmenin başlangıcı' olarak tanımladı. 
Dünya Sağlık Örgütü de bu yıl ortası itibariyle dünya 
nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması halinde akut 
dönemin geride bırakılabileceğini duyurdu.

PANDEMIDEN ENDEMIYE

İspanya Covid-19'un yeni dönemini 'endemiye geçiş' 
olarak tanımlayan ülkeler arasında yer aldı. Bu has-
talığın artık grip gibi belli dönemlerde göreceli olarak 
daha düşük artış gösteren insanların bununla yaşa-
yabileceği bir forma dönüştüğünün kabul edilmesi 
anlamına geliyor.

Fakat bilim insanları bu konuda politikacılar kadar 
aceleci değil. Oxford Üniversitesi'nden Aris Katzou-
rakis "endemi" kelimesinin en çok yanlış kullanılan 
ifadelerden biri haline geldiğini vurguladı.

Nature dergisine yazan Katzourakis, "bir hastalığın 
hem endemik, hem yaygın ve öldürücü" olabileceğini 
belirterek, sıtmanın 2020 yılında 600 binden fazla 
insanın; veremin de 1,5 milyon insanın ölümüne yol 
açtığını hatırlattı. Elbette pandemi ve endemi dışın-
da da senaryolar bulunuyor. İngiliz bilimsel danışma 
kurulu SAGE gelecek yıllar için 4 senaryo oluşturdu.

Makul en iyi senaryoya göre Covid-19 daha küçük 
bölgesel ve mevsimsel salgınlara dönüşecek. En 
kötü senaryoya göreyse, yeni beklenmedik varyant-
lar tekrar yıkıcı dalgalara dönüşürken kısıtlamalar 
tekrar getiriliyor.

Bu senaryolardaki en önemli belirsizlik etkenleri yeni 
varyantların çıkma ihtimali ve aşıların hastalığa karşı 
uzun dönemli koruma yeteneği oluşturuyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/

TÜNELİN SONU 
GÖRÜNÜYOR MU?

PANDEMİNİN 
ÜZERİNDEN İKİ 
YIL GEÇTİ! 
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YAŞAM

Okulların başlamasıyla birlikte kendimizi bir koşuştur-
manın içinde bulduk. Yaz boyunca kurduğumuz düze-
ninin biraz dışına çıktık, belki tepe taklak olduk. Hele 
bir de oyun grubu, kreş, anaokulu başladıysa saatleri 
ayarlamada, günü planlamada biraz zorluk çektik. 

Ama çocuklarımızın gelişimi için uyku ve beslenme 
ne kadar önemliyse yaşıtlarıyla birlikte olmaları, 
iletişim kurmaları da o kadar önemli. O nedenle dış 
dünyayı tanıyabilecekleri, sosyalleşip yeni beceriler 
edinebilecekleri ortamlarda bulunmalarını sağlamak 
gerekiyor. Bunun için en güzel yerler oyun grupları, 
kreşler ve anaokulları. 2-2,5 yaş ve üstü her çocuğun 
kendi yaşına uygun ortamlardan birinde haftanın en 
az birkaç günü bulunmasını çok önemsiyorum. Biz 
anne-babalar çocuklarımıza ne kadar yeni beceriler 
edindirmeye çalışsak, yeni aktiviteler yaptırsak da 
yaşıtlarıyla farklı paylaşımlar yapmalarının ve de-
neyerek, gözlemleyerek öğrenmelerinin yerini hiçbir 
şeyin tutamayacağını düşünüyorum.  

Bu aşamada gün boyu evde beraber zaman geçirirken 
bir anda yeni aktivitelerin plana dahil olması günlük 
düzeni biraz kaydırmış olabilir.  Ama merak etmeyin; 
çocuğunuz kreşe, okula veya oyun grubuna giderken 
de uyku düzenini rahatça kurabilirsiniz. 

ONA ZAMAN TANIYIN

Öncelikle çocuğunuzun yeni ortama alışması için 
ona biraz zaman tanıyın.  Salgın sürecinin çocukları 
olumsuz etkileyen en büyük yanı sosyalleşme bece-
rileri oldu. Hepimiz evlerimize kapandığımız için yeni 
kişilerle tanışma, iletişim kurma, kendini ifade etme 
gibi konularda zorluk yaşadılar. Bu nedenle yeni bir 
ortama girdiklerinde bunu yadırgamaları, olumsuz 
tepkiler vermeleri, hemen kaynaşamamaları çok 
normaldir. Güven duygusunu oturtana kadar zaman 
vermek ve sabırlı yaklaşmak burada kilit rol oynar. İlk 
günler ihtiyaç duyduğunda yanında olacağınızı sık sık 
hatırlatmanız (ve gerçekten olmanız) ilerleyen günler-
de daha kolay uyum sağlamalarına yardım edecektir.

KREŞTE/ANAOKULUNDA ÖĞLEN   
UYKUSUNU UYUMUYOR

Her zaman söylerim, uykunun temeli güven duy-
gusudur. Çocuklar güven duymadıkları ortamlarda 
veya kişilerin yanında uyu(ya)mazlar. Eğer çocuğunuz 
yeni bir kreşe/anaokuluna başladıysa önce oraya ve 
oradaki insanlara alışması, benimsemesi ve güven 
duyması gerekir. Ancak ondan sonra yaşıtlarıyla bir-
likte öğlen uyku rutinine girecektir. Bu aşamada çocu-
ğunuzu zorlamayın. Sadece okulla konuşup uyumasa 
bile en azından öğlen saatini “dinlenme saati” olarak 
uzanarak geçirmesini sağlamalarını rica edebilirsiniz. 
Böylece akşama kadar fazlaca yorulmamış olur. 

HAFTA IÇI KREŞTE UYUMUYOR HAFTA SONU  
EVDE UYUYOR VEYA TAM TERSI

Bir diğer konu da hafta içi ve hafta sonu düzeninin 
farklı olması. Eğer çocuğunuz hafta içi kreşte uyu-
muyor ama hafta sonu sizinle birlikteyken uyuyorsa 
veya tam tersi oluyorsa bu durum gayet normaldir. 
Uyku düzenini etkilemez veya herhangi bir bozul-
maya neden olmaz. Ama dikkat edilmesi gereken 
bir nokta vardır. O da gündüz uyuduğu zamanlardaki 
akşam uyuma saatini, uyumadığı günlerdekiyle aynı 
tutmamaktır. Örneğin çocuğunuz gündüz 13:00-14:00 
arası kreşte uyuyorsa akşam 21:00-21:30 gibi uykuya 
gidecektir. Ama hafta sonu sizinleyken uyumuyor-
sa onu çok daha erken 19:00-20:00 arası uykuya 
götürmeniz vücudunun fazlaca yorulup zorlanması 
açısından faydalı olacaktır.

OYUN GRUBUNA GITTIĞI GÜNLER   
UYKU SAATI ŞAŞIYOR

En çok karşılaştığım konulardan biri de maalesef 
oyun gruplarının o yaş çocukların uyku düzenine göre 
oluşturulmamış olması. Örneğin oyun grubuna giden 
2 yaşındaki bir çocuğun günde 1 uyku uyuyor olması 
gerekir. Bunu da günün tam ortasında yani 12:00-
14:00 saatleri arasında (güne başladığı saate göre 
değişkenlik gösterecektir) başlatıyor olması beklenir. 
Ancak maalesef görüyorum ki çoğu oyun grubu saati 
13:00 gibi başlıyor. Böyle olunca çocuğunuzun uyku 
saati şaşıyor olabilir.

Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Oyun grubuna 
götürdüğünüz günlerde eve dönünce uykuya yatı-
rabilirsiniz. Böylece o gün saatleri biraz kaydırarak 
ilerletmiş olursunuz. Buna bağlı olarak da akşam 
uyku saati biraz geçe kayabilir. Eğer uyumak istemez 
veya saati çok kayarsa en azından dönüşte bir süre 
yere uzanarak sakin aktiviteler yapabilir, uyumasa 
bile bir “dinlenme saati” yaratmış olursunuz. Böylece 
akşama kadar fazla yorulmamış olur. Oyun grubuna 
götürmediğiniz günlerde yine eski düzeninde ilerle-
yerek uyutabilirsiniz.

Çocuğunuzun bazı günler öğlen uykusu uyuması bazı 
günler uyumaması genel düzenini etkilemez veya kafa 
karışıklığına yol açmaz. Önemli olan gündüz uykula-
rını atladığında akşam uykusuna biraz daha erken 
yatırarak fazla yorulmasının önüne geçmektir. Zaten 
gün içinde fazlaca yorulup yorulmadığını gece uyku 
performansına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer gündüz 
uykusu uyumadığı günlerin gecesinde zor dalıyor, sık 
uyanıyor, gece uzun süre uyanık kalıyor veya güne 
erken başlıyorsa o zaman gündüz çok yorulduğunu 
anlayabilirsiniz. Bu durumda kısa süreli de olsa bir 
gündüz uykusunu geri getirmeniz faydalı olacaktır.
Kaynak: https://bebekuykudanismani.com/
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Biyogüvenlik dolaplarında, temiz 
tezgahlarda, egzoz fanlarının 
yakınında, mobil araçlarda, hatta 
dış mekanlarda ve diğer zorlu 
ortamlarda bile rahatlıkla 
kullanılabilir. 
825°C ± 25°C sıcaklık. 
5 - 7 saniye de ısınma

BAKTİSİNERATÖR - BACTİ 
CİNERATOR STERİLİZER. IS800-A

MS200 ÇOKLU-TÜP KARIŞTIRICI

Mikroişlemcisli - LED 
ekran - 500 - 2500 rpm 
4 mm orbit çapı 
1 dakika - 99 saat 59 
dakika arası zaman ayarı
Maksimum 4,5 kg 
yükleme kapasitesi
Bakım gerektirmeye 
fırçasız motor










Numune Konsantratör, 
mikroişlemci kontrollü ve 
PID kontrollü tekniğe 
sahip yüksek hassasiyetli 
bir sıcaklık kontrol cihazı-
dır, çalışma prensibi 
numunenin ısıtma 
yüzeyinde sürekli olarak 
azotu hızlı üflemektir. 

ND400- NUMUNE KONSANTRATÖR

TS300 MİKROPLATE ÇALKALAYICI

RT.+5°C~80°C - Sıcaklık doğruluk 
ve dağılımı  ≤±0.5°C
300~1350 rpm
1 Dakika - 99 saat 59 dakika 
zaman ayarı
3 mm orbit çapı 
Otomatik ön ısıtma işlevi
10 dk. Dan daha kısa ısınma 
süresi
4 mikroplate kapasiteli
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C E P T E . W E B D E . T A B L E T T E

Oregon Eyalet Üniversitesi ve Oregon Sağlık ve 
Bilim Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 
kanser ve diğer kronik hastalıklarla bağlantılı bir 
kas kaybı sendromu olan kaşeksi için türünün ilk 
örneği olan potansiyel bir haberci RNA tedavisi 
oluşturuldu.

Bilim adamları, mRNA teknolojisinin terapötik kulla-
nım açısından henüz emekleme aşamasında olma-
sına rağmen, hastalığın yönetimi için önemli klinik 
potansiyele sahip olduğunu iddia ediyor. Tedavi, 
SARS-CoV-2 aşılarında kullanılan aynı prensiplere 
dayanmaktadır. Hücreler, haberci RNA'dan protein-
lerin nasıl yapılacağına dair talimatlar alır.

Bir fare modeli kullanılarak elde edilen ve geçti-
ğimiz günlerdeki Small dergisinde yayınlanan so-
nuçlar önemli, çünkü yumurtalık kanseri özellikle 
ölümcül bir hastalık türüdür ve yumurtalıkların 
dışına ilerlemişse beş yıllık sağ kalım oranı %30'un 
altındadır.

OSU Eczacılık Koleji profesörü olan Portland mer-
kezli Oleh Taratula'ya göre, "insanlar tipik olarak 
ileri bir aşamaya gelip karın boşluğuna nüfuz 
edene kadar yumurtalık kanserine sahip olduk-
larını görmüyorlar." "Ameliyattan sonra mümkün 
olduğu kadar çok kanseri ortadan kaldırmak için 
tek eylem yolu kemoterapi olmuştur. Kemoterapi 
genellikle hastaların çoğunda erken bir yanıt verir, 
ancak bu yanıtlar sıklıkla hızla kaybolur."

Aşırı kilo kaybı, deri altı yağ dokusundaki azalma, 
kas kütlesinde azalma ve hatta iç organlarda 
küçülme, derideki değişiklikler, saç dökülmeleri 
vb. belirtileri olan vücudun gerilemesi durumuna 
Kaşeksi denilir.

Kaşeksi, yumurtalıklar, mide, akciğerler ve pank-
reasın malignitelerine ek olarak multipl skleroz, 
böbrek yetmezliği, kistik fibroz, Crohn hastalığı, 
romatoid artrit ve HIV gibi diğer birçok kronik 
durumla bağlantılıdır.

Yemek yeseler bile kaşeksili insanlar kilo verme-
ye devam edecekler ve sadece yağ değil, aynı 
zamanda kas kütlesi de kaybedecekler. Sakat 
hastalıktan mustarip kanser hastalarının %30'a 
kadarı vefat eder.

Taratula, OHSU'dan Daniel Marks ve iki üniversi-

teden diğerleri tarafından oluşturulan yeni tedavi 
yöntemi, mRNA'yı follistatin proteininin oluşturul-
masına neden olan kanser kümelerine taşıyabilen 
lipit nanoparçacıklarına veya LNP'lere dayanmak-
tadır. Çalışma, Taratula ve Marks'ın iş birliği yaptığı 
2,3 milyon dolarlık beş yıllık Ulusal Sağlık Enstitüleri 
projesinin bir bileşenidir.

Karın organlarını barındıran periton boşluğu, 
LNP'lerin enjekte edildiği yerdir. Yüksek seviyeleri 
agresif yumurtalık kanseri ve buna karşılık gelen 
kaşeksi ile ilişkili olan başka bir protein olan akti-
vin A, enjeksiyondan sonra oluşturulan follistatin 
tarafından inhibe edilir.

Taratula'ya göre, "mRNA tedavisi, kanser hücre-
lerinin özelliklerini değiştirerek bir dizi iyi fayda 
sağlayabilir." "Kanser hücrelerini barındıran bir 
karın sıvısı olan asitin birikmesi önlenir. Ek ola-
rak, hastalığın büyümesini yavaşlatır ve organlara 
yapışmayan ve bu nedenle çıkarılması daha kolay 
olan küçük, katı tümörlerin gelişimini destekler. Ve 
bu, hastalığın büyümesini yavaşlatır. Kas kütlesinin 
korunmasını destekleyerek kaşeksiyi önler."

Kaşeksi ve yetersiz beslenmenin kanser hasta-
ları için ciddi sonuçları olduğunu savunuyor. Bu 
bireylerin birçoğunun "beslenme iflası ve kronik 
israf durumunda" oldukları için tedaviden yarar-
lanmaları zordur.

Kemoterapi, metastatik kanser için hala ilk tedavi 
yöntemi olmasına rağmen, Marks bunun yüksek 
bir bedeli olduğunu kaydetti: Kas kütlesi kaybı, 
yağ rezervlerinin tükenmesi, bitkinlik ve sistemik 
iltihaplanma. Araştırmacılar, "Bu yönde büyük bir 
adım attığımızı düşünüyoruz" dedi. "Kemoterapi-
nin etkinliğini ve kabul edilebilirliğini artıran yeni 
ilaçlar ve ilaç kombinasyonları bulmaya açık bir 
ihtiyaç var."

Fare modeli, mRNA tedavisinin, artık yumurtalık 
kanseri tedavisinde standart tedavi olarak kabul 
edilen kemoterapi ilacı cisplatin ile kombine edil-
diğinde etkili olduğunu gösterdi. Her iki tedaviyi 
de aynı anda alan fareler, ilaçlardan yalnızca birini 
alan farelere göre daha uzun yaşadı ve daha az 
kas atrofisi geçirdi.

Kaynak: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/smll.202204436

MESSENGER RNA 
TERAPİSİ
Dalya Simay Erbay
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FİZİK

Depremleri tahmin edemeyiz, ancak önlem almak her 
zaman mümkün. Yüksek riskli bölgelerdeki binaların 
temellerine yerleştirilen sismik izolasyon sistemleri, 
bir arabanın süspansiyonunun dikey hareketi gibi, 
yerin yatay salınımlarını emerek deprem hasarını 
azaltmak için beton, kauçuk ve metalden oluşan 
karmaşık yapılar kullanır.

Ancak bu tür uyarlamalar pek de ucuz değil. Los 
Angeles California Üniversitesi’nden mühendis Jian 
Zhang, sismik izolasyonun dahil edilmesinin inşa-
at maliyetlerini yüzde 20’ye kadar artırabileceğini 
söylüyor. Bu sistemler zaman içinde maliyetinden 
daha fazla tasarruf sağlasa da, deprem bölgesindeki 
müteahhitlerin buna bütçe ayırmıyor.

Kolayca bulunabilen malzemelerle daha basit, daha 
düşük maliyetli bir alternatif oluşturmak için yeni bir 
sismik izolasyon yöntemi geliştirildi: geri dönüştürül-

cek – bu tür sistemlerin sıradan inşaatta izolasyonu 
mümkün kılabileceği bir yer örneği.

Vassiliou, sonraki adımların, depreme riski yüksel olan 
Küba’daki bir araştırma merkezinde yüzlerce tenis 
topuyla daha büyük bir prototip oluşturmak ve test 
etmek anlamına geleceğini kabul ediyor.

Vassiliou, sistemi sahada test etmek için fon aldığını 
ve buluşu geliştirmek için sahadaki bilim insanlarıyla 
ortaklık halinde olduğunu söylüyor. “Bunun gerçekten 
uygulanabilmesi için,” diye ekliyor, “düşük gelirli ül-
kelerden mühendislerle çalışmak gerekiyor, böylece 
gerçekten onların ihtiyaçlara cevap verebileceğiz.”

Kaynaklar: 
doi:10.1038/scientificamerican0122-16a
bilimoloji

müş tenis topları. ETH Zürih sismik mühendisi Michalis 
Vassiliou, “Herkes tenis oynuyor ve her maçtan sonra 
tenis topları boşta kalıyor” diyor.

Yuvarlanma yalıtımı, bir binayı içbükey girintilerdeki 
bir küre veya silindir tabakasıyla zeminden ayırarak 
düzensiz yatay sarsıntıyı hafif bir sallanma hareketine 
dönüştürür ve bu salınımları daha da azaltmak için 
sürtünmeyi kullanır. Bu yöntem 5.000 yıllık Peru pira-
mitlerinde kullanıldı, ancak bugün müteahhit pahalı, 
standartlaştırılmış izolasyon sistemlerini tercih ediyor.

Çalışmaya dahil olmayan Zhang, çalışmanın değerli ol-
duğunu ve bu teknolojinin karşılanmamış bir ihtiyaca 
hizmet edebileceğini söylüyor. Ancak sonuçların ön 
çalışma olduğunu da belirtiyor. Vasiliou kabul eder; 
sonraki adımlar, depreme eğilimli Küba’daki bir araş-
tırma merkezinde yüzlerce tenis topuyla daha büyük 
bir prototip oluşturmak ve test etmek anlamına gele-
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CLS Scientific ürünlerinden herhangi birini satın aldığınızda 
müşterilerimizle aramızdaki ilişkiyi güçlendiren yoğun iletişimin 
bir parçası olursunuz. Konuya hakim teknik ekibimiz olası 
problemleri en hızlı sürede çözüme kavuşturacaktır. 
Ulaşamadığımız bölgelerde ise güncel haberleşme seçeneklerinin 
tamamını en etkili şekilde kullanılarak müşteri memnuniyeti 
odaklı çözümler üretiyoruz.

Her koşulda hassas sıcaklık kontrolünü 
garanti eden CLS markalı cihazlar ile 
doğru zamanda doğru sıcaklık 
elinizin altında.
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Laboratuvarlarınız için tercihinizi 
bizden yana kullanırsanız size hızlı ve 
sorunsuz işleyişin keyfini 
çıkarmak kalır.



G
Ü

V
E

N
 - Ö

Z
V

E
R

İ - KA
LİTE - ETKİLİ SERVİS DESTEĞİ - MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ - 

MÜŞTE
Rİ O

D
A

K
LI

 Ü
R

Ü
N

 G
E

Lİ
ŞT

İR
M

E
 - 

A
R

G
E 

- T
EKNOLOJİK YENİLİKLER - KURUMSAL YAPI -  GÜVEN - ÖZVERİ - KA

LİTE 

GÜVEN - ÖZVERİ - KALİTE - ETKİLİ SERVİS D
ESTEĞ

İ - M
Ü

ŞTE
R

İ M
E

M
N

U
N

İYETİ - M
ÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME - ARGE - T

EKNOLOJİ
K Y

EN
İL

İK
LE

R
 -

 K
U

R
U

M
SA

L 
YA

P
I -

  G
Ü

VE
N - 

ÖZVERİ - 
KALİTE 

G
Ü

V
E

N
 -

 Ö
Z

V
E

R
İ -

 K
A

Lİ
TE

 - 
ET

KİL
İ S

ERVİS DESTEĞİ - MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ - MÜŞTERİ O
D

AKLI Ü
R

Ü
N

 G
E

LİŞTİR
M

E
 - A

R
G

E - TEKN
O

LOJİK YENİLİKLER - KURUMSAL YAPI -  G
ÜVEN - Ö

ZVERİ -
 K

AL
İT

E 

Dökmeci Sanayi Sitesi 
10. Cadde No:3/1 Ankara 
TÜRKİYE

T. +90 312 278 40 47
F. +90 312 278 37 23

info@clslabor.de
www.clslabor.de

CLS Scientific ürünlerinden herhangi birini satın aldığınızda 
müşterilerimizle aramızdaki ilişkiyi güçlendiren yoğun iletişimin 
bir parçası olursunuz. Konuya hakim teknik ekibimiz olası 
problemleri en hızlı sürede çözüme kavuşturacaktır. 
Ulaşamadığımız bölgelerde ise güncel haberleşme seçeneklerinin 
tamamını en etkili şekilde kullanılarak müşteri memnuniyeti 
odaklı çözümler üretiyoruz.

