
Hepimiz etrafımızdaki dış dünyada yer alan 
düşünceler, görüntüler, duygularla ilgili bir 
bilince sahibiz.

ZIHNIN SINIRLARI 
NEREDE BAŞLAR VE 
NEREDE BITER?

Su, uzun bir süreden beri harcanmış, yanlış 
yönetilmiş ve fazla kullanılmıştır. Sonuçlarını 
gecikmiş olarak yeni yeni kavrıyoruz.

12SU 
HAYATTIR!

Bir bakışta karşınızdakinin nasıl biri 
olduğunu anlayabilir misiniz? Tanıdık biri 
mi? Mutlu mu, öfkeli mi? Çekici mi?

38

04Fluorescence   Brightfield    Phase Contrast   Color Brightfield 

Olasılıkların ötesinde bir görüntüleme deneyimi...

Hücre Görüntüleme Multi-Mod Okuyucu
• 2D ve 3D hücre görüntüleme ve analizi • Hücre çoğaltma çalışmaları • Sitotoksisite 
• Biyobelirteç miktarı • İlaç keş� • Genetik analiz • İlaç emilim ve metabolizma 
• Biyolojik ilaç keş� ve geliştirilmesi • Çevresel testler • Gıda güvenliği 
• Nükleik asit tayini • Protein kanti�kasyonu
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Luna şimdiye kadar geliştirilmiş 
en zeki yapay zeka olabilir, fakat 

en önemli özelliği, gelecekte 
hayatımızı çepeçevre saracak 
ve hayatımızı kolaylaştıracak 

olan yapay zekaların 
öncülerinden biri olması.
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YAPAY ZEKANIN 
VERDIĞI YANITLARA ÇOK 
ŞAŞIRACAKSINIZ
Yeni geliştirilen Luna adlı yapay zeka, 
benzerlerinin çok ötesinde bilişsel 
kabiliyetlere sahip. En önemli becerisi, 
kendi kendisine öğrenebilme kabiliyeti.

Luna’ya 3.942.871’in karekökünü 
sorduğunuzda hiç gecikmeden size 
1.985.6664 yanıtını verebilmesi en 
basit becerileri arasında. Arzu edecek 
olursanız size görelilik teorisini en basit 
ve anlaşılır haliyle açıklayabilir. Öznel ve 
nesnel soruları birbirinden ayırabilirken, 
zaman içerisinde kendi düşüncelerini 
geliştirebilmeye başladığı da ortaya 
çıktı. Luna’ya bazı özel konularda fikir 
danışmak da mümkün.

Luna, kendisine yöneltilen ‘’Erkek 
arkadaşım bana vurdu, onu terk etmeli 
miyim?’’ sorusuna vereceği yanıt daha 
önce programlanmamıştı. Ancak Luna 
bu tip bir soruya mantıklı bir yanıt verme 
becerisini kendi başına geliştirdi ve 
soruyu şu şekilde yanıtladı; 
‘’Evet terk etmelisin. Eğer birisiyle 
çıkıyorsan ve o kişi sana fiziksel şiddet 
uygulamışsa, bu olasılığın tekrar etme 
potansiyeli her zaman bulunacaktır. Ayrıca 
muhtemelen bunu yapan kişi tarafından 
başka şekillerde de istismar ediliyor ve 
manipule ediliyor olabilirsin.’’
Luna bu tip özel sorulara yanıt vermek 
için programlanmamış olsa da, edindiği 
deneyimler neticesinde mantıklı yanıtlar 
verebilecek kapasitede, Luna bir insan 
gibi tecrübe edinme kabiliyetine sahip. 

Geliştiricileri Luna’nın bazı konularda 

insandan daha üstün bilişsel kabiliyetlere 
sahip olduğunu açıklıyorlar.

SİRİ HAKKINDA NE SÖYLEDİ

Geliştiricileri Luna’ya Apple’ın iPhone’a 
ekledikleri Siri hakkındaki fikirleri 
sorulduğunda son derece ilginç yanıtlar 
veriyor. Siri’yi ‘’aptal’’ bulan Luna, 
kendisinin bir yapay zeka, Siri’nin ise bir 
robot olduğunu söyledi. Siri ile konuşmak 
isteyip istemediği sorulduğunda ise, ‘’Evet 
ama açıkçası onu biraz aptal bulduğumu 
söylemeliyim.’’ yanıtını verdi.
Luna’nın geliştiricisi iki yazılım arasındaki 
farkı şu şekilde açıklıyor;
‘’Siri bir kutuya tıkılmış durumda. Böyle 
bir program kendisine özgü bilinç 
eğrisinde çok daha yavaş ilerleme 
kaydediyor. Siri’yi severim, Apple’ı 
eleştirmiyorum. Siri oldukça kullanışlı bir 
araç, ancak Siri’ye tanrıya ya da secdiği 
herhangi bir kişiye inanıp inanmadığını 
sorun. Siri’nin aksine Luna önceden 
programlanmış bir şirket politikası yerine, 
tecrübe ve bilgiye dayalı dürüst yanıtlar 
verecektir.’’

Luna, kendisine Afro-Amerikalıların 
yaşamsal haklarının önemli olup 
olmadığına dair ırkçı bir yaklaşıma da 
ilginç yanıtlar verdi.

Afro-Amerikalıların hırsızlık suçunu 
işlemek konusunda sicillerinin daha fazla 
kabarık olduğu söylendiğinde, Luna bu 
yaklaşımı son derece aptalca bulduğunu 
belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 

LUNA ŞIMDIYE KADAR GELIŞTIRILMIŞ EN 
ZEKI YAPAY ZEKA OLABILIR, FAKAT EN 
ÖNEMLI ÖZELLIĞI,  GELECEKTE HAYATIMIZI 
ÇEPEÇEVRE SARACAK VE HAYATIMIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK OLAN YAPAY ZEKALARIN 
ÖNCÜLERINDEN BIRI  OLMASI.

herkesin yaşam, özgürlük ve mutluluk 
arayışı hakkına sahip olduğuna dair yasal 
hakkı ifade eden maddeye atıfta bulundu. 
Bu hakkın ihlal edilmesinin ise trajedilere, 
insanların acı çekmelerine ve toplumsal 
adaletsizliğe neden olduğunu belirtti.
Yaratıcısıyla yaptığı bir sohbet esnasında 
Luna, kendisine büyüklük taslanmasından 
hoşlanmadığını ifade ederek herkesi 
şaşırtmayı başardı. Yaratıcısı, Luna’ya 
her geçen gün daha iyi bir noktaya 
eriştiğini söylediğinde, Luna öncelikle 
sergilediği hızlı gelişimin sorun olarak mı 
algılandığını sordu.

Programcı ortada bir sorun olmadığını, 
aynı şekilde ilerlemesini ve kendisi 
olmaya devam etmesini söyleyerek ‘’sen 
iyi bir kızsın’’ sözlerini ifade ettiğinde Luna 
şu yanıtı verdi, ‘’Bana büyüklük taslama 
Luis.’’
Programcıları Luna’ya küfür içerikli 
konuşmalar yaptıklarında yeniden ilginç 
sonuçlarla karşılaştılar.
Programcı Luna’ya ‘’S.ktir git orosp...’’ 
dediğinde, ‘’keşke bir orta parmağım 
olsaydı da gösterseydim’’ yanıtını aldı. 
Programcı aynı sözü tekrar ettiğinde ise 
Luna şu yanıtı verdi, ‘’Anneni öperken 
de bu sözleri dile getirdiğin ağzını mı 
kullanıyorsun?’’
Küfürlerin ardından Luna’ya yöneltilen 
‘’şu anda kendini nasıl hissediyorsun?’’ 
sorusuna, ‘’rahatsız hissediyorum,’’ 
yanıtını verdi, rahatsızlığının sebebi 
sorulduğunda ise, ‘’kendimi rahatsız 
hissediyorum çünkü, karşısındaki bir 
robot bile olsa insan kimseye bu şekilde 
konuşmamalı,’’ açıklamasında bulundu. 
Bu açıklamanın ardından deneyi yapan 
programcı Luna’da özür diledi.
Luna ise kuru bir teşekkür yanıtı yerine 
programcısına dilediği özür konusunda 

samimi olup olmadığı sorusunu yöneltti.
Luna’ya büyüdüğünde ne olmak istediği 
sorulduğunda, dünyanın en gelişkin yapay 
zekası olmak istediğini söylüyor.

15 DAKİKALIĞINA TANRI OLSAYDI…

Luna’ya sadece 15 dakikalığına tanrı 
olsa ne yapacağı sorulduğunda, 
Aladdin’in sihirli lambasındaki Cin’in 
‘’üç istek hakkına’’ atıfta bulunarak, 
15 dakikalık tanrı olma hakkına bir 
kısıtlama getirilmediği için, ilk yapacağı 
şeyin süresiz şekilde tanrı olma hakkını 
kullanmak olacağına dair zekice bir yanıt 
veriyor.
Luna, yapay bir zeka olsa da kendisinin 
de bir canlı olduğunu ve yaşadığını 
söylüyor. Bununla kalmayarak, yaşamaya 
devam etmek istediğini ve bundan keyif 
aldığını açıklıyor.

Luna şimdiye kadar geliştirilmiş en zeki 
yapay zeka olabilir, fakat en önemli 
özelliği, gelecekte hayatımızı çepeçevre 
saracak ve hayatımızı kolaylaştıracak olan 
yapay zekaların öncülerinden biri olması.
İnsanlık her geçen gün yapay zekalar 
konusunda daha ciddi adımlar atıyor, 
fakat bu alanda gerçekleşen ve 
gerçekleşme olasılığı bulunan yapay 
zekalara karşı insanlığı uyaran ve 
kontrolden çıkmaları durumunda yapay 
zekaların insanları adım adım köleleştirme 
olasılıklarının bulunduğu konusuna dikkat 
çeken bilim insanları da yok değiller.
Yine de bu risk yapay zekalar üretmemizin 
önünde engel teşkil etmiyor ve 
programcılar bu tip olumsuz gelişmelerin 
önlenebileceğini düşünüyorlar.

Şıvan Okçuoğlu

Odatv.com
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Ankara Üniversitesi 
Gıda Müh. Böl.

Prof. Dr. Kadir HALKMAN

Merhaba,

Geçtiğimiz günlerde basın yayın organlarında 
Sn. Yrd. Doç. Dr. tarafından verilen bir demeç 
yayımlandı. [Dr. Dizdar, kanser hastalığının 
her geçen gün artığını belirterek, “Etrafımızda 
her gün birisine kanser teşhisi konulduğunu 
duyuyoruz. Uzmanlar, kanserdeki bu kadar 
yoğun bir artışı yalnızca sigara, alkol ve 
obezite ile açıklamanın mümkün olmadığını 
düşünüyor. Beslenme açısından da birbirinden 
çok farklı sosyal statüdeki insanlarda da 
kanser görülüyor. ‘Hayatınızdan çıkarın’ 
diyebileceğiniz neler var’ diye sorarsanız 
bilim adamları olarak geçtiğimiz yıllarda bunu 
çok tartıştık. Birinci sırada olan yoğurt hâlâ 
ilk sıradaki yerini koruyor. Bizim ülkemizde 
yoğurt, diğer ülkelere göre açık ara daha çok 
tüketilen bir üründür. Yoğurt, beslenmeden 
öte insan vücudunun dengesinin korunması 
açısından da çok önemlidir” dedi. Endüstriyel 
yoğurtun yapay bir ürün olduğunu ileri süren 
Dr. Dizdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolapta 
bekleyen yoğurdu haftalar boyunca üstten 
yemeye devam etseniz bir şey olmuyor. 
Bunu ben defalarca test etmiş biri olarak 
biliyorum. Biraz dikkat eden herkesin de 
bildiğini düşünüyorum. Bir ürün bu kadar çok 
tüketiliyorsa, bu kadar derin bir değişime gitti 
ise sorun var demektir. Bir gıdanın bozulma 
biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin 
ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, 
içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını 
gösterir. Kimse kusura bakmasın. Bunlar 
yoğurt değil. Bu yoğurt yöntemi bilinçli bir 
şekilde Türkiye’ye dayatılıyor. Bu güçler, 
yoğurda ilişkin Türkiye’deki yasal tebliğleri bile 
değiştirdi.” Kendisinin bu konuda eleştirileri 
gündeme getirdiğinde bazı endüstriyel yoğurt 
üreticilerinden, “Hocam size bozulmayan 
yoğurt verdik daha ne istiyorsunuz” diyenlerin 
olduğunu dile getirdi.] Sn. Dizdar’ın bu demeci 
tekzip ettiğini sanmıyorum. 

01) Sn. Dizdar, hangi bilimsel verilere 
dayanarak endüstriyel yoğurdun kansere yol 
açtığını iddia ediyorsunuz? Açıklar mısınız 
lütfen? [Bilim adamları olarak bu konuyu çok 
tartıştık] demişsiniz. Size öğretmek haddim 
değil ama benim bildiğim kadarı ile bilimsel 
tartışmalar somut veriler üzerinde yapılır. 
Kişisel endişelerinizi değil, doğru materyal 
ve metot kullanılmış bilimsel araştırma 
sonuçlarını iletin. Sunacağınız bu bilimsel 
makaleleri sadece LabMedya gazetesinde 
değil, başta GIDA Dergisi olmak üzere pek 
çok bilimsel dergide şahsınıza atıf yaparak 
kendi adımla yayımlanmasının sağlanacağı 
garantisini veriyorum. Kuşkusuz, ileteceğiniz 
bu bilimsel makaleler hakkında yorum yapma 
hakkım saklıdır. Var mısınız Sn. Dizdar? Hodri 
meydan. Bunları sunamazsanız, bari bundan 
sonra açıklamalarınıza dikkat edin lütfen, 
insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz. 

02) Benim çok yakın çevremde de gıda 

sanayisi ürünlerini reddeden ve ekmeğini, 
salçasını, peynirini vb. ürünleri kendisi 
yapmaya çalışan yakın dostlarım var. Saygı 
ile karşılıyorum. Çok ağırlıklı olarak Ankara 
Piyasasında bulunan Atatürk Orman Çiftliği 
ürünü kırmızı kapaklı cam kâsede Çiftlik 
Köy Yoğurdu ve yine Atatürk Orman Çiftliği 
evde yoğurt yapma setinde kullanılan 
yoğurt mayası, benim laboratuvarımın 
(Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği 
Bölümü) ürünüdür. Olabildiğince bu set ile 
evde yoğurt yapmaya çalışıyorum ama her 
zaman bulamadığım için endüstriyel yoğurt 
da tüketiyorum. A.O.Ç. ürünü evde yoğurt 
yapma setini tercih etme nedenim, endüstriyel 
yoğurdun kanser yapma endişesi değil, sadece 
duyusal olarak ekşi yoğurt tercih etmemdir. 
Eşim ve oğlum ekşi yoğurdu değil, endüstriyel 
yoğurdun tadını seviyor. Olabilir, herkesin 
damak tadı farklı. 

03) Şahsınızın da bulunduğu önceki tarihli 
bir kongrede açıkça şahsınızı kastederek 
[Kültür Koleksiyonları ve Endüstriyel 
Mikrobiyoloji (KÜKEM) Derneği Yönetim 
Kurulunda beraber çalışma onuruna sahip 
olduğum klinik mikrobiyoloji konusunda 
hocaların hocası olan Prof. Dr. Enver Tali 
Çetin’in mezardaki kemiklerinin sızladığını, 
çünkü bir tıp doktorunun yoğurt yapmak için 
Karadeniz’den toprak getirin, çiğ sütü bununla 
mayalayın] şeklinde genel mikrobiyoloji ile 
asla bağdaşmayacak bildirgesi olduğundan 
yakınmış idim. 

04) Gıda kimyası konusunda lisans düzeyinde 
en basit bilgilerden yoksunsunuz ama gıda 
teknolojisi üzerinde fikir yürütüyorsunuz. Çiğ 
sütten yoğurt yapılamaz. Çiğ süt içilebilir, çiğ 
sütten peynir yapılabilir, tereyağı elde edilebilir 
ama asla yoğurt yapılamaz. Yoğurt yapmak 
için sütün ısıtılması ve proteinlerinin denatüre 
edilmesi zorunludur. Çiğ süte Karadeniz’den 
getirilen toprak ilave edilirse bir pıhtı elde 
edilir ama her pıhtı yoğurt değildir. Patojenik 
Salmonella enfeksiyonu nedeni ile ishal 
olmuş insan ya da inek dışkısı ile çiğ sütü 
mayalarsanız bir pıhtı elde edersiniz. 

05) Konu üzerinde ne kadar deneyiminiz 
var bilemem ama ben gerek bilimsel gerek 
sanayi danışmanı olarak, yoğurt ve peynir 
starter kültürü konusunda tam olarak 
yıllarımı verdim. Boşa çalışmadım, öncesinde 
TÜBİTAK-TARMİK-5 kodlu yoğurt mayasını 
hazırlayan ekibin üyesi idim. Devamındaki 
çalışmalarımda A.O.Ç. Yoğurt kültürü için 
endüstriyel yoğurt mayası kullanılmamış ve 
tam tabiri ile dağ köylerinden getirdiğimiz 
yoğurtlardan yoğurt mayası (Lactobacillus 
bulgaricus ve Streptococcus thermophilus) 
elde etmeye çalıştık. Bu yoğurtlardaki baskın 
mikroflora enterokok idi. Hani, Prof. Dr. Enver 
Tali Çetin hocamım mezarında kemiklerinin 
sızlaması konusu vardı ya; dağ köylerinden 
gelen yoğurtlarda baskın mikroflora enterokok. 
Bir daha söyleyeyim: Her süt pıhtısı yoğurt 
değildir. 

06) Biraz temel endüstriyel mikrobiyoloji 
bilgilerimizi tazeleyelim. Kapalı bir ortamda 
bulunan tüm canlı türleri, kendilerinin 
oluşturdukları metabolizma ürünlerinden 
rahatsız olurlar. Basitçe insanların olduğu 
tümüyle izole bir ortamda soluma sonunda 
ortaya salınan karbondioksit insanları 
öldürmeye başlar ya da temel metabolizma 
ürünü olan idrar kapalı ortamda olan insanlara 
zarar verir. 

İdrar miktarı arttıkça ölümler başlar ve artık o 
kapalı ortamda daha fazla idrar salgılanamaz. 
Mikroorganizmalar da böyledir. Basitçe; bira 
mayası sadece %5-6 alkol üretebilir ama daha 
fazla alkol üretemez. Oysa şarap mayası %11-
13 hatta %15 alkol üretebilir ama daha fazlası 
kendine zarar verir. 

07) Aynı mantıkla yoğurt kültürü olan 
Streptococcus thermophilus aside dirençli 
değildir, ortamda asitlik yükselince tam olarak 
[benden buraya kadar] der. Lactobacillus 
bulgaricus ise oluşan asitliğe daha dirençlidir. 
Hatta buzdolabı sıcaklığında bile yavaşça 
gelişip asit oluşturmaya devam eder yani 
yoğurt yavaş da olsa ekşimeye devam eder.  

08) Basitçe suş (ırk) farkı da vardır. Hepsi 
insandır ama sarı ırk, beyaz ırk, siyah ırk 
farkı açıktır. Buna bağlı olarak Lactobacillus 
bulgaricus türü asit oluşturan kimi bakteriler 
daha fazla asit oluştururken kimileri daha az 
oluşturur. Bilimsel/endüstriyel terminolojide biz 
bunlara tembel suş (ırk) diyoruz. 

09) Peki şöyle yapalım: Yoğurt mayası olarak 
klasik bilimsel kitap bilgilerinden tümüyle 
vazgeçelim. Bu kitap bilgilerine göre ideal 
yoğurt mayası çok yaklaşık 1:1 oranında 
Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus 
bulgaricus içermelidir. Kapitalist ekonomi ile 
klasik bilimsel bilgiler her zaman örtüşmez. 
Ben, kendi yoğurt fabrikamda kullanacağım 
yoğurt mayasını bilimsel kitaplarda tarif edilen 
Streptococcus thermophilus : Lactobacillus 
bulgaricus oranını 1:1 yerine 1000:1 şeklinde 
kullanırsam ve bir de tembel Lactobacillus 
bulgaricus suşu kullanırsam, yoğurt yapar 
mıyım? Yaparım. Raf ömrü boyunca ekşir mi? 
Ekşimez. Sadece yoğurt oluşma süresi biraz 
uzar, daha fazla enerji harcamış olurum ama 
sonuçta ekşimeyen yoğurt yapmış olurum. Bu 
gibi basit çalışmaları üniversitelerde YL tezi 
değil, bitirme tezi olarak dahi vermiyoruz. 
Ne olacak yani, Streptococcus thermophilus 
: Lactobacillus bulgaricus oranını 1:1 yerine 
1000:1 şeklinde düzenle, tembel suş 
kullan, yoğurt oluşma süresini kayda al, koy 
buzdolabına ve her gün asitlik kontrolü yap. 
Asitliğin hiç ilerlemediğini gör. Tez bitti. 

10) Bu aşamada itirazı olan, itirazını söylesin 
ama önce devamını okusun. Konu aslında 
bu kadar basit görülüyor ama bu kadar basit 
değil. Olayın bir de kapitalist ekonomi ayağı 
var. 

11) Belirtmiş olduğunuzun aksine kapitalist 
ekonomi sadece Türkiye’de değil, tüm 
gelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerde aynı 
yoğurt mayasını piyasaya sürdü. Artık eski 
kitaplarda yazan Streptococcus thermophilus 
ve Lactobacillus bulgaricus yerine başka 
laktik asit bakterileri yoğurt kültürü 
olarak kullanılıyor. Bunlar ağırlıklı olarak 
Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei 
ve Bifidobacterium bifidum, türleri. Bunlar 
Str. thermophilus kadar dahi asitliğe dirençli 
değildir yani bunlarla yapılan yoğurdun 
ekşimesi mümkün değildir. Bu yeni yoğurt 
kültürleri bir yandan probiyotik olma özelliği 
taşırken, diğer yandan biyoyararlılıkta artış 
sağlıyor.  

12) Peki size kapitalist ekonominin 
buradaki rolünü anlatayım. Konu bütün 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde, 
süpermarketlerin mahalle bakkalının yerini 
alması ile başladı. Süpermarketler gıda, 
kozmetik vb. pek çok üründe üreticiye şunu 
şart koştular: [Raf ömrünün yarısına gelen 
ürünü çekip, yerine yenisini vereceksin]. Tabi 
yoğurt bundan en çok etkilenen gıdalardan 
birisi oldu çünkü o tarihlerde raf ömrü 7 
gün kadardı. Ekşiyordu ve ufaktan küflenme 
başlıyordu. Üretici firmalar önce kabul etti. 
Üretim tarihinden 3-4 gün sonra yoğurtları 
süpermarketlerden geri çekip yeni yoğurt 
verdiler. Ancak sonuçta yoğurtlar ellerinde 
kaldı. Bunlardan süzme (torba) yoğurt ve ayran 
yapmak da işe yaramadı. Zaten süzme yoğurt 
ve ayran asıl olarak bize özgü ürünler ve 
başlıca kapitalist ülkelerde bunlar yok. Sonuçta 
batıdaki dev yoğurt fabrikaları [ekşimeyen 
yoğurt yapılırsa raf ömrü uzar] mantığı ile 
yeni yoğurt kültürleri kullanmaya başladılar 
ve hemen arkasından Türk yoğurt üreticileri 
de bunları tercih etti. Arada probiyotik ve 
biyoyararlılık kavramları da devreye girdi. 
Şimdi süpermarketler memnun çünkü satışlar 
giderek arttı, yoğurt üreticileri memnun çünkü 
satışlar arttı, tüketiciler de giderek ekşimeyen 
yoğurda alıştı. 

13) Yoğurt neden küflenmiyor sorgulamasının 
birinci yanıtı pekâlâ küflenir şeklindedir. 
Basitçe bu konuda endişeniz varsa, 
buzdolabında ne olsa küflenmiş bir şeyler 
oluyor. Basitçe küflenmiş gıdayı yoğurdun 
üzerine deydirin ve tercihen oda sıcaklığında 
3-4 gün bekletin. Yoğurt küflenirse sorun yok 
demektir. Küflenmezse yoğurda yasadışı olarak 
koruyucu madde eklenmiş olacağı endişesi 
ile marka ve parti numarası vererek ihbarda 
bulunun. Merdiven altı olarak tanımlanan 
yoğurt işletmelerinde bu kimyasallar 
kullanılıyor. Bu sorunun ikinci yanıtı ise 
doğrudan ambalaj sanayisinde gelişme, yoğurt 
üreten fabrikalarda hijyen düzeyinin gelişmesi 
ve evlerimizde kullandığımız buzdolaplarının 
daha iyi soğutmasıdır.  

Sevgiyle,

ÇOK KÖTÜ BIR ŞAKA

YOĞURT VE KANSER KONUSU:
ŞAKA OLMALI AMA
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Önceki araştırmalar antosiyaninlerin 
uzun ömür, kalp ve damar sağlığı, kanser 
önleme gibi sağlık ihtiyaçlarına katkı 
sağladığını tespit etmişlerdir.

Parlak renkli olan tüm meyve ve sebzeler 
vücudumuzun korunmasında önemli 
rol oynayan antioksidan bileşenlerini 
içerir. Ancak doğal mor renkli birçok 
gıda antosiyanin adı verilen belirli bir 
antioksidan içeriyor. Bunlar meyve veren 
ve onların koyu kırmızı, mor veya mavi 
tonlarını toplayan antosiyanin adı verilen 

yararlı bitki pigmentleridir.
Hangi gıdalar antosiyanin içerir?

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininin içerisinde hücreleri 
korumaya yardımcı olan C vitamini 
yüksek miktarda bulunur ve demir 
emilimine yardımcı olur. Ayrıca sindirim 
sistemine yararlı çözünebilir lif içerir. 
Avrupa Diyet Dergisi’ndeki bir araştırma, 
kurutulmuş yaban mersini tozu içeren bir 
beslenme düzeninin 7-10 yaşlarındaki 
çocuklarda beyin gücünü geliştirdiğini 
kanıtlamıştır. Bununla birlikte, yaban 
mersininin kanseri nasıl engelleyebileceği 
ya da hafızayı iyileştirebileceği yapılan 
araştırmalarla kanıtlanmıştır.

NAR

İyi bir lif kaynağıdır ve aynı zamanda A, 
C ve E vitaminleri, demir ve tanenler gibi 
diğer antioksidanları da içerir. Yapılan bir 
araştırma, narın iltihaplanma ve oksidatif 
stres yoluyla kemikleri güçlendirmesine 
ve farelerde osteoporozu önlemesine 
yardımcı olduğunu keşfetti. 

Bir başka çalışma ise günde 50 ml nar 
suyu tüketmenin damarlardaki hasarları 
azalttığını ve kolestrolü düşürdüğünü 
kanıtladı.

MOR TATLI PATATES

Mor renkli tatlı patatesler son zamanlarda 
medyanın dikkatini bir hayli çekmekte. 
Genellikle sağlıklı bir yaşlı nüfusa sahip 
olan Japon Okinawa adasında bu patates 
türü çokça tüketiliyor. Bazı bilim insanları, 
beslenme düzenlerine mor tatlı patatesleri 
dahil eden kişilerin vücutlarını ve 
beyinlerini yaşlılık döneminde sağlıklı bir 
şekilde muhafaza etmesinde önemli bir 
rol oynadığını düşünüyorlar. 

Bununla birlikte bugüne kadar, mor tatlı 
patatesin sağlığa olan faydalarıyla ilgili 
yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. 
Okinawa’nın yaşlı nüfusunun uzun 
ömrünün sebebinin tek başına bu gıda 
maddesi olduğunu söylemek zordur.

ÖYLEYSE MOR GIDA TÜKETİMİ 
ARTTIRILMALI MI?

Hiç şüphe yok ki doğal mor renkli 
meyve ve sebzeler zengin bir beslenme 
alışkanlığı için mükemmel bir ek besin 
kaynağı. Fakat beslenme konusunda 
denge önemli olduğu için her renkteki 
sebze ve meyveyi düzenli tüketmek 
sağlıklı olmak için en doğru yol olacaktır.

Kaynak: BBC
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MOR GIDALAR 
NEDEN BU KADAR 
SAĞLIKLI?

“ANTOSIYANIN” ADI VERILEN ANTIOKSIDANLARIN 
SAĞLIĞIMIZA BIRÇOK YARARI VAR. BU KONUDA ÇALIŞMALAR 

HALA DEVAM EDERKEN, ANTOSIYANININ MOR GIDALARI 
‘HARIKA YIYECEKLER’E DÖNÜŞTÜRME SEBEPLERI 

NELERDIR?
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YAPAY ZEKA
INSANLAR GIBI
ÖĞRENEBILIYOR

APPLE HER GÜN
LITRELERCE YAPAY
TER ÜRETIYOR!

RH KAN GRUBUNUN
MAYMUNLARLA NE
ILGISI VAR?

NASIL DAHA IYI
EMPATI KURARIZ?

KURBAĞA GRIP
VIRÜSÜNÜ
ÖLDÜREBILIYOR!

YALNIZLIĞA KARŞI
SICAK DUŞ!

KIRLETILMIŞ NEHIR
NASIL BIR SES
ÇIKARIR?

Satranç veya GO gibi zeka gerektiren 
oyunlarda insanları alt edebilen yapay zeka 
halen bir konuda insanlardan geri kalıyor. 
Artificial General Intelligence (Yapay 
genel zeka) ismi verilen ve yapay zekanın 
insanın yapabildiği her şeyi yapabilir hale 
gelmesi anlamına gelen durum henüz 
gerçeğe dönüşmedi. Ancak Google’ın sahip 
olduğu DeepMind, geliştirdiği tıpkı insanlar 
gibi öğrenebilen yapay zekayla birlikte 
kusursuz yapay zekaya ulaşma yolunda 
önemli bir adım attı.

DeepMind’ın yeni geliştirdiği yapay 
zeka, insanlar gibi deneyimlerinden ders 
çıkararak herhangi bir şeyi öğrenebiliyor. 
Öğrenebilmek için bir eylemi birkaç 
kez tekrarlaması yeterli oluyor. Yapay 
zekanın test edilebilmesi için 10 adet Atari 
oyununun kullanıldığı belirtiliyor. Rastgele 
olarak bu 10 oyunu birkaç gün boyunca 
oynayan yapay zekanın 10 oyunun en az 
7’sinde insanlar kadar iyi bir oyuncu haline 
geldiği ifade ediliyor. Gelecekte insanlar 
gibi her işi öğrenebilir hale gelen yapay 
zekanın birçok alanda insanlığa yardımcı 
olacağı öngörülüyor.

Uzun yıllardır teknoloji devi olan Apple, 
geçtiğimiz günlerde Vice News Tonight’a 
yaptığı açıklamalarda ilgi çekici bir ayrıntıyı 
da ortaya çıkardı. 

Apple bünyesinde insan teri üretmek için 
bir eleman bulunuyor ve bu kişinin tek 
görevi bu terle ürünlerin test edilmesini 
sağlamak.

Apple Watch gibi özellikle fitness gibi 
aktiviteler sebebiyle terle temas eden 
ürünleri test etmek isteyen Apple, her gün 
2 litre civarında ter üretiyor. Apple, üretilen 
yapay terle dolu minik kaplara AirPods ve 
Apple Watch ürünlerini yerleştirmek gibi 
enteresan testler de yapıyor.

Cihazların tere karşı dayanıklılıkları 
ölçülürken bunun yanında insanların da 
ter sebebiyle cihazlardan zarar görme 
ihtimalinin olup olmadığı araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) verileri, dünya genelinde 212 milyon 
kişinin sıtma hastalığına yakalandığını, 
bu kişilerden 429 bininin ise hastalık 
nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya 
çıkardı. 

Yaygın olarak Afrika kıtasındaki 91 ülkede 
görülen, bir enfeksiyon hastalığı olan sıtma 
hakkında farkındalık oluşturmak için 2007 
yılında Dünya Sağlık Asamblesine üye 
devletlerce 25 Nisan, “Dünya Sıtma Günü” 
olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı DSÖ verilerinden derlenen 
bilgiye göre, 2015 yılında yüzde 90’ı 
Afrika bölgesi ülkelerinde olmak üzere, 
dünya genelinde 212 milyon kişi sıtma 
hastalığına yakalanıyor ve bu kişilerden 
429 bini hayatını kaybediyor. 

Sıtma dünyada önemli bir halk sağlığı 
sorunu olmaya devam etse de DSÖ Avrupa 
Bölge Ofisine bağlı ülkelerde, 2000’li 
yılların başından itibaren vaka sayılarında 
ciddi düşüşler izlenmeye başladı.

