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12İnsAnoğlunun en büyük kâbuslarından biri hava yoluyla 
kolayca bulaşabilen ölümcül bir virüs salgınının başlaması-
dır. Dünya hükümetlerini giderek daha çok endişelendiren 
“biyo-terör” tehdidi de eklenince bu tip bir virüsün salgın 
hale gelmesinin yaratacağı sonuçları tahmin etmek bile 
zor hale geliyor. İşte böyle bir dönemde, Amerika’da pat-
lak veren bir “sansür” haberi kısa sürede büyük tartışmala-
rı da beraberinde getirdi. Reuter Haber Ajansı’nın haberine 

göre, Amerika Biyo-Güvenlik ulusal Bilim Danışma Kurulu 
(nsABB), kuş gribi virüsünün daha ölümcül bir çeşidi üze-
rine yapılan araştırmalara sansür uygulanmasını istedi. Ha-
berde nsABB’nin, bir süre önce H5n1 virüsünün insandan 
insana kolayca bulaşabilecek yeni bir türü üzerine yapılan iki 
araştırmanın nature ve science dergilerinde yayınlanmasını 
engellemek istediği belirtiliyor.
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Mitolojiye göre erkekler kadar 
yiğitçe savaşan Amazonlar Av 
tanrıçası Artemis dışında bütün yunan 
tanrılarının düşmanıydılar. Mitolojide, 
Amazonlar ve yunan tanrıları sık sık 
karşı karşıya gelip savaşmışlardır. 
Gerçekte iki değişik dünya anlayışının 
çatışması olan bu savaşlarda; yunan 
tanrıları dünyayı uygarlaştırmak, 
siteler kurmak ve bunları geliştirmek 
isterlerken Amazonlar ise site 
yaşamına karşı çıkıp vahşi 
dünyayı savunarak tanrılarla 
savaşmışlardır. 3

İsveç’te sorunlu cilde 
sahip hastalar üzerinde 
yapılan bir araştırmaya 
göre, diyetlerine çinko 
eklendiğinde, 3 ayda 
yüzde 85’lik bir iyileşme 
olduğu tespit edildi. 
çinko aynı zamanda 
hasarlı kolajenin kırılıp 
yeni kolajen üretilmesini 
de sağlıyor.

Pürüzsüz 
bir cild 
mümkün 
mü?
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PRo-lAB’ın, türkiye çapındaki 
bayilerinin katıldığı toplantı Antalya, 
Royal Holiday Palace otelde yapıldı. 
toplantı sonunda Pro-lab satış ve 
Pazarlama Müdürü naim tuncer 
sorularımızı yanıtladı. 

AlP DAğlARi’nin tepesindeki havayı filtre 
eden louis Pasteur, sonunda buluşunu 
açıkladı: Pastörizasyon, yani mikroplardan 
arındırma. 1864 yılında yaptığı bu 
çalışmaların sonucu Pasteur, gününün 
en büyük kimyageri olarak tanınmaya 
başladı. onun bu büyük buluşunu 
yaraların tedavisine uygulayan lord lister, 
bu yolla milyonlarca kişiyi septisemi (kan 
zehirlenmesi) yüzünden ölmekten kurtardı.
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İnsan elİyle 
üretİlen
ölümcül 
vİrüs

İnsan elİyle 
üretİlen
ölümcül 
vİrüs
terörİstlerİn 
elİne geçerse!

Pro-Lab Bayi 
toplantısı 
gerçekleşti

Louis 
Pasteur
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Amazon kelimesi muhtemelen 
Farsça, savaşçılar anlamına 
gelen ha-mazan kelimesinde 
türetilmiştir. Klasik Yunancada 

etimolojik olarak mazos göğ üssüz anla-
mındadır. Yaygın inanışa göre Amazonların 
rahat yay ve mızrak kullanabilmek için sağ 
göğüslerini kestikleri veya yaktıkları söyle-
nir. Dönemsel sanat eserlerinde buna dair 
bir delil bulunmamaktadır. Amazonlar iki 
göğüsleri de mevcut olarak resmedilmiştir, 
sağ göğüs ise çoğunlukla kapalıdır.

Yunan mitolojisinde Amazonlar 

Amazonların Pontus bölgesinde yaşadıkları 
söylenir, bölge günümüzde Türkiye sınırları 
içinde Karadeniz kıyısındadır. Burada krali-
çeleri Hippolyta önderliğinde bağımsız bir 
krallık kurarlar. Amazonların birçok kenti 
kurdukları iddia edilir, bunlar arasında Ep-
hesus, Sinope, Paphos ve Smyrna sayılabilir. 
Ünlü tarihçi Herodot Amazonları erkekleri öl-
dürenler anlamına gelen Androktones olarak 
tanımlamaktadır. İskit dilinde de kendilerine 
Oiorpata denmektedir. Bazı efsanelere göre 
Amazonların erkeklerle cinsel ilişkiye girme-
si kesinlikle yasaktı ve Amazon bölgesinde 
erkekler yaşayamazdı. Ancak soylarının de-
vamı için Amazonlar komşu kabile Garga-
reanları yılda bir kez ziyaret ederler, doğan 
çocuklardan erkek olanlar ya babalarına gön-
derilir ya da öldürülürdü. Kız çocuklar anne-
lerince büyütülür ve tarım, avcılık, savaşçılık 
konularında yetiştirilirlerdi. Amazonlar eski 
çağlarda Lycia’yı işgal etmişler ancak Bel-
lerophon tarafından yenilmiştir. İlyada’da 
yazıldığına göre Amazon kraliçesi Penthesi-
lea, Aşil tarafından öldürülür. Amazonların 
Tuna Nehri üzerindeki Leuke adasına sefer 
düzenlediği iddia edilir. Seferin amacı Aşil’in 
küllerine sahip olmaktır. Amazonlar adaya 
ayak bastıklarında Aşil’in hayaleti belirmiş 
ve savaşçıları adadan kovmuştur. İnanışa 
göre Romalı komutan Pompei, ezeli düşmanı 
Pontus kralı VI. Mithridates’in ordusunda bu 
söylentiye şahit olmuştur. Amazonlar Büyük 
İskender zamanında da tarih sahnesine çıkar-
lar. Büyük İskender tarihçilerinden bazıları 

Amazon Kraliçesi Thalestris’in kendisini zi-
yaret edip ondan bir çocuk sahibi olduğunu 
yazmıştır. Ancak Büyük İskender’in diğer 
tarihçilerinden bir kaçı ve en güvenilir ikincil 
kaynağı Plutarch iddiayı yalanlar. Plutarch 
yazılarında İskender’in ikincil deniz komu-
tanı Onesicritus’un Büyük İskender biyogra-
fisinden Amazon pasajını İskender ile birlik-
te keşif gezisine katılmış olan Trakyalı kral 
Lysimachus’a okuduğu bir andan bahseder: 
Kral ona gülümsedi ve dedi ki “Peki ben ne-
redeydim o zaman?”

Önemli Amazonlar 

Önde gelen Amazonlar arasında aşağıdaki 
isimler sayılabilir:
● Ainiaan, Aşil’in düşmanı, Truva Savaşında 

kraliçe Penthesilea’nın yanında katılan 12 
komutandan biri. Adı, çabukluk anlamına 
gelir.

● Penthesilea’dan sonraki amazon kraliçesi. 
Emrindeki erkek köleleri sakatlayıp, kısırlaş-
tırmasıyla ünlüdür, bu durumdaki erkeklerin 
cinsel olarak çok daha başarılı olduğunu id-
dia etmektedir.

● Antibrote, Penthesilea’nın 12 komutanından 
birisi.

● Antiope
● Asteria, Herakles tarafından öldürülen altıncı 

Amazon.
● Cleite, Penthesilea’nın 12 komutanından bi-

risi, sefer sırasında gemisi fırtınada yolunu 
kaybetmiş, İtalya sahillerinde karaya çıktığı 
yere Clete ismi verilmiştir.

● Helene, Tityrus’un kızı. Aşil ile savaşmış ve 
ağır yaralanmış, daha sonra da ölmüştür.

● Hippolyte, babası savaş tanrısı Ares tarafın-
dan verilmiş olan büyülü kemer sahibi Ama-
zon kraliçesi.

● Melanippe, Hippolyte’in kız kardeşi. He-
rakles tarafından kaçırılmış ve Hippolyte’in 
elindeki kemer için rehin tutulmuştur. İsteği 
yerine getrilince rehineyi serbest bırakmıştır.

● Otrera, Ares’in metresi ve Hippolyta ile 
Penthesilea’nın annesi.

● Penthesilea
● Thalestris, İskender zamanındaki Amazon 

kraliçesi.

Kahramanlık kültürü 

Eski Yunan kentlerinde çok sayıda Amazon 
anıt mezarı bulunmuştur. Megara, Atina, 
Chaeronea, Chalcis, Teselya gibi kentlerde 
amazonlara ait heykeller ve anıt mezarlar 
vardır. Hatta Efes’deki Yunan bakirelerin 
yılda bir kez Amazonlara ithafen silahlar 
kuşanarak özel bir dans sergiledikleri anla-
tılır. 

Sanatta Amazonlar 

Özellikle sanat alanında Amazonlarla antik 
Yunanlı kavimler arasındaki savaşlara çok yer 
verilmiştir. Şüpheli olan varlıklarına bir kez 
inanıldıktan sonra dönemlere göre resmediliş-
leri değişmiştir. İlk zamanlarda Yunan savaş-
çılarına benzetilen Amazonlar sonradan Pers 
etkisiyle resmedilmişlerdir. 

Herodot’a göre 

Herodot’a göre Sarmatyalılar, Amazonlar ve 
İskitlerin atalarıdır. Sarmatyalılarda kadınlar 
sık sık erkeklerle beraber ava çıkar, savaşta yer 
alırlardı. Ona göre savaşta bir adam öldürme-
yen kadın evlenemezdi. 

Hipokrat’a göre 

Hipokrat, Amazonları sağ göğüsleri olmayan-
lar olarak anlatır. Ona göre kız çocuklarına 
yapılan ve sıcak bronz bir metalle gerçekleş-
tirilen operasyonla sağ göğüsün büyümesi 
engellenerek sağ omuz ve kolun gelişmesi 
sağlanırdı.

