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‘‘Dünyada her şey için, maddiyat için,maneviyat için, hayat için, başarı için en gerçek yol 
gösterici bilimdir,tekniktir. Bilim ve tekniğin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, 
doğru yoldan sapmaktır. Yalnız bilim ve tekniğin yaşadığımız her dakikadaki aşamalarının 
gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında izlemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki 
bilim ve teknik dilinin çizdiği kuralları,şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkış-

mak elbette bilim ve tekniğin içinde bulunmak değildir’’



 İnsan önce gördü, sonra merak etti.     
Merak beraberinde araştırmayı ,öğren-
me arzusunu ortaya çıkardı. Denedi in-
san hemde defalarca. Hataları başarıyı 
tez getirdi ve böylece bilim ortaya çıktı. 

  İlk insanların ateşi bulmasından sonra 
bilim asırlardır kendini geliştirerek ilerlemek-
te. Bilimin yol göstericiliğiyle biz de geleceğe 
adım atıyoruz. Fakat her gün bilim dünyasın 
ki gelişmeler bizim onları takip etmemizi zor-
laştırıyor.  Bu sebeple her alandan yaptığımız 
araştırmalarla bu sene bilim dergimiz dopdolu!

TED Ankara Koleji Logos Dergisi içinde bulun-
duğumuz bu bir yıl içinde ufkumuzu genişlete-
cek, bilimde çığır açan gelişmeler ile karşınızda!
Bu bir sene içerisinde Logos ekibi olarak bu 
dergiyi hazılarken kendimizin bile bilmediği 
yepyeni bir dünya keşfettik, bir çok şey öğren-
dik.  Bize bu yolda destek çıkan rehber öğrent-
menlerimize  sonsuz teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım 
ettiler. Bu dergi onlar olmadan var olamazdı.

Sizler için hazırladığımız bu dergi bizleri bilim 
dünyasına biraz daha yakınlaştırdı. Bu bir yıl biz-
lere bir çok şey kattı. Umarım siz okuyucuları-
mızda bizler kadar etkilenirsiniz. Bilimle kalın!

  ‘‘Dünyada her şey için, me-
deniyet için, hayat için, hayat için, 
başarı için en gerçek yol gösterici 
ilimdir, fendir.’’

EDİTÖRÜN NOTU

Mustafa Kemal Atatürk

Tuğçe Yeşim Türdü
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Hipersonik uçuş denemelerinin de 
önünü kesen bu bariyer hipersonik 
yolculuğun herhangi bir kazaya yol 
açmadan yakın zamanda yapılama-
yacağını vurguluyor.Her ne kadar 
içinde fazla sayıda insan barındıran 
ve ‘yolculuk’ olarak nitelendirile-
bilecek hipersonik hızda bir uçuş 
yapılması mümkün olmasa da 
geçmişte bir hipersonik uçuş Nazi 
Almanyası tarafından yapılmış-
tır.İkinci Dünya savaşı sırasında 
Hollanda ve İngiltere’ye karşı 
kullanılan V-2 roketi her ne kadar 
savaştan sonra ABD tarafından ele 
geçirilse de roketi tasarlayan bilim 
adamları Amerikan füze programı-
nın temelini oluşturup uzay tek-
nolojilerinin gelişimine epey katkı 
sağlamışlardır.

V-2 roketinin uçuşundan sonra, 
14 Ekim 1947’de ise X-1 pilotu 
Charles Yeager, Mach 1,06 hızına 
ulaşabildi ve bu, insanlı bir hava 
aracında ses bariyerlerinin aşılıp 
sonik patlamanın gerçekleştirildiği 

bir ilk olarak tarihe geçti.Charles 
Yeager’in bu denemesi, ABD’nin 
hipersonik uçuş denemelerine daha 
çok önem vermesini sağladı ve 
1959’da NASA tarafından X-15 
roket itimli hava aracı tarafından 
kontrollü ilk hipersonik uçuş ger-
çekleştirildi. X-15 roketi, 108 km 
yüksekliğe çıkabilme ve 18.288m/ 
dk tırmanma hızına ulaşarak en 
hızlı ve en yükseğe çıkan insanlı 
hava aracı olma rekorunu uzun 
süre elinde tutmuştur.
Bu hava araçlarından sonra NASA 
uçağın aerodinamik yapısı, aracın 
yükselişindeki yapısal davranışlar, 
kontrol seviyesi ve pilotun fizyo-
lojik yapısı üzerinde duran bir çok 
hava aracı denemesi yapmıştır.
Şu an hipersonik uçak denemesi 
liderleri ABD ve Çin’dir ve önü-
müzdeki 20 yıl içerisinde yüksek 
hızlara çıkabilen hava taşıtlarının 
bu iki ülkeyle sınırlı kalmayacağı 
kesin gibi görünüyor.                                              

Zaman,en eskilerden beri insanoğ-
lunun dünyasında bir rakip olarak 
görülmüş ve alt edilmesi zor bir 
olgu olarak benimsenmiştir. Fakat 
son zamanlarda artırılan ‘Hiper-
sonik hava taşıtları’ çalışmaları ile 
birlikte zamanın insanların ulaşıl-
ması imkansız rakiplerinden birisi 
olmaktan çıkması planlanıyor.
   Hipersonik’ terimi fizikte ilk 
olarak çinli aerodinamik mühendisi 
Hsue-Shen Tsien tarafından Mach 
5’in üzerindeki hızları tanımlamak 
için kullanılmıştır.Mach 1 ise deniz 
seviyesinde ‘ses hızı’ olarak tanım-
lanmıştır. Hipersonik hız teriminin, 
ses hızına yaklaşması bazı önemli 
değişikliklere yol açar.Bunlardan 
en önemlisi ses bariyerleri ile karşı-
laşılmasıdır. 
Hipersonik gibi sonik hızlarda olu-
şan ses bariyerleri, havanın araca 
yer verecek zamanı bulamamasın-
dan dolayı aracın üzerinde yaratılan 
bir şok etkisine yol açar. Bilimin-
sanlarına göre  ses bariyerleri hiçbir 
koşulda aşılamaz bir engeldir. 

Zeynep Nur Gülsoy
HİPERSONİK BİR DÜNYA 



       Hipersonik uçakların, ulaşım, uzay, ve askeri 
sektörlerden hayatımızın bir parçası olması planlanı-
yor.SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yüksek ücretler 
ödenerek uzun mesafeleri kısa sürede katedebilme 
hayalinin üzerinde çalıştıkları projelerle gerçeğe dö-
nüşebileceğini vurguluyor.Musk’a göre 15 saatte New 
York’tan Şangay’a gidilebilecek yolculuk, 27.000km/s 
hızındaki hipersonik bir hava taşıtıyla 39 dakika 
gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek.Londra’dan 
Dubai’ye 29 dakikada, Los Angeles’tan Toronto’ya 
24 dakikada gidilebilecek. Neredeyse imkansız gibi 
gözüken bu süreler insanın fizyolojik yapısına ters 
bir politika izlemesine rağmen ciddi çalışmalar 
sonucu insanlar hem zamandan tasarruf ederek hem 
de güvenle giderek konforlu bir seyahat gerçekleşti-
recekler.

Musk, yolcuların bu seyahatin yapılması duru-
munda 3G kuvvete yani vücut ağırlıklarının tam üç 
katına maruz kalacaklarını da belirtti.Bu gibi güçlü 
bir kuvvet herkesin vücut tipinin kaldırabileceği bir 
kuvvet değildir ve bu kuvvet etkisinde yapılabilecek 
olası bir seyahatin konforlu olamayacağı kesindir. 
Hava aracının aşırı hızlanması ve yavaşlamasına 
bağlı yolcularda ciddi rahatsızlıklara yol açabilmesi 
de olası. Hipersonik hızlarda gerçekleştirilebilecek 
bir yolculukta, yolcuların aşırı hızlanma, yavaşlama, 
basınç ve kuvvet gibi değişkenlere maruz kalıcak-
larından dolayı bu tip bir yolculuğun olası olması 
için ilk olarak insanın fizyolojik yapısı üzerinde 
durulması gerekmektedir.Hava aracının mühendis-
lik boyutunu düşünmek gerekirse, tasarım, malzeme 
seçimi ve kullanılacak yakıt ile ilgili pek çok soru-
nun da ortadan kalkması gerekiyor.

 Çok az bir sürede Mach 5’in üzerinde bir hızla seya-
hat edip zamandan tasarruf etmek günümüz tekno-
lojisini düşünerek çok da hayal ürünü gibi gelme-
yebilir.Günümüz bilim ve teknolojisinin çok ileride 
olduğu doğru bir bilgidir fakat hipersonik bir hızda 
yolculuk, aşılması gereken zorlukları göz önünde 
bulundurunca şu an için hayal ürünü.Göz önünde 
bulundurulması gereken en önemli zorluklardan biri 
sürtünmeden dolayı aracın ön kısmında oluşan aşırı 
ısınma.2000-3000 dereceye ulaşabilen sıcaklık, yü-
zeydeki metalik iskeleti eritebilir, oksitlenme, erime 
gibi problemler ortaya çıkartabilir.Hava aracının ya-
pım malzemesi de göz önünde bulundurulması gere-
ken faktörlerden. Aşınmaya bağlı oluşacak sıcaklığa 
dayanıklı bir malzeme için mühendisler karbon, 
seramik ve metal karışımları üzerinde çalışıyorlar.

Hipersonik hızdaki uçaklara artan ilgiye yönelik, en 
önemli nedenlerden bir tanesi de bu ileri hızdaki 
uçakların neler yapabilecekleri.Seyahat ve insanlara 
zaman kazandırmak tasarlayıcıların medyaya sür-
düğü bir çok yalandan biri olmakla kalabilir. Çün-
kü bu tip uçakların ve silahların kullanım alanları 
yolculukla bitmiyor. En üst teknoloji radarların ve 
savaş uçaklarının bile yanında zayıf kalacağı hava 
taşıtları ülkelere uluslararası boyutta üst düzey 
tehlike unsuru oluşturabilir. Radarlara yakalanması 
ve tespitinin hayli zor olmasından dolayı bu uçaklar 
kullanım alanına göre masum veya insanlığa alter-
natif bir tehtid olarak görülebilir.Hipersonik hızdaki 
hava taşıtlarını araştırmalarının sonuçları yakın bir 
zamanda belli olacak ve neyi ne yönden etkileyeceği 
de kesinleşecek. Bu durumda sadece iki seçenek var, 
bu teknolojik devrim niteliğindeki buluşu insanlığın 
yakıp yıkmak için mi, yapıcı temeller kurmak için 
mi kullanacağı önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak



Bir kara delik NASA tarafından “yerçekiminin çok kuvvetli olduğu ve ışığın bile dışarı çıkamadığı yer” olarak tanımlanır. 
Kara deliklerdeki güçlü yerçekimi, kara deliklerde bulunan tüm maddelerin sıkıştırılmasından ileri gelir. Kara delikler 
çıplak gözle görülemezler, ancak özel teleskoplar yardımı ile gözlenebilirler. Görünmez olmalarının sebebi ışığın kara 
deliklerden çıkamamasıdır

Kara delikler kütle ve büyüklük-
lerine göre üç sınıfta incelenirler: 
En küçük kara delikler “ilkel kara 
delikler (primordial black hole)” 
olarak adlandırılırlar. Bir atom 
kadar küçük, fakat bir dağ kadar 
ağır oldukları bilinmektedir. Bilim 
adamları, en küçük kara deliğin 
Evren’nin başlangıcında oluştuğu-
nu düşünmektedir. En yaygın olan 
orta boy kara delikler “yıldızsal kara 
delikler (stellar)” olarak adlandırı-
lırlar. Bu tip kara delikler, Güneş’ten 
20 kat daha ağır ve yaklaşık 10 mil 
çapındaki bir topu çevreleyebilecek 
uzunlukta bir çapa sahip olabilirler.  
Bir yıldızın kendi içine çökmesi 
ya da başka yıldızlar ile çarpışması 
sonucu oluşurlar. Bu durum, yıldız-
ların patlaması olarak tanımlanan 
süpernovaya neden olur. Samanyolu 
Galaksisi’nde çok sayıda yıldızsal 
kara delik bulunur. Kara deliklerin 
üçüncü türü “süper kütleli kara delik 

(supermassive black hole)” olarak 
adlandırılır ve bu tür 
kara delikler içinde en büyük olan-
dır.
 Süper kütleli kara deliklerin küt-
leleri bir milyon güneşin toplam 
kütlesinden daha fazladır. Ayrıca, 
bilim adamları, her büyük galak-
sinin merkezinde bir süper kütleli 
kara delik olduğunu kanıtlamıştır. 
Samanyolu Galaksisi’nin merkezin-
de bulunan süper kütleli kara deliğin 
adı “Sagittarius”tur. Kütlesi yaklaşık 
dört milyon Güneş’in toplam kütlesi 
kadardır ve birkaç milyon Dün-
ya’yı kapsayabilecek büyüklükteki 
bir topun içini doldurabilir. Bilim 
adamları, süper kütleli kara delik-
lerin bulundukları galaksiyle aynı 
anda oluştuklarını düşünmektedir-
ler. Bir yıldız olan Güneş bir kara 
deliğe dönüşemez; çünkü kara deliği 
oluşturmak için gereken miktarda 
kütleye sahip değildir. Güneş 

ömrünün sonunda, önce kırmızı bir 
dev yıldıza, daha sonra da soğuyan 
bir beyaz cüce yıldıza dönüşecektir. 

Bu durum tüm yıldızların bir kara 
deliğe dönüşemeyeceğini gösterir. 
Bir yıldızın kara deliğe dönüşe-
bilmesi için, kütlesinin Güneş’in 
kütlesinin 15-20 katı olması gerekir. 
Böylece iç basıncı çökmeyi durdura-
maz ve bir kara deliğe dönüşür. Kara 
delikler de evrende tıpkı yıldızlar ve 
gezegenler gibi sabit durup dolaş-
mazlar ve yerçekimi kuvveti kura-
lına uyarlar. Ek olarak, Dünya’yı et-
kileyebilecek kadar Dünya’ya yakın 
olan bir kara delik yoktur. Galaksi-
nin gizemlerinden biri olan kara de-
likler günümüzde NASA tarafından 
Chandra X-Işını Gözlemevi, Swift 
Uydusu ve Fermi Gama-Işını Uzay 
Teleskobu gibi uzay araçları yardımı 
ile araştırılmaktadırlar

Ilgın Dide Kurugül

IŞIĞIN BİLE DIŞARI ÇIKAMADIĞI YER:  
KARA DELİKLER



Bir Damla Daha:
 Manyetik Akı Yoğunluğunun Tuzlu Su Çözeltilerinin Kütlece 

Yüzde Derişimine Etkisini İnceleme

Bir Damla Daha Nereden Geliyor?
 Küresel ısınma nedeniyle çölleşmenin görülmesi
 Çoğu kişinin sağlıklı içme suyuna erişememesi
 Dünya’nın su kaynaklarının hızla tükenmesi
 Deniz suyunun içme suyu olarak kullanılmasına 
su kuraklığı çeken gelişmiş ülkeler dışında hiç kimsenin 
önem vermemesi
Beni insanlığa bir damlacık katkıda bulunmaya yöneltti
Projemin Amacı
 Deniz suyunu içilebilir tatlı suya çevirmek
 Tuzlu su derişimi ile manyetik akı yoğunluğu arasın-
daki ilişkiyi bulmak ve kanıtlamak

Hazırlayan: Noyan Alakoç



Nasıl bir teknolojiye sahibiz ve nasıl bir teknolojiye 
ihtiyacımız var?