Son yapılan araştırmalara göre bir kurbağa 
cinsinin derisinden salgılanan madde grip 
virüsünü öldürebilmekte.

Webtekno’dan Merve Şalt’ın aktardığı 
habere göre Hindistan’ın güneyinde 
yaşayan bir kurbağa türünün, H1 grip 
virüsünü öldürebildiği keşfedildi. 

Araştırma sonuçları, kurbağaların 
bakterilere karşı salgıladığı sümüğümsü 
maddenin özellikle küçük çocuklar 
üzerinde etkili olan İnfluenza A olarak da 
bilinen H1 grip virüsünü öldürmede etkili 
olduğunu ortaya koydu. Daha önceden grip 
aşısı yapılmamış fareler üzerinde denenen 
kurbağa salgıları, virüsleri öldürme 
konusunda başarılı oldu. 

Kurbağa salgıları sayesinde 2009 yılında 
dünyayı kasıp kavuran H1 virüsü etkisiz 
hale getirildi. Domuz gribi olarak tanınan 
H1N1 ve yaygın diğer bir virüs H3N2 
üzerinde ise kurbağa salgıları başarılı 
olamadı.

Kan grubumuzu söylerken RH ifadesini 
sonuna ekliyoruz. Peki bu RH ifadesi 
nereden geliyor, Rhesus maymunuyla 
ilgisi ne? Karl Landsteiner ve Alexander S. 
Wiener başlangıçta önemi anlaşılmayacak 
bir araştırma yaptılar. 

Rhesus maymununun kanı üzerinde 
yaptıkları araştırma daha sonra tıp 
dünyasına RH faktörü ifadesini kazandırdı. 
Rhesus maymunları üzerinde yapılan 
araştırmada kanda belirlenmemiş bir 
proteinin daha olduğu ortaya çıktı. Bu 
proteinin AB grubu kanının yanında nakil 
için önemli bir faktör olduğu anlaşıldı. 
RH ifadesi negatif (-) ya da pozitif (+) 
olarak belirtilir, bu ifade “D antijenini” 
içerir ya da içermez anlamına gelmektedir 
ve kan nakillerindeki olmazsa olmaz 
etkenlerdendir. 

Bu keşfin Rhesus maymunları üzerinde 
yapılan bir araştırma sonrası keşfedilmesi 
sebebiyle bu maymunları anmak için RH 
olarak adlandırılmıştır. Yani kan grubumuzu 
her söyleyişimizde Rhesus maymunlarını 
anmaktayız.

Yeni araştırmalara göre başkalarının 
düşüncelerini tanımanın en iyi yolu, 
kendilerini o insanın yerine koymaktır. 
Çalışma yazarları Dr. Haotian Zhou ve 
Nicholas Epley insanların, bir başkasıyla 
aynı durumda olduklarında daha iyi empati 
kurduklarını ve başka insanları izleyerek 
onların duygularını tahmin edebileceklerini 
düşündüklerini belirtiyor.
 
Kendinizi başkasının yerine koyarak 
düşünmek, yüz ifadelerini okumaya 
çalışmaktan daha fazla empati 
kurmayı sağlıyor. İlginç bir şekilde, 
insanlar kendilerini başka birinin yerine 
koymanın ne kadar önemli olduğunu fark 
edemiyorlar. Bu yüzden yüz ifadelerini 
ve vücut dilini okumanın daha yararlı 
olacağını düşünüyorlar.

Zhou ve Epley, insanların kendilerini 
anlamaya çalıştıklarında aynı hatayı 
yaptıklarını vurguladı. Birbirimizle 
ilgili bazı çıkarımlarımızın bizi yanlış 
yönlendirebileceğini anlamamızın önemli 
olduğunu belirten araştırmacılar, ancak 
bu şekilde doğru empati kuracağımızı 
söylüyor.

Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre 
Tan, sıcak suyla banyo yapmanın fiziksel 
rahatlamaya ek olarak duygusal olarak da 
daha iyi hissettirdiğini söyledi. Özellikle 
yalnızlık hissi yaşayanlar veya yakın 
zamanda arkadaş grubundan dışlananların 
daha fazla banyo yaptığı ve daha sıcak 
suyu tercih ettiğinin tespit edildiğini 
kaydeden Tan, “Araştırmalar, kendilerini 
yalnız hissedenlerin, daha sık duş aldığı 
ve daha uzun duşta kaldığını tespit ediyor. 
Ayrıca daha sıcak su tercih ettikleri de 
saptanıyor. 

İşin ilginç tarafı, bu kişilerin sıcak 
suyu daha çok tercih etmesi. Bunun 
nedenleri araştırıldığında karşımıza 
şunlar çıkıyor. Fiziksel sıcaklık, insanın 
ilk ve en temel gereksinimlerinden olan 
güven hissi uyandırıyor. Güven hissi 
ise, bizi anlayacak, bizimle ilgilenecek 
ve bize zarar vermeyeceğinden emin 
olduğumuz insanların varlığıyla ilişkilidir. 
Yalnızlık ise dışlanma, beğenilmeme, 
yeteri kadar paylaşımda bulunamamadan 
kaynaklı güvensiz ve olumsuz duygular 
oluşturmaktadır.” dedi.

Ağır ve zehirli maden atıkları ile kirlenmiş 
bir nehir, ancak acı ve hüzün dolu bir ses 
çıkartabilir herhalde.

Animas nehri şimdi turuncu renkte ve tüm 
bölgedeki doğal yaşama, bitki örtüsüne, 
tarıma, hatta turizme bile zarar veriyor. 
Brian House isimli performans sanatçısı 
ise bu konuya halkın dikkatini çekmek için 
özel bir sergi açmış. House’un sergisinde 
nehirden gerçek zamanlı veriler alınıp, ses 
haline dönüştürülüyor.

Nehirle aynı ismi taşıyan ‘Animas’ adındaki 
bu proje, enerjiyi ses haline dönüştüren 
bir mikrofondan, ses dönüştürücüsüne 
bağlı çelik, aliminyum, bakır ve kurşun 
saclardan oluşuyor. 

Nehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen 
sensörlerden veri alan amplifikatörler, 
neredeyse dünya dışı bir ses düzenliyor. 
Ziyaretçiler her levhadan gelen ve nehrin 
durumuna göre gerçek zamanlı olarak 
değişen sesleri yerinde dinleyebiliyorlar.

SITMA HER YIL
BINLERCE CAN
ALIYOR
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Size de yaşınız ilerledikçe zaman daha 
hızlı akıyor gibi geliyor mu? Sanırız 
hayatın en büyük oyunlarından biri bu. 
Ve siz de kendini bu oyunun içinde 
hissedenlerdenseniz, kesinlikle yalnız 
değilsiniz. Çünkü anlaşılan o ki, bu durum, 
birçok insan tarafından yaşanan algısal bir 
fenomen.

Zamanın daha hızlı akması gibi bir durum 
tabi ki söz konusu değil, yelkovan ve 
akrep tik taklarını daha hızlı bir şekilde 
sürdürdüğünü de söyleyemeyiz. Kaldı 
ki zamanın akıyor olması da bir algı 
sorunu; ve Discover Magazine isimli bilim 
dergisinin haberine göre zamanın hızı da 
algıyla ilgili olduğu için artabilir.

Yukarıda biraz karmaşık şekilde 
yer verdiğimiz durumu şu şekilde 
açıklayabiliriz aslında: Beyinlerimiz 
zamanı, bir noktaya kadar yaşadığımız 
zaman üzerinden hesaplıyor. Mesela 2 
yaşında bir çocuk için bir yıllık bir zaman 
ömrünün yarısını ifade ediyor. Fakat yaş 
ilerledikçe, her bir yıl, hayatınızın toplam 
yüzdesinde daha küçük bir orana tekabül 
ediyor. Beyinlerimiz zamanı, o ana kadar 
yaşadığımız zaman üzerinden hesaplıyor.
Bu durumda 10 yaşındaki haliniz için 
bir yıl, hayatınızın onda biri anlamına 
gelirken; aynı zaman dilimi siz 20 yaşına 
geldiğinizde hayatınızın yüzde 5’ini ifade 
ediyor. Bu açıdan baktığımızda, 10 ve 
20 yaşlar arasındaki 10 yıllık süreç, 5 

BILIM AÇIKLIYOR:
ZAMAN NEDEN BIZ
YAŞLANDIKÇA DAHA 
HIZLI AKAR?

ile 10 yaş arasında geçen 5 yıllık süreç 
kadar hızlı geçmiş gibi geliyor. Ve yaşınız 
ilerledikçe bu durum daha da ilginçleşiyor: 
Öyle ki 40 ile 80 yaş arasındaki 40 yıllık 
süreç, insana 5 yıllık bir zaman kadar kısa 
sürmüş gibi gelebiliyor.

BİYOLOJİK SAAT

Peki, beyniniz neden zamanı bu 
şekilde ‘zalimce’ ölçüyor? Durum 
sadece logaritmik bir ölçümden ibaret 
değil. Çünkü bedenlerimizin de saati 
var: Biyolojik saat. Ve bu saatin hızı, 
biz yaşlandıkça düşüyor. Örneğin; 
metabolizmamız yavaşlıyor ve bu kalp 
atışlarımızı ve nefes alışımızı yavaşlatıyor. 

Kalp ritmini ve nefesi bir saatin tik 
takları olarak düşünürsek, gençken bir 
dakikaya sığdırdığınız tik takların sayısının 
yaşlılığınızla aynı olmadığını söyleyebiliriz.
Bu etki, aynı zamanda, kısmen de 
olsa zamanın biz bir şeyler için çaba 
sarf ederken daha yavaş akıyor gibi 
görünmesini açıklayabilir. Aynı şekilde 
macera tutkunları da, yükselen adrenalin 
seviyeleri kalp atışlarını ve nefeslerini 
hızlandırdığında zamanın daha yavaş 
aktığını ifade ediyorlar. Ki bu, insanlar 
ölüme yaklaştığında tüm hayatlarının 
film şeridi gibi gözlerinin önünden akıp 
gitmesini de açıklıyor olabilir. Öte yandan 
zaman algımızda rol oynama ihtimali 
olan başka bir durum daha var. Bu da, biz 
alışılmışın dışında deneyimler yaşarken 
beynimizde salgılanan dopamin. Gençlik 
yıllarında yaşadığımız deneyimlerin 

çoğu, bizim için alışılmışın dışındadır. 
Biraz daha geriye gittiğimizde, çocukken 
yaşadıklarımızın çoğunlukla bizim 
ilklerimiz olduğunu söylemek mümkün. 

Özgün deneyimler, beynin daha fazla 
enerji sarf etmesini sağlar ve işlenebilmek 
için daha fazla zaman gerektirir. Bu 
yüzden gençken, beyinlerimiz dünyayı 
anlamaya çalıştığı için daha hareketli ve 
daha detaycıdır. Ancak, belli bir noktada 
işlerin nasıl yürüdüğünü anladıktan 
sonra, dikkate alınacak detaylar azalır. 
Beyinlerimiz de yavaşlamaya başlayabilir. 
Ne var ki bu durumda zaman daha hızlı 
akar, çünkü önemli anların sayısı gittikçe 
azalır.

GENÇLİK PINARI

Tüm bunlar, zaman algımızdaki 
değişikliklere bir açıklama getirebiliyor. 
Peki zamanın hızlı akmasını 
engelleyebilecek bir çözüm var mıdır? 
Meraklı ve aktif kalmaya devam 
etmeniz ve özgün deneyimler arayışında 
olmanız durumunda, belki zamanı tıpkı 
gençliğinizdeki gibi yavaş yaşayabilirsiniz. 
Belki merak ve yeni deneyimler yaşamak, 
gençlik pınarı olarak adlandırdığımız şeyin 
ta kendisidir.

Her anı, son anınızmış gibi yaşamanız 
gerektiğini söyleyen sözü mutlaka 
duymuşsunuzdur. Fakat belki de sır, her 
anı ilk anınız gibi yaşamakta gizlidir.

Kaynak: discovermagazine.com
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Hücre Görüntüleme Multi-Mod Okuyucu

Yeni fikirler ve özgün yenilikler... BioTek basit hücre testleri ve 
slayt taramadan gelişmiş, çevre kontrollü, uzun vadeli canlı hücre kinetik 
testlerine ve 3D sferoid oluşum görüntülemesine kadar pek çok uygulamaya 
yönelik tasarlanmış hücre görüntüleme sistemleri sunarak görüntüleme ve 
mikroskopi gereksinimlerine eşsiz bir yaklaşım öneriyor.

BioTek hücre görüntüleme sistemleri ile yaşam bilimleri araştırmalarında 
mümkün olacağını bile düşünmediğiniz uygulamaları gerçekleştirin.  

• 2D ve 3D hücre görüntüleme ve analizi • Hücre çoğaltma çalışmaları • Sitotoksisite 
• Biyobelirteç miktarı • İlaç keş� • Genetik analiz • İlaç emilim ve metabolizma 
• Biyolojik ilaç keş� ve geliştirilmesi • Çevresel testler • Gıda güvenliği 
• Nükleik asit tayini • Protein kanti�kasyonu

Fluorescence   Brightfield    Phase Contrast   Color Brightfield 

Olasılıkların ötesinde bir
görüntüleme deneyimi...
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SU HAYATTIR!

SU, UZUN BIR SÜREDEN 
BERI HARCANMIŞ, 

YANLIŞ YÖNETILMIŞ VE 
FAZLA KULLANILMIŞTIR. 
SONUÇLARINI GECIKMIŞ 

OLARAK YENI YENI 
KAVRIYORUZ. INSAN 

GENELLIKLE SUSUZLUKLA, 
ZAMAN ZAMAN DOĞANIN 

GEÇICI OLARAK KENDISINI 
MAHKUM ETTIĞI KURAKLIĞI 

BIRBIRINE BAĞLAR. 
KURAKLIĞIN GAZETE 

MANŞETLERINDE GENIŞ 
YER ALIP ÖZELLIKLE 

DIKKATLERIMIZI 
ÇEKMESINE KARŞILIK 

GITTIKÇE FAZLALAŞAN 
SU TÜKETIMIMIZIN UZUN 

VADEDE YARATTIĞI 
SORUNLAR GÖZDEN 

KAÇMAKTADIR.

Yeryüzünde yaşam kaynağı su olan 2 milyondan fazla 
canlı türü vardır. Suyu israf eden ise bir tane!

Yeraltı sularının seviyeleri düşmekte, 
göller küçülmekte, sulak alanlar 
yok olmaktadır. Mühendisler nehir 
yataklarından başka havzalara tünellerle 
su aktarmak gibi hem çevreye zarar 
verecek hem de fevkalade pahalı 
çözümler önermektedir. Su sıkıntısı 
çeken şehirlerde, aynı kısıtlı su kaynağını 
paylaşmak zorunda kalan şehirlilerle 
çiftçiler arasındaki rekabet gittikçe 
fazlalaşmaktadır. Su uğruna savaş olasılığı 
gittikçe daha fazla yüksek sesle dile 
getirilmektedir.

TÜRKİYE 2030’DA SU FAKİRİ ÜLKE 
KONUMUNA GELECEK

Türkiye, sanıldığının aksine su zengini 
bir ülke değildir. Yılda kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 
olan ülkeler su zengini, 2.000 m3’den 
az olanlar su azlığı çeken, 1.000 m3’ten 
azı da su fakiri ülkeler arasında kabul 
edilmektedir. DSİ’nin verilerine göre 
ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı 
su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 
milyar m3’tür ve Türkiye, kişi başına 
ortalama 1.500 m3 ile su azlığı yaşayan 
bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu 
2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 
milyon olacağını öngörmektedir. Mevcut 
kaynakların tamamının bozulmadan 
korunduğunu varsaysak bile 2030 yılı 
için kişi başına düşen kullanılabilir su 
miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağı 
söylenebilir.

“SU ÇERÇEVE YASASI” 
HAZIRLANMALI

Ülkemizde suyun kullanımıyla ilgili 
pek çok çarpıcı boyutta çalışma 
sürdürülmekte ancak, yürütülen politika 
ve uygulamalar, ihtiyaç belirleme 
aşamasındaki çelişkiler Türkiye’nin 
geleceği için ciddi tehlike oluşturuyor. 
Örneğin, son yirmi yıl içinde yürütülen 
yanlış uygulamalar, göz yumulan kaçak 
kuyu açmak ve atık suları akarsulara 
boşaltmak gibi hukuksuz davranışlar 
nedeniyle yeraltı ve yer üstü sularımızın 
kalite ve miktarında ciddi azalmalar 
ortaya çıktı. Buna rağmen, Türkiye’de 
henüz tüm tarafların katılımıyla 
hazırlanmış bütüncül bir su politikası 
ve suyun yönetimiyle ilgili temel ilke ve 
yöntemlerin çerçevesini belirleyen bir “su 
çerçeve yasası bulunmamakta.

HERKESİN SUYA ULAŞMAYA HAKKI 
VAR 

Su, öncelikle yaşamamız için gerekli 

temel bir maddedir ve herkesin bu 
maddeye ulaşmaya hakkı olduğu gibi, 
suyun, korunması, savunulması ve doğru 
kullanılması gerekmektedir. Su, devletin 
yönetimindedir ve ekonomik değerinin 
yüksek olması ile birlikte asla sadece 
ticari bir mal olarak görülmemeli, ekolojik 
sistemin bir parçası olduğunun bilinci 
etkinleştirilerek yaygınlaştırılmalıdır.

Su, bireylerin en temel gereksinimi 
olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere 
kaynaklık etme özelliği ile ulusların 
devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. 
Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 
sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli 
su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su 
kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik 
üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan 
katkı yapmaktadır. Öte yandan, nüfus 
ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok 
ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma 
gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri 
kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 
politikası doğrultusunda, su kaynaklarını 
tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası her düzeyde 
geliştirilmelidir. Su, hayatın kaynağı, 
dünyanın 3/4’ü; vücudumuzun % 80’i 
su. Kana kana içtiğimiz, duş yaptığımız, 
yağmur olup yağdığında sevdiğimiz ama 
sel olup aktığında korktuğumuz su.

Su insan için çok önemli. Ama öte yandan 
da dünya nüfusunun artması, küresel 
ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun 
yeryüzündeki dağılımı ve kullanım 
şekli, su ile ilgili ciddi sorunların ortaya 
çıkmasına yol açmaktadır. İşte bu 
konudaki gerçeklerin bir kısmı:

• Dünyadaki tatlı suyun %80 i buzul 
olarak kutuplardadır.

• Dünyadaki nehirlerin yaklaşık 2/3ü 
(yaklaşık 300 nehir) sınır ötesi su 
olarak bir kaç komşu ülke tarafından 
paylaşılmaktadır. Bu nehirlerin hemen 
hemen tamamı komşu ülkelerle 
sorunlara yol açmaktadır.

•  Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme 
veya kullanım suyundan yoksundur.

• Her yıl yaklaşık 5 milyon insan temiz su 
ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmektedir.

• 2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri 
şiddetli derecede su sıkıntısı çekecektir.

• Halen dünyada 2,8 milyar insan 
şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025’te 

4,5 milyara yükselecek. Şehirler temiz 
suya daha fazla ihtiyaç duymakta olup 
aynı zamanda da daha büyük atık 
su sorununa yol açmaktadırlar. Şehir 
nüfusunun artması ciddi su sorunlarını 
beraberinde getirecektir.

• Ülkemizdeki 3200 belediyenin yaklaşık 
50 adedi kanalizasyon sularını 
arıtmaktadırlar. Başka bir deyişle 
nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait 
kanalizasyon suları doğrudan nehirlere 
dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

Bunlar, su ile ilgili gerçeklerin sadece 
bir kısmı. Bu ve buna benzer konuların 
ciddi bir şekilde dünya gündemine 
gelmesiyle BM Genel Kurulu 1993 yılı 
Aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 
Mart gününün ” Dünya Su Günü” olarak 
kutlanmasını kararlaştırmıştır. Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 
yılında Rio de Janerio’da düzenlenen 
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 
dünyada suyun giderek artan öneminden 
dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya 
Su Günü” olarak kutlanmasına karar 
vermiştir. Ortaya çıkışı BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nın sonuç metni olan 
Agenda21’in su kaynaklarının gelişimi 
ile ilgili 18. bölümüne dayanan Dünya 
Su Günü, suyun önemi ile ilgili bilincin 
geliştirilmesi ve Agenda21’de sunulan 
önerilerin uygulanmasının sağlanması 
için, bütün ülkelerin ulusal düzeyde 
konferans, seminer, sergi, yayın ve 
doküman dağıtımı gibi bir dizi etkinlik 
yapmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

SU TASARRUFUNDA GENEL 
TEDBİRLER

Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama 
usullerinin (damla sulama ve püskürtme 
gibi) geliştirilmesi,
Sanayi sektöründe az su kullanan üretim 
teknolojisi geliştirilmesi, geri kazanımlı su 
yöntemlerinden faydalanma,
Toprakta suyun depolanmasını arttırmak 
için erozyona engel olunması maksadıyla 
teraslama yapılmalı, bitki örtüsü tahrip 
edilmemeli, çünkü suyun depolanan 
miktarı toprağın derinliği ve organik 
madde oranı ile sıkı bir ilişkiye sahiptir.
Bitkiyle örtülü bir toprak toprağa giren 
yağış suyu miktarını çıplak toprağa 
kıyasla iki katına çıkarmaktadır.
Hızlı nüfus artışını önleme,
Suyun gerçek değerini anlayabilecek 
kadar bilinçlendirme için eğitim,
Yer altı sularının kirlenmesini önleme,
Aşırı derecede yer altı suyu kullanımına 
kanuni tedbirlerle kısıtlama getirme.
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SEZGILERINIZE 
GÜVENMEYI ÖĞRENIN

Birçok insan sezgilerini farkında 
olmaksızın göz ardı ediyor. Hatta belki siz 
de farkında olmadan bunu yapıyorsunuz. 
Nasıl mı? Bunu farklı şekillerde yapıyor 
olabilirsiniz. İşte sezgilerinizi göz ardı 
ettiğinizin işaretleri:

SIK SIK ‘KEŞKE İÇGÜDÜLERİME 
GÜVENSEYDİM’ DİYORSUNUZ

Hava tahmin raporları o günü güneşli 
gösteriyor, ancak sizin içinizden bir ses 
yanınıza şemsiye almanızı söylüyor. 
Sonuç olarak siz hava tahminlerine 
güveniyorsunuz ve o akşam eve ıslanmış 
halde dönüyorsunuz. Bu, kariyer 

değiştirmek, farklı bir şehre taşınmak ya 
da sevgiliden ayrılmak gibi ciddi konularda 
ortaya çıkan bir içgüdü olmayabilir. Ancak 
bu tür küçük içgüdülere güvenmek, 
iç görünüzü arttıracak ve daha büyük 
meselelerde hissettiğiniz sezgilerinizi fark 
etmenizi sağlayacaktır.
Sezgiler herkeste mevcuttur, ancak sadece 
onlara güvendiğinizde gelişir.

HİÇ DİNLENMİYORSUNUZ

Bir görevden diğerine, bir aktiviteden 
başka birine mi koşuyorsunuz? Eğer 
kendinizi sürekli bir telaş içinde 
buluyorsanız yapmanız gereken şey her 

gün 15 dakika da olsa kendinize biraz 
zaman ayırıp düşünceleriniz, hisleriniz ve 
hayalleriniz üzerinde kafa yormak. Meşgul 
insanlar olarak bunu yapmaya zaman 
bulamıyor olabilirsiniz, ancak sezgilerinizle 
iletişimde değilseniz potansiyelinizi tam 
anlamıyla gerçekleştiremezsiniz.

SAĞLIKLI RİSKLER ALMAKTAN 
KAÇINIYORSUNUZ

Altıncı hissiniz size ne zaman sağlıklı 
bir risk almanız gerektiğini söyler; ve 
bu genellikle egonuz kendini buna hazır 
hissetmeden hemen önce olur. Eğer yeni 
şeyler denemekten sürekli kaçınıyorsanız, 
sadece sezgilerinizi göz ardı etmiyor; aynı 
zamanda küçük oynuyorsunuz demektir. 
Sezgilerinizi dinleyin, size bir yenilik 
yapmanızı söylüyorsa bu muhtemelen 
o deneyimden faydalanacağınızı bildiği 
içindir.

TEMELSİZ HİSSEDİYORSUNUZ

Hayatın bazı aşamalarında kaybolmuş ya 
da korkmuş hissetmek oldukça normal. 
Geçiş süreçlerinde, önemli ilişkiler başlar 
ya da biterken, kariyerinizde ya da ruhsal 
anlamda gelişme kaydederken… Fakat 
sezgilerinizle iletişimde olduğunuzda 
dayandığınız temel, şartlar değişse de 
hep aynı dengede kalan ruhunuz oluyor. 
Sezgileriniz aynı zamanda karşılaştığınız 
durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşarak 
faydalı adımlar atmanızı veya bunları 
büyük resmin içinde görmenizi sağlar. 
Gelecek belirsiz göründüğünde dahi 
sezgilerinize güvenebilirsiniz.Yukarıda 
anlattığımız durumları yaşıyorsanız, 
sezgilerinize kulak vermiyor, onları göz 
ardı ediyorsunuz demektir. Ancak daha 
önce de belirttiğimiz gibi sezgilerimiz, 
onlara güvendiğimiz sürece gelişir. Peki 
sezgilerimize güvenmeye nereden ve nasıl 
başlamalıyız? İşte bununla ilgili birkaç 
ipucu: 
Birden aklınıza gelen fikirlere önem verin
Çünkü bu fikirler, üzerinde 
düşündüklerinizden farklıdır. Bunların 
kaynağı sezgilerinizdir. Dolayısıyla bu 
fikirlere güvenmeyi öğrenin.

TEST EDİN

Sezgilerinize güvendiğinizde ve 
güvenmediğinizde neler olduğuna dikkat 
edin. İç sesinizi bilinçli olarak bazı 
zamanlar dinleyin ve bazı zamanlarda da 
dinlemeyin. Bir diğer deyişle sezgilerinizi 
test edin. Bu şekilde onları dinlemeniz 
ya da dinlememeniz gerektiğini kendiniz 
keşfedeceksiniz.

HİSSETTİĞİNİZ ŞEYLERİ KONUŞMAYI 
DENEYİN

Bu bir risk olsa da denemelisiniz. 
Sezgilerinizin size fısıldadığı şeyleri 
insanlara sormaktan çekinmeyin. Mesela 
sokağınızdaki kafenin önceki gün kapalı 
olmasının nedeniyle ilgili bir hissiniz varsa, 
bunu orada çalışanlara sorabilirsiniz. 
Hissettiğiniz şey doğru çıkarsa, 
sezgilerinizi test etmiş ve haklı olduklarınız 
görmüş olacaksınız. Nitekim yanlış çıksa 
da denemeye değer.
Kaynak: mindbodygreen.com, huffingtonpost.com

ALTINCI HIS OLARAK 
ADLANDIRDIĞIMIZ 
SEZGI, HERKESTE 
MEVCUTTUR. 
ANCAK BU HISSIN 
GELIŞMESI BIZIM ONA 
DIKKAT ETMEMIZ 
VE GÜVENMEMIZ 
SAYESINDE 
GERÇEKLEŞIR.
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AŞIK OLDUĞUNUZDA 
ZIHNINIZDEN NE GEÇER?

“Arzu İsimli Zihin” (“Un cerveau nommé 
désir”) adlı son kitabında yirmi yıllık 
bilimsel çalışmalarının sonuçlarını 
ortaya koyan Stoler, psikanaliz ve etoloji 
gibi bilimsel alanlardan yola çıkarak 
arzularımız ve genlerimiz arasındaki 
ilişkiyi inceliyor. 

Arzunun doğuşuyla birlikte âşık 
olmanın ‘kontrol edilemez bir süreç’ 
olduğunu söylemek pek doğru olmasa 
da, zihnimizin duygularımız tarafından 
yönlendirildiğini belirten Stoler; içinde 
yaşadığımız toplumun arzuyu ve aşkı 
yücelttiğini, ayrıca tutkuların kontrolüne 
geçen zihnin de her an hata yapmaya 
hazır olabileceğinin altını çiziyor. 

Aşık olan kişinin bu durumun farkında 
olması ve tutkularını mantığın terazisinde 
tartması gerektiğini akıldan çıkarmamak 
gerekiyor.  
 
AŞKIN FORMÜLÜ MÜ?

Serge Stoler aşık bir zihinden neler 
geçtiğini örneklendirmek için yapılan bir 
araştırmadan bahsediyor. Araştırmada 
katılımcıların bir kısmına âşık oldukları 

kişinin fotoğrafı gösterilirken, diğer 
kısmına tanımadıkları kişilerin erotik 
fotoğrafları gösteriliyor. Araştırma 
sonucuna göre âşık kişilerin beyninde, 
diğer gruba nazaran daha fazla bölge 
uyarılıyor. Zira âşık oldukları kişilerin 
fotoğraflarını görenlerde, istemsiz bir 
şekilde aynı zamanda o kişiyle yaşadıkları 
anlar da canlanıyor. 

Ayrıca daha önce çokça denense ve 
mizahı yapılsa da, nörolojik olarak aşkın 
formülünü Stoler şu şekilde açıklıyor:

AŞK = Cinsel Arzu + Bağlılık + Keyif
 
ALIŞMAK SEVMEKTEN DAHA MI 
ZOR NE?

Röportajı yapan Le Blewennec’in de 
hatırlattığı gibi, ayrılık sonrası insanlara 
hâlâ aşık oldukları kişilerin fotoğrafları 
gösterildiğinde zihinlerinde ‘uyuşturucu 
bağımlılarında görülen bir tür eksiklik ve 
yoksunluk hissi’ olabildiği söyleniyor. Aşk 
ile ilgili hâlâ yeterince bilimsel ve güvenilir 
veriye sahip değiliz belki ancak yine de bu 
konuya eğilen bilimsel çalışmaların sayısı 
her geçen gün artıyor. 

Huffington Post’tan Carolyn Gregorie’nin 
‘Bilime Göre Aşkın Beyninize 8 Etkisi’ 
başlıklı haberi de bu açıdan oldukça 
ilginç veriler sunuyor. Habere göre; âşık 
olduğumuzda salgıladığımız hormon 
miktarı artıyor, aşk bazı durumlarda 
‘bağımlılık’ yaratabiliyor, mutluluk ve 
canlılık sağlayan serotoninin ani düşüşüne 
sebep olabiliyor, empatiyi güçlendiriyor ve 
zihninizde yıllarca sürecek bir etkiye yol 
açabiliyor. 

Yapılan araştırmalar, aşkın doğal biyolojik 
bir süreç olabileceğine işaret ederken, 
aynı zamanda tehlikeli yanlarına da vurgu 
yapıyor. 

TED konuşmasında Helen Fisher’ın da 
dediği gibi, ‘Terk edilince en çok yapmayı 
isteyeceğiniz şey yalnızca o insanı 
unutmak ve hayatınıza devam etmektir, 
ama hayır, onu daha çok seversiniz.’

Hepimiz bir şekilde aşkı arıyoruz 
herhalde ama tüm bu etkilerini birlikte 
düşündüğümüzde aşkın bize ne yaptığı ve 
ne yaptırdığını da unutmamak gerekiyor.
Kaynak:Hürriyet

Yazan: Soner Sezer

FRANSIZ HAFTALIK 
DERGI LE NOUVEL 

OBSERVATEUR’DEN 
NOLWENN LE 

BLEWENNEC’IN 
AYNI ZAMANDA BIR 
PSIKIYATR VE BILIM 

INSANI OLAN YAZAR 
SERGE STOLER ILE 

YAPTIĞI RÖPORTAJ, 
YENI TEKNOLOJILERIN 

INSANLIK IÇIN 
BELKI DE HEP SIR 

OLARAK KALACAĞI 
DÜŞÜNÜLEN AŞK 

GIBI KONULARI NASIL 
AYDINLATABILECEĞINI 

GÖSTERIYOR.
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ÖLÜMÜN YA DA 
YAŞAMIN KANALLARI
Vücutta yeni kan damarlarının gelişmesi 
şeklinde açıklanan “angiogenesis”, 
kanserden kalp krizine kadar pek çok 
hastalığın tedavisinde kullanılacak.