Roma tarihçilerine göre 

Sezar, yaptığı bir konuşmada Senatoya Se-
miramiş ve Amazonlarının Önasya’da yaptı-
ğı fetihleri anlatır. Ayrıca Pompeius Trogus, 
Amazonların vatanı olarak Kapadokya’yı gös-
terecektir. Çeşitli Romalı tarihçiye göre Ama-
zonların yaşadıkları yerler arasında farklılıklar 
vardır; Philostratus’a göre Toros Dağlarında, 

Ammianus’a göre Tanais’de, Procopius’a göre 
ise Kafkaslarda yaşamışlardır. Aurelianus esir 
alınan Got kadınlarını Amazonlar olarak ad-
landırdığı için bazen Amazonların vatanı ola-
rak Baltık bölgesi bile belirtilmektedir. 

Aydınlanma çagına göre 
Avrupa’da Rönesans zamanında Amazonlar 
ilgi kaynağı olmayı sürdürmüştür. Francisco 
de Orellana1542 yılında ulaştığı ırmağa, bu-
radaki yerli kadın savaşçılara atfen Portekizce 
Amazonas ismini vermiştir. Kristof Kolomb 
ve William Raleigh gibi dönemin ünlü deniz-
cileri de Amazon savaşçılarını anlatırlar.

Gerçeklik payı 

Amazonların gerçekten yaşayıp yaşamadık-
larına dair belirsizliğin bir dayanak noktası 
vardır. O da Amazonların ataları olan Sarmat-
yalılardaki kadın savaşçıların gerçekten var 
olduğudur. Bir efsane bile olsa Amazonların 
dayandığı temel gerçeklik burasıdır. Bu ger-
çeklik arkeolojik kazılardan da anlaşılmak-
tadır. Özellikle Sarmatya kadın mezarlarında 
yüzde yirmi beş oranında silahlar çıkmaktadır. 
Bu durum Sarmatyalılardan sonra İskitler’de 
de görülmüştür.

Popüler kültürde Amazonlar 
Çeşitli çizgi roman, film, televizyon dizisi 
ve bilgisayar oyunlarında Amazon imge-
si sıklıkla işlenmiş ve kadın kahramanlar 
Amazonlardan esinlenilmiştir. Bunların ara-
sında televizyon dizisi olarak ülkemizde de 
gösterilen Xena Savaşçı Prenses sayılabilir.

Vikipedi’dan faydalanılmıştır.

Amazonlar, erkeklerin varlığına 
yalnızca uşak olarak kullanmak 
ve çocuk elde etmek için izin ver-
mişti. Erkek çocukları öldürür, kız 
çocukların sağ göğsünü de ok ve 
mızrak kullanmayı engellememesi 
için kesmişlerdi. (Zaten yunanca 
kökenli olan Amazon kelimesinin 
anlamı da göğüssüzdür ve bu gele-
neklerinden dolayı onlara bu isim 
verilmiştir.)

Asi, aykırı bir kadın gördüğümüzde hemen ona “Amazon gibi kadın” yakıştırmasında 
bulunuruz. Amazonların tam olarak kim olduğunu bilmesek de kuvvetli kadınların 
Amazon ruhu taşıdıklarını söyleriz

AmazonlarAmazonlar

Amazonların kesin 

olarak nerede 

yaşadığı bilinmese 

de araştırmalar ve 

söylentiler Güney Batı 

Rusya , Kafkaslar ve 

Karadeniz’ in güney 

doğu kıyılarını işaret 

eder. Aralarında hiç 

erkek bulunmayan bu 

kadınlar kendilerine ait 

bir devlet kurmuşlardı.
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Terazi ile kavga etmek
Merhaba,

Diğer labora-
t uva r l a rdan 
farklı olarak 

mikrobiyoloji labo-
ratuvarında terazi ile 

kavga etmeyi çok da anlamlı bulmuyo-
rum. Bir fiziksel ya da kimyasal analizde 
virgülden sonra 4. haneye kadar yapıla-
cak tartımların çok anlamlı olabileceğini 
biliyorum. “Genel Mikrobiyoloji” dersinin 
laboratuvarını aldığım 1972/ 73 Güz ya-
rıyılında mikrobiyolojik analizlerin, fiziksel 
ve kimyasal analizlerden çok farklı bir 
yaklaşımla planlandığını, uygulandığını 
ve değerlendirildiğini hocalarım, bana çok 
açık bir şekilde öğrettiler.

Konumuza dönelim. 

Bir gıdada analiz yapacağız. 10 g gıdayı 90 

ml steril seyreltme çözeltisi ile homojenize 
edeceğiz. 

Peki, daha öncesinde ne yapmış idik? Ho-
mojenizasyonda kullanacağımız çözeltiyi 
(serum fizyolojik, pepton, Ringer, MRD 
vd.) usulüne uygun olarak hazırlamış ve 
sonra sterilize etmiş idik. 

Gelin, şu usulüne göre hazırlanmış homo-
jenizasyon çözeltisi konusundan başlaya-
lım. 

çok basit olarak serum fizyolojik ya da 
benzeri bir homojenizasyon çözeltisini tam 
90 ml olarak hazırladık ve otoklavladık. 
otoklav çıkışı ±%2 sapma kabul edilebilir 
bir değerdir. laboratuvarların, otoklav çı-
kışında her 25 kaptan 1 adedinde kontrol 
yapması ve bu sapma ±%2’den fazla ise 
düzeltici önlem uygulaması gerekir. 

Gerçekte asla böyle sonuçlar elde edilemez 

ama teorik olarak düşünelim ve bir gıdada 
tam olarak 1000 KoB/g bakteri olduğunu 
kabul edelim. tam olarak 10,0 g tartıp, 
otoklav sonrası %2 hacim artışı ile 91,8 
ml olmuş çözeltide bunu homojenize ede-
lim ve Petri kutusuna 0,10 ml aktaralım. 
100 koloni yerine 98 koloni oluşacaktır. ya 
da aynı gıdadan 10,0 g yerine %2 hata ile 
9,8 g tartsak ve 90,0 ml çözeltide homo-
jenize edip, Petri kutusuna aktarsak 100 
koloni yerine yine 100 koloni oluşacaktır. 

Kuşkusuz, otoklavda ±%2 hatanın kabul 
edilmesi bir anlamda mutlak hâkim oluna-
mayacak bir sonuçtur. Gıda numunesinin 
tartımında göz göre göre hata yapılması ya 
da başka bir deyiş ile hataya göz yumul-
ması beklenmemelidir. 

et ürünlerinde olduğu gibi bazı gıdalardan 
tam 10,0 g tartmak çok zordur ve bu konu-
da ısrarcı olmak, kontaminasyona neden 
olabilir. o halde terazi ile kavga etmemek 
gerekir. 

Peki, ne yapacağız? 

“numunenin tamamı o kadar çıktı” gibi 
zorunluluk dışında eksik tartım, 9,9 g olsa 
bile benimsenmez. Bırakın 10,0 g’dan daha 
fazla tartalım. 11,2 g olsun. 2 çözüm var. 

Öncelikle laboratuvarda zor tartılacak nu-
mune ile çalışıyorsak her an el altında steril 

seyreltme çözeltisi ve pipet bulunmalıdır. 
Basit orantı kuracağız. 10,0 g için 90,0 ml 
seyreltme çözeltisi gerekiyorsa 11,2 g için 
100,8 ml gerekir. 10,8 ml steril çözeltiyi 
ekleyince sorun çözülmüş olur. 

yine 11,2 g tarttık ama yedek steril homo-
jenizasyon çözeltisi yok. yine basit orantı 
kurarak sorunu çözeriz. 10 g numune + 
90 ml homojenizasyon çözeltisi kullanma-
daki amaçlar;

   -numuneden yeteri miktarın analiz için 
alınmış olması,

   -Her 1 g numune için yeteri kadar (9 
ml) homojenizasyon çözeltisi kullanılmış 
olması,

   -Hesap kolaylığının sağlanmış olmasıdır. 
Bu şekilde, doğrudan 10–1 seyreltme ya-
pılmış olur. 

Şimdi şöyle düşüneceğiz: toplam ağırlık 
11,2 g + 90,0 g (ml)= 101,2 g oldu. Bu-
nun 11,2 g’ı numuneden gelmiştir. 101,2/ 
11,2= 9,0357= ~9. Buna göre, bu ho-
mojenizattan 0,1 ml ekim yapıp, sonuçta 
87 koloni sayarsak, sonucu 87 x 9= 783 
KoB/g olarak verilir. 

Hepsi bu. terazi ile kavga etmeden de çö-
zümler getirilebilir. 

Prof. Dr. 
Kadir Halkman

Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

1975/ 76 güz ve bahar döneminde mezuniyet tezim üzerin-
de çalışırken terazi ile kavga etmemem gerektiğini hocalarım 
bana çok açıkça ve gereken detayları ile anlattılar. Ve hatta 
dediler ki “Terazi ile asıl olarak kavga edenler, kilo sorunu 
olan/ kilo sorunu olduğunu sanan bayanlardır. Her gün baskü-
le çıkarlar ve garibim baskülün ne sahtekârlığı kalır, ne kalib-
rasyon eksiği, ne de “ablamın terazisi doğru tartıyor, bu yanlış 
gösteriyor yargısı …”. ☺☺☺
Biraz kilo alındı ise terazinin burada suçu yok gibi görülüyor.
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Avogadro sayısı bir elementin bir molündeki 
atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki 
molekül sayısıdır ve 6.023x1023’tür. 

Herhangi bir maddedeki atom sayısını hesapla-
mak için ilk çalışmaları yapan kişi Avusturyalı bir 
öğretmen olan josef loschmidt’tir. 1865 yılında 
yaptığı bir çalışma ile 1 cm³ gaz içerisinde normal 
şartlarda 2.6x1019 molekül olduğunu önermiştir. 
Daha sonra çeşitli bilim insanları tarafından yapı-
lan araştırmalar sonucunda maddelerdeki molekül 
sayılarıyla ilgili farklı öneriler geliştirilmiştir. niha-
yi aşama sonucunda İtalyan bilim insanı Amedeo 
Avogadro’nun bu konudaki çalışmaları anısına 1 
mol elementteki atom sayısına Avagadro sayısı 
denilmiştir.