Her koşulda hassas sıcaklık kontrolünü 
garanti eden CLS markalı cihazlar ile 
doğru zamanda doğru sıcaklık 
elinizin altında.

GÜVEN - Ö
ZVERİ - KALİTE - ETKİLİ SERVİS DESTEĞİ - M

Ü
ŞTER

İ M
EM

N
U

N
İYE

Tİ - M
Ü

ŞTER
İ O

D
AKLI ÜRÜN GELİŞTİRME - ARGE - TEKNOLOJİK YENİLİKLER - 

KURU
M

SA
L 

YA
P

I -
  G

Ü
V

E
N

 -
 Ö

ZV
ER

İ -
 K

AL
İT

E 

Laboratuvarlarınız için tercihinizi 
bizden yana kullanırsanız size hızlı ve 
sorunsuz işleyişin keyfini 
çıkarmak kalır.



BESLENME

Yoğun çalışma hayatı, yetişilmesi gereken toplantılar, 
organize edilmesi acil olan işler ya da günlük haya-
tın koşuşturması içerisinde her şeyi hızlı halletmeyi 
birçoğumuz alışkanlık haline getirdik. Öğle arasının 
gelip geçtiğini bir anda fark ettiğiniz zamanlarınız 
mutlaka olmuştur. Böyle zamanlarda aniden gelen 
açlık hissini bastırmanın en pratik yöntemi olarak fast 
food yemekler imdadımıza yetişiyor. O anı kurtaran 
ve beş dakika gibi kısa bir sürede açlık hissini yok 
eden bu gıdaların uzun vadede pek de iyi sonuçlar 
doğurmadığını hepimiz biliyoruz. Peki bu noktada 
neler yapılabilir?

SLOW FOOD (YAVAŞ BESLENME) NEDIR?

Slow food, adından da anlaşıldığı gibi aslında birço-
ğumuzun sık sık tükettiği fast food’un zıttıdır. Yemeği 
yavaş yemeyi destekleyen bu akımın en çok öne çıkan 
özelliği ise yemekte tüketilen malzemelerin bulundu-
ğunuz bölgeye ait olması. Yani bu hareketin temelinde 
bulunduğunuz coğrafyanın ürünlerini kullanmak ya-
tıyor. Her bölgenin kendine has özelliklerini ve üreti-
mini destekleyen bu akım yenilen yemeğin içindeki 
ürünlerin nerden geldiğini, bu yemeğin hikayesini veya 
ürünün faydalarını bilmemiz gerektiğini savunuyor. 

SLOW FOOD HAREKETI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Slow food, aslında çok yeni bir akım değil. 40 yıllık bir 
geçmişi bulunuyor. Slow food hareketi, 1982 yılında 

Roma’nın Piazza di Spagna meydanında McDonalds’ın 
açılmasına tepki olarak doğuyor. Carlo Petrini liderli-
ğinde bir grup, McDonalds’ı İtalyan makarnası fırlata-
rak protesto ediyor. Bu protestonun en büyük sebebi 
ise Sanayi Devrimi sonrasında hayatın hızlanması 
ve yeme alışkanlıklarının bilinçsiz bir hale gelmesi. 
Dünya, hızlı bir yaşama doğru evrilirken yavaşlamanın 
ve yerele değer vermenin gerekliliğini savunan grup 
“İyi, temiz ve adil gıda” sloganını benimsiyor. Hareketin 

sembolü ise yavaşlığı ile bilinen salyangoz oluyor. Bu 
akım her ne kadar İtalya’da doğmuş olsa da dünya-
nın her yerinde hızlı yaşam ve hızlı yaşamın getirdiği 
birçok sorunla yüzleşen insanlar tarafından destek 
buluyor ve günümüzde de çalışmalarını sürdürüyor.

SLOW FOOD VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ILIŞKISI

Doğa, kusursuz işliyor ve kendi içinde muazzam bir 
dengesi bulunuyor. Hem dünyada hem de ülkemizde 
farklı bölgelerde birbirinden değerli ve faydalı bitki 
türleri yetişiyor. Dünyanın her yerinde etkili olan slow 
food akımı, o bölgelere ve yörelere ait biyo çeşitliliği 
korumayı ve tohum bankaları oluşturarak üretimi 
gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Permakültür 
(Sürdürülebilir Tarım) yöntemiyle uzun yıllar boyun-
ca aynı ürünler genetik haritalarında herhangi bir 
değişiklik olmadan gelecek nesillere aktarılabiliyor. 
Üretimin desteklenmesi hem doğanın dengesinin 
korunması hem de sağlıklı yaşam için büyük önem 
taşıyor. Slow food akımı, yavaş yemek kadar yerel 
ürünlerin tüketilmesini de destekliyor. Sürdürülebilirli-
ğin çok konuşulduğu ve global şirketlerin, markaların 
sürdürülebilirlik adına çalışmalar yaptığı günümüzde 
hem sağlıklı olmak hem de bulunduğunuz bölgedeki 
üretimi desteklemek için slow food hareketi önemli 
bir noktada fayda sağlıyor.

Tüketicileri fast food ürünlerin tüketimi konusunda 
eğiten ve fast food zararları ile ilgili bilinçlenmelerini 
sağlayan slow food hareketi bu sayede farkındalığı 
yüksek ve bulunduğu bölgede yerel üretimi destekle-
yen insanların çoğalmasını amaçlıyor. Böylece organik 
çiftliklerin çoğalması da sağlanıyor.

Tarımda ilaç kullanımına karşı olan hareket, böcek 

ilaçlarının kullanılmaması için de mücadele ediyor 
ve üretimde tamamen doğal ve sürdürülebilir bir 
sistemi savunuyor.

Sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam ve yerel üretimin des-
teklenmesi öne çıkan amaçlar olsa da slow food, tat 
konusunda da çalışmalar yapıyor. Doğal ve kendi 
bölgesinde yetişen yiyeceklerin üstün tatlarını ön 
plana çıkaran hareket, organik besinler tüketme 
alışkanlığını daha fazla kişiye kazandırmayı hedefliyor.

Karbon ayak izimizi düşürmek için enerji tüketimine 
dikkat etmek, yeşil enerji kullanmak ya da alternatif 
ulaşım yöntemleri tercih etmek kadar yeme alışkan-
lıklarımızı gözden geçirmek de önem taşıyor. Sadece 
bir haftalık yemek listenizi gözden geçirin ve bu ye-
mekler yerine sağlıklı ve sürdürülebilir gıdalar tercih 
ettiğinizi düşünün. Bu bakış açısı dahi farkındalığınızı 
yepyeni bir noktaya taşıma konusunda size yeni bir 
ufuk açmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: www.isbank.com.tr/blog/slow-food-ya-
vas-beslenme-nedir
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▪ Güvenilir ve hassas PID mikroişlemcili kontrol, ayrıca fanlı sirkülasyon 
sistemi sayesinde, hassas- sabit sıcaklıklar, kullanımı kolay dijital kontrol 
paneline sahiptir.Set sıcaklığına ulaşınca zamanlayıcı saymaya başlar. 
ısıtmanın yapıldığını belirleyen ayrıca ikaz ışığı bulunmaktadır.

NST PRO SERİSİ
ETÜV

Yeni yapılan bir çalışma, hamileliğin ilk üç ayında 
kafein tüketimi yüksek olan kişilerin, daha az 
kafein tüketenlere göre çok daha kısa çocuklara 
sahip olduğunu ortaya çıkarttı. Bu beklenmedik 
ilişki, uzmanlar tarafından günlük olarak önerilen 
maksimum dozda kafeinin altında tüketilse bile 
kendini gösteriyor. 

KAFEIN TÜKETEN ANNE ILE  
TÜKETMEYEN ARASINDA FARK VAR

Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar tara-
fından yönetilen çalışma hamile kişilerin yanında, 
8 yaşına kadar çocuklarının sağlığını da takip 
eden iki gözlemsel çalışmanın verilerini analiz etti.

Çalışmada hamileliğin ilk üç ayındaki örnekler 
sürekli toplandı ve daha sonra bu veriler, ebevey-
nlerden doğan çocukların boy ve kilo sonuçlarıyla 
karşılaştırıldılar. Her iki durumda da en düşük 
kafein tüketimine sahip annelerin çocukları, en 
fazla kafein alımına sahip annelerin çocuklarına 
göre ortalama olarak daha uzundu. 

ILERLEYEN DÖNEMDE FARKLI  
ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Söz konusu boy farkı 4 yaşına kadar belirginken, 
8 yaşına kadar artmaya devam etti. Bahsi geçen 
boy farkı ise 8 yaşında yaklaşık 1.5 ile 2.2 cm. Daha 
da önemlisi, kafein ve boy arasındaki bu ilişki, 
insanların ortalama kafein tüketiminin günde 50 
miligramdan az olduğu tahmin edilen durumda 
bile gözlemlenmiş olması.

American College gibi kuruluşlar hamile kadınlar 
için 200 miligramın altında kafein tüketilmesini 
öneriyor.  Başka bilimsel çalışmada ise hamilelik 
sırasında 200 mg üzerinde, yani günde yaklaşık 
iki fincan, kafein tüketimi ile düşük doğum ağırlığı 
veya bazı başka hastalık ve bozukluklar arasında 
bağlantı buldu.

Anne karnındaki bebeğe kafeinin bu kadar zarar 
vermesinin biyolojik olarak makul bir açıklaması 
var. Kafein plasentadan (hamilelik sırasında olu-
şan ve bebeğe oksijin ve yemek sağlayan yapı) 
geçebiliyor ve bebeğe ulaşabiliyor. Ne plasenta 
ne de bebek kafeini parçalayacak bir enzim üre-
temez. Bu sebeple plasenta dokusunda biriken 
kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. 

Kafeinin hamilelik sırasında tüketildiğinde bebeği 
etkilediğine yönelik çalışma, ilerleyen dönemde 
kafeinin, anne karnındaki bebeğin büyümesini 
düzenleyen hormonlara nasıl tepki verdiğine 
yönelik çıkarım yapmayı sağlayacak.

Kaynak: https://gizmodo.com/caffeine-preg-
nancy-shorter-height-1849729127

HAMİLELİKTE 
KAFEİN TÜKETİMİ

BİLİM

Hamilelikte tüketilen kafeine yönelik yapılan araştırmaya 
göre ilk üç aylık dönemde daha fazla kafein tüketmiş olan 
hamilelerin çocukları çok daha kısa oldu.
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KİMYA

muştur. Alnaji ve arkadaşlarının yaptıkları bir başka 
çalışmada ise yine kepekte çıkan pestisit miktarının 
undan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bengston 
ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada ise bazı 
pestisitlerde öğütme pestisit miktarında artışın mey-
dana geldiği belirlenmiştir. Joia ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada diğer çalışmalarla paralel 
şekilde en yüksek pestisit miktarının kepekte olduğu 
belirlenirken en az pestisitin ise, buğdayın orta  kısmı 
olan endospermde olduğu belirlenmiştir. (Buğday 
kabaca 3 katmandan oluşur, kepek, endosperm- 
nişastalı kısım- ve en iç kısmı olan ruşeym.) Buğdayın 
üst kısmının soyulması ile uzaklaşan pestisit miktarı 
yıkamaya göre daha fazladır. Yapılan bir çalışmada 
buğdayın ovularak temizlenmesi sonucu uzaklaşan 
pestisit miktarı yıkamaya nazaran % 17 daha fazladır. 
Pucetti ve arkadaşları da en fazla pestisit miktarını 
un kısmında tespit etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki 
karşımızda çok bilinmeyenli bir denklem var. Yani 
pestisitlerin uzaklaştırılmasını tartışırken hangi pes-
tisit, hangi ürün, hangi işlem gibi soruların cevapları, 
doğru sonuç için önemli. Çünkü ortak işe yarayan 
bir yöntem yok. Cogburn ve arkadaşları, kavurma 
işleminin çeltik ve kabukta pestisit miktarını azalttığını 
ancak diğer fraksiyonlarında arttırdığını bulmuşlardır. 
Yine pirinçte yapılan bir çalışmada pişirme işleminin 
pestisit miktarı üzerinde herhangi bir kayıp meydana 
getirmediği belirlenmiştir. 

Fırınlama: Birçok çalışmadan elde edilen sonuçla-
ra göre ekmeğin pişirilmesi ile birçok farklı pestisit, 
çok ciddi miktarlar da azalmıştır. Öyle ki tamamen 
parçalanan pestisitler olmuştur. 

Maltlama ve mayalama, Konserveleme gibi farklı en-
düstriyel işlemler de şüphesiz ki pestisitler üzerine 
farklı şekillerde etki eder. 

Özetle her zaman yazdıklarımız tekrar edersek, pesti-
sitler çok önemli bir problem ve yerine göre problem 
çözücü, ekolojik mücadeleye öncelik verilmeli ve bu 
tarım ilaçları kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. Ge-
çen aylarda 16 pestisitin daha ülkemizde yasaklandı-
ğını ve bununla beraber 2009 yılından beri yasaklanan 
pestisit sayısının 209’u bulduğunu belirtelim. 

miktarı başlangıca göre %80 azalırken, hasat sonrası 
Klorpirifos ve fenitrotiyon’a maruz bırakılan kırmızı 
biberlerin güneşte veya sıcak havada kurutulması 
ile kalıntılar %20-30 aralığında azalmıştır. 

Farklı kurutma işlemleri, farklı pestisitlerin farklı ürün-
ler üzerinde farklı sonuçlar oluşturmasına neden 
olabilir, örneğin güneşte kurutulan kuru üzümde, ipro-
dion ve prosimidon’un kalıntı miktarı dört kat artarken 
yıkama ve fırınlama sonucunda ise pestisit kalıntıları 
başlangıç miktarına göre azalmışlardır. Erikte yapılan 
kurutma işlemi sonucu iprodion yarıya inerken fosa-
lon kalıntıları üç kat artış göstermiştir. Bazı durumlar-
da kurutma ve yıkama işlemlerinin beraber yapılması 
bazı pestisitlerin uzaklaşmasında etkili olabilirken 
bazen de hiçbir etkisi olmayabilir. Bu durum pestisi-
tin türüne göre değişir. Güneşte kurutma yukarıdaki 
örneğin aksine bazen fırında kurutmadan çok daha 
iyi sonuçlar verebilir. Üzüm ve kuru üzümde yapılan 
bir çalışmada taze üzüm ile kuru üzümde; metalaksil, 
benalaksil ve fosalon gibi pestisitlerin aynı düzeyde 
oldukları tespit edilirken, iprodion’un yaş üzümde 
1.5 kat fazla ve Dimetoat ile vinclozolin’in ise sırayla 
beşte biri ve üçte biri oranlarında daha az olduğu 
belirlenmiştir.

Nektar/Püre Işlemleri: Farklı pestisitlerin yer almış 
olduğu elmaların; yıkama, kaynatma, ezme-püre ha-
line getirme,ısıtma ve sterilizasyon işlemleri sonucu 
pestisit kalıntıları, pestisit türüne göre % 43 ile 91 
arası azalma göstermiştir.  Meyve suyuna işlenecek 
olan kirazlarda yapılan çalışmaya göre deterjanlı su 
ile yıkamada normal suya göre daha fazla azalma 
tespit edilmiştir. Deterjanlı su ile yıkanan kirazlar da 
normal suya göre daha fazla uzaklaşma görülmüştür. 
(Analizler, kiraz ve nihai ürün olan meyve suyunda 
yapılmıştır) Yine Kirazda yapılan çalışmaya göre farklı 
pestisitlerin (Ronilan ve Dursban)  püre ve nektardaki 
miktarları da farklı bulunmuştur. Pürede, Ronilan %81 
ve Dursban ve % 74,5; nektarda ise % 87 ve % 82 
oranlarında azalma görülmüştür. 

Öğütme: Yapılan bir çalışmada fazla düzeyde pes-
tisit içermeyen buğdayın öğütülmesi ile elde edilen 
üründe pestisit miktarının ciddi azaldığı ve yine bir 
başka çalışmada, işlemden önce 100 ppm düzeyin-
de pestisit uygulanan buğdayın öğütülmesi ile elde 
edilen unda 0,99 ppm gibi iz miktarda pestisit olurken 
kepek kısmında 12 ppm gibi yüksek bir düzey bulun-

İnsanlarda antibiyotikler başta olmak üzere, tüm 
ilaçların yerinde ve yeteri kadar kullanılması nasıl 
hayat kurtarıcı ise veterinerlik ve bitkisel ilaçların 
doğru şekilde kullanılması da bir o kadar gıda arzı 
ve canlı sağlığı için zaruridir. Ama dünya geneli bu 
ilaçların kullanımında aşırıya gidilebiliyor. Tabi özelikle 
tarım ilaçları özelinde konuşursak; biyolojik mücade-
leden çapalamaya kadar farklı metotlarla ekolojik 
mücadele de yapılmalı. Serimize kaldığımız yerden 
devam edelim ve evde yaptığımız işlemlerin pestisit-
lerin parçalanmalarına nasıl etki ettiğini irdeleyelim.

Kızartmanın etkisi: Lewis ve arkadaşları yaptıkları 
bir araştırmada patates kızartmasında ve fırınlanmış 
patates de tiabendazol, teknazen ve klorprofam ka-
lıntılarının %2 ile 10 düzeylerine kadar indiğini belirle-
mişlerdir. Yine Lewis ve arkadaşları tarafından yapılan 
bir başka çalışmada Maleik hidrazit kalıntısının % 
50’den fazlasının cipslerde (kızartılmış patates) kaldığı 
belirlenmiş olup bazı ürünlerde ise nem kaybına bağlı 
olarak adı geçen tarım ilacının orijinal patates de 
bulunan konsantrasyonun neredeyse 2 katı olduğu 
(% 100 artış) belirlenmiştir. Gördüğünüz gibi yapılan 
her işlem ilaçların konsantrasyonunu azaltmıyor; 
bilakis arttırabiliyor. 

Endüstriyel Işlemler: Bir dizi işlem teknikleri, ham 
maddelerin tüketime uygun hale gelebilmesi için 
üretilen ürünlere uygulanabilir. Nihai üründe kalıntı 
miktarı; işlemlerin süresine, çeşidine bağlı olarak 
artabilir veya azalabilir. Hatta mikroorganizmaların 
fermentasyon gibi faaliyetleri pestisit kalıntılarının 
azalmasına katkıda bulunur.

Kurutma ve Dehidrasyon: Nath ve arkadaşlarına 
göre buharlaştırma, damıtma gibi suyu uçuran/azal-
tan işlemler pestisit kalıntılarında ciddi bir azalmayı 
sağlayabilir. Bamyada yaptıkları çalışmaya göre de-
hidrasyon (su kaybı) işlemi Malathion içeriğini % 92’ye 
kadar azaltmıştır. Yine farklı bir çalışmada endosülfan 
miktarının dehidrasyon işlemi sonucu yaklaşık olarak 
% 58 azalma gösterdiği ve yüksek dozun uygulandığı 
bitkide yeni miktarın 6.44 ppm, düşük dozun uygulan-
dığı üründe ise yaklaşık 3 ppm olduğu belirlenmiştir. 
Malathion düzeyi (son üründe 0,21 ve 0,38 ppm) kabul 
edilebilir sınırda iken endosülfan’ın    (kabul edilebilir 
sınır 2 ppm) bu sınırı geçtiğini de belirtelim. 

Endüstriyle olarak kurutulan elmalarda  Phosalone 

Kaynaklar:

 Ê https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24493878/
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carry-through of residues of thiabendazole, 
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Yeni bir araştırmaya göre, "bebek konuşmasında" veya 
bebeklere bakan kişilerin onlarla canlandırmalı konuş-
ma yöntemindeki ses perdesi ve melodi gibi özellikler, 
dünya dillerinin çoğunda aynı niteliklere sahip.

Birleşik Krallık'taki York Üniversitesi'ndekilerin de ara-
larında yer aldığı araştırmacılar, bulguların çocukların 
dili anlama biçimine ve bilişsel gelişimine daha fazla 
ışık tuttuğunu belirtti. Nature Human Behaviour adlı 
akademik dergide geçen hafta yayımlanan çalışmada, 
bebek konuşmasının ses özelliklerini konu alan önceki 
araştırmalar değerlendirildi. Ayrıca bunların, bebek 
konuşmasının çocuğun dil gelişimindeki işlevine dair 
ne ortaya koyduğu irdelendi.

Totalde, bilim insanları frekans ve frekans değiş-
kenliği, ünlü kullanımı ve söyleyiş hızı da dahil olmak 
üzere konuşma parametrelerini konu alan 88 özgün 
çalışmanın verilerini analiz etti.

Ses perdesi, melodi ve söyleyiş hızları da dahil olmak 
üzere bebek konuşmasının bazı özelliklerinin dünya 
dillerinin çoğunda benzerliğini koruduğu anlaşıldı. 
Ancak araştırmacılara göre bebeğe bakan kişilerin 
sesli harfler arasındaki farkları ne kadar abarttığı, 
diller arasında önemli ölçüde değişiyor.