Son 50 yıl içindeki teknolojik gelişmeler, uzayda 
giderek daha derinlere yolculuk yapmamıza olanak 
sağladı. Fakat bu yeterli değildir. Birincisi günümüz 
teknolojisinin sınırları yeterince geniş değildir. Ha-
yallerimiz, sahip olduğumuz teknolojinin çok öte-
sindedir. Uzayın daha derinlerine, daha hızlı ve daha 
ucuz şekilde yolculuk yapabilmeliyiz. Geliştirmemiz 
gereken yakıt kaynakları çevre dostu ve yeterince 
etkili ve güçlü olmalıdır. Çok sayıda insanı taşıyabi-
lecek uzay gemilerine ve erişilecek diğer gezegen-
lerde insanların yaşayabilmesi için gerekli koşulları 
oluşturacak ürünlere gereksinim duyuyoruz. Bilim 
adamları bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. Bunla-
rı başardıkları zaman erişebileceğimiz uzaklıklar, 
henüz keşfedilmemiş yerleri keşfetmemize olanak 
sağlayacak. Bunu için ucuz, daha etkin, daha güçlü 
ve daha hafif yeni motor sistemleri gerekiyor. 

İnsanlığı, dünya atmosferi ötesinde ve uzayda yolculuk yapma tutkusu uzun süredir meşgul ediyor. Uzaya ilk çıkan 
insan Rusya’dan Yuri Gagarin idi. “Soğuk Savaş” sırasındaki politik karşıtlıklar uzay için bir yarışı da başlattı. Rusya 
ve ABD arasındaki yarışı Neil Armstrong’un 1969 yılında aya ilk adımı atması ile ABD kazanmış oldu (Şekil 1).

İnsanların Keşif Tutkusu

Biz insanlar daima yeni şeyler öğrenmeye, bilgi 
ve yeteneklerimizin sınırlarını genişletmeye 
çalışıyoruz. Bu tutku insanları yiyecek zinciri-
nin en üst düzeyine getirmiştir. Uzayın keşfi de 
bundan farklı değildir. Nereden geldiğimizi, nasıl 
geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilmek istiyo-
ruz. Ayrıca dünya üzerindeki insanların sayısı 
büyük bir hızla artıyor. Yaşayabileceğimiz başka 
gezegenler bulmak zorundayız. Gelecekte bir 
gün dünya tüm insanların beslenme ve su gerek-
sinimini karşılamada yetersiz kalacak. Dünya 
üzerindeki tüm canlılar da bizim gibi bu kaynak-
lara gereksinim duyuyorlar. Yaşayabileceğimiz 
başka gezegenler bulamaz isek, açlık ve susuzluk 
nedeni ile ortadan kalkmamız kaçınılmazdır. 
Uzayda yolculuk yapabilmeye uygun teknolo-
jiyi geliştirmemiz gerekiyor, aksi taktirde kendi 
gezegenimizde birer esir haline geleceğiz. Bu 
nedenle uzay yolculuğu sadece heyecan verici 
bir konu değil, aynı zamanda insanlığın devamı 
için önemli ve zorunlu bir konudur. 

Sadi Can Leblebicioğlu

Pratik Uzay Yolculuğu
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ATATÜRK VE BİLİM İNSANLARI
 ATATÜRK SAYESİNDE ONLARCA BİLİM İNSANI TÜRKİYE YE GELDİ... Einstein 1933 ta-
rihli mektubunu yazdığı sırada, başbakanlık makamında İnönü vardı. İnönü mektubu Milli Eği-
tim Bakanlığı’na havale etti. Ancak teklifin ilgili Bakanlık tarafından ilk aşamada kabul edilmediği 
anlaşılır. Ancak, Türkiye’nin bu tarihten hemen sonra onlarca Alman bilim adamını davet edip 
üniversitelerde görevlendirmesi ve Üniversite reformunun bu sıralarda yapılması Milli Eğitim’in 
karşı çıktığı teklifin kabulünde daha yüksek bir mevkinin yani Reisicumhur Mustafa Kemal’in 
devreye girdiği görülür. Aralarında TBMM binası mimarı Clemens Holzmeister’ında bulunduğu 
Profesörlerden bazıları; Kimya Profeserü Felix Haurowitz ve Fritz Arndt İktisatçı Umberto Ricci, 
Wilhelm Röpke, Karl Sturupp Tıp Profesörü Rudolph Nissen, Philip Swartz Hukuk Profesörü And-

reas Schwarz, Ernst E. Hirsch

Albert Einstein, 1933’ün 17 Eylül’ünde Ankara’ya "OSE ’nin şeref başkanı" olarak bir mektup gön-
derdi. Einstein, "Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı’na, yani Başbakanlığa hitaben 
son derece nazik bir dille yazdığı mektubunda Almanya’daki bazı kanunlar dolayısıyla çok sayıda 
Alman bilim adamının mesleklerini icra edemez hale geldiklerini söylüyordu. Kırk Profesör ve 

Doktorun bilim çalışmalarını Türkiye’de sürdürmelerini için ricada bulunuyordu.

Can Bekit



ATATÜRK SAYESİNDE ONLARCA BİLİM İNSANI TÜRKİYE YE GELDİ...

Can Bekit



ATATÜRK’ÜN GEOMETRİ KİTABI VE İLK BİYOYAKIT BELGESİ

Geometri
Atatürk tarafından yazılan Geometri, Arapça olan geometrik terimlerin türkçe terimlere çevrilmesi 
ile yazılmış 1936-1937 kış aylarında ele alınan 44 sayfalık bir kitaptır. Arapça olan terimleri; çem-
ber, açı, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralel kenar, artı, eksi, bölü, eşit ve 
toplam gibi benzeri terimleri türkçeye katmıştır. Böylelikle terimlerin kullanılması ve anlaşılması 
kolaylaştırmıştır. Örneğin Arapça olan “Maksumunaleyh” kelimesini türkçeye çevirerek “bölen” 
sözcüğünü dilimize katmıştır.

Kimya
Belgelere göre dünyadaki biyoyakıt teknolojisinin ilk örneği 1934 yılında Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’na bağlı Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde gerçekleştirildi.

Can Bekit



ATATÜRK’ÜN BİLİME ÖNDERLİĞİ

Atatürk, bir milletin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için bilimi ve feni en 
önemli yoldan biri olarak görüyordu. Matematik, sanat, edebiyat, tarih, mühendislik, fizik, 
ziraat, havacılık ve jeoloji gibi alanlarda sayısız çalışmalara öncülük ederek ülkemizin bilgi 
ve kültür seviyesini arttırmayı ve eğitimsizliği azaltmayı amaçlamıştı. Buna Atatürk’ün söy-
lediği “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici 
ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan 
sapmaktır.” sözünü örnek gösterebiliriz. Atatürk bilime nerdeyse her alanda ülkemizin geliş-
mesi için katkı sağlamıştır. Bunlardan bazıları; 

• 1925’te Türk Hava Kurumu’nun kurulması.
• 1925’te yurtdışında eğitim alıp geri dönmeleri ve öğrendiklerini aktarabilmeleri için 
yurtdışına öğrenci yollanması.
• 1928’ de Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin yerine Latin harflerini esas alan 
Türk Alfabesi yürürlüğe konması.
• 1928’de Millet Mektep’leri yönetmeliği onaylanıp hayata geçirilmesi.
• 1932’de Türk Dil Kurumu’nun açılmasına öncülük etmesi.
• 1932’ de Türk Tarih Kongresi toplanması.
• 1933’te Ziraat alanında bilimsel çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara Yük-
sek Ziraat Enstitüsü kurulması.
• 1935’te yer altı kaynaklarının araştırılması için Etibank ve MTA’nın kurulması.
• 1935’te Ankara Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılması.
• 1936-1937 yıllarında kendi eliyle “Geometri” kitabını yazması.

“Biz cahil dediğimiz zaman, mektep de okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz 
ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak 
bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.”  
                                                                                                                  -Mustafa K. Atatürk

“Türk milletinin 
yürümekte olduğu 
ilerleme ve uygarlık 
yolunda, elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale 
pozitif bilimdir.”

Mustafa Kemal Atatürk

Can Bekit



Bilgehan Şahlan



   BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN 
FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ (FKB) 

GÜNLERİNDE KİMYA DENEYLERİ 
SİZLERLE

2017-2018 ÖĞRETİM YILI FKB GÜNÜ

Ekin Kamberoğlu



Görünmez Mürekkep

Görünmez mürekkep kulağa geldiği gibi imkânsız bir icat değildir.  Okulumuz öğrencilerinin yaptığı deney as-
lında hepimizin kolayca ulaşabileceği malzemelerle yapılabilir. Tek gerekenler; kâğıt, herhangi bir ısı kaynağı 
ve limon veya üzüm suyudur. Ayrıca yapılışı da malzemeleri kadar kolay; tek yapmanız gereken üzüm veya 
limon suyunu bir kâğıda fırça ile sürüp, kurumasını beklemektir. Sonrasında size kalan tek şey ısı kaynağını 

kâğıdın altında bekletip çizdiğiniz şekillerin ortaya çıkışını izlemek olacaktır.

Okulumuz öğrencilerinin hazırladığı ‘Black Snake Deneyi’ evinizde de kimyasal tepkimeleri kolayca gözlemle-
yebileceğiniz bir deneydir. Şekeri bir beherin içine koymanız ve üzerine biraz derişik sülfürik asit ilave etmeniz 
deney için yeterli olacaktır. Deneyi gerçekleştirmek için koruyucu gözlük ve yelek giymeniz, ayrıca yanınızda 

bir bardak su olmasına özen göztermelisiniz. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 

Black Snake Deneyi

Jacques Dubochet, Jochim Frank and Richard Henderson yaşayan canlı organizmaların 3D resimlerini çek-
meyi başardıkları için 825.000 euro ödüle layık görülmüşlerdir. Amaçları ise insan vücudunu, hastalıklarını 

anlamak ve bunlar için tedaviler (ilaçlar) üretmek olarak belirtilmiştir.

  2017 Kimya Nobel Ödülü: Kriyojenik Mikroskop



Bu deney aslında çok basit bir asit-baz reaksiyonu. Baz,karışımın içine dökülünce solisyonun renginin de-
ğiştiği gözlemleniyor. Eğer asit karışımın içine dökülürse de solisyon renksiz haline geri dönüyor.Bu deney  
için sadece su, etil alkol, fenolftalein, sodyum hidroksit, nitrik asit, timolfalein, M-nitrofenol malzemelerine 
ihtiyacınız var. Öncelikle, sodyum hidroksiti suyla karıştırmanız lazım. Sonrasında bazı hazırlamanız ge-
rekiyor. Kırmızı renk elde etmek için: Fenolftalein, mavi renk elde etmek için: Timolfalein, sarı renk elde 

etmek için ise: M- nitrofenol kullanmanız gerekiyor.

                                                                 
Gökkuşağı Reaksiyonu

Sadece su ve borax ile cristal üretmek artık mümkün.Sadece borax, su, hava filtresi borusu, iplik, çubuk ve 
bir kaba ihtiyacınız olacak. Öncelikle suyu kaynatmanız gerekiyor. Sonrasında kaynar suya boraxı ekleyip-
çözünene kadar karıştırmanız lazım. Çok güzel gözüken kristallerin yapım aşaması da bir o kadar kolay. 
Artık hepimiz evlerimizde kendi kristallerimizi yaratabiliriz.

Borax Cyrstals 

Akne ve siyah noktaları gidermek o kadar da zor değildir. Okulumuz öğrencilerinin yaptığı deneyde 
hazırlanan solüsyon cildi kurutarak ekstra yağ üretimini engellemektedir. Bu sayede akne ve siyah nokta 
oluşumu engelleniyor. Bu solüsyonu yapmak için rezorcinol, salisilik asit, alkol ve gül suyu gerekli. Re-
zorcinol ve salisilik asidi karıştırdıktan sonra gül suyunu ekleyin. Baloncuk çıkmayıncaya kadar karıştırın. 
Solüsyonu günlük  cildinize uygularsanız akne ve siyah noktalarınızda zalma görürsünüz.

Akne Ve Siyah Nokta Tedavisi 



Su Mu, Şarap Mı, Süt Mü Yoksa Bira Mı?  Hiçbiri Değil.

Okulumuz öğrencilerinin yaptığı deneyi siz de yapabilirsiniz. Damıtılmış su,  doymuş sod-
yum bikarbonat, fenolftalein indikatör, doymuş baryum klorür, sodyum dikromat çözeltisi 
ve HCl çözeltisini farklı kaplara koyun. İlk kaba su ekleyin daha sonra elde edileni ikinci 
kaba boşaltın, sonra da üçüncüye. Bu karışımı en son dördüncü kaba ekleyin ve neler olaca-
ğını görün.  

Silly putty deneyini yapmak çok kolay ve keyiflidir. Okulumuz öğrencilerinin yaptığı bu 
deneyi siz de yapabilirsiniz.  Borax, sıcak su, tutkalı karıştırarak çoğumuzun slime olarak 
bildiği jelimsi yapıyı oluşturun. Renklendirmek için gıda boyası da kullanabilirsiniz.  De-
neyi yaptıktan sonra kurumaması için kapta saklanmalıdır.

Silly Putty Deneyi

Okulumuz öğrencilerinin yapmış olduğu deneyde, sıvı itici kumaş koruyucu sprey kuma 
sıkılmış ve kumun suyu emmesi, ıslanması engellenmiştir.  Bunun sonrasında kumun 
üzerine su döküldüğünde suyun üzerinde nasıl topaklandığı ve kumla nasıl ayrı durduğu 
gözlemlenebilir.

HİDROFOBİK KUM



2017-2018 eğitim ve öğretim yılında FKB günlerinde öğlen tenefüsünde kimya zümresi tarafından 
düzenlenen gösteriler, adeta bir görsel şölen edasıyla öğrenci ve öğretmenlerin beğenisine sunul-
du. Bu kusursuz deneylerden bir tanesi de “Flame Test” adı verilen deneydi. Deneyleri hazırlayan 
kimya öğretmenlerimiz tarafından bu deneyde üç adet kaba alkol çözeltisi koyuldu. Ardından alkol 
çözeltileri ateşe verildikten sonra üzerlerine LiCl, KCl ve CuCl bileşikleri püskürtülerek, püskür-
tülme esnasında yeşil, sarı, pembe ve mavi gibi bariz renler ortaya çıkarıldı ve bu görsel şölen 
okulumuzdaki herkes tarafından çok beğenilerek alkışlandı. TED Ankara Koleji Özel Lisesi Kimya 
Zümremize deneyleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ALEV DENEYİ

Yağmur Yıldırım



 Kuantum (Uzayzaman) Köpüğü Teorisi
Pamuktan kumaş, kumaştan elbise ya-
pılır. Kumaş, hayatımızda önemli yer 
kaplayan bir unsurdur. Peki hiç evrenin 
neyden, bazı bilim insanlarının deyi-
miyle hangi “kumaştan” yapıldığını me-
rak ettiniz mi? Kuantum Köpüğü yeni 
çıkan bir içecek çeşidinin adını çağrış-
tırsa da 1955 tarihinde John Wheeler 
tarafından tasarlanmış, evrenin “kumaşı 
(dokusu)” olarak nitelendirilen bir kav-
ramdır. Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi 
’ne ve Einstein’ın İzafiyet Teorisi’ne 
dayalı olup Yerçekimi Kuantum Teori-
si’nin de savunduğu gibi uzay ve zama-
nın pürüzsüz bir yapıdansa okyanustaki 
hafif ve gelip geçici kıpırtılar gibi dal-
galanmalara sahip olduğunu söyler. Bu 
dalgalanmalar biz uçaktan baktığımız-
da görünmez ve önemsizdir, bu neden-
le daha yakından bakmalıyız. Buna bir 
başka somut örnek ise, bardağa dökülen 
biradaki köpük içindeki küçük balon-
cukların hızlıca oluşması ve sönmesidir. 