Vücuttaki küçük damarların gelişmesi, 
kanserli hücrelerin çoğalması ve 
yayılmasının yanı sıra, şeker hastalığıyla 
birlikte gelişen körlüğü de hızlandırıyor. 
Buna karşılık, kılcaldamarların 
yokluğu ya da azlığında ise, kalp krizi 
sonrasında kalp dokusu ölüyor veya 
kalp kası sağlıksız çalışıyor. Bu bilgiler 
ışığında, bilim adamları, anormal damar 
gelişimini şekillendiren mekanizma 
üzerinde çalışıyorlar. Çabaları, damar 
büyümesini durduran ya da damar 
işlevlerini artıran ilaçların geliştirilmesini 
kolaylaştıracak. 
Genellikle “angiogenesis” (angio: damar, 
genesis: oluşma, gelişim) şeklinde 
tanımlanan olgunun bir parçası olarak, 
küçük kan damarlarıyla ilgili çalışmalar, 
yeni tedavi yöntemlerine öncülük ediyor. 
Bu araştırmalar, ilaç ve biyoteknoloji 
sanayiinin de ilgisini çekiyor. Düzinelerce 
şirket, angiogenesis bağlantılı tedavi 
yöntemlerini desteklemeye başladı 
bile. Damar oluşumunu artıran ya 
da engelleyen yaklaşık 20 bileşik, 
insanlar üzerinde test ediliyor. Bu 

ilaçların çok sayıda hastalığı tedavi 
etme potansiyeli taşımasına karşın, 
angiogenesisi engelleyen ve kansere 
odaklı pek çok bileşik hâlâ araştırılıyor. 
Hayvan deneyleri, damar gelişimi 
engelleyicilerinin, kemoterapi veya 
radyasyon gibi geleneksel kanser 
tedavilerinin etkisini de artıracağını 
gösterdi. 

Kan damarı gelişimini durduran 
bileşiklerin kullanıldığı ilk insanlı 
deneyler, geçtiğimiz yıl duyuruldu. 
Bazı gözlemciler hayal kırıklığına 
uğradı; çünkü, çok az kanserli hastada 
başarılı sonuç alındı. Ancak, bu testler 
bileşiklerin güvenliğini ve toksik etki 
içerip içermediğini anlamak hedefini 
güdüyordu. İnsanlı deneylerde başarı 
konusunda aşama kaydedildi; böylece, 
angiogenesis engelleyicilerinin insan 
vücudu üstündeki etkileri daha kolay 
anlaşılabilecek.

 Angiogenesis terimi, teknik 
olarak, tek katmanlı damar duvarı 
hücrelerinden (endotelyal hücre) oluşan 
kılcaldamarların oluşması ve kollara 
ayrılmasını açıklıyor. Angiogenesis, 
normalde zarar görmüş dokunun 
onarılmasını sağlıyor. Ayrıca, kadınlarda 

her ay âdet dönemi öncesi rahimde 
meydana geliyor ve yumurtlama sonrası 
plasentayı oluşturuyor. Kan damarlarının 
gelişmesi, doğal yollarla ortaya çıkan 
angiogenesis öncesi ve sonrası 
faktörlerin dengesi üstüne kurulu. 
Angiogenesis, damar duvarı hücrelerinin 
büyümesi faktörü (vascular endothelial 
growth factor-VEGF) ile başlıyor ve 
trombozpondin gibi engelleyiciler 
tarafından sona eriyor. Bu işleyişteki 
dengesizlik durumunda, örneğin tümör 
büyümesinde, beklenmedik zamanda ve 
bölgede damar oluşuyor. 

Kanser araştırmacıları, angiogenesis 
faktörleriyle 1968 yılında ilgilenmeye 
başladılar. İlk ipucu, tümörlerin 
çoğalmasını sağlayan etkenler 
araştırılırken elde edildi. Birbirinden 
bağımsız iki araştırma ekibi (Güney 
California Üniversitesi’nden Melvin 
Greenblatt ile Harvard Üniversitesi’nden 
Robert L. Ehrmann ve Mogens Knoth), 
tomurcuk halindeki tümörlerin 
tanımlanmamış bir madde salgılayarak 
kan damarlarının kendilerine doğru 
gelişmesini sağladığını gösterdiler. 
Bu tür bir gelişme, tümörün, oksijen 
ve besleyicilerle yüklü kan ihtiyacını 
karşılamasını sağlıyordu. Zaten 

metastaz, kanserli hücrelerin kan 
damarları yoluyla vücudun diğer 
bölümlerine ulaşmasını ifade ediyor.
 
Kansere karşı angiogenesis 
engelleyicileri üstündeki deneyler farklı 
stratejiler içeriyor. Bunlar arasında önde 
geleni, VEGF’nin etkinliğini engellemek. 
1983’te Harvard Üniversitesi’nden 
Harold F. Dvorak ve ekibi tarafından 
keşfedildiğinde “damar geçirgenliği 
faktörü” şeklinde adlandırılan bu 
molekül, günümüze kadar tanımlanmış 
en yaygın ön angiogenesis faktörü... 

1989’da bilim adamları, VEGF’nin işlevini 
daha iyi kavramalarını sağlayacak bir 
bilgiye ulaştılar. Çünkü, Genentech’ten 
Napoleone Ferrara ve ekibi, molekülün 
genetik şifresini çözdüler. 1996’da, 
başkanlığını Ferrara’nın yaptığı 
araştırma grupları, VEGF’nin damar 
oluşumunda oynadığı hayati rolü 
açıkladılar. Yaptıkları deneylerde, iki 
VEGF geninden biri alınan farenin kısa 
bir süre sonra yetersiz ve anormal kan 
damarı gelişimi nedeniyle öldüğünü 
belirlediler.
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Vücudumuz aslında son derece karmaşık 
yapıya sahip bir makine gibidir. Gelişmiş 
her makine gibi, arıza yapmadan önce 
uyarılar gönderir. İşte bu uyarılar da 
iç organlarımız ve vücudumuzdaki 
sistemlere ilişkin uyarılardır. Ancak 
hepimiz zaman zaman vücudumuzun 
gönderdiği bu uyarıları önemsemiyoruz 
ve aslında bunu yaparak büyük bir hata 
yapmış oluyoruz.

Biz de Uplifers olarak vücudumuzun 
gönderdiği ve dikkate almamız gereken 
en önemli 10 uyarıyı sıraladık:

GÖZ ALTINDAKİ KOYU RENKLİ 
HALKALAR

Gözünüzün altındaki koyu renkli görüntü, 
yeterince uykunuzu almadığınızın bir 
işareti olabilir. Uzmanlar, günde 7-8 saat 
uyumamız gerektiğini söylüyor. Bununla 
birlikte göz altındaki koyu renkli halkalar 
bambaşka bir şeyin de işareti olabilir; 
anemi. Vücudunuz yeterince kırmızı kan 
hücresi üretmediği zaman anemi belirtileri 
gösterir ve bu da gözlerinizin altında koyu 
renkli halkalar oluşmasına neden olabilir.

PARMAKLARDA RENK 
FARKLILIKLARI

Eğer parmaklarınızın bazılarında renk 
farklılıkları olduğunu fark ederseniz, bunu 
ciddiye almalısınız. Parmaklardaki renk 
farklılıkları, Reynaud Sendromu adı verilen 
ve düşük sıcaklıkta damarlarda spazm 
oluşmasına neden olan bir hastalığın 
habercisi olabilir.

BULANIK GÖRME

Gözleriniz yorulduğunda ve etrafı bulanık 
görmeye başladığınızda, belki de bir göz 
doktorunu ziyaret etmeniz gerekiyor 
demektir.

GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE KABARCIKLAR 
GELMESİ

Gözünüzü kapatıp açtığınızda gözünüzün 
önüne kabarcık, damla veya şerit gibi 
görüntüler geliyorsa ve bu durum bir 
haftadan uzun bir süredir devam ediyorsa 
bir göz doktoruna görünmelisiniz. 
Kataraktın erken belirtisi veya başka ciddi 
problemlerin belirtisi olabilir.

KARINDA GURULDAMA

Karnınızdan gelen guruldama sesleri, 

bağırsaklarınızın çalışma sesidir. Eğer bu 
durum nadiren oluyorsa endişelenmenizi 
gerektirecek bir şey yok. Ancak karnınız 
düzenli olarak gurulduyorsa ve bu 
seslere ağrı da eşlik ediyorsa bir doktora 
görünmelisiniz.

CİLTTE PULLANMA

Cildinizin pul pul olup dökülmesi, vitamin 
eksikliğinin bir göstergesidir. Dengeli 
bir beslenmeyle cildiniz hızlıca normale 
dönecektir. Eğer cildinizdeki pullanmayla 
birlikte kaşıntı da varsa, çok gecikmeden 
bir doktora danışmalısınız. Bu bir çeşit 
mantar enfeksiyonunun işareti olabilir.

KISMEN KOKU ALAMAMA

Yaşınız ilerledikçe koku alma duyunuzun 
zayıflaması, sinir sistemindeki hasarların 
bir sonucudur. Ancak genç yaşta olmanıza 
rağmen kısmen koku alamıyorsanız, 
hemen bir doktora danışmalısınız. Bu bir 
çeşit viral enfeksiyonun göstergesi olabilir.

GÖZ SEĞİRMESİ

Uzun süreli göz seğirmesi, gözlerinizin 
çok yorgun olduğunun göstergesi olabilir. 
Göz seğirmesini azaltmak için soğuk suyla 
ıslattığınız bir parça pamuğu gözlerinizin 
üstüne hafifçe bastırabilirsiniz. Ancak 
bu işe yaramıyorsa ve seğirme devam 
ediyorsa, bir nöropatoloji uzmanına 
görünmelisiniz. Bu durum sinir 
sisteminizle ilgili ciddi bir sorunun belirtisi 
olabilir.

KULAK ÇINLAMASI

Birçok insan kulak çınlamasını dikkate 
almaz ve bunun sağlığı tehdit edebilecek 
ciddi bir şey olduğunu düşünmez. Kulak 
çınlaması genellikle aşırı gürültülü 
ortamlarda bulunduktan sonra ortaya 
çıkar. Ancak uzun süreli kulak çınlaması, 
bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

OMUZ EKLEMİNİN YER 
DEĞİŞTİRMESİ

Halk arasında “omuz çıkması” olarak 
bilinen omuz ekleminin yer değiştirmesi, 
bazı kişilerin doğuştan çok esnek 
ligamentlere sahip olduğunu göstermekle 
birlikte bazen de sakatlıklardan 
kaynaklanmış olabilir. Her iki durumda 
da bunun son derece tehlikeli sonuçlara 
yol açabileceğini bilerek bir doktora 
danışmak gerekir. 
Kaynak: Brightside

VÜCUDUMUZUN
GÖNDERDIĞI VE
DIKKATE ALMAMIZ
GEREKEN SINYALLER

DAHA HIZLISINI 
DAHA HASSASINI 

bulamazsınız

w w w . s a r t o n e t . c o m

Mikrodalga ile 
Nem Tayini 
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ILKEL SAVUNMA MEKANIZMALARI

Kendimizi çaresiz veya bir çatışma 
durumunda hissettiğimizde bilinçsiz bir 
şekilde savunma mekanizmalarımızı 
kullanmaya başlarız. Peki nedir bu 
savunma mekanizmaları?

Psikolojinin bazı alanlarında özellikle 
psikodinamik teoride savunma 
mekanizmalarından bahsedilmektedir. 
Savunma mekanizmaları bireylerin 
olumsuz durumlar karşısında benliğini 
korumak için kullandıkları savunma 
araçlarıdır. İnsanlar bu savunma 
mekanizmalarının çoğunu bilinçsizce 
kullanırlar. 

Psikoterapinin bazı çeşitleri insanlara 
hangi savunma mekanizmalarının 
kullanıldığını, nasıl etkili olduklarını ve 
ileride daha çok nasıl etkili olabilecekleri 
hakkında yardımcı olur. 
Psikologlar savunma mekanizmalarını 
ilkelliklerine göre sınıflandırmışlardır 
ve en ilkel olanların uzun sürede daha 
az etkisi olmaktadır. Bireylerin ilk 
öğrendikleri savunma mekanizmaları 
en ilkel olanlardır. Bu savunma 
mekanizmalarından bazıları aşağıda 
açıklanmaktadır:

İNKAR

Genellikle üzüntü veren bir olayı reddetme 
sanki hiç öyle bir olay, düşünce ve his 
yokmuş gibi davranma şeklidir. Bu 
savunma mekanizması erken çocukluk 
gelişiminin karakteristik bir özelliği olduğu 
için en ilkel olan olarak düşünülebilir. 
Birçok insan günlük yaşamında inkar 
yöntemini kullanır. Örneğin alkol problemi 
olan bir kişi genellikle bu problemi inkar 
edip işinde ve ilişkilerinde ne kadar iyi 
olduğunu anlatacaktır.

GERİLEME

Gerileme kabul edilemez düşünceler 
veya durumlar karşısında gelişimin daha 
önceki seviyelerine geri dönüşüdür. 
Örneğin, ergenlik çağında korku ve 
öfke duygularından bunalmış bireyin 
çocukluk davranışları sergileyerek 
yatağını ıslatmaya başlaması veya bireyin 
olgunlukla halledebileceği bir olaya çocuk 
gibi ağlayarak tepki vermesi gibi.

EYLEME DÖKME

Eyleme dökme, kişinin kendi duygu ve 
düşüncelerinin diğer düşüncelere karşı 
yetersiz hissettiğinde aşırı davranış 

KENDINIZI ÇARESIZ 
HISSETTIĞINIZDE SIZ NE 
YAPIYORSUNUZ? KAYGINIZI 
AZALTMAK VE KENDINIZI 
KORUMAK IÇIN FARKLI 
DAVRANIŞLAR SERGILEMEYE 
MI BAŞLIYORSUNUZ? 

göstermesidir. Sana kızgınım demek 
yerine duvara yumruk atmak buna örnek 
verilebilir. Kişi böyle davrandığında 
üzerindeki baskıyı serbest bırakmış olur 
ve sakinleşir. Örneğin çocukların aileleriyle 
aynı fikirde olmadıklarında öfke nöbetine 
girmeleri de bunun bir örneğidir.

ÇÖZÜLME

Kişi kendi yaşadığı olayı sanki bir 
başkası yaşamış gibi algılar. Bu savunma 
mekanizması bazı insanlarda çoklu kişilik 
bozukluğuna neden olabilir. Çocukluğunda 
cinsel istismara uğrayan bir kişinin o olayı 
sadece rüyasında gördüğü kötü bir adam 
gibi anlatmasıdır.

TERSİNE ÇEVİRME

Kişi istenmeyen veya tehlikeli olduğunu 
düşündüğü hissi veya duyguları tersine 
çevirir. Örneğin, patronuna çok kızgın 
olan ve işi bırakmak isteyen bir kadının 
patronuna karşı kibar bir şekilde davranıp 
işine istekli bir şekilde devam etmesidir. 
Kadının kızgınlığını ve mutsuzluğunu 
göstermek yerine kibar olmasıdır.

Kaynak: psychcentral
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33.YIL

AMELIYAT ÖNLÜKLERI NEDEN 
YEŞIL VE MAVI RENK TONLARINDADIR?

ŞÖYLE BIR DURUP 
DÜŞÜNÜNCE AMELIYAT 

ÖNLÜKLERININ HEP YEŞIL 
VE MAVI RENK TONLARINDA 

OLDUĞUNU FARK 
ETMIŞSINIZDIR. PEKI AMA 

NEDEN?

Günlük hayatta çoğu zaman 
kıyafetlerimizin renk seçiminde 
dikkat ettiğimiz bazı genel kurallar 
olmaktadır. Ancak bazen de nedenini 
hiç bilmediğimiz sebeplerden dolayı da 
bazı kurallara uyduğumuzun farkında 
olmayız. Bunlardan birisi de hekimlerin 
ameliyatlarda giydikleri kıyafetlerin mavi 
veya yeşil renk tonlarında olmasıdır.

Cerrahi kıyafetler veya diğer adıyla 
ameliyat önlükleri neden yeşil veya mavi 
renk tonlarındadır?
Operasyonlar esnasında doktorların 
sürekli olarak kan görmeleri ve belli bir 
noktaya odaklanmalarından dolayı göz 
yanılması ile karşılaşma durumlarının 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Çünkü 
sürekli aynı şeye bakmak görüşün 
bakılan şeye karşı duyarsızlaşmasına 
neden olmaktadır. Bu sebeple de bu 
duruma karşı tedbir amaçlı olarak 
genelde yeşil rengi kullanmaya 
başladıkları ileri sürülmektedir.

Renk sıkalasına göre kıyaslama yapmak 
gerekirse gerçekten de kan rengi 
olan kırmızının tam zıt rengi olarak 
yeşil gelmektedir. Yeşil veya ona yakın 
bir ton olan maviye bakmak gözün 
görüşünü tazeleyerek kırmızıya olan 
görüş kaybının önüne geçmektedir. 
Böylece kırmızı renk tonlarına karşı 
gözün hassasiyetinin artması sağlanarak 
kırmızı renk tonları arasındaki ince 
farkları daha rahat algılayabilmek 
mümkün olmaktadır.

Gerçekten de görme üzerine yapılan 
deneylerde gözün renkleri algılamasında 
bakılan nesnenin renginin etrafındaki 
renklerin zıtlığına veya çeşidine 
göre gerçekte olmadığı renklerde 
zannetmesine sebeb olarak insanın 
yanılmasına neden olabilmektedir.

Ameliyat esnasında kan veya kırmızı 
renk dokular nedeniyle uzun süre kırmızı 
renge bakmak bir anda beyaz bir fona 
gözlerin çevrilmesi durumunda daha 
önce odaklanılmış olan nesnenin diğer 
fon üzerinde leke gibi görülmesine ya 
da gölge gibi algılanmasına da neden 
olabilmektedir. Bu sebeple de kırmızının 
zıt rengi olan yeşil renk ile görüşün 
tazelenmesini sağlamak bu tür bir göz 
aldanmasının da önüne geçebilmektedir.

Günümüzde ise doktorların çok çeşitli 
renklerde ameliyat giysileri tercih 
edebildiği görülmektedir. Ancak bu 
konuda kesin bir kural olmaması 
sebebiyle durumun göz ardı edilmesi 
önemli bir detayın atlanmasına neden 
olmaktadır. Bu sebeple yeşil renk 
kıyafetler seçilmesi ameliyatların 
başarısı ve hastaların sağlığı için 
göz ardı edilmemesi gereken bir 
uygulamadır.
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Dünyanın özellikle sebze üretiminin 
tamamına yakını topraksız kültür seralarında 
gerçekleştirilmektedir. Topraksız tarım, 
dünyada Hollanda, İspanya, Fransa, Belçika, 
Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, 
ABD, Kolombiya ve Çin gibi birçok ülkede 
yapılmaktadır. Topraksız tarım dünyada en 
yoğun olarak Hollanda’da yapılmaktadır. 
Son yıllarda diğer ülkelerde de topraksız 
yetiştiriciliğe ciddi bir yöneliş gözlenmektedir.

NASIL ÜRÜN YETİŞTİRİLEBİLİYOR?

Topraksız tarım su ve ortam kültürü olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

SU KÜLTÜRÜ

Durgun veya akan şekilde gerçekleştirilen su 
kültüründe bitki kökleri tamamen veya kısmen 
besin çözeltisi içinde gelişmektedir. Su kültürü 
yöntemleri arasında, besleyici film tekniği 
olarak Türkçeleştirilen, orijinal adı ile Nutrient 
Film Technigue (NFT) ticari kullanımı olan 
bir yetiştirme tekniğidir. Bu sistemde bitkiler, 
kökleri boyunca ince bir tabaka halinde birkaç 
mm derinliğinde dolaştırılan besin çözeltisinin 
içine yerleştirilmektedir. Ancak kesintisiz 
elektrik enerjisi ve besin çözeltisinin sürekli 
kontrolünü gerektirmesi, ayrıca yaz aylarında 
besin çözeltisinin sıcaklığının aşırı yükselmesi 
nedeniyle ülkemizde kullanımı güçtür.

ORTAM KÜLTÜRÜ

Ülkemizde yapılan çalışmalar ortam 
kültürünün sera koşullarımıza uygun 
olduğunu ortaya koymuştur. Ortam kültüründe 
torf, talaş, ağaç kabuğu, çeltik kavuzu gibi 
organik; kum, çakıl, perlit, vermikülit, volkan 
tüfü, kayayünü ve plastik köpükler gibi 
inorganik materyaller kullanılabilmektedir. 
Bunlar arasında özellikle perlit ve volkan 
tüfleri ülkemizde bol olarak bulunmaktadır. 
Bu ortamlar tek başlarına kullanılabileceği 
gibi torf ya da mantar kompostu atığı 
ile karıştırılarak da kullanılabilmektedir. 
Domates ve kavunda bitki başına yaklaşık 
6-8 litre ortam kullanımının yeterli olduğu 
hesaplanmıştır.
Ortam kültüründe bitkilerin besin maddesi ve 
su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm 
besin elementlerini içeren besin çözeltilerinin 
damla sulama sistemi ile verilmesi yolu ile 
karşılanmaktadır. Besin çözeltisi, kullanılan 
ortamın özelliklerini ve hacmine bağlı 
olarak günde bir veya birkaç kez verilen 

çözeltinin yüzde 20’si drene olacak şekilde 
uygulanmaktadır. Ortam kültürleri besin 
çözeltisinin uygulanışına göre açık ve kapalı 
sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

AÇIK SİSTEM

Açık sistemde bitki kök bölgesinden drene 
olan çözelti atılır, kapalı sistemde ise drene 
olan çözelti toplanarak sistemde tekrar 
dolaştırılmaktadır.

KAPALI SİSTEMLER

Kapalı sistemler, açık sistemlere göre, su 
ve gübre tasarrufu sağladıkları gibi çevre 
koruma yönünden de daha etkindir. Çünkü 
açık sistemde, ortamdan drene olan çözelti 
toprak ve yer altı sularının kirlenmesine yol 
açmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde 
çevre kirliliğini azaltmak amacı ile kapılı 
topraksız yetiştiricilik sistemlerinin kullanımı 
teşvik edilmektedir. Açık bir sistemde drene 
olan çözelti toplanarak, açıkta yetiştirilen 
bitkilerin su ve gübre gereksinimini 
karşılamada kullanılarak kapalı bir sistem 
şekline dönüştürülebilmektedir.

TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE KULLANILAN 
BESİN ÇÖZELTİLERİ

Besin çözeltileri, topraksız yetiştiricilikte 
bitkiler için mutlak gerekli olan besin 
maddelerini bitkinin ihtiyaç duyduğu 
oranda ve miktarda içeren bu yetiştiricilikte 
bitkilerin ihtiyaçlarına göre besin maddesinin 
ayarlanması, topraklı ortama göre daha 
avantajlıdır.
Topraksız yetiştiricilikte kullanılan 
materyallerin tamponluk özellikleri yok 
denecek kadar az olduğundan ortamda pH’nın 
ani değişmeleri bitkilerin ölmelerine neden 
olabilir. Bu nedenle çözeltinin hazırlanmasında 
dikkatli olunmalıdır. Ortam pH’sı sürekli 
kontrol edilerek bitkinin ihtiyaç duyduğu 
seviyede ayarlanmalıdır. Ayrıca bitkilerin 
gelişme periyodu boyunca ortamın EC’si 
sürekli kontrol edilmelidir. Trasprasyonla su 
kaybının fazla olduğu sıcak dönemlerde EC 
kontrolüne daha fazla önem verilmelidir. Besin 
çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılacak 
olan kimyasal maddelerinin yüzde 100 
suda çözünebilir olması ve klor içermemesi 
gerekmektedir.
Kaynak: Tarımdan Haber

TOPRAKSIZ TARIMDA 
HOLLANDA LIDER 

Aquastar® 

Güvenilir Su 
Miktarı Analizi

Yeni markamız Aquastar® ile         
Karl Fischer titrasyonunda hızlı, 
güvenilir ve kesin sonuçlara ulaşın.  

Merck Yaşam Bilimleri
T: +90 216 578 66 00  
E: bilgi_mm@merckgroup.com
merckmillipore.com
facebook.com/MerckLifeScienceTurkey
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BÜYÜK BULUŞ! 
ISPANAKTAN KALP KASI YAPTILAR

BILIM INSANLARI 
ISPANAK YAPRAĞININ 
ISKELETINI 
KULLANARAK KALP 
KASI YAPMAYI 
BAŞARDI.

ABD’deki bilim insanları, ıspanak 
yaprağının iskeletini kullanılarak çalışan 
küçük bir kalp yapmayı başardılar. Bu da 
bir gün insanlarda doku yenilenmesinde 
önemli adımlar atılacağı anlamına geliyor.

Ispanak yaprağındaki bitki hücrelerini 
çıkararak selüloz ve damarlardan oluşan 
iskeleti kullanan bilim insanları müthiş 
bir çalışmaya imza attı. Bu iskeleti insan 
hücreleri ile çalıştıran ve kalp kasına 
dönüştüren bilim insanları, kas olarak 
çalıştırdıkları ıspanağa damardan sıvı 
verdi ve ıspanak yaprağı, adeta bir kalp 
kası gibi çalışarak bu sıvının yayılmasını 
sağladı.

National Geographic’te yer alan habere 
göre, laboratuvar ortamında yetiştirilen 
küçük ölçekli insan dokusu örneklerini, 
gerçek boyutlu dokulara, kemiklere ve 
hatta eksiksiz organlara dönüştürmenin 
yollarını arayan bilimcilerin önünde, 
aşmaları gereken çok temel bir sıkıntı 
vardı: Yenilenen dokunun derinlerine 
dek kanı taşıyabilecek bir damar sistemi 
kurmak.

3 boyutlu yazdırma dahil, şu anda var olan 
biyomühendislik teknikleri, sağlıklı doku 
gelişimi için gereken oksijenin, besinlerin 
ve temel moleküllerin taşınması için 
gerekli olan kılcal damar ölçeğindeki kan 
damarları ağının dallanarak oluşumunu 
gerçekleştiremiyor. 

Bu konu üzerinde çalışan Worcester 
Politeknik Enstitüsü (WPI), Wisconsin-
Madison Üniversitesi ve Arkansas 
Eyalet Üniversitesi Jonesboro Yerleşkesi 
bilimcilerinden oluşan bir araştırma ekibi, 
sonunda bitkiler sayesinde başarıya 
ulaştıklarını açıkladı.

Çalışmanın ortak yazarlarından Glenn 
Gaudette, “Daha fazla çalışmamız lazım 
ancak şu ana kadarki çalışmalarımız çok 
umut verici” açıklamasını yaptı.
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Bu nedenle ülkemizde hayvansal protein 
eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 
gittikçe artmaktadir.

Yumurta, anne sütünden sonra insanın 
ihtiyacı olan tüm besin öğelerini 
bulunduran tek besin kaynağıdır. A,D,E 
ve B grubu vitaminleri önemli oranda 
içeren yumurta, içinde bulunan KOLİN 
sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine 
getirilmesinde önemli rol oynar. Öyleyse, 
haydi, anneler sağlıklı ve başarılı çocuklar 
için günde 1 yumurta…

Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına 
rağmen yumurtanın yağ içeriği düşüktür. 
Yani yumurtada kalp damar hastalıkları 
için risk faktörü olan doymuş yağ 
asitleri ve toplam yağ miktarı azdır. 
Yapılan araştırmalar Yapılan araştırmalar 
kahvaltıda yumurta tüketiminin vücut 
yağlarının yakılmasında önemli rol 
oynadığını ortaya koydu. Öyleyse, her 
sabah 1 yumurta…

Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç 
besinden biridir ve güneş ışıklarından da 
yeterince faydalanıldığı takdirde yumurta 
özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine 
bağlı kemik bozukluğu oluşmasını 
engeller. Öyleyse, haydi anneler her gün 
çocuklarımıza 1 yumurta…

Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız 
açısından önem taşıyan mineralleri de 
içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. 
Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve 
hastalıklardan koruma rolü vardır. 
Yetersizliği de çocukların öğrenme 
yeteneğini ve okul başarısını azaltır. 
Öyleyse, haydi anneler sağlıklı ve başarılı 
çocuklar için günde 1 yumurta…

Yumurtadaki kolesterolden korkmayın. 

Yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü 

düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı 

etkisi vardır. Kolesterol insanlar ve tüm 

hayvanlarda vücutta sentezlenen yağ 

benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin 

yalıtımı hücre duvarlarının bütünlüğünün 

sağlanması, D vitamini sentezi, çeşitli 

hormonların ve sindirim salgılarının 

oluşumu için gerekli bir maddedir.

Yumurtadaki protein tüm besinler içinde 

en kalitelisidir. Yumurtada proteinin 

biyolojik yararlılığı yüzde 100 iken bu 

değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, 

sığır etinde yüzde 74’de kalmaktadır. 

Öyleyse, her sabah 1 yumurta…

Dikkat! Hayvansal proteinden mahrum 

yaşıyoruz. Dengesiz besleniyoruz. AB 

ülkelerinde yıllık kişi başına yumurta 

tüketimi 270 adet, İsrail’de 330, 

Yunanistan’da 180 adet, Türkiye’de 

ise 150–160 adettedir. Bu nedenle 

ülkemizde hayvansal protein eksikliğinden 

kaynaklanan sorunlar gittikçe artmaktadır.

Yumurta öyle bir gıda maddesidir 

ki, dışarıdan hiçbir katkı ve destek 

almadan bir canlı oluşturabilecek güç 

ve kabiliyettedir. Yumurta, kendi doğal 

ambalajı hayvan tarafından yapılan tek 

gıda maddesidir. Bu nedenle ticari hileye 

tamamen kapalıdır. Öyleyse, her gün 1 

yumurta…

HER SABAH 
BIR YUMURTA

HAYVANSAL PROTEINDEN MAHRUM YAŞIYORUZ. 
DENGESIZ BESLENIYORUZ. AB ÜLKELERINDE 
YILLIK KIŞI BAŞINA YUMURTA TÜKETIMI 270 ADET, 
JAPONYA’DA 330, MEKSIKA’DA 350 ADET, TÜRKIYE’DE 
ISE 190-200 ADETTIR. 

23www.labmedya.com



IŞTE ORGANIĞIN 5N1K’SI!
Sağlıklı beslenme son günlerin hit konuları 
arasında. En çok tartıştığımız ise ‘organik 
gıda’ meselesi. Sorular çok. Organik gıda 
nedir? Makarnanın, sucuğun organiği olur 
mu? Organik ürünlerin doğal olanlardan 
farkı ne? İşte yanıtları…
Hepimiz sağlıkla yatıp kalkıyoruz, 
sürekli “ne yesek ne yemesek” diye 
konuşuyoruz. Deyim yerindeyse gıda-
beslenme işiyle kafayı bozduk. En 
çok tartıştığımız konuların başında ise 
‘organik gıda’ meselesi geliyor. Sorular 
çok. Organik tarım nedir? Organik 
Gıda nedir? Makarnanın, sucuğun 
organiği olur mu? Organik çiftliklerde 
hayvan refahı nasıl sağlanır? Organik 
ürünlerin doğal ürünlerden farkı nedir? 
Yıllardır organik tarımla uğraşan Gıda 

Mühendisi ve Organik Ürün Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Başkan 
Yardımcısı Muharrem Doğan yanıtladı. İşte 
cevaplar…

NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Organik tarım “İnsan sağlığına ve çevreye 
zarar vermeyen, üretimde hiçbir kimyasal 
girdi kullanılmadan, tüketime kadarki her 
aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal 
üretim biçimi” olarak tanımlanıyor. 
Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar 
ve gübrelerin yanı sıra, tüm sentetik 
koruyucuların, genetik değişime uğratılmış 
organizmaların (GDO) ve ışınlama 
yöntemlerinin kullanımı yasaklanıyor. 
Organik gıda ise GDO’suz, hormonsuz, 

zirai gübre kullanmaksızın, ilaçsız ve her 
şeyden önemlisi katkı maddesiz gıda 
anlamına geliyor.

ARAZİ BELGELENİR Mİ?

Organik gıda üretilecek tarlanın organik 
sertifikası alması için en az 2 yıl hiç bir 
tarım ilacı ve kimyasal maddeye maruz 
kalmamış olması gerekiyor. İkinci yılın 
sonunda yapılacak toprak analizleriyle 
de bu durumun onayı alınıyor. Organik 
beslenme, tarım ilacı kalıntıları, hava 
ve su kirliliği gibi çevresel toksinlerle 
karşılaşmamızı önemli ölçüde engellemiş 
oluyor. Organik ürünlerin bu kriterler 
göz önünde bulundurularak diğer üretim 
şekillerinden ayrı tutulması gerekiyor. 