Bir örnekten yola çıkarak insanların yetişkinlerle ko-
nuşma şekline kıyasla bebeklerle konuşurken daha 
yüksek perde, daha melodik ifadeler ve daha yavaş 
bir söyleyiş hızı kullandığı, bunların da çoğu dilde aynı 
göründüğü aktarıldı.

Çalışmanın ortak yazarı Christopher Cox yaptığı 
açıklamada, "İngilizce dilinde, bebeklere bakanlar 
genellikle onlarla konuşurken sesli harfler arasındaki 
farkı abartıyor. Ancak bu, diğer dillerde değişiklik 
gösteriyor gibiydi" dedi.

Öte yandan, bilim insanları bunun nedenini anlamak 
için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ekleye-
rek, çalışmaların Batı dilleri dışındaki lisanlara da daha 
çok odaklanması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca, çocuklar dili daha iyi kavradıkça 
"bebek konuşmasının" da zaman içinde değiştiğini ve 
özelliklerinin giderek yetişkin konuşma stiline daha 
benzer hale geldiğini buldu.

Fakat yüksek perdeli melodik seslerin yanı sıra abar-
tılı sesli harf kullanımı gibi bazı özelliklerin, erken 
yaşlarda da devam ettiği belirtildi. Danimarka'daki 
Aarhus Üniversitesi'nde görev alan, çalışmanın diğer 
ortak yazarı Riccardo Fusaroli, "Sonuçlar, bu konuş-
ma tarzının etkileşimli doğasını cidden vurguluyor. 
Çocuklara bakan kişiler onların seslendirmelerine 
dinamik ve uyarlanmış cevaplar yöneltiyor ve be-
beklerin değişen gelişimsel ihtiyaçlarına tepki veriyor" 
açıklamasında bulundu.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/
science / Çeviri: Deniz Sutaş

Bulgular, çocukların dili nasıl kavradığına daha fazla ışık tutuyor.
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9. Mide rahatsızlıklarında da kullanılmakta, mig-
ren, baş ağrısı ve siyatiğe iyi geldiği düşünül-
mektedir.

SARI KANTARON YAĞI NE SIKLIKLA KULLANILIR?
Sarı kantaron yağının tavsiye edilen maksimum kul-
lanım sıklığı, günde bir kez olmalıdır. 

Kantaron yağı çok sık kullanıldığında, ciltteki yağ yani 
sebum dengesini bozabilmektedir. Sebum ciltteki yağ 
bezleri tarafından salgılanan bir cilt sıvısıdır. Cilt ve 
saçlı derinin kuruyarak zarar görmemesini sağlayan 
sebum, derinin dış etkenlere karşı dayanıklılığını ar-
tırmaktır. Cilt eğer hassas ve alerjik reaksiyonlara 
yatkınsa, kantaron yağı haftada 1-2 günden daha 
sık kullanılmamalıdır.

SARI KANTARON YAĞI IÇILDIĞINDE   
NASIL BIR ETKISI VARDIR?
Sarı kantaron yağı eğer içilecekse miktarın günde 
1 çay kaşığını geçmemesi gerekir. Bu bir çay kaşığı 
kantaron yağı doğrudan içilebileceği gibi ılık suya da 
eklenerek tüketilebilir. Günde bir çay kaşığı içilen sarı 
kantaron yağının şişkinlik, kabızlık ve gaz sancıları ile 
mide rahatsızlıklarını önlediği, gastrite bağlı ağrıları 
azalttığı belirlenmiştir. Akne, egzama  ve sivilceler 
ile hemoroid, boğaz, yutak, deri ve mukoza zarının 

ait kaynaklarda sarı kantaron, akciğer, mide, bağırsak, 
böbrek ve idrar yollarının kronik hastalıklarında, gece 
idrarını kaçıran çocukların tedavisinde ve antimikrobiyel 
olarak kullanılmıştır. Özellikle yatalak hastalarda oluşan 
bası yaralarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. 
Antik çağlardan günümüze kadar sarı kantaron, nöro-
lojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanıl-
maktadır. Halk arasında başağrısı, hidrofobi, menopo, 
hipokondriyazis, nevralji, koksalji, tetani, paraliz ve 
spatik paraliz ile boyun tutulması, omurilik hastalıkları, 
spinal konvülziyon, spinal irritasyon gibi bazı nörolojik 
rahatsızlıklarda da kullanıldığı bilinmektedir. 

Türkiye’de ise çeşitli hastalıklara karşı etnomedikal 
kullanımı söz konusu olsa da, ağır hastalıkların te-
davisinde kullanılmaması gerekir. Özellikle kanser 
hastalarını hayatta tutacak esas tedaviyi öteleyen bu 
tür bitkilerin kullanılması çok etik değildir. Ülkemizde 
halk arasında yüzyıllardır soğuk algınlığına, şeker 
hastalığına, ülsere, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, 
karaciğere, sarılığa ve safra kanalı sorunlarına karşı 
kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin % 1’lik infüzyonundan 
hazırlanan karışımları kullananlarda bağırsak para-
zitlerinin düştüğü tespit edilmiştir.  

SARI KANTARON YAĞI ZAYIFLATIR MI?
Sarı kantaron yağı kilo vermeye yardımcı olmakta, 
bunun için de idrar söktürücü özelliğinden fayda-
lanılmaktadır. Her gün belirli miktarda kullanılması 
gerekmektedir. Ancak uzun süreli kullanımının uygun 
olmadığı belirlenmiştir. Bağırsak sorunlarına iyi gelen 
sarı kantaron yağı kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDIR?
1. Depresyona bağlı belirtilerin hafiflemesini sağ-

lamaktadır. Hafif ve orta dereceli depresyon 
tedavileri için kullanılabilmektedir.

2. Kaygıyı azaltarak rahatlama sağlamaktadır. 
Vücudu gevşetici etkisi olduğu için kaygı belir-
tilerini azaltarak atakların önüne geçmektedir.

3. Menopoza bağlı belirtilerin azalmasını sağla-
maktadır. İşlenmiş bir yağ olmayan sarı kan-
taron yağı,  gönül rahatlığıyla kullanılabilir. 
Menopozun belirtilerinden olan sıcak basması 
sorununu ortadan kaldıran sarı kantaron yağı, 
bu dönemde ortaya çıkan duygu durumların 
düzeltilmesine yardımcı olabilmektedir. 

4. Adet öncesi sendromu (PMS) sancılarını hafif-
letmekte ve kan sulandırma gibi yan etkiler 
göstermemektedir.

5. Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayan-
ların kaygısını azaltmaktadır. 

6. Sigara bırakma konusunda yardımcı bir bitkidir.
7. Viral enfeksiyonların tedavisinde doğal bir ilaç 

olarak verilmektedir.
8. Cildin nemlendirilmesini sağlamakta ve cildi 

güneşin zararlı ışınlarından korumaktadır.

Dünyada ve ülkemizde sarı çiçekleriyle bilinen sarı 
kantaron, ılıman ve tropik iklim bölgelerinde kendi-
liğinden yetişiyor. Türkiye’deki her iklim bölgesinde 
yetişebilen sarı kantaron; Anadolu’da binbirdelikotu, 
kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak bilini-
yor. Sarı kantaron yağı, cilt sorunlarından sindirim 
sistemi kaynaklı birçok problem için kullanılıyor. 
Nemlendirici özelliği nedeniyle saçlı ve saçsız deriye 
uygulandığında cilde daha parlak ve canlı bir görü-
nüm sağlarken, düzenli olarak küçük miktarlarda 
içildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor. 

SARI KANTARON NASIL BITKIDIR?
Latince adı ‘Hypericum perforatum’ olan sarı 
kantaron bitkisi, ‘Hyperaceae’ familyasındandır.  
Dünyadaki ılıman ve tropik iklim bölgelerinde ken-
diliğinden yetişen sarı kantaron, çok yıllık otsu bir 
bitki olarak bilinmektedir. Uzunluğu 70-90 santi-
metreye kadar çıkan bitki, çok dallanan kökleri 
ile kendi familyasındaki bitkilerden ayrılmaktadır. 
Çiçekleri umbella olup, dalların ucunda bulunur. 
Sarı renkli çiçeklerde 5 adet taç yaprağı, 5 adet 
çanak ve üç demet şeklinde erkek organlar (sta-
menler) bulunur. Sarı kantaron bitkisindeki etken 
maddenin yaklaşık % 90’ı, çiçek bölümündedir. 
Bunun için tamamlayıcı tıp alanında bitkinin çiçek 
bölümü kullanılmaktadır. 

SARI KANTARON NEREDE YETIŞIR?
Türkiye’de 96, dünyada 400 ve Avrupa’da 10 türü olan 
sarı kantaron; Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika 
kıtasının bir bölümünde yetişmektedir. Türkiye’de 
ise başta Ege Bölgesi ve Akdeniz olmak üzere iç 
bölgelerde de yetişmektedir. Dünyadaki sarı kan-
taron türünün 46’sı yetiştiği bölgenin iklimsel veya 
bölgenin yapısına göre şekillenmiştir. Yani endemik 
olan sarı kantaron, Batı Avrupa, Asya ve Kuzey Afri-
ka’da kendiliğinden yetişebilmektedir. Sarı kantaron 
bitkisi dünyanın ılıman ve tropikal bölgelerindeki yol 
kenarlarında, akarsu kenarlarında, kalkerli arazi-
lerde, ormanlarda, bataklık ve sahillerde, kayalık 
bölgeler ile ekim yapılmamış arazilerde kendiliğin-
den yetişmektedir. 

SARI KANTARON YAĞI NEYE IYI GELIR?
Yapılan araştırmalarda sarı kantaron yağının güneş 
yanıkları, yaralar, cilt üzerindeki yüzeysel morluk-
lara iyi geldiği belirlenmiştir. Ayrıca ülser gibi mide 
bağırsak sorunlarında da kullanılmaktadır. Naftodi-
antronlar (hiperisin) ve fluroglisinoller gibi antioksi-
dan, antienflamatuar, antikanser ve antimikrobiyal 
içermesi nedeniyle sarı kantaronun yara iyileştirici ve 
ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Özellikle piyasada 
satılan preparatlarının ise siyatiğe ve zehirli hayvan 
ısırıklarına iyi geldiği söylenmektedir. 

Tarihsel süreçte ise Eski Yunan ve Roma dönemlerine 

iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve viral enfek-
siyonların tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir.  

SARI KANTARON YAĞI VÜCUTTA   
NERELERE SÜRÜLÜR?
Hücre yenileme özelliği sayesinde yüzdeki yara iz-
lerinin ve sivilcelerin yok edilmesinde kullanılmak-
tadır. Düzenli olarak kullanılan sarı kantaron yağı 
cildi yenilemekte ve cilde daha sağlıklı görünüm 
kazandırmaktadır. Özellikle yanık nedeniyle oluşan 
ağrı hissini çok hızlı bir şekilde azaltmaktadır. Ayrıca 
ergenlikte ortaya çıkan akne oluşumu çoğu zaman 
büyük bir problem haline dönüşmektedir. 

Akne ciltte gözeneklerin tıkanma ve iltihaplanması 
olarak ortaya çıkar. Bu süreçte mevcut aknelere karşı 
antibakteriyel özelliklere sahip olan sarı kantaron 
yağı sürülerek aknenin kuruması sağlanmaktadır. 
Temizlenmiş cilde sabah ve akşam sarı kantaron 
yağı sürülmeli ve bir süre sonra durulanmalıdır. 
Nemlendirici etkisi nedeniyle sarı kantaron yağı, cilde 
sürüldüğünde bir süre sonra cilt nefes almaya baş-
layacak ve daha parlak bir görünüme kavuşacaktır.  
Ancak çok fazla yan etkisi olmamasına rağmen çok 
yoğun kullanılması tavsiye edilmemektedir. Geceleri 
yıkanarak temizlenmiş cilde pamukla ya da parmak 
uçları ile masaj yaparak sürülmesi gerekir. 

Dyt. Betül Merd
Memorial Kayseri Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

  SARI KANTARON  
  YAĞININ 9 FAYDASI    

SERİ İLANLAR

MOBILE-IR II
CHEMICAL 
ANALYSIS ANYWHERE

The world‘s only portable FT-IR spectrometer 
with true lab-grade spectral performance.

www.takimya.cominfo@takimya.com  /
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 Ê Takılar (Altın veya gümüşten yapılmış değerli 
taşlar yüzüklerde, kolyelerde, bileziklerde vb. 
görülebilir),

 Ê Günlük kullanım ürünlerinin imalatı (Testere 
diskleri, saat kadranları, çatal bıçak sapları, 
lüks elbiseler gibi),

 Ê Sanat (Örneğin, heykeller, resimler, resim 
çerçeveleri),

 Ê Kozmetiklerin imalatı (Kremler, parlatıcı mas-
keler, yüz fırçaları gibi),

 Ê Litoterapi (Değerli taşlarla tedavi yöntemi),
 Ê Metal işleme (Aşındırıcı veya kesme özelliklerine 

sahip bir malzeme olarak).

DEĞERLI TAŞLARIN ÖZELLIKLERI NELERDIR?

Değerli olduğu düşünülen taşlara bakarsak bazı 
özellikleri görebiliriz. İster büyük ister küçük olsun, 
değerli taşlar çekici bir şekilde parlar ve yüksek bir 
kırılma indisi gösterir. Güneş ışınları içlerine birçok 
farklı şekilde yansır. Bazı mineraller ışığa maruz kal-
dıklarında yanardöner hale gelirler veya bir gökkuşağı 
gösterirler veya inanılmaz bir renk dizisini yansıtırlar. 
Değerli taşların en tipik özelliklerinden biri sertlikleri-
dir. Friedrich Mohs tarafından geliştirilen 10 derecelik 
sertlik ölçeğinde, 6 ile 10 arasında en yüksek puan-
ları alıyorlar. Bu; camları çizmek, hatta kesmek için 
kullanılabilecekleri anlamına geliyor. Değerli taşlar 
çizilmelere, erozyona ve kimyasal maddelere karşı 
dayanıklıdır.

EN POPÜLER DEĞERLI TAŞLARIN   
GÖZDEN GEÇIRILMESI

En değerli taşların listesi ondan fazla mineral içerir. 
Ancak çağdaş gemologlar, 100 civarında yüksek ka-
liteli taş türü olduğu için bu sayının çok daha yüksek 
olduğunun altını çiziyor. En popüler değerli taşları 
ayıran nedir? Aşağıda kısa incelemelerini ve özellik-
lerini sunuyoruz:

 Ê Elmas – Şeffaf, sarımsı, yeşilimsi veya bazen 
kırmızımsı olan allotropik bir kömür çeşidi, en 
sert ve en değerli değerli taş, genellikle altına 
yerleştirilmiş (öğütme işleminden sonra ‘parlak’ 
olarak adlandırılır);

 Ê Yakut – Bir korindon çeşididir, yani kırmızı, koyu 
kırmızı veya mor renkte alüminyum oksit şeklinde 
bir mineraldir; çok zor (Mohs ölçeğinde 9. derece);

yıldan daha erken değildi. Piyasa kusursuz taklit mü-
cevherler sunmaya devam etse bile, bin yılın başında 
değerli taşların değeri değişmedi. Elmas, zümrüt ve 
yakut gibi sertifikalı mineraller, insanlığın bildiği en 
pahalı malzemelerden bazıları olmaya devam ediyor. 
Değerli taşlara ilginin azalmamasının sebebi nedir? 
Çünkü belirli benzersiz özellikleriyle ünlüdürler, prestij 
katarlar ve onları giyen herkesin sosyal statüsünü 
vurgularlar.

DEĞERLI TAŞLAR NELERDIR VE   
NERELERE UYGULANABILIR?

Değerli taşlar kesinlikle diğer taşlar arasında öne 
çıkıyor. Doğada son derece nadir bulunan renkli veya 
şeffaf minerallerdir ve çıkarılmaları önemli harcama-
lar gerektirir. Değerli bir taş, kayalarda ve organik 
olmayan kökenli maddelerde binlerce yıl boyunca 
meydana gelen dönüşümlerin bir sonucu olarak 
oluşur. Çıkarılıp işlendikten sonra, değerli taşlar 
aşağıdakiler gibi birçok amaç için kullanılır:

Çok eski zamanlardan beri, insanlık değerli mine-
ralleri takdir etmiş ve aramıştır. Taşların güzelliğine, 
olağanüstü şekillerine ve kırmızı, gümüş veya altın 
gibi benzersiz renklere değer veriyoruz. Değerli taş-
lar binlerce yıldır dünya çapında en çok arzu edilen 
hammaddeler arasında yer almaktadır. Peki ya de-
ğerli ve yarı kıymetli madenlerin çeşitleri ve özellikleri 
nelerdir?

TARIH BOYUNCA VE TOPLUMLARDA   
DEĞERLI TAŞLAR

Değerli taşlar, Dünya’da var olan en eşsiz ve erişileme-
yen hammaddelere aittir. Bu nedenle, eski uygarlıklar-
da bu tür minerallerin yalnızca en zenginlere, sosyal 
hiyerarşinin tepesindekilere ait olmasına şaşmamalı. 
Bunlara firavunlar, krallar, rahipler, aristokratlar, 
şövalyeler, soyluların yanı sıra zengin tüccarlar ve 
kasabalılar da dahildir. Değerli taşların zengin fabrika 
sahipleri, yatırımcılar veya bağımsız profesyoneller 
arasında giderek daha popüler hale geldiği son 200 

 Ê Topaz – Cama benzeyen ve güneş ışığına maruz 
kaldığında rengini değiştirebilen, Mohs ölçeğin-
de 8 sertliğe sahip şeffaf veya altın değerli bir 
taş olan alüminyum florosilikat;

 Ê Zümrüt – Yoğun yeşil renkli, genellikle gaz 
ve sıvı kapanımlar içeren, camsı parlaklığa 
ve Mohs ölçeğinde 7.5 ila 8 sertliğe sahip bir 
mineral;

 Ê Opal – Bu taşın adı, yüzeyinde görünen opa-
lescence olarak bilinen ışık oyunu fenomenine 
atıfta bulunur; mineral beyazdan maviye, yeşil-
den yanardöner renklere ve Mohs ölçeğinde 5 
ile 6,5 arasında bir sertliğe sahiptir;

 Ê Safir – Tıpkı yakut gibi, camsı bir parlaklığa ve 
mavi, mavi-yeşilimsi veya mavi-mor bir renge 
sahip olan bir korindon çeşididir; Mohs sertlik 
derecesi 9 olan çok sert bir mineraldir.

YARI DEĞERLI MINERALLER NELERDIR?

Elmas veya zümrüt gibi renkli mineral taşlar son 
derece sert ve parlak olmaları ile dikkat çekerler. 
Karşı tarafta ise yarı değerli olarak tanımlanan, Mohs 
ölçeğinde sertliği 7’den düşük olan mineraller var. 
Hangi taşlardan bahsediyoruz? Örneğin şunları içerir:

 Ê Jasper,
 Ê Jadeit,
 Ê Florit,
 Ê Ametist,
 Ê Kaplan Gözü,
 Ê Amazonit.

İlginç bir şekilde, yarı değerli taşlara ve değerli 
minerallere bölünme, birçok gemolog ve kuyumcu 
tarafından sorgulanıyor. Bu alandaki araştırmacıla-
ra ve uzmanlara göre, uygun sınıflandırma yalnızca 
doğada yaygın olarak bulunan değerli taşları ve 
düzenli mineralleri içerir. Sentetik taşların kıymetli 
veya yarı kıymetli taşlar olarak sınıflandırılmadığını 
da belirtmeliyiz. 

Kaynak: https://www.products.pcc.eu/tr/blog/de-
gerli-ve-yari-degerli-taslar-cesitleri-ve-ozellikleri/

DEĞERLİ VE 
YARI DEĞERLİ 
TAŞLAR
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ETKİNLİK

Akdeniz Tanıtım ve Prosigma Tasarım tarafın-
dan 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul 
Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen BIOEXPO Fuarı ve Etkinlikleri başarılı bir 
şekilde ziyaretçi ve katılımcılarını ağırladı.

LabMedya standında sevenleriyle buluşan Üskü-
dar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler 
Bölüm Başkanı ve LabMedya’da zaman zaman 
yazıları yayınlanan Prof. Dr. Sevil Atasoy ziya-
retçileri için kitaplarını imzaladı. 

"Gıda Biyoteknolojisinde İnovasyon" Sempozyu-
munun gerçekleşmesinde birçok isim bilimsel 
katkı sağladı. Gebze Teknik Üniversitesi Biyo-
teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, 
Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Şimşek, Ege 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Taner Baysal ve Prof. 
Dr. Yekta Göksungur bu isimler arasındaydı. 

Temizodalar, laboratuvar sistemleri, ilaç en-
düstrisi ve biyoteknoloji alanlarında ürün ve 
hizmet sunan katılımcı firmaların yer aldığı 
fuar; üç gün boyunca binlerce profesyonel 
ziyaretçi tarafından ilgiyle karşılandı. Fuarla 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen mesleki 
ve bilimsel etkinlikler gerek fuar ziyaretçileri 
gerekse katılımcı kuruluş yetkililerince ilgiyle 
izlendi. Fuar katılımcısı; firmaların fuar boyunca 
ürün sergilemelerindeki zenginlik ve çeşitlilik, 
fuarın gerek sunum salonlarında gerekse özel 
alanlarında yaptıkları ürün tanıtımları, sunumlar, 
eğitim programları etkinliğe çok farklı bir renk 
kattı ve ziyaretçilerin ilgi ve beğenisini kazandı.