Florida Teknoloji Enstütü-
sü’nden Eric Perlmen bu du-

rumu şu sözlerle açıklamıştır:
“Kuantum köpüğündeki baloncuk-
lar atom çekirdeğinden katrilyonlar-
ca kat küçüktür (Planck uzunluğunda 
veya 1.62 × 10-35 metre) ve bir sani-
yenin bölünemeyecek kadar küçük 
bir zamanı (Planck zamanı veya 5.39 
× 10 −44 saniye) boyunca var olur.”
Bu kadar küçük ve kısa süren bir şeyi 
kanıtlamak çok zordur, görmek ise ne-
redeyse imkansızdır. Ancak deneylerde, 
MAGIC adlı teleskoptan “Blazar Mar-
karian 501” adlı kuasardan çıkan gama 
ışın fotonları incelendiğinde farklı enerji 
seviyelerine sahip bazı ışınların fark-
lı zamanlarda geldiği gözlenmiştir. 
Bu durum da bazı fotonların diğerle-
rinden daha yavaş hareket etmiş oldu-
ğu anlamına gelir ve ışık hızının sabit 
olduğunu savunan İzafiyet Teorisi ile 
çelişmektedir. Bu çelişkiye getirilmiş 
mantıklı açıklama ise Kuantum Köpüğü 
’nün düzensiz olduğudur.  Gama ışın-
larının toplanması zor olmuştur çünkü 
bize gelene kadarki yolda fotonlar Ku-
antum Köpüğü ‘nün düzensiz dalgalan-
malarıyla karşılaştıkça düzgün biçimle-

rini yavaş yavaş kaybetmişlerdir ve net 
bir sonuç elde etmek mümkün olma-
mıştır. Kuantum Köpüğü ‘nün tahmin 
edilen boyutu bir hidrojenin çapından 
milyarlarca kat küçüktür ve direk ola-
rak ölçülemez. Güncel çalışmalarda 
bu modelin atomun 1000’de 1’ine ka-
dar küçük bir boyutunda dahi pürüz-
süz olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1).
Sonuç olarak, bu deneyler ışığın-
da, Kuantum Köpüğü Teorisi’nin 
uzayın son derece küçük boyuttaki 
köpük benzeri düzensiz ve dalga-
lanmalar içinde olan dokusunun mo-
delini çizdiğini söylemek mümkündür.
 

Kaynakça
 https://science.nasa.gov/science-news/
science-at-nasa/2015/31dec_quantum-
foam
https://universe-review.ca/R01-07-qu-
antumfoam.htm
https://www.mnn.com/earth-matters/
space/stories/what-quantum-foam

Şekil 1: A) 10–12 cm’de pürüzsüz görünümlü Kuantum Köpüğü Modeli B) 10–30 cm’de hafif pürüzlü görünümlü Kuantum 
Köpüğü Model) C) 10-33 cm’de pürüzlü görünümlü Kuantum Köpüğü Modeli

Emir Türkölmez 

KUANTUM KÖPÜĞÜ TEORİSİ



Simyacılar döneminden beri  ilkel boya üretimi olarak başlamış ve  kullanımı günümüzde geliştirilmiş 
teknoloji ve kimyasallarla üretilen makyaj malzemeleri ve diğer boyalar olarak varlıklarını önem kay-
betmeden devam ettirmektedirler. Özellikle kadınların, vazgeçilmezi olan makyaj malzemelerini gün 
geçtikçe daha çok üretimi yapılamakta ve satımı artmaktadır. Bu tutkularından vazgeçemeyen kadınlar 
evden çıkmadan önce kesinlikle zaman ayırdıkları makyaj yapımının ciltlerine verdiği zararları öğren-
seler bu alışkanlığı devam ettirirler miydi? Özellikle de bir makyajın olmazsa olmazı ruj kullanımını?

  Gün boyu bozulduğu an tazelenen ruj, bazen yiyecek ve içeceklerle bazen de du-
daklarınızı dilinizle nemlendirirken sindirim sistemine dahil olmaktadır. Ortala-
ma sıklıkta makyaj yapan bir kadın bile hayatı boyunca 3-4 kilogram ruj tüketmektedir.
 Kadınların bu alışkanlıklarından vazgeçmesi onlara çantalarından çıkarmadıkları rujun içinde hangi mad-
de ve kimyasalların var olduğunu ve zararlarının ne olduğunu açıklamaktan geçiyor. Dudakların nemli gö-
rünmesi için rujun içeriğine serebrositin  adı verilen sığır veya domuz sinir sistemi hücresi katılmaktadır. 
Balmumu rujların içeriğinin büyük bölümünü oluşturmaktadır kullanılan bal mumunun çeşiti rujun ka-
litesine göre değişmektedir fakat hangi tür bal mumu kullanılırsa kullanılsın içeriğinde parafin bulun-
maktadır. Parafin kullanımından dolayı dudakların hava alması engellenir ve de cilt yüzeyinden emil-
diğinden birçok probleme sebep olur. Ruj ile sindirim sistemine kolayca dahil olabilen parafin lenf 
bezlerinde, karaciğerde ve böbreklerde birikme yapmaktadır. Zaman içerisinde kalp sorunları yaşan-
masına sebep olabilir, hammaddesi petrol olan parafin, doğmuş hidrokarbonlardan oluşan katı bir mad-
dedir ve de suda çözünmemektedir. Vücudumuzun büyük çoğunluğunun sudan oluştuğu göz önünde 
bulundurulursa birikim yaptığı vücuttan atılabilmesi imkansızdır. Parafinin bir diğer özelliği de, besin 
maddelerinin dişlere yapışmasına neden olması ve de bu şekilde diş üzerinde kalan yiyeceklerin bakte-
rilere davetiye çıkarmasıdır. Ağızımızda kalan besin artıkları ile beslenen bakteriler, ortama asit bıraka-
rak diş minesini zayıflatmaktırlar sonuç olarak da dişin mine tabakası erimekte ve de diş çürümektedir.
Parıltılı bir görüntü oluşturan rujlar, ringa balığı gibi parlayan balıkla-
rın pullarından üretilen içeriğin ruja katılması ile parıltılı görünümünü kazanmaktadır.

Yağmur Yıldırım
RUJUN TARİHİ



    E012, C.I.19140, C.I.45430 ve benzeri çeşitli kimyasal renklendiriciler ruja rengi ve-
rebilmek için kullanılmaktadır, kırmızı rujlarda  rengin verilebilmesi için ruja kırmız 
böceği (cochineal) ezilerek katılmaktadır. Bazı rujların içeriğinde katrandan elde edi-
len boyalar kullanılmaktadır. Kömür katranından elde edilen en bilindik renklendi-
rici Red 40’tır. Bu katrandan üretilen renklendiricinin ruj ile yutulması, mide bulan-
tısı ile baş ağrısına ve cilt tahrişine sebep olabilmektedir. Bunun dışında stronsiyum, 
alüminyum, baryum ve potasyumdan elde edilen renklendiricilerin kullanıldığı rujlar da 
piyasada bulunmaktadır. Bu tarz renklendiricilerin kullanılması da cilt tahrişine neden 
olmaktadır. İçeriğinde alüminyum olan rujlar Alzheimer için etken olurken, manganez 
içeren rujlar ise hafızayı etkilemekte ve de ani ruh hali değişikliklerine sebep olmaktadır.
Birçok rujun içeriğinde kurşun kullanılabilmektedir. 

     Kurşun içeren rujların ağızdan vücuda alınması sonucunda, kısırlık meydana gelebil-
mektedir. Bunun dışında davranış bozukluğu ve öğrenme yetisinin azalması görülebilmekte, 
anemi ortaya çıkabilmektedir. Sentetik esans içeren yapay kokulu rujlar piyasada bol miktar-
da bulunmaktadır. Sentetik esansların rujun karışımında kullanılması, dudakların çatlama-
sına ve kurumasına, dermatite sebep olabilmektedir. Yapay kokuların yoğun olduğu rujlarda 
sentetik esansların oranı daha fazladır ve satın alınırken tercih edilmemesi daha sağlıklıdır. 
Kalitesiz rujların içeriğinde renklerin     tonunu tutturabilmek için üre-
ticiler ağır metaller kullanılmaktadır. İçeriğinde krom bulunan rujla-
rın kullanılması ve de yutulması sonucunda mide kanseri        oluşmaktadır.        
Kadminyum      elementini       içeren rujların kullanımında ise, akciğer kanseri görül-
mektedir. Ayrıca sürekli ruj kullanımının boğaz kanserine sebep olduğu da bilinmektedir.

 
 Kalıcı özelliği ile ünlenen bazı rujlar içerikleri sebebiyle kalp ve kas has-
talıkları, romatizma, alerji gibi sağlık problemlerinin nedeni olmaktadır.
Kadınlara yıllardır mecburlarmışçasına dayatılan makyaj yapma bağımlılğının bir anda yok 
edilmesi imkansızdır fakat kadınlar kendi sağlık ve gelecekleri için bu durumu bilgi edi-
nerek kontrol altına almalı ve kendilerini bu mecburlarmış duygusundan kurtarmaldırlar.



Yediden yetmişe patlamış mısır atıştırmalıkların kralıdır. Bunu okurken bile çoğunuzun gözünde 
canlanıp kokusu esmiştir bile. Bu kadar rağbet gören ve lezzetli olan bu atıştırmalığın neden ve nasıl 
patladığı, sorulmadığı sürece merak edilmiyor.

PATLAMIŞ MISIR NEDEN PATLAMIŞ?

Patlamış mısırın Amerika’da 
kişi başına düşen yıllık mik-
tarı 50 litredir, yani patlamış 
mısır bu kadar popüler. Kim 
işten veya okuldan gelip de 
kendine koca bir kâse mis 
gibi kokan mısır patlatmak 
ve koltuğa kurulup en sevdiği 
diziyi izlemenin hayalini kur-
maz? O zaman nasıl patladı-
ğını da öğrenelim.
İlginçtir ki okullarda öğretilen 
kimya aşkta, sporda, vücutta 
ve elbette patlamış mısırda. 
Patlamış mısırın da bir kim-
yası var. Patlamasının sebebi 
kabuklarıdır. Yakmadan önce 
ısıttığımızda, ısı kabuktan 

iç taraftaki nişastalı yapıya 
doğru yol alır. Isı artmış olur 
ve doğal olarak biriken buha-
rın uyguladığı bir dış yönlü 
basınç kuvveti oluşur. Isı 200 
° C’ye ( atmosfer ısısının 9 
katı) ulaştığında da kabuk 
parçalanır ve beyaz görünüm-
lü ve çok lezzetli olan nişasta 
açığa çıkar, buharla beraber. 
Eğer patlattığınız mısırların 
daha büyük olmasını arzu 
ederseniz basıncı vakum yo-
luyla düşürebilirsiniz, bu da 
Çin’in geleneksel yöntemidir. 
        Peki, canınız patlamış 
bir atıştırmalık çektiğinde, 
mısırdan başka seçenekle-

rinizin de olduğunu biliyor 
muydunuz? Pirinç, buğday, 
kinoa, amarant ve bunun 
gibi tohumların patlatılmış 
versiyonu hemen hemen her 
markette satılmaya başlandı. 
Ama sağlıklı patlamış ürün 
tüketmek gibi bir felsefeniz 
yoksa, patlamış mısır en lez-
zetlileridir. Tabii yağ ve tuza 
bulanmadığı takdirde! Artık 
mısırlarınız patlarken çıkan 
minik nişastaları selamlaya-
bilirsiniz. Her mısır keyfiniz 
için afiyet dilekleriyle…
Kaynakça
http://www.bbc.com/turkce/
vert-fut-39028860

İdil Bilici



Kalifornia Üniversitesinde psikoloji 
profesörü olan Dr. James Bedford karaciğer 
kanseriydi ve bir süre gördüğü kanser te-
davisinin yanıt vermemesi üzerine dondu-
rulma kararı aldı. Dondurulacak ilk insan 
olmasına rağmen yaşamak için tek şansını 
kullanan Dr. James krioprezervasyon* ile 
bir grup doktor tarafından donduruldu.
12 ocak 1967 de geleckteki teknolojinin 
hastalığına çözüm sağlayabileceğini düşü-
nen ilk dondurulan insan olan Dr. James 
ebedi ikametgahı olarak kabul edilecek sıvı 
nitrojen ile dolu krio tüpünün içine önce 
buzda soğutularak girmeyi kabul etti.
Bedeni şu an Arizonadaki Alcor yaşam 
uzatma vakfında bulunan Dr. James uyan-
dırılmayı bekliyor.

   Günümüzde doktorları fikir ayrılığına 
düşüren krioprezervasyon işlemi kimi 
doktorlar için imkansız ve boş uğraş olarak 
görünsede kimileri için hastalıkların çözü-
mü olarak kabul ediliyor.
Dr. James’in durumu 1991’de görsel olarak 
değerlendirildi. Vücudunda belirgin bir 
bozulmaya rastlanmadı. Ancak Bedford şu 
an ölü kabul ediliyor.

KRİO TÜPÜNDE DONDURULAN İLK İNSAN

*Kriyoprezervasyon :  diğer adıyla kriyokonservasyon, organellerin, hücrelerin, dokuların, organların veya diğer biyolojik yapıların, çok 
düşük sıcaklıklarda soğutularak, muhafaza edildiği bir süreçtir. Yeterince düşük sıcaklıklarda, söz konusu biyolojik yapıya zarar verebile-
cek bütün enzimatik veya kimyasal aktiviteler durdurulur.

Deren Kohen



YAŞAM KAYNAĞIMIZ: SU

Su Nedir?

      Dünya üzerindeki tüm canlı varlıkların yaşam-
sal faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduk-
ları şeylerden biri sudur. Yapısı renksiz, tatsız ve ko-
kusuzdur. Dünya’nın değişik bölgeleri de dahil her 
yerinde bol miktarda bulunan su, genel olarak zararlı 
besinleri vücuttan atma, hücreler, organlar ve dokula-
rın düzgün çalışmasını sağlama vücuda alınan besin-
lerin sindirimi ve vücuda dağılımına yardımcı olma 
gibi birçok görevi vardır. Bilimsel olarak “H2O” ele-
menti olarak ifade edilir. Yani bileşiğinde iki hidrojen 
ve bir oksijen bulunur. Suyun normal donma noktası 
0 derece, normal kaynama noktası ise  100 derecedir.