Peki, biraz bu sayıyı inceleyelim; 6.023x1023 sayısı 
hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir sayı-
dır. Bugün türkiye’nin nüfusu yaklaşık olarak 75 
milyondur ve bu insanların tamamından 24 saat 

durmadan saniyede 1 atom saymasını isteyelim. 
Böylelikle 1 insan, 1 dakikada 60 atom, 1 saatte 
3600 atom ve 1 günde ise 86400 atom sayacak-

tır. 1 yılda sayacağı atom sayısı yaklaşık olarak 
31.5x106 tanedir ve toplam 75 milyon insanın 1yıl 
sonunda ulaşacağı rakam 2.36x1015’tir. Avagadro 
sayısına ulaşabilmek için yaklaşık olarak aradan 
255 milyon yıl geçmesi gerekir bu da hayalden 
başka bir şey değildir ve Avagadro sayısının bü-
yüklüğünün ispatıdır. Bu sayının büyüklüğünün 
bize gösterdiği bir başka şey ise her elementin her 
yerde bulunduğudur, çünkü her elementin en azın-
dan birkaç atomunu her yerde saptayabiliriz bu da 
bize aslında hiçbir maddenin gerçekten yüzde yüz 
saf olamayacağını gösterir.

Bu kadar büyük bir sayıyı tespit etmek için sayma 
eyleminin imkansızlığını gördükten sonra kullanılan 
yöntemlerden bir tanesine şöyle bir göz atalım.  

Bir kenarı 330.6 pm olan birim küp düşünelim ve 
bu küpün içine 2 tane titanyum atomu sığar. Bu-
radan;

: 6.02 x 1023 olarak hesaplanır. (d: 4.401 g/cm3)                        

Bugün yapılan çalışmalar sonucunda Ava-
gadro sayısı için ulaşılan en son değer ise       
6.02214078(18)×1023’tür.

Avagadro Sayısı sayılabilir mi?

Matematik, fizik ve kimya gibi bilim dallarında çeşitli katsayıları 
ve sabit sayıları hesaplamalarda kullanmaktayız. Bunlardan biri 
de, defalarca karşımıza çıkmış olan Avagadro sayısıdır

Aytaç Ünal
Kimyager

Lorenzo Romano Amedeo 
Carlo Avogadro (9 Ağustos 
1776 - 9 Temmuz 1856), 
İtalyan kimyager ve 
bilimadam.

Avustralya’da yıllar boyunca evlerinde ölümü 
bekleyen hastalarla çalışan hemşire Bronnie 
Ware, emekli olduktan sonra deneyimlerinden 

yararlanarak yazdığı kitapta insanların hayatlarının 
son günlerinde en çok neye pişman olduğunu lis-
teledi.

Avustralyalı araştırmacı, yazar birkaç yıl önce ilginç 
bir bireysel çalışma başlatmış. Ware, hastanede ya 
da evlerinde, umutsuz vaka olarak ölümü bekleyen, 
ama aklı da başında olan hastaları ziyaret edip, 
onlarla kısa görüşmeler yapmış. Avustralyalı araş-
tırmacı yazar Ware, ölüm döşeğinde, son günlerini 
ya da son saatlerini yaşayan hastalara yaşamlarıy-
la ilgili en büyük pişmanlıklarını sormuş. yüzlerce 
ölümcül hasta ile yapılan bu tuhaf ankette, insanların 
ölmeden önce en fazla pişmanlık duyduğu beş konu 
belirlenmiş. Ware bu konuyla ilgili yazdığı “Ölmek 
üzere olanların en yaygın beş pişmanlığı” isimli kita-
bında, insanların hayatlarının sonuna geldiğinde en 
fazla pişmanlık duyduğu konuları şöyle sıralıyor: 

‣ Başkalarının benden bekledikleri yerine, keşke 
kendi istediğim hayatı yaşayacak cesaretim 
olsaydı. 

‣	 Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. 

‣	 Keşke duygularımı açıklayacak cesaretim 
olsaydı. 

‣	 Keşke arkadaşlarımla ilişkimi kesmeseydim. 

‣	 Keşke daha mutlu olmama izin verseydim.

Ölemeyecek gibi yaşarız. Fakat, ölüm her an soğuk yüzünü hiçbir 
ayrım gözetmeden hatırlatır. Ölmeyecek gibi kırar, incitiriz. Sanki 
ölüm kapımızı çalmayacakmış gibi... 

Mezar ziyaretinden tanık oluruz 
insanların ölebildiğine, ama hiç 
ölmeyecekmişiz gibi yaşamımıza 
geri döneriz. Oysa biliriz ve 
eminliğinden şüphe duymayız 
öleceğimizin, sonumuzu bile bile 
yaşarız. Hır gür içerisinde yaşayıp 
keşkeler götürürüz mezara… 
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LABORATUVAR PORSELEN MALZEMELERI ● LABORATUVAR CIHAZLARI
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 MALZEMELER VE SPEKTROFOTOMETRE KÜVETLERI

LABORATUVAR CAM MALZEMELERI

ÇALIŞKAN CAM TEKNİK OTOMASYON CAM MALZELERİN (ERLEN, BEHER, DESİKATÖR V.S.) ITHALATINI  YAPARKEN BİR YANDAN DA SPESİFİK VE TAMAMEN ÖZEL İHTİYAÇLARA GÖRE İMALATLAR DA YAPMAKTADIR.



yıldız teknik Üniversi-
tesi (ytÜ) bünyesinde 
gen araştırma ve 
tetkik (Genom) labora-
tuvarı kurulacak.
laboratuvarda, ABD’de 
uygulanan bir yöntem doğrultusunda 
kanserli hücrenin teşhisi yapılarak 
analizi çıkarılacak ve doktorlara hasta-
nın tedavisine yönelik ilaç kombinas-
yonları önerilecek.
Üniversitenin oditoryumunda dü-
zenlenen toplantıda konuşan Rektör 
Prof. Dr. İsmail yüksek, türkiye’de 
kanser tedavisinde yaşanan değişi-
min ivmelendirilmesine yönelik bir 
kaktı sağlamak istediklerini belirterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘’Bazı ülkelerde başarılı uygulama-
larına tanık olunan ve tıp dünyasının 
da yakından takip ettiği yeni bir 
tedavi yöntemi söz konusu. Bu tedavi 
yönteminin türkiye’de de hayata 
geçmesi için üniversitemiz böyle bir 
inisiyatif almayı kabul etti. Bu çalışma 
ile üniversitemizde kurulacak laboratu-
var, öncelikle doku transferi yapılma-
sını sağlayacak ve ardından transfer 
edilen doku üzerinde yapılacak testler 
kademeli şekilde yine bu laboratuvar-
da uygulanacak. Bu yöntem, ‘hastaya 
özel kanser hücresi gen mutasyon 
haritası’nın çıkarılmasına ve kanser 
hücresine özel ilaç kombinasyonları-
nın verilmesine dayanan bir yöntem-
dir” dedi.

ondokuz Mayıs Üniversitesi (oMÜ) tıp Fakültesi Hastanesi bünye-
sinde “sterilizasyon Ünitesi” kuruldu.
Ünitenin açılışında konuşan oMÜ tıp Fakültesi tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve sterilizasyon Ünitesi sorumlu-
su Prof.Dr. Murat Günaydın, hastanelerde sterilizasyonun önem 
taşıdığını söyledi.
Merkezi sterilizasyon Ünitesi’nin hastanede büyük bir eksikliğin giderilmesini 
sağlayacağını belirten Günaydın, “Bu merkez, ameliyathaneler ve diğer birimlerle 
ilişkili bir ünitedir. ameliyathanelerden kirli malzemeler ayrı bir kanaldan alarak steril 
malzeme olarak farklı bir kanaldan sunan birimdir. Bu birimde malzeme akışı kirli, 
temiz, steril alan yönünde olurken, hava akımının tam tersi yönde olacak şekilde 
hava basıncının ayarlanması ayrıca sıcaklık ve nemin düzenlenmesi gereklidir. Her 
türlü olumsuzluklar düşünülerek önlemler alınmış tamamen mikropsuz ortamlardan 
oluşturulan bir birimdir. Bu nedenle hastanemize çok yararlı olacağına inanıyoruz. 
Burada yapılan uygulamaların ideal standartlara göre yapılıyor. Kullanılan ürünlerin 
standardının olmasının yanında, yapılan her uygulamanın da kayıtları tutuluyor. Bu 
nedenle ünitemizde alet ve set takip sistemi kullanılarak, ilgili tüm verilere ulaşılması 
da mümkündür” diye konuştu.

uşak Üniversitesi 
Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. sayın 
Dalkıran, yüksek 
Öğretim yürütme 
Kurulu’nun (yÖK) 
Fen edebiyat Fakültesi bünyesinde 
bir yeni bölüm ile dört anabilim dalı 
açılmasını onayladığını bildirdi.
uşak Üniversitesi olarak ülkenin 
ve şehrin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını 
belirten Prof. Dr. sayın Dalkıran, üç 
yıl içerisinde öğrenci sayısını 15 bine 
çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 
yeni açacakları fakülte ve bölümlerle 
uşak Üniversitesi’ni büyütmeye ça-
lıştıklarını da kaydeden Prof. Dr. Dal-
kıran, “uşak’ın ihtiyaç duyduğu yeni 
bölümleri açmaya devam edeceğiz. 
Fen edebiyat Fakültesi bünyesinde; 
Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyotek-
noloji Anabilim Dalı, Genetik Anabilim 
Dalı, Gen Mühendisliği Anabilim Dalı 
ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın 
açılması yÖK tarafından onaylandı” 
dedi. 

İnönü Üniversitesi 
eğitim Programları 
ve Öğretim Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Kemal 
Duruhan, duru sudan 
elektrik enerjisi üretimini öngören 
projesiyle, fosil atıkların küresel 
ısınmaya etkisini önemli ölçüde 
azaltmayı amaçlıyor.
Duruhan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, dünyada elektrik 
üretiminde su rezervlerinin çok 
yaygın olarak kullanılmadığını belirtti. 
türkiye’de de dünyadakine benzer 
bir durumun söz konusu olduğunu 
vurgulayan Duruhan, elektrik enerjisi 
üretiminde dünyadaki akarsu rejim-
lerinin kısıtlı olması nedeniyle su 
payının yüzde 17, doğal gaz payının 
yüzde 45-50, kömür payının yüzde 
25-30, petrol payının da yüzde 5’ler 
civarında olduğunu dile getirdi. 