Ülkemiz ve uluslararası alanlardaki çok önemli 
bir başarı kaydeden BIOEXPO fuarı; 25-27 Ekim 
2023 tarihinde gerek içeriği gerekse katılımcı 
sayısını artırarak yeniden ziyaretçilerini ağır-
layacak. 

BAŞARIYLA SONA ERDİ
Bizimle birlikte fuarda yer alan ve standımızı ziyaret eden 
tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

YAŞAM BİLİMLERİ İŞ PLATFORMU

BIOEXPO’23'de 
görüşmek üzere..

BIOEXPO'22
fuar videosu 
için QR kodu 
taratabilirsiniz.
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TitroLine® 5000 ile FOS/TAC titrasyonu çok pratik 

FOS/TAC titrasyonu için mükemmel titratör.
Doğruluktan ödün vermeden, basit ve kolay kullanımlı

FOS/TAC titrasyonu için kullanıma hazır
metod. Karmaşık parametrelerden kurtulun.

Sağlam ve az bakım gerektiren pH elektrodu.

Uzaktan ve farklı açılardan bile kolayca          
görülebilen tam renkli ekran.

Sonuçların PDF ve CSV  formatında USB bellekte 
saklanabilme özelliği.  

Üç adet USB ve iki adet RS232 arabirimi ile 
ilave pH veya mV titrasyon seçeneği

FOS/TAC analizi için ilk adres
TitroLine  5000®

San Antonio’da bulunan Teksas Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Merkezi’nden araştırmacılar yaptıkları yeni 
bir çalışmada, alkol kullananların etki altındayken 
neden dikkat vermede zorluk yaşadıkları konusuna 
katkı sağlayabilecek olan bir beyin kimyasını rapor 
ettiler. 

Nature Communications’da yayınlanan çalışmanın 
araştırmacılarından Dr. Martin Paukert, “Biz bir şeye 
odaklanmak istediğimizde veya bir iskemleden 
kalkıp aktif duruma geçtiğimizde, bir beyin sapı 
çekirdeği norepinefrin isimli bir kimyasal salgılıyor. 
Akut alkol maruziyeti beyindeki bu sinyali engel-
liyor” diyor.  

Bilim insanları bir iş için dikkat gerektiğinde beyinde 
norepinefrin salgılandığını biliyorlardı ancak önce-
den bundan sonrasında ne olduğunu tam olarak 
anlamış değillerdi. Ama şimdi, Dr. Paukert ve ekibi, 
norepinefrinin Bergmann glia adı verilen hücrelerin 
üzerindeki reseptörlere bağlandığını gösterdiler. 
Bu durum, bu hücrelerde kalsiyum artışı meyda-
na gelmesine yol açıyor. Bergmann gliaların beyin 
sapına yakın bir bölge olan beyincikteki astrositler 
olduğunu belirten Dr. Paukert, bildikleri kadarıyla 
bu çalışmanın norepinefrinin memelilerde direkt 
olarak Bergmann glialardaki reseptörlere bağlan-
dığını ve kalsiyum artışı yoluyla onları aktive ettiğini 
tanımlayan ilk çalışma olduğunu söylüyor. 

Araştırmacılar yapıkları çalışmada Bergmann glia 
hücrelerine odaklandılar ama aynı zamanda kor-
tikal astrositlerde de aynı olayın meydana geldiğini 
gösterdiler. Dr. Paukert, “Büyük ihtimalle, akut alkol 
intoksikasyonu beyin genelindeki kalsiyum aktivas-
yonunu engelliyor” diyor. 

Etki altındaki insanların yürürken dengesi bozuk 
oluyor. Araştırmacılar çalışmalarında, Bergmann 
glia hücrelerindeki kalsiyum artışı engellenmesinin 
bu durumu da açıklayacağını bulmayı beklediler 
ama bu olmadı. Dr. Paukert Bergmann gliadaki 
kalsiyum artışının motor koordinasyon için kritik 
önemde olmadığını ve bunun biraz şaşırtıcı oldu-

ğunu çünkü beyinciğin klasik olarak motor kontrol 
üzerindeki rolüyle bilindiğini söylüyor. 

Dr. Paukert, “Bulgularımız beyinciğin motor olmayan 
işlevler üzerinde de önemli rolleri olduğu ve ast-
rositlerin aynı zamanda da bilişsel işlevlerde aktif 
olarak görev alabildiği yönündeki güncel fikirlerle 
uyumlu” diyor. 

Araştırmacılar bu çalışmanın canlı hayvanlar 
üzerinde gerçek zamanlı olarak yapıldığını ve en 
gelişmiş teknolojilerin kullanıldığını belirtiyorlar.

Kaynaklar: NeurocienceNews / www.bilimoloji.com
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ABD'deki Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim 
insanları tarafından yapılan bir araştırma “aşk 
hormonu” olarak da adlandırılan oksitosin'in "ha-
sarlı kalpleri" iyileştirdiğini ortaya koydu.

“Journal Frontiers in Cell and Developmental Bi-
ology” adlı bilimsel dergide çıkan makaleye göre, 
cinsel ilişki sırasında salgılanan “oksitosin” adlı 
hormon; kalp krizi geçirmiş hastaların iyileşmesi-
ne katkı sağlıyor. Makaleye göre bu hormon, kalp 
krizi geçirenlerde kök hücre üretimini artırarak 
hasarlı organın iyileşmesine katkı sağlıyor.

Makalede yayımlanan verilerin, laboratuvarda ye-
tiştirilen insan dokusuna ve kendilerini onarma 
konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan 
zebra balığı üzerinde yapılan deneylere dayandığı 
bildirildi.

Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki Biyomedikal 
Mühendisliği bölümünde görevli Profesör Aitor 
Aguirre yeni buluşla ilgili olarak, "Biz burada, aşk 
hormonu olarak da bilinen ve bir nöropeptid olan 
oksitosinin, zebra balığı ve insan hücre kültürlerin-
de yaralı kalplerde kalp onarım mekanizmalarını 
aktive edebildiğini ve insanlarda kalp yenilenmesi 
için potansiyel yeni tedavilere kapı açtığını gös-
teriyoruz" ifadesini kullandı.

Oksitosin hormonunu ereksiyon ve orgazmı 
uyardığı, kadınlarda spermlerin yumurtalığa 
ulaşmasına da katkı verdiği biliniyor. Beyindeki 
hipotalamus tarafından üretilen bu hormon, hi-
pofiz bezi tarafından salgılanıyor. Bu hormonun 
fazla olmasının ise seks bağımlılığı ile de doğrudan 
bir bağlantısı bulunuyor.

Oksitosin ayrıca fiziksel egzersizden sevişmeye 
kadar birçok zevkli duygunun temeli olarak tanım-
lanıyor. Cinsel ilişki ve egzersiz dışında oksitosin, 
vücut tarafından emzirme ve doğum sırasında 
üretiliyor. Sosyal bağları desteklemesi ve güç-
lendirmesiyle itibarıyla “iyi hissetme hormonu” 

olarak da tanımlanıyor.

OKSITOSIN KALP HASARINI   
NASIL IYILEŞTIRIYOR?

Yapılan araştırma oksitosin hormonunun kök 
hücreleri kalbin dış katmanından, orta katma-
nına hareket etmesi için uyarabileceğini ortaya 
koydu. Buna göre, bu kök hücreler daha sonra 
kardiyomiyositlere dönüşüyor. Kardiyomiyositler, 
kalbin kasılmasını sağlayan kas hücreleri olarak 
biliniyor. Kalp krizinden sonra ölen bu kas hüc-
releri doğaları gereği kendilerine yenileyemiyor.

Bu bilimsel araştırma; oksitosinin kalp krizi ge-
çiren hastanın, kalbinin yenilenmesini destek-
lemekte kullanılabileceği savını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, kalplerinin bir kısmı zarar görmüş 
zebra balıklarındaki kalp onarım mekanizmalarını 
inceledikten sonra oksitosinin bu konuda vere-
ceği katkının insanlar için de geçerli olabileceği 
sonucuna vardı.

Bunun ardından yapılan açıklamalarda ise oksi-
tosinin deney ortamında insan dokusu üzerinde 
de benzer bir etki gösterdiği ortaya çıktı. Profesör 
Aguirre bununla birlikte, oksitosinin kendisinin 
dolaşımda kısa ömürlü olması ve bu yüzünden 
bunun insanlardaki etkilerini düşürebileceği 
gerçeğini göz ardı etmeden çalışmalarını sür-
dürdüklerini ifade etti.

Oksitosin klinikte başka nedenlerle yaygın şekil-
de kullanıldığı kaydeden Aguirre bu nedenle onu 
kalbi hasar görmüş hastaların kullanımına uygun 
hale getirmenin olası olduğunu savundu. Aguirre, 
kalpdeki hasarını onarımı için sadece kısmi olsa 
bile, bu hormonun hastalar için faydaları çok 
büyük olabileceği ve bu yönde gelecekte ilaçlar 
geliştirilebileceğini savundu.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2022/10/01/

'HASARLI KALPLERİ' 
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Toz, granül ve süspansiyonların 
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Dinamik Görüntü Analiz yöntemi bir çok sektörde Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı çalışmalarda yoğun olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

CAMSIZER serisi, sahip olduğu benzersiz optik tasarımı ile 1 μm - 30 mm 
aralığındaki toz, granül ve süspansiyonların karakterizasyonu için idealdir. 

Ayrıca, CAMSIZER sahip olduğu özel algoritma sayesinde geleneksel elek analizlerinin yerini alabilir. Bu sayede 
elek analizleri için belirlenmiş kalite parametrelerinizi değiştirmeden çok daha hızlı ve tekrarlanabilir analizler  
gerçekleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
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 3 Ülkemizde yılda yaklaşık bir 
milyon ton kağıtla gereksiz 
yazışma yapıldığını biliyor 
muydunuz?

 3 İnsanların birbirine 
gönderdiği kağıtların 
%44’ünün okunmadığını ve 
bir insanın ömrünün 8 ayını 
gereksiz yazışma zarflarını 
açarak geçirdiğini biliyor 
muydunuz? 

 3 1 kâğıdın 5 kez yeniden 
kullanılabileceğini, 70 
kg. atık kağıdın 1 ağaç 
kurtardığını, atık kağıdın 
ağaç yerine kullanılmasıyla 
%25-70 enerji tasarrufu, 
%60 hava kirliliğinde 
azalma, %40 su kirliliğinde 
azalma, %60 su tasarrufu, 
%40 çöp hacminde azalma 
sağlanabileceğini biliyor 
muydunuz?

 3 Bir büyük kayın ağacının, 
72 kişinin günlük oksijen 
ihtiyacını karşıladığını biliyor 
muydunuz?

 3 Bir cam şişenin doğada 
4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, 
bir teneke kutunun 10-100 
yıl, sakızın 5 yıl, sigara 
filtresinin 2 yıl süreyle 
yok olmadığını biliyor 
muydunuz?

 3 Ülkemizde kişi başına günde 
çıkan atık miktarı 1,14 
kg’dır.

 3 Türkiye’de yılda üretilen 
evsel atık miktarı 26 milyon 
tondur.

 3 Geri kazanabilir atık miktarı 
4.5 – 5 milyon tondur.

 3 Her 100 kişiden 90’ı 
kullanılmış atık yağları 
lavaboya dökerek temizliyor.

 3 Türkiye’de haftada ortalama 
2 tür keşfediliyor.

 3 Gezegenimizdeki organizma 
çeşitliliğinin yüzde 95 kadarı 
halen keşfedilmeyi bekliyor.

 3 4 kişilik bir aile, bir yıl 
boyunca tasarruflu duş 
başlığı ile yıkandığında, 
1444 kişinin duş almasına 
yetecek kadar su tasarruf 
edebilir.

Emülsiyonlaştırma özellikleri, birbirine karışmayan iki 
sıvıdan oluşan heterojen bir sistem oluşturmak için 
dayanıklı bir emülsiyon formüle etmek için çok önem-
lidir. Bunlardan biri sözde sürekli fazı oluştururken, 
diğeri bunun içinde dağılır ve dağınık faz dediğimiz 
bir şey oluşturur. (O/W veya W/O) emülsiyonlarını 
formüle etmek için PEG’lerin kullanılması, madde-
nin ve dolayısıyla bu emülsiyon tipine dayalı ürünün 
ömrünü uzatır.

 Ê Nem sabitleyici
Bir kozmetik formülasyondaki nem, PEG’ler gibi 
bileşikler tarafından uygun seviyede tutulur. Nem 
stabilizatörleri içeren kozmetikler, yalnızca ürünün 
yeterli kıvamını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
kuru ciltler için tasarlanmış müstahzarlar olarak her 
şeyden önce mükemmeldir. Hidrofilik özelliklere sa-
hip bileşikler olarak PEG’ler, bir oklüzyon tabakası 
oluşturmak için yüzeydeki su moleküllerini bağlar. 
Nemi, cildin sağlıklı ve kondisyonlu kalmasını sağlayan 
uygun bir seviyede tutar. Daha da önemlisi, polieti-
len glikol epidermal bariyerin geçirgenliğini artırmaz 
(zararlı çevresel maddelerin absorpsiyonuna ve ult-
raviyole radyasyona maruz kalmaya karşı koruma).

 Ê Yıkama maddesi
Kozmetik bileşenler olarak PEG ve türevleri, kirleti-
cilerin uzaklaştırılması sürecinde etkin bir rol oyna-
maktadır. Bu özellik, moleküllerinin yapısı tarafından 
belirlenir: PEG’ler, hidrofobik-hidrofilik özelliklere sa-
hip yüzey aktif maddelere aittir. Yıkama maddeleri 
olarak, yüzeyin ıslatılmasından, yağın peptitlenmesin-
den ve hidrolize edilmesinden (kirleticiler genellikle 
yağlıdır) ve daha sonra taşıyıcıları ile birlikte yüzeyden 
uzaklaştırılan kirletici maddelerin emülsiyon haline 
getirilmesinden ve dağıtılmasından sorumludurlar.

 Ê Reoloji kontrolörü
Bir maddenin reoloji kontrolörü olması ne anlama 
gelir? Polietilen glikol ve türevleri, çözeltilerin visko-
zitesini değiştirebilir, yani reolojilerini değiştirebilir. Bir 
kozmetik ürünün viskozitesi, ölçülmesi ve ilişkilendi-
rilmesi gereken temel parametrelerden biridir. Teorik 
açıdan viskozite ölçümleri, emülsiyonların stabilitesi 
hakkında önemli bilgiler elde etmemizi sağlar. Bilgi, 
ürün tespiti ve kalite kontrolü için önemlidir. İçerikler-
den biri olarak PEG, saç şampuanları, vücut losyonları, 
duş jelleri, rujlar, tıraş köpükleri, makyaj temizleyici-
ler, nemlendirici kremler, el ve ayak bakım kremleri, 
renkli kozmetikler ve daha birçok günlük kullanım 
ürünlerinde bulunur. Bu ürünlerin bileşimini analiz 

Pek çok insan merak ediyor: Kozmetiklerde sıklıkla 
bulunan PEG nedir? İlk etapta PEG, günlük kullanılan 
kozmetik ürünlerin çoğunda benzersiz özelliklerinden 
sorumlu olan önemli bir kimyasal bileşen olduğunu 
söylemeliyiz.  

Polietilen glikol (PEG) ve türevleri, geniş bir yağ tü-
revi kimyasal madde ailesi oluşturur. Kozmetik en-
düstrisindeki ve diğer birçok endüstriyel sektördeki 
formülatörler, nispeten düşük fiyatları ve arzu edilen 
özellikleri nedeniyle bunları hevesle kullanırlar. CIR ( 
Cosmetics Ingredient Review ) veya FDA ( Food and 
Drug Administration ) gibi kuruluşlar PEG’lerin güvenli 
olduğunu düşünmüştür, bu nedenle çeşitli formülas-
yonların bir parçası olabilirler.

GENEL ÖZELLIKLERI

PEG kısaltması, poli etilen glikol anlamına gelir. Poli-
oksietilen glikol grubuna aittir. Kimyasal açıdan PEG 
bir polimerdir, yani tekrar eden birimlerden oluşan 
bir kimyasal maddedir. Polietilen glikol için tekrar 
eden parça etilen oksit molekülüdür. Polimerizas-
yona uğrayan birimlerin sayısı değişir (ki bu, PEG 
kısaltmasının yanında duran sayı ile gösterilir, örn., 
PEG-40 veya PEG-400 ), bu da büyük miktarda farklı 
PEG türevleri oluşturur, dolayısıyla tüm madde grubu 
PEG’ler olarak anılır. Polietilen glikol veya türevlerin-
den bahsetsek de, hepsi su, toluen, aseton, etanol 
ve metilen klorürde çok iyi çözünürlük gösterirler. 
Farklı bileşiklerin özellikleri, polimer zincirindeki mer 
sayısına göre farklılık gösterir. Molekül kütlesi daha 
düşük olan bileşikler normal olarak sıvıdır, molekül ne 
kadar yüksekse (yani polimer zinciri ne kadar uzunsa), 
viskozite o kadar yüksek olur ve bu nedenle madde 
bir macun, mum veya katı şeklini alır. Uçucu orga-
nik bileşiklerin aksine, sıvı PEG’ler (düşük moleküler 
kütleye sahip olanlar) uçucu değildir. Ek olarak, PEG 
yangın geciktiricidir ve biyolojik olarak parçalanabi-
lir. PEG’ler olarak sınıflandırılan bileşikler genellikle 
asitlerde, bazlarda, oksitleyicilerde ve indirgeyicilerde 
iyi stabilite gösterir.

PEG’LERIN KOZMETIKTEKI ROLÜ VE ETKISI

Eşsiz özellikleri göz önüne alındığında, polietilen glikol, 
aslında tüm PEG ailesi, kozmetik ürünlerde bir dizi 
önemli rol oynar. PEG’lerin kozmetik endüstrisindeki 
başlıca etkilerini aşağıda sunuyoruz:

 Ê Emülgatör

edersek, birçoğunun polietilen glikole ek olarak iki 
veya daha fazla diğer türevini de içerdiğini göreceğiz.

KOZMETIKTE KULLANILAN EN YAYGIN PEG’LER

Kozmetik ve bakım ürünlerini seçerken bunların 
bileşimini öğrenmeli ve ne aldığımızın farkında ol-
malıyız. PEG ne olduğunu ve hangi amaca hizmet 
ettiğini bilmek önemlidir. Aşağıda geniş PEG ailesinden 
üç örnek bileşik sunuyoruz. Benzer kimyasal yapı-
larına rağmen, genellikle içerik olarak farklı rollere 
sahiptirler ve bu nedenle oluşturdukları ürünlerin 
kalitesini maddi olarak etkilerler. Pek çok PEG dışın-
da, kozmetikte sıklıkla PEG-10 Hydrogenated Cas-
tor Oil, PEG-20 Oleate veya PEG-100 Stearate gibi 
maddeler bulabiliriz. PEG-10 Hydrogenated Castor 
Oil , O/W emülsiyonlarında popüler bir emülgatördür.
Hidrojene hint yağı , adından da anlaşılacağı gibi hint 
yağının bir türevidir. Kremler, sütler veya balzamlar 
gibi ürünlerde bulunur. 

PEG-20 Oleate, emülgatör olmanın yanı sıra, yıkama 
ürünlerinde reoloji kontrolörü olarak da işlev görür 
(viskozitelerini arttırır). Aynı zamanda, bitki özleri veya 
yağlı maddeler gibi eklendikleri sulu çözeltilerde çö-
zünmeyen veya az çözünür olan maddelerin girişini 
kolaylaştıran bir bileşen olan bir çözücüdür. PEG-
100 Stearate , tıpkı yukarıda bahsedilen maddeler 
gibi, O/W emülsiyonlarında bir emülgatör olan, aynı 
zamanda yüksek ve stabil köpüklerin üretimini ko-
laylaştıran bir köpürtücü madde olan bir yüzey aktif 
madde örneğidir. Genellikle saç şampuanlarında veya 
duş jellerinde kullanılır.

GÜVENLI MI DEĞIL MI?

Polietilen glikol ve türevlerinin zararlı etkisi popüler 
bir konudur. PEG’lerle ilgili temel konu, ‘etoksilasyon’ 
adı verilen süreçte etilen oksit kullanılarak üretilme-
leridir. Bu, ürünün bu bileşikle ve ayrıca kanserojen 
olan 1,4-dioksan ile kontaminasyonuna neden olabilir. 
Ancak pratikte oluşmaz ve PEG olarak sınıflandırılan 
maddelerin toksikolojik profili çok iyi bilinmektedir. 
PEG’ler toksik değildir ve toksik veya mutajenik et-
kiler göstermez. Kozmetik ürünlerdeki uygulamaları 
tüketiciler için güvenlidir. PEG’ler ayrıca dermatolojide 
kullanımları için test edilmiştir: cildi tahriş etmezler 
veya alerjik reaksiyonlara neden olmazlar.

Kaynak: https://www.products.pcc.eu/tr/blog/koz-
metikte-pegler/
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FTIR, 
FT-NIR 
ve Raman

 FTIR mikroskopları

 FTIR rutin spektrometre

 FT-NIR spektrometre

 Raman spektrometre

 El-tipi raman spektrometre

 FTIR ar-ge spektrometre

ALPHA II, dizüstü bilgisayar 
boyutunda kompakt bir FT-IR 
spektrometresidir. Hammadde ve 
ürünlerin kalite kontrol, miktar 
tayini ve doğrulama testlerini 
yapmanızı sağlar.

Bruker Optics, tüm araştırma 
uygulamalarınız için çok çeşitli 
laboratuvar FT-IR 
spektrometreleri sunar.