Suyun Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

      Doğada katı haldeki buz, sıvı haldeki su-
yun içerisinde yüzebilir. Diğer kimyasal bile-
şikler ise kendi yoğunluğunun içerisinde batar. 
Örneğin: Okyanuslardaki buz tabakaları suyun 
içinde yüzerek okyanustaki canlıların yaşamını so-
ğuğa maruz kalmadan sürdürebilmesini sağlar.

Ne Türlü Sular Tüketmeliyiz?

      Sadece yağmur suyu, içerisinde barındırdı-
ğı vitamin ve mineraller bakımından toprak ve 
bitkiler için bundan dolayı doğadaki canlılar için 
çok önemlidir. Canlıların içmesi gereken su saf 
su değil mineralli sudur. Yağmur yeryüzüne düş-
tükten sonra toprağa karışıp gerekli mineralleri 
ve vitaminleri toplar. Bu suları işlemek için yerle-
şim yerlerinden çok yükseklere fabrikalar yapılır. 
Buradaki mineralli sular satılmak için dolduru-
lur ve satışa ”doğal kaynak suyu” olarak sunulur.

Suyun Genel Özellikleri:

Dünyada fiziksel yapı olarak en çok yer kapla-
yan madde sudur. Bunu orana vurduğumuzda 
dünyanın %71’lik kısmını oluşturur.Suyun ken-
di sıcaklığı çok yüksek olduğundan herhangi bir 
ortamda ısıtılırken ya da soğutulurken diğer bi-
leşenlerle kıyaslandığında çok daha fazla ener-
jiye ihtiyaç duyar. Isıtılmış ya da soğutulmuş 
haldeki suyun tekrardan soğutulması ya da ısı-
tılması aynı derecede enerji ihtiyacı yaratır ve 
zorluk çıkartır. Su, ”kohezyon” adı verilen ken-
di içerisinde bir çekim gücüne sahiptir. Ayrıca 
manganez içeriği bulunursa rengi siyaha döner.

Aslı Türkseven



Atomun  ilk ortaya çıkışı o kadar küçük bir şeyi görmemizi sağlayacak hiç-
bir teknolojinin bulunmadığı, günümüzden yaklaşık 2400 yıl öncesine denk geliyor.

ATOMUN YAPISI

    Atomun kökeni eski Yunan’a dayanıyor. Anlamı kesilemez veya bölünemez olmasına rağmen gü-
nümüzde atomu parçalayabiliyoruz. Atomun yapısı çok eskilere dayanıyor ve bunlardan biri Thom-
son’un o meşhur üzümlü keki. Thompson yaptığı deneyde atomların artı yüklü maddelerden oluştuğunu 
gözlemiştir ayrıca elektronların artı madde içinde gömülü olduğunu ve hareket etmediğini de eklemiştir.
Bohr’a göre atom üç temel parçacıktan oluşuyordu. Artı yük-
lü proton, eksi yüklü elektron. Protonlar atomun çekirdeğini oluşturuyorlar. 
Eksi yüklü elektronlar ise, güneşin etrafinda dönen gezegenler gibi, çekirdeğin etrafında dönüyorlar.
Atomun parçalanması sonucu yapabildiğimiz bir çok şeyler var. Bunlar-
dan biri atom parçalanınca ortaya çıkan enerjiden nükleer silah ve bomba yap-
mak. Teknoloji her geçen gün gelişiyor bunun sonucunda yeni elementler keşfediliyor. 

Yağız Yüceege

 İnsan vücudu da atomlardan oluşuyor. İnsan vücudunu oluşturanlar karbon atomları. Evrende karbonun 
üretildiği tek yer dev yıldızların çekirdekleri. Yıldızlar aslında dev hidrojen küreleridir. Burada yıldızın 
kendi çekim gücü hidrojen atomlarının birleşerek helyuma ve diğer elementlere dönüşmesini sağlar. Kar-
bon da bu dönüşüm sırasında ortaya çıkar. Yıldız büyüklüğüne göre bir süre ömrünü tamamlar ve patlar. 
Patlama sırasında sahip olduğu tüm maddeler uzaya dağılır. Elbette karbon da… Şu an bu satırları oku-
yan gözleriniz de milyarlarca yıl önce patlamış bir yıldızın kalbinde meydana gelen karbondan oluşuyor. 
Başka bir deyişle aslında, Carl Sagn’ın da dediği üzere hepimiz yıldızlardan geliyoruz.

BUNU BILIYOR MUYDUNUZ?

http://cinyus.com/atomun-yapisi-ve-ozellikleri-ile-ilgili-hayret-verici-bilgiler/



       Son yıllarda DNA ve sperm üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, spermin uzayda ve hatta yük-
sek ısıya sahip sert koşullarda yaşayabildiğini ortaya koydular. Öyle ki, bir roketin dış kasasına yerleştirilen 
DNA’nın yarısından fazlasının bozulmadan kaldığı gözlemlendi. Balık spermini inceleyen bilim adamları 
sperm DNA’sında alev geciktirici maddelere rastladı ve spermin ateşe karşı dayanıklı olduğunu keşfettiler.

  Bir dizi deney sırasında araştırmacılar, sperm DNA’sıyla kaplı kumaşın aşırı ısıya maruz kaldığında, bir seramiğe 
benzer bir malzemeye dönüştüğünü gözlemledi. Daily Maile konuşan Malucelli: “Sperm DNA’sı şişen, kendine 
özgü bir kimyasal yapıya sahiptir. Doğal alev bastırıcı ve geciktirici olduğu kanıtlanmıştır.” Malucelli ve ekip 
arkadaşları şunları söyledi: “Sperm ancak 200 derece yani 392 fahrenhayttan yüksek bir ısıya maruz kalması 
durumunda bir köpük oluşturmak üzere değişir.‘‘ Spermin bu gün kadar her zaman kolay ve hassas bir yapıya 
sahip olduğunu söylüyorlardı. Ama bilim adamları yaptığı araştırmalarla bu doğru sanılan bilgiyi yenilediler.

DNA BİR ALEV GECİKTİRİCİDİR

Kaynak : http://www.bilimist.com/blog-51/super-sperm-kesfedildi.html

Derin Kalkanoğlu

Eğer tüm hücrelerimizdeki DNA zincirlerini açıp uç uca ekleyebilseydik, bu aya 6000 kez gidip 
gelecek uzunluğa denk gelirdi.

BUNU BILIYOR MUYDUNUZ?



            Gazlı bir içecek alırken üzerinde ‘’Lütfen soğuk içiniz’’ yazısını görürüz. Peki neden gazlı içecek-
leri soğuk içmemiz gerekiyor? 

 Cevap çok basit: Gazlı içecekler, adından da anlaşılabileceği gibi, içlerinde  basınç yardımı ile 
çözdürülmüş karbondioksit gazı (CO2) barındırırlar. 

 Çözünürlüğü etkileyen iki faktör vardır: Sıcaklık ve basınç. Gazların çözünürlüğü sıcaklık ile ters 
orantılıdır ve basınç ile doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır ve basınç arttıkça çözü-
nürlük artar.

 Eğer gazlı içeceğinizi buzdolabının dışında bekletip açarsanız karbondioksit gazı uçar. Böylece 
gazlı içeceğiniz şekerli su haline gelir. Gazlı içecekler genelde sindirim ile ilgili içildiğinden de pek işe 
yaramayacaktır. Bu yüzden, gazlı içeceğimizi buzdolabına koymak faydalı bir davranış olacaktır.

Gazlı İçecekleri Neden Soğuk İçeriz?
Ceylin Su Dondurmacıoğlu

Vücut açlık, tokluk mekanizmaları bize bunu ileten sinyallerle çalışır. Gazlı içecek tüketen 
bireylerin tokluk sinyali daha geç oluştuğundan birey daha zor doyar bu da aşırı beslenmesi-
ne neden olur ve bireye gereksiz kilo aldırır.

BUNU BILIYOR MUYDUNUZ?



Gökyüzü neden mavidir? İster inanının ister inanmayın gökyüzü aslında mavi değil mordur. Şimdi 
açıklamasına geçelim. Güneşten gelen ışınlar farklı dalga boylarında olurlar.
Güneşin yedi rengi de zaten bu dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Dalga boyu uzun olan 
kırmızı, turuncu ve sarı gibi ışınlar yeryüzüne rahatlıkla ulaşırlar. Fakat mavi ve mor ışınlar havadaki mo-
leküller tarafından emilirler (absorbe edilirler). Daha sonra emilen bu ışınlar moleküller tarafından farklı 
yönlerde tekrar salınırlar.

Bu şekilde mavi ve mor ışıklar her tarafa saçılmış olur. Hangi tarafa bakarsanız o taraftan size doğru 
gelen mavi ışınlar görürsünüz. Fakat en fazla saçılmaya uğrayan mor ışınlardır, ondan sonra mavi ışınlar-
dır. Bizim gözümüz maviye daha duyarlı yaratıldığından biz gökyüzünü mavi görürüz. Gözleri mor renge 
daha duyarlı hayvanlar varsa onlar gökyüzünü mor görürler. Bu saçılan ışınların bir kısmı uzaya geri 
gittiğinden dolayı dünyamız uzaydan da mavi görünür.

İçine birkaç damla süt damlattığınız su kavanozunu güneşe veya bir ışık kaynağına tutarsanız, suyun 
hafif mavileştiğini görebilirsiniz. Süt parçacıklarına çarpan ışıklardan mavi olanlar yine saçıldığı için su 
mavimsi gözükür.

GÖKYÜZÜ NEDEN MAVİDİR?
Hazar Koçak



Hazar Koçak

Aslında bu böceğin verdiği ışığın ateşle de sıcaklıkla da 
bir ilgisi yoktur. Bunun bilimsel adı “soğuk ışık”tır. Ateş 
böceklerinin ışık verme reaksiyonları o kadar hızlıdır ki 
bu fonksiyonun kademelerini incelemek hemen hemen 
imkânsızdır. Yani ışık üretim mekanizması hakkındaki bil-
giler hala teoride kalmaktadırlar. Kesin olarak bilinen bu-
nun moleküler seviyede kimyasal bir işlem olduğu, bazı 
moleküllerin ayrışarak daha yüksek enerjili hale geçebil-
dikleri ve bu fazla enerjiyi ışığa dönüştürebildikleridir.

Ateş böceğinin karın bölgesindeki ışık organında bulu-
nan guddelerden, ışık elde elmede rol alan iki ana kimya-
sal madde üretilmekledir. Bunlardan birincisinin kimya-
sal yapısı aydınlatılmış ve yapay olarak elde edilmiştir. 
İkincisinin ise yapısındaki gizem çözülmesine rağmen 
sentetik olarak üretilmesi hala mümkün olamamıştır.

 
Ateş böceklerinde üretilen iki kimyasalın birleşiminin de 
ışık vermeye tam olarak yetmediği, böceğin ışık bölgesi-
ne yakın solunum organının ışık verme anında burayı ok-
sijenle beslemesi gerektiği tespit edilmiştir. Bilinmeyen bir 
başka ayrımı ise bu ışığı hangi şalterin açıp kapadığıdır.
Bu gizemli böceklerin 2 bin çeşidi olup erkekleri uçabilirken 
dişileri kanatsızdırlar. Erkekler dişileri aramak için geceleri 
uçarlar ve ışıklarını birbirleri ile iletişim kurmak için kullanırlar. 

En iyi ışık verimini gelişmiş dişiler verir. Ateş bö-
cekleri geceleri 3 saat süreyle ışık verebilirler.
Genellikle ısırarak zehirledikleri salyangozları yedikleri 
için kireçli toprakların olduğu nemli bölgelerde daha çok 
görünürler. Parlamayı sağlayan kimyasal maddeler saye-
sinde, kazara onu yiyen bir düşman kusmak zorunda ka-
lır ve bir daha başka ateş böceği yemeye teşebbüs etmez.

Yaz gecelerinin karanlığında otların arasında veya havada uçarken parıldayan, yanıp sönerek sarı-yeşil bir ışık veren bir 
böceği görmüşsünüzdür. Yanına yaklaşıldığında ışığını söndüren, gece karanlığında izini kaybettiren bu böceğin ismi ateş 
böceğidir.

Ateş Böceği Nasıl Işık Saçıyor?



  Tutkal, boraks ve su bu maddeyi elde etmek için ye-
terli olsa da çocuklar bu karışımın içine bulaşık deter-
janı, tıraş köpüğü, diş macunu, oje, gıda boyası hat-
ta lens solüsyonu gibi boraksla birleşince zehir saçan 
kimyasalları da koyuyorlar. Tutkal, boraks ve su üçlü-
süyle oluşan slime masum görünse de profesörlerin za-
rarlarını anlatmakla bitiremedikleri bir zehir aslında. 

  Boraks, çok amaçlı bir temizlik ürünü. Karınca zehri, 
antiseptik, mikrop öldürücü, dezenfektan ve haşere ko-
vucu özelliğe sahip olan bu ölümcül kimyasal artık ha-
yatımızın her yerinde. Sadece insanlara değil, doğaya 
ve hayvanlara da zarar veren bu madde kozmetik sana-
yisinde losyon ve kremlerde kıvam artırıcı olarak da kul-
lanılıyor. Düşük konsantrasyonlarda genellikle deri 
üzerinde kullanımı güvenli kabul ediliyor. Uzun süre kul-
lanıldığında ise karaciğer kanseri olma riski çok yüksek. 

  Boraks içeren ürünlerin kullanımından sonra el ve yü-
zün mutlaka iyice yıkanması öneriliyor. Cilt tahrişinden 
alerjilere, yutulduğunda kusmadan kronik zehirlenmelere 
kadar varan durumlara neden olabiliyor. İnternette bu za-
rarları destekleyen birçok haber var. Örneğin, slime olarak 
bilinen oyuncak nedeni ile Antalya Akdeniz Üniversite-
si’ne getirilen bir çocuk hastaya, egzama teşhisi konulmuş. 
Daha önce Trabzon'da, içinde boraks maddesi olan bir 
bardak suyu içen bir öğretmen de hastaneye kaldırılmış. 

  Konuya ilişkin açıklama yapan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş “Bu madde, 
kana geçtiği için birçok organda yetmezlik, kalpte ri-
tim bozuklukları ve akciğerde hasarlara, hatta ölüme 
kadar birçok sağlık sorununa neden olur.” dedi. Tam 
olarak da burada işin içine anne babalar girmeli. Çocuğu-
nuzun sağlığını riske atan bu kimyasal maddenin ölüm-
cül olduğunu unutmayın ve bu kimyasal zehre dur deyin!

     Çocukken oynadığımız ve her nesil çocuğun çok sevdiği oyun hamurlarında yeni bir çağ açıldı. Artık her çocuğun 
bildiği ve sevdiği bir madde slime. Evde boş zamanları dolduracak ve çocukları eğlendirebilecek bir oyun haline geldi. 
İnternette de yapılışı hakkında birçok video çekilmiş olan bu madde akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. “Slime 
zararlı mı?”. 

Nisan Deniz Atmaca

GÜNÜMÜZÜN TRENDİ SLİME ÇOCUKLAR 
İÇİN ZARARLI MI?