Deri gözenekle-
rini tıkayarak 

terlemeyi önlediği 
gerekçesiyle son 
yıllarda milyonlar-
ca kişi tarafından kul-
lanılan deodorantlarla ilgili şüpheler 
gitgide büyüyor. İsviçre’nin Cenevre 
Üniversitesi’nden biyolog stefano 
Mandriota ile göğüs kanseri uzmanı 
Andre-Pascal sappino tarafından 
yapılan araştırmada özellikle ucuz 
deodorantlarda ter önleme özelliği 
nedeniyle kullanılan aluminum chlori-
de maddesinin göğüs hücrelerini tah-
rip ederek tümör oluşumuna neden 
olduğunun gösterilmesinin ardından 
İngiliz bilim adamları da benzer bir 
sonuca ulaştı. Reading Üniversitesi 
uzmanları tarafından meme kanseri 
tümörleri üzerinde yapılan inceleme-
de, tümörlerin yüzde 99’unda en az 
bir birim ‘paraben’ maddesine rast-
landı. tümörlerin yüzde 60’ında ise 
bunun 5 birime kadar çıktığı gözlen-
di. Paraben deodorantların yanı sıra, 
nemlendirici, makyaj ürünleri, tıraş 
jelleri, güneş kremleri ve diş macu-
nunda da kullanılan bir kimyasal. 

Mikrobiyoloji 
uzmanı Dr. 
safiye Göçer, 
antibiyotik te-
davisinin grip için 
gereksiz olduğunu 
belirterek, “Grip tedavisinde ağrı 
kesici ve ateş düşürücü olarak aspirin 
kullanılmamalıdır” uyarısında bu-
lundu. Dr. Göçer, bağışıklık sistemini 
güçlü tutabilmek için stresten uzak 
durulmasını tavsiye etti.Gribin, ‘influ-
enza’ virüsleri tarafından oluşturulan 
bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkati 
çeken uzm. Dr. safiye Göçer, virüs 
vücuda girdikten sonra bulguların 
ortaya çıkmasının 2-3 gün sürdüğünü 
vurguladı. Dr. Göçer, gribe yakalanan 
kişide, 38 derece ateş, baş ağrısı, 
vücutta genel ağrı, kırgınlık, kuru 
öksürük, üşüme, titreme, terleme, 
bazen burun tıkanıklığı, hapşırma ve 
boğaz ağrısı görüldüğünü anlattı.

Gen araştırma 
laboratuvarı kuruluyor

“Sterilizasyon Ünitesi” Açıldı

Uşak’a dört anabilim 
dalı açıldı

Küresel ısınmaya Türk 
çözümü

Kanserojen madde şoku BOZOK Üniversitesi’ne 
yeni laboratuvar

Stres bağışıklığı 
çökertiyor

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kuduz hastalığından 
korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için harekete geçti. 

yeni bir yönetmelik hazırladı. yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 
tüm kedi ve köpekler yılda bir defa aşılanacak. Aşı kayıtlarının 
tutulması zorunlu olacak. Bu uygulama sahipli hayvanları da 
kapsayacak. Üç aydan büyük köpek ve altı aydan büyük kedi sahibi 
olanlar, hayvanlarını kayıt altına aldıracak. 
Hayvan bakmaktan vazgeçenler ya da artık bakamayacak durumda olanlar ise bele-
diyeler ve bakımevlerine başvuracak. Bu kurumlar hayvanları koruma altına alacak. 
yeni yönetmeliğe göre, belediyeler de sahipsiz köpek ve kedilerin sayısı ile aşı ve 
kısırlaştırma bilgilerini güncel olarak kayda alacak. Bu bilgiler, bakanlık veri tabanına 
işlenecek.
Bakanlık kuduzla mücadele için ulusal Referans laboratuvarı belirleyecek. Bu labo-
ratuvar, hastalığın kontrolü ve yok edilmesine yönelik araştırmaları koordine edecek. 
Kullanılacak aşılar hakkında da standartları belirleyecek. yönetmelik hükümlerine 
aykırı davrananlar hakkında da idari yaptırımlar uygulanacak.

Kediler kaydedilecek

BoZoK Üniversitesi 
tıp Fakülte-

si Araştırma ve 
uygulama Hastanesi 
Mikrobiyoloji labo-
ratuvarı hizmete girdi. 
laboratuvarın hizmete girmesiyle Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi, tularemi, tüberkü-
loz ve Hepatit B-C gibi hastalıkların teşhisi 
yozgat’ta konulabilecek.
yozgat halkının bazı hastalıkların teşhis ve 
tedavisinde çevre illere bağımlı durumda 
olduğunu belirten Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. tamer uçar, tıp Fakültesi 
Araştırma ve uygulama Hastanesi’nde 
incelemelerde bulunarak, hizmete giren 
mikrobiyoloji laboratuvarı hakkında bilgi 
verdi. Rektör uçar, “Bozok Üniversitesi’nin 
gelişimiyle birlikte Araştırma ve uygulama 
Hastanesi de hızlı bir büyüme göstermek-
tedir. Bugün de mikrobiyoloji laboratuvarı-
mız hizmete girdi. Bundan sonra, ilimizdeki 
Hepatit B ve C hastaları çevre illere gitmek 
zorunda kalmayacaklar. Bu hastalarımızın 
teşhis ve tedavileri çok rahatlıkla hastane-
mizde yapılabilecek” dedi.
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Yüksek Hızlı Micro-Santrifüj

Mekanik Karıştırıcılar

Manyetik Karıştırıcılar

Yüksek Hızlı Mini Micro-Santrifüj

OS20-S / OS40-S ( Analog )OS20-Pro / OS40-Pro ( Dijital )

MS7-H550-Pro (Dijital)

•	 LCD	ekran	gerçek	zamanlı	ayar	değeri	(	tork	ve	hız	)	ile	anlık	değeri	gösterir.

•	 Kontrol	sistemi	sayesinde	ilk	çalışmada	taşmayı	önler,	sorunsuz	başlar.

•	 PC	RS232	arabirimi	ile	tüm	ölçüm	değerlerini	izleyebilir	ve	kaydedersiniz.	

•	 Motorun	aşırı	ısınmasında	ve	diğer	istisnai	durumlarda,	cihaz	güvenlik	için	
otomatik	olarak	kapanır.

D 2012 Model

•	 Tamamen	otoklavlanabilir	yüksek	
mukavemetli	alüminyum	alaşım	rotor.

•	 Benzersiz	soğutma	tasarımı	ile	rotor	
ısınmasını	en	aza	indirir.

•	 Kullanıcı	dostu	geniş	LCD	ekran
•	 Max.	Hız:	500-15000	rpm
•	 Rotor:	12x2	ml			 	
•	 Adaptör:	12	x	0,5	ml	ve	12	x	0,2	ml

Mekanik Karıştırıcılar OS20-S OS20-Pro OS40-S OS40-Pro

Max.	karıştırma	miktarı	(H2O)	 20	Lt 40	Lt

Hız	aralığı	[rpm]	 0-2200 50-2200 0-2200 50-2200

Max.	torku	[Ncm]	 30 60

Viskozite	max.	[mPas] 10.000 50.000

Koruma	sınıfı		DIN	/	EN	60529	 IP	21

Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	) 	- Var	(Opsiyonel) 	- Var	(Opsiyonel)

MS-H-S MS-H-Pro( Dijital ) MS7-H550-S

Manyetik Karıştırıcılar MS-H-S MS-H-Pro MS7-H550-S MS7-H550-Pro

Devir 0-1500	rpm 100-1500	rpm 0-1500	rpm 100-1500	rpm

Sıcaklık 340	C 550	C

Devir	ve	sıcaklık	ayarı Analog LCD Analog LCD

Tabla	ebadı	 Ø135	mm	 184	x	184	mm	

Koruma	sınıfı	DIN	60529 IP	42	 IP	21

Voltaj-Frekans 200-240	V	50/60	Hz	

Kontak	termometre	(	PT	1000	) Yok Var	(	Opsiyonel	) Yok Var	(	Opsiyonel	)

Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	) Yok Var	(	Opsiyonel	) Var	(	Opsiyonel	) Var	(	Opsiyonel	)

•	 Karıştırma	kapasitesi	20	Lt	(	H2O	)

•	 Seramik	ısıtma	plakalı		

•	 Kontak	termometre	ve	bilgisayar	çıkışlı															
(	MS-H-Pro	ve	MS7-H550-Pro	için	)

•	 Bakım	gerektirmeyen	fırçasız,	kömürsüz	motor.

•	 Kullanıcı	dostu	geniş	LCD	ekran
•	 Yüksek	hız,	düşük	gürültü
•	 Çift	kilit	tasarımı	ile	daha	güvenli
•	 Tam	Bio-güvenli	olup	otoklavlanabilir	rotor
•	 Fırçasız	DC	motor
•	 Maksimum	hızı:	15000	rpm
•	 Ayarlanabilir	çalışma	süresi.

D 3024 Model ve  
D 3024R Model ( Soğutmalı )
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Mekanik Karıştırıcılar

Manyetik Karıştırıcılar

Yüksek Hızlı Mini Micro-Santrifüj

OS20-S / OS40-S ( Analog )OS20-Pro / OS40-Pro ( Dijital )

MS7-H550-Pro (Dijital)

•	 LCD	ekran	gerçek	zamanlı	ayar	değeri	(	tork	ve	hız	)	ile	anlık	değeri	gösterir.

•	 Kontrol	sistemi	sayesinde	ilk	çalışmada	taşmayı	önler,	sorunsuz	başlar.

•	 PC	RS232	arabirimi	ile	tüm	ölçüm	değerlerini	izleyebilir	ve	kaydedersiniz.	

•	 Motorun	aşırı	ısınmasında	ve	diğer	istisnai	durumlarda,	cihaz	güvenlik	için	
otomatik	olarak	kapanır.

D 2012 Model

•	 Tamamen	otoklavlanabilir	yüksek	
mukavemetli	alüminyum	alaşım	rotor.

•	 Benzersiz	soğutma	tasarımı	ile	rotor	
ısınmasını	en	aza	indirir.