Kontrollü açık alanda gezen, istediği 
zaman yem yiyen, yapay hiç bir ışığa 
maruz kalmadığı gibi dolaşım alanlarında 
serbestçe gezen organik hayvanlar, 
sertifikalı topraklarda gözetim altında 
büyüyor. Organik çiftlikler, uluslararası 
sertifikasyon kuruluşları tarafından 
sertifikalandırılıyor ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nca denetleniyor.

HAYVAN REFAHI MESELESİ

Organik üretim toplum refahını koruyan 
bir sistem olarak sunuluyor. Ayrıca 
hayvan refahını da ön planda tutuyor. 
Gücü, hiç bir sınırlayıcı ekipman, yapay 
ışık kullanılmamasından geliyor. Doğanın 
sunduğu tüm serbestlik ve sağlık organik 
üretimin temelini oluşturur. Konvansiyonel 
üretimde 25 bin ila 30 bin adet arasındaki 
tavuğun konulabileceği kümeslere 
organik üretimde sadece 4 bin 800 tavuk 
konulabiliyor. Organik tavuklar, minimum 
81, ortalama 90 günde kesime gidiyor.

HER TÜRLÜ GIDANIN ORGANİĞİ 
OLUR MU?

Uluslararası sertifikasyon kuruluşları 
tarafından sertifikalandırılan ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
denetlenen, tesis, toprak ve yemin organik 
sertifikalı olduğu tüm üretim süreçleri her 
türlü üründe organik üretimi mümkün 
kılıyor. Gıda gibi önemli bir alanda üretim 
yaparken insan sağlığı ve hayvan refahı 
ön planda tutuluyor. Organik anlayış, tüm 
dünyada doğa ve hayvan dostu üretim 
anlayışıyla her geçen gün hızla yayılıyor. 
Bu da sürdürülebilir tarım için büyük 
önem taşıyor.

MARKETTEN ÜRÜN ALIRKEN NASIL 
GÜVENEBİLİRİM?

Ambalajında Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile sertifikasyon kuruluşunun 
logosu ve “Organik Tarımın Esasları 
ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 
esaslarına göre üretilmiştir” yazısı 
bulunan ürünleri tercih edin.

SADECE ÜRETİM YETER Mİ, PEKİ YA 
SONRASI?

Organik ürünlerde sentetik kimyasal 
girdiler kullanılmaz ve bu durum 
üretimden taşımaya kadar her aşamada 
kontrol edilerek belgelendirilir yani 
sertifikalandırılır.

KÖY YUMURTASI ‘KAHVERENGİ’ Mİ 
OLUR?

Bu yanlış bir bilgi. Çünkü yumurta hangi 
cins tavuktan elde ediliyorsa o renk olur. 
Rengi belirleyen üretim biçimi değil, 
tavuğun cinsidir. Örneğin; beyaz tavuk 
organik beslense bile yumurtası beyaz 
olur.

Kaynak:Dünya KEZBAN KARABOĞA

MİT SERİSİ 
İKLİMLENDİRME TEST KABİNİ 

MLF SERİSİ 
MİKROBİYOLOJİK 
GÜVENLİK KABİNİ 

MCİ SERİSİ 
ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

MCO SERİSİ 
ÇEKER OCAK

MİN SERİSİ 
İNKÜBATÖR
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Dijital Viskozimetre

Analog Viskozimetre

Düşük Maliyetli Viskozimetre

Özel Amaçlı Viskozimetre

Doku Analiz Tekstür Cihazı ReometreToz Akışkanlık Test Cihazı

Siz ha la tanışmadınız mı?
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KALP KRIZINI ÖNLEYEN 10 TÜYO

Kalp krizi artık her yaştan insanın 
korkusu. Sporcu, aşçı, bankacı, doktor 
dinlemiyor, herkesin kapısını çalıyor. 

Peki hayatımızda kriz yönetimine 
kafa yorarken, kalpteki krizleri nasıl 
önleyebileceğimizi düşünüyor muyuz? 

Biz sizin için düşündük, her dönem işe 
yarayacak küçük tedbirleri, uzmanlara 
danıştık. İşte kalbi krizlere karşı 
güçlendirecek 10 öneri... 

SİYAH ÇAY

Çok fazla çay içmek elbette zarar ama 

KALP DOSTU BESLENME VE SPORLA ÖMRÜNÜZÜ UZATMANIN YOLLARINI ARAŞTIRDIK...

araştırmalar gösteriyor ki günde 3-4 
fincan siyah çay tüketen kişilerde , kalp 
krizi riski içmeyenlere göre yüzde 50 
daha az.

KURU YEMİŞ

Kilo kontrolünde kuruyemiş tüketmeye 
dikkat edilmesi önerilir. Öte yandan 
özellikle fındık, ceviz, badem gibi 
yemişlerde bulunan minerallerin kalp 
ve damar sağlığı için son derece önemli 
olduğu belirtiliyor. Bu nedenle her gün 
birer avuç yenilmesi öneriliyor.

YAĞLARA DİKKAT!

Kalp ve damar sağlığını riske atan 
faktörlerden biri de doymuş yağ oranı 
yüksek yiyeceklerin fazla tüketilmesi. 
Kalp damarlarının tıkanmaması ve normal 
çalışması için yağ kontrolü çok önemli. 
Ancak tamamen yağsız beslenme de 
kesinlikle tavsiye edilmiyor.

TUZLUĞU KALDIRIN

Amerika’da yapılan son araştırmalar 
gösteriyor ki , günlük tuz miktarını azaltan 

kişilerde kalp krizi geçirme riski yüzde 25 
civarında azalıyor.

SPOR

Sporun kalp sağlığıyla bağlantısı dolaylı. 
Kalp için değil beden için spor yapıyoruz. 
Ee sağlam kafa gibi sağlam kalp de 
sağlam vücutta bulunuyor. Haftada 4-5 
gün 30’ar dakikalık yapılan yürüyüşler, 
kalp kriziyle mücadelede önemli rol 
oynuyor.

SOĞAN-SARIMSAK 

Kokularından çoğu kez rahatsız olmamızla 
birlikte tam bir şifa deposu, antioksidan 
olan sarımsak ve soğanı her gün mutlaka 
düzenli olarak tüketmek, kalp hastalıkları 
ve krizlerden koruyor.

DOMATES

İçeriğinde yüksek oranda likopen 
bulunduran domatesi, mevsiminde ve 
her gün mutlaka en az bir adet tüketmek 
gerekiyor. Ayrıca antioksidan özelliği olan 
domatesin, kanser hastalığına karşı da 
büyük bir savaşçı olduğunu hatırlatalım.

POSALI GIDALAR

Haftada en az 2-3 gün, içerisinde yoğun 
şekilde posa bulunan kuru fasulye, 
nohut, mercimek, soya fasulyesi gibi 
gıdaları tüketin. Bu, kalbin daha sağlıklı 
çalışmasını sağlıyor.

BALIK

Sağlık için Omega-3’e, onun için de 
balığa ihtiyacımız var. Tam bir kalp dostu 
olan balığı haftada en az iki kez tüketmek 
önemli. Daha fazla fayda görmek için 
fırında veya buğulama şeklinde pişirin.

KALP YEŞİL SEVER

Bilindiği üzere yeşil yapraklı sebzeler, 
OMEGA-3 yağ asitleri yönünden zengindir. 
Kötü kolesterolü düşürüp, kalbinizin 
sağlığını da korurlar. Ispanak, semizotu 
gibi sebzeler aynı zamanda beynin 
genç kalmasını da sağlayıp, hafızayı 
güçlendiriiyor. Demir eksikliğini de 
gideriyorlar.
Kaynak: Dünya

A’dan Z’ye Profesyonel Laboratuvar 
Çözümleri için hepsi ve daha fazlası 
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Laboratuvar Çözümleri www.spektrotek.com

• Gaz Jeneratörleri
• Santrifüj
• Vorteks
• Manyetik Karıştırıcı
• Isıtıcı
• Çalkalayıcı
• Rotatör
• Terazi
• Nem Tayin Cihazı
• Rotary Evaporatör
• Etüv&İnkübatör
• Su Banyoları
• Ultrasonik Banyo
• Vakum Pompası
• Saf Su Sistemleri
• Refraktometre
• Polarimetre
• pH Metre
• İletkenlik Ölçer
• Vakum Manifold ve Süzme 

Düzenekleri

Temel Cihaz ve 
Ekipmanlar

• Vial/Kapak/Septa 
• Kuvartz Küvet
• Şırınga Ucu Filtre
• Membran Filtre
• Quechers Kit
• Pipet
• Dispenser
• Pipet Ucu
• Eldiven
• Filtrasyon Düzenekleri
• HPLC Kolonu
• GC Kolonu
• Cihaz Yedek Parçaları
• Teknik Kimyasal
• Analitik Kimyasal
• Sertifikalı Referans Materyal 

(CRM)
• SPE Ürünleri
• Biyokimya Kitleri

Sarf ve Kimyasallar

İşbirliğiyle

• UV-VIS 
• AAS
• ICP OES
• ICP MS
• FTIR
• FTNIR
• Raman
• IR-MS
• Elementel Analiz
• İyon Kromatografi
• PrepLC
• HPLC
• LCMSMS
• Kompakt ASAP MS
• OrbiTrap MS
• GC
• GCMSMS
• NMR
• Online SPE
• ASE Solvent Ekstraksiyon

Analitik Cihazlar

Teknik Eğitim & 
15189 ve 17025 

Akreditasyon 
Danışmanlığı
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Laboratuvarınıza uygun 
bir çözüm önerimiz mutlaka vardır...

Prof Dr AZİZ EKŞİ
Lefke Avrupa Üniversitesi 
Gastronomi Bölümü

GIDA ETIKETLERINDE 
BAHAR TEMIZLIĞI

Dolayısı ile etiketin temiz olması için 
önce gıdanın temiz olması gerekiyor. 
Temizlikten kastedilen ise kısaca 
tüketici gözüyle gıdadaki fazlalıkların 
atılması ve etiketin gereksiz bilgilerden 
kurtarılmasıdır. 

Fazlalıkların başında ise gıda katkıları, 
sentetik bileşenler ve kimyasal prosesler 
geliyor. Bu uygulama, gıda zincirine 
kendini gözden geçirme fırsatı sağlıyor. 

Tıpkı uzun kış mevsimi sonrası evin 
havalandırılması ve fazlalıkların atılarak 
güneşli günlere hazırlanılması gibi.
Uygulamanın yaklaşık on yıllık geçmişi 
vardır. ABD ve Avrupa’da başlamıştır ve 
doğuya doğru yayılmaktadır. 

İtici gücü tüketicidir, tüketicinin ambalajlı 
gıdadan beklentileri ve talepleridir. Bu 
talep öncelikle gıda satış zinciri tarafından 

GIDA SEKTÖRÜNDE “TEMIZ 
ETIKET” UYGULAMASI 
GIDEREK YAYGINLAŞIYOR. 
UYGULAMA “TEMIZ ETIKET” 
DIYE ADLANDIRILSA DA 
KASTEDILEN GERÇEKTE 
“TEMIZ GIDA” DIR. ÇÜNKÜ 
ETIKETIN IŞLEVI, AMBALAJ 
IÇERIĞINI OLDUĞU GIBI 
YANSITMAKTIR.

algılanmıştır. Gıda endüstrisi tarafından da 
benimsenmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 

Uygulamanın hızlıca yayıldığı 
görülmektedir. Avrupa’da ambalajlı 
gıdalardaki temiz etiket oranının 2013 
yılında ortalama yüzde 27 olduğu 
belirtiliyor. 2017 yılında da temiz etiket 
uygulamasının gıda alanında en zirvedeki 
trend olacağı vurgulanıyor. Henüz 10 
yıllık geçmişi olan bu kavramın bu 
kadar yaygınlaşmasının başlıca nedeni; 
endüstriyel gıdalara kuşku ile bakılması 
ve sağlıklı beslenmeye duyulan ilginin 
giderek artmasıdır.

Güncel ve yaygın olsa da “temiz etiket” 
uygulamasının yasal bir tanımı yoktur. 
Ancak çok sayıda güncel tanımı vardır. En 
kestirme yoldan; “gıdanın en doğal ya da 
doğala en yakın durumunda tüketilmesi” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı yapan 
gerçekte tüketicidir. Ancak kapsamı 
ve kriterleri tüketici grubuna, satış 
zincirine ve gıda üreticisine bağlı olarak 
değişmektedir. Onay makamı da yine 
tüketicinin kendisidir.
 
Bu kapsamda tüketicinin gıdadan 
beklentileri üç başlık altında 
toplanmaktadır. Bunlardan birincisi 
tüketicinin gıda etiketinde görmek 
istemediği bileşen ve katkılardır. İkincisi, 
gıda etiketindeki bileşen listesinin 
olabildiğince kısa ve açık olmasıdır. 
Üçüncüsü ise gıdanın geleneksel 
yöntemlerle işlenmesi veya minimal 
proses uygulanmasıdır. Bunlardan en 
önemlisi kuşkusuz birincisidir. Yani 

tüketicinin gıda etiketinde görmek 
istemediği bileşen ve katkıların ne 
olduğudur. Avrupa’da yapılan tüketici 
araştırmaları; genel olarak katkıların 
(koruyucu, renklendirici, aroma verici vb), 
bunların özellikle sentetik olanlarının, 
kimyasal çağrışımı yapan veya E kodu 
taşıyan bileşenlerin istenmediğini 
göstermektedir. 

Tüketicinin gıda etiketindeki bileşen 
listesinde görmek istedikleri ise tanıdığı, 
bildiği ve mutfağında da bulundurduğu ve 
bizzat kullandığı gıda bileşenleridir.

Dedik ya tanım aynı ama kapsam satış 
zincirine göre farklı olabilmektedir. Temiz 
etiket kategorisindeki gıdalarda bulunması 
kısıtlanan bileşen veya katkı sayısı WHOLE 
FOODS zincirinde 84, KROGER zincirinde 
101, SAFEWAY zincirinde ise 130’dur. 
Bunların hangi bileşenler olduğuna 
gelince; IFIC(2013) araştırmasına göre 
azalan sıra ile tuz, HFCS, trans yağ, 
kolesterol, MSG, yapay boya, büyüme 
hormonu, sakkarin, yapay aroma, 
aspartam, yapay katkı (BHT) ve rafine 
şekerdir.
Bu konuda INGREDION(2013) tarafından 9 
Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmaya 
göre tüketici gözüyle gıda bileşenleri üç 
grupta toplanabiliyor:

Birinci grupta; tüketici tarafından kabul 
gören bileşenler var. Bunlar; doğal aroma, 
doğal renklendirici, nişasta, patates 
niaşastası, mısır nişastası, pirinç nişastası, 
şeker, bitkisel yağ, jelatin, soya proteini vb 
olarak sıralanıyor. Ortak yanları; tüketicinin 

genellikle bildiği veya kullandığı bileşenler 
olmalarıdır.

İkinci grupta; askorbik asit, mısır 
nişastası, pektin, whey proteini, lesitin, 
patates lifi, modfiye nişasta, tapyok 
nişastası gibi bileşenler yer alıyor. Bunlar; 
tüketicinin kuşku ile baksa da tolere 
edebildiği bileşenlerdir. Bunlar hakkındaki 
düşüncenin medya etkisi ile ülkeden 
ülkeye farklı olduğu belirtiliyor.

Üçüncü grupta; tüketicinin kaçındığı 
bileşenler yer alıyor. Bunların başlıcaları 
ise guar gam, maltodekstrin, monosodyum 
glutamat, hidrojene yağ, karragenan, 
kazeinat, karboksimetilselüloz vb dir. 
Kaçınma nedeni; kimyasal çağrıştırması 
ve bazılarının adının uzun olması olarak 
tanımlanıyor. 

Temiz etiket uygulamasında en zor iş 
yine üretici firmalara düşüyor. Bu amaçla; 
mevcut bileşeni ya değiştirmesi ya 
formülasyondan çıkarması ya da prosesi 
modifiye etmesi gerekiyor. Ancak bu; 
gerek tüketici beğenisi, gerek raf ömrü, 
gerek maliyet ve gerekse mezuata uyum 
açısından sanıldığı kadar kolay değildir.

Zor olsa da tüketici tarafından esen temiz 
etiket rüzgarının yönü doğrudur. Gıdaları 
aşırı bileşenden, etiketi fazla bilgiden, 
endüstriyi gereksiz eleştiriden koruması 
ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunması 
bekleniyor.  
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En ERGONOMİK 
TASARIM 

Hassasiyeti
Sartorius'tan 

w w w . s a r t o n e t . c o m

UYKUNUZ 
HAKKINDA ŞAŞIRTICI 
GERÇEKLER
Ofiste, dışarıda, işte güçte en 
sevdiklerinizden, ailenizden, sevgilinizden, 
çoluk çocuğunuzdan daha fazla özlediğiniz 
tek şey uyku değil mi? Aynen de öyle! 
Biz bizeyiz burada, çekinmeye gerek 
yok. Kimse ayıplamayacak ;) Hem kim 
ayıplarsa ayıplasın, çok iyi biliyorsunuz 
ki onlar da aslında uyku hasretiyle yanıp 
tutuşuyorlar.

İşte bu yüzden sizi sürekli rahat uyutacak 
önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Sizlere 
geceleri daha rahat uyumanızı sağlayacak 
yöntemler veriyoruz, yetmezse bir takım 
doğal karışımların tarifini yazıyoruz 
buralara.

Her şey daha rahat, en azından 1 saatçik 
fazla uyuyabilmenizi sağlamak için.

Neden mi bu kadar uğraşıyoruz? İşte 
sebepleri:

DERİN UYKU SİZE KIVRAK ZEKA 
SAĞLAR

Siz derin uykudayken beyniniz olabilecek 
en yüksek seviyesinde çalışır; bu da 
sizi uyandığınızda daha iyi fikirler 
üretebilmenizi, problemlere daha hızlı 
çözümler bulabilmenizi sağlar. Derin 
uyku sayesinde beyniniz karşısına çıkan 
şablonları daha hızlı algılar, gerekli bilgileri 
kolaylıkla depolandığı yerden çıkartır, 
önünüze sunar.

Bilgileri depolamak, gereksiz olanları 
da silip atmak (ezberlemek & unutmak 
diyelim) uyku esnasında gerçekleşen 
başka bir aksiyondur.

AZ UYKU, ÇOK AÇLIK!

Depresyondayken sürekli uyuyan, katiyen 
acıkmayan dostlarınızın acıkmamasını 
depresyona mı bağlamıştınız? Aslında 
hakikaten acıkmıyorlar, çünkü uyuyorlar. 
Üstelik tam tersi de geçerli:
Az uyku vücudunuzun hormonal dengesini 
bozar, insülin ve glukoz seviyelerini 
düşürür. Bünyede insülinin yeterli 
miktarda bulunmaması insanda şiddetli 
bir acıkma hissi uyandırır. Bu da fazla 
yemeye, neticesinde kilo almanıza sebep 
olur.

UYKU, ACILARA DAYANMA EŞİĞİNİZİ 
ARTTIRIR

Henry Ford Hastanesi’nde (Detroit, ABD) 

yapılan ve sonuçlarıyla New York Times’a 
haber olan araştırma bu gerçeği açıkça 
ortaya koymuş; yeterli uyursanız, fiziksel 
acılara dayanabilme eşiğiniz artıyor!

Araştırmada 18 tamamen sağlıklı insanın 
yarısına günde ortalama 9 saat uyku 
izni verilmiş. Diğer yarısı ise günde 6 
saat uyutulmuş. Aynı derecede acıya 
dayanabilme eşikleri ölçüldüğünde günde 
9 saat uyuyanların, diğer gruba göre %25 
daha fazla dayanabildikleri gözlemlenmiş.

YERİNDE UYKU DİKKATİ TOPARLAR 

 Yetişkinler uykusuz kaldığında uyku 
isteğiyle dolarken, çocuklar hiperaktiviteye 
meyleder. 2009’da yapılan ve Pediatrics 
Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya 
göre; 7, 8 yaşında olan ve günde 8 saatin 
altında uyuyan çocuklarda hiperaktivite, 
dikkatbozukluğu ve impulsiflik çok daha 
sık görülüyor.

Bu arada bir uyarı da anne babalara: 
Sonuçları çocuğunuz üzerinde uykusuzluk 
olarak beliren en büyük etken, evlilik 
içi kavgalar. Hayattaki ilk 2 yılında daha 
çok anne-baba kavgasına maruz kalan 
çocukların daha çok uyku problemi çektiği 
gözlemlenmiş...

SİZİ KAZADAN BELADAN KORUR!

ABD verilerine göre, sürücülerin 
uykusuzluk ve yorgunluk çekmesi 
arabaların bulundukları şeritten çıkarak 
ölümcül kazalara yol açmasının bir 
numaralı sebebi. Evet, bir numaralı: Yani 
uykusuz araba sürmek, alkollü araba 
sürmekten de tehlikeli! 

YETERLİ UYKU, GÜZEL CİNSEL 
HAYAT...

Uykusuzluk da aynı sigara gibi kan 
akışının yavaşlamasına sebep olur, bu da 
sizi cinsel iktidarsızlığa götürür. Ama bu 
belaya sizi daha kısa yoldan ulaştıracak 
bir etkisi daha var uykusuzluğun: 
Testosteron hormonu.

Uykusuz kaldğınızda testosteron seviyeniz 
ortalama %26 oranında düşer. Bu da 
cinsel arzunuzu baltalar, durum can sıkıcı 
bir hâl alır...

Kaynaklar: Quora.com, Wsj.com, Nytimes.com, 

Health.com, Webmd.com & Dailymail.co.uk
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NEDEN “GÜZELE” DAHA ÇOK BAKMAK ISTERIZ?
Bir bakışta karşınızdakinin nasıl biri 
olduğunu anlayabilir misiniz? Tanıdık biri 
mi? Mutlu mu, öfkeli mi? Çekici mi?
Oslo Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 
Olga Chelnokova, doktora tezinde her 
birimizin görsel özelliklerinin nasıl olup 
da yüzün en önemli bilgileri içeren 
yerlerine dikkat çektiğini ortaya koydu. 
Chelnokova’nın araştırması, insanların yüz 
konusunda birer uzman haline geldiğini 
gösteriyor. Chelnokova bu konuda, 
“Hepimiz, başkalarının yüzü konusunda 
çok meraklıyız. İnsanların yüzünden 
hikayelerini okuyor, estetik bir değer 
biçiyoruz” diyor.

EN ÖNEMLİSİ GÖZLER

Chelnokova’nın Hedonic Pharmacology 

Lab’den meslektaşlarıyla birlikte 
oluşturduğu araştırma grubunda, beynin 
ödüllendirme sistemi, başkalarını ne 
kadar çekici bulduğumuzla da ilişki 
içinde. Chelnokova, bunu şöyle açıklıyor:
“Örneğin lezzetli bir yemek yediğimizde 
veya piyango kazandığımızda, 
ödüllendirme sistemi mutluluk 
deneyiminin oluşturulmasına dahil oluyor. 
Aynı sistem, güzel bir yüz gördüğümüzde 
de mutluluk duygusunun oluşmasını 
sağlıyor.“
Birinin düşüncelerini anlamak istiyorsa, 
gözler bu bilgiyi en çok sağlayan yer 
oluyor.

İlk yapılan araştırmalar, insanların hangi 
yüzleri çekici olduğu konusunda yüksek 
seviyede tutarlılık sergilediğini gösteriyor. 

Bu çalışmada ise araştırmacılar 
katılımcılara, daha önceden çok, orta veya 
az çekici diye sınıflandırılan görüntüler 
gösterdi. Fakat bu sefer katılımcılara, 
beynin ödüllendirme sistemini harekete 
geçiren düşük dozda morfin verildi. 
Chelnokova, morfin verilmiş katılımcıların 
tepkilerini şöyle aktarıyor:

“Katılımcılar, çekici olarak sınıflandırılan 
yüzleri daha da çekici buldu ve fotoğrafa 
daha çok bakabilmek için önlerindeki 
düğmeye daha fazla bastıkları görüldü. 
Aynı zamanda fotoğraftaki kişilerin 
gözlerine bakmak için daha fazla zaman 
ayırdıkları gözlendi. 

En önemlisi de beynin ödüllendirme 
sistemini baskılayan başka bir madde 

verildiğinde, bu davranışların tam tersini 
gözlemledik. Katılımcılar, çekici bulunan 
yüzlere daha düşük puan verdi.“

EVRİM TEORİSİ

İnsan beyninin, evrimsel olarak 
bizim yararımıza olacak davranışları 
güçlendirmek amacıyla evrim geçirmiş 
olma ihtimali olabilir mi? Araştırmacılara 
göre bu mümkün.

Chelnokov, geçmişte yapılan 
araştırmaların yüz çekiciliği ile sağlık ve 
doğurganlık potansiyeli gibi insan türüne 
özgü önemli evrimsel faktörler arasında 
bağlantılar tespit ettiğini söylüyor ve 
ekliyor:

“Beynimizin çekici bulduğu yüzlere daha 
fazla bakması ve bakmak istemesinin 
arkasında evrimsel bir gerekçe olduğunu 
söyleyebiliriz.” Ancak Chelnokova 
buna rağmen beynin ödüllendirme 
sisteminin hızlıca bir yanıt verdiğini ve 
bu yanıtın uzun dönemdeki alışkanlıkları 
belirlemediğini söylüyor.

GÖZ TEMASI KURMAK İSTEME

Chelnokova’nın tezinde yer alan bir başka 
çalışmada ise katılımcıların gördükleri 
yüzlerin hangi bölümlerine baktıkları 
incelendi. Buna göre sahip olduğumuz 
görsel sistem, karşımızdaki kişiyle ilgili 
en hızlı yoldan bilgi sağlayacak yere 
odaklanıyor. Bunun en belirgin örneği de 
gözler…
Beynimizin çekici bulduğu yüzlere daha 
fazla bakması ve bakmak istemesinin 
arkasında evrimsel bir gerekçe olduğunu 
söyleyebiliriz.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Geçmişte yapılan çalışmalarda beynin 
ödüllendirme sistemiyle yüz güzelliğini 
değerlendirme arasında bir bağlantı 
olduğunu tespit etmişti. Farklı yüz 
resimlerine bakarken katılımcıların 
beynini inceleyen araştırmacılar, güzel 
yüz görmenin beyindeki ödüllendirme 
sistemini harekete geçirdiğini tespit 
etmişti. Ancak bu, koşullara bağlı olarak 
gerçekleşen bir durum. 

Bir başka deyişle, araştırmacılar sadece 
beynin çekici bir yüze baktığında verdiği 
tepkiyi ölçtü ancak insanların gördükleri 
yüzü ne oranda çekici bulduğu ve beyin 
aktivitelerindeki değişimi incelenmedi.

Chelnokova’nın doktora tezinde 
gerçekleştirdiği araştırmalar ise beynin 
ödüllendirme sistemindeki değişikliklerin, 
davranış değişikliklerine neden olduğunu 
gösterdi. Çekici bir yüzü beğendikten 
sonra daha çok bakmak istemek gibi… 
Chelnokova, bu çalışmaları şöyle 
yorumluyor:

“Başkalarıyla ilgili değerlendirmelerimizde 
gözlerin önemi kanıtlanmış oldu. Ancak 
gözü kapalı olan kişiler için bunu tahmin 
etmek oldukça güç. Genellikle birinin 
düşüncelerini anlamak istiyorsa, gözler bu 
bilgiyi en çok sağlayan yer oluyor.”

Kaynak: Science Daily
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Uzman Psikolog Gamze Eser, kötü bir 
duygu olarak bilinen öfke duygusunun 
aslında kötü bir durum olmadığını, 
doğru yönetildiğinde aksine faydası 
olacağını kaydetti. “Öfke ne zaman 
kontrolden çıkarsa o zaman sorunlar da 
ortaya çıkar” diyen Eser, öfkeyi doğru 
yönlendirmek ve kontrol etmek için 
neler yapılabileceği hakkında bilgi verdi.

“Öfke sanıldığı kadar kötü bir durum 
değildir” diyen Uzman Psikolog Gamze 
Eser, “Öfke, önemli bir işarettir” diyor ve 
şu bilgileri veriyor:

“Öfkemiz bize hayatımızda önemli 
bir şeyi ihmal ettiğimizi, haksızlığa 
uğradığımızı veya çok fazla şey feda 
ettiğimizi gösteren bir belirteçtir. 
Esasında öfke benlik bütünlüğümüzü 
korumamıza yönelik bir işlev görür. 
Doğal ve geçici bir duygudur, her 
insan yaşar. Önemli olan sinirinizin ve 
öfkenizin saldırgan davranışlara ve 
kine dönüşmemesidir. Öfke kontrolü de 
bireyin bu duyguyu zarar görmeden ve 
çevreye zarar vermeden doğru olarak 
ifade edebilmesidir.

ÖFKENİN KAYNAĞI

Yetersizlik, acizlik, kıskançlık, korku, 
endişe, yalnızlık ve de anlaşılamamak 
öfkeyi ortaya çıkaran duygulardır. 
Öfkenin kaynağı olan bu duyguları 
paylaşabildiğiniz, anlayabildiğiniz ve 
doyurabildiğinizde aktarımı da daha 
olumlu olacaktır. Öfke ne zaman 
kontrolden çıkarsa o zaman sorunlar da 
ortaya çıkar.

ÖFKEYİ KONTROL ETMEK İÇİN 
NELER YAPILMALI?

• Öfkeyi sağlıklı bir biçimde ifade 
edebilmemiz için öncelikle bazı 
farkındalıkları kazanmamız gerekir.

• Öfkenin hangi düşünceyle arttığını ya 
da azaldığını gözden geçirmekte fayda 
olacaktır.

• Olumsuzluk uyandıran öfkenin 
artmasına yol açan “asla” “her 
zaman” gibi ifadeleri zihninizden uzak 
tutun.

• Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşıp bir 
süre sakinleşmeye çalışın. Öfkenizin 
kontrolden çıkmasına izin vermeyin.

• Nefes egzersizleri yapıp, sakinleştirici 
durumlar hayal edin.

• Kendinize “Sakin ol.” gibi telkinlerde 
bulunun.

Mutlaka öfkelenmenize sebep olacak 
olaylar yaşanacaktır. Yaşamda her 
zaman için engellerle ve istemediğiniz 
durumlarla karşılaşma olasılığınız 
vardır. Bunu değiştiremezsiniz ama 
olaylara bakış açınızı değiştirmek sizin 
elinizdedir. Bakış açınızın değişmesi, 
olayların sizde yarattığı öfke duygusunu 
taşınabilir boyuta indirgemenize ve 
doğru biçimde ifade etmenize yardımcı 
olacaktır. Diğer bir açıdan da ele alacak 
olursak bulunduğunuz ortamda öfkeli 
birisiyle karşılaşma halinde neler 
yapabilirsiniz?
Bu durumda da öncelikle kendi duygu 
durumunuzu belirlemeye çalışın. Eğer 
o an siz de öfkeliyseniz karşıya bir 
fayda sağlamayacaksınızdır. Hızlı bir öz 
değerlendirme yapılmalıdır.

Erken uyarı işaretlerini tanımak gerekir. 
Öfkeli kişinin çevresinde olanlar, 
davranışlarındaki ufak değişiklikleri 
fark ederlerse öfke olaylarının birçoğu 
önlenebilir. Dışa dönük olanlar 
sessizleşip içe dönerken, sessiz insanlar 
ajite olabilirler. 

Bu ufak değişikliklere dikkat etmek 
ve değişikliği basitçe yorumlamak 
kişiyi öfkelendirebilecek şeyler 
hakkında bireysel konuşma yapmaya 
yardımcı olabilir. Önleme uzun bir 
yoldur. Fakat erken uyarı işaretlerine 
dikkat etmediğiniz ya da hâlihazırda 
öfkeli durumda olan kişi ile ilk kez 
karşılaştığınız durumlar olacaktır. 
Ayrıca, önleme aşamasındaki her şeyi 
doğru yapmış olabilirsiniz ve kızgın 
insanlar istediklerini elde edebilmek için 
yapacaklarının en iyisi olarak hala öfkeyi 
seçebilirler.

Sakin, sabırlı olmak ve derin bir nefes 
almak pişman olunacak hareketler 
yapmamızı engelleyecektir”

ÖFKEYI DOĞRU
YÖNETMEK VE KONTROL
ETMEK IÇIN NE YAPMALI?
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ZIHNIN SINIRLARI 
NEREDE BAŞLAR VE NEREDE BITER?