Hata analizleri, malzeme 
araştırması ve parçacık analizinde 
üstün olan FT-IR mikroskop 
modelleri. Kompakt, hassas ve FPA 
teknolojisi ile ultra hızlı kimyasal 
görüntüleme özelliğine sahiptir.

FT-NIR, zaman alıcı yaş kimyasal 
analizlere ve kromatografik tekniklere 
pratik bir alternatiftir. Tahribatsızdır, 
numune hazırlama veya tehlikeli 
kimyasallar gerektirmez. Nicel ve nitel 
analiz için hızlı ve güvenilir bir tekniktir.

Bruker, araştırma veya 
endüstri uygulamaları için 
tam uyumlu raman 
spektroskopi çözümleri 
sunar.

Yakın, orta ve uzak 
kızılötesi ve Raman 
spektrometre 
seçeneklerimiz sektör 
genelinde rakipsizdir. 
Portföyümüz, kompakt, 
taşınabilir cihazların yanı 
sıra güçlü araştırma 
spektrometrelerini içerir. 
Çözümlerimiz NIR, MIR, 
FIR ve THz uygulamalarına 
kadar tüm spektral aralığı 
kapsar.Bravo, endüstriyel 

hammaddelerin kontrolü ve 
bilinmeyen maddelerin 
tanımlanması için kullanılan 
taşınabilir raman spektrometredir.

Laboratuvar & Proses Analitik Teknolojileri

spektrometre
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Ritim İstanbul A2 Blok No:76
Cevizli Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 546 1095  

BURSA
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Tel: +90 224 502 6203



GIDA

Egzersiz yapmak, su içmek ve yeterince uyumanın 
yanı sıra, yediğiniz yiyecekler enerji seviyenizi yüksek 
tutmada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, hangi yi-
yeceklerin gün boyunca uyanıklığınızı korumanıza ve 
odaklanmanıza yardımcı olabileceğini merak edebilir-
siniz. Bu makale, belirli yiyeceklerin enerji seviyenizi 
artırıp artıramayacağını açıklamaktadır.

BAZI GIDALAR ENERJI SEVIYENIZI NASIL ETKILER?

Bilmeniz gereken ilk şey, tüm yiyeceklerin size bir 
enerji ölçüsü olan kalori şeklinde enerji vermesidir. 
Bir kalori, 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece 
yükseltmek için gereken enerji miktarını ölçer. Bu-
nunla birlikte, tüm yiyecekler enerji seviyenizi aynı 
şekilde etkilemez. 

Üç makro besinden karbonhidratlar, vücudunuzun 
tercih ettiği enerji kaynağı oldukları için proteinler ve 
yağlara kıyasla daha hızlı bir enerji kaynağı sağlar. 
Bununla birlikte, karbonhidratlar basit ve karmaşık, 
ayrıca yüksek veya düşük glisemik indekse (GI) sahip 
olarak sınıflandırılır ve enerji seviyenizi farklı şekilde 
etkilerler.

Basit karbonhidratlar bir veya iki şeker molekülü içerir 
ve bunlar sırasıyla monosakkaritler ve disakkaritler 
olarak bilinir. Yapıları çok küçük olduğu için sindirimi 
daha kolaydır ve bu nedenle enerji için kolayca kulla-
nılırlar. Bununla birlikte, hızlı sindirim hızları, kan şeke-
ri seviyelerinizde ve dolayısıyla enerji seviyelerinizde 
hızlı bir artışa neden oldukları anlamına gelir ve bunu 
genellikle sizi halsiz hissetmenize neden olabilecek bir 
kaza izler. Böyle bir etkiden kaçınmak için sınırlamak 
isteyebileceğiniz bazı basit karbonhidrat örnekleri 
arasında beyaz ekmek, kahvaltılık gevrekler, şeker-
lemeler ve şeker ilave edilmiş işlenmiş veya rafine 
edilmiş tahıllar sayılabilir. 

Aksine, kompleks karbonhidratlar üç veya daha fazla 
şeker molekülü içerir ve oligosakkaritler ve polisak-

gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler de yorgunluk 
semptomlarını azaltmaya ve uyanıklığı iyileştirmeye 
yardımcı olabilir. Bu etki öncelikle kafeinin adenosin 
reseptörlerini bloke ederek dopamin ve noradrenalin 
salınımının artmasına yol açan beyin üzerindeki et-
kisinden kaynaklanır. Adenozin uykuyu teşvik edici 
etkileri olan bir bileşik olup dopamin ve noradrenal ise 
kalbi ve merkezi sinir sisteminizi uyaran, böylece uya-
nıklığı ve odaklanmayı artıran iki kimyasal maddedir. 

Bununla birlikte, seçtiğiniz kafeinli ürünlerin türü 
konusunda dikkatli olunmalıdır. Enerji içecekleri 
ve kafeinli gazlı içecekler gibi bazıları, obezite, tip 
2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilecek ilave 
şekerlerde yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca, kafein 
alımı genellikle güvenli olarak kabul edilirken, bazı 
insanlar kafein tüketiminde hafif ila şiddetli arasında 
değişen semptomlarla yan etkiler yaşayabilir. Semp-
tomlar anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk, düzensiz 
kalp hızı ve titremeleri içerebilir.

EGZERSIZ, HIDRASYON VE UYKU 

Egzersiz yapmak, su içmek ve yeterince uyumak da 
enerji seviyesini arttırmanın anahtarıdır. 

Fiziksel aktivite önerilerini karşılamak hedeflen-
melidir. Araştırmalar, fiziksel aktivite önerilerini 
karşılamanın, aksi halde hareketsiz bir yaşam tarzı 
sürdürürken bile daha iyi enerji ve daha az yorgunluk 
ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Aslında, egzersiz 
genellikle uzun süreli yorgunluk, eklem ağrısı, baş 
ağrıları, uyku sorunları, zayıf konsantrasyon ve kısa 
süreli hafıza sorunları ile karakterize bir durum olan 
kronik yorgunluk sendromu tedavisinin bir parçası 
olarak önerilmektedir. Mevcut Fiziksel Aktivite Yö-
nergeleri, yetişkinlerin haftada 150-500 dakika (2.5-5 
saat) koşu, dans, yüzme ve bisiklete binme gibi orta 
yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite yapmasını öner-
mektedir. Şu anda fiziksel olarak aktif değilseniz, 
daha düşük yoğunluklu aktivitelerle başlamayı ve 

karitler olarak bilinir. Yapıları daha karmaşık olduğun-
dan ve genellikle lif açısından zengin olduklarından, 
sindirilmeleri daha uzun sürer ve böylece kan şekeri 
seviyelerinizde kademeli bir artış sağlar. Bu, karmaşık 
karbonhidratların size gün boyunca sabit bir enerji 
kaynağı sağladığı anlamına gelmektedir. Diyetinize 
dahil etmeye çalışabileceğiniz karmaşık karbonhid-
ratlı gıda kaynaklarına örnek olarak rafine edilmemiş 
tam tahıllar, yulaf, baklagiller ve nişastalar dahildir.

GLISEMIK INDEKS (GI)

Karbonhidratların enerji seviyenizi nasıl etkileyebi-
leceğini belirlemenin bir başka yolu, karbonhidrat 
içeren bir yiyeceğin kan şekeri seviyenizi nasıl etki-
leyebileceğini söyleyen glisemik indeksleridir. Yüksek 
GI'li gıdalar, tıpkı basit karbonhidratlar gibi, kan şekeri 
seviyenizi yükseltme ve daha sonra düşürme eğili-
mindedir. Buna karşılık, düşük GI benzeri kompleks 
karbonhidratlara sahip gıdaların kan şekeri seviye-
lerinizde ani değişikliklere neden olduğu bilinmiyor. 
Araştırmalar, şeker oranı yüksek ve lif oranı düşük 
olan yüksek GI diyetlerinin, uyanıklığın azalması ve 
uyku halinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermek-
tedir.  Gıdaların GI değeri özellikle bütün meyve ve süt 
ürünleri için geçerli olabilir. Yapısal olarak, meyve ve 
süt ürünlerindeki karbonhidratlar (sırasıyla fruktoz ve 
laktoz) basittir. Yine de her ikisi de diyet kalitenizden 
ödün vermeden hızlı bir enerji kaynağı sağlayabilen 
besin açısından zengin, düşük GI gıdalardır. Bununla 
birlikte, meyve sularının ve aromalı süt ürünlerinin 
şeker ekleme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle 
yüksek GI olduğu unutulmamalıdır. 

PEKI YA KAFEINLI YIYECEKLER?

Kafein dünyada en çok tüketilen uyarıcıdır. Birçok 
faydası ve kullanımı olmasına rağmen, öncelikle yor-
gunluk ve uyuşukluk ile mücadeleye yardımcı olması 
için aranır. Kahve, çay, kafeinli gazlı içecekler, enerji 
içecekleri, matcha, çikolata, guarana ve yerba mate 

egzersizlerinizin sıklığını ve süresini kademeli olarak 
artırmayı düşünmelisiniz. 

Uygun şekilde nemli kalmaya çalışılmalıdır. Gün bo-
yunca uygun şekilde nemlendirmek size enerji artışı 
sağlayabilir ve yorgunluk hissiyle savaşmanıza yar-
dımcı olabilir. Yeterince su içmemek dehidrasyona 
neden olabilir. Hafif ila orta derecede dehidrasyon, 
konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, sinirlilik, uyuşuk-
luk ve uyku hali ile sonuçlanabilir. Erkeklerin günde 
yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre), kadınların ise günde 
11,5 bardak (2,7 litre) suya ihtiyacı vardır. Ancak ihti-
yaçlarınız iklime ve fiziksel aktivite seviyenize göre de-
ğişebilir. Hidrasyon durumunuzu takip etmenin kolay 
bir yolu, idrar renginizi izlemektir. Berrak veya soluk 
bir renk, optimal hidrasyonun iyi bir göstergesidir. 

Bol bol uyuyunuz. Uyku sağlığı, enerji seviyeleri ve 
genel sağlık söz konusu olduğunda egzersiz ve diyetle 
aynı düzeyde ilgiyi hak ediyor. Vücudunuzun enerji 
restorasyonu ve korunması için uykuya ihtiyacı vardır. 
Bu nedenle, yetersiz uykunun neden olduğu uyku 
yoksunluğu, uyanıklığın, performansın azalmasına 
ve sağlıkta genel bir bozulmaya yol açar. Ne yazık 
ki, kötü uyku sağlığı, günümüzün aşırı çalışan ve 
aşırı uyarılmış toplumunda ortak bir paydadır. 18-60 
yaş arası yetişkinler için önerilen 7 saatten daha az 
uyumaktadır. Yeterli uyku sadece enerji seviyesini 
iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak 
genel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi de artırır.

Sonuç olarak tüm gıdalar enerji sağlarken, kompleks 
karbonhidratlardan zengin sağlıklı bir diyet yemek 
gün boyunca enerji düşüşlerini önlemenin en iyi yolu 
olabilir. Ayrıca, enerji seviyenizi iyileştirmek ve yor-
gunluğu azaltmak için yeterli egzersiz, hidrasyon ve 
bol uyku ile dengeli bir diyete eşlik ettiğinizden emin 
olunuz. Bununla birlikte, ciddi veya uzun süreli yor-
gunluk yaşıyorsanız bir sağlık uzmanıyla konuşmayı 
düşünmelisiniz. 

Prof. Dr. 
Y. Birol SAYGI 

İstanbul Topkapı 
Üniversitesi
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PROSES
VİSKOZİMETRESİ
Reaktörlerde, tanklarda, akış hatlarında  
veya pilot tesislerde gerçek zamanlı 
viskozite ölçümleri için sensör ve kontrol 
üniteleri sunuyoruz. 

Her çeşit proses için 
uygun sensör seçenekleri           
Dahili sıcaklık ölçümü                                                       
Hareketli parça yok                                                                                                 
Kalibrasyon ihtiyacı yok                                                    
Yüksek tekrar edilebilirlik                                                     

Yüksek sıcaklık, yüksek 
basınç, ex-proof opsiyonları           
Proses şartlarından etkilenmez
Bakım ihtiyacı yok                                           
Yüksek hassasiyet  
Kolay montaj ve devreye alma       

Laboratuvar & Proses Analitik Teknolojileri

proses viskozimetresi
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XL7

XL7—HT

XL7—LR

700 BAR

PRESSURE

10,000
PSI

0.1 cP

ACCURACY

or 1% 150 0C
302˚F

TEMPERATURE

400+ 0C
752˚F

TEMPERATURE

NO LIMIT
LENGTH

3 x analog outputs
2 x alarm outputs
external rtd input
2 x analog inputs
RS485 Data Link
Power: 24vDC / 150mA

To plant 
supervisory 
system

Standard
signal cable
(up to 3000m)



İLAÇ SANAYİ

Türkiye’de 36 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektö-
rüne katkı sağlayan Polifarma İlaç, 20-21 Ekim 2022 
tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Global’den 
Türkiye’ye API Teknolojileri ve Gelişim Süreçleri 
Sempozyumu BIOEXPO 2022’nin ana sponsorluğunu 
üstlendi.

Global’den Türkiye’ye API Teknolojileri ve Gelişim 
Süreçleri Sempozyumu BIOEXPO 2022, Marmara 

Novo Nordisk ve Microsoft, bulut ve yapay zekasını 
(AI) Novo Nordisk’in ilaç keşif, geliştirme ve veri 
bilimi olanaklarıyla birleştirmek üzere yeni bir stra-
tejik iş birliğine girdiler. Bu çerçevede Microsoft 
AI teknolojisi, temel bilimsel modeller ile uzmanlık 
sağlayacak; Novo Nordisk’in veri bilimcileri ve erken 
Ar-Ge’deki alan uzmanlarıyla birlikte şirketin Ar-Ge 
çalışmalarının hızlandırılması için çalışacak.

Novo Nordisk Dijital Bilimler & Yenilikçilikten sorum-
lu Kıdemli Başkan Yardımcısı Lars Fogh Iversen, iş 

Berko İlaç “Sağlıklı Yarınlara” mottosundan yola 
çıkarak sağlıklı yaşamı günlük hayatın bir parçası 
haline getiriyor. Bu kapsamda “Sağlıklı Salı” projesi-
ne başlayan Berko İlaç, çalışanlarının sağlıklı yarın-
lara sağlıklı beslenme ile ulaşmasına vesile oluyor.

Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” viz-
yonuyla, toplum sağlığı için üreten Berko İlaç, top-
luma katkılarının yanı sıra çalışanlarının hayatına 
da dokunmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşamın 
sağlıklı ve doğru beslenmeden geçtiğine inanan 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyo-
teknoloji Ana Bilim Dalı’nın bilimsel katkısı, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) katkılarıyla 
Polifarma İlaç ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. 
Sempozyumda, Polifarma API sentezi konusundaki 
çalışmalarını ve nadir hastalıklar ve yetim ilaç API 
üretimlerini iki ayrı uydu sempozyumda anlattı.

birliğine dair yaptığı açıklamada “İlaç keşfinde 
Microsoft AI teknolojisinin daha hızlı ve ölçek-
lendirilmiş kullanımına olanak tanımak; böylelikle 
hastaların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecek, 
çığır açan yenilikler ve verimlilik sağlamak üzere 
Microsoft ile yola çıktık. Dijital bilim ve AI olanak-
larımızı genişletme yolunda Microsoft’un önde 
gelen uzmanlarıyla yakından iş birliği yapmamızı 
sağlayacak olan bu yeni ortaklık dolayısıyla büyük 
heyecan duyuyoruz” dedi.

Berko İlaç, her salı günü kurumsal diyetisyen hiz-
metini çalışanlarıyla buluşturuyor.  “Sağlıklı Salı” 
adlı projeyle Berko İlaç çalışanları haftada bir gün, 
kurumsal diyetisyen ile görüşüyor, kişiye özel diyet 
ve sağlıklı beslenme programları uyguluyor. Proje ile 
Berko İlaç çalışanları, bugüne kadar toplam 75 kilo 
vererek sağlıklı yarınlara en hafiflemiş adımlarını at-
tılar. Çalışanlar ideal kilolarına sağlıkla kavuşurken, 
sigara kullanan çalışanlar ise sigarayı bırakmaya 
teşvik ediliyor.

POLIFARMA İLAÇ,  
BIOEXPO’NUN ANA 
SPONSORU OLDU 

NOVO NORDISK VE 
MICROSOFT’TAN 
İLAÇTA AR-GE İŞ BİRLİĞİ

BERKO İLAÇ’TAN SAĞLIKLI 
YARINLARA YATIRIM

Santa Farma İlaç şirketi ile Teknolojide Kadın 
Derneği (Wtech) tarafından; ‘’Sağlığın Dönüştüren 
Kadınları” projesi kapsamında, üniversitelerde ve 
meslek yüksekokullarında Bilim, Teknoloji, Mühen-
dislik, Matematik ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin 
son sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş 100 
genç kadına, ücretsiz Pazarlama ve Satış Teknoloji-
leri, İş Analistliği ve Gamification eğitimleri verilecek.  

Haziran ayında başlayacak proje, Teknolojide Kadın 
Derneği tarafından verilecek üç eğitim sınıfından 
ve Santa Farma İlaç Şirketi yöneticilerinin verece-
ği mentorluk desteğinden oluşacaktır. 1 yıl içinde 
tamamlanacak eğitim programı sonunda, eğitime 
katılanlara dijital sertifika verilecek ve ayrıca sağ-
lık sektöründe staj ve istihdamda öncelik imkanı 
tanınacak.

SANTA FARMA İLE 
TEKNOLOJİDE 
KADIN DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ
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Thermo Scientific 
LCMSMS ve GCMSMS Sistemleri ile 

Analizlerinizde 
Üretkenliğinizi geliştirin, 
Verimliğinizi artırın

Gıda, Çevre, Toksikoloji Rutin Analizleri

Sağlam, Güvenilir, Sürdürülebilir

Yüksek Tekrarlanabilirlik ve Hassasiyet

Düşük Dedeksiyon Limitleri

Kullanıcı Dostu Yazılım (Trace Finder)
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KİMYA / SAĞLIK

Başta Avrupa olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye 
ihracat yapan Petlas, Türkiye'nin ilk ve tek lastik test 
laboratuvarına sahip marka olma özelliğini taşıyor. 
Lastik Test Laboratuvarında analizler ile iç ve dış 
mekân test imkanlarını geliştirerek ilklerin markası 
olmaya devam ediyor.

Her geçen gün büyüyen Petlas, son dönemde geldiği 
noktayı büyük bir titizlikle yürüttüğü Ar-Ge faaliyet-
lerine borçlu. Deneysel geliştirme faaliyetleri ile yü-
rütülen Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünlerin üretilmesi, 
mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni 
süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulması ve 
geliştirilmesi, araştırma ve/veya pratik deneyimlerden 
elde edilen bilgilerle yapılıyor.

Petlas AŞ’de Ar-Ge faaliyetleri, 2010 yılında Ar-Ge 
laboratuvarının kurulması ve devamında nitelikli 
insan gücünün oluşması ile başladı. Geçen sürede 
hem teknolojik imkânlar hem de nitelikli insan gücü 
artarak şirket vizyonu ve öngörülen hedefler doğrul-
tusunda büyümeye, gelişmeye ve artı değer üretmeye 
devam ediyor. Her yıl cirosunun %3,5 oranını Ar-Ge 
faaliyetleri için harcayan Petlas AŞ, belirlenen he-
defler doğrultusunda teknolojik yapabilirliği, Ar-Ge 
laboratuvarının analiz kabiliyetlerini, Lastik Test labo-
ratuvarını, iç mekan (indoor) ve dış mekan (outdoor) 
test imkanlarını ve nitelikli insan gücünü geliştirildi. 
Bu gelişimin sonucu olarak da Türkiye’de ilk Traktör 
Radyal Lastiği, ilk Run-Flat Lastiği, İlk Tam Çelik İş 
Makinası Lastiği, Askeri Araç Lastikleri, Tam Çelik Oto-
büs /Kamyon Lastikleri’ni dışarıdan teknoloji transferi 
olmadan, kendi know-howlarıyla ve yetişmiş insan 
gücüyle üretmeyi başardı.

Petlas AŞ, 2015 yılından başlayarak, ürünlerin Avrupa 
Birliği ECE R117 Regülasyonuna uygunluk test faali-
yetlerinin ve Sübjektif Araç-Lastik uyum testlerinin 
yapılabileceği bir “Test Pisti” tasarlayarak 2016 yılı 
içerisinde yapımını gerçekleştirdi. Yapımı tamam-
lanan ve yaklaşık 70 bin m² alan üzerinde 2100 m 
yol uzunluğuna sahip olan Test Pisti’nin, tasarımı ve 
hayata geçirilmesi Proje ve Ürün Performans Değer-
lendirme Müdürlüğü çalışanlarının takım çalışması 
sonucu sağlanmış. Arazi bedeli dışında yaklaşık 4 
Milyon $ yatırıma mal olan Test Pisti’nde, ECE R117 re-
gülasyonu kapsamında Lastik Yuvarlanma Gürültüsü 
(N) ve Lastik Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeksi (WGI) 
hassas bir şekilde ölçülebilirken, Sübjektif Araç-Lastik 
uyum testleri de (Viraj, Slalom ve Şerit Değiştirme 
Performansı vb.) etkin olarak gerçekleştirilebiliyor. 
Regülasyon testleri kapsamındaki testleri yapabilme 
kabiliyeti kazanmanın hem ürün geliştirme süreçleri-
ni kısaltacağını hem de lastiklerin etiket değerlerini 
optimize etmelerini sağlayacağını belirten Petlas 

reçlerini yönlendiren güvenilir veriler elde edilebiliyor.