•	 Kullanıcı	dostu	geniş	LCD	ekran
•	 Max.	Hız:	500-15000	rpm
•	 Rotor:	12x2	ml			 	
•	 Adaptör:	12	x	0,5	ml	ve	12	x	0,2	ml

Mekanik Karıştırıcılar OS20-S OS20-Pro OS40-S OS40-Pro

Max.	karıştırma	miktarı	(H2O)	 20	Lt 40	Lt

Hız	aralığı	[rpm]	 0-2200 50-2200 0-2200 50-2200

Max.	torku	[Ncm]	 30 60

Viskozite	max.	[mPas] 10.000 50.000

Koruma	sınıfı		DIN	/	EN	60529	 IP	21

Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	) 	- Var	(Opsiyonel) 	- Var	(Opsiyonel)

MS-H-S MS-H-Pro( Dijital ) MS7-H550-S

Manyetik Karıştırıcılar MS-H-S MS-H-Pro MS7-H550-S MS7-H550-Pro

Devir 0-1500	rpm 100-1500	rpm 0-1500	rpm 100-1500	rpm

Sıcaklık 340	C 550	C

Devir	ve	sıcaklık	ayarı Analog LCD Analog LCD

Tabla	ebadı	 Ø135	mm	 184	x	184	mm	

Koruma	sınıfı	DIN	60529 IP	42	 IP	21

Voltaj-Frekans 200-240	V	50/60	Hz	

Kontak	termometre	(	PT	1000	) Yok Var	(	Opsiyonel	) Yok Var	(	Opsiyonel	)

Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	) Yok Var	(	Opsiyonel	) Var	(	Opsiyonel	) Var	(	Opsiyonel	)

•	 Karıştırma	kapasitesi	20	Lt	(	H2O	)

•	 Seramik	ısıtma	plakalı		

•	 Kontak	termometre	ve	bilgisayar	çıkışlı															
(	MS-H-Pro	ve	MS7-H550-Pro	için	)

•	 Bakım	gerektirmeyen	fırçasız,	kömürsüz	motor.

•	 Kullanıcı	dostu	geniş	LCD	ekran
•	 Yüksek	hız,	düşük	gürültü
•	 Çift	kilit	tasarımı	ile	daha	güvenli
•	 Tam	Bio-güvenli	olup	otoklavlanabilir	rotor
•	 Fırçasız	DC	motor
•	 Maksimum	hızı:	15000	rpm
•	 Ayarlanabilir	çalışma	süresi.

D 3024 Model ve  
D 3024R Model ( Soğutmalı )

Vorteks

Çalkalayıcılar

Sıvı Aktarım Üniteleri

Tüp Çalkalayıcı

Rotator

•	 Dijital	LCD	ekran

•	 Çalkalama	şekli:	Sallanma	ve	aynı	aamanda	
tüp	çevirme

•	 Açı	aralığı	[o]:	0-90

•	 Devir	:	10	–	70	rpm	

•	 1-1199	Dak.	arası	ayarlanabilir	zaman		

•	 Koruma	sınıfı	DIN	60529	IP	21

•	 Dijital	LCD	ekran	

•	 Düz	ve	açılı	dönme,	açı	aralığı	[o]:	0-90

•	 Devir	:	10	–	70	rpm

•	 1-1199	Dak.	arası	ayarlanabilir	zaman		

•	 Koruma	sınıfı	DIN	60529	IP	21

Vorteks MX-S MX-F MX-M

Çalışma	materyali Tüp	(Max.	30	mm)	ve	Eppendorf	Tüpü	(Opsiyonel) Microplate

Devir 0-2500	rpm	(Ayarlanabilir) 2500	rpm	(Sabit) 0-1500	rpm	(Ayarlanabilir)

Çalkalama	yörüngesi 4	mm 4,5	mm

Çalışma	modları
Dokunmaya	bağlı	veya	

sürekli
Sürekli Ayarlanabilir

Koruma	sınıfı	DIN	60529 IP	21

Voltaj-Frekans 220-230	V	50/60	Hz 240	V	50/60	Hz

MX-S / MX-F

SK-O ( L ) 330-Pro SK-R330-Pro

MX-M ( Microplate )

•	 Dokunmatik	veya	sürekli	çalışma

•	 Bakım	gerektirmeyen	fırçasız	kömürsüz	motor	

•	 Çalkalama	yörüngesi:	4	mm

•	Dijital	LCD	ekran		 	 	 •	Dıştan	rotorlu	fırçasız	motor

•	Ayarlanabilir	/	Sürekli	çalışma	 	 •	Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	)Opsiyonel

* Üniversal ataçman ( SK.330-1 ) standart olarak verilmektedir.

Çalkalayıcılar SK-O330-Pro SK-L330-Pro SK-R330-Pro

Çalkalama	şekli Dairesel Doğrusal Sallanma

Çalkalama	yörüngesi 10	mm -

Açı	aralığı	[o] - ±9

Devir 100-500	rpm 100-350	rpm 10-70	rpm

Zaman	ayar	aralığı 1-1199	Dak.

Koruma	sınıfı	DIN	60529 IP	21

Bilgisayar	bağlantı	çıkışı	(	RS232	) Var	(	Opsiyonel	)



İnsanoğlunun en büyük kâbusların-
dan biri hava yoluyla kolayca bula-
şabilen ölümcül bir virüs salgınının 

başlamasıdır. Hollywood sinemasının 
da zaman zaman işlediği “felaket se-
naryosu”, son olarak 2011 yapımı Con-
tagion (Salgın) filminde de izleyenleri 
ürpertmeyi başardı. Filmde, solunum 
yoluyla kolaylıkla bulaşabilen ölümcül 
bir virüs, kısa sürede yayılarak önlene-
mez şekilde can alıyordu.
Dünya hükümetlerini giderek daha çok 
endişelendiren “biyo-terör” tehdidi de 
eklenince bu tip bir virüsün salgın hale 
gelmesinin yaratacağı sonuçları tahmin 
etmek bile zor hale geliyor. İşte böyle 
bir dönemde, Amerika’da patlak veren 
bir “sansür” haberi kısa sürede büyük 
tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bilim Adamları kuş gribinin daha öldü-
rücü türünü laboratuvarda üretti
Reuter Haber Ajansı’nın haberine göre, 
Amerika Biyo-Güvenlik Ulusal Bilim 
Danışma Kurulu (NSABB), kuş gribi 
virüsünün daha ölümcül bir çeşidi üze-
rine yapılan araştırmalara sansür uygu-
lanmasını istedi. Haberde NSABB’nin, 
bir süre önce H5N1 virüsünün insan-
dan insana kolayca bulaşabilecek yeni 
bir türü üzerine yapılan iki araştırma-
nın Nature ve Science dergilerinde ya-
yınlanmasını engellemek istediği belir-
tiliyor.
Bugün yayınlanan Amerikan Mikrobi-
yoloji Topluluğu dergisinde haftalar-
dır bilim dünyasını derin bir tartışma-
nın içine sürükleyen konuyla ilgili bir 
açıklama yapan NSABB Başkan Vekili 
Paul Keim, Panel’in sansür kararını 
şahsen desteklediğini söyledi. Panel, 

ayrıca araştırmaları yayınlamasına kar-
şı çıktığı Nature ve Science dergilerin-
de de birer açıklama yayınladı.
“Virüs kötü ellerde korkunç sonuçlar 
doğurabilir”

Panel savunmasında, kuş gribi virüsü 
olarak bilinen H5N1’in değiştirilmiş ve 
daha ölümcül hale getirilmiş bu türünün 
laboratuvardan çalınması halinde biyo-
terörizm amaçlı kullanılabileceğinden 
korktuklarını belirtti. NSABB’nn bu 

kadar korktuğu ölümcül virüsün insan-
dan insana kolayca bulaşabilen türü, 
Hollanda’daki Erasmus Tıp Koleji ve 
Amerika’daki Madison’daki Wiscon-
sin Üniversitesi bilim adamlarınca la-
boratuvar ortamında oluşturuldu. Pane-
lin şiddetli itirazı üzerine, araştırmayı 
yürüten uzmanlar hükümetler ve halk 
sağlığı kuruluşlarının bu ürkütücü vi-
rüs araştırmasıyla nasıl baş edecekleri-
ne karar verebilmeleri için, 60 gün süre 
tanıma konusunda uzlaştı.
NSABB Başkan Vekili Paul Keim, 
virüsün insanlar arasında kolayca ya-
yılabilen bir türünün üretilmesinden 
çok rahatsızlık duyduklarını ve böyle 
bir virüsün laboratuvardan çıkarılarak 
insanlar üzerinde kullanılmasının ön-
lenmesi için hiçbir çabadan kaçınma-
yacaklarını söyledi. Kurul şimdilik, 
laboratuvarda yapılan bu virüs türünün 
nasıl üretildiğinin ayrıntılı olarak açık-
lanmasına karşı.
Biyo-Güvenlik Ulusal Bilim Danış-
ma Kurulu’nun (NSABB), 2001’de 
Amerika’da yaşanan şarbon saldırı-
larından sonra kurulmuştu. Ölümcül 
H5N1 (kuş gribi) virüsü ise ilk kez 
1997’de Hong Kong’da tespit edildi. 
Ördek, kaz, çeşitli başka kuşlar, tavuk 
gibi kanatlı hayvanlardan bulaşan virüs 
şu anda insandan insana geçemiyor. 
Amerika’daki sansür girişimiyle gün-
deme gelen “laboratuvarda üretilen” ve 
bilimsel gelişmeler için hayati önemi 
olan ölümcül virüslerin, bilim dışında, 
örneğin biyo-terörizm amaçlı kullanı-
labilecek olması endişesinin insanoğ-
luyla birlikte yaşayacak bir gerçek ol-
mayı sürdüreceğine şüphe yok.

SELİN SÜER ÜNLÜ

yani açık gözlü olacaksın. Bir taraf-
tan canını malını korurken, diğer 
taraftan da sağlığını koruyacaksın. 

Bilgilere açık ama daima sorgulayıcı ola-
caksın. 

Gazete sütunlarına sağlıkla ilgili haberler 
sık sık misafir oluyor, kimi zaman man-
şetlere bile çıkıyor. Kimileri için umutla 
beklenen bir haber kimileri için ise geç 
kalınmış. Bazen de haberler imal edili-
yor; kimi haberler gerçeği yansıtırken 
kimileri aslı astarı olmadığı halde “ya 
tutarsa” mantığıyla atılmış ortaya.

Bilgi kirliliğine bakın hele: Önce birileri 

“çocuklarınıza süt içirmeyin” dedi. Ar-
kasından “yoğurt mayalarken süte top-
rak atın” diyen de oldu. Bazı doktorlar 
kolesterol ilacı kullanmamayı öğütler-
ken, başka bir grup doktor da “Hastaları 
öldürmek mi istiyorsunuz?” diye sordu. 
ortalık toz duman olmuşken bir de bazı 
ürünlerin tanıtımı “Bu ürün X üniversitesi 
tarafından … olarak önerilmiştir” tarzın-
da açıklamaların olduğu afişlerle yapıl-
maya başlandı. Değindiğim diğer konu-
lar benim ilgi alanımı aşar gerçi. Ama bu 
konu tam dişime göre.