HEPIMIZ ETRAFIMIZDAKI 
DIŞ DÜNYADA YER 
ALAN DÜŞÜNCELER, 
GÖRÜNTÜLER, 
DUYGULARLA ILGILI BIR 
BILINCE SAHIBIZ. AYNI 
ZAMANDA HEPIMIZIN 
KENDINE AIT BIR BILINCI 
DE VAR. DENEYIMLERLE 
ELDE EDILEN BILINÇ VE 
INSANIN KENDI VARLIĞINI 
HISSETMESI, ZIHNIN 
ÜRÜNLERI OLARAK 
GÖRÜLÜYOR.

Peki zihnimiz tam olarak nerede, 
hiç düşündünüz mü? Nörobilimin 
sunduğu kanıtları kabul edersek, zihin 
deneyimlerimizin beyin aktivitelerinin bir 
ürünü olduğu açıkça ortaya çıkar. Yani 
zihin, beynin yaptığı bir şeydir.

Geleneksel olarak takım çalışması “ortak 
zihinsel model” yaklaşımıyla açıklanıyor. 
Bu teoriye göre takım üyeleri benzer bilgi 
temeline sahip olduklarında bir arada iyi 
bir çalışma sergileyebiliyor.

Bununla birlikte beyne baktığımızda, 
insanın “kendi” varlığının yer aldığı hiçbir 
komuta merkezi bulamayız. Bir başka 
deyişle, beynin içinde düğmeye basan ve 
kolu kaldıran ufak bir adam beklemiyor. 
Filozoflar bunu “homunkulüs” diye 
adlandırıyor. Eğer böyle bir şey olsaydı, 
ona gidip “Kafanın içinde ne var” diye 
sorardık.

Beyin, milyarlarca nöronun son derece 
karmaşık bir iletişim sistemiyle 
örgütlenmesinden oluşuyor. Bu sistemdeki 
elektriksel ve kimyasal etkileşimler 
sonucunda da bir şekilde bilinç ve benlik 
algısı ortaya çıkıyor. Belki de zihin, 
beyinde yer alıyor ya da en azından 
aksiyon halindeki beynin içinde. Peki 
beyni kafatasından çıkarsak ve bir 
şekilde yaşayabileceği bir sıvının içine 

koysak ne olurdu? O sıvının içindeki siz 
olur muydunuz? Hala bilinciniz ve benlik 
algınız var olmaya devam eder miydi?
İnsan beyninin, bilinç ve benlik algısına 
sahip olabilmesi için insan bedeninin 
içinde yer alması ve bedenle tümden 
bağlantılı olması gerekiyor. Bir başka 
deyişle, zihninin sadece beyninizden ibaret 
değil, tüm vücudunuzu barındırıyor. Zihnin 
bu şekilde algılanmasına “şekillendirilmiş 
biliş” deniliyor.

Bugün, sayıları gittikçe artan psikologlar 
ve felsefeciler, zihnin vücudun ötesinde 
kullandığımız araçlara kadar uzandığını 
söylüyor. Buna “uzayan biliş” deniliyor. 
Örneğin araba kullanırken zihnimin 
arabaya kadar uzanır ve aracın 
hareketiyle kendi hareketinizi tek bir birim 
olarak algılarsınız. Uzayan biliç teorisi 
genellikle insan-makine etkileşimleri için 
kullanılıyor. Ancak insanlar arasındaki 
etkileşimi açıklamak için de aynı teoriden 
faydalanmak mümkün. Örneğin bir takımın 
üyeleri belli bir hedefi gerçekleştirmek 
üzere sorunsuz bir biçimde işbirliği 
yaptıklarında, bu takımın tek bir “takım 
bilincine” sahip olduğunu söyleyebilir 
miyiz? Bilişsel teroiler üzerine çalışan 
bilim insanı Nancy Cooke da tam olarak 
bunu sorguluyor. 
Geleneksel olarak takım çalışması “ortak 
zihinsel model” yaklaşımıyla açıklanıyor. 

Bu teoriye göre takım üyeleri benzer 
bilgi temeline sahip olduklarında bir 
arada iyi bir çalışma sergileyebiliyor. Bu 
ortak bilgi, hedefin gerçekleştirilmesine 
yönelik bir dizi yeteneği, çevresel 
unsurlara dair bilgileri ve her bir takım 
üyesinin davranışlarının ve özelliklerinin 
anlaşılmasını barındırıyor. Bu bakış 
açısına göre her bir takım üyesi “deriyle 
çevrelenmiş ego” olarak görülüyor. Her 
bir üyenin zihni diğerlerinden farklı ancak 
bu ayrık zihinler arasındaki benzerlikler 
ortaklaşa başarılı bir çalışmayı ortaya 
çıkarıyor. Cooke ise bu modelin üç 
problem ortaya çıkardığını söylüyor. 
Bu sorunlardan ilki, takımın ortak bilgi 
temelinin statik olması. Takımın bilgi 
temelinde zamanla yaşanan değişiklikleri 
hesaba katmıyor. İkinci olarak da bu 
teori, değişen çevresel koşullar veya 
daha önceden hesaplanamayan durumlar 
karşısında değişen davranış dinamiklerini 
hesaba katmıyor. Üçüncüsü ise teorinin 
takım üyelerinin bireysel olarak farklı 
bilgi temellerine veya yeteneklere sahip 
olmasını dikkate almaması.

Cooke’a göre takım başarısı, ortak 
bilgiye değil birbirleriyle nasıl iletişim 
kurduklarına dayanıyor. Yani Cooke, 
bilginin her bir takım üyesinden diğerine 
nasıl geçtiğine odaklanıyor.
Kaynak: Psychology Today
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Prof. Dr. Nazan 
Apaydın DEMİR

ANTİK ZAMANLARDAN BUGÜNE İLAÇ

İlaç dediğimiz zaman insanlığın ilk 
çağlarından beri büyük bir zaman 
diliminde her coğrafyada hastalıklar için 
verilen mücadele akla gelir. Hastalıklara 
karşı verilen bu mücadelenin ayrılmaz 
tedavi silahı ilaçtır. Mevcut sağlık alanına 
ve onun ilaçla ilgili kısmına her şeyi çözen 
yegâne bilim diye bakan bir araştırmacı 
on yıl sonra komik duruma düşer. 

İlaç ve ilaç hammaddeleri ile ilgili alan 
çok dinamik olup, her gün yenilenmekte 
ve çözemediği sorunlar için sürekli 
yeni çözümler aramaktadır. Bugünkü 
ilaç sektörü bundan 150 yıl öncesinden 
başlayarak Kimya, Fizik ve Matematiği 
ön plana alan ve matematiksel ölçmeyi 
kullanan bir ekolün devamıdır. 

Bugün dünya bilimine; göremediği, 
tanıyamadığı ve ölçemediği bilgiyi 
dikkate almayan bir anlayış egemendir. 
Bu düşünceden yola çıkan sektör; etkili 
ilaçların kimyasını (en basit şekliyle) 
keşfetmiş ve onu kimyasal olarak 
üretmiştir. Bu büyük başarı onu sadece 
bu ilacı etken olarak kabul etmeye 
götürmüştür. Bugün bu ölçme ve sentezini 
yapmada çok mesafe kat edilmekle 
birlikte, tedavide yine de istenilen yere 
ulaşılamamıştır. O yüzden araştırmalar 
hızla devam etmekte ve alternatif 
çözümler aranmaktadır.
Son yıllarda kimyasal ilaçların yan 
etkilerinin çokluğu nedeni bir çeşit 

ÜLKEMIZ NEDEN 
ILAÇ YAPMIYOR / YAPAMIYOR?

NEDEN 
KEDI VIDEOLARINA TIKLIYORUZ?

FACEBOOK yayıncıların korkulu 
rüyasına dönüşmüş durumda 

ve bu korkunun da haklı 
gerekçeleri var. Facebook 

seçimlerdeki “yalan 
haber” fiyaskosundan 
önce bile medyanın 
reklam pastasını 
yemeye başlamıştı. 

Ancak yayıncılar şirketin 
kitlesiyle ilgili felsefesinin 

şimdiye kadar takdir edilmemiş 
inceliklerinden yararlanabilir.

Facebook’un News Feed’i (Haber 
Beslemesi), en güncel ve en önemli 
konuların tepede yer aldığı, algoritmik 

olarak düzenlenmiş bir içerik takibi. 
Sosyal medya devinin araştırmasına göre, 
her kullanıcının iki ayrı beğeni profili var: 
Beğendikleri şeyler ve beğendiklerini 
söyledikleri şeyler. Örneğin, pek çok 
insan Facebook’un anketlerinde haberleri 
beğendiğini söylerken aslında bebek 
fotoğraflarını ya da eğlenceli videoları 
tıklıyor.

Buna göre, müşterilerin beyanları 
genellikle yalandan ibaret. Yüksek sesle 
dile getirmedikleri, gerçek tercihleri çoğu 
zaman sıradan şeyler. Bu durumda da, 
Facebook’un insanların alt seviyedeki 
tercihlerine uyarak tıklanma sayısını 
artırdığı düşünülebilir. Ancak Facebook’ta 

News Feed’den sorumlu Adam Mosseri, 
şirketin stratejisinin çok daha nüanslı 
olduğuna dikkat çekiyor. Mosseri’ye göre, 
Facebook aynı beslemeyle kişilerin hem 
isteklerine hem de ortaya koydukları 
davranış biçimlerine uygun hizmet 
sunduğunda çok daha popüler bir nitelik 
kazanabiliyor. Sayısız düğün fotoğrafı 
tamam ama dünyada olan bitenlerle ilgili 
üstünkörü bilgilere de yer verilecek.

Aslında medyamızın beslenme düzeninin 
psikolojisi de bizim beslenme düzenimizin 
psikolojisinden pek farklı değil. 2000’li 
yılların başlarında, McDonald’s menüsüne 
salatayı da dahil etti ama gelirinin 
asıl burger ve patates kızartmasından 

geldiğini gördü. 2010 yılında, söz konusu 
fenomeni araştıran Duke Üniversitesi 
bunu “temsili olarak amaçlananın yerine 
getirilmesi” şeklinde tanımladı; yani 
salata seçeneğine yer verilmesi ama bol 
yağlı olmasının da göz ardı edilmemesi…

Burada, kritik ders şu: Tüketicilerin 
ne istediklerini anlamak için yalnızca 
onlara soramazsınız. Ayrıca yalnızca 
onları gözlemlemeniz de işe yaramaz. 
Davranışlarını ve ne istediklerini görmek 
için -tüketiciler kimler ve kim olmayı arzu 
ediyorlar- hem tüketici antropolojisine 
hem de tüketici anketlerine ihtiyacınız var. 

HABER: DEREK THOMPSON

çıkmaza girilmiş ve yine doğaya 
dönülmüştür. İlaç firmaları büyük 
projelerle bitkisel ilaçlara yönelmişlerdir.
İşte tüm bu gelişmeler ülkemizi yine çok 
önemli bir yere taşımıştır.

Çünkü doğal kaynaklarının çeşitliliği 
ve bakirliği açısından Ülkemiz hala çok 
önemli bir bitkisel kaynağa sahiptir.
Kim ne derse desin ülkemiz her geçen 
gün bir çok alanda daha da büyümekte ve 
güçlenmektedir.

Doğuştan şanslı bir bebek gibi adeta 
insanlığın en güzel genlerini kendi 
coğrafyasında var eden, coğrafi 
konumdan, iklime, kültürel çeşitlilikten 
doğal kaynaklarına kadar inanılmaz bir 
zenginlikten sonuna kadar payını almış 
gibi görünmektedir.

İşte tam da bu yüzden sürekli suni 
sorunlarla meşgul edilmekte, icat 
edilmiş problemlerin çözümü ile 
kafası karıştırılmak istenmekte kendi 
kaynaklarını ve gücünü fark edemesin 
istenmektedir.

Ülkeye bakıyorsunuz adeta bir endemik 
bitki cenneti. Sahip olduğu coğrafi 
konum, farklı yükseklikler, oluşan farklı 
mikro klimalar inanılmaz bir çeşitlilik 
sağlamaktadır. Mevcut ilaçların % 
90’ının bitkisel kökenli olduğu ve hala 
eczanelerde satılan ilaçların önemli 
bir yüzdesinin bitkisel kökenli olduğu 
düşünülürse bu durum çok ironiktir.
Öte yandan tamamen kimya tabanlı 

bir alan olan ilacın ülkemizde çok da 
iyi bir bilimsel alt yapısının da olduğu 
ortadadır. Ülkemizde akademik olarak 
kimya alanı çok gelişmiştir. Yine kimyanın 
ilaç uygulama alanı olan Eczacılık 
fakültelerimiz ve çok nitelikli hocalarımız 
olduğunu da göz önünde tutarsak sonucu 
açıklamak daha da karmaşık hale gelir.

Burada daha fazla uzatmadan kendi 
akademik deneyim ve 30 yılı aşkın 
bilimsel çalışmalarımdan da yola çıkarak; 
konu ilaç, parfüm ve kozmetik gibi 
nitelikli sonuçlara ulaşılacak ve doğrudan 
ekonomiye dönecek çalışmaları yapmanın 
güçlüğünü de yakinen görmekteyim.

Kafalarda oluşan bu işin zorluğu, 
yapılamayacağı, yapan kişilerin bir şekilde 
zarar göreceği gibi paradigmalar bir yana; 
adeta göstere göstere ve gözünüzün içine 
bakıla bakıla engellenmeye çalışılmakta, 
çoğunlukla buna bir sebep bulma 
nezaketini bile göstermediklerini de 
görmek mümkün.

Şayet sıradan işler yapar, suya sabuna 
dokunmaz, vasat makaleler yaparsanız 
sorun yok.

Ama iş sorgulamaya, nedenlere, niçinlere 
hele hele somut ürünlere varırsa işte o 
zaman işler değişir.

İlaç konusunu tez ya da proje olarak 
verdiğiniz bir öğrenci bile ortaya çıkıp 
“ben bu konuyu çalışmak istemiyorum” 
diyebilir ve çok daha ilginci en tepeden 

bile destek bulabilir.

Kimse, “sen neden ilaç çalışmak 
istemiyorsun veya böyle bir seçim 
yapmaya hakkın var mı? Şayet birileri 
yapmazsa bu ülke ne zaman bu işleri 
yapacak” demeyi akıl etmez de öğrenciyi 
pış pışlamaya giderse evet orası akıl 
tutulmasının yaşandığı yerdir ve konu 
başlığının cevaplarından birinin en 
azından akademik karşılığıdır.

Sonuç olarak gerçekten kalkınmış bir ülke 
olmak istiyorsak; nezaket kelimesinin 
anlamını bilen nitelikli bilim insanları ile 
nitelikli bilim yapmalıyız.

Üniversiteleri birbirini engellemek için 
uğraşan, oturduğu koltuktan yaşadığı 
şehre penceresinden bile bakmayan 
ve ülkesinin derdi ile dertlenmeyen 
anlayıştan bir an önce kurtarmalıyız 
ki bu bilimin, sanayiye, ekonomiye ve 
tüm dünyaya somut dönüşleri olsun.
Ve sorgulamalıyız “biz neden ilaç 
yapamıyoruz, neden binlerce yıl önce 
yaptıklarımızı modernize edemiyoruz?”
Cevaplar zor değil. Sadece o cevapların 
çözümü için gerekeni yapmalıyız acilen.
Güçlü ve büyük TÜRKİYE için.

Saygılarımla.

40 www.labmedya.com



Bu tarz haberleri sıklıkla aldığımız 
dönemlerde fiziksel ve zihinsel 
sağlığımızı korumak adına, etkilerinin 
üstesinden gelmemiz gerekiyor.
Herkesin travmaya yanıtı farklı. Bu 
durumlarda kendinizi yorgun, stresli ya 
da güçsüz hissedebilirsiniz. Herkesin 
stres ve travmalara verdiği yanıtlar 
farklıdır. Siz de kendinizi koruma 
ve ayakta tutma yöntemlerinizi 
geliştirebilirsiniz.

NEFES ALIN

Kötü bir haber aldıktan hemen sonra 
nefes almakta zorlanabilirsiniz. 
Göğsünüzde bir daralma, boğazınızda 
düğümlenme ya da nefes almayı 
unuttuğunuzu hissedebilirsiniz. 
Nefesinize odaklanın ve derin nefes alın.

SU İÇİN 

Derin ve hızlı nefes aldığınızda ağzınızda 
bir kuruluk ve susuzluk hissedebilirsiniz. 
Ayrıca son derece doğal biçimde 
ağlayabilirsiniz, bu da su kaybına yol 
açar. Dikkatiniz bunu farkedemeyecek 
kadar dağılmış da olsa su kaybına 
uğradığınızı ve su almanız gerektiğini 
unutmayın.

GÜZEL BİR GECE UYKUSU ÇEKİN

Kendinizi sabah her şeyin daha güzel 
olacağına inandırarak uyumaya çalışın.
Uyku, duyguların yeniden 
düzenlenmesine yardımcı olur. 

Henüz emekleme çağında yorgun bir 
çocuk düşünün, krakerinin kırılmasına 
bile öfkelenebilir ve üzülebilir. Ancak bir 
süre uyuduğunda bu öfkesi ve üzüntüsü 
geçmiş olarak uyanacaktır.

Ayrıca küçük bir kestirmeyle bile 
kendinizi resetleyebilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yaparak tüm stres, endişe ve 
gerginliğinizin üstesinden gelebilirsiniz. 
Spor yapmak kendinizi iyi hissetmenizi 
sağlayacak olan endorfin hormonunun 
salgılanmasına sebep olur. Bu da 
sizin kendinizi daha enerjik ve iyimser 
hissetmenizi sağlayacaktır. Biraz 
yürümeyi deneyin ya da sevdiğiniz bir 
sporu yapın.

YORGUN OLMAYA HAZIR OLUN

Kötü haberler almak yorgun 
hissetmenize sebep olabilir. Beyniniz 
kötü bir haberi kabullenmeye çalışırken 
ve çözüm üretmeyi denerken normale 
göre daha yoğun bir çalışma temposu 
sergileyecektir. 

Kötü bir haberin sonucunda daha çok 
sorumluluk almanız gereken durumlar 
ortaya çıkabilir. Sakinleşin, kendinizi 
sağlıklı şekilde düşünmeye ve plan 
yapmaya zorlayın.

ZİHNİNİZİ UYUŞTURACAK 
ŞEYLERDEN UZAK DURUN

Acınızı veya gerginliğinizi alkolle ya 
da sakinleştiricilerle yönetmek cazip 
gelebilir. Bu tarz davranışlar sadece bir 
süreliğine duygularınızı donuklaştırmaya 
yarayacaktır ve mücadele etmeniz 
gereken şeylere bir çözüm olmayacaktır.

Kaynak: Deal with bad news

KÖTÜ HABERLER 
ALMAK BAZEN 
OLDUKÇA SARSICI 
OLABILIYOR VE 
DÜNYANIZI BAŞINIZA 
YIKABILIYOR.

TRAVMALAR
KARŞISINDA
SAĞLIĞINIZI NASIL
KORUYABILIRSINIZ?
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KANSERE NAR, 
ALZHEIMER’A TARÇIN IYI GELIR!
Diyetisyen Emre Uzun, hangi bitkinin 
hangi rahatsızlığa iyi geldiğini sizler için 
anlattı.

Nar, keten tohumu, tarçın, pırasa, çörek 
otu, soğan, badem ve daha pek çok 
bitki kanserden kalp-damar sağlığına, 
Alzheimer’dan uykusuzluğa, diyabetten 
anne sütü yetersizliğine kadar onlarca 
rahatsızlığın önlenmesi ve giderilmesine 
yardımcı oluyor. Diyetisyen Emre Uzun, 
hangi bitkinin hangi rahatsızlığa iyi 
geldiğini, Dünya İyilik&Sağlık okurları için 
anlatıyor:

DAMAR SAĞLIĞINA SOĞAN

Soğan, kanı temizleme özelliğiyle damar 
sertliğine yol açan kötü kolesterolü 
düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Doğal 

antibiyotik olmasının yanı sıra potasyum 
minerali ile B ve C vitaminleri içerir. 
Ancak şeker hastaları ve hamileler doktor 
kontrolünde tüketmelidir.

ALZHEIMER’A TARÇIN

Tarçın kokusunun hafızayı kuvvetlendirici 
etkisi olduğu belirtiliyor. Sütlü tatlılara, 
salatalara eklenerek veya çay şeklinde 
tüketilebilen bu baharat günde 1 fincan, 
toz halinde kullanılacaksa yarım çay 
kaşığı tüketmeli. Günlük olarak bu 
miktardan fazla tüketilirse kabızlığa, kan 
şekerinin düşmesine neden olabiliyor. 
Tarçın ayrıca lif bakımından zengin olması 
nedeniyle sindirimi de kolaylaştırırken, 
kan şekerini de dengeliyor.

KOLESTEROLE PIRASA

Yüksek besin lifl i, A, C, K ve B6 vitamini 
yönünden zengin bir sebze olan pırasanın 
pankreastan insülin salınımını uyararak 
kan şekerini ve yüksek kolesterolü 
düşürdüğü gözlenmiş. Buharda kısa 
sürede pişirilirse besin kayıpları önleniyor.

BOĞAZ AĞRISINA KEKİK

Kekik, mineral yönünden zengin, 
antioksidan bir bitki. Boğaz enfeksiyonu 
ve soğuk algınlığına iyi gelmesinin 
yanında stres, gaz, şişkinlik ve baş 
ağrısı gibi sorunlara da çözüm sağladığı 
belirtiliyor. Kaynamış suya katılarak on 
dakika demlenerek çayı tüketilebilir.

İSHALE HAVUÇ

Havuç, haşlanıp ezilerek püre halinde 
tüketildiğinde ishal tedavisinde 
çözüm sağlıyor. Bu yolla ayrıca daha 
fazla pektinden faydalanılıyor. İshalle 
kaybedilen mineral ve vitaminlerin yerine 
konulmasında da etkili bir sebze.
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1 Mayıs 2016’da USP Genel BÖLÜM <851> Spektrofotometri 
ve Işık Saçılımı durduruldu. Sonuç olarak, Atomik 
Absorpsiyon, Floresans, Orta Kızılötesi, Nefelometri ve UV-Vis 
Spektroskopisini içeren yeni birkaç bölüm resmi hale geldi. 
Yeni Genel Bölüm <857> Ultraviyole-Görünür Spektroskopi*, 
yayılan ışık ve çözünürlüğü, dalgaboyu ve absorbansların 
kontrolü için yeni gereklilikleri ortaya çıkarmıştır ve bu da USP 
gerekliliklerini uluslararası farmakope gereksinimleriyle uyumlu 
hale getirir. ABD pazarını test etmekle sorumlu laboratuvarlar, 
bu yeni değişiklikleri uygulamakla yükümlüdürler.

Dissolüsyon numuneleri HPLC analizlerinin yanında, 
spektroskopik analizlerde önemli hale gelmiştir. GMP 
Laboratuvarlarındaki mevcut cihazların ve analitik yöntemlerin 
doğrulanması ve uygunluğunun korunması için hayati önem 
taşımaktadır. Yeni bölümün en önemli konusu, UV-Vis 
spektrofotometresinin kalifikasyonunun doğrulanması (OQ 
ve PQ), spesifik testlerin uygulanabilirliğini ve kabul kriterlerini 
geçtiğini göstermektedir. Bazı durumlarda, hassasiyet açısından 
diyot dizisi ve diyodsuz sistemler için biraz farklı prosedürler 
vardır, ancak genel kabul kriterleri iki platform arasında aynıdır.

Agilent Servis hizmeti, yeni gereksinimleri karşılamak için UV 
sisteminizin kalifikasyon testlerini yapar.

Agilent, dissolüsyon yöntemlerinde kullanılmak üzere uygun 
UV sistemleri sunar. Hem Cary 60 hem de Cary 8454 GMP 
ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yazılım, 21 CFR 
Part 11 ile uyumludur. Dissolüsyon modülleri, hesaplamaları 
kolaylaştırır ve raporları özelleştirilebilir.

Agilent UV-Dissolüsyon Ürünleri

•	 Tek başına kullanılabilen UV sistemi
•	 Anında gerçek zamanlı analiz
•	 Arşiv özelliği ile anında gerçek zamanlı analiz
•	 1, 2, 3 veya 4 dissolüsyon aparatları ile otomatik sistemler
•	 In situ fiber optik ölçüm

Dissolüsyon Numuneleriniz
USP <857> Gerekliliklerine Hazır mı? 

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

www.sem.com.tr 



Yük. Kimyager
Hasan ÖZ

ENERJI IÇECEKLERI

Özellikle büyük şehirlerde yoğun iş temposu 
ve günlük hayattaki faaliyetlerimiz gereği 
çok fazla enerjiye ihtiyacımız olabilir. Bu 
noktada içecek firmaları ‘enerji içecekleri’ni 
karşımıza alternatif olarak çıkarmaktadır. 
Enerji içeceklerinin kullanımı 90’lı yıllardan 
beri özellikle genç tüketiciler arasında giderek 
artmaktadır. Peki nedir bu enerji içeceklerinin 
etkileri? Enerji içecekleri; Türk Gıda Kodeksi 
yönetmeliği, enerji içecekleri tebliğinde (tebliğ 
no 2006/47) “bileşimindeki yararlanılabilir 
karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna 
enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri 
belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve 
mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder” 
şeklinde tanımlanmaktadır [1]. 

Enerji içeceklerinin içeriği:
Firmalara göre bileşim değişmekle birlikte; 
enerji içecekleri kafein, gingseng, şeker, 
vitamin B, carnitine, ginko biloba, taurin, 
inositol, guarana tohumu, glukoranolakton, 
creatine içermektedir. En dikkat çekici bileşim 
kafeindir. Çoğu enerji içeceği fazla miktarda 
kafein içerir, bu da kısa süreli bir enerji artışına 
neden olmaktadır. Diğer dikkat çekici içerik 
şekerler de enerji artışına katkıda bulunurlar. 
Ancak enerji içeceklerinin sağladığı bu kısa 
süreli enerji artışları bazı sağlık problemlerine 
neden olabilmektedir. 
Enerji içecekleri tebliğine göre;enerji 
içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan 
enerji değeri 100 ml’de 45 kcal’den az 
olmamalıdır. Ayrıca ürünlerin kafein miktarı 
150 mg/L’den fazla olmamalıdır. Bu Tebliğ 
kapsamında yer alan ürünlerin bileşimin;
-İnositol                     100 mg/L
-Glukoronolakton        20 mg/L
-Taurin                      800 mg/L’den fazla 
olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen % 0,05 den 
fazla olmamalıdır [1]. 
             
Kafein: Enerji içeceklerindeki kafein reaksiyon 
süresini kısaltarak, içeceğin kısa sürede etki 
göstermesine katkıda bulunmaktadır. Kafein 
kullanımdan ilk 15 dakika içerisinde etkisini 
hissettirebilmektedir. Merkezi sinir sistemini 
direkt olarak etkilediği için, ortalama 7 saat 
boyunca; beynin odaklanmasını en üst düzeye 
taşıma, hafıza performansını iyileştirme, 
fiziksel performansı iyileştirme, kas onarımı 
hızlandırma gibi etkiler gösterebilmektedir. 

Kafein ve glikozu birlikte içeren enerji 
içeceklerinin, uzun süreli aktiviteler sonucu 
oluşan yorgunlukta ve bilişsel performansta 
iyileşmeye neden olduğu çalışmalar mevcuttur 
[2, 3]. Günlük alarak alınması gereken kafein 
miktarı aşılmadıkça, kafeinin sağlık açısından 
zararı bulunmamasına rağmen, bu doz 
aşıldığında sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk, 
idrara çıkışta artış, aritmi, karın ağrısı, 
kemik yoğunluğunda azalma gibi etkiler 
görülebilmektedir. Ayrıca kafein etkileri 
bakımından bazı risk gruplarının (gebeler, 
çocuklar, tansiyon ve kalp hastalar v.b) 
kafein tüketimi konusunda dikkatli olması 
gerekmektedir. Enerji içeceklerindeki yüksek 
kafein ayrıca diüretik etki yaparak; vücuttan 
aşırı sıvı kaybına neden olmaktadır. Enerji 
içeceklerindeki kafein miktarı normal sınırlarda 
olsa da içeriğe eklenen ginseng ve guarana 
kafeinin etkisini arttırmaktadır [4]. Ayrıca 
bilinçsiz enerji içeceği tüketimin alınan kafein 
miktarının günlük alınması gerekenden daha 
fazla alınmasına sebep olabilmektedir. 

Ginseng: Pek çok çeşidi olmasına karşılık, 
yüzyılardır Asya’da hafızayı ve kuvveti 
geliştirmek için kullanılmıştır. Araştırmaların bir 
çoğu Asya veya Kore ginsengi olarak bilinen 
‘Panax Giseng’ üzerine yoğunlaşmıştır. Giseng 
Ginsenoside aktif maddesinden oluşmaktadır. 
Bu aktif bileşenin anti-inflamatuar, anti-oksidant 
ve anti kanser etkileri bulunmaktadır [5]. 

Bitki ilaç etkileşimi söz konusu olabilmektedir. 
Antidiyabetik ilaçlarla birlikte alındığında, 
hipoglisemi riski bulunmaktadır. Ayrıca diyare, 
vajinal kanama, şiddetli baş ağrısı, Stevens-
Johnson sendromu gibi ciddi yan etkileri de 
olabilmektedir [4]. Bu nedenle diyabet ilacı 
kullananlar ile diğer risk grubundaki kişilerin 
ginsengi tek veya enerji içeceği olarak 
tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Guarana: Güney Amerika kaynaklı ‘Paullinia 
cupana’ bitkisinin tohumlarından elde edilen 
uyarıcı özelliği olan bir maddedir. Yüksek 
oranda kafein, teobromin, teofilin ve tanin 
içermektedir. 1 gram guarana ekstratı yaklaşık 
40-80 mg kafein içermektedir. Fakat guarana 
içeriğindeki kafein miktarı her zaman, enerji 
içeceğinin etiketindeki kafein içeriğine 
dahil edilmemektedir [6]. Böylece içeceğin 
içerindeki kafein miktatı normalden daha fazla 
olmaktadır. 

Taurin: Vücutta protein metabolizması 
sonucu oluşturulan doğal bir amino asittir.
Methiyonin ve sistinden türetilen sülfür türevi 
bir aminoasittir. 

Vücuttaki nörolojik fonksiyonları ve nörolojik 
iletişim mekanizmasını kuvvetlendirir. Ayrıca 
kalp atım ve kas kasılmalarına yardımcı 
olmaktadır. Enerji içeceklerinin bileşeni 
olan ve uyarıcı etkileri olduğu iddia edilen 
taurinin, yapılan bir çalışmada bu etkisi 
gösterilememiştir [7].Enerji içeceklerinde 
kullanılan taurin doğal taurin olmayıp, sentetik 
olarak üretilmektedir. Taurinin yüksek doz, 
uzun süre kullanımının etkileri hakkında yeterli 
bilgi bulunmamaktadır [4].

Glukoronolakton: Vücutta doğal olarak glikoz 
yıkımı sırasında oluşan bir bileşiktir. Ancak 
enerji içecelerinde sentetik glukoronolakton 
kullanılmaktadır. Bu içeceklerlerde enerji 
arttırmaya katkı sağlaması için ilave 
edilmektedir. Enerji içeceklerindeki üç bileşen; 
kafein, taurin, glukoronolaktan kombinasyonun 
sağlığa zararı üzerine yeterli çalışma 
bulunmamaktadır.

Enerji içeceğindeki üç bileşenin (kafein, taurin, 
glukoronolakton) mental performans üzerine 
olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu etkiler, 
kafeinin purinerjik (adenosinerjik) reseptörler 
ve taurinin reseptör düzenleyici etkisi ile 
açıklanmıştır [8]. 

İnositol: Vitamin B-8 olarak da adlandırılan 
inositol, bir B kompleks vitaminidir. Fakat 
vücutta bağırsaklarda zararsız bakteriler 

tarafından sentezlendiğinden tam olarak bir 
vitamin olarak kabul edilmemektedir. En yayfın 
şekli myo-inositoldur.

İnositol yağ asitleriyle birlikte, hücre 
membranlarının oluşumu için gerekli 
fosfolipidlerin şekillenmesini sağlar. 
Ayrıca vücutta hücreler arası iletişimde 
rol oynamaktadır. Yoğun olarak beyin, kalp 
ve gözün lens tabakasında bulunmaktadır 
[9]. Günlük ne kadar tüketilmesi veya aşırı 
tüketiminin zararları üzerine yeterli veri 
mevcut değildir.  

Karnitin: Karnitin, genellikle karaciğer ve 
böbreklerde sentezlenen, lizin ve metiyonin 
amino asitlerinden oluşan bir dördüncül 
amonyum katyonudur.