Bileşim yapısına ve kendine has karakteristik özellikle-
re sahip olan maddelere kimyasal denir. Bu tanımdan da 
anlaşılabileceği gibi aslında kimyasallar olmadan bir ya-
şam hayal edilemez. İnsanların yaşaması için gerekli olan 
sudan, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan nükleer 
silahlara kadar her şey birer kimyasaldır veya kimyasal-
lardan meydana gelir. Yani kimyasallar zararlı zararsız ya-
şamımızın içinde bulunan her şeyi meydana getiren mad-
delerdir. Yaşamımız için yararlı olan kimyasallara birkaç 
örnek verecek olursak bunlar, olmazsa yaşayamayacağımız 
hava, yaşamın başka bir vazgeçilmezi olan su (Oksijen ve 
hidrojenin bileşik yapmasıyla oluşur), toprak(Çeşitli mine-
ral ve elementlerden oluşur) ve vücudumuzun dik durması-
nı sağlayan kemikler de tabi ki kimyasallardan oluşmuştur. 

Zararlı kimyasal örnekleri ise havayı kirleten gazlar(Kükürt-
dioksit, karbonmonoksit gibi), kozmetik ürünler( Paraben, 
sodyum lauryl sülfat vb.), MSG, soya yağı gibi hazır besinlerin 
içine konulan kimyasallar ve büyük bir doğa ve insan öldürücü-
sü olan nükleer silahlar  (Uranyum, Plütonyum gibi metaller-
den yapılır) şeklinde sıralanabilir. Yapılan araştırmalara göre 
dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunduğunu düşününce 
ürpermemek elde değil çünkü yapıldığı metalleri göz önünde 
bulundurunca vereceği hasarın dünyadaki yaşamı bitireceği 
kesin. Kimyasalların hepsinin zararlı olduğu yanlış algısının 
düzeltilmesi de eğitimle olabilir. Kimyasalların bizim için ne 
kadar önemli olduğunu fakat yine bizim etkimizle bir o kadar 
da tehlikeli olabileceklerinin öğretilmesi, öğrenilmesi şarttır.

Oğlum bu şekerin içinde ne kadar fazla kimyasal kullanıldığını biliyor musun?”, “Çevrenin kirlenmesine kimyasallar sebep 
olur.”, “Vücuda alınan kimyasallar vücudu olumsuz yönde etkiler.” gibi lafları birçoğunuz daha önce çok büyük ihtimalle 
duymuştur fakat gerçekten kimyasalların ne olduğunu bilen ya da zararları-yararları hakkında bilgisi olan var mıdır bilmiyo-
rum.

KİMYASAL NEDİR?
Kerem Üçok



    Peki ne kimyasal değildir? Maddeden yapılmış 
her şey kimyasal kaynaklı olduğuna göre kimya-
sal olmayan şeyler madde de değildir. Enerji de bir 
madde olmadığı için ışık, ses, ısı da birer kimyasal 
değildir. Enerji ve diğer “madde” kaynaklı olmayan 
şeyler dışında her şeyin kimyasallardan oluştuğunu 
düşününce yaşamımız üzerindeki olumsuz etkileri-
nin dışında olumlu etkilerinin de oldukça fazla oldu-
ğu anlaşılır. Şimdi de bazılarınız, peki kimyasalların 
bu zararlarını nasıl önleyebiliriz diye soruyor olmalı. 

    Hava kirliliğine sebep olan kimyasallardan fabri-
ka bacalarına filtre takılmasını denetim altına alarak, 
elektrikli arabaları tercih ederek, yakılan kalitesiz 
yakacakların kullanımını yasaklayarak; toprak ve su 
kirliliğine sebep olanlardan, atıklarımızı yere, denize 
atmayıp geri dönüşüme ya da çöpe atarak, fabrika 
atıklarının denize ya da toprağa atılıp atılmadığını 
denetim altına alarak; kozmetik ürünlerinde bulunan 
kimyasalların zararlarını önlemek için mümkün ol-
duğunca az kullanarak, kullanınca da ürünün doğal 
olmasına dikkat ederek; yiyeceklerin içindekilerinin 
zararlarını önlemek için de yine mümkün olduğunca 
doğal beslenerek, bu şekilde zararlı olan besinlerin 
satışlarını düşürerek onları yapan firmaları, yaptıkla-
rı şeyleri doğal olarak yapmaya teşvik ederek; nük-
leer silahların olumsuz etkilerinden korunmak ise ne 
yazık ki yalnızca insanların eğitilmesiyle olabilir.  

 Sonuç olarak kimyasallar yaşamı
mızın vazgeçilmezleridir. Elbette yararlı olan-
larının yanında zararlı olanları da var fakat bu 
zararlı dediğimiz kimyasalların birçoğu, insan-
lar tarafından zararlı hallere sokularak yaşamı-
mızın kötü yönde etkilenmesine sebep olur. Yani 
zararlı olan kimyasalları biz, yaşamımızın içine 

https://www.thoughtco.com/what-is-a-chemi-
cal-604316

Kaynakça:



Kozmetik Dünyasında Sahte Ürün Tehlikesi

Göründüğünden çok daha tehlikeli olan sahte 
ürünlerin günümüzde tehlike oranı gittikçe art-
maktadır. Sokak aralarında ve internette gerçek 
diye satılan bu ürünler sağlığımız için düşündü-
ğümüzden çok daha tehlikelidir. Bu sahte ürün-
lerin birçoğu Çin’den yasal olmayan yollarla 
taşınıp satıcılara dağıtılıyor, bazıları ise merdi-
ven altından üretiliyor. İnsanlar bu ürünleri daha 
ucuza bulabildikleri için alıyor. Fakat bu ürünler 
göründüklerinden daha tehlikeli. Uzmanlar, ucu-
za satılan kozmetik ve makyaj ürünlerinin içinde 
kurşun, cıva ve siyanür gibi ölümcül kimyasal-
ların bulunduğuna dikkat çekerek kullanıcıları 
uyarıyor. Bu maddelerin verebileceği zararlara 
örnek verirsek, geçtiğimiz yıllarda Avustralyalı 
bir kadının sahte ruj sürmesi sonrasında dudağın-
da yanık meydana gelmiş. Sahte ürünlerin birço-
ğu uzun vadede etkilerini gösteriyor bu nedenle 
çoğu zaman hak ettikleri cezayı almıyorlar. Sahte 
ürünlerde kullanılan kimyasallar bilinmediği için, 
ileride yaratabilecekleri tehlikeler de bilinmiyor. 

    Cilde direkt temas eden, ağız yoluyla bir kıs-

mı vücuda giren kimyasallar vücuda geri dönü-
şü olmayan zararlar verebiliyor. Birçok insan 
sahte ürün olduğunu fark etmeden ürünleri alıp 
kullanıyor. İşte ürünlerin sahte olup olmadığını 
anlamak için birkaç yöntem. Japon pazarı gibi 
küçük kozmetikçilerde satılan “yerli” ve uygun 
fiyatlı ürünler de aslında Çin’den yasa dışı ge-
tirtilip üzerine marka etiketi basılan ürünler. 
Son dönemde çok övülseler de, onların da sah-
te ürünlerden farkı yok. Batch code denilen bu 
numara son kullanma tarihi için olsa da, ürün 
orijinalliğini test etmek için de ideal. http://
www.checkfresh.com/ gibi sitelerde bu kodu 
sorgulatabiliyor ve hiçbir sonuç çıkmıyorsa ürü-
nün sahte olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sokak 
aralarında indirim adı altında, 3’te biri fiyatına 
satılan hemen hemen tüm ürünler sahte. Pazar-
larda düşük fiyata satılan “marka” ürünler sah-
te oluyor. Sosyal medyada ve güvenilir olma-
yan sitelerde satılan ucuz ürünler sahte. Bunlar 
artırılabilir, ancak zaten asıl sorun sahteyi 
ayırt edememekten ziyade bile bile satın almak.

Ekin Gürsoy



BPA (Bisfenol A) NEDİR?
BPA C15H16O2 Formülüne sahip sentetik organik birleşiktir. Günümüzde özellikle plastik, naylon 
ve polyester gibi maddelerin üretilmesinde etkin rol oynamaktadır.

BPA’ polikarbon plastiklerde, konserve kutuları ve meyve suyu kutuları ,biberonlar gibi gıda amba-
lajlarının iç kısmında kaplama malzemesi olarak da kullanır.

BPA NEDEN TERCİH EDİLİR ?

Ambalaj materyaline dayanıklılık katan yani içindeki 
sıvının ambalaj materyalinin gözeneklerinden uzaklaş-
masını engelleyen bir yapısı vardır ve alternatiflerine 
göre daha uygun fiyatlı olduğu için sıkça tercih edilir.

Fakat son birkaç yılda ambalaj materyallerinin üzerinde 
“BPA içermez.” , “BPA free.” ibaresi dikkatini çekmiş 
olabilir. Peki bunun sebebi ne olabilir?

BPA’nın sebep olduğu bazı rahatsızlıklar; 
-Adet Düzensizliği
-Rahim ve Meme Kanseri
-Yumurta ve Sperm Kalitesizliği
-Kalp Rahatsızlıkları
-Şeker Hastalığı
Bu liste maalesef daha da uzamaktadır. Özellikle plastik gıda 
koruma materyalleri aracılığıyla vücudumuza saldıran bir 
zehir olarak görülebilir.

Peki Bu Materyalden ve Vücudumuzda oluşturacağı Zararlı 
Etkilerden KORUNMAK için ne yapmalıyız?
• Öncelik olarak imkanınız varsa BPA içermeyen am-
balaj materyaliyle paketlenmiş gıdaları tercih edin.
• Böyle bir imkanınız yoksa plastik şişeleri bir seferlik 
kullanmaya özen gösterin.
• Eğer ki birkaç kez kullanacaksanız kullandığınız 
plastik şişeyi yüksek ısıya maruz bırakmayın. Makinede yıka-
mak, ağır deterjanla ovalamak gibi durumlarda BPA maddesi 
plastiğin yapısı aşındığı için tükettiğiniz gıdaya daha rahat 
geçer.
• Plastik ambalaj materyaliyle paketlenmiş ısıtılıp 
tüketilmeye hazır gıdaları plastiğiyle beraber mikrodalgaya 
koymayın.

BPA hormonların fonksiyonlarını olumsuz yönde etki-
leyen bir yapıya sahiptir !
Bu hormonların üretiminden dolaşımına ve etki ettiği 
fonksiyonlara kadar engel olan kopya bir hormon gibi-
dir.Yapılan araştırmalar bu maddeyi maalesef özellikle 
gıda materyalleriyle vücudumuza yüksek miktarlarda 
aldığımızı göstermiştir. 
Amerika Hastalık Kontrol Merkezi CDC’nin yaptığı 
araştırmaya göre, yetişkin insanların idrarında %95, 
çocukların idrarında %93 oranında BPA’ya rastlanmış-
tır. Bu da her 100 kişiden 93-95 kişinin BPA’ya maruz 
kaldığını göstermektedir. 

Cem Özdündar



BULMACA

ELEMENTLERİ TANIYORUM

 _ _ _ _ _ _
Bu elementin değerlik elektron sayısı ikidir ve aynı zamanda bir soygaz-
dır. Bu elementin adı nedir?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bu element 3. periyotta yer almaktadır ve son katmanında 2 elektron var-
dır. Bu elementin adı nedir? 

 _ _ _ _
Bu element halojenler grubunda yer alır ve 2 elektron yörüngesine sahip-
tir. Bu elementi adı nedir?

 _ _ _ _ _ _ _ _
Bu element 1A grubunda yer almaktadır ama aynı zamanda bir ametal-
dir. Bu elementin adı nedir?

 _ _ _
Bu element hem iyonik hem de kovalent bağ yapabilmektedir ve son kat-
manında 3 elektron bulunmaktadır. Bu elementin adı nedir?

Defne Dengizek



EGZOZ GAZININ ZARALARI

     Egzoz dumanı petrolün yanmasıyla oluşur ve içerisindeki CO oldukça fazla miktardadır. Eg-
zoz gazının zararları insan hayatını riske atabilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu zararlardan en hafifleri 
astım, bronşit gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermesidir ki, bunlardan daha önemlisi ölümlere bile 
yol açabilecek derecede önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda astım, bronşit gibi rahatsızlıkların 
yanı sıra şeker hastalığını büyük ölçüde tetiklediği de belirlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre,  
büyük şehirlerde yaşayan insanlar üzerinde oluşan egzozun zararlarının da daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. Egzoz kirliliği, hayatlarımız açısından ciddi zararlarla birlikte ölüm riskini de beraberin-
de getirmektedir.

EGZOSUN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

1.Eski araçların kullanımına son verilmelidir.
2.Meydana gelen fosil yakıtlarını daha hızlı yok edebilmek için yeni alternatifler üretilmelidir.
3.Kullanılan yakıtlar kalite açısından yükseltilmelidir.
4.Araç egzozlarına filtrelendirme yapılmalı ve sık aralıklarda denetime alınmalıdır.
5.Trafikte yoğunluk akışının en aza indirgenmesi için yeni yollar oluşturulmalıdır.

Yiğit Gül



Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan yumuşakçadır. Midye birçok ülke-
de sıklıkla tüketilen bir deniz ürünüdür. Bu lezzetli ve besleyici canlıların insan sağlığını na-
sıl etkilediğini hiç düşündünüz mü?  Özellikle kanalizasyon atıklarının aktarıldığı ya da çe-
şitli fabrika atıklarının atıldığı kısacası çevre kirliliğinin olduğu denizlerde yaşayan midyeler, 
yaşadıkları bölgenin etkisiyle bitoksinler, civa, kurşun, kadminyum gibi ağır metallerin yanı 
sıra tarımsal karışım kalıntılarını da içermektedirler. Uzmanlar midyelerin beslenmek ama-
cıyla suyu filtre ederken, suda bulunan kadminyum, kimyasal maddeler, civa, kurşun gibi ağır 
metalleri ve endüstriyel atıkları da bünyelerine aldıklarını kanıtlamışlardır. Bu da hem ken-
dileri hem de kendileriyle beslenen canlılar için büyük sağlık problemleri doğurmaktadır.

MİDYELER
Deniz Kaymaz



Boyalar, saçların       geçici      olarak     farklı renkler arasında deği-
şimine izin verir. Boya siyah (soğuk) ila kırmızı (sıcak), siyah- be-
yaz, gümüş-mavi, mavi-beyaz ve siyah-sarı geçişleri yaşatır. Boyalar bir-
kaç yıkamadan sonra kalıcı bir hasar bırakmadan arındırılabilmektedir.

Boya, sıcaklık değiştiğinde kendiliğinden tersinir bir reaksiyona giren karmas-
şık bir karbon bazlı molekül kullanarak çalışır. Belirli bir sıcaklığın üzerin-
de molekül formlarından biri diğerinden daha kararlıdır ve bu nedenle reaksi-
yon farklı ışık absorpsiyonu ile molekül üretir. Böylece farklı bir renk oluşur.

İlginç icat, termal krom mürekkebi kullanılarak çalışmaktadır. Ge-
leneksel termokromik mürekkep zehirli olduğu için aynı teknoloji-
yi saç dökülmesine ve kişinin kafa derisine zarar vermeden uygulanabilir.

RENK DEĞİŞTİREN SAÇ BOYASI
Ata Gül



1)Büyük patron nerede yaşar?