Bilinçli tüketici olmanın birinci koşulu, 
satın alınan mal ile ilgili taahhüt edilen 
her türlü özelliği satıcıdan belgelemesi-
ni istemek olmalı bence. Üniversiteden 
onaylı olduğu söylenen bu ürünü alırken 
yapmamız gereken ilk şey, söz konusu 
onay raporunu, satıcıdan talep etmek 
ve incelemek. Raporun mahiyetini de 
doğru değerlendirmek şart! Örneğin, bir 
ürünün içerdiği “antioksidan madde” 
miktarının analizinin yapılması başka, o 

ürünün bütünüyle “antioksidan” olarak 
önerilmesi  bambaşka kavramlardır. 
yani raporda ürünün antioksidan mikta-
rının belirtilmesi, analizi yapan üniversite 
tarafından “önerildiği” anlamına gelmez, 
hatta kimi zaman tam ters anlama bile 
gelebilir. Bazı durumlarda analiz sonucu, 
üreticinin iddia ettiğinin aksine, ürünün 
antioksidan bakımından fakir olduğuna 
da işaret ediyor olabilir. Kısaca, rapo-
run en alt satırında, ürünün “önerildiği” 
ifadesi kullanılmadığı taktirde yapılan iş 
sahtekarlıktır. 

ticari bir ürün tanıtımında, bir üniver-
sitenin ismi ve logosu nasıl kullanılır? 
Öncelikle üniversite ve firma arasında bir 
protokol imzalanır. Bu protokole imzayı 
üniversite adına üniversitenin rektörü 
veya onun yetkilendirdiği kişi, firma adı-
na ise firma sahibi veya onun yetkilen-
dirdiği kişi atar. Bu anlaşma sonucunda 
firma üniversiteye belirli bir ücret öder. 
Üniversite ise ürünle ilgili bir çalışma 
başlatır. Deneysel olarak yapılan çalış-

malar ve akademik 
makalelerin çerçe-
vesinde bir rapor 
hazırlanır. Bu rapor 
üniversitenin antet-
li kağıdına basılır 
ve raporun sonu-
cu olumluysa, altına “Biz X üniversitesi 
olarak, bu ürünü şu özelliğinden dolayı 
öneriyoruz” biçiminde nihai yargı ifadesi 
muhakkak yazılır. Aksi halde üniversite-
nin söz konusu ürünü resmen “önermiş 
olduğundan” söz edilemez. 

yasal prosedürler hakkındaki bu detayla-
rı neden verdim? ticari bir firmanın, dev-
letin çeşitli konularda yetkilendirdiği res-
mi bir kurum olan bir üniversiteyi, ürün 
tanıtımı için, deyim yerindeyse “arkasına 
alması” çocuk oyuncağı değil. Ciddi üc-
retler ödenir, büyük çalışmalar gerektirir.

uzun lafın kısası sağlıklı olacağız derken 
sağlığınızdan olmayın. yaşamak gerçek-
ten şakaya gelmiyor…

Yelda Zencir
uzman

Hacettepe Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Ya tutarsa…

Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın, 

bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey 

beklemeden,  
yani bütün işin gücün yaşamak olacak

                                                    Nazım Hikmet
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Matt Damon’ın da rol 
aldığı Contagion (Salgın) 
filminde solunum yoluyla 
kolaylıkla bulaşabilen 
ölümcül bir virüs konu 
ediliyordu
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Gıdalarda Esherichia coli O157:H7 İzolasyonu ve İmmunomanyetik Seperasyon

Ürettikleri tok-
sinleri vero 
hücre kültür-

leri üzerine sitopatik 
etki göstermesi nede-
ni ile Esherichia coli 

O157:H7 serotipinin içinde bulunduğu 
e. coli serotipleri verotoksijenik e. coli 
(vteC) olarak isimlendirilmektedir. Bugün 
vteC olarak tanımlanan 100’ün üzerinde 
e. coli serotipi vardır. Ancak vteC tanı-
mı gıda patojeni olarak tanımlandığı 1982 
yılından bu yana neden olduğu vaka ve 
ölüm sayıları nedeniyle E. Coli O157:H7 
ile özdeşleşmiştir. ABD’de her yıl ortala-
ma 70.000 kişi E. Coli O157:H7 nedeni ile 
hastalanmaktadır. Bu vakalardan ortala-
ma 60 tanesi ölümle sonuçlanmaktadır.

yapılan çalışmalar E. Coli O157:H7 va-
kalarının çoğunluğunun yetersiz ısıl işlem 
gören et ve süt ürünlerinden kaynaklandı-
ğı ortaya konmuştur. Bakteri hücrelerinin 
strese maruz kalsalar dahi patojenik özel-
liklerini koruyabilmeleri nedeni ile gıdalarda 
ısı, asit veya tuz gibi farklı streslere maruz 
kalmış E. Coli O157:H7 hücrelerinin tespit 
edilmesi önem taşımaktadır. Bu durum 
gıdalarda E. Coli O157:H7 izolasyonu için 
kullanılan besiyerlerinin zenginleştirici ve 
inhibe edici özelliklerinin dengelenmesi-
ni zorlaştırmaktadır. çünkü besiyerlerine 
seçicilik sağlayan bileşenler hedef bakteri 

üzerine de baskılayıcı etki gösterebilmek-
tedir. Klasik kültürel metotlar ile gıdalarda 
E.Coli O157:H7 aranmasında kullanılan 
zenginleştirme ve izolasyon besiyerlerinin 
yeterli seçicilik sağlayamaması önemli bir 
problemdir. Kültürel metotlarda yer alan 
zenginleştirme besiyerlerinin başta entero-
bacteriaceae türleri olmak üzere rekabetçi 
flora üzerine inhibisyon etkisinin sınırlı ol-
ması nedeni ile besiyerinde hedef mikro-
organizmanın dışında birçok tür gelişebil-
mektedir.

E. Coli O157:H7 serotipi diğer E. coli se-
rotiplerinin çoğunluğundan farklı olarak 24 
saat içinde sorbitolü fermente edemez ve 
ß-D-glucorinidase negatiftir. Günümüzde 
gıdalardan E. Coli O157:H7 izolasyonunda 
kullanılan referans besiyeri sorbitol Mac-
Conkey agar (sMAC)’ dır. E. Coli O157:H7 
dışında bazı e. coli serotipleri ve Proteus 
türleri de sorbitolü fermente etme yetene-
ğine sahip olmadıklarından dolayı sMAC 
agar üzerinde E. Coli O157:H7 ile benzer 
renksiz koloniler oluşturabilmektedirler. Bu 
durum identifikasyon aşamasındaki mali-
yeti ve iş yükünü arttırmaktadır.

Bu nedenle referans metotlarda sMAC 
agar besiyerine E. Coli O157 serogrubu 
dışındaki E. coli serogrupları ve Proteus 
türlerinin inhibisyonu için sefiksim ve tel-
lürit (Ct) ilavesi tanımlanmıştır. Bununla 

birlikte bazı E. Coli O157:H7 serotiplerinin 
tellürite karşı hassasiyet gösterdikleri unu-
tulmamalıdır. Bu nedenle Ct-sMAC besi-
yerinden farklı ikinci bir izolasyon besiyeri 
kullanılması önemlidir. Gıdalarda E. Coli 
O157:H7 aranmasına yönelik mevcut iso 
metodunda (ISO 16654) ön zenginleştir-
me aşamasından sonra immunomanyetik 
seperasyon (IMS) aşaması yer almaktadır. 
İmmunomanyetik seperasyon ile zengin-
leştirme besiyerinde gelişen hedef mikro-
organizmalar antikor kaplanmış manyetik 
partiküller ile antikor-antijen kompleksi sa-
yesinde yakalanır. Bu yöntemle zenginleş-
tirme besiyerinde gelişebilen ve izolasyon 
besiyerinde E.Coli O157:H7 kolonilerini 
maskeleyebilecek veya benzer koloni oluş-
turabilecek türler ve E. Coli O157 dışındaki 
e. coli serogrupları elimine edilebilir. yapı-
lan çalışmalar gıdalarda E. Coli O157:H7 
aranmasında IMS tekniğinin kullanımının 
doğrudan izolasyon besiyerine inokülas-
yona nazaran daha hassas olduğunu or-
taya koymuştur. Ayrıca IMS kullanıldığı 
takdirde 6 saatlik bir ön zenginleştirme 
yeterli olmaktadır. Böylece IMS aşaması 
hassasiyeti arttırırken analiz süresini azalt-
maktadır.

CaptivatetM o157, İngiliz lAB M tarafın-
dan gıdalardan E. coli O157:H7 izolasyonu 
amacıyla geliştirilmiş, yüksek saflıkta ve 
spesifik antikorlar ile kaplanmış mikros-

kobik anyetik partiküllerin kullanıldığı bir 
IMS sistemidir. ortalama büyüklükleri 2,5 
μm olan partiküller bir manyetik çekirdeği 
saran seramik zirkonyum oksit katmanın-
dan oluşmaktadır. Captivate o157 uygula-
ması, zenginleştirme besiyeri ve Captivate 
partiküllerinin karıştırılması, antijen-antikor 
bağlanmalarının gerçekleşmesi için oda 
sıcaklığında 30 dakika inkübasyon ve 
manyetik seperasyon standı kullanılarak 
tamponlanmış yıkama çözeltisi ile besiyeri 
kalıntıları ve hedef dışı mikroorganizmala-
rın uzaklaştırılması amacıyla tekrarlı yıka-
ma aşamalarını içermektedir.