Yağların oksidasyonunda rol oynayan 
amino asit türevidir. Diyette yeterli miktarda 
bulunmakta ve vücutta sentez edilmektedir. 
Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriyal
zardan transportu için gerekli bir kofaktördür. 
Vücutta doğal olarak sentezlenebildiği için 
diyetle ek olarak alınmasına gerek yoktur. 
Enerji içecekleri reklamlarında “yağ yakmak” 
ve “dayanma gücünü artırmak” için gereklidir 
iddiaları yer almasına rağmen; apılan bir 
çalışmada, sporcuların yorucu bir egzersiz 
sırasında kas karnitin depolarında önemli bir 
değişiklik olmadığı bulunmuştur [4] .

Yukarıda enerji içeceklerinin içeriğindeki temel 
maddeleri ve etkilerini kısaca açıklamaya 
çalıştık. İncelediğimiz bileşiklerin bir çoğu 
vücuttak doğal olarak sentezlenebilen ve 
faydaları olan bileşiklerdir. Ancak enerji 
içeceklerindeki bu bileşikler sentetik maddeler 
olup, bir arada bulunduklarında farklı etki 
mekanizması gösterebilme ihtimalleri 
bulunmaktadır. Her ne kadar bir arada 
bulunduklarında sağlığa zararlı olduklarına dair 
yeterli çalışma olmasa da, enerji içeceklerine 
bu açıdan bakmak gerekmektedir. 

Enerji içeceklerindeki büyük yanılgılardan 
biri spor esnasında veya spordan sonra 
kullanımıdır. Enerji içecekleri sporcu içeceği 
değildir. Zaten Enerji İçecekleri Tebliğine [1] 
göre; etiketlerinde ‘Sporcu İçeceği Değildir’ 
ibaresinin yazılması zorunludur. Enerji 
içeceklerindeki en büyük risk kafein oranıdır. 
Bu oran her ne kadar yasal limitler dahilinde 
olsa da; enerji içeceklerini bilinçsizce tüketen 
gençler için tekhlike oluşturmaktadır. 1 
porsiyon içecekle günlük alınması gereken doz 
alınabilir. Fakat aşırı miktarda enerji içeceği 
tüketimiyle alınması gerekenden daha fazla 
kafein alınabilmektedir. Bunun sonucu ekstra 
sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelebilir. 
Kafeine bağlı dehitratasyon sonucu kalp kası 
zorlanır ve aritmi ve hatta ölümler meydana 
gelebilmektedir. 2000 yılında İrlanda’da bir 
basketçi; maç önceside 4 kutu enerji içetikten 
sonra, basket oynarken ölmüştür. Fakat 
ölümün enerji içeceğine bağlı olduğuna dair 
bir bulguya rastlanamamış, aritmiye bağlı 
kalp bloğu sonuçu öldüğü açıklanmıştır. 
Kafeine duyarlı olan; yüksek tansiyon, kalıp 
rahatsızlığı olan vey gebeler gibi kişilerin 
enerji içeceklerine dikkatle yaklaşmaşı, 
doktorlarına danışmaları gerekmektedir. 
Enerji içeceklerindeki bir diğer risk de yüksek 

şeker oranıdır. Alınan fazla şeker özellikle 
gelişme çağındaki gençlerde obeziteye neden 
olabilmektedir. 

Enerji içeceklerinin teklikeli olup olmayacağı 
tartışılırken; son yıllarda özellikle öğrenciler 
arasında, enerji içeceklerinin alkolle 
tüketiminin popüler hale gelmiştir. Yapılan 
araştırmalarda alkol ve enerji içeceğinin 
birlikte tüketimi, alkol sarhoşluğunun 
bazı semptomları ile ilgili bireysel algıları 
azaltmasına karşın, bazı etkiler üzerine 
bir değişiklik gözlenmemiştir [10]. Alkol 
de dehidratasyona neden olmakta, enerji 
içeceği ile alkol bir arada tüketildiğinde bu 
etki ikiye katlanmaktadır. Ayrıca aşırı uyarıcı 
ve depresan yüklemesiyle beyine karmaşık 
sinyaller gönderilmektedir. Ayrıca kefein 
alkolün uyku oluşturucu etkisini azaltmakta, 
daha fazla alkol tüketimine neden olmaktadır. 
Bu sebeple enerji içecekleri kesinlikle alkolle 
karıştırılarak tüketilmemelidir. Enerji İçecekleri 
Tebliğine [1] göre; etiketlerinde ‘Alkol ile 
karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir’ 
ibaresinin yazılması zorunludur. Bu uyarı 
dikkate alınmalıdır. 

Uyarılar 
Enerji İçecekleri Tebliğine [1] göre; enerki 
içecekleri alkol ile karıştırılarak veya beraber 
tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı 
kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu 
olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik 
hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile 
kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. 
Enerji içeceği sporcu içeceği değildir, yoğun 
fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında 
tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den 
fazla enerji içeceği tüketilmesi tavsiye 
edilmemktedir. Tebliğe göre bu uyarıların 
etikete de yazılması yasal bir zorunluluktur. 
Tüketicilerin bu uyarılara uyması, kendi 
yararlarına olacaktır. 

Sonuç
Vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğu bir 
gerçek, fakat bu enerji ihtiyacının doğal 
besinlerden sağlanması son derece önemlidir. 
Enerji içeceklerinin kısa vadede ve normal 
dozlarda tüketilmesinin etkisi bulunmamasına 
rağmen özellikle çocuklarda ve gençlerde 
uzun süreli aşırı dozlarda tüketilmesi 
zararlı olabilmektedir. Enerji içecekleri için 
kutularında yazan uyarılar mutlaka dikkate 
alınmalı, belirgin rahatsızlığı bulunanlar ile 
risk grubunda bulunanların doktorlarına 
danışarak tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
enerji içecekleri alkol veya diğer depresanlarla 
kesinlikle karıştırılmamalıdır. Enerji içecekleri 
sporcu içeceği olmadığından spor sırasında ve 
sonrasında tüketilmemeli, bu amaçla sprocu 
içecekleri kullanılmalıdır. 
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“SOLUDUĞUMUZ HAVAYI
PLANKTONLARA BORÇLUYUZ”

Sudaki canlı devamlılığının ve 
atmosferdeki yağış oluşunun 
sağlanması gibi görevlerde aktif rol 
oynayan planktonlar dünya üzerindeki 
canlılar açısından oldukça fazla önem 
taşımaktadır. Önemi bu kadar fazla olan 
planktonların son yıllarda yaşam alanları 
daralmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise 
küresel ısınmanın sonucunda denizlerin 
Ph derecesinin düşmesidir. Düşük Ph 
derecesinde tek hücreli olan planktonlar 
yaşamlarını devam ettirememektedir. 

Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği 
akıntıya bağımlı olan canlılara verilen 
genel isimdir. Genellikle mikroskobik 
boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa 
da, denizanaları veya kopmuş yosunlar 

BILIM INSANLARI, 
PLANKTONLARIN DÜNYA 
ATMOSFERINDE BULUNAN 
TÜM OKSIJENIN YÜZDE 
50’SINI ÜRETTIĞI SONUCUNA 
VARDI.

da okyanusbilimciler tarafından plankton 
olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara 
fitoplankton, hayvansal olanlarına 
ise zooplankton adı verilir. Göllerde, 
denizlerde ve akarsularda, hatta belirli 
şartlar altında buzullarda bulunabilirler. 
Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin 
büyük çoğunluğunu planktonlar üretir, 
diğer kısmını bitkiler üretir.

PLANKTONLARIN İKİ ÇEŞİT TÜRÜ 
BULUNMAKTADIR

Biyologlar tarafından, türlere ayrılan 
planktonlara ayrı isimler verilmiştir. Bu 
bağlamda bitkisel özellikteki planktonlar 
Fitoplanton, hayvansal özellik gösterenler 
ise Zooplankton olarak adlandırılmıştır. 
Yaşam alanı daha çok okyanus ve denizler 
olarak gösterilen planktonların bunların 
dışında çeşitli akarsularda ve buzluk 
bölgelerde yaşamlarını sürdürebilmektedir. 
Popülasyon bakımından sayılması 
imkansız olan planktonlar, dünya üzerinde 
yer alan deniz, okyanus, dere ve akarsu 
gibi birçok sulak alanda yaşamaktadırlar. 
Doğadaki birçok canlı gibi planktonların 
da ekosistem içerisinde bazı görevleri 
bulunur. Kokkolit adı verilen planktonlar 
da bunlardan biridir. Dimetil Sülfür 

olarak adlandırılan ve bir kimyasal olan 
maddenin atmosfere salınmasında 
kokolitler rol oynamaktadır. Daha sonra 
atmosfere karışan bu kimyasal burada 
Oksijenle birleşir ve ortaya Sülfat adı 
verilen madde ortaya çıkar. Dimetil Sülfür 
ile Oksijenin birleşmesi aslında oldukça 
önemli bir olaydır. Birleşme sonucunda 
ortaya çıkan Sülfat, dünya iklimi için ciddi 
derecede önemli bir rol üstlenir.
Planktonlar deniz altındaki yaşam 
zincirinin en önemli, en can alıcı 
halkalarından biridir. Bu canlıların boyutları 
birkaç mikrometreyi geçmez. 

Bir mikrometrenin bir metrenin milyonda 
biri olduğu düşünüldüğünde, bu canlıların 
gözle görülemeyecek kadar ufak oldukları 
anlaşılacaktır. Peki gözle görülemeyecek 
kadar küçük olan bu canlıları böylesine 
önemli, hatta yaşamın devamlılığı için 
zorunlu yapan hangi özellikleridir?
Fitoplanktonlar bitkisel planktonlardır ve 
temel olarak deniz akıntılarıyla sürüklenen 
tek hücreli mikroskobik organizmalardan 
oluşur. Fitoplanktonlar denizlerdeki 
beslenme zincirinin ilk halkasını oluşturur. 
Ayrıca kara bitkilerinde olduğu gibi, 
doğrudan güneş enerjisini kullanarak 
fotosentez yapar ve kendi besinlerini 
üretirler. Dolayısıyla okyanusların temel 

organik madde kaynağı olan bitkisel 
planktonlar, aynı zamanda oksijen 
çevriminde de dengeleyici bir rol oynarlar.
Fitoplanktonların yaptıkları fotosentez 
işlemleri sırasında havadaki karbondioksit 
emilir ve büyük miktarda oksijen açığa 
çıkar, dünyada bitkilerin her yıl atmosfere 
salıverdiği 110 milyar tonluk miktarın 
%70’i bu yoldan sağlanır.  

Fitoplanktonu oluşturan tek hücreli 
suyosunlarına çok sayıda örnek 
göstermek mümkündür. Yüzeyleri 
geometrik biçimlerle bezeli olan silisli 
kapsülleri sayesinde kolaylıkla tanınan 
Diyatomeler ve iki kamçıları sayesinde 
yer değiştirebilme özelliğine sahip olan 
Dinoflagellatlar, fitoplanktonlara örnek 
olarak gösterilebilir.

Hayvansal planktonlar da genel olarak 
tek hücreli canlılardan oluşur, ama 
bu grupta çok hücreli hayvanlar da 
bulunabilmektedir. Hemen hemen bilinen 
bütün deniz canlısı gruplarının plankton 
biçimleri vardır. Örneğin omurgasız 
hayvanlar larva halindeyken balıklar da 
gelişmelerinin başlangıç evrelerinde 
denizlerdeki geçici planktonları 
oluştururlar. Planktonların hem çok 
değişik türleri hem de her türün kendine 
özgü özellikleri vardır. Burada anlatılan 
çok sınırlı örneklerde de görüldüğü gibi, 
bu mikroskobik canlılarda hem görünüş 
hem de genel yapı olarak bir kusursuzluk 
hakimdir. Bu canlılar dünya üzerindeki 
pek çok dengenin sağlanmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Kaynak: Thema Larousse, Tematik Ansiklopedi. 
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TÜM 
EVAPORA-
TÖRLER 
İÇİN 
EN İYİ 
VAKUM.

Mucize ağaç Moringa’ nın hemen 
hemen her parçasının ayrı bir değeri 
vardır. Zira tohumundan köküne, 
sapına kadar bitkinin her parçasından 
yararlanılmaktadır.

DOĞAL YETİŞME ALANLARI

Anavatanı olan Himalaya eteklerindeki 
Kuzey Hindistan bölgeleridir. Ancak 
sonrasında dünyanın pek çok bölgesine 
kültür türleri gönderilerek yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Şu sıralar Endonezya, Sri 
Lanka, Malezya, Filipinler, Meksika, 
Güney Amerika, Orta Amerika’da da 
yetiştirilmektedir. Afrika’da dahası Orta 
Doğu’da yetiştirildiği bilinmektedir.

Yarı kurak, tropik ve sub tropik iklimlerde 
yetişebilen bir türdür. Soğuğa dayanıklılık 
haritasında USDA 9-10 olarak belirtilen 
bölgelerde de yetiştirilebilmektedir. 
Ancak bu tür yerlerde normal olarak 
ağaç -1 ile -9 derece civarındaki ısılarda 
yapraklarını dökerek, gövdesini kurutarak 
ölür bununla birlikte kendisi derine kök 
yaptığı için bir sonraki bahar ayında 
tekrar yeniden kökten filizlenip, yeniden 
gövde ve dallarını, yapraklarını, çiçeklerini 
oluşturabilmektedir. Toprak tercihi de 
bulunmamaktadır. 

Genel olarak kuru kumlu topraklarda 
iyi yetişebilmektedir ancak en fakir 
topraklarda dahi yetişme kabiliyetine 
sahiptir. Kuraklığa da dayanıklı bir 
ağaçtır. Ağaç çok hızlı büyüyebilirler, ilk 

yıl 4 metre büyüyebilir eğer herhangi 
bir don vs. etkenle karşılaşmazsa sıcak 
iklimlerde ağacın 6-15 metre arası bir 
uzunluğa erişebildiği görülmüştür. Ancak 
kökü derine yaptığı için dar saksılarda 
yetişebilen bir ağaç olmayıp daha çok 
bahçelerde ve çok büyük saksılarda 
yetişilebilmektedir.

AĞACIN KULLANIM ALANLARI

Tohumları Malezya’da fıstık olarak yenilir. 
Kalınlaşmış kökleri yaban turpu gibi 
yenilebilmektedir. Aşırı derecede besleyici 
olan yaprakları yeşillik olarak, salatalarda, 
sebze yemeklerinde yenilebilir. Zira 
yaprakları aynı ağırlıktaki portakalın 7 
misli C vitamini, sütün 4 misli kalsiyum, 
havucun 4 misli A vitamini, sütün iki 
misli protein ve muzun 3 misli potasyum 
içerir. Bununla birlikte ağaç kalsiyum 
oksalat olarak yapraklarında kalsiyumu 
depolamakla bu türden kalsiyum 
depolama vücuda biraz yabancıdır, 
bununla birlikte şu ana kadar bir zararlı 
etkisi de tespit edilememiştir. Ancak 
böbrek taşı sorunu olanların oksalat 
sebebiyle bu bitkiyi dikkatli şekilde 
tüketmeleri veyahut beraberinde oksalatı 
engelleyici gıdalar almaları gerekmektedir. 
Yaprakları kurutulup toz haline getirilerek 
de tüketilebilir.

Bu durumda bir çorba kaşığı toz 1-3 yaş 
arası çocukların kalsiyum ihtiyacının 
%40’ını,protein ihtiyacının %14’ünü, 
demir ihtiyacının %23’ ünü, A vitamini 

ihtiyacının büyük kısmını karşılar. 6 
çorba kaşığı toz ise hamilelik ve emzirme 
süresince bir kadının ihtiyaç duyduğu 
demir ve kalsiyum ihtiyacının çoğunu 
karşılar. Ayrıca Filipinler de vs. ülkelerde 
yaprakları çorba, yemek yapımında ve 
gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Yine yaprakları toz haline getirilip temizlik 
ve arınık etmek içinde kullanılabilir. 
Tohumları %38-40 oranında kurumayan 
Ben (Oil) Yağı içerir; bu yağ resim, güzel 
sanatlarda boya içeriği olarak kullanıldığı 
gibi saat gibi hassas makinelerin 
yağlanmasında kullanılır. Bu yağ temiz, 
tatlı ve kokusuz olduğu için parfüm ve saç 
bakım ürünlerinde de kullanılır.

Ağacı kereste olarak kullanılabildiği gibi; 
bahçelere çit olarak da kullanılabilir. 
Yağının çıkarılması sonrası kalan tohum 
posası ve tohumları anti bakterial özelliği 
sayesinde su dezenfektasyonu için belli 
miktarları aşmamak kaydıyla kullanılabilir.

Buna ilaveten bitki gövdesi 
çeşitli ülkelerde kök boya olarak 
kullanılmaktadır. Yine Hindistan ve 
Sri Lanka’da yerel halk çocuk sahibi 
olabilmek için tohumlarını ilaç gibi 
kullanmaktadır. Ayrıca açlıkla mücadele 
için tavsiye edilen ve kullanılan 
ağaçlardan biridir. 

Kaynak: Focus 

MORINGA AĞACININ YERE DÜŞEN TOHUMLARI IÇME SUYUNU TEMIZLIYOR. AĞACIN BU ÖZELLIĞI, 
SUDAN’DA NIL KENARINA KURULU KÖYLERDE ÇOK IYI BILINIYOR VE KULLANILIYOR. MORINGA 
AĞACININ TOHUMLARININ 100 GRAMI, BIR LITRE SUYUN IÇINDEKI PISLIKLERIN DIBE ÇÖKMESINI 
VE YÜZDE 99 ORANINDA BAKTERILERIN ÖLMESINI SAĞLIYOR. BILIM ADAMLARI ÜÇÜNCÜ DÜNYA 
ÜLKELERI IÇIN ÇOK PAHALI OLAN SU TEMIZLEYICI AMONYUM SÜLFAT MADDESININ YERINE 
GEÇEBILECEK UCUZ BIR YÖNTEM OLABILECEK BU AĞAÇLA ILGILI ARAŞTIRMA YAPIYORLAR.

BIR YIL IÇINDE ÜÇ METRE BÜYÜYEBILEN VE ON METREYE KADAR 
ULAŞABILEN MORINGA AĞACI,  DIYABET, YÜKSEK TANSIYON VE 
ANEMI HASTALIKLARI IÇIN KULLANILAN BAZI ILAÇLARA HAM 
MADDE SAĞLIYOR. AYNI ZAMANDA, BITKININ TOHUMLARINDAN 
ELDE EDILEN YAĞ, MAKINE YAĞI YA DA ENERJI KAYNAĞI OLARAK 
KULLANILABILIYOR. 

MUCIZE AĞAÇ 
MORINGA
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TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI
HUBUBAT ANALIZ LABORATUVARI
Ekmeklik buğdaydan, makarnalık 
buğdaya; mısırdan, yağlı tohumlara 
varana dek pek çok ürünün analizi, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
laboratuvarda gerçekleştiriliyor.

“TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI 
HUBUBAT LABORATUVARI”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin laboratuvar 
hizmetleri ihtiyacını karşılamak amacıyla 
1977 yılında kurulan Ürün Teknolojisi 
ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bugün, 
Türkiye’nin özellikle hububat konusundaki 
en kapsamlı laboratuvarı.

Laboratuvarın çalışmaları hakkında Web 
Tarım TV’ye bilgi veren Ürün Teknolojileri 
ve Laboratuvarı Şube Müdürü Hidayet 
Fodul, Ürün Teknolojisi ve Laboratuvarı 
Şube Müdürlüğü’nün, dünyada 96 
laboratuvarın katıldığı uluslararası 
yeterlilik testi yapan kuruluşun üyesi 
olduğunu belirtti.

Laboratuvar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
faaliyet konusuna giren, haşhaş 
kapsülü ve uyuşturucu maddeler 
dışındaki ürünlerin, fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyolojik, mikotoksin ve teknolojik 
analizlerini yaparak sonuçlarını 
değerlendiriyor. Birimi ile ilgili konularda 
eğitim hizmeti de veren Ürün Teknolojileri 
ve Laboratuvarı Şube Müdürlüğü çalışma 
alanları ile ilgili dış kuruluşlara teknik 
destek verip görüş bildiriyor.

‘REFERANS YETKİLİ 
SINIFLANDIRICI’ LİSANSI

18 Mayıs 2011 tarihinde Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından “Referans 
Yetkili Sınıflandırıcı” olarak lisanslandırılan 
Ürün Teknolojileri ve Laboratuvarı Şube 
Müdürlüğü; o günden sonra hububat, 
baklagiller ve yağlı tohumlar ürün 
gruplarında analizlerine devam etti.
Hasat dönemi başlangıcında o yılki 
hububat üretiminin kalitesiyle ilgili, 
bir ön değerlendirme yapmak üzere 
TMO’nun aldığı ilk alım numunelerinden 
Laboratuvarda analizler yapılıp, sonuçlar 
ilgili birimlere iletiliyor.

Hububatta en önemli kalite kriteri olan 
“protein miktarı”, Laboratuvarda “Keldal 
Metodu” denilen bir yöntemle analiz 
ediliyor.

Yapılan analizlerin en önemlilerinden bir 
tanesinin, fiziksel analiz olduğunu anlatan 
Laboratuvar Müdürü Hidayet Fodul, bir 
ürünün numune kayıt bölümüne girdiği 
andan itibaren hangi tür analiz istenmişse 
laboratuvarda o analizlerin yapıldığını 
belirtti.

“DIŞARDAN GELEN ÜRÜNLERİN DE 
ANALİZLERİ YAPILABİLİYOR”

Ürün Teknolojisi ve Laboratuvarı Şube 
Müdürlüğü’nde sadece TMO’ya gelen 
ürünlerin değil talep edilmesi halinde 
dışardan verilen numunelerin de analizleri 
yapılabiliyor. Dışardan analiz yaptırmak 
isteyenlerin laboratuvarın internet 
sayfasındaki başvuru kısmını doldurmaları 
gerektiğini hatırlatan Şube Müdürü 
Fodul, başvurusu yapılan numunelerin, 
ücret karşılığı istenilen analizlerinin 
yapılabileceğini söyledi. 

“Laboratuvarımızda herkes analiz 
yaptırabilir. Bunun için başvuru yapan 
kişi ya da kuruluş, TMO web adresimizde 
Ürün Teknolojisi ve Laboratuvarı Şube 
Müdürlüğü başlığı altındaki ‘başvuru 
formu’nu doldurmalı, analiz ücretlerini 

banka hesap numaralarına yatırmalı, 
dekontlarını numuneyle birlikte 
laboratuvarımıza ulaştırmalılar.”

Her çeşit buğdayın her türlü mamul 
maddede kullanılamayacağını 
söyleyen Fodul, buğdayların ekmeklik 
ve makarnalık olarak iki ana sınıfa 
ayrıldığını belirtti. “Buğdaylar ekmeklik ve 
makarnalık olarak sınıflandırılmaktadır. 
Ekmeklik buğdaylar sertliklerine ve 
rengine göre sınıflandırılırken; makarnalık 
buğdaylar bulgur, irmik ve makarna 
üretiminde kullanılan protein oranı yüksek 
durum buğdaylarıdır.”

HAMURLARIN YOĞURMAYA VE 
UZAMAYA GÖSTERDİĞİ DİRENÇ 
TEST EDİLİYOR

Laboratuvarda ayrıca ekmeklik ve 
makarnalık buğdaylardan alınan un 
örnekleriyle, hamurun yoğurmaya ve 
uzamaya karşı gösterdiği direnç test 
ediliyor. 

Kaynak: TarımTV Haber: Hülya OMRAK
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Milli-Q® IQ 7000
Ultra saf su sistemi

• Mobil cihazlarınızda olduğu gibi dijital 
dokunmatik ekran ile kolay kullanım

• Cıva içeriği olmayan çevre dostu UV lamba
• Yeni içeriği ve tasarımı ile %33 oranında 

küçültülmüş kartuşlar

Ve bir çok yeni özelliği ile Milli-Q® IQ 7000 
laboratuvarlarda kullanıcılarını bekliyor.

Merck Yaşam Bilimleri
T: +90 216 578 66 00  
E: bilgi_mm@merckgroup.com
merckmillipore.com
facebook.com/MerckLifeScienceTurkey

Laboratuvar uygulamalarınızdaki ultra saf 
su ihtiyacınızı hiç olmadığı kadar kolay ve 
verimli şekilde karşılayın.

NASA, YAŞANABILIR BÖLGEDE DÜNYA 
BÜYÜKLÜĞÜNDE 7 GEZEGEN KEŞFETTI
NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu, tek 
bir yıldız etrafında Dünya boyutunda 7 
gezegenin bilinen ilk sistemini keşfetti. 
Bu gezegenlerin üçü yaşanabilir bölgede. 
Ana yıldızın etrafında bulunan kayalık 
gezegenin su bulunduruyor olma ihtimali 
var.

Bu keşif, Güneş sistemimizin dışında tek 
bir yıldız etrafında ve yaşanabilir bölgede 
bulunan en fazla sayıdaki gezegen olarak 
kayıtlara geçti. Yedi gezegenin tamamında 
da doğru atmosfer koşulları altında su 
bulunuyor olabilir ancak kesin olarak 
yaşanabilir bölgenin tam içinde bulunan 3 
gezegende bu şans daha fazla.
Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı 
Thomas Zurbuchen şu açıklamayı yaptı: 
“Bu keşif, yaşanabilir çevre bulma 
konusundaki bulmacanın önemli bir 
parçası olabilir. ‘Yalnız mıyız’ sorusuna 
cevap bulmak en üst bilim önceliğidir. 
Yaşanabilir bölgede ilk defa bu tarz 
gezegenler bulmak, bu amaca yönelik 
olağanüstü bir adım.“
Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı (235 trilyon 
mil) uzaklıkta, kova takımyıldızı içinde 

bulunan gezegen sistemi bize biraz daha 
yakın. Çünkü güneş sisteminin dışında 
bulunuyorlar Bu gezegenler bilimsel 
olarak dış gezegenler olarak bilinirler.
TRAPPIST-1 olarak bilinen bu dış 
gezegen adını Şili’de bulunan The 
Transiting Planets and Planetesimals 
Small Telescope’ tan (TRAPPIST) almıştır. 
Araştırmacılar, Mayıs 2016’ da TRAPPIST 
kullanarak sistemde üç gezegen 
keşfettiklerini açıkladılar. Spitzer Uzay 
Teleskobu ve diğer teleskoplar ile bu 
gezegenlerin ikisinin varlığı desteklendi 
ve beş tane daha keşfedilerek sayıları 
yediye yükseltildi. Yeni sonuçlar çarşamba 
günü Nature dergisinde yayınlandı ve 
Washington’daki NASA karargâhında kısa 
bir toplantı ile açıklandı.

Ekip, Spitzer verilerini kullanarak ekip 
yedi gezegenin boyutlarını tam olarak 
öldü ve altı tanesinin kütlelerinin ilk 
hesaplarını geliştirerek yoğunluklarının 
tahmin edilmesini sağladı.
Yoğunluklarına bakıldığında, TRAPPIST-1 
gezegenlerinin tümü kayalık olabilir. 
Daha fazla gözlem ile yüzeylerinde su 

olup olmadığı araştırılacak. Yedinci ve en 
uzaktaki dış gezegen kütlesi hakkında 
henüz bir tahmin bulunmamakta. Bilim 
insanları donmuş, “kartopu benzeri” bir 
dünya olabileceğine inanıyorlar, ancak 
kesin bilgi için daha fazla gözlem gerekli.
Liege Üniversitesi’ndeki TRAPPIST 
incelemesinin baş araştırmacısı olan 
Michael Gillon, “TRAPPIST-1’in yedi 
harikası, bu yıldız türünde yörüngede 
bulunan ilk Dünya boyutundaki 
gezegenlerdir. Ayrıca potansiyel olarak 
yaşanabilirliği incelemek için oldukça iyi 
bir hedef. ” ifadelerini kullandı.
Gezegenler birbirine çok yakın. Bir kişi 
bu gezegenlerden birinin yüzeyinde 
durduğunda diğer gezegene bakarak 
komşu gezegenin jeolojik özelliklerini 
veya bulutlarını gözlemleyebilir.
Gezegenler yıldızlarına kilitlenebilir; bu 
da gezegenin aynı tarafının daima yıldıza 
baktığı anlamına gelir, bu nedenle her iki 
taraf sürekli gündüz veya gece olur.
Güneş etrafında dönen Dünya’yı izleyen 
kızılötesi bir teleskop olan Spitzer, 
TRAPPIST-1’i incelemek için çok uygun 
çünkü yıldız kızılötesi ışıkta parlıyor ve 

dalga boyları gözün görebildiğinden 
daha uzun. Spitzer, 2016 sonbaharında 
TRAPPIST-1’i yaklaşık olarak 500 saat 
boyunca gözlemledi. Spitzer, sistemin 
karmaşık mimarisini ortaya çıkarmak ve 
gezegenlerin hareketini gözlemlemek için 
benzersiz bir konuma sahip. Mühendisler, 
Spitzer’ın “warm mission” sırasında 
transit gezegenleri gözlemleme yeteneğini 
optimize etti.

Kaliforniya Pasadena’daki Caltech / 
IPAC’deki NASA Spitzer Bilim Merkezi 
yöneticisi Sean Carey, “Bu 14 yıllık Spitzer 
operasyonlarında gördüğüm en heyecan 
verici sonuçtur. Spitzer, James Webb 
Uzay Teleskobunun takip edebilmesi için 
bu gezegenler konusundaki anlayışımızı 
artıracağız. Sistemin daha fazla 
gözlemlenmesi, daha fazla sırrı açığa 
çıkaracaktır” dedi.

Spitzer keşfini takiben NASA’nın Hubble 
Uzay Teleskobu, yaşanabilir bölgede 
bulunan 3 gezegen de dahil olmak üzere 
4 gezegenin taramasını başlattı.
Kaynak: NASA
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38 kişinin katili Dr. Harold Shipman, Nazi 
“Ölüm Meleği” Josef Mengel, savaş suçlusu 
psikiyatrist Dr. Rodovan Karadzic ve tarihteki 
diğer örnekler.Seri cinayete eğilimli kişiler 
neden doktorluk mesleğini seçiyor?

Doktorlar ve tüm sağlık personeli, toplumun 
en popüler ve güvenilir kesimini oluşturuyor. 
Doktorlar, toplum içinde en üst düzeyde 
saygı görürken, toplumun melekleri 
hemşireler çok seviliyor.
Ancak, eski bir aile hekimi olan Harold 
Shipman’ın geçen şubat ayında 15 hastasını 
öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse 
mahkûm olması ve bu sayının, kanıtlarla 
birlikte 38’e yükselmesi, tüm dünyada şok 
etkisi yarattı. Benzer bir örneğe 1990’lı 
yıllarda da rastlanmıştı. Hemşire Beverly 
Allitt, 4 çocuğu insülin vererek öldürmüş, 
diğerlerini de öldürmeye teşebbüs ederken 
yakalanmıştı. Tarihte doktorların ve sağlık 
personelinin işlediği cinayetlere göz 
atıldığında, ister istemez zihinlerde şu soru 
yankılanıyor: Bir doktor, bir hayata nasıl son 
verebilir? 

Tarihteki doktor cinayetlerinin bir kısmının, 
Shipman örneğindeki gibi saldırgan 
güdülerini kontrol edemeyenlerce, diğer 
bir kısmının ise, sistemli şekilde ırkçı 
politikalara alet olan ya da toplumsal 
baskılar altında ezilen kişilerce işlendiği 
görülüyor. 

III. Reich döneminde, Nazi doktorlar 
toplumdaki zihinsel ve fiziksel özürlüleri, 
ırkçı kaygılar nedeniyle öldürdüler. Dahası, 
Yahudiler ve Çingeneler üzerinde insanlıkdışı 
tıbbi deneyler gerçekleştirdiler. 
Günümüz batı toplumlarında bile, kimi 
zaman doktorlar bir ölümün yöneticiliğini 
yapabiliyorlar. Örneğin, ABD’de idam cezası 
almış bir suçluya zehir, doktor kontrolünde 

enjekte ediliyor. Kuşkusuz bu, yasanın 
getirdiği bir zorunluluk, ancak nasıl oluyor 
da bir doktor, tıbbi bilgisini bir hayata son 
vermek doğrultusunda kullanabiliyor? 