DIŞ MEKAN (OUTDOOR) OBJEKTIF  
TEST FAALIYETLERI

Tamamen araçlı olarak yapılan bu testlerin bir kıs-
mında lastiklerin araç altında standartların veya 
regülasyonların öngördüğü değerleri karşılayıp kar-
şılamadığını belirlenirken; bir kısmında da araç ve 
lastik uyumu sübjektif olarak ölçülüyor. Bu kapsamda 
yapılan, Avrupa Birliği ECE R117 Regülasyonuna uyum 
testleri, yol yüzeyi ve geometrisi özel olarak tasar-
lanmış test alanlarında yapılabiliyor. 

Lastik Yuvarlanma Gürültüsü Ölçümü, ECE R117 Regü-
lasyonu ve ISO 10844 Standardında teknik özellikleri 
tanımlanan standart test şartlarında (standart yol 
yüzeyi özelliği (Yol Yüzeyi Ses Yutma Katsayısı, Asfalt 
Yüzeyi Sürtünme Değeri (BPN), Yüzey Derinliği Değeri 
vb.), standart test cihazı vs.) konu test için kullanılan 
“Gürültü Test Alanında” yapılıyor.

Islak Yol Yüzeyi Tutunma (WG) ölçümü ise, yine ECE 
R117 regülasyonunda tanımlanan iki yöntem olan Aletli 
Araç ve Skid Trailer ile ölçülebiliyor. Aletli araç ile 
yapılan ölçümlerde, araç içerisine yerleştirilen ivme, 
hız, mesafe ve konum ölçen V-BOX cihazı ile, araçtaki 
lastiğin yavaşlama ivmesi ölçülerek Islak Yol Yüzeyi 
Tutunma İndeks (WGI) değeri hesaplanıyor.

Skid Trailer ile yapılan ölçümlerde ise, test lastiğinin 
yanı sıra, standart referans lastik de kullanılarak 
lastiklerin “Maksimum Frenleme Kuvveti Katsayısı” 
ölçülerek, Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeks (WGI) 
değeri hesaplanıyor.

Bahsedilen her iki test de, ECE R117’de tanımlanan 
teknik şartlara göre tasarlanan ve yapılan “Test Pisti 
Islak Fren Test Alanı” üzerinde, yine aynı regülasyonda 
tanımlanan test şartlarında yapılabiliyor. 

DIŞ MEKAN (OUTDOOR) SUBJEKTIF  
TEST FAALIYETLERI

Lastik sektöründe uzun yıllar deneyime sahip iki test 
pilotu tarafından gerçekleştirilen Sübjektif Test Faa-
liyetleri’nde, Araç-Lastik Uyumu test ediliyor.

Gerçekleştirilen testler, Petlas AŞ. test pistinde, Türki-
ye’de mevcut pist alanlarında veya yurt dışı özel test 
pisti alanlarında yapılırken, bu testlerden elde edilen 
veriler, yeni ürün geliştirme, ürün iyileştirme, müşteri 
şikâyetleri, OEM lastik onay süreçlerini yönlendiriyor.

Araç-Lastik uyum testlerinde, araç altındaki lastiğin 
ıslak ve kuru yol şartlarında dinamik davranışları 
(Yol Tutuşu, Direksiyon Manevraları ve Cevabı, Aracın 
Kalkışta, Düz Yolda ve Virajda davranışları, Araçtaki 
Konfor ve Titreşim Seviyeleri) sübjektif olarak değer-
lendirilerek sayısal verilere çevriliyor.

Sübjektif değerlendirmeler, genel olarak davranışı 
bilinen referans lastiğe göreceli yapılabilirken, zaman 
zaman mutlak olarak da değerlendirilebiliyor.

Bir pilot araştırmanın sonucu özel bir hormon 
tedavisinin, Down sendromlu kişilerin zihinsel 
eksikliği giderebileceğini gösterdi. Gonadot-
ropin salgılatıcı hormon (GnRH) verilen yedi 
Down sendromlu erkeğin bilişsel yetileri ge-
lişti. Farelerle gerçekleştirilen bir deneyle de 
bu etki kanıtlandı.

Down sendromu embriyonik hücre bölünme-
sindeki bir hatayla oluşuyor. 21.kromozon ya 
da bu kromozomun bir kısmı çift değil, üç 
tanedir. Trisomi 21 olarak da isimlendirilen 
bu kalıtım bozukluğu, 800 çocuktan birinde 
ortaya çıkıyor. Bedensel ve zihinsel gelişimi 
etkileyen bu genetik bozukluk, soyut düşün-
me, planlama, bellek ve dikkat sorunlarını 
da beraberinde getiriyor. Ayrıca hızlanmış 
zihinsel bozulma da görülüyor.

Lille Üniversitesi’nden (Fransa) Maria Manf-
redi-Lozano ve ekibi, şimdi Down sendromlu 
kişilerin bilişsel eksikliğini bularak, tedavi yo-
lunu da açtılar. Çalışmanın çıkış noktası, Down 
sendromlu kişilerin genellikle ergenlikten 
sonra ortaya çıkan koku alma bozuklukları 
ve kısırlıktan muzdarip olduğu gözlemiydi. 
Bu iki olumsuz gelişme de gonadotropin sal-
gılatıcı hormonun (GnRH) işleviyle yakından 
ilintilidir. Hipotalamustaki özel beyin hücreleri 
tarafından salgılanan GnRH, her şeyden önce 
cinsellik hormonlarının üretimini düzenlese de 
son araştırmalar, bu hormonun çeşitli beyin 
işlevleri üzerinde etkili olduğunu ve ileri zihin-
sel yetileri de etkileyebildiğini göstermiştir.

Kaynak: https://www.science.org/
doi/10.1126/science.abq4515

AŞ. yetkilileri, 2017 yılı içerisinde test pistinin yurtdışı 
onay kuruluşları tarafından akredite edilmesini de  
planladıklarını belirtti.

AR-GE TEST FAALIYETLERI

Petlas AŞ’de Ar-Ge test faaliyetleri genel olarak Ürün 
Performans Değerlendirme ve Karışım Geliştirme 
Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Bu faaliyet-
ler sonucu elde edilen bilgiler, ürün tasarımı, ürün 
geliştirme veya iyileştirme süreçlerinde girdi olarak 
kullanılmasının yanı sıra lastik standartlarının ve re-
gülasyonlarının şartlarını karşılayıp karşılamadığını 
belirlemek için de kullanılıyor.

Test faaliyetleri temel olarak “Objektif Test Faaliyetleri” 
ve “Sübjektif Test Faaliyetleri” olarak iki gruba ayrılıyor. 
Lastiğin doğrudan kendisi veya lastikten alınan numu-
neler üzerinde bir test cihazı kullanılarak ölçümler 
yapıldığı Objektif Test Faaliyetlerinde, elde edilen bu 
ölçümler detaylı bir şekilde kayıt altına alınıyor.

Objektif test faaliyetleri de kendi içerisinde, “İç Me-
kan (Indoor) Objektif Test Faaliyetleri” ve “Dış Mekan 
(Outdoor) Objektif Test Faaliyetleri” olmak üzere iki 
ana gruba ayrılıyor.

IÇ MEKAN (INDOOR) OBJEKTIF  
TEST FAALIYETLERI

Nihai Ürün (Lastik) Üzerinde Yapılan Objektif Testler:
Bu kapsamda, Petlas AŞ. tarafından geliştirilen ya 
da standart ve regülasyonlara uyum gereği zorun-
lu tutulan dinamik ve statik testler yapılırken, test 
sonuçlarına göre tasarım, iyileştirme ve geliştirme 
faaliyetlerine yön veriliyor. Statik testler kapsamın-
da; Boyutsal Ölçüm, Dijital Taban İzi Basınç Dağılımı, 
Parçalama Enerjisi, Topuk Düşürme Kuvveti, Patlama 
Direnci ve Elektrik Direnci testleri yapılıyor. Dinamik 
testler kapsamında ise; Yakıt verimliliği Lastik Yuvar-
lanma Direnci (RR), Yüksek Hız ve Dayanıklılık test-
leri yapılabiliyor. ECE Regülasyonları kapsamındaki 
testleri yapabilme konusunda, İngiltere Ulaştırma 
Bakanlığı’na bağlı olan “Vehicle Certification Agency 
(VCA)” kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olan Test 
Merkezi’nde, Dinamik ve Statik testler için kullanılan 
test makinalarının tamamı FMVSS 139 ve FMVSS 119 
standartlarında ve ECE R 30, ECE R54, ECE R106, ECE 
R109 ve ECE R117 regülasyonlarında belirlenen teknik 
yeterlilikleri karşılıyor.

Lastikten Alınan Numuneler Üzerinde   
Yapılan Objektif Testler:
Petlas AŞ’de Lastikten Alınan Numuneler Üzerinde 
Yapılan Objektif Testler, 2010 yılında kurulan ve 
ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlarla “Ar-Ge Kimya 
Laboratuvarı” tarafından gerçekleştiriliyor. Labora-
tuvarın bünyesinde, “Reçete Kompozisyon”, “Termal 
Karakterizasyon”, “Mikro ve Makro Yapı”, “Statik ve 
Dinamik Ozon” ve “Reçete Nicel ve Nitel” analizleri 
gerçekleştirilirken, “Atomik Boyutta Görüntüleme” 
ve “Görüntü Analizleri” de yapılabiliyor. Bu analiz ve 
görüntüleme çalışmaları sonucunda Yeni Ürün Geliş-
tirme, Mevcut Ürün İyileştirme, Yeni Hammadde ve 
Tekniklerin Değerlendirilmesi ve Maliyet Azaltma sü-

DOWN SEND-
ROMLULARA 

HORMON 
TEDAVİSİ

  PETLAS  
  AR-GE  ATAĞINDA!

54



Sem Laboratuar Cihazları Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Temmuz Sk. No:6 Sem Plaza Ataşehir, İstanbul 
T: +90 216 571 02 00  F: +90 216 571 02 02

"YENİ UFUKLAR"
SEM Bir Altium Grup Şirketi

1989 yılında başlayan, tüm Altium Grup şirketlerinin çıkış 
noktası olan SEM’in yolculuğu, 2022 yılında  

11 ülkede 500’e yakın çalışan ile faaliyet gösteren 
global bir yolculuğa dönüşüyor.

Şirket tarihimizi www.sem.com.tr adresimizden 
detaylı inceleyin.

www.sem.com.tr 



Türkiye’nin En Büyük ONLINE Laboratuvar Alışveriş SitesiLabmarkershop.com

RÖPORTAJ

Merhaba Esra Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir mi-
yiz? Kaç yıldır çocuklarla iç içe mesleğinizi icra 
ediyorsunuz? 
Merhabalar Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölü-
münü bitirdim. Gelişim psikolojisi mastırı yaptım. 28 
senedir çocuklarla çalışıyorum.

Gelişim ve çocuk psikolojisi çok geniş bir kavram. 
Peki ya en genel tanımı ile çocukta psikolojik so-
runlar nasıl ve neden ortaya çıkar?
Doğdukları andan itibaren çocukluk dönemlerinin ruh 
sağlığı açısından düzgün bir şekilde geçirilmiş olma-
sı gerekir. Bilmeden dahi yapılan yanlış davranışlar 
çocuğu olumsuz etkileyebilir.

Bir çocuk kendi isteklerini sakince ve doğru gös-
termeyi nasıl öğrenebilir?
Çocuk model alır, olumlu pekiştireçle bu süreç 
desteklenmelidir. Anne ve babanın tüm yaşamı bu 
süreçte etkilidir. Hiç ummadığınız bir anda bile çocuk 
sizleri izleyebilir ve bunu bilinçaltına atmış olabilir. 
Doğru ve yanlış diyaloglarınızın çocuklarınız tarafın-
dan kopyalanabildiğini unutmayın.

Çocuklarda en çok hangi psikolojik problemlerle 
karşılaşıyorsunuz?
Hırçın, sinirli, arkadaşları ile sürekli kavga halinde 
olmak. Bunlarla yoğun olarak karşılaşsam da içe 
kapanma, yalnızlaşmak gibi sorunlarda gündemi-
mizde oluyor. Eğer ileri derecede bir sorun teşkil eden 
davranış varsa muhakkak ailesine bildiriyorum. Bu 
anlamda bazı çocukların psikolojik destek alması 
gerekebilir. Çocuklar günün büyük bir bölümünü 
okulda geçiriyor ve aile bazen bazı sorunların far-
kında olamıyor. Ben bir psikolog olarak çocukları 
gözlemliyor ve aileye iletiyorum. Aile ve okul ilişkisinin 
temeli de budur aslında.

mez. Daha sonra olanlar için arkasındaki psikolojik 
rahatsızlığın ne olduğunu bulmak ve düzeltmek için 
mutlaka yardım alınması gerekir. 

Özellikle oral dönemden çıkamayan bazı çocuk-
larda inatçılıkla birlikte ısırma problemi görülüyor. 
Böyle bir durumda ailenin ve eğitim kurumunun 
yaklaşımı ne olmalı? Çözüm ararken yapılan hatalar 
olabilir mi?
Ailenin ve kurumun istikrarlı ve ortak bir tutum içinde 
olması gerekir. Hatta uzun sürse de tehdit ve ceza 
olmadan ilerlemelidir. Altında yatan başka bir sebep 
var mı araştırılmalı ve soruna göre bir yol haritası çi-
zilmelidir. Böyle durumlarda çocuğa yaklaşım sürece 
göre evrilebilir. Yeterince net bir ifadeyle bunun yanlış 
olduğunu çocuğa anlatmalı ve asla bağırılmamalıdır. 
Özellikle 3 yaş sonrası oral dönem bitmiş olmasına 
rağmen bu davranışından vazgeçmiyorsa bir psiko-
lojik destek alabilir.

Öfke kontrolünü sağlayamayan çocuklar oldukça 
aile için oldukça yıpratıcı oluyor. Bu durumun altın-
da yatan sebepler neler olabilir? Bir çocuk öfkesini 
kontrol edemeyecek kadar sinirlenme boyutuna 
nasıl geçmiş olabilir?
Aile içi şiddet, davranışlara uygulanan farklı disiplin 
yöntemleri, çocukla aşırı inatlaşma, tehdit, duygusal 
şiddet gibi sebepler olabilir. Vakaya göre değişkenlik 
gösterebilir.

Küçük yaş grubunda parmak emme ve tırnak yeme 
sorunları da oldukça gündemde. Bu durumun psi-
kolojik olarak karşılığı nedir?
Yaşına uygun olmayan çizgi filmlere maruz kalması, 
hazır olmadan memeden emzikten kesilmesi gibi 
durumlar çocukların kaygı düzeyini arttırır. Gergin 
ortamlara maruz kalması gibi sebepler olabilir. Tam 
net bir tanı koymak için araştırmak gerekir.

Aileler artık daha bilinçli bir yaşam sürüyor. Bu 
noktada çocuğa bazı katı kurallar konuluyor ve 
doğru-yanlış algısı erken yaşta oluşuyor. Ancak 
bazen ipin ucu kaçıyor. Bu noktada çocuk yanlış 
bir davranışta bulunduğunda ona bunu nasıl an-
latmak gerekir?  
Her zaman net bir tutum ve davranış içinde olmak, 
tepkilerin istikrarlı olması en önemlisidir. Yeni nesil 
anne kavramını sürekli duyuyoruz. Bunun olumlu 
yönlerini çocuğa yansıtmak faydalı olabilir.

Bir psikolog gözü ile sizce aileye yeni bir kardeş 
gelme yaşı nedir? Kaç yaşında bir çocuk kıskançlık 
yaşamadan ve sorun çıkarmadan kardeşini kabul 
edebilir?
Kardeş kıskançlığı sağlıklı bir süreçtir. Önemli olan iliş-
kileri yönetmektir. Yaş farkı açılmadan anne ve baba 
hazır olduğunda kardeş, çocuk için çok iyidir. Paylaş-
ma olgusu ile en yakın ilişki kuracağı kişi kardeştir. 

Son olarak sizce ebeveynlik öğrenilebilir bir durum 
mudur? Yoksa çocuğun karakteri, ailenin yaklaşı-
mıyla değişebilir ve evrimleşebilir mi?
Ben her çocuğun tek ve özel olduğunu düşünüyorum. 
Ruh sağlığı yerinde olan ebeveynlerin içgüdülerine 
göre davranması, her zaman daha iyi sonuçlar verir. 
Çoğunuzu sevin, ona sevgi ile yaklaşın. Bunlar onu 
hissedecektir, emin olun.

Ailede pozitif ilişki kurmanın önemini artık hepimiz 
biliyoruz. Bu anlamda ebeveynlerin çocuklara yak-
laşımında en çok dikkat etmesi gereken konular 
nelerdir? “Asla” ve “mutlaka” dediğiniz kavramlara 
değinebilir miyiz?
“Asla” başlığının altında duygusal şiddet, tehdit, zor-
balık uygulanmaması olmalı. “Mutlaka” da ise olumlu 
pekiştireç ve doğru davranışla ilerlemek diyebilirim. 
Çünkü çocuk ebeveynlerini taklit eder. Çocuklar 
kurallar ve sınırlardan hoşlanır. Kendilerini güvende 
hisseder.

Uzun zamandır küçük yaş grubu için bir eğitim 
kurumu yönetiyorsunuz. Buradaki gözlemleriniz 
oldukça değerli. Bir sorunla karşılaştığınızda 
çocuklara nasıl yaklaşıyorsunuz? Ödül ve ceza 
yöntemleri sizce doğru bir davranış mı?
Ödül ve ceza benim hoşlandığım bir yöntem kesinlikle 
değil. İç disiplin kazandırmak, hep olumlu pekişti-
reçle ilerlemek, kuralları içselleştirmesi için uzun 
vadede daha iyi sonuç verir. Bunu uzun zamandır 
gözlemleyerek söylüyorum. Ceza yöntemi çocuğu 
daha da hırçınlaştırabilir ve istemediğiniz davranış-
tan uzaklaşma süresini daha fazla uzatabilir. Her 
durumda çocukla yaşına uygun ve anlayabileceği 
şekilde konuşmalısınız.

Akran zorbalığı hakkında neler söylersiniz? Bunun-
la nasıl mücadele etmek gerekir?
Sosyal becerilerini geliştirmek kendi haklarını ko-
rumayı öğrenmek bu konuda en doğrusudur. Yine 
ailenin ve okulun desteği bu anlamda önemli. 

Çalma ve hırsızlık anlamında eğilimi olan bir çocuğa 
nasıl yaklaşmak gerekir?
İlkokula kadar olanlarda sadece sahip olma dürtüsü 
vardır. Çalma durumu bir hırsızlık olarak atfedile-

Yeni çağın ebeveynliğinde o kadar çok detay var ki, insan ister 
istemez geçmişle kıyaslamalar yaparak zorlanılan konuların 
sebeplerini araştırıyor. Sıklıkla karşılaşılan bir durum var. 
“Hiçbir şeye yetişemiyorum, çocuk bakımı çok zor!” peki ya 
çocuk bakmak neden bu kadar zor? İşte tam da bu sebeplerin 
altında yatan psikolojik nedenleri Mutlu Adımlar Anaokulunun 
kurucusu Psikolog Esra Arat’a sorduk. 

EBEVEYNLİK Mİ 
ZORLAŞTI 
YOKSA ÇOCUKLAR MI? 
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PSİKOLOJİ

Uzman Psikolog Selin Karabulut

Z KUŞAĞINA 
KIZMAK YERİNE 
ANLAMAYA 
ÇALIŞIN!

Bugün birçok konuda eleştirilen Z kuşağı, elbette 
bir önceki kuşaktan pek çok yönüyle ayrışıyor. Her 
kuşağın farklı bir ruhu, farklı bakış açıları, farklı 
davranış biçimleri ve beğenileri var. Z kuşağı; kendi 
benliğine daha çok odaklanan, dijital teknolojilerle 
iç içe bir kuşak. Neredeyse gününün çoğunu akıllı 
cihazlarla geçiren çocuklar ve gençler, sezgisel bil-
gileri kullanmaya pek de ihtiyaç duymuyorlar artık. 
Onları daha iyi anlamak için, her dönemin ruhunun, 
koşullarının farklı olduğunu ve bunun da kuşakları 
dönüştürdüğünü unutmamalıyız.

Şehirler giderek kalabalıklaşıyor, bu kalabalık kent 
yaşamı ise herkesi ruhsal ve fiziksel açıdan etkiliyor. 
Z kuşağının farklı yaşam alışkanlıkları, ekonomik ko-
şullar ve pandeminin de olumsuz etkileri var. 

Z KUŞAĞI 6. DUYUSUNU KULLANMIYOR!

Sezgilerin insanlara verdiği bilgilerin en güzel yansı-
ması, günlük yaşamdaki farkındalığımızı artırmasıdır. 
Örneğin bir bankada arkamızda birilerinin olduğunun 
farkında olup buna göre dikkatli, özenli ve uygun 
hareket etmeyi, geri döndüğümüzde onlara çarp-
mamak için o mesafeyi hesaplamayı sezgilerimizle 
sağlıyoruz. Burada tabii nezaket ve görgü kurallarının 
da sezgisel bilgilerimize dahil olduğunu söylemeliyiz. 
Ancak günümüzde, özellikle Z kuşağında (1997-2012 
yıllarında doğanlar) sezgisel bilgilerin neredeyse hiç 
kullanılmadığını gözlemlemek mümkün. Belki de bu-
güne kadar sezgisel bilgilerine ihtiyaç duymadılar, 
ihtiyaç olmayınca bu duyularını da geliştiremediler. 
Kulaklıkla müzik dinlerken sesin dışarıya taşacak 
kadar açılıp başkalarını rahatsız edebilecek olması 
ya da metrobüste oturan bir gencin, yanında ayakta 
duran yaşlı birini fark etmemesi… Günlük hayattan 

Z KUŞAĞINI ANLAMAYA   
ODAKLANMAK ÖNEMLI

Değişim hayatın olağan akışında olan bir gerçeklik. 
Yenilenen koşullara göre hayatımız da yeni bir form 
kazanıyor ve her yeni koşulda formumuzu değiş-
tiriyor, dönüştürüyoruz. Bu yüzden, 35 yaş üstü 
insanların (X ve Y kuşakları) artık kızmak yerine Z 
kuşağını anlamaya odaklanmaları, onlarla kıyaslama 
yapmak yerine ev ve sosyal yaşamlarında uyumlu 
olmayı denemeleri her zaman için daha sağlıklı so-
nuçlar getirecektir.