E. Coli O157:H7 düşük infektif dozu ve 
yüksek ölüm oranı ile seyreden kanlı ishal 
ve hemolitik üremik sendroma neden ol-
masından dolayı önemli bir gıda patojeni-
dir. Bu nedenle E. Coli O157:H7 analizinde 
gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarının elde 
ettiği yanlış negatif sonuçlar halk sağlığı 
açısından kayda değer risk oluşturmakta-
dır. Kullanılan metodun spesifikliği ve has-
sasiyetinin düşüklüğü yanlış negatif sonuç 
riskini artırmaktadır. CaptivatetM o157 
IMS sisteminin klasik kültürel metotlar ile 
kullanımı daha spesifik ve hassas sonuç-
ların elde edilmesinde gıda mikrobiyoloji-
si laboratuvarı-lAB M CaptivatetM o157 
IMS sistemi varlarına önemli avantaj sağ-
lamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. 
Emrah TORLAK

Konya Üniversitesi 
Fen Fakültesi
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T: +90 (216) 449 58 70-71-72-73-74-75 
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uzmanlar, pırıl pırıl ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak 
isteyenlerin, leke, akne ve kırışıklıklardan kurtul-

ması için ihtiyaç duyduğu besinlerden bazılarını şöyle 
açıklıyor: Koyu yeşil yapraklı bitkiler: sivilceye iyi geldi-
ği tespit edilen, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler 
bol miktarda antioksidan içeriyor. Bu bitkilerin bir kıs-
mında bol miktarda demir bulunuyor. yeterince demir 

almayan kadınların suratlarında kuyu renkli halkalar 
belirir. yeşil yapraklı bitkilerde bulunan minarellerden 
birisi de çinkodur. İsveç’te sorunlu cilde sahip hastalar 
üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, diyetlerine çinko 
eklendiğinde, 3 ayda yüzde 85’lik bir iyileşme olduğu 
tespit edildi. çinko aynı zamanda hasarlı kolajenin kırı-
lıp yeni kolajen üretilmesini de sağlıyor.

Pürüzsüz bir cild için 
yapmanız gerekenler

sivilceyi önleyen soya, hangi formda olursa 
olsun tam bir cilt kurtarıcısıdır. İçerdiği östro-
jene benzeyen kimyasallar nedeniyle, akne 
oluşumunun önüne geçebilir. Ayrıca soyada, 
yeni hücre oluşumuna yardımcı olan ve cildi 
nemli tutan e vitamininden de bol miktarda 
bulunur. Ayrıca A, D, e ve P vitamini ve diğer 
minerallerden de barındırır.

Soya 
yumuşak ve sıkı, gergin bir cilde sahip olmanızı 
sağlar. C vitamini binlerce güzellikl kremi içinde 
bulunan birinci cilt bakımı içeriğidir. Bu vita-
min vücudun kolajen üretmesine yardım eder. 
Kolajen ise cildinizin temel yapısını şekillendiren 
proteindir. 35 yaşından sonra kolajen azalınca 
cildiniz sarkmaya başlar. Portakal, greyfurt, do-
mates cildinizin gerginleşmesine yardım eder.

Narenciye

Kırışıklığa iyi gelir. Havuçta bulunan beta 
karoten kuru cilt için bire birdir. Cilde tazelik ve 
canlılık verir. Cilt hastalıklarına karşı yararlıdır. 
Diş etlerini güçlendirir. Kansere karşı koru-
yucudur. Kandaki kolesterol oranını düşüren 
Havuç, kalp hastalıkları ve damar sertliğine 
faydalıdır.

Havuç 
Kokusunu sevmeyebilirsiniz, ancak yumu-
şaklığına bayılacaksınız. Deniz ürünlerinin 
aktif bileşenleri omega 3 yağ asitleri, çinko. 
Herkes balığın sağlımız için faydasını mutlaka 
duymuştur. Birçok balık türü ve kabuklu deniz 
hayvanları, özellikle istiridye ve somon gibi 
yağlı balık cilt için harika bir yiyecek.

Deniz ürünleri

Kurumuş bir cilt, soluk ve gri görünür. Buna 
en iyi gelen şeyse sudur. nemlenen cilt, 
daha sağlıklı görünür. Ayrıca kırışıklıklar da 
bu şekilde daha az belli olur. Bunun için her 
gün minimum 2 litre su içmelisiniz. eğer 
egzersiz yapıyorsanız, bu miktarı artırın.

Su Elma
elma her yönden çok zengin bir meyvedir. 
Başlıca bileşenleri pektin , çeşitli vitaminler, 
madeni tuzlar ve sodyumdur. Pektin, dağınık 
bir pelte halini alır, sodyum ise hücrelerin 
yenilenmelerini sağlar. elmanın her çeşit 
cilde yararı vardır. Cildi yumuşatır, nemlen-
dirir ve üstderiyi güçlendirir.

Bilim İnsanlarının yaptığı araştırma, yük-
sek c vitamini almanın, kırışıklığı azalttığını 
ortaya koyuyor. 90 gr brokoli yemek, günlük 
c vitamini ihtiyacınızın %100’ünü karşılar. 
vücut C vitaminine, derinin esnek kalmasını 
sağlayan lifli bir protein olan kolajen üretmek 
için ihtiyaç duyar.

Brokoli
Dut, böğürtlen, ahududu, çilek gibi orman 
meyveleri kırışıklıklara iyi gelir. yaşlanmayı 
geciktirme konusunda ümit veren, polifenol-
ler (bir tür antioksidan) içerirler. Ayrıca kısa 
zamanlı hafıza ve denge için de yararlıdırlar. 
Bir avuç çilekte bulunan C vitamini, günlük 
ihtiyacınız olan kolajeni tekrar üretmeye yete-
cek miktardadır.

Orman meyveleri 
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Pro-lab, Türkiye çapındaki bayilerinin 
katılımıyla Antalya’da, Royal 
Holiday Palace otelde bayi toplantısı 
gerçekleştirdi.

Pro-lab’ın, türkiye çapındaki bayilerinin katıldığı 
toplantı Antalya, Royal Holiday Palace otelde ya-
pıldı. toplantı sonunda Pro-lab satış ve Pazarlama 

Müdürü naim tuncer sorularımızı yanıtladı. Bayilerle fikir 
alışverişi yapmak ve kaynaşmak için bu tarz toplantıları 
sık sık yapmanın önemini vurgulayan tuncer “Gerçek-
leştirdiğimiz bu toplantı bize kesinlikle toplantıların her yıl 
tekrarlanması gerektiğini göstermiştir. tabii bir de bayi-
lerimizden gelen eğitim istekleri ve bayilerimizle pazar 
eksikleri yönünde fikir alışverişi yapmak adına bu tarz 
toplantıları yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Bayi toplantısının amacı 

nedir?
toplantının amacı, hem 
katılan bayileri geçtiğimiz 
yıl yapılan çalışmalar, pa-
zara sunulan ürünler ve 
gerçekleştirilen hedeflerle 
ilgili bilgilendirmek hem de 
2012 yılının yeniliklerini ve 
satış hedeflerini paylaşa-
rak motive etmekti. Ayrıca 
bayilere kendilerini ifade 
edecekleri ortamı sağlaya-

rak iletişimi kuvvetlendirmekte bir diğer amacımızdı.  Bu 
kapsamda türkiye temsilcisi olduğumuz liebherr, vWR 
inteRnAtionAl, HitACHi, BinDeR ve BioHit ürünleri 
hakkında da detaylı bir eğitimi katılımcı bayilerimizle pay-
laşmış olduk.

Bu toplantıdan nasıl sonuçlar çıkardınız? Bayileriniz 

için yeterli oldu mu?
Günümüzde sektörde yer alan firmalar arası rekabet şe-
kil değiştirdi. Rekabet artık ürün kalitesi, çeşidi ve teslim 
süresi yerine dağıtım ağları arasında yaşanmakta. İthal 
edilen ürünün çeşit ve kalitesini geliştirmek başarılı ol-
mak için tek başına yeterli değil. Dağıtım ağınızın gücü 
yani bayi ve satış noktalarınızın düzenli işleyişi pazardaki 
yarışta kimin kazanacağını belirliyor. yeni model rekabet-
te her nokta kendi üzerine düşen görevi doğru zamanda 
doğru şekilde yaparsa başarı ortaya çıkar. Müşteri ve 
saha bilgileri herkesin başarısını doğrudan etkilemekte. 
Bu sistemi doğru yöneten ağ başarılı, güçlü ve kalıcı 
olur kanısındayım. toplantının eğitim verilen ürün grup-

ları hakkında yeterli olduğu kanısındayım, ancak portfö-
yümüzdeki ürün ve ürün grupları konusunda yenilerinin 
yapılması kaçınılmaz. Bilgi paylaşımı ve pazar isteklerinin 
bir arada tartışılıp değerlendirilmesi başarının anahtarı 
olacağı düşüncesindeyim.

Labmedya olarak bizi de davet ettiniz teşekkür ede-

riz, yayınımız hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşır 

mısınız?
labMedya ile tanışmamız eskiye dayanmakta, sizinle 
yaptığımız çalışmalar sonrasında özellikle ulaşamadığı-
mız müşteri kitlelerine ulaşmak bize ayrı bir ivme ve hız 
kazandırdı. çalışmalarınızdaki hassasiyet, doğru müşte-
ri kitlesi ve hedeflerine ulaşan dağıtım ağınız bizi sizinle 
uzun yıllar süreceğine inandığımız bir yolda hızla ilerlet-
mekte. 
Ben de katılımlarınız ve yaptığınız bu röportaj için firmam 
adına teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızın da deva-
mını dilerim.

PRO-LAB BAYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ÇEVRECİ

YÜKSEK PERFORMANS

KOLAY KULLANIM

ÜSTÜN TASARIM

T E M İ Z  &  Ç E V R E  D O S T U
g ü z e l  b i r  d ü n y a  i ç i n

Hitachi U-5100 model yeni UV Visible spektrofotometresinin altında yatan kavram
Temiz& çevre dostudur.

U-5100 olağanüstü bir güç tasarrufu sağlar .Ayrıca kompakt ve hafif tasarımıyla beraber uzun ömürlü yeni 
seri xenon ışık kaynağına sahiptir.

U-5100 her yönüyle güvenilirliği kanıtlanmış teknolojik özellkleri içermekle beraber Hitachi güvencesiyle 
kullanımınıza sunulmaktadır.

TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ
PRO LAB LABORATUAR TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
Orta Mah. Cemal Gürsel Cad. Ördekçioğlu İş Mrk. 
No: 32/1   34896  Pendik / İSTANBUL
Tel: 0.216 598 29 00  •  Faks: 0.216 598 29 07 
E-mail : info@pro-lab.com.tr    •   www.pro-lab.com.tr
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ünyanın birçok yerinde Pasteur adı 
günlük hayata kadar girmiştir. louis 
Pasteur, fermantasyon (mayalan-
ma) sırasında meydana gelen bak-

terileri bularak tıp bilimine yepyeni ufuklar açmış 
ve birçok hastalığın nedenlerinin keşfi yolunda 
büyük aşamalara önayak olmuştur. Ayrıca hava-
daki mikropları da keşfederek antibiyotikler konu-
sundaki çalışmalara ışık tutmuştur. Kuduz, Şarbon 
gibi çok tehlikeli hastalıkların dehşetinden insanlığı 
kurtarmıştır. çalışmaları sayesinde sayısız hayat 
kurtulmuş ve milyonlarca kişinin çektiği acıları 
dindirmiştir. 