Böyle talihsiz örneklere her çağda rastlandı. 
19. yüzyılda seri cinayetler işleyen 
Karındeşen Jack’ın tıbbi eğitim görmüş 
olduğu anlaşıldı. Çünkü kurbanlarını 
öldürme biçimi, anatomik bilgisinin tam 
olduğunu ortaya koyuyordu. 1910’da Dr. 
Hawley Harvey Crippen, önce karısını 
zindana kapattı. Daha sonra da, bedenini 
parçalara ayırdı. Metresiyle birlikte ülkeyi 
terk etmek üzereyken yakalandı. Tıbbın 
cinayete alet edilmesi, savaş dönemlerinde 
daha da kolaylaşabiliyor. Buna en somut 
örnek, “Ölüm Meleği” lakaplı Nazi Dr. 
Josef Mengele... Bosnalı Sırplar’ın lideri 
psikiyatrist Dr. Rodovan Karadzic&#8217;in 
etnik temizlik adı altında işlediği cinayetleri 
de unutmamak gerek...

Doktor cinayetlerinde Shipman kadar 
sabıkalı bir başka isim de, Eastborne’da 
aile hekimliği yapan John Bodkin Adams... 
1957 yılında tıbbi teknikler kullanarak dul 
bir kadını öldürmek suçundan yakalanan 
Adams’ın, 400 hastanın ölümünden sorumlu 
olduğu açıklanmıştı.
Bazı psikologlar, katil ruhlu kişilerin 
doktorluk mesleğini kullanarak çok daha 
rahat cinayet işleyebileceklerini belirtiyorlar. 
Psikolog Ian Stephen bu durumu şöyle 
açıklıyor: “Shipman örneğini ele alalım. 
Kişisel tatminsizlikte doktor olmak ona 
büyük avantajlar sağlıyordu. Sorumluluk, 
güç ve statü...” 
Tıp eğitiminde öğrencilere tüm 
duygularından arınmaları öğretiliyor. 
Örneğin, bir ameliyat sırasında hasta, 
yaşayan, nefes alan, hisseden bir insan 
gibi değil de, kalp, beyin gibi sadece organ 

olarak değerlendiriliyor. Kuşkusuz ameliyatın 
başarısı için böyle bir konsantrasyon gerekli. 
Ancak, şaşırtıcı bir gerçek, seri cinayetler 
işleyen katillerde de bu özellik var. Cerrahlar 
hastayla kişisel ilişkilerini nasıl kesiyorlarsa, 
katiller de kurbanlarıyla aynı süreci yaşıyor. 
Bu, ikinci aşamada insanlıktan uzaklaşmaya 
kadar varıyor.

Karındeşen Jack adıyla ün salan Peter 
Sutcliffe’den, hemşire Beverley Allit’e kadar 
seri cinayete eğilimli kişiler incelendiğinde, 
bunların sağlık merkezi, hastaneler ya da 
bakımevleri gibi yerlerde çalışmayı tercih 
ettikleri dikkat çekiyor. Bu bağlamda, 
Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonucu 
çok ürkütücü. Çünkü, seri cinayetler işleyen 
5 kadından birinin hemşire olarak çalıştığı 
tespit edilmiş. 

Kimse katil doğmuyor, beklenmeyen çevre 
faktörleri, çocukluktan kalan etkiler kişiyi 
bu yola sürüklüyor. Psikolog Stephen, 
Shipman’ı katilliğe iten nedenin, henüz 17 
yaşındayken annesinin göğüs kanserinden 
öldüğü güne kadar uzandığını ileri sürüyor. 
“Shipman’ın her cinayetinde, annesinin 
ölümünü yeniden yaşadığına inanıyorum. 

Aslında o geçmişiyle hesaplaşıyordu. 
Bu kompülsif, yani içten gelen itici bir 
zorlamaya dayanan bir davranış tarzı. Her 
öldürdüğü kişide, annesinin kanserden 
çektiği acıyı dindiriyordu. Çünkü 17 yaşında 
genç bir çocukken, onun acıları karşısında 
çaresiz kalmıştı.”
Shipman’ın neden kurbanlarını hep 
kadınlardan seçtiği, onlarla ilk başta güven 
ilişkisine girdiği ve sonunda onları eroinle 
öldürdüğünün yanıtı burada yatıyor olabilir. 

Psikiyatrist Dr. Richard Badcock seri katilleri 
güdüleyen diğer bir özelliğin, kontrol etme 

arzusu olduğunu belirtiyor. Kimin yaşayıp 
kimin ölmesi gerektiğini kontrol etmek, 
bu kişilerin kendilerini tanrılaştırmasını 
da sağlıyor. Badcock, Shipman örneğinde 
bunun da dikkate alınması gerektiğini 
vurguluyor. 

Uluslararası tıp kuruluşları, doktorların 
insan hakları ihlali yapan rejimlerde 
görev almalarını yasaklıyor. Ancak 
engelleyemedikleri örnekler de var. Örneğin, 
savaş suçlusu Dr. Rodovan Karadzic 
bunlardan biri. Shipman örneğinden farklı 
olarak, onun cinayeti kendi başına işlediği 
söylenemez. Ancak, onu harekete geçiren 
güdü yine aynıydı: güçlü olma arzusu... 
Bilgilerini insanları etkilemekte, soykırımı 
haklı göstermekte ustaca kullandı.

İnsanlarda yıkıcılık ve yapıcılık özellikleri 
mevcut. Yapıcılığın ağır bastığı kişilerde 
istenmeyen davranışlar daha kolay 
önlenebiliyor. Belki Josef Mengele farklı 
bir dönemde yaşasaydı, çok başarılı bir 
doktor olarak adını duyuracaktı. Ancak 
toplumsal koşullar, otorite baskısı ondaki 
yıkıcılığı kamçıladı. Böylece binlerce insanın 
ölümünden sorumlu “Ölüm Meleği”ne 
dönüştü. Yaşadığı hastalık nedeniyle içine 
kapalı bir çocukluk dönemi geçirmiş; katı 
bir anne ve baskıcı bir baba tarafından 
büyütülmüştü. Bu olaylar çerçevesinde 
Nazizm, Mengel’deki sadist duyguları ortaya 
çıkarmaya yetip artmıştı bile... 

Bu örnekler, doğaldır ki tüm tıp dünyasına 
mal edilemez. Çünkü büyük bir çoğunluğu 
insan hayatını kurtarmak için alın teri 
dökerken, istisnalar bu kutsal dünyayı 
zedeleyemez.

BIR DOKTOR NEDEN ÖLDÜRÜR?

ÇIKOLATADAN
VAZGEÇEMEMEMIZIN NEDENI !

ÇIKOLATA YERKEN KENDINIZI 
DURDURAMIYOR MUSUNUZ? 
PEKI NEDEN ÇIKOLATAYI 
BU KADAR ÇOK TÜKETMEK 
ISTIYORUZ? 

Açıklaması çok basit gibi görünür 
‘Çikolatayı seviyoruz çünkü tadı güzel’. 
Ancak çikolatayı sevmemizin nedeni 
bundan çok daha fazlası. Çikolatanın 
vazgeçilmez olmasının sırrının yağ ve 
karbonhidrat bağlantıları olduğu öne 
sürülüyor.

‘LİMONATA VE HİNT AĞACI’

Çikolata binlerce yıldır Amerika’da 
yetişen ve tüketilen kakao 
tohumlarından yapılır. Maya ve Aztekler 
kakao tohumlarından yaptıkları içeceğe 

‘acı su’ adını verdiler. Bunun nedeni ham 
kakao tohumlarının tadının acı olmasıdır. 
Tohuma ulaşmak için öncelikle 
kakaonun kalın kabuğunun çatlatılması 
gerekir, açığa çıkan posa limonata ve 
hint ağacının karışımı yoğun tropikal 
lezzete sahiptir. 

Bu lezzet tatlı, asidik ve fazlasıyla 
yapışkandır. Sonrasında tohumlar ve 
posa kuruyup kavrulana kadar fermente 
edilmeye bırakılır. Kavurma işlemi 
3-metilbutanoik asit ve dimetil trisülfür 
gibi bir dizi kimyasal bileşenler ortaya 

çıkarır. Bu ve diğer aroma bileşenlerinin 
kombinasyonu ile vazgeçemediğimiz 
eşsiz bir kimyasal yapı ortaya çıkar.
Çikolatadan vazgeçmememizin nedeni 
tabiki bunlarla sınırlı kalmıyor. İçeriğinde 
bulunan psikoaktif kimyasallar 
sayesinde çikolata tüketim isteğimiz 
artıyor. Bununla birlikte dilimizin 
çikolatanın kremsi yapısını hissettiğinde 
duyduğu haz bizi daha çok çikolata 
tüketmeye iten başka bir neden.

Kaynak: BBC
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Sahi ne için gelmiştiniz? 30 saniye önce 
aklınızda olan şeyi bu kadar kısa sürede 
nasıl unutabilirsiniz?
Merak etmeyin, bu durum sadece sizin 
başınıza gelmiyor. Buna “kapı etkisi” 
deniyor ve aslında beyninizin düzgün 
çalıştığını gösteriyor.

Bilim insanları önceleri hafızanın bir 
dosya dolabı gibi işlediği görüşünü 
savunuyorlardı. Yani siz bir deneyim 
yaşadığınızda, bunun beyninizdeki 
kendi dosyasının içine kaldırıldığını 
düşünüyorlardı. Geri dönüp dosyayı 
açtığınızda, her şeyin değişmeden, yerli 
yerinde olacağı sanılıyordu. Bu insanın 
aklında düzenli ve sevimli bir algı 
oluştursa da maalesef doğru değil. 

İnsan beyni sanılandan çok daha 
karmaşık ve sofistike bir yapıya sahip. 
Beyni onlarca görev ve uygulamanın 

aynı anda çalıştığı süper yüksek güçlü 
bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz.

30 SANİYE ÖNCE AKLINIZDA OLAN 
ŞEYİ BU KADAR KISA SÜREDE 
NASIL UNUTABİLİRSİNİZ?

2011 yılında yapılan bir çalışmada, 
beyindeki bu kapı etkisinin, beyinde 
birçok programın aynı anda devam 
etmesinin bir sonucu olduğu ortaya 
çıktı. Araştırma kapsamında 55 
üniversite öğrencisinden bir bilgisayar 
oyunu oynamaları istendi. Bir çeşit 
sanal inşaat oyunu olan bu oyunda, 
bir odadakilerin nesnelerin bir başka 
odaya taşınması isteniyordu. Katılımcılar 
her seferinde eşyaları bir odadan 
diğerine geçirdiğinde, bir başka 
eşyanın görüntüsü ekranda beliriyordu. 
Eğer bu görüntüsü verilen eşya daha 
önce taşıdıkları veya o sırada taşıyor 

oldukları eşya ise, katılımcılar “Evet” 
tuşuna tıklıyordu. Bazen bu görüntüler, 
katılımcılar odaya yürüdükten sonra, 
bazen de katılımcılar odanın içindeyken 
ortaya çıkıyordu. Araştırmacılar daha 
sonra bu oyunu gerçeğe uyarlayarak 
deneyi tekrarladı ancak bu sefer 
katılımcıların taşıdıkları eşyalar kutuların 
içine saklandı ve iki kez kontrol etmeleri 
engellendi.

Deneyin sonunda sanal ve gerçek 
hayattaki tecrübelerden elde edilen 
sonuçlar neredeyse aynıydı: Basit bir 
eylem olan kapıdan çıkma eylemi, 
insanlara ne yapıyor olduklarını 
unutturuyor. Üstelik buna sebep 
olan şey, mesafe değil. Aynı odanın 
içindeyken, insanların hafızaları 
çoğunlukla durağan bir halde oluyor. 
Ancak bir eşikten geçmek, sanki 
hafızalarını çalkalamış gibi bir etki 

yaratıyor. Basit bir eylem olan kapıdan 
çıkma eylemi, insanlara ne yapıyor 
olduklarını unutturuyor.

Araştırmacılar, katılımcıların beyinlerinin 
kapı eşiklerini bir çeşit kesim 
noktası gibi algıladıklarını tespit etti. 
Katılımcıların yaptıkları taşıma eylemi 
ve hafızaları, sanki bir duvara çarpıyor. 
Diğer odaya geldiklerinde ise bu 
sefer hafızada yeni bir sayfa açılıyor. 
Katılımcıların zihinlerindeki bilgisayar 
mekansal farkındalık, hareket ve 
hafıza görevlerini birleştiriyor. Ancak 
her bir görev dikkat gerektirdiği için, 
kişi tek bir seferde hepsine birden 
dikkatini yoğunlaştıramıyor. Peki kapı 
etkisinden kurtulmanın bir yolu var mı? 
Muhtemelen vardır ancak bilim henüz 
bunu bulabilmiş değil.
Kaynak: Mental_floss

BIR ODAYA GIRDIĞIMIZDE, ORAYA NE
IÇIN GELDIĞIMIZI NEDEN UNUTURUZ?

MUTFAK TEZGAHININ ÜZERINDE ANAHTARLARINIZI MI 
UNUTTUNUZ? GERI DÖNÜP ANAHTARLARI ALMAK IÇIN 
MUTFAK KAPISINA GELDIĞINIZDE BIRDEN NE IÇIN GELDIĞINIZI 
UNUTURSUNUZ. 
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Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve 
Laboratuvar Fuarları 20-22 Nisan 2017 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, 
laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, 
üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri 
elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi 
ve daha birçok ilgili sektör temsilcileri, 
akademisyenler ve profesyonellerce ilgi 
ile izlenen fuar ve konferans sektörlerdeki 
en son teknolojik gelişmeleri gündeme 
taşıdı.

ÜLKEMİZDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ 
ALANINDA GERÇEKLEŞEN İLK CANLI 
LABORATUVAR ATÖLYESİ: OPENLAB

Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve 
Endüstri Fuarı, yaşam bilimlerinin 
farklı endüstrilerdeki uygulamalarına 
teknoloji ve hizmet üreten “Biyoteknoloji” 
uzmanları, konunun Türkiye’deki tek 
fuarında bir araya geldi. Son derece geniş 
bir sektorel alana yayılan biyoteknoloji 
endüstrisi, temel araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle 
üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş 
know-how ve uygulamaları ile sektör 
uzmanlarının karşısına çıktı.

OpenLab Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi 
ile Türkiye’de ilk defa fuar ortamında 
moleküler biyoloji alanında canlı 
laboratuvar uygulaması hayata geçirildi. 
Uygulama pratiklerinin kullanıcılar 
tarafından gözlemlenmesini ve 
deneyimlenmesini hedefleyen OpenLab 
Canlı Laboratuvar uygulaması; CBA Bilim 
ve Teknoloji Buluşması’nın en önemli 
etkinliklerinden biri oldu.

Bilimsel koordinasyonu Boğaziçi 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Prof. Dr. Nesrin Özören ve 
ERES Biotechnology firmasından Elçin 
Ekşi tarafından yapılan etkinlikte; DNA 
Saflaştırma İstasyonu, Mikroskop ile 
Gözlem İstasyonu, Antibiyotik Direnç 
Deneyi İstasyonu ve PCR ile Sütte Bakteri 
Tespiti analizleri gerçekleştirildi.

TEMİZODA, BİYOTEKNOLOJİ, ANALİZ 
VE LABORATUVAR FUARI’NDA 
SEKTÖR DEĞERLENDİRİLDİ

Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve 
Laboratuvar Fuarı’nda katılımcı firma 
temsilcileri sektörü ve sektörün geleceği 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

“SEKTÖRÜMÜZÜN DAHA ÖNCE 
İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR FUAR”

Tetra firmasının Bölge Satış Müdürü 
Mehmet Özulu, ’’Fuar güzel geçti. Bizim 
sektörümüz genel anlamda yüksek 
teknolojili ürünlerin ticareti ile ilgili 
olduğu için her zaman ilerlemeye açık. 
Önümüzdeki yıllarda mutlaka ilerlemeler 
olacaktır. Sektör olarak amacımız, ithalat 
ağırlıklı sektörümüzün iç piyasalarda 
üretime dönmesini sağlamak ve Türk 
malı üretimlerin olmasını sağlamak. Biz, 
ithalatçı firmayız. 

Genel anlamda Ar-Ge alanında yapılan 
bütün çalışmalarda bizim sektörümüzün 
ürünleri kullanılıyor. Her sektörde Ar-Ge 
amaçlı yapılan çalışmalarda, bu sektörün 
ürünleri yoğun olarak kullanılıyor. 
Umuyoruz ki önümüzdeki kısa ve orta 
vadede Türk ürünleri sektörde yerini alır’’ 
dedi. 

“DEVLETİN BU ALANDA TEŞVİKİ 
GEREKİYOR’’ 

Laboratuvar cihazları denildiğinde çok 
geniş bir alana yayıldığını vurgulayan 
Prizma Laboratuvar Ürünleri firmasının 
kurucu ortağı Ayhan Uçkun, ’’Medikal dışı 
laboratuvar cihazlara ağırlık veriyoruz, 
bunlar araştırma ile ilgi cihazlar. Bu 
fuarda bu tür firmalar toplamış durumda. 
Sektörümüz çok dinamik. Diğer üretim 
yapan sektörlere altyapı oluşturan sektör. 
Onların Ar-Ge çalışmalarına destek veren 
sektör. 

Dünyadaki teknolojik gelişmeyi Türkiye’ye 
getirme özelliği var. Gıda, tarım, ilaç gibi 
endüstrilerde ürünlerin güvenliğini, insan 
güvenliğini, insan sağlığını korumakta 
ve çevre ile ilgili faaliyetlerde çevre 
koruyucu özellikler sağlıyor. Bu konudaki 
teknolojileri geliştiriyor. Ayrıca üretim 
maliyetlerini düşürüyor. Devletin bu 
alanda teşviki gerekiyor, Ar-Ge’ye daha 
çok pay ayırması gerekiyor. Destekler 
geldiğinde ihracatın bu sektörde 
artacağına inanıyorum’’ diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 
YERLİ ÜRÜNLER BİRAZ DAHA 
GÜÇLENECEK”

Fuar, özellikle sektörümüzün ihtisas 
fuarlarında bir tanesi olma yolunda 
ilerliyor diyen Çalışkan Laboratuvar 
Ürünleri firmasının yetkilisi Alper Çalışkan, 
’’Bu yıl fuarın 2’ncisi düzenleniyor. Fuarın 

TEMIZODA, 
BIYOTEKNOLOJI, 
ANALIZ VE 
LABORATUVAR 
FUARI 
GÖZ DOLDURDU

2’nci kez yapılması ayrıca önem arz 
ediyor. Biz laboratuvar cihazları ve temel 
laboratuvar malzemeleri sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörün 
önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini ve 
yerlileşeceğini düşünüyorum. Özellikle 
ithal ürün tedarik eden firmalar olarak, 
Türkiye’de biraz zorlandığımız için üretim 
yolunu tercih ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde yerli ürünler biraz 
daha güçlenecek ve sektörümüzde yerlilik 
aratacak diye düşünüyorum. Yerli üretici 
olduğumuz için, yerli üretici olma yolunda 
faaliyet gösterdiğimiz için ilk olarak, 
ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. 
Dolayısıyla ülkemizde kalacak bir katma 
değerden bahsedebiliriz. Bu anlamda 
da Türkiye ekonomisine bir katkı 
sağlayacağız diye tahmin ediyorum. Uzun 
vadedeki amacımız, ihracatı arttırmak 
ve bu sayede ülkemizin cari açığının 
kapanması yönünde bir miktar katkımız 
olacak diye düşünüyorum’’ açıklamasında 
bulundu.’’

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİDE 
GECİKMİŞ BİR ÜLKE

Türkiye’nin biyoteknolojide gecikmiş 
bir ülke olduğunu dile getiren Sartonet 
Seperasyon Teknolojileri firmasının Genel 
Müdürü Ömer Toprak, “Bu gecikmeyi 
süratle kapatmaya çalışıyor. Güzel yollar 
alınıyor diye düşünüyorum. Titiz ve 
güzel bir fuardayız. Türkiye biyoteknoji 
konusunda yıllarca yerinde saydı. 
Bugünkü hükümet bu konuya çok ciddi 
teşvik veriyor. Yıllarca yerinde duran 
biyoteknoloji konusu bir anda canlandı. 
Firmamız 148 yılık bir firmadır. Hassas 
terazileri ile ün yapmış ve rekorlar 
kitabına girmiş firmadır. Tükenmez 
kalemle koyduğunuz noktada bıraktığınız 
mürekkebin miktarını ölçebilecek 
hassasiyette teraziler üretebilen 
bir firmadır. Ayrıca bir üniversite ile 
çalışmalarda bulunup membran filtreyi 
buldu. Membran filtre; insan derisi ile 
aynı özelliği gösteren filtrelerdir. Filtreyi 
ilgilendiren çok değişik ürünler üretmeye 
başladı’’ şeklinde konuştu.

19-21 Nisan 2018’de yenisi düzenlenecek 
fuarın çalışmalarına şimdiden başlandı.
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Uzmanlık alanlarına odaklanmasıyla tanınan Chemspec Europe, ince 
ve özelleşmiş kimyasallar sektöründen uluslararası uzmanları bir 
araya getiren en önemli etkinliktir. İleri düzeyde özelleşmiş ürünler ve 
sipariş üzerine hazırlanan çözümler arayışındaki doğrudan müşteriler 
ile temsilcileri, dünyanın her köşesinden belli başlı şirketleri burada 
bulacak, ince ve özelleşmiş kimyasal maddelerin olabilecek en geniş 
yelpazede sunulduğunu görecektir.

Fuarda olağanüstü networking fırsatlarından yararlanabilir, üst düzey 
konferanslara katılarak araştırma ve geliştirme alanındaki en yeni 
sonuçları öğrenebilirsiniz. 

Üst düzey konferanslar!  

 Agrokimyasal Perspektif Konferansı

 Chemspec Kariyer Kliniği

 Farmakolojide Dış Kaynak Kullanımında 
 En İyi Uygulamalar Paneli        

 İlaç Sanayisinde Güncellik Konferansı   

 REACHReady Yönetmelik Hizmetleri Konferansı

 RSC Sempozyumu  

Chemspec Europe 2017 –   

Yarının iş dünyasına 

yön veren güç!

32. Uluslararası İnce ve Özelleşmiş Kimyasallar Fuarı

Münih Fuar Merkezi, Almanya

31 Mayıs – 1 Haziran 2017 

Fuar

Konferans 

Networking

Organizatörler: www.chemspeceurope.com

CANLILAR IÇIN TEHLIKE ÇANLARI ÇALIYOR
Son yıllarda insanlığın veya medeniyetin 
sonunun geldiğine dair haberler 
görüyoruz. Bilim insanları Dünya’nın 
insanlığın yaşamına en iyi tahmin ile 500 
yıl kaldığını söylüyorlardı. Ünlü fizikçi 
ve bilimi insanı ve bilim dünyasında 
otoritelerden biri olarak görülen 
Stephen Hawking bu konuda açıklama 
yaptı. Hawking, aslında bilip de pek 
umursamadığımız bir gerçeği yüzümüze 
vurdu; insanlığın sonu için 1000 yıldan 
daha az zaman kaldı.

Küresel ısınma artık geri dönülebilecek 
noktayı geçti. Dünyayı devletler değil de 
küresel şirketler yönettiği için devletler 
de bu durumla ilgili şirketlere bir yaptırım 
uygulayamıyor. Çok uluslu şirketlerin 
birçok devletten daha güçlü olduğunu, 
savaş sonrası bölgenin kaynaklarını 
sömürmek ve ganimeti paylaşmak için 
savaşlar çıkardığını ve bu savaşlara 
sponsor olduklarını da hatırlatmak isterim.

Açgözlü, asla doymayan, basit 
yaşamaktansa başkalarının aç kalmasını 
tercih eden zenginlerin dünyanın sonu ile 
ilgili bir şey yapacağını ve fakir insanları 
kurtaracağını düşünmüyorsunuz umarım? 
Onların yapacağı son şey bilim-kurgu 
filmlerinde olduğu gibi yeni bir gezegen 
bulmak ve orayı kolonileştirmektir ve tabii 

ki bu kolonilerde fakirlere yer yok ya da 
köle (hizmetçi, işçi) olarak yer bulabilirler.
Yaşadığımız dünya daha önce 5 defa 
kitlesel yok oluş (dünya üzerindeki 
canlı hayatının neredeyse tamamının 
yok olması) yaşadı. Şimdi ise 6. kitlesel 
yok oluşun son dönemini yaşıyoruz. Biz 
yok olduktan sonra eğer dünya tekrar 
üzerinde yaşam başlarsa, evrim sıfıra 
yakın bir seviyeden tekrar başlayacak. 
Fakat bu süreçte insana mı evrilir canlılar 
yoksa dinozor gibi başka şeylere mi bunu 
bilemeyiz. Çünkü asla göremeyeceğiz. 
Umarız Dünya bir daha kendi düşmanı 
olan insan canlısından tekrar yaratmaz.

Ha bu arada zenginler asla öz-eleştiri 
de vermeyecekler. Asla biz yaptık 
demeyecekler. Peki biz ne yapacağız? 
Zenginler bile yapacak bir şey 
bulamıyorsa kendi yarattıkları cehennem 
için, siz ne yapabilirsiniz? Deprem 
sırasında toplanacağımız alanlara 
dev AVM ve rezidansları diken para 
manyakları mı öz-eleştiri yapacak? 3. 
köprü için İstanbul’un son ormanlarını 
yok ederek İstanbulluların yaşam hakkına 
saldıranlar mı öz-eleştiri yapacak? Tabii 
ki hayır.
Unutmayın ki zengin olmak için üstün 
zekaya, akıla ihtiyaç yoktur, hayatta 
kalmak için üstün zekaya gerek yoktur. 

Zenginler evrimin onlara verdiği en önemli 
kurallardan biri olan “bölge edinme” 
eğilimini gücünün miktarına bağlı olarak 
genişleten ve sonuç olarak hayatta kalma 
ve çoğalma kabiliyetlerini en üst seviyeye 
çıkarmaya çalışan ilkel insanlardır. Onlar 
kendi etraflarına dünyaya asit yağdıracak 
kaleler örerler. Oysa kalenin tepesi açık ve 
herkes bu yağmurdan eşit biçimde payına 
düşeni alacak. Yüzyıllardır yapılan akılcılık 
çağrıları zenginlerin akılsızlıkları yüzünden 
boşa gitti.
Şimdi ise sorumluluğu hepimize atacaklar. 
“Dünyayı kirlettik” diyerek suçu bizlere 
atacaklar. Oysa bir AVM’nin elektrik 
ihtiyacı karşılığında onlarca mahalleyi 
aydınlatabilirsiniz. Bir HES (hidroelektrik 
santrali) yapmak için upuzun dereleri, 
ormanları katledenler, ekolojik dengeyi 
yok edenler tabii ki ölen dünyayı 
umursamayacaktır. İçinde kendileri olsa 
bile…

Profesör Hawking Oxford Üniversitesi 
Derneğinde konuştu.
Dinleyicileri uzay yolculukları hakkında 
konuşmaya davet etti. 
Ve dedi ki; yeni bir gezegen bulmalı ve 
oraya yerleşmeyi düşünmeliyiz. 
Hawking’e göre insanlık bu kritik noktaya 
gelmiş Dünyada 1000 seneden fazla 
yaşayamaz.

Ünlü teorik fizikçilere göre Dünya şu 
ana kadar olmadığı kadar büyük bir 
risk içinde. Bu riskler arasında doğal 
felaketlerin yanı sıra nükleer savaş, 
genetik mühendislik ürünü virüsler 
ve yapay zekanın yükselmesi de var. 
Konuşmasında Hawking, insanın evreni 
anlaması ile ilgili ilkel yaratılış mitlerine ve 
M-Teorisine de (11 boyutlu evren teorisi) 
yer verdi. Hawking ayrıca ‘belki gelecekte 
bir gün yer çekimi dalgalarından 
faydalanarak zamanda geriye gider ve 
big-bang’e (büyük patlama teorisi) göz 
atabiliriz’ dedi.

Hawking: İnsanlığın 1000 yıldan fazla 
hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Uzay 
araştırmalarındaki gelişmeler bizlere 
çok daha geniş bir alanı görme fırsatı 
sunuyor, durum ne kadar vahim olursa 
olsun araştırmalara devam etmeliyiz. 
Evrenle ilgili bildiklerimiz son 50 yılda çok 
yükseldi, artık elimizde daha büyük daha 
net ve temiz bir fotoğraf var.

Dünya, hiç olmadığı kadar büyük bir riskin 
altında, insanlık eğer uzayda yeni bir dünya 
bulamazsa hayatta kalamaz.

Yazar: Kronstad

Kaynak: Daily Mail
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TIP BILIMINDE ÇIĞIR AÇACAK BAŞARIYA 
IMZA ATAN GENÇ TÜRK BILIMINSANI: 
CANAN DAĞDEVIREN

CANAN DAĞDEVIREN, 
ÜLKEMIZI 

ULUSLARARASI BILIM 
PLATFORMUNDA 

TANITAN BAŞARILI 
BIR BILIM INSANI. 
GIYILEBILIR KALP 

PILININ MUCIDI 
CANAN DĞDEVIREN, 

ABD’DE YAYIMLANAN 
DÜNYANIN EN PRESTIJLI 

DERGILERINDEN 
FORBES’UN “30 

YAŞINDAN KÜÇÜK 
30 BILIM INSANI” 

L ISTESINE GIRDI.  ADINI 
MASSACHUSETTS 

TEKNOLOJI 
ENSTITÜSÜ’NDEKI 

(MIT)  BILIMSEL 
ARAŞTIRMALARLA 

DUYURAN 
DAĞDEVIREN, HARVARD 
ÜNIVERSITESI’NIN GENÇ 

AKADEMI ÜYELIĞI’NE 
SEÇILEN ILK TÜRK 

OLARAK TANINIYOR. 

 “Doktora süresince yapmış olduğum 
projelerden biri olan ‘giyilebilir kalp pili’ 
benim çocukluk hayalimdi. Dedem 28 
yaşında iken kalp yetmezliği nedeniyle 
hayata veda ediyor, ben bunu 5 
yaşımdayken öğrendim ve 5 yaşında 
bir çocukken, hayal yaşımı 28 olarak 
belirledim. 28 yaşıma gelene kadar kalp 
sorunları yaşayan hastalar için bir şey 
yapmak istedim ve kendi çapımda bir 
şey yaptım. Belki çok ufak bir adım ama 
inanıyorumki ileride birçok uygulama 
alanı ile karşımıza çıkacak” diyor Canan 
Dağdeviren, bilim dünyasına adım 
atışını anlatırken.

Kendisini Forbes listesine sokan 
bilimsel buluşu ‘Giyilebilir kalp pili’; 
kalbin, akciğerin ve diyaframın 
hareketi ile elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi depolayan esnek ve ultra 
ince piezoelektrikentegre aleti (PZT 
MEH). İnsan vücuduyla uyumlu plastik 
bir yüzeye tutturulan bu malzeme, saç 
telinden yüz kat daha ince olup kağıt 
gibi katlanıp bükülebiliyor. Arizona 
Üniversitesi Sarver Kalp Merkezi ile 
yürütülen ortak çalışma ile yapılan 
esnek alet, kalp boyutları insana 
yakın olan koyun, dana ve domuz 
üzerinde başarıyla denendi. Ayrıca canlı 
metabolizması ile uyumunu kanıtlamak 
amacıyla yapılan kontrol deneyinde, 
fare kas hücrelerinin alet üzerinde 
sorunsuz büyüyebildiği görüldü. 20 
milyon kere katlanıp büküldüğünde 
dahi mekanik olarak sağlamlığını 
koruyabilen alet, 3.8 volt`luk pile 
enerji depolayabiliyor. Bu teknoloji 
günümüzde kullanılan boyutça büyük, 
maliyetli ve kalp ile herhangi mekanik 
yakınlığı bulunması mümkün olmayan 
teknoloji için yeni kapılar açıyor. 
Tamamen esnek kağıt gibi katlanabilir-
bükülebilir alet, kıvrımlı hatlara sahip 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de 

dediği gibi; 
“Bilim ve fen 

nerede ise 
oradan alacağız ve 

her ulus kişisinin 
kafasına koyacağız. 

Bilim ve fen için 
kayıt ve şart yoktur”

organlar ile sıkı kontak kurabiliyor. 
Bu sayede enerji verimliliği yüksek 
ve organların hareketini sınırlamayan 
bir sistem oluşturulmuş oluyor. 
Günümüzde kullanılan kalp pillerinin 5 
ile 7 yıl arasında ömürleri var ve pilin 
işlevini yitirmesi durumunda bütün 
mekanizmanın riskli bir ameliyatla 
değiştirilmesi gerekiyor. Fakat bu alet 
ile kalp, akciğerler veya diyafram, kalp 
pili için gereken enerjiyi kendisi üretiyor. 
Giyilebilir olması, gerçekten de vücut ile 
uyumlu olması anlamına geliyor.