2)Kutu deniz anası kaç tane göze sahiptir?

3)Kara mamba nerede yaşar?

4)Kutu deniz anası bir sürü iğne ile biten kaç tane dokunaca 
sahiptir?

5)Mavi halkalı ahtapot vücudundaki zehir ile dakikada kaç 
kişiyi öldürebilir?

6)Kral kobra ısırığı için kaç farklı panzehir üretilmiştir?

7)Hangi yılanın cins ismi ‘’yılan yiyen’’dir?

8)Hangi hayvanın zehri 30.000 fare öldürebilecek güçtedir?

9)Hangi hayvan ortalama bir golf topu büyüklüğündedir?

10)Kara mambaların ağzı ne renktir?

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ 10 HAYVANI
                               (SORU-CEVAP)

1)AVUSTRALYA   2) 24   3) AFRİKA  4) 60  5) 26  6) 2     7) KRAL KOBRA   8) ZEHİRLİ OK KURBAĞASI   9) MAVİ 
HALKALI AHTAPOT  10) SİYAH

CEVAP ANAHTARI:

Ali Baran 



GÜZELLİĞİN KİMYASI

Kimya hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor. Yediklerimiz, kıyafetlerimiz, soludğumuz 
hava, tüm bunların kimya ile doğrudan ilişkisi var, doğal olarak vücudumuza ve yüzümüze sürdü-
ğümüz her maddenin de kimya ile bağlantısı var. Bu yazıda parfümden, makyaj malzemesine, kadın 
erkek hepimizin hayatında olan kozmetij ürünlerinden bahsedeceğim. 

Kimya ve kozmetik kelimeleri bir arada kullanıldığın-
da, insanın aklına iki şey geliyor: Güzellik ve tehlike. 
Kimya, hayatımızın her anında olsa da bu kelime te-
laffuz edildiğinde her gün giydiğimiz kıyafetler veya 
soluduğumuz havadan önce deney tüpleri, tepkimeye 
giren elementler ve okullarda yaptığımız deneyler 
akla geliyor. Bu da bilmeyen için tehlike saçabileceği 
anlamına geliyor. Kozmetik ise öncelikli olarak kadını 
ve makyajı çağrıştırıyor.
 Her ne kadar erkekler de kişisel bakım ve temizlik 
başta olmak üzere kozmetiğin içinde olsa da bu keli-
menin çağrıştırdığı ana unsur “Güzellik” oluyor. Peki 
bu kozmetik, kimyayı içeren bir kavram ise gerçekten 
tehlikeli mi?
Denetimsiz üretilen kozmetik ürünler asıl tehlikeyi 
oluşturuyor. Bu ürünlerde bulunan bazı kimyasallar, 
vücuttaki hormon dengesini değiştirerek kanser başta 
olmak üzere bir çok hastalığa yol açıyor. 

Sağlık Bakanlığı, 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde 
kozmetik ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde, 
759 üründen yüzlercesinin teknik düzenlemeye aykırı 
ve güvensiz olduğunu tespit etti. Her hafta haber 
siteleri veya gazetelerin sağlıkla ilgili bölümlerinde 
kozmetik firmaları ve kanser davaları ile ilgili bir çok 
haber yayımlanıyor.
Uzmanlar, güzelleşme uğruna bilinçsiz kullanılan 
ürünler için uyarıyor. Meme kanserinin oluşumun-
da kullanıdğımız ürünler, soluduğumuz hava veya 
tükettiğimiz yiyecek ya da içecekler gibi çevresel 
faktörlerin önemli rol oynadığına dair bi rçok açık-
lama mevcut. Uzmanlar, kanserden korunmak için 
kozmetik kullanımının sınırlandırılması gerektiğini 
bildiriyorlar. 

Eylül Sapmaz



2016 yılında Türkiye Gazetesi’nde 
yayımlanan bir habere göre, özellikle 
denetimsiz üretilen kozmetik mad-
delerin kansere zemin hazırladığını 
söyleyen Liv Hospital Meme Cerra-
hisi Uzmanı Prof. Dr. Levhi Akın, 
“Dünyada ve ülkemizde milyonlarca 
kadının ve erkeğin kullandığı bazı 
kozmetik ürünlerin içinde yer alan 
kimyasallar, vücutta östrojen ve 
diğer hormonları engelleyerek ya da 
onları taklit ederek hormonal den-
geyi bozabilir. Bu da kansere zemin 
hazırlar. Güzelleşirken kanser olma-
yın” açıklamasında bulunmuştur. Bu 
tehlikenin sadece kadınlar için değil 
erkekler için de geçerli olduğunu 
belirten Prof. Dr. Akın, “Artık günü-
müzde erkekler de bakım ve temizlik 
ürünlerini kullanıyorlar. Meme kan-
seri kadın hastalığı olarak bilinse de 
erkekler de risk altında. Her 8 kadın-
dan birinde meme kanseri görülür-
ken erkeklerde bu oran 100 erkekte 
birdir” diye açıkladı. 

Peki kozmetikten uzak durmak 
mümkün mü? Günümüz koşulların-
da bir çok fiziki aktivite içerisinde 
olduğumuz için gerek kişisel bakımı-
mız gerekse etrafımızdaki insanları 
rahatsız etmemek adına en azından 
deodorant kullanıyoruz. Makyaj şart 
değil desek de bazen kendimizi iyi 
hissetmek için çok önemli bir psiko-
lojik destek oluyor, bu da lüks değil 
ihtiyaç anlamına geliyor aslında. 
2017 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre, makyaj yapmanın kadınları 
daha akıllı hissettirdiğini belirtildi. 
Hatta güvenini arttırmalarına bile 
yardımcı olduğu söylendi. Chieti, 
İtalya Üniversitesi’nden araştırma-
cılar ve ABD Harvard Tıp Fakültesi, 
makyaj ile ilgili araştırma projesini 
gerçekleştirdi. Ekip araştırma yap-
tıkları çalışmayı 186 kız öğrenci ile 
gerçekleştirdi. Özellikle, hepsi lisans 
öğrencilerindendi ve araştırma ekibi 
aralarında “ruj efekti” ni anlamaya 
çalıştı. Bu “ruj efekti”, bir kadının 

makyaj yaparken ve fiziksel olarak 
daha cazip hissettiğinde kendine 
güvenini artıran yaygın bir psiko-
lojik fenomendir. Kadınların benlik 
saygısı, kişilik ve tutum duygularına 
sahip olmalarına yardımcı olur. Huf-
fington Post’un açıklamasına göre, 
önemli olan şey ise öz saygısında bir 
iyileşme veya gelişme, bilişsel yete-
nekleri artırmaya yardımcı oluyor. 
Yapılan deneyde katılımcıların bir 
kısmına özel bir müzik dinletilirken 
bir kısmına makyaj yaptırıldı, sonuç-
ta makyaj yapan öğrenciler olumlu 
müziği duyan öğrencilerden daha 
iyi performans gösterdi. Bulgular 
popüler Cogent Psychology dergisin-
de bulunmaktadır. Yani aslında bazı 
durumlarda makyaj dahi ihtiyaca 
dönüşebiliyor. Tabii ki bu sonuçlar 
her gün makyaj yapılmasına yönlen-
dirmek için yeterki değil, çünkü öte 
yandan cildin hava almasını önleme-
si, vücuda karışan kimyasal madde-
lerin etkileri gibi bir çok da zararı 
olabilir. Öyleyse ilk amacımız kulla-
nımı azaltmak olsa da asıl hedefimiz 
doğru, sağlıklı, mümkünse organik 
ve kesinlikle denetlenmiş ürünleri 
kullanmak olmalı.

Kozmetik sektöründe yapılan araş-
tırmalar, ürünlerin gelişim sürecini 
de hızlandırmıştır. Olumlu ve olum-
suz etkileri gündeme geldikçe daha 
zararsız kozmetik ürünleri üretmeye 
çalışan firmalar da çoğalıyor. Örne-
ğin, Bodrum Mandalinası’nın koz-
metik sektöründe de son derece kul-
lanılmaya elverişli bir madde olduğu 
belirlendi. Araştırmalara göre cildi 
gençleştiren ve içerdiği C vitamini 
ile birlikte kişilere iyi gelen Bodrum 
Mandalinası, çeşitli firmalar tarafın-
dan kozmetik sektöründe de kulla-
nılmaya başlanacak. Kömür de koz-
metik için çok önemli bir hammadde 
oluşturuyor. Hürriyet’in haberine 
göre Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 
yerli kömürdeki ‘leonardit’ madde-
sinden ürettiği kozmetik ürünler ar-

tık piyasada. Türkiye Kömür İşletme-
leri’nin yerli kömürdeki ‘leonardit’ 
maddesinden ürettiği şampuandan 
tüy dökücü kreme ve cilt maskesine 
kadar kozmetik ürünler ilgi çeki-
yor. Cildin temel gereksinimlerini 
karşılamayı hedefleyen kömür bazlı 
ürünler son dönemlerin popüler cilt 
bakım ürünleri arasında yerini aldı. 
Artık kömür yerine solduğumuzda 
sağlığa zararlı olmayacak yakıtlar ve 
bu kapsamda da farklı ve doğal enerji 
kaynakları araştırılıyor ancak, yakıl-
dığında sağlığa zararlı olan kömür, 
makyaj malzemelerinde kullanıldı-
ğında organik bir içerik olabiliyor. 
Girişimcilere destek veren kurumlar 
da kozmetik sektörüyle yakından 
ilgileniyor ve destekliyor. KOSGEB 
tarafından desteklenen bir kadın gi-
rişimci Kudret Livaoğlu, Türkiye’ de 
ilk defa riskli kimyasal ve alümün-
yum içermeyen makyaj malzemesi 
üretti. Organik ürünler arasında, diş 
macunu, saç kremi, şampuan, dudak 
nemlendirici, cilt bakım ve peeling 
yağları, bebekler için pişik kremi, 
sıvı el sabunu, toz bulaşık makinesi 
detarjanı, leke çıkarıcı deterjan, yüz 
ve vücut kremi ve çeşitli makyaj mal-
zemeleri bulunmakta. Livaoğlu bu 
başarısı ile yılın KOBİ’si seçildi.
Son yıllarda kozmetik sektöründeki 
araştırma ve gelişmelerin bir kısmını 
sizlerle paylaştım. Aslına bakarsanız 
sağlıklı kozmetik ürünleri bulmak, 
biraz araştırma ile mümkün. Bu ko-
nuda bilimsel araştırmalar da çokça 
mevcut. Google Akademik altından 
dilediğiniz gibi araştırma yapabilirsi-
niz, ben kaynakçaya incelediğim iki 
tanesini bırakıyorum.
 Artık satın aldığımız ürünlerde Sağ-
lık Bakanlığı standartlarına uygun-
luklarını inceleyen, yalnızca makyaj 
bloglarını değil kimya dergilerini de 
karıştıran, sadece kokusuna bakma-
yıp şampuanın içeriğini de inceleyen 
bireyler olmanın vakti gelmedi mi 
sizce de? Sağlıkla güzelleşmek dile-
ğiyle…



TÜBİTAK PROJELERİ

Çocuklar resim çizmeyi severler. Pastel boyalar da kullandıkları boyalar arasında çoğunluk-
tadır. Fakat pastel boyaların içerisinde parafin adlı bir kimyasal bulunmaktadır. Okulumuz 
öğrencilerinin yaptıkları projedeki amaçları ise ‘‘ Çocuklara hiçbir şekilde zararı dokun-
mayacak bir boya üretmek’’ üzerine kurulu. Parafin maddesi kalbe, karaciğere, böbreklere 
oldukça zararlı. Çocuklar bu maddeye temas ettikleri zaman direkt olarak etkileniyorlar. Bu 
yüzden öğrencilerimiz yaptığı projede sade doğal ve zararsız maddeler kullandılar. Balmu-
mu, pancar, kara havuç ve kakao kullanarak oldukça başarılı bir boya elde etmiş oldular.

ÇOCUKLARIN KULLANIMINA UYGUN DOĞAL PASTEL BOYA 



Güneş ışınlarının (UV Işınlarının) zararlarının tam olarak anlaşılmasıyla insanların güneş 
kremlerine olan ihtiyacı arttı dolayısıyla güneş kremlerinde kullanılan kimyasallarda çoğalmaya 
başladı. Güneş kremlerinde kullanılan kimyasallar uzun vadede deride çok ciddi hasarlara sebep 
olmaktadır. Mutasyonlara hatta kansere sebep olduğu bilinmektedir. Okulumuz öğrencileri pi-
yasada bulunan ve içinde oldukça kimyasal barındıran kremler aksine tamamen doğal bir güneş 
kremi ürettiler. Bu kremde çeşitli UV Işınlarına karşı koruması kanıtlanmış ürünler kullanılmış. 
Kanıtlanmamış tek madde ise yeşil çay. Bu şekilde 4 çeşit güneş kremi ortaya çıkmış. Bir tanesin-
de hiç yeşil çay özütü kullanılmamış. Sırayla krem içerisinde kullanılan yeşil çay miktarı arttı-
rılmış. Kremler elde edildikten sonra da bir test etme aşaması gerçekleştirilmiş. Bir hastanenin 
mikrobiyloji labaratuvarında test edilmiş.  Bakterilerin ürediği bir yere ekilmiş ve üstüne streç 
film çekmişler. Bu remleri teker teker denemişler. Ayrıca piyasada satılan bir ürünü de denemiş-
ler. Projeyi yapan öğrencilerimiz‘‘ Yeşil çay miktarı arttıkça UV Işınlarına karşı korumanın da 
artmasını bekliyorduk. Ancak beklenilenin aksine belli bir miktar yeşil çay konulduktan sonra 
UV Işınlarıına karşı koruma azaldı. Yeşil çayın belli bir optimum değeri var. Bu değerden sonra 
UV filtre özelliğini kaybetmeye başlıyor. Bunun sebebi yeşil çayın koyu bir renge sahip olması. 
Kullanılan yeşil çay miktarı arttıkça çayın güneş ışınlarını abzorbe etme oranı da artıyor. Bundan 
dolayı yeşil çay miktarının belli bir seviyede tutulması gerekiyor.’’ şeklinde açıkladılar.Öğrencile-
rimizin en başarılı olan kremi içinde altı tane yeşil çay özütü bulunan olmuş. Piyasadaki ürünlere 
göre öğrencilerimizin ürettiği ürün %2 daha fazla koruma sağlamış. Artı olarak kendi ürettikleri 
krem tamamen doğal maddelerle yaratılmış.

DOĞAL GÜNEŞ KREMİ



Çevre kirliliğine ve enerji sorununa dikkat çekmek için bu projeye imza atan okulumuz 
öğrencileri aynı zamanda ülke madenlerini değerlendirmeye yönelik oldukça kapsamlı bir 
proje geliştirmişlerdir. Sodyumkloritli bir çözeltiden bor madenlerimizi kullanarak hidrojen 
gazı ve sodyum metal.... ürettik. Hidrojen gazı bir enerji taşıyıcısı olduğu için enerji gerek-
sinimi gereken yerlerde kullanıma açık hale gelmektedir.Petrol kullanımını sıfıra indirip 
arabalarda enerji verimini arttırıyor. Böylece hem ekonomik olarak ülkeye yardımda bulu-
nuyor hemde enerji kullanımını daha aza indiriyor. Hidrojen gazı zehirsiz ve hafif bir gaz 
olduğundan çevre kirliliğini en aza indirgiyor. Bu deneyle enerji verimini sağlarken ülke 
madenleri olan boru da kullanmış olacağız. 