Pasteur, 1822 yılında Dole jura’da dünyaya 
geldi. Babası, İspanya savaşları sırasında napol-
yon ordularında başçavuşluk yapmıştı. Pasteur’un 
doğumundan kısa bir süre sonra aile Arbois’ya ta-
şındı ve Pasteur okula burada başladı. 1838 yılın-
da ise öğrenimine devam etmesi için Paris’e gön-
derildi. Fakat yalnızlık çocuğun sağlığını tehlikeye 
düşürdü. yazdığı mektuplarda ‘’evimin kokusunu 
bir kerecik duysam, iyileşeceğim sanki’’ diyordu.

Gerçekten de kısa bir süre sonra evine döndü 
ve Besancon Koleji’ne girerek 1840 yılında edebi-
yat bölümünden mezun oldu. Aynı okulda mate-
matik asistanı olarak görev aldı; iki yıl sonra da fen 
dalından bakaloryasını verdi.

Daha sonra Pasteur, sorbonne’da kimya pro-
fesörü olan j.B. Dumas’ın yanında kimya üzeri-
ne çalıştı. 1848 yılında ise Dijon’a fizik profesörü 
olarak atanan Pasteur, buradan kimya öğrenmek 
üzere strasbourg’a gitti. Pasteur’ün böyle birden-
bire kürsü değiştirmesinde, rasenik asidin optik 
özellikleri üzerine yayınladığı ilk orjinal çalışması-
nın rolü çok büyüktü. Bu ilk zaferi ona sarbonne 

Üniversitesi profesörlerinden j.B. Biot’un ömür 
boyu sürecek dostluğunu ve strasbourg’daki kür-
süyü kazandırdı. Biot, o günlerde çağın bilim in-
sanlarının bir türlü çözemediği ışık konusu üzerine 
çalışmaktaydı. Pasteur’ün dikkatli gözlemi sonucu 
bu sorunun kilit noktası çözülüverdi. Bu işe çok 
sevinen Biot, Pasteur’ü kolundan yakalayarak, 
‘’Ben hayatım boyunca bilimi o kadar çok sevdim 
ki, şimdi senin bu buluşun karşısında sevinçten 
kalbim çarpıyor sevgili çocuğum’’ dedi. Birbiri-
nin eşi gibi görünen iki asidin polarize edilmiş ışık 
karşısında değişik reaksiyonlar gösterdiğini açık-
lamıştı. Asitlerden biri sağa yöneldiği halde diğer 
asitte bir değişim olmuyordu. Pasteur, ışığa tepki 
göstermeyen asidin, diğer ile aynı yapıda olduğu-
nu, bileşimlerinde bir değişiklik olmadığını fakat 
son bileşimlerin ayrı özellikleri yüzünden bambaş-
ka bir şey oluyordu. sağa yönelen asidin karşı-
sındaki diğer asit büsbütün sola yönelerek sağa 
yönelen asidi nötralize ediyordu.

Pasteur, strasbourg’da sık sık ziyaret ettiği 
Akademi rektörünün kızına aşık oldu ve evlenme-
meye yemin etmiş olmasına rağmen 1849 yılının 
29 Mayıs günü evlendiler. eşi Marie Pasteur, ko-
casının çalışmalarını, hatta işine kendinden çok 
daha fazla zaman ayırmasına rağmen hep des-
tekledi.

1854 yılında Pasteur’e profesörlük ün-
vanı verildi ve lille’de kurulan yeni Bilimler 
Akademisi’nin dekanlığına atandı. Bira endüstri-
sinin gittikçe gelişmekte olduğu bu şehirde, bil-
gin bütün dikkatini fermantasyon (mayalanma) 
olayına verdi. Bir gün Pasteur bir bira fabrikasına 
davet edildi. Fabrikayı gezdikleri sırada bazı fıçı-
lardan çıkan biranın bazılarına göre oldukça kötü 
olduğu söylendi. Bilgin fıçılardaki biraları ince-
lemeye koyuldu ve iyi bira fıçılarındaki mayanın 
şeklinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. İyi 
birayı meydana getiren mayalar tam yuvarlak 
mayalardan, diğerleri ise uzunca mayalardan 
oluşmuştu. Bu gözlem bilgine, mayalanma sıra-
sında fıçıların içine yabancı maddelerin karışarak 
birayı ekşittiğini düşündürttü.

Bu görüş üzerine araştırmalarını derinleştiren 
Pasteur, sonunda bozulma olayının, fıçıya ka-
rışan yabancı bir maddeden değil de doğrudan 

doğruya biranın hava ile temas etmesinden ileri 
geldiğini anladı. Mayalanmayı meydana getiren 
organizmalar, atmosferdeki diğer organizmalar-
dan meydana gelmişlerdi. Bunun üzerine mik-
ropların havada yaşadığını ispat ederek bugün 
bile doğruluğundan hiçbir şey kaybetmemiş bu 
teoriyi ortaya attı. Bu teoriye göre; canlı organiz-
malar inorganik maddelerden oluşuyorlardı.

uzun ve yorucu deneyler sonucu Alp Dağ-
larının tepesindeki havayı filtre eden bilgin, so-
nunda buluşunu açıkladı: Pastörizasyon, yani 
mikroplardan arındırma. 1864 yılında yaptığı bu 
çalışmaların sonucu Pasteur, gününün en büyük 
kimyageri olarak tanınmaya başladı. onun bu 
büyük buluşunu yaraların tedavisine uygulayan 
lord lister, bu yolla milyonlarca kişiyi septisemi 
(kan zehirlenmesi) yüzünden ölmekten kurtardı.

1865 yılında Fransız hükümeti Pasteur’den 
ipek böceklerinde görülen bir hastalığı inceleme-
sini istedi. Hastalık Fransa’nın ipekçilik endüstri-
sini tehdit ediyordu. Üç yıllık çalışmanın sonunda 
iki ayrı hastalık basilini tecrit etmeyi başararak 
ipekböceklerini bunlardan korumayı başardı.

o yıllarda yoğun çalışma temposuna daya-
namayan Pasteur, hafif bir felç geçirdi. Fakat 
hastalık yine de çalışmalarını sürdürmesini en-
gellemedi. Paris’e giderek 1880 yılında kimya 
profesörü olduğu sorbonne’da araştırmalarına 
devam etti ve kısa bir süre sonra Fermantasyon 
konusundaki ünlü etüdünü yayınladı.

Pasteur’ün buluşları daima bir mantık çer-
çevesi içinde gelişiyordu. Önce bira mayasın-
dan havada yaşayan mikropları keşfetti. sonra 
Fransa’nın bütün kümes hayvanlarını kırıp geçi-
ren tavuk vebasını incelerken Şarbon hastalığının 
tedavisini sağlayacak mikrobu buldu. Bu müthiş 
hastalık yalnız hayvanları değil, insanları da et-
kiliyordu. ve sonunda en büyük başarısı olan 
kuduzun teşhis ve tedavisini bularak insanlık için 
en önemli hizmetini yapmış oldu. Kuduz köpekler 
üzerinde korkusuzca çalışmalarının sonucu bir 
serum geliştirdi ve serumu uyguladığı hayvanlar-
da kudurma olmuyordu. Acaba aynı şeyi insan-
larda da uygulayabilir miydi. Kuduz Fransa’da bir 
kabus halini almıştı, doktorlar buna bir çare bul-
mak için çırpınıp duruyorlardı. Ama asıl sorun in-
san hayatını tehlikeye atmayacak dozda serumu 
bulmaktı. Bir gün hastaneye kuduz bir köpeğin 
ısırdığı joseph Meister adında bir çocuk getirildi. 
çocuğun hayatından ümit kesilmişti. Kaybede-
cek şeyi olmayan Pasteur dikkatli bir şekilde ha-
zırladığı serumu üç hafta boyunca çocuğa verdi 
ve üç hafta sonunda çocuk tamamen iyileşmiş 
şekilde hastaneden taburcu oldu.

Bu büyük başarı Avrupa’da hızla yayıldı ve 
adeta bir kahraman oldu. Kendisine verilen üne, 
şana, şerefe karşılık Pasteur, her zaman sade ve 
alçakgönüllü bir insan olarak kaldı. Her zaman 
insanlık için çalıştı ve kendi sağlığını ikinci plana 
attı. sonunda yorgun düşen bedeni bu tempoya 
daha fazla dayanamadı ve 28 eylül 1895’te ya-
tağında öldü.

Vikipedi’dan faydalanılmıştır.

Louis 
Pasteur

joseph Meister adlı bir 
çocuk kuduz bir köpek 
tarafından on dört yerinden 

ısırıldığında, anne ve babası 
çocuğu louis Pasteur’e getirdiler. 
Bu bilim insanı daha önce sadece 
hayvanların üzerinde denemiş olan 
kuduz aşısını çocuğa uygulamakta 
tereddüt etti. Pasteur bunu ancak, 
kendisine gelen iki doktorun, 
çocuğun kuduz hastalığından 
her durumda öleceğini ve 
başarılı olursa yöntemin kuduz 
hastalığına bir çare olabileceğini 
söylemesinden sonra denemeye 
karar verdi. Aşının başarılı olması 
bu öldürücü hastalığın önlenmesi 
ve aşıların geliştirilmesi için büyük 
bir adım oldu.

Pasteur’ün, özellikle 
mayalanma olayında ve 

bulaşıcı hastalıklarda 
mikroorganizmaların sorumlu 

olduğunu kanıtlaması, 
kendiliğinden türeme teorisini 

çürütmesi, şarap, bira, süt, 
meyve suyu gibi mayalanabilir 
sıvıların uzun süre bozulmadan 

saklanabilmelerini sağlayan 
“pastörizasyon” adlı konserve 

yönteminin gelişmesini sağladı.

Pasteur kendine inanan 
bir insandı. Başkalarının 

söyledikleriyle değil, kendi 
doğrularıyla yaşayan ve 
sezgilerine güvenen bir 

bilim insanıydı. 1895 
yılında hayata gözlerini 

yumduğu güne kadar son 
derece alçak gönüllü, 
gösterişiz ve sade bir 

yaşam sürdürdü.

Pasteur’ün bakterilerin ya 
da mikropların gerçekten 

var olduklarına ve bunların 
hastalıklara yol açabileceğine 

olan inancı tamdı.
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