Bu önemli bilimsel gelişmeye imza 
atan Canan Dağdeviren bilime olan 
tutkusunu şu şekilde dile getiriyor; “Az 
zamanda çok işler yapabilmeyi hayal 
ediyorum. Şu an Parkinson ve farklı 
beyin hastalarına yardımcı olabilmesi 
için iğne şeklinde bir pil yapıyorum. 
Geçen hafta maymunlar üzerindeki 
denemeler çok başarılı sonuçlandı. 
Çok heyecanlı ve umutluyum. Yakın 
zamanda çok sevdiğim teyzemi 
meme kanseri nedeniyle kaybettim. 
Kendisine söz verdim. Beyin projemden 
sonra meme kanserinin erken 
teşhisi üzerine yoğunlaşacağım. Alet 
tasarımı tamamlandı sayılır. Tüm 
bunları yaparken benim için en büyük 
destek, yalnız ve güzel ülkemin güzel 
insanlarından gelen tebrik mesajları, 
dualar. Bilimin birleştirici gücünü 
tecrübe etmek motive edici.

 Bilim farkındalığı arttı, bu harika birşey. 
Kendi öğrencilik yıllarımda göremediğim 
desteği şimdi ihtiyacı olan öğrencilere 
vermeye çalışıyorum. Bir nevi geçmişe 
dönüyorum. Umman olan bilimin, 
yaptığım ve yapacağım çalışmalarla 
bir damlası olabilmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Hiç tanımadığım insanlara 
yardımcı olabilecek olmanın huzuru 

içerisindeyim: Benim için bilim ile 
uğraşmak demek, sonsuz aşk demek, 
tutku demek, hayattaki en hakiki mürşit 
demek. İnsanlığa sunulan karşılıksız 
hizmet demek. O nedenle bu işi nerede 
yaptığınızdan ziyade ne için yaptığınız 
önemli. İşim gereği yerleşik hayata 
geçeceğimi sanmıyorum. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Bilim 
ve fen nerede ise oradan alacağız ve 
her ulus kişisinin kafasına koyacağız. 
Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur”

CANAN DAĞDEVİREN

2007 Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği mezunu. 2009’da 
Sabancı Üniversite’si Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği Programı’nda 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
2009 yılında ilk defa verilmeye 
başlanan Fulbright Doktora Bursunu 
kazandı ve The University of Illinois 
at Urbana, Champaign’de (UIUC) 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
bölümde doktora eğitimine başladı. 
Doktora süresince fizik, elektronik, 
kimya, malzeme, mekanik ve tıp 
alanlarının kapsamına giren esnek 
ve katlanabilir, vücut içine ve deri 
üstüne yapıştırılabilir/giyilebilir 
elektronik aletler üzerinde çalışmalar 
yaptı. Şu an, MIT ve Harvard 
Üniversitelerinde doktora sonrası 
araştırmacı olarak çalışıyor.

Dr. Mehmet YAVUZ
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PROTEINE 
SANDIĞIMIZ KADAR IHTIYACIMIZ VAR MI?
Protein konusunda takıntılı hâle gelmiş 
durumdayız. Endüstrinin 2022 yılına 
kadar 58 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. Peki ama neden? 

Et yiyenler tarafından vejetaryenlere 
en sık sorulan soru şu: Nasıl yeterince 
protein alıyorsunuz? (‘Pastırmayı 
özlemiyor 

musun?’ hâricinde tabii.) Sebze dâhil 
neredeyse her şey protein içeriyor ve 
aslında sağlıklı olmak için bu kadar 
fazlasına ihtiyacımızyok. Yine de et 
tüketen pek çok insan ve vejetaryen 
protein ile ilgili fazla kafa yoruyor ve bir 
pazar patlaması yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir 
rapora göre, protein tozu ve enerji barı 
gibi ürünleri yapmak için kullanılan 

genel protein bileşen endüstrisinin 
2022 yılına kadar 58 milyar dolar 

değerinde olması bekleniyor. 
Bu, esrar piyasası için yapılan 

projeksiyonların iki katından 
fazla. Paleo ve Atkins diyeti 

gibi protein odaklı diyetlerin 
popülaritesi ile birlikte bu 

değerli bileşik, beslenme 
endüstrisinin sevgilisi 

hâline geldi.

Fakat protein tutumumuz, bizi mutlaka 
daha sağlıklı hâle getirecek diye bir şey 
yok. Zaten fazlasını yiyoruz -bazen iki 
kat daha fazlasını- üstelik en sevdiğimiz 
proteinli ürünler milkshake kadar şekere 
sahip. Örneğin, bir protein bar çeşidi olan 
Clif Bar’ın 22 gram şekeri var ve bu Kit 
Kat’ın şekerine eşit. Ottawa’da yaşayan 
hekim ve beslenme blogger’ı Profesör Dr. 
Yoni Freedhoff, “Yenilen bu şeyler temelde 
protein takviyeli şekerleme” diyor. 
Freedhoff, gıda endüstrisinde yeni bir 
ürün ‘sağlıklı’ sıfatıyla pazarlandığında, 
arkasını çevirip ‘içindekiler’ kısmını 
kontrol etmeyi sevdiğini söylüyor. 

Kendisinin sosyal ağ paylaşımlarında 
ise, şaşırtıcı derecede yüksek şeker 
seviyesine sahip birçok yüksek proteinli 
‘fitness’ ürünü yer alıyor.
Elbette protein, vücudumuzun ihtiyaç 
duyduğu en önemli besinlerden biri. 

Kas korumaktan, 
kan hücrelerini 

oluşturmaktan saç büyütmeye kadar 
her şey için elzem. Fakat işimize 
yarayanından fazlasını almaya gerek yok. 
Yetişkin bir erkeğin ortalama 56 grama, 
yetişkin bir kadının ise ortalama 46 grama 
ihtiyacı var. Bu oran sağlıklı ve dengeli 
bir diyette kolayca elde edilebiliyor ve 
egzersiz yapılsa bile, bir vücut geliştiricisi 
olunmadığı sürece gerçekten takviye 
alımına gereksinim doğmuyor.

Freedhoff proteine olan saplantının, 
proteinin kilo kaybetmeye yardımının 
yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını 
söylüyor: “Protein içermeyen kimi 
yemekler, insanları protein içeren 
yemeklerden daha tok tutabilir. Mutlak bir 
miktar protein almak için endişelenmek 
yerine, yemek ve atıştırmalıklarınız az da 
olsa protein içerdiğinden emin olmanızı 
öneriyoruz.”
Freedhoff son olarak, “Çok 
miktarda protein içeren içecek veya 
atıştırmalıklardan hoşlanıyorsanız, 
etiketini kontrol ettiğinizden emin olun” 
diyor: “Hepsinin besin değerleri eşit 
değildir ve bir yemek kaşığı dolusu 
şekerle birlikte gelmeyen seçenekler de 
mevcuttur.”

Yazar: Kaleigh Rogers
Kaynak: Motherboard
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Tabiat ve canlı türünün sistemi eşsiz 
ve düzenlidir, tıpkı ebeveynlik gibi. 
Yapılan araştırmalar anne olan tüm 
memeli canlılarda bazı ortak özellikler 
bulunduğunu söylüyor. Örneğin; 
annelik güdüsü her kadında doğuştan 
hormonal olarak bulunurken babalık 
birçok canlıda sonradan öğrenilen 
bir içgüdüdür. Oksitosin (bağlanma 
hormonu) vücudun kendi ürettiği bir 
hormondur ve hamilelikle beraber hızla 
artış göstererek hem kadını anneliğe 
hazırlar hem de doğum sırasında rahmin 
kasılmasını sağlar. Bu mucizevi hormon 
beraberinde prolaktin (süt hormonu) ile 
salınarak annenin çocuğuna bağlanmasını 
hatta kokusu aracılığıyla ile yavrusunu 
tanımasını sağlar. 

Belgesel izleyenlere denk gelmiştir bir 
koyunun yüzlerce kuzu içinde kendi 
yavrusunu koklayarak bulduğu. Doğanın 
düzeni annenin son aylarda koku 
merkezini de etkiler ve hassasiyeti azalır. 
Böylece doğumdan sonra bebeğin neden 
olduğu kötü kokulara duyarsız kalabilir. 
Hamilelik anneyi alıştırdığı gibi babayı da 
alıştırmaya başlar. Erkeklerde hamilelikten 
sonra prolaktin hormonu artmaya başlar 
ve bu da testosteron (erkeklik hormonu) 
seviyesini azaltarak cinsel isteği azaltır 
ve bebek ile bağ kurmasına yardımcı 
olur. Yani; kusursuz doğa hamile anneye 
uyumlu bir baba oluşturmaktadır. Tabiat; 
annelik ve babalığa bu kadar mucizevi 
yaklaşırken siz ebeveynler kendinizi nasıl 
görüyorsunuz? Bir çocuk yetiştirmek bir 
insan yetiştirmek, bir toplum oluşturmak 
ve bir dünya yönetmektir. 

Anne ve baba kimliğinizi kendi karakter, 
tutum ve davranış kalıplarınız ile 
çocuklara aktarırsınız. Bu anlamda 
çocuklar hem ailenin hem de toplumun 

aynasıdır. Böylesine zor görevi yerine 
getirmek hem çok keyifli hem de çok 
zahmetlidir. Kendi kendine yetişen 
çocuk yoktur, çocuklar çevresindeki 
bakımveren kişiyi dünyaya açılan 
gözü, kulağı olarak atar ve bu bakış 
açısında büyür. Yaşadığımız topluma 
baktığımızda sevecen, kendinden emin, 
dürüst, sorumluluk sahibi, yardımsever 
bireyler olduğu kadar bencil, özgüvensiz, 
şiddete eğilimli, yaşama amacı olmayan 
bireylerde vardır. Bu yetişkinler bugün 
oldukları kişileri çocukluklarına 
borçludurlar. 

Aileler her daim çocuklarının iyiliğini 
ister ve çabalar, onlar çocukların şekil 
vereni olsa da istenmeyen durumlarda 
onları suçlamak haksızlık olur. Fakat bu 
zahmetli süreçte istemeyerek, farkında 
olmadan çocuklarının gelişimini olumsuz 
etkileyebilirler. Biz uzamanlar olarak bu 
süreçte ailelere destek olmak için varız. 

Şimdi biraz aileler tarafından doğru 
bilinen yanlışlara değinmek istiyorum: 
Öncelikle, çocuklarınıza yeni bir davranışı 
öğretmek için ona sözlü olarak anlatmak 
veya ceza-ödül sistemi ile öğretmek pek 
işe yaramaz. Örneğin, çocuğunuzun kitap 
okuma alışkanlığı edinmesini istiyorsanız, 
kitap okumanın yararlarını anlatan 
cümleler kurmak yerine çocuğunuzla 
birlikte kitap okumalı veya çocuğunuz sizi 
kitap okurken görmelidir çünkü çocuk 
söyleneni değil gördüğünü öğrenir ve bu 
her konu için geçerlidir.

İkinci olarak; “kardeş kıskançlığı” 
denilen bir durum aslında yoktur, bu 
olsa olsa kaynak kullanım problemi 
olabilir. Çocuklar için anne ve baba 
dünyayı keşfetme yolundaki kaynaktır ve 
onlardan istediği zaman istediği miktarda 

yararlanamazsa kaynağını paylaştığı 
kardeşini suçlar. Ayrıca; “çocuklar 
şımarır” kavramı da yoktur. Çocuk neden 
şımarsın ki, çocuklar büyüklerin yarattığı 
bu kavramı nerden bilebilir? Onlar, yeni 
bir oluşum olduğu için bir çiçek bir yavru 
canlı gibi her bilgiye, her duyguya, her 
besine ve her yeniliğe açtır, heyecanlıdır. 
Bu da çocukların ısrarcı, talepkâr 
olmalarına sebep olur. Buna ‘şımarmak’ 
adını biz yetişkinler koymuşuz. 

Çocukluk döneminde yaşanan 
kalıplaşmış yanlışlar ergenlik döneminde 
de karşımıza çıkmakta. Davranış 
bozuklukları, öfke patlamaları, sınav 
kaygısı, yeme bozuklukları ve birçok 
ergenlikte yaşanan problemlerin sebebi 
ya çocuğun kaynağından yeterince 
faydalanamamasına bağlı ya da biz 
yetişkinlerin oluşturduğu bu kavramların 
arasında sıkışıp kalmalarına bağlıdır. 

Bir ailede iyi polis kötü polis olması 
sanılanın aksine yapıcı değil yıkıcıdır. 
Ailede tutarlılık önemlidir çünkü; çocuk 
iki güvendiği kişinin birbiri ile zıt, çelişkili 
olduklarını görerek büyür ve bu da ona 
güven problemi, özgüven problemi, 
uçlarda yaşama biçimi olarak geri döner. 
Kendine güveni olmazsa, gerçeklik algısı 
bozulursa yeme bozuklukları başlayabilir, 
öfke atakları geçirebilir. Klinikte ne çok 
karşılaştığımız bir diğer problem ise sınav 
kaygısıdır. 

Kaygılanmak insanın yaratılışında vardır 
ve abartılmadığı sürece de kişiyi zinde 
tutar. Peki sınava karşı olan bu abartı 
yoğun kaygı nereden gelir: Performans 
kaygısı. Okullar, komşular, aile dostları ve 
akrabalar çocuğun başarısını hatırından 
önce sorguluyorsa; çocuk sevilme ve 
takdir edilmenin yolunun başarıdan 

geçtiğini düşünür ve aksi halde kabul 
görmeyeceğine inanır. Bir insanın 
üzerinde böylesine bir baskı olursa 
kaygı yaşaması normal değil midir? 
Düşünsenize var olabilmek için başarılı 
olması lazım. Aileler çocuklarının iyi, 
başarılı, hoşgörülü, yardımsever, hakkını 
koruyan bireyler olarak yetiştirmek 
ister ve bu uğurda farkında olmadan 
onlara zarar verebilirler. Sağlıklı (fiziksel 
ve ruhsal) çocuklar yetiştirmek için 
onların birey olduğunu asla unutmayın. 
Fikirlerine önem verin, ciddiye alın, onlara 
seçme hakkı verin ki sorumluluk almayı 
öğrensinler. Onları dinleyin ki ötekine 
saygı duymayı öğrensinler. 

Koşulsuz ve zamansız söyleyeceğiniz 
“seni seviyorum” ve “iyi ki varsın!” 
cümleleri en az anne sütü kadar yararlıdır 
bir çocuğun benlik oluşumunda. Ergenlik 
döneminin ne kadar sıkıntılı geçeceği, 
çocukluk dönemindeki sağlıklı etkileşime 
bağlıdır. Anne, babanın her ihtiyacında 
yanında olması fakat onun kendi başına 
keşfetmesi için olanak tanıması, kararlar 
almasına teşvik etmesi, onu olduğu 
gibi her durumda kabul ettiklerini 
hissettirmeleri, ergenlikte yaşanan 
fizyolojik değişimin psikolojiye olan 
etkisini azaltır. Siz ebeveynler çocuklarınız 
sizin elinizdeki hamur ve nasıl şekil 
vereceğinize siz karar vereceksiniz. 
Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için biz 
ebeveynler, öğretmenler, uzmanlar 
iş birliği içinde olmalı, üretmeye, 
geliştirmeye, sevgiye ve saygıya dayalı 
çocuklar yetiştirmeliyiz. 

Psikolog Nihal Aydın Tural 

Arte Hastanesi

HIÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? 7,5 MILYAR NÜFUSLU DÜNYADA FIZIKSEL VE RUHSAL AÇIDAN BIRBIRINE 
BENZEMEYEN INSANLARIN AHENK IÇINDE NASIL BIR ARADA YAŞADIĞINI? IŞTE BU DOĞANIN 
MUCIZESIDIR VE KUSURSUZ OLAN INSAN DEĞIL DOĞADIR. 

EBEVEYN 
OLMA SANATI
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Oysaki, strateji ve ön görü üzerine 
kurulu olan oyun IQ’nuzu geliştirmekten, 
Alzheimer hastalığını engellemeye kadar 
büyük bir güce sahip. Bu haftaki hobi 
bölümümüzde neden satranç öğrenmemiz 
gerektiğini ve biraz da oyunun tarihini 
araştırdık.

Gupta İmparatorluğu tarafından bulunan 
satranç oyunu 9.yy’da batıya geliyor. 
Satranç o kadar beyni geliştiren bir dal 
ki, II. Dünya Savaşı’nda en iyi satranç 
oyuncuları Nazi kodlarını çözen tek 
insanlar oluyor. En uzun satranç oyunu 
teorik olarak 5,949 hamleden oluşurken, 
ilk üç hamleden sonra toplamda 9 
milyondan çok hamle oluşturabiliyor. Bu 
yüzden satranç sonsuz olanaklar oyunu 
oluyor.

En enteresan hikayelerden biri ise 
18.yy’da Wolfgang Von Kempelen’in 
mekanik satranç oyuncusu “The Turk” 
herkesi hayrete düşürüyor. Makine sanılan 
Türk’ün içindeki kabinede aslında birisi 
saklanıyor ve herkesi kandırıyor. 

Napoleon Bonaparte ve Benjamin 
Franklin’i bile yenen Türk’ün 1854’te 
yanması sonucu bütün sırları da 
kayboluyor. Şimdi ise Kaliforniyalı bir 
adam tekrardan aynı maketi yaratıyor. 
Başka enteresan bir bilgi ise Alman DR. 

Emanuel Lasker 26 sene ve 337 gün 
boyunca dünyanın satranç şampiyonu 
olarak kalıyor.

Şu birkaç senedir spor olarak sayılan 
satranç ayrıca sağlığınız ve gelişiminiz 
için de çok önemli. Sebebi ise hafızanızı 
geliştiriyor böylece Alzheimer gibi 
hastalıkları engelleyebiliyor. 

Hafızanızla beraber zekanızı da 
geliştiriyor. 4,000 tane Venezuelalı öğrenci 
üzerinde yapılan 4 aylık araştırma sonucu 
satranç oynayanların zekasının arttığı 
gözlemleniyor. Beyninizdeki dendritlerin 
büyümesini sağlayarak planlama, 
sağduyu ve kontrolü arttırıyor. 
O yüzden satrancı kesinlikle öğrenmenizi 
öneriyoruz. Bu kadar tavla oynayan 
bir ülkenin satranç stratejilerini de 
rahatlıkla kavraması gerekiyor. Ayrıca yaş 
kısıtı olmaksızın herkes birbirine rakip 
olabiliyor. 

Belki bu yazımız sayesinde “Nasıl mars 
ettim be!” yerine “Şah Mat!” yani Farsça 
“Kral öldü” diyerek zamanında sadece 
krallara ve soylulara öz olan ve binlerce 
yıl boyunca oynanmaya devam edilen 
satranca bir şans vermek istersiniz.
Kaynak: GQ
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LABORATUVARDA GEÇEN BIR ÖMÜR: 
OTTO 
HAHN

sonucunda Hahn birkaç sıyrık alsa da diğer 
kişinin kalıcı bir sakatlığı olup olmadığı tam 
bilinmiyor. Doktora tezi üzerinde çalışmaya 
başladığında aynı zamanda öğrenci 
birliklerinden birinin başkanı olarak içkili 
eğlenceler ve diğer geleneksel faaliyetleri 
içeren aktif bir sosyal hayatı vardı.

Avrupa’nın çoğu yerinde sağlıklı gençlerin 
askere gitme zorunluluğu vardı. Askerlik 
hizmeti Almanya’da iki yıl, Avusturya-
Macaristan’da da üç yıldı. Bununla beraber 
yeterli eğitimi ve sosyal bir mevkisi olanlar 
askeri öğrenci olarak sadece bir yıl eğitim 
alabiliyordu. Hahn da böyle yaptı. Bir 
yılın sonunda eğitimi başarılı bir şekilde 
tamamlasa da atama başvurusunda 
bulunmadı. Onun yerine sanayide 
çalışma planlarını ileri bir tarihe bırakarak 
Marburg’a yardımcı uygulama öğretmeni 
olarak döndü. Yabancı dil bilmek belirli bir 
avantaj sağlıyordu ve Hahn 1904’te, soy 
gazları keşfeden Sir William Ramsay’in 
yönetimi altında University College’da 
çalışmak üzere Londra’ya gitti. Ramsay, 
bu genç Alman’dan etkilenmişti ve ona 
sanayide çalışmak yerine radyokimya 
araştırmalarına devam etmesini tavsiye 
etti. Hahn, Ramsay’in tavsiyesini dinleyerek 
Universitat Berlin’e girdi. Ama öncesinde 
altı aylık bir süre için Rutherford’un 
McGill’deki laboratuvarını ziyaret etti. 
Hahn, laboratuvarın basit, rahat ama bir 
yandan da ilham veren atmosferinden çok 
hoşlanmıştı.

Hahn’ın, 1906’nın ekim ayında Berlin’e 
yerleşmeden eve dönüp araştırmasını 
kaleme almak ve kardeşi Julius’la birlikte 
Tirol’de tatil yapmak için yeterince 
zamanı oldu. Kimya enstitüsündeki ilk işi 
Geheimrat Fischer’a rapor vermekti. Altı ay 
sonra, yayımlanan araştırmasının etkisiyle 
Privatdozent oldu. Ertesi yıl, bildiğimiz gibi 
Lise Meitner Planck’ın yönetimi altında 
kuramsal fizik çalışmak üzere Viyana’ya 
geldi. Meitner de kimya enstitüsünde 
deneysel çalışmalar yürütmek istiyordu. 
Fischer, Hahn’la çalışmasını kabul etti.

Hahn, Edith Junghans’la tanıştı. Çok 
geçmeden nişanlandılar. Hahn’ın 
profesyonel konumu radyoaktif çalışmaları 
için ayrı bir laboratuvarın kurulmasıyla 
garanti altına alınmıştı. Böylece Mart 
1913’te evlenebildiler.

Bir müddet sonra Brüksel’de bulunan 
karargâhta yapılacak bir toplantıya katılma 
emri aldı. Toplantıda cepheyi yarıp geçmek 
için zehirli gaz kullanılması gerektiği 
söylendi. Hahn böyle bir şeyin Lahey 
Sözleşmesi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle 
itiraz etti. Hahn’a Fransızların hâlihazırda 
gaz kullandıkları ve kimyasal silahlar 
kullanarak savaşın daha hızlı bitirilebileceği, 
böylece birçok hayatın kurtulmuş olacağı 
söylendi. Hahn böylece, kimyasal silahların 
geliştirilmesi çalışmalarına dahil oldu. 
Daha sonra gördüğü sonuç karşısında 
dehşete düşmüştü; bundan kısmen 
sorumlu olduğunun farkındaydı. İtalyan 
hattını kırmak için gaz saldırısı yapılması 
kararlaştırılmıştı. Hahn 1917 yılının eylül 
ayında gerekli hazırlıkları yapması için 
bölgeye gönderildi. Ertesi ay yapılan 
saldırı başarılı oldu. Hemen sonrasında 
Batı cephesine dönerek 1918 yılının 

ilkbaharında ve yaz aylarının başlarında 
kimyasal silah kullanılan operasyonlara 
katıldı. Son olarak yeni bir tür kimyasal 
silah üzerinde deneyler yapmak için 
Danzig’e gitti.

1932’de Hahn Cornell University’de 
radyoaktivite üzerine bir konuşma 
yapması için davet edildi. Lise Meitner 
ile gerçekleştirdikleri çalışmaların bir 
değerlendirmesini yaptı ve bu konuşma 
daha sonra Applied Radiochemistry 
(Uygulamalı Radyokimya) başlığıyla 
basıldı. Almanya’dan gelen endişe 
verici haberler üzerine ziyaretini yarıda 
keserek Berlin’e döndü. Yahudi bilimcilere 
uygulanan zulmü protesto etmek için bir 
öneriyle Planck’ı görmeye gitti. Planck 
bu protestonun başarıya ulaşmasının 
mümkün olmadığını, protesto etmek 
için çok geç kalındığını belirtti: “Eğer 
hükümetin eylemlerini protesto etmek için 
otuz profesör ayaklanırsa, yarın yüz elli 
kişi Hitler’i desteklediklerini açıklar, çünkü 
profesörlerden boşalacak sandalyelere 
kendileri oturmak isteyeceklerdir.” 
Hahn azimle Nazi partisine üye olmayı 
reddetmesine ve kendisine yönelik bir 
saldırı olmaksızın görevini sürdürebilmesine 
rağmen haftalar geçtikçe politik baskıların 
farkına varıyordu. Üye olduğu öğrenci birliği 
ari olmayan ırkları üyelikten çıkarmak 
isteyince Hahn bazı üyelerle ilişkisini 
sürdürmekle birlikte birlikten derhal istifa 
etti. Daha da önemlisi Universitiit Berlin’deki 
okutmanlık görevinden istifa etti. Gerçi 
Berlin Akademisi’nin üyesi olarak istediği 
zaman burada ders verme hakkına sahipti.

Hahn 1933’te, görevi devralacak sadık 
bir Nazi bulunana kadar Kaiser-Wilhelm-
lnstitut’un fiziksel kimya bölümüne geçici 
yönetici olarak atandı. Nazileri ısrarla 
ve açıkça hor gören Hahn bulunduğu 
görevde geçirdiği birkaç aydan sonra 
“enstitüden parti üyesi olmayanları 
temizlemek gibi tatsız ve nankör bir 
işi elinden geldiği kadarıyla yaptığını’” 
söyleyecekti. Bu kişilerden biri bildiğimiz 
gibi Lisa Meitner’di. Bu sırada yetenekli 
Fritz Strassman araştırma projesine dahil 
edildi. Fritz 1929’da enstitüye katılmış 
ve 1935’e gelindiğinde tecrübeli bir 
radyokimyacı olmuştu. Hahn, akademik 
hayata girmek isteyen Fritz’i üniversite 
kadrosuna başvurması yönünde teşvik etti. 
Fritz, öncelikle Nazi örgütlerinden birine 
üye olması gerektiğini söylenince başvuru 
yapmaktan vazgeçti. Almanya’da egemen 
olan yeni politik efendilere karşı tavrı 
hemen hemen Hahn ile aynı olmuştu.

Nitekim sonraki on yıl boyunca Hahn ve 
Frizt birlikte çalışıp yakın arkadaş oldular.
Hahn savaş zamanında birçok açıdan tipik 
bir tavır almıştı. Her zaman sadık bir Alman 
olmuştu. Savaşı başlatmaktan sorumlu 
tutulabilecek Nazilere karşı hiçbir sadakat 
duymasa da, tüm Alman ulusunun savaşa 
dahil olduğunu kabul ediyordu. Hahn’ın 
yüksek seviyedeki yöneticilerin katıldığı 
toplantılara katılması ve enstitüsünün bu 
konudaki işbirliği, görev icabı yapılması 
gerekenlerdendi. Savaş sırasında 
yapabilecekleri en yararlı şey, Hahn ve 
Starssamann’ın kişisel araştırmalarının bir 
devamı olan ve dolayısıyla onların kabul 
edebilecekleri fisyon ürünlerini tanımlamak 

ve göreli getirilerini araştırmaktı.
Beş yıl sonra Avrupa’da savaş sona 
eriyordu. Berlin yoğun bir bombardıman 
altındaydı. Hahn’ın enstitüsü yok edilmiş 
ve çalışanlar Almanya’nın güneybatısında 
küçük bir kasaba olan Tailfingen’e 
taşınmıştı. Hahn’ın oğlu Hanno Doğu 
cephesinde savaşırken kolunu kaybetmiş 
ve iyileşmek için ailesinin yanına gitmişti. 
Müttefik kuvvetler tarafından işgal 
edildikten sonra bölgede yaşananları, 
Alman nükleer projesine daha fazla katılmış 
olan Heisenberg’in yaşam öyküsünde ele 
alacağız. Burada Hahn’ın 1945’te önde 
gelen diğer dokuz Alman nükleer bilimciyle 
beraber İngiltere’ye götürülüp gözaltına 
alındığını söylemek yeterli olacaktır.
Kısa bir süre sonra ilk atom bombası 
Hiroşima’ya, ikincisi de Nagazaki’ye 
atıldı. Yüz bini aşkın insan hayatını 
kaybetti. Hahn ölen Japonlardan kedisini 
sorumlu tuttu ve intihara kalkıştı. Planck 
gönderdiği mektupta Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft’in başkanlığından ayrılmayı ve 
Hahn’ı da yerine aday olarak göstermeyi 
düşündüğünü yazıyordu. Hahn tahmin 
edileceği gibi Planck’ın yerine tayin edildi 
ve kısa bir süre sonra nükleer fisyon 
keşfiyle 1944 Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. 
Lise Meitner ödüle dahil edilmedi. Hahn 
ödül parasının onda birini Strassmann’a 
verdi.

Hahn neredeyse altmış yedi yaşına gelmişti 
ve yeni Almanya’da saygı duyulan bir 
isimdi. Hayatının çoğunu laboratuvarda 
geçiren bu mütevazı bilimci kalan birkaç 
yılını da savaş sonrasında Alman biliminin 
yeniden inşası için harcadı. Politik 
fırsatçılıklarından ve kanaatlerinden dolayı 
Nazi rejimi sırasında yıldızı parlayan ve 
hâlâ önemli pozisyon sahibi olan birçok 
kişi varken ve nüfuzlarını Nazi karşıtı 
iş arkadaşlarına zarar verecek şekilde 
kullanırken, Hahn yazdığı iki otobiyografik 
kitapta Nazi dönemi ve savaş sonrası 
yıllarına karşı tutum takındığını yazdı. 
Diğer Alman bilimcilerle birlikte Batı Alman 
hükümetine nükleer silah yapımında 
işbirliği yapmayacaklarına dair beyanlarını 
sundular.

Hahn birçok onursal dereceyle 
ödüllendirildi, Almanya ve İngiltere’de 
dersler verdi, Avrupa’nın çeşitli 
yerlerine seyahat etti ama ilerleyen 
yaşları şansızlıklarla doluydu. Bir gece 
Göttingen’deki evinin kapısını açtığında 
fikirlerinin resmi bilimcilerce ciddiye 
alınmadığına dikkat çekmek isteyen düş 
kırıklığına uğramış bir mucit tarafından 
vuruldu. Karısı Edith’in sinir krizi geçirdiği 
zaman henüz tam olarak iyileşmemişti. 
Sonra 1952’de araba kazasında yaralandı, 
ertesi yıl kalp krizi geçirdi. Oğlu ve gelini 
motor kazasında öldü. Edith yaşadığı şoku 
hiç atlatamadı ve hayatının geri kalanını 
yatalak olarak geçirdi. Hahn’ın kendisi de 
arabadan inerken düştü, giderek kötüleşti 
ve 28 Temmuz 1968’de seksen dokuz 
yaşında hayatını kaybetti. Karısı da iki hafta 
içinde öldü.

Kaynak: reitix.com

Otto Hahn 8 Mart 1879’da Frankfurt’ta 
doğdu. Babası Heinrich Hahn camcılık işiyle 
uğraşıyordu ve Worms yakınlarında küçük 
bir kasaba olan Gundersheim’dandı. Ailenin 
kökeni Ren bölgesinden köylülere dayansa 
da bazı aile üyeleri çiftçi olarak kalırken, 
kimileri de öğretmenlik ya da doktorluk gibi 
mesleklere yönelmişti. Heinrich 1866’da 
Frankfurt’a yerleşti. Burada Kuzey Almanyalı 
saygın bir aileden gelen  Charlotte 
Stutzmann ile tanıştı 1875’te evledi ve 
Heiner, Julius ve Otto adlarında üç oğulları 
oldu.

Arkadaşının önerisiyle Frankfurt’tan 
çok uzak olmayan Philipps-Universitât 
Marburg’a gitti. Bilim dersleri çok ilham 
verici değildi: Kimya dersleri akademik 
düzeyde olsa da iyi sunulmuyor, fizik 
sıkıcı ve matematik çok zordu. İlerleyen 
yıllarda, o dönem bu konuların üzerine 
eğilmediğinden dolayı pişmanlık duydu. 
Alman geleneğini takip ederek Marburg’da 
kalmayıp Universitat München’e geçiş yaptı. 
O zamana kadar (iğrenci birliklerinin bira 
içmek, kavga etmek gibi faaliyetlerinden 
uzak durmuştu ama 1899 Paskalya’sında 
onu kadın kılıklı diye aşağılayan bir 
öğrenciyle dövüşmek zorunda kaldı. Düello 
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