Z KUŞAĞINI ANLAMANIN 4 YOLU

 Ê Standart bakış açılarının dışına çıkmaya çalışın,
 Ê Yeniliklere ilgi duyup farkında olun,
 Ê Bilmediğiniz, tanımadığınız kelime, iş, uğraş 

veya kişileri öğrenmeye çalışın,
 Ê Aynı işyerinde çalıştığınız iş arkadaşlarınıza 

“iş arkadaşı” muamelenizden vazgeçmeyin.

1. Anlamaya çalışın. Kuşaklar arası çatış-
maların temel nedeni empati yoksun-
luğundan geliyor. Yaşadığınız geçmiş 
size aitti. Her kuşağı kendi koşullarında 
değerlendirip anlamaya özen gösterin 
ve kıyaslama yapmaktan kaçının. 

2. Nezaketinizden vazgeçmeyin. Kent 
yaşamı ve yaşadığınız koşullar sizi 
daha kızgın ya da daha tepkisiz yapmış 
olsa da nezaketinizden uzaklaşmayın 
ve duyarlı olmaya, fark etmeye devam 
edin. Hepimiz aynı dünyada var olmaya 
çalışıyoruz.

3. Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin. Eğlen-
mek, haz almak, keyif duymak, dinlen-
mek gibi önemli duygusal ihtiyaçlarınızı 
ihmal etmeyin.

4. Konfor alanınızı değiştirin. Yeri geldi-
ğinde genişletin, yeri geldiğinde da-
raltın. Her gün araba kullanmak sizi 
trafikte daha öfkeli yapıyorsa ulaşım 
için farklı alternatifler geliştirmek size 
daha iyi gelebilir. 

5. Aklınızın ve mantığınızın sesini din-
leyin. Sezgilerinize güvenin ve onları 
kullanmaktan çekinmeyin. Otomatik 
cevaplar vermek yerine durun, nefes 
alın, bekleyin, düşünün ve öyle cevap 
verin. Ve hatta bazen susun ve gü-
lümseyin.

6. Çocuklarınıza adalet duygusunu aşıla-
yın. ABD’de ebeveynler çocuklarına çok 
küçük yaşlardan itibaren insan hak-
larını ve mülkiyet haklarını aşılıyorlar. 
“Arkadaşlarına bağırmaya hakkın yok, 
bir canlının canını yakmaya hakkın yok, 
komşunun bahçesinden izinsiz meyve 
almaya hakkın yok” gibi hayatın içinden 
pek çok söylem çocukların bu konu-
daki farkındalıklarını yükseltmelerine 
yardımcı oluyor. “Bağırma!” yerine 
“Sesinden rahatsız oluyorum” veya 
“Başkalarına bağırmaya hakkın yok” 
cümleleri daha güzel, ne dersiniz?

çoğaltabileceğimiz bu gibi örnekler, Z kuşağında 
altıncı duyunun kullanımının çok düşük olduğunu 
gösteriyor. Bu durum empati yeteneğinin gelişmesini 
engellerken, kent yaşamında hep arzu ettiğimiz o ne-
zaket kültürünün yaygınlaşmasının da önüne geçiyor.

HER KUŞAĞIN RUHU FARKLI 

“Bizim kuşak gibisi var mı, nerede o eski günler” gibi 
kalıplaştırdığımız savunma söylemlerinden vazgeç-
meliyiz. Çünkü farkındayız ki her kuşağın farklı bir 
ruhu; farklı bakış açıları, farklı davranış biçimleri ve 
beğenileri var. Z kuşağı, kendi benliğine daha çok 
odaklanan, dijital teknolojilerle iç içe bir kuşak. Ana-
litik düşünme becerileri, satış ve pazarlama kabiliyet-
leri, yaratıcılıkları belki de bu sebeple bizlerden daha 
gelişmiş. Gününün çoğunu akıllı cihazlarla geçiren 
çocuklar ve gençler, sosyal ilişkilere, üç boyutlu 
problemlerin çözümüne, sözel ve bedensel iletişime, 
sezgisel bilgileri kullanmaya neredeyse ihtiyaç duy-
muyorlar artık. Hatta duygularını dahi ‘emoji’ dediğimiz 
görsel ifade biçimleriyle gösteriyorlar. Sezgisel bilgiyi 
kullanma ve işe yarar kılma yeteneği; yani duygusal 
zekâ, Z kuşağında da var ancak geçmiş kuşaklarda 
olduğu gibi güçlü değil.

KENDİNİZİ 
DAHA İYİ 

HİSSETMEK 
İÇİN 6 ÖNERİ
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genişledi. Amacımız ise kurulduğumuz ilk günden 
bu yana aynı: insanlığa faydalı olacak işler yapmayı 
hedefliyoruz. 

Bugün 130 çalışanımız, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 
ve Bakü’deki ofislerimiz, Bursa, Tekirdağ, Konya ve 
Trabzon’daki satış ve servis noktalarımız ve bölge 
bayilerimizle sektöre yenilikçi ürünler ve hizmetler 
sunuyoruz.

Ürün portföyünüz ve hizmetlerinizden 
bahseder misiniz?
Analitik Cihazlar, Yaşam Bilimleri, Sarf ve Endüstriyel 
Cihazlar ürün gruplarında geniş bir ürün portföyümüz 
bulunuyor. Her bir ürün grubunun ayrı satış, satış 
sonrası destek ekipleri ve o ürün grubunun uzmanı 
olarak gördüğümüz ürün sorumluları var. Satış ve 
servisin yanı sıra aplikasyon, eğitim ve anahtar teslim 
laboratuvar projesi hizmetleri sağlıyoruz.

Müşterilerimizin topluma ve çevreye karşı önemli so-
rumluluklar üstlendiklerinin farkındayız. Bu bilinçle, 
organizasyonumuzu da gereksinimleri en hızlı ve en 
uygun çözümle giderecek şekilde yapılandırdık.

2000'i aşkın müşteri portföyüne sahip 
olan Ant Teknik olarak faaliyet alanlarınız 
hakkında bizi aydınlatır mısınız?
İlaç, biyoteknoloji, adli toksikoloji, gıda, çevre ve 
tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. 
Bu alanlarda üretim süreçlerinin iyileştirilmesine, Ar-Ge 
faaliyetlerine, kontrol ve denetim faaliyetlerinin hassas 
ve hızlı yöntemlerle gerçekleştirilmesine ve bilimsel 
araştırmalara destek olarak topluma ve çevreye, 
kısacası hedeflediğimiz gibi insanlığa fayda sağlıyoruz.

Hangi markaların temsilciliğini 
yapıyorsunuz?
Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific 
Biyoproses, Yaşam Bilimleri Reaktifleri, Genetik 
Bilimleri ve Laboratuvar Ürünleri, Getinge, Agilent 

Sayın Halaçoğlu sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? Ne kadar zamandır Ant Teknik 
bünyesinde yer alıyorsunuz?
1971 yılında Almanya’nın Brake şehrinde doğdum. 
İstanbul’da büyüdüm. Küçük yaşlardan itibaren 
satışın içinde bulundum. Çiçekçilik, motor tamirciliği, 
pazarlamacılık gibi çeşitli işlerde çalıştım. Bu farklı iş 
kollarının bana kazandırdığı tecrübeler çok değerli. 
Hayatı nasıl okumam gerektiğini bu yıllarda öğrendim. 
Meslek Lisesi Kimya Teknolojisi bölümünden mezun 
olduktan sonra Sandoz firmasında sektöre adım 
attım. Sandoz’da Kalite Kontrol biriminde Analist 
olarak başladığım görevimi ilerleyen yıllarda Analitik 
Cihazlar Sorumlusu olarak sürdürdüm. 7 yıllık Sandoz 
tecrübem, müşterilerin beklenti ve sorunlarını 
daha iyi anlamamı sağladı. Bu esnada İstanbul 
Üniversitesi’nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık 
bölümüne başladım. Ancak tamamlamadan askere 
gittim. Askerliğimi bitirdikten sonra laboratuvar 
sektörünün köklü firmalarından İncekaralar’da Satış 
departmanında işe başladım. 7 yılın ardından Satış 
Müdürü olarak Ant Teknik bünyesine dahil oldum. 
Halen Genel Satış Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevime devam ediyorum.

Ant Teknik’i biraz tanıyabilir miyiz; 
amaçları ve kilometre taşları nelerdir?
Her şey hayal kurmakla başlar. Ant Teknik de 1999 
yılında İstanbul’da bir hayalle kuruldu. 2003’te analitik 
cihazlar alanında dünyadaki en saygın firmalardan 
olan Shimadzu’nun temsilciğini alarak şirketimiz adına 
büyük bir atılımda bulunduk. Aradan geçen 23 sene 
içinde ekibimiz büyüdü, kurduğumuz yeni iş birlikleri, 
ofislerimiz ve bayi ağımızla faaliyet alanlarımız 

Biotek, Nova Biomedical, Ecolab, Eppendorf, 
PHCbi, Erweka, Peak Scientific, GLSciences, Merck, 
Teknokroma ve AccuStandard dahil olmak üzere her 
biri alanında lider 30’a yakın uluslararası iş ortağımız var.

Satış sonrası destek bu sektörde 
oldukça önemli. Ant Teknik olarak siz de 
bu alanda oldukça başarılısınız, bu süreci 
nasıl yönetiyorsunuz?
Özellikle hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında 
müşteri memnuniyeti var. Bunu sağlayabilmek için 
de satış ve servis arasındaki bütünlüğü sağlamak 
önemli. Bu bütünü koruyabilmek için her iki süreci de 
doğru yönetmek ve takip etmek gerekiyor. Biz bunu 
doğru şekilde yapabilen bir ekibe sahibiz. Başarımızın 
anahtarlarından birisi bu.

Ayrıca kuruluşumuzdan bugüne teknik servise özel ilgi 
gösteriyor ve nitelikli servis gücüne yatırım yapıyoruz.  
Bugün toplam çalışanlarımızın %45’ini oluşturan 
uzman servis ekibimiz satış sonrası destek hizmetini 
Ant Teknik farkıyla sağlıyor.

Ant Teknik olarak ülkemizde sektör 
bazında iyi bir ivme yakaladınız. Bu 
konudaki gelişim ve büyüme odaklarınız 
hakkında neler söylersiniz?
Her işin başında sürecin tüm ayrıntılarını belirlemeye 
gayret gösteriyoruz. Sadece ‘’gerçekleştirebileceğimiz’’ 
sözleri vermeyi ilke edindik. 

Giderek artan analiz hassasiyetleri doğrultusunda 
özellikle Kütle Spektrometri (MS) cihazlarının 
kullanıldığı aplikasyon taleplerine cevap verebilmek 
amacıyla Ant Teknik bünyesinde kurduğumuz AntLab 
iş geliştirme laboratuvarında metod geliştirme 
çalışmaları yürütüyoruz. 

Ekibimizin geliştirdiği ilaçta nitrozaminler, L&E ve 
aminoasitler, gıdalarda multivitamin, pirolizidin 
alkaloidler (PA), multitoksinler ve Türk Gıda Kodeksi’nde 

1999’dan bu yana kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarına yönelik 
satış, servis ve yedek parça temini; validasyon, aplikasyon ve eğitim 
hizmetleri sunan; anahtar teslim laboratuvar projeleri gerçekleştiren 
Ant Teknik hakkında merak edilen birçok soruyu firmanın Genel Satış 
Direktörü Murat Halaçoğlu’na sorduk. 

Ant Teknik 
Genel Satış Direktörü

Murat HALAÇOĞLU

Farkı Yaratan
İnsandır
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güncellenen pestisitler gibi birçok kritik uygulamaya 
yönelik aplikasyonla ses getirdik.

Ayrıca, hızla gelişmekte olan yaşam bilimleri ve 
biyoteknoloji alanında artan ihtiyaçları karşılamak 
için lider tedarikçilerle iş birlikleri gerçekleştirdik.  Bu 
alanda araştırmadan üretim ölçeğine kadar uçtan 
uca destek sağlıyoruz. 

Biyoreaktörlerden, mikroplaka okuyucu ve görüntüleme 
cihazlarına, hücre kültürü sarf malzemelerinden 
dijital PCR’a kadar oldukça geniş bir ürün portföyü 
sunuyoruz. 

Ant Teknik’in kurumsal yönetim 
stratejisinden biraz bahseder misiniz? 
Sizi siz yapan özellikler neler?
Ant Teknik olarak paylaşmayı seviyoruz ve paylaştıkça 
büyüyeceğimize inanıyoruz. Şirket değerlerimizin 
merkezinde olan “Farkı yaratan insandır” perspektifi 
ile şeffaf ve katılımcı bir yönetim tarzı benimsedik. 

Ayrıca, tüm kademelerdeki çalışanlarımız bilir ki, bizim 
işimiz cihaz satmak değil; hizmet vermektir. Aslında bu 
hizmet verme süreci bir tür iş ortaklığı. Her iki tarafın 
da memnun olması güçlü bağlara sahip iş ortaklıklarını 
beraberinde getiriyor ve güven tesis edilmiş oluyor. 
Satış ve servis stratejimizi de bu temeller üzerine 
inşa ettik.  

Pandemi süreci sonrasında iş akış 
süreçlerinizde, sektörünüzde, 
çalışanların ve siz yöneticilerin 
yaklaşımında neler değişti?
Pandemi dünya genelindeki satış, servis ve pazarlama 
faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Pandemi süresince 
işletmeler durmadı. Biz de pandeminin gerektirdiği 
güvenlik önlemleri ile kesintisiz destek sağlamaya 
gayret ettik.  

Pandeminin doğal sonucu olarak hızlanan dijital 
dönüşüm, uzaktan servis desteği, online eğitim ve 
seminerler, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi 
kavram ve süreçler hayatımıza dahil oldu. Yaşanan 
bu zor süreç bizlere iş yapış şeklimizde ve çalışma 
modelimizde yenilikler yapabilmenin yolunu açtı.

Ant Teknik dijital dönüşüme   
nasıl bakıyor? Bu noktada  
faaliyetleriniz neler?
Dijitalleşme sürecini birçok büyük marka uzun bir 
süre önce tamamladı. Sektörel olarak bunun gerisinde 
kaldığımızı kabul etmemizin dijitalleşebilme noktasında 
iyi bir başlangıç olacağına inanıyorum. Ancak sektör 
içerisindeki dijitalleşme süreçlerinde iyi bir öncü 
olduğumuzu düşünüyorum. Pandemi sürecinde 
tüm şirketlerde olduğu gibi dijitalleşme bizde de 
ivme kazandı. Microsoft’un kullanmadığımız birçok 
aracına çok daha hızlı entegre olabildik böylelikle. 
Geliştirmemiz gereken noktaları planlıyoruz. Örneğin 
web sitemizi yenilemeyi düşünüyoruz. Çok daha 
kullanıcı dostu ve modern bir web sitesine kavuşacağız 
önümüzdeki yıl. Sosyal medyada çok aktifiz. Belki 

sabırsızlık bazen onlara yeni yolları da bizim neslimize 
göre daha kolay açabiliyor diye düşünüyorum. Yeni 
jenerasyondaki kurumsal bağlılık çok daha düşük 
bildiğiniz üzere. Daha önce girdiği kurumdan emekli 
olmaya çalışan insanların mentalitesi artık yeni nesilde 
bulunmuyor. Her şeyde olduğu gibi iş süreçlerinde 
de bazen ‘’hızlı tüketme, tükenme’’ olabiliyor. Bunun 
önüne geçebilmek adına çalışanlarımıza iyi şartlarda 
ve kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya 
gayret ediyoruz. 

Farklı jenerasyondan olan çalışanlarımız birbirinden 
çok şey öğreniyor ve ortak payda olan Ant Teknik’te 
buluşuyorlar. 

Çalışanlarımızı belli kalıplara hapsederek işleri dikte 
ederek öğretmek yerine; onlara ne istediğimizi ve 
neden istediğimizi anlatarak inisiyatif kullanmalarını 
sağlıyoruz. Çalışanlarımızı doğru şekilde geliştirip 
yetiştirerek yöneticilerine olan bağımlılıklarını 
azaltıyoruz.  Bunun bir tür bayrak yarışı olduğuna 
inanıyoruz. Şirketin devamlılığı ve sürdürülebilirliği 
için her tecrübeli arkadaşımızın yerine daha genç 
arkadaşları yetiştirdiği bir sistemi hedefliyoruz. 

Öğrenmenin sonu yok. Her yaşta, her durumda yeni 
şeyler öğreniyoruz aslında.  Bu noktada da karşımıza 
‘’Tersine Mentorlük’’ kavramı çıkıyor. Jenerasyonlar 
arasında olaylara yönelik yaklaşımdaki farklılıklar 
aslında büyük bir zenginlik. Biz bu zenginliği pozitif 
bir katkı, katma değer olarak görüyoruz. 

Çalışan bağlılığı, sadakati için yaptığınız 
ne tür faaliyetler var? Buna yönelik yeni 
projeler var mıdır?
2019 yılında kurulan İnsan Kaynakları departmanımızın 
yürüttüğü faaliyetler bu yönde ciddi katkı sağlıyor. 
Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayacak eğitimler planlıyoruz. Bu planlamalar 
bire bir çalışanlarımızın istek, ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda şekilleniyor. Bunun yanı sıra İnsan 
Kaynakları departmanımızın; yönetim ve çalışanlarımız 
arasındaki ilişkiye olan objektif yaklaşımı süreçlerimize 
pozitif katkı sağladı.

Süreçleri geliştirebilmek için en büyük gösterge 
ölçümlerdir. Bu noktada çalışan bağlılığını 
ölçebileceğimiz yeni bir sistem planlıyoruz. Böylelikle 
olumlu ya da olumsuz geri bildirimlere daha kolay 
ulaşabilmeyi amaçlıyoruz.

Sektörünüzde sosyal sorumluluk 
projelerine öncülük ettiğiniz birçok 
faaliyetiniz var. Sosyal sorumluluk sizin 
ve Ant Teknik için neyi ifade ediyor, bu 
noktada yeni projeleriniz var mıdır?
Sosyal sorumluluk faaliyetleri günümüzde kurumsal 
bazda önemi artan bir konu. Biz de bu noktada farklı 
alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) ile 
ortak projeler yürütüyoruz. Çalışanlarımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz projelerle sosyal fayda elde 
ediyoruz. Bu karşılığı olmayan bir maneviyat ve 
şirketimizde bir kültüre dönüşmüş durumda.

sektördeki en aktif şirketlerden biriyiz. Kurumsal 
çizgimizi koruduğumuz ancak şirket içerisindeki yatay 
hiyerarşi ve aile olma durumunu da yansıttığımız bir 
Instagram hesabımız var. LinkedIn’de de çok değerli iş 
ortaklarımız ve müşterilerimizle buluşmamıza olanak 
sağlayan paylaşımlarımız devam ediyor.

Iş süreçlerinizdeki başarılar aslında 
çalışanlarınızın mutluluğunun bir 
göstergesi diye düşünüyoruz. Bu 
doğrultuda oluşturduğunuz bir mottonuz 
var; “Farkı Yaratan Insandır.” Bunu biraz 
açabilir misiniz?
Her insan yaşamını sürdürebilmek için hayatı boyunca 
bir iş ile uğraşmak durumunda. İş sürdürebilirliği için 
insanların işe gelirken, çalışırken kendilerini mutlu ve 
huzurlu hissetmeleri gerektiğine inanıyoruz. Yaptıkları 
işten keyif alabilmeleri bizim için önemli.

Satışın bir okulu yok ancak Ant Teknik bu noktada 
da iyi bir okul. Yönetimsel olarak dikey hiyerarşinin 
keskin çizgilerinden uzağız. Bu durum, çalışanlarımızın 
birbiriyle ve yönetimle olan iletişimine pozitif katkı 
sağlıyor. Daha büyük kurumsal yapılardaki hantallık 
bizde yok. Aldığımız SLII (durumsal liderlik) eğitiminin 
de katkısıyla çalışanlarımızı tüm süreçlerimize dahil 
ederek kolektif bir yapı kurduk. Öneriler ve yeni fikirler 
şirketimizde karşılık buluyor. Organizasyonumuz 
içerisindeki herkesin görevi iş süreçlerimize katkı ve 
destek sağlıyor. Ve tüm çalışanlarımızı da faydaları 
dahilinde şirketin sahibi olarak görüyoruz. 