RUTENYUM KANALİZATÖRÜYLE HİDROJEN GAZI ELDE EDİLMESİ



ANTİBAKTERİYEL AJANLAR

Antibakteriyel sabun, jel veya mendil mutlaka kullanmışsınızdır. Peki, bunlar temasa geçtikleri 
alanları nasıl tamamıyla temizliyorlar? Bu antibakteriyel ajanlar başka hangi alanlarda kullanılıyor? 
Tekstil, üretim vb. Bu kadar çok alanda kullanılmaları doğru mu ya da sağlıklı mı? 

İpek Sönmez

    Yiyeceklerimiz neden bozulur veya küf-
lenir? Veya herhangi bir renk değişimi olmasa 
da kokularının, tatlarının değişmesinin nedenle-
ri nedir? Bunun cevabının zamanla üzerlerinde 
bazı bakterilerin veya mantarların ürediğini ve 
bunların bozulmaya neden olduğunu ortaokul-
daki fen derslerimizden mutlaka biliyoruzdur.

Peki, Antimikrobiyel Nedir?

     Peki, bahsettiğimiz bu antimikrobiyel ajan-
lar tam olarak nedir? İlk olarak, antimikrobiyel 
adından da anlaşılabileceği gibi “anti” Latincede 
“karşı, zıt” demek olduğundan basitçe mikropla-
ra karşı demektir. Ortamda istenmeyen bakteri, 
küf ve mayaları, patojen (hastalığa neden olan her 
türlü organizma ve madde) olan veya olmayan 
her türlü mikroorganizmayı ortamdan yok eden, 
çoğalma ve faaliyetlerini önleyen maddelerdir. 

Antimikrobiyel ve antibakteriyel madde 

  Bunların arasındaki tek fark bir antimikrobi-
yal madde bakteri, küf, mantar ve virüslere kar-
şı çok geniş yelpazede etkiliyken; antibakteri-
yel madde ise sadece bakterilere karşı etkilidir.

İlk Antimikrobiyel Ajanlar

 Atalarımız da yukarıda sorduğumuz soru-
lara karşılık, bir cevap olarak tuz, baharat, sirke ve 
tütsüleme yollarıyla gıdalarını muhafaza etmişler-
dir.  Bu yolların şu an bile kullanılmasında tuzun 
sadece tatlandırıcı yanı değil aynı zamanda başlıkta 
da yazdığı gibi antimikrobiyel yanının da keşfedil-
mesi, etleri pişirmek için yakılan bazı ağaçlardan 
elde edilen tütsünün aromatik yanı dışında koruyu-
cu etkisinin keşfedilmesi önemli bir rol oynamak-
tadır. Peki ya reçellerin bozulmadan nasıl o kadar 
uzun süre durduklarını biliyor musunuz? Sütlerin 



pastörize edilmesi gibi yüksek ısıya maruz bıraka-
rak mikropların büyük ölçüde öldürülmesiyle re-
çeller uzun süre boyunca tatlarını kaybetmeden 
kalabiliyor. Fakat bu ısıl işlem sırasında gıdaların 
besin değerlerinin oldukça düştüğü de göz önün-
de bulundurulmalıdır. Aynı şekilde tütsüde bulunan 
3,4-benzopiren adlı bileşiğin de kanserojen olmasıy-
la tütsüleme yöntemi sık olarak kullanılmamaktadır. 

 Şu anda bile kullanılan atalarımızın keş-
fettiği antimikrobiyel ajanları da öğrendikten 
sonra günümüzde antibakteriyel maddelerin ne-
ler olduğuna ve kullanım alanlarına geçebiliriz.

 İlk olarak, hijyen sözcüğü günümüzde he-
men hemen herkesin dilinde olduğundan çoğu kişi 
zararlarına bile aldırmadan antibakteriyel sabunlara, 
jellere ve mendillere başvuruyor ve bunları çocuk-
larında, bebeklerinde hiç tereddüt etmeden kullanı-
yor. Hijyen, sağlığı koruma anlamına gelmektedir. 
Peki, bu sabunlar, jeller sağlımıza yararlı mı? Ame-
rika’da kullanımı tamamıyla yasaklanan bu sabunlar 
içlerinde bulundurdukları triklosan ve triklokarbon 
bileşiklerinden dolayı kanserojen bir yan taşıyorlar. 
Triklosan hormon dengesini bozarken triklokarbon 
da suda bulunan klorla birleşerek kas aktivitelerini 
etkileyici “kloroform” gazını oluşturuyor. Bunun yanı 
sıra ellerimizde bulunan yararlı bakterileri de ortadan 
kaldırarak mantar, egzama gibi cilt hastalıklarına yol 
açabiliyorlar. Bakterileri de zaman içerisinde daha di-
rençli hale getirerek, tamamıyla temiz ve hijyenik ol-
mak amacıyla bizleri bu sabunlara bağımlı kılıyorlar. 

 Aşırı temizliğin bizlere zarar vere-
bilen yanları olduğu gibi, başta tıp olmak 
üzere kullanışlı olduğu alanlar da bulun-
maktadır. Örneğin ülkemizde Dumlupınar Üniver-
sitesi’nde (DPÜ) geliştirilen bakteri üremesini tama-
men önlediği bildirilen "antibakteriyel madde" gibi.

Ülkemizde Bulunmuş Kalıcı Antibakteriyel 
Madde

     2 yıl süren çalışmalar sonucunda elde edilen 
bu sıvılaştırılabilir, toz halindeki antibakteriyel 
madde sayesinde bakteri üremesinin önüne ge-
çildiği belirtildi. Piyasada var olan çoğu ürünün 
aksine sadece sıvı ya da sprey şeklinde yüzeyler-
de kullanılmamakta eşyaların üretim aşamasın-
da içine ya da yüzeyinde kullanıldığında tama-
men kalıcı bir antibakteriyel etki göstermektedir.

Kullanım Alanı Sınırsız

      İlk kez Dumlupınar Üniversitesinde gelişti-
rilen bu ürünün kullanım yelpazesi oldukça geniş. 
Geliştirilen maddenin her malzemenin üretim aşa-
masında kullanılabileceği gibi otomotivden tekstile 
hastanelerden askeri birliklere kadar birçok alan-
daki malzemelerin imalatında kullanılabileceği be-
lirtildi. Örneğin ameliyat araç gereçlerinin, sağlık 
personelinin kıyafetlerinin ve ameliyathanelerin iç 
duvarları da dahil olmak üzere tüm bu alanların ste-
rilizasyonunda kullanıldığında bakteri üremesini sı-
nırsız olarak tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. 

       Askeri birliklerde Mehmetçiklerin kullandığı 
tekstil ürünlerinde, matara, bot ve gıda kaplarında 
çeşitli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksi-
yonların engellenmesi için yapılan çalışmalarda ba-
şarılı sonuçlar verdiği yetkililer tarafından belirtildi.
Bu madde sayesinde de, yapılan çalışmalar-
da gıdaların korunması için kullanılan kimya-
salla koruma ve soğuk zincir yöntemine alter-
natif olarak daha ekonomik olan antibakteriyel 
saklama kapları geliştirilmiş olup, özellikle süt 
ve süt ürünlerinde kesin sonuçlar alınmıştır.

     Otomotiv sektörünün iç döşemeleri, toplu taşıma 
araçları, gıda saklama kapları, mutfak, tekstil, tıp 
sektörü, boya, yüzme havuzları gibi sınırsız alanlar-
da üretim aşamasında kullanılabileceği de belirtildi.

     Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olan Doç. Dr. Zafer Üstündağ, geliştirdikleri ürü-
nün maliyetinin yüksek olmadığını ve tamamen 
doğal olduğundan sağlığa zararlı olmadığını söy-
ledi. Bu madde ilk olarak kimyasal bir ürün ola-
rak ortaya çıkıp çeşitli uygulamalardan sonra kim-
yasal olmaktan çıkarak doğal bir hal almaktadır. 

http://www.kimyasalgelismeler.com/hayatin-icinden/bunlari-biliyor-musunuz/gidalar-ne-
den-bozulur.html
http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CF-
F679A66406202CCB0C663EB3BA2011BDE
http://www.milliyet.com.tr/uretimde-kullanilabilen/ekonomi/detay/2168805/default.htm



          1960’larda, Tanzanyalı bir öğrenci olan Erasto Mpemba, bir deney için süt kaynatıp, beklettikten sonra 
buzdolabına koyması gerekliydi. Ancak, sabırsızlanıp sütü bekletmeden buzdolabına koydu. Şaşırtıcı 
bir şekilde, bu süt, bekletilmiş ılık sütten daha çabuk dondu. Aslında yıllar önce ilk Aristo, sonra Francis  
Bacon ve  Descartes tarafından    farkedilen  bu  etkiye,  20. yüzyılda  bir isim verildi  –Mpemba etkisi.

  Kimyacıların açıklayamadığı bu paradoks hakkında birçok teori ileri atıldı. Bun-
lardan biri, sıcak kapların buzdolapları ile daha iyi bir termal temas kurduğu, böyle-
ce ısıyı daha iyi ilettiği teorisiydi. Başka bir fikir, sıcak suyun daha çabuk buharlaştı-
ğı ve bu süreç endotermik olduğu için suyun daha çabuk donmasını sağladığı düşüncesiydi. 
Bu teoriler Mpemba etkisini açıklamakta yetersiz kalıyordu, ta ki 2013 yılına dek. Singapur’daki 
Nanyang Teknoloji Üniiversitesindeki araştırmacı Xi Zhang, Mpemba etkisini açıkladı ve bu para-
doksun sebebinin, suyu birlikte tutan bağların farklı özelliklerinden kaynaklandığı teorisini ileri attı.

  Bu teori, hidrojen bağlarının su moleküllerini birbirine yakınlaştırması sonucu mole-
küller arasında oluşan itme kuvvetinin, oksijen ve hidrojenler arasındaki kovalent bağ-
ların esnemesini ve enerji deplomasını sağladığını temel alıyor. Sıvı ısındıkça, hidro-
jen bağları esner ve moleküller uzaklaşır. Bu, kovalent moleküllerin enerjilerini dışarı 
vermesine sebep olur. Kovalent bağların dışarı enerji vermesi, soğuma anlamına gelir. Yani, buna 
göre sıcak suyun soğuk sudan daha çabuk soğuması gerekir –bu olay da, Mpemba etkisi adını alır.

    Bu teori her ne kadar Mpemba etkisini açıklasa da, konu üzerinde araştırmalar devam etmekte. 
Ancak, yakın zamanda bu gizemin tamamen çözülebileceğine dair bilim insanlarının şüphesi yok.

MPEMBA ETKİSİ

https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/why-hot-water-freezes-faster-than-cold-physicists-solve-the-mpemba-effect-d8a2f611e853

Zelal Su Mustafaoğlu  



KAHVEMİZDEKİ KAFEİN

Kafein bir metilksantindir ve birçok besin ürününde (kahve, çay gibi) bulunur. Metabolizmayı hız-
landırıcı ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ancak bunun yanı sıra bir sürü kötü etkisi de göz-
lemlenebilir: kemik erimesi, göğüste kist oluşumu, çarpıntılar… Ancak bir fincan kahvede ne kadar 
kafeinin olduğunu biliyor muyuz? Ya da bunu gözlemleyebilir miyiz?

Bu soruların cevabını bir de kendimiz bulmak için instant kahve yani granül kahveden dichloromet-
hane (CH2Cl2) yardımı ile kafeini ekstraksiyon işlemi ile çıkartmaya çalıştık. Dichloromethane gıda 
sektöründe bir solvent olarak kullanılaktadır, ve kafeinin kahveden veya diğer içeceklerden ekstrakt 
edilmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu nedenle  biz de dichloromethane’ı (çeker ocak 
altında) 10 gram instant kahveden kafein ekstrakt etmede kullandık. 

Malzemeler:

- 10 gram instant kahve (granül kahve)
- 4 gram sodium karbonat
- 60 mL saf su
- 40 mL Dichloromethane
- Satüre edilmiş tuz solüsyonu
- Silica jel
- Ayırma hunisi

Not: Bu deneyin tamamı çeker ocak altında yapılmalıdır.

Merih Deniz Törüner
Defne Tan
Can Gökay Kuş

OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ MERAK ETTİKLERİ DENEYLERİ KİMYA 
LABARATUVARLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİLER



Prosedür:

Öncelikle kahve ve belirtilen miktardaki sodium karbonat bir yandan saf su içerisinde çözündürülerek karıştırıldı. 
Ardından karışımın üzerine saat camına benzer bir cam (watchglass) kapatıldı ve kaynayana kadar o solüsyon kay-
natıldı, kayantıldıktan sonra ise 15 dakika daha Bunsen gaz yanıcısı üzerinde bekletildi. Bu işlemden sonra elde edi-
len karışım 15mL dichloromethane ile beraber bir ayırma hunisine aktarıldı ve nazikçe karıştırıldı, bu iki maddenin 
kimyasal özelliklerinden dolayı birbirine karışmaması sayesinde kahve solüsyonu ayırma hunisi sonucu dichloro-
methanedan ayrıldı ancak kafein dichloromethanın içerisinde kaldı. Bu işlem iki kere daha bu sefer 10mL dichlo-
romethane kullanılarak tekrarlandı. Sonra elde edilen yani ayrıma hunisi sonucu ayrılmış olan dichloromethane 
solüsyonları başka ve temiz bir ayırma hunisine aktarıldı. Oluşmuş olan bulutlu görüntü satüre edilmiş tuz solüsyo-
nu sayesinde yok edildi çünkü o tuz solüsyonu bu organik solventten nemi çekti. Buna rağmen nem tam olarak yok 
edilemedi ve bu yüzden silica jel konuldu beherin içinde kalan nemliliği almak için. Bu işlemden sonra elde edilen 
organic solvent dichloromethanın buharlaşması için yine Bunsen gaz yanıcısı üzerinde kaynatıldı çünkü elimizde 
sadece saf kafeinin kalmasını istiyorduk ve dichloromethane uçucu bir maddeydi yani birazcık ısı sayesinde rahat-
lıkla buharlaşabilirdi. Ancak bu prosedürde ısıya dikkat edildi çünkü kafein de rahatlıkla fazla ısı sayesinde yana-
bilirdi. Sonuç olarak sadece elimizde kriztalleşmiş saf kafein kaldı: ekstraksiyon prosedürü başarıyla tamamlandı. 

Resim 1: silica jel ile karıştırılmış 
dichloromethane solüsyonu.

Resim 2: Bunsen gaz yanıcısı 
üzerinde gerçekleştirilen 15mL 
dichoromethane ve kafein içeren 
kahve solüsyonunun ısıtılması 
prosedürü.