Şirket yaş ortalamanız nedir, yeni neslin 
Ant Teknik’e entegresi için yaptığınız 
yenilikler var mıdır? Yeni jenerasyonun 
iş yapış modellerinde gözlemlediğiniz en 
önemli değişiklikler nelerdir?
Kurumsal yaş ortalamamız 37. Şirketimizin 
daha da gençleşmeye eğilimi var. Bu noktada 
farklı departmanlarımıza kazandırdığımız genç 
arkadaşlarımız oldu. Yeni jenerasyon elbette ki gelişen 
ve değişen koşullar doğrultusunda eğilim gösteriyor. 
Bizim jenerasyonumuza göre çok daha hızlı ve 
kolay öğrenebiliyorlar. Burada teknolojinin faydası 
yadsınamaz. Günümüzde bilgiye ulaşabilmek gerçekten 
çok kolay. Öte yandan bu kolaylık insanlarda bazı 
özelliklerin körelmesine de yol açabiliyor. Örneğin kelime 
haznemiz daralıyor, çok az kelimeyle konuşuyoruz. 
Kendimizi ifade etmekte güçlük çekebiliyoruz. 

Yeni nesilde gözlemlediğim bir diğer özellik ise bizim 
jenerasyonumuza göre biraz sabırsız olmaları. Ancak bu 

Dünyanın kaynakları bize bırakılan en büyük miras. 
Bu mirası gelecek nesillere aktarmak da bizlerin en 
büyük sorumluluklarından. Bu sorumluluğun bilincinde 
olarak 2007 yılında TEMA ve Orman Bakanlığı ile 
birlikte Ağaçlandırma Projemizi başlattık, 15 bin fidan 
diktik. TOFD, IDEA Universal, Darüşşafaka, TOÇEV ve 
KAÇUV ile birlikte sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Projelerimize kaynak ayırabilme fırsatını 
bize sağlayan değerli müşterilerimize, emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza 
teşekkürü bir borç biliyoruz.

Günümüzde her marka kendisini bir sosyal sorumluluk 
projesiyle özdeşleştirerek marka kimliğini tamamlama 
gayesinde. Biz de bu noktada sanatı da kapsayan yeni 
projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Sektörde de bu 
alanda öncülük yapıp örnek olmak istiyoruz. 

Yoğun iş temponuzda kendinize nasıl 
vakit ayırıyorsunuz? Iş dışında neler 
yapmaktan keyif alırsınız?
Benim için haftanın planlaması; hafta içi iş, hafta 
sonu aile şeklinde. Burada bir ayrımı doğru yapmak 
gerekiyor. İşin bir amaç değil araç olduğunu 
unutmamak çok kıymetli.

Zaman yönetiminin verimlilik açısından çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Her ne kadar günümüz metropol 
hayatında zamanı doğru kullanmak zor olsa da bunu 
başarabilenler bir adım öne çıkıyor.

İş temposunun yoğunluğundan biraz uzaklaşabilmek 
için hobi sahibi olmak çok önemli. Herkesin bir hobisi 
olması gerektiğine inanıyorum. En büyük hobilerimden 
birisi kızımla mutfakta zaman geçirmek. 

Okumayı seviyorum. Herkesin her fırsatta okuması 
gerektiğini düşünüyorum. Okumakla kazanılacak en 
ufak bilgi bile kendinize kattığınız büyük bir değerdir. 
Ayrıca okuma alışkanlığı kişilere hayatındaki olayları, 
durumları, karakterleri de doğru okuyabilme kabiliyetini 
kazandırıyor ve kelime haznesini zenginleştiriyor. Bir 
insana okumak sıkıcı geliyorsa bence o kişi yanlış kitap 
okuyordur. Aradığı takdirde kendisine uygun konuyu, 
türü ve içeriği bulacaktır.

Farklı kültürleri tanımaya meraklıyım. Shimadzu 
sayesinde yakından tanıma imkânı bulduğum Japon 
kültürünün bizim kültürümüzle benzerlikleri olduğunu 
düşünüyorum. İşim gereği çok fazla seyahat ediyorum. 
Bu benim için büyük bir şans. Gündüzleri işle geçen 
seyahat günlerimin akşamları bana kalıyor. Yürümeyi 
çok seviyorum. Gittiğim şehri de yürüme alışkanlığım 
sayesinde daha rahat keşfedebiliyorum.

Şu aralar kahveye olan merakım ise tutkuya 
dönüşmüş durumda. Atıcılık ise kızımla ortak hobimiz, 
Havalı Silahlar Atıcılık Federasyonu’na bağlı bir kulüpte 
lisanslı sporcuyum..

Işinize dair en büyük motivasyon 
kaynağınız nedir?
130’un üzerinde her biri kendi alanında uzman çalışma 
arkadaşımız var. Onların bilgi ve emeğiyle işimize değer 
katmak ve sürdürülebilir istihdam sağlayabilmek en 
büyük motivasyonumuz. Biz ‘’iyi insanları’’ şirket 
bünyemize dahil etmeye gayret eden bir firmayız. 
Biraz klişe belki ama insanların sevdikleri işi yapmaları 
ya da yaptıkları işi sevmeleri gerçekten çok önemli. 
Başarı ancak yapılan işten keyif alındığında mümkün 
olabiliyor.

LabMedya gibi sektörün değerli yayın organlarından 
birinde, Ant Teknik’e ve bana yer verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Benim için keyifli bir söyleşi oldu. 
Son olarak gençlere bir mesajım var: Hayatınızda 
gerçekleşebilecek tüm olumsuzluklara rağmen 
mücadele etmekten, yaptığınız işten keyif almaktan 
ve hayallerinizden vazgeçmeyin. 
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Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar beslenme, büyü-
me-gelişme ve adaptasyon gibi temel ortak amaçları 
güderler. Bu bakımdan söz konusu amaçlar doğrul-
tusunda tüm canlılar neredeyse benzer özellikler 
sergilerler. Bitkiler de diğer canlılar gibi beslenme ve 
savunma amacı ile avlama yeteneklerine sahiptirler.

Beslenme amacı ile bitkiler sayısız yöntem geliştirip 
diğer canlıları avlayarak beslenir. Özellikle hayvan-
larla beslenen bitkilere ‘etçil bitkiler (etobur/karnivor 
bitkiler)’ dense de bitkilerin diyetinde yalnız hayvanlar 
yoktur. Fakat azotça fakir topraklarda etçil bitkiler 
ilgili eksik maddeleri hayvanlardan temin ederler. 
Bunun için hayvanlara kıyasla daha ‘hareketsiz’ du-
ran bitkilerin belli başlı avlama stratejileri geliştirdiği 
görülmektedir.

Her ne kadar bitkiler, hayvanlar gibi etçillik özelliği 
gösterse de -her konuda olduğu gibi bu konuda da- 
bitkiler söz konusu özellik bakımından da özelleştir-
miştir. Bitkilerdeki etçilliğin hayvanlarınkinden farklı 
olduğu görülmektedir. Etçil hayvanlar temel enerji ve 
kalori kaynağı temini için avlarlar. Öte yandan etçil 
bitkiler mineral, özellikle azot ve fosfor kaynağı temini 
için avlamaktadırlar.

Avlama stratejilerinin en bol bulunduğu grup olan 
etçil bitkilerin sayısına bakıldığında; en az 600 tür gibi 
büyük bir rakamla karşılaşılmaktadır. Bu grup bitkiler 
yalnız güneş gülü (Drosera) ve sinekkapan (Dionaea) 
gibi bilindik yaprak kapama gibi aşina olduğumuz 
tuzakları değil ayrıca yapışkan kullanma, kimyasal 
kullanma vb. tuzaklar da dahil olmak üzere birbirinden 
farklı tuzak ve aletleri kullanmaktadırlar.

Sinekkapan bitkisinin avlama stratejisi basittir; belirli 
zaman aralıklarında iki tuzak tüye dokunan hayvan 
yaprak kapama tepkisini çalıştırmakta ve hızlı bir 
hamle ile yapraklar arasında kalıp avlanmaktadır. 
Etçil bitkiler arasında sadece yaprak kapama hare-
ketleri yoktur. Örneğin; kültüre edilen bazı bitkilerde 
(patates, tütün gibi) bitkiler üzerinde ölü hayvanlar 

ünlenmiştir.

Suibrikleri; ibrik benzeri bir tuzak organı ve bu organ 
da bir kapağa sahiptir. Kapaklar yağmur suyunu ön-
lemek içindir fakat bir suibriği türünde (Nepenthes 
gracilis) kapak altındaki nektarlardan faydalanan 
karıncalar beklenmedik şekilde bitkinin tuzağına dü-
şerler. Diğer türlerde nektar kaynağı olan kapaklar 
güvenilirdir çünkü; nektar sağlayıcısı olarak bitkiler 
tozlaştırıcıları için güvenilir ortam sağlarlar. Fakat 
bu suibriği türü bu konuda hayvanları zor durumda 
bırakmaktadır. Muhtemelen bu türde tozlaşma aracı 
yalnız karıncalar değildir ve tek tozlaştırma aracı ola-
rak karıncalar kullanılmamaktadır diye düşünebiliriz.

Günümüz verileri bitkilerin besin alışkanlıklarını ge-
liştirmek için hayvanları kullandıkları çok farklı stra-
tejiler olduğunu göstermektedir. Örneğin gerçekte 
etçil olmayıp fakat hayvanları kullanan bitki grubu 
da vardır bunlara; ‘protokarnivorlar’ adı verilmektedir.

Bunlar dışında bitkilerin kimyasallar kullanarak da 
avladıkları bilinmektedir. Kimyasallar kullanarak bitki-
ler diğer canlıları hatta diğer bitkileri de ‘zehirleyerek’ 
avlayabilmektedir. Zehir kullanarak avlama yeteneği 
normalde canlılar içerisinde yalnız insanlarda var 
olduğu sanılmaktadır. Oysa insanlar zehirle avlama 
yeteneklerini bitkilerden öğrenmişlerdir. İnsanlardan 
çok daha önce bitkiler, hayvanları ve diğer bitkileri 
özütlerinde yer alan zehirli kimyasal maddelerle 
zehirleyerek avlamaktadır. Bu grup bitkilerde av-
lama amacı beslenmek için değil savunma amaçlı 
kullanılmaktadır.

Bitkilerin birbirinden farklı avlama stratejileri hayvan-
lara da ilham olmaktadır. Örneğin; böceklerle besle-
nen birçok eklembacaklının bitkilerle birlikte evrim 
geçirdiği bilinmektedir (evrim bilimde buna ‘paralel 
evrim’ denilmektedir). Bu eklembacaklılar otçul hay-
vanların saldırısına uğramış bitkilerin yolladığı uçucu 
sinyalleri fark ederek bu sinyalleri besin bulmak için 
ipucu olarak kullanmaktadırlar.

(böcekler) tespit edilmiş ve bilim insanları bu ve ben-
zer bitkilerin yapıştırıcı tuzakları kullanarak hayvan-
ların (böcekler) yapraklar üzerinde yapışıp kalmasını 
sağlayıp belli bir süre hayvanlar öldükten sonra yere 
düşüp bitkinin toprağına azot olarak girmiş olduklarını 
keşfetmişlerdir.

Bitkilerde avlama amaçlı yapışkan tuzaklı yapraklar 
sadece toprak üstünde mi kullanılır? 2012’ye kadar 
bu sorunun cevabı evet idi. Hatta 2012’ye kadar böyle 
bir soruyu sormak bile tuhaf gelebilirdi. Fakat 2012’de 
Brezilya’da yapılan yeni keşifle sinirotugiller ailesinden 
(Plantaginaceae) Philcoxia cinsine ait türlerin solu-
canları avlamak için yer altından yapıştırıcı tuzaklar 
kurduğu keşfedilmiştir (sinirotugillerde başka bir 
etçil bitki yok, şimdilik-!-). Bu buluş karnivor bitkiler 
evrimi açısından oldukça önemli olduğu gibi diğer 
azotça fakir topraklarda yaşayan bitkilerin de benzer 
tekniği kullanıp kullanmadıkları sorusunu gündeme 
getirip, bilimsel çalışmaların bu yöne kaymasına se-
bep olabilecektir.

Bitkilerde toprak altından tuzaklar oluşturma özelliği 
yalnız yapraklarla değil diğer organlarla da olabilmek-
tedir. Örneğin; sumiğferigillerden (Lentibulariaceae) 
Genlisea cinsine ait türler de toprak altında soğan 
oluşturarak bu soğanlar sayesinde toprak altı canlıları 
bitkiye av olmaktadır.

Yapışkan kullanarak hayvanları avlayan etçil bitkilerin 
sayısı da fazladır. Hatta bu bitkiler içerisinde yapıştırıcı 
özelliği en kuvvetli olan bitkinin de Roridula cinsine ait 
bitkiler olduğu bulunmuştur. Hız bakımından da su-
miğferleri (Utricularia) açık ara farkla en hızlısıdırlar. 
Bu bitkiler (sumiğferleri) hayvanları tetikleyici tüyler 
aracılığı ile özel organları olan keselerine düşmelerini 
sağlar. Söz konusu bu tuzaklama işlemi üç milisaniye 
sürmektedir. Bu süre etçil bitkiler arasında ve tüm 
bitkiler arasında en hızlı hareket olarak bilinmektedir. 
Büyüklük bakımından muhtemelen en büyük avı bit-
kiler aleminde suibrikleri (Nepenthes) yapmaktadırlar. 
Suibrikleri fare, kertenkele ve hatta kuş avlamakla 

Etçil bitkiler yalnız bu hayvanlara değil insanlara da 
ilham olmaktadır. Portekiz’de, içindeki suyun doğal 
yöntemlerle temizlendiği yapay yüzme gölleri inşa 
eden bir tasarımcıya etçil bitkiler ilham olmuştur. Bu 
tasarımcı sivrisinek ve diğer sucul böcek larvalarını 
kontrol etmeye yardımcı olması için suya su miğferleri 
(Utricularia) eklemektedir.

Sonuç olarak; bitkiler beslenme ve savunma amaçlı 
avlama yeteneğine sahiptir. Bitkilerin bu yetenekleri 
diğer canlılara ilham olmakta veya bazı canlıların 
faydasına da olabilmektedir. Neticede bu yeteneğe 
sahip neredeyse tüm bitkilerin sayısı kadar farklı 
avlama stratejisinin var olabileceği öngörülmektedir.
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BİLİM İNSANI

Tarihin en yetenekli ve yaratıcı adamlarından 
biri olarak tanımlanan Leonardo di ser Pie-
ro da Vinci, 1452’de Floransa yakınlarındaki 
Vinci köyünde doğmuştur.

Tarihin en yetenekli dehalarından biri olan 
Leonardo da Vinci henüz 5-6 yaşındayken 
bir mimarın yanında çalışarak ilk eğitimini 
almıştır. İlk hesap, geometri ve yapı bilgilerini 
bu mimardan öğrenmiştir. Leonardo, daha 
çocuk yaşlarda bile zekası ve resim sanatına 
olan yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Babası Ser 
Piero, Leonardo’nun bu yüksek kabiliyetini 
görerek onu 1470 yılında o zamanki Flo-
ransa’nın en ünlü sanatçılarından biri olan 
Andrea del Verrochio’nun atölyesine yerleş-
tirmiştir. Verrocchio, atölyesinde Botticelli, 
Fiorenzo di Lorenzo, Peruguino ve Lorenzo 
di Credi gibi birçok tanınmış ve eşsiz eserler 
vermiş ressam yetişmiştir.

1472 yılından itibaren ustasının atölyesinde 
çalışmasına devam ederken aynı zamanda 
bağımsız profesyonel ressam sıfatıyla San 
Luca kumpanyasında çalışmaya başlamıştır. 
1478 yılında ilk siparişini almıştır. Medici’le-
rin bankalarının yönetiminde olan Benci 
ailesinden Ginevra Benci’nin bir portresini 
yapmıştır.

SANATÇI OLARAK LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci’yi sanatın dehası yapan 
şey ilimle sanata olan bakış açısıdır. Leonar-
do, ilimle sanatı aynı ölçülerde ve değerde 
değerlendirmiştir. Sanatçı, sanatı için ilk 
önce dış dünyayı incelemiş, oradan iç dün-
yanın karmaşıklığı içine dalarak sanatını bu 
bilgilerle kuvvetlendirmiştir.

Floransa’da doğup otuz yıl orada yaşamasına 
rağmen Leonardo, pekçok resmini Kuzey 
İtalya’da yapmıştır. Resimlerinin tekniğinin 
karakteristiği sfumatodur. Işık-gölge arasın-
daki yumuşak geçişle, sert hatlar ve keskin 
kontrastlar yumuşamıştır. Işık için, beyaz ve 
hafif bir gölge ve gölge için koyu ve siyah bir 
ışık terimini kullanmıştır.

Leonardo da Vinci’nin sanat hayatı için 
önemli olaylardan biri ustası Verrocchio’nun 
Vallombroso Manastrı için yaptığı “İsa’nın 
Vaftiz Edilmesi” isimli tablosuna eklenecek 

melek figürü işini Leonardo’ya vermesidir. 
Leonardo da Vinci, melek figürünü o kadar 
güzel yapmıştır ki yeteneğiyle ustası Ver-
rocchio’dan daha iyi olduğunu kanıtlamıştır. 
Bugün hala Floransa’da Uffizi Müzesi’nde 
görülebilen bu diz çökmüş melek, o tertipli 
ve soğuk tabloda, yolunu şaşırmış bir güneş 
huzmesi gibidir.

Leonardo’nun, başkası tarafından yapılmış 
bir esere eklediği harikulâde bir figürle başla-
yan sanat hayatı sürekli sürprizlerle, gözlerini 
kapadığı 1519 yılına kadar sürüp gitmiştir.

BILIM INSANI OLARAK  
LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci, sanat adamı olduğu ka-
dar önemli bir bilim insanıdır. Fikir ve tasa-
rımlarıyla yaşadığı döneme yeni bir vizyon 
katan Leonardo, çok iyi bir gözlemci ve 
uygulayıcıdır.

Leonardo’nun en değerli bilimsel çalışma-
ları anatomi konusundaki incelemeleridir. 
Sanatçı çeşitli hayvan ve insan cesetleri üze-
rinde araştırmalar ve çizimler yapmıştır. Bu 
çizimleri uzun süre eğitim amaçlı da kulla-
nan Leonardo, insan bedenindeki altın oran 
üzerine durmuştur. En önemli çizimlerinden 
olan Vitruvius Adamı bu ölçüleri göstermek 
üzere çizilmiştir.

Fikirlerini kuramlaştırmayarak uygulamaya 
döken sanatçı birçok makine de tasarla-
mıştır. Askeri, mühendislik ve müzik aletleri 
tasarımı üzerine çalışmış, insan gücü yerine 
kullanılabilecek makine tasarımlarına yo-
ğunlaşmıştır. Ayrıca dalgıç giysisi, kuşatma 
kulelerine su pompalayan makineler, uçak, 
helikopter, paraşüt türünden araçlar, bisiklet 
tasarlamıştır. Işığın kırılma olgusunu göz-
lemlemiştir.

ESERLERI VE ÇALIŞMALARI

Bugün Leonardo’nun kendi elinden tamam-
lanmış olarak çıkan ve günümüze kadar ge-
len sayılı şaheserleri arasında Kayalıklarda 
Meryem (Louvre Müzesi) Son Akşam yemeği 
(Milâno’da, Santa – Maria – delle – Grazie’nin 
yemekhanesi), Mona Lisa (Louvre Müzesi), 
Meryem, Çocuk Isa ve Saint – Anne. (Louvre 

Müzesi), Saint Jean – Baptiste (Louvre Müze-
si), İsa’nın Başı etütü (Milâno’da Bréra müzesi) 
ve Sainte Anne kartonunu (Londra’da Royal 
Academy) sayılabilir.

Mona Lisa (La Gioconda)
Leonardo da Vinci’nin 1503 yılında yapımına 
başladığı en ünlü eseri Mona Lisa’dır. Tartış-
masız dünyanın en ünlü ve değerli portresi 
olan Mona Lisa günümüzde Paris’teki Louvre 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Portredeki ka-
dın figürünün Francesco del Giocondo adlı 
Floransalı bir kumaş tüccarının karısı olan 
Lisa Gherardini’ye ait olduğu sanılmaktadır. 
Bu nedenle eser “La Gioconda” olarak da 
bilinmektedir.

Kayalıklarda Meryem   
(Virgin of the Rocks) (1483-86)

Kayalıklarda Meryem resminde piramidal 
kuruluş gözlenir ve ışık bu kurguda yapısal 
bir öğedir. Sanatçının doğada gördüğü ma-
tematiksel düzen bu resmin kurgusunda da 
mevcuttur.

Son Akşam Yemeği    
(The Last Supper)  (1495-1498)

Santa Maria dele Grazie Manastırı rahipleri-
nin siparişi üzerine 1495-1498 yılları arasın-
da manastırın yemekhanesine yaptığı Son 
Akşam Yemeği freski (sıva üstüne tempera 
ve yağlıboya), derin bir doğal gözlemle ger-
çekleştirilmiştir. Eserde İsa’nın, çarmıha ge-
rilmesinden önce, öğrencileriyle paylaştığı 
son öğünün ünlü hikayesini ve daha spesifik 
olarak, onlardan birinin ona ihanet edeceğini 
söylediği anı yansıtılır.

Kaynaklar:

 Ê  Prof. Suut Kemal YETKİN-Leonardo 
Da Vinci 1452-1519

 Ê Deniz Bayav-Leonardo Da Vinci’de Sa-
nat, Bilim ve Etkileşimi

 Ê https://www.louvre.fr/en/oeuvre-no-
tices/mona-lisa-portrait-lisa-gherar-
dini-wife-francesco-del-giocondo#

 Ê  https://okuryazarim.com/leonar-
do-da-vinci-kimdir/

Büyük Deha

“İyi 
insanlar 
için 
öğrenme 
arzusu 
doğaldır.” 
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