Dichloromethane uçucu bir maddedir bu yüzden madde kaybımız çok oldu ancak buna rağmen elde ettiğimiz 
kafein miktarı teorik kafein miktarına (100gr instant kahvede 26mg kafein) yakındı. Bunun yanı sıra dichlo-
romethanın zehirli özelliklerinden korunmak için her zaman maske, laboratuvar eldivenler (ısı geçirmez eldi-
venler) kullanıp deneyin çoğunluğunu çeker ocak altında gerçekleştirdik. Bulduğumuz kafein miktarı sonucu 
ise beş bardak veya daha fazla miktarda instant kahvenin insan sağlığına zararlı olabileceği sonucunu çıkarttık 
çünkü günlük 500-600 mg kafein Mayo Clinic’te yapılan araştırmalara göre insomnia, çarpıntı, mide rahatsızlık-
ları, ve kas spazmlarına yol açabiliyormuş. 

Üçümüz de kahveyi çok fazla seviyoruz çünkü kimi zaman sınavlarımıza çalışırken bize eşlik ediyor kimi zaman 
ise sadece zevkine içiyoruz. Bu durum öğrenciler başta olmak üzere neredeyse herkeste görülüyor çünkü hem 
stimülasyon etkisi yapması seviliyor hem de iki yüz yıldır oluşan bu kahve kültürü dünyanın her yerine hakim. 
Ancak bu deneyde de görüldüğü üzere kahvedeki kafein miktarı çok fazla ve bu yüzden tüketilen miktara herkes 
dikkat etmelidir. 

1)https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/14215?fgcd=&manu=&format=&count=&max=25&offset=&sort=default&order=asc&qlookup=14215&ds=&qt=&qp=&qa=&qn=&q=&ing
2)https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/coffee-and-health/faq-20058339
3)http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927475
4)http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9926060
5)https://sciencing.com/extract-pure-caffeine-coffee-7660535.html
6)http://edspace.american.edu/ap7794a/wp-content/uploads/sites/159/2015/03/Isolation-of-Caffeine-from-Tea-Leaves-via-Acid-Base-Liquid-Liquid-Extraction.pdf



Viyana Geceleri Deneyi

Viyana Geceleri çok etkileyici görselleri olan bir çökeltme deneyidir. Bu prosedür sırasında, 5’er 
mL’lik 0.1 M kurşun nitrat ve 0.25 M potasyum iyodür çözeltisi kullandık. İlk olarak potasyum iyo-
dür çözeltisini hazırladık ve bu çözeltiye kademeli olarak  kurşun nitrat çözeltisini ekledik. Bununla 
aynı anda transparan olan çözelti altın sarısı bir renge döndü. Çözünürlüğün artması için beheri ısıttık 
ve birkaç dakika soğumaya bıraktıktan sonra sarı ve parlayan çökeltinin oluştuğunu gözlemledik. 

Burcu Gülşah Alıcı
İrem Şanlı

GÜMÜŞ KROMATIN ÇÖKMESİ

Bu deney de kırmızı gümüş kromat çökeltisinin oluştuğunu gözlemlediğimiz bir çökel-
ti deneyidir. Bu prosedür için saf su ile hazırladığımız 0.1M transparan/sarı potasyum kro-
mat çözeltisini kullandık. Bu çözeltiye kademeli olarak 0.1M gümüş nitrat çözeltisini ekle-
dik. Bunun sonucunda kırmızı gümüş kromat çözeltisinin anında beherin dibine çöktüğünü 
gördük. Bu deneyde suda çözünür tuzlar olan gümüş nitrat ve potasyum kromatın karıştırıldığı 
zaman suda çözünmeyen gümüş kromatı oluşturduğunu ve sonuç olarak çökeldiğini gözlemledik.



DONDURULMUŞ ÖLÜMSÜZLÜK

    Elbet her insan istemese de bir gün ölecektir. Geçmişten bu yana insanlık ölümsüzlüğün sırını bulma-
ya çalışmıştır. Sonsuz bir yaşama sahip olma umuduyla birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden 
biri, kendini donduran ve gelecekte dirilmeyi bekleyen ölü insanlar. Dr. Paul Segal'in 1992'de Ame-
rican Cryonics Society'nin sponsorluğunda California Oniversitesi'nde yaptığı beagle cinsi köpeği 
Miles'ı dondurup tekrar diriltmeyi başarmış ve bu deney cryonicsist bilim insanları için o günden beri 
büyük bir ispat olarak sayılıyor. Miles kanı çekildikten sonra doldurularak öldürülmüş, 70 dakikalık 
klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığına geri getirilmişti. Üç 
buçuk yaşındaki köpek hayata geri döndüğünde tüm karakteristik özelliklerini olduğu gibi taşıyordu, 
alışkanlıkları ve huyları değişmemişti. Bu, dondurulan insanların bir gün yeniden canlandırıldığında 
hafızalarının yerinde olacağına ispat olarak gösteriliyor. Fakat insan bedeni, önlem alınmadan dondu-
rulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına sebep oluyor. Gerilen hücre zarı yır-
tılıyor ve hücre parçalanıyor. Bunu engellemek için gliserol gibi donmayan kimyasallar kullanılıyor.
Ölü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor ve göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan çeki-
liyor. Yerine eksi 50 derecede gliserol enjekte ediliyor. Vücuda yayılımı sağlanan solüsyon vücut ısısı-
nın da eksi 50 dereceye düşmesini sağlıyor. Hücre çevresindeki yağların buzdolabında kalmış birkaç 
günlük yağlar gibi buruşmaması için de hasta içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, 
eksi 196 derecede korunuyor. Şimdi 230 ölü diriltileceği tarihte tıbbın,  donduruldukları süreden iti-
baren çok gelişmiş olduğunu ve uyandırılabileceği düşüncesiyle yeniden yaşama dönmeyi bekliyor.

https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/buz_icinde_230_olu_dirilmeyi_bekliyor

Elif Su Keklikoğlu 
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   49. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına TED Ankara Koleji olarak 17 pro-
je ile katıldık. 49. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması sonucunda; Ted Anka-
ra Koleji biyoloji dalında bölge birinciliğini, ikinciliğini ve üçüncülüğünü alarak kürsüyü kapat-
tı. Aynı zamanda TED Ankara Koleji; fizik, kimya, psikoloji ve teknoloji tasarım branşlarında her sene 
olduğu gibi bu sene de Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında üstün başarılara imzasını attı.

Öğrencilerimizden Cemre Biltekin biyoloji dalında bölge birinciliğine, Aslı Naz Yılmaz ve Emine Naz Bozkurt 
bölge ikinciliğine ve Arda Erol projesiyle bölge üçüncülüğüne layık görülmüştür. Fizik alanında Noyan Alakoç ise 
bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finalinde “Bir Damla Daha: : Manyetik Akı Yoğunluğunun Tuzlu Su Çözel-
tilerinin Kütlece Yüzde Derişimine Etkisini İnceleme” adlı projesiyle Türkiye ikincisi olmuştur. Kimya alanında 
ise Yağmur Berfin Uzun ve Bora Ali İlter bölge üçüncüsü olmuştur. Psikoloji dalında Defne Tufan adlı öğrencimiz 
bölge birincisi olurken, Teknoloji tasarım dalında bölge birincisi olan Arda Oba ve Ali Burak Özel “Peltier Etkisi 
ile Soğutucu ve Isıtıcı Özellikli Termos Tasarımı” adlı projeleriyle, Teknoloji tasarım alanında teşvik ödülüne 
layık görülmüştür. Teknoloji tasarım dalında bölge ikinciliğini Mert Cemri ve Deniz Erkin kasaplı, bölge üçün-
cülüğünü ise Ömer Değertekin ve Batu Bayram elde etmişlerdir. Okulumuzun adını bu platfomda bir kez daha 
başarıyla duyurmuş olan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İşte okulumuza derece getiren bu projelerden bazıları:

TUBİTAK’TA BÜYÜK BAŞARI



Baklagil Köklerinde Bulunan Rhizobium Nodüllerinin Oluşumuna ve Bitki Büyümesine Çay Tozu ve 
Çörek Otu Posasının Etkilerinin Araştırılması

Aslı Naz Yılmaz – Emine Naz Bozbulut

        Kimyasal gübreler, bitkilerin büyümesinde makro element olarak rol oynayan azot elementinin doğ-
rudan toprağa bağlanmasına yardımcı olarak bitkinin büyümesini destekler. Fakat, maliyeti yüksek olan bu 
sentetik gübreler, ekolojik dengeye de zarar vermektedir.  Dolayısıyla, organik atık ve gübrelerin kullanılma-
sı toprağın kimyasallarla kirlenmesini ve organik maddelerce fakirleşmesini önlemek adına çok önemlidir.

Bu projede, toprağına çörek otu posası ve çay tozu gibi bitkisel atıklar karıştırılarak ekilen baklagil-
lerin (fasulye, mercimek) köklerindeki rhizobium nodüllerinin artırılması ile bitkilerin azotu atmos-
ferden doğrudan, kimyasal gübrelere bağımlı olmadan yüksek miktarlarda alması hedeflenmiştir. 

Kullanım alanı bulunmayan çörek otu posası ve çay tozunun organik atık olarak değerlendirilmesinin nedeni yapı-
sında rhizobium bakterilerinin artışını sağlayacak element ve bileşikleri bulundurmasıdır. Kullanılan bitkisel atıklar, 
fasulye ve mercimek tohumlarının yetiştirildiği topraklara farklı dozlarda (%5 ve %10’luk toprak-atık karışımı) ka-
rıştırılmış, atıkların baklagil köklerindeki nodül sayısındaki ve bitki büyümesindeki (yaprak sayısı ve bitki boyuna) 
etkilerine bakılmıştır. Her tohum için uygun oranda toprakla karıştırılan organik atığın, bitkilerin yaprak ve nodül sa-
yısını artırdığı, bitkilere daha canlı bir görüntü kazandırdığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, fasulyeye uygun bitkisel 
atığın %5 dozda çörek otu posası; mercimek için ise %5 dozda çay tozu olduğu görülmüştür. Kütlece %5 oranda çörek 
otu posası katılan fasulyeler, standart kabul edilen kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, bu grupların köklerindeki 
nodül oluşumu yaklaşık %330 daha fazladır. Toprağına çay tozu katılan mercimeklerin köklerindeki nodül sayısın-
da ise yaklaşık %500 artış gözlemlenmiştir. Paralel olarak, yaprak sayısı ve  bitki boyu da doğal  yollarla artmıştır. 

Baklagil tarımında, kimyasal gübrelerin yerine bitkisel atıkların kullanılması, ekonomiye sağladığı önemli katkı-
ların yanında çevreyi de koruyacaktır.

Peltier Etkisi ile Soğutucu ve Isıtıcı Özellikli Termos Tasarımı

Arda Oba – Ali Burak Özel

        Günümüz termosları sıcak veya soğuk sıvıların sıcaklıklarını maksimum sürede korumayı hedeflemektedir. 
Ancak sıvıların sıcaklıklarında istenilen düzeyde artırma ya da azaltma özellikleri yoktur. Projemiz sıvıyı istenil-
diği zaman ısıtan ya da soğutan bir termos tasarlamaktır. Tasarımda peltier modülü kullanılmış, ve elektrik enerjisi 
sağlandığında peltierin sıcak ve soğuk yüzeylere ayrılma özelliğinden yararlanılmıştır. Peltier devresinin ısınan ta-
rafın devreye zarar vermesini engellemek için fan, heatsink ve devreye güç vermek için 12V’luk piller kullanılmış, 
devrenin ise termos modellerine entegre edilmesi planlanmıştır. Kurulan peltier devresinin termosların alt kısımla-
rına ısı akışı sağlanacak şekilde yerleştirilerek hem ısı korunumu yapan hem de ısıtıcı ve soğutucu özellik gösteren 
ürünler ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 3 Boyutlu yazıcı ile temsili bir termos modeli ve devrenin kurulacağı alt 
kap bastırılmış ve devre buna göre kurulmuş, manuel olarak istenildiği zaman başlatılması için ise soğutucu ve ısıtıcı 
olmak üzere 2 anahtar koyulmuştur. Yarım litre musluk suyu kullanılarak yapılan test deneyleri sonucunda ürünün 
soğutma modu etkinken dakikada ortalama olarak 0.7 derece soğutma gerçekleştirilirken, ısıtma modunda dakikada 
ortalama 1.0 derece sıcaklık artışı sağlanmıştır. Verilen elektrik akımı ile doğru orantılı olarak bekleme süresi art-
tıkça suyun sıcaklığının hızlı bir şekilde serinletilip ılıklaştırıldığı/sıcaklaştırıldığı kanıtlanmıştır. Proje sonucunda 
istenilen sıvıyı istenilen miktarda ısıtan ve soğutan, her yere taşınabilir ve kullanımı kolay bir termos geliştirilmiştir.



Bir Damla Daha: : Manyetik Akı Yoğunluğunun Tuzlu 
Su Çözeltilerinin Kütlece Yüzde Derişimine Etkisini İn-

celeme
Noyan Alakoç

      Günümüzde katlanarak artan insan nüfusu, küresel 
ısınma, iklim değişimi ve bilinçsiz su kullanımından dolayı 
kişi başına düşen tatlı su miktarı giderek azalmaktadır. Tatlı 
su kaynakları yakın gelecekte insanlara yetmeyeceğinden 
dolayı, su ihtiyacı farklı bir kaynaktan karşılanmalıdır. De-
niz suyu, her yerde bulunabilmesi ve dünyanın toplam su 
miktarının %97’sini oluşturmasıyla alternatifler arasında 
öne çıkmaktadır. Hâlihazırda uygulanan deniz suyunu içme 
suyuna çevirme yöntemleri yüksek miktarda para ve enerji 
gerektirdiğinden dolayı alternatif bir yöntem geliştirmeye 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla yapılan projede manyetik 
kuvvetleri kullanan yeni bir deniz suyu arıtma sistemi oluş-
turularak bu sistemin arındırabilme potansiyeli gözlemle-
necektir. Bu sistemde proje için dizayn edilen prototip akta-
rım sisteminden tuzlu su geçirilecek ve tuzlu suyun tuzluluk 
oranı içme suyu standartlarına indirilebilirse, su kıtlıkları-
nın azaltılması için bu sistem kullanılabilecektir.Hazırlanan 
deney düzeneğinde, prototip sistemin iki yanına bitişik ola-
rak ve kutupları birbirine ters olacak şekilde yerleştirilen 
iki elektromıknatısın, tuzlu su çözeltisi içindeki tuzluluğa 
neden olan iyonları farklımanyetik akı yoğunluklarında ne 
kadar ayrıştırabildiği gözlemlenmiştir. Farklı manyetik akı 
yoğunlukları arasındaki derişim farklarının daha anlaşılabi-
lir olması için deniz suyunun maksimum tuzluluğa sahip ol-
duğu yaklaşık %5 derişimde tuzlu su çözeltileri hazırlandı.

Hazırlanan çözeltiler, prototip sistemden geçiri-
lerek sistemin altındaki beherglaslara dağılması 
sağlandı. Tüm beherglasların daraları ölçüldü, be-
herglasların içinde bulunan çözeltideki su buhar-
laştırıldıktan sonra her manyetik akı yoğunluğun-
da tuz ve su kütleleri hesaplandı. Kütlece yüzde 
derişim formülü kullanılarak her beherglasta bu-
lunan tuzlu su çözeltilerinin derişimi hesaplandı.
Yapılan çalışma sonucunda manyetik akı yoğunluğu 
arttıkça tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişi-
mi arasında ters orantı olduğu belirlendi. Tuzlu su, 
deneyde kullanılan manyetik akı yoğunluklarında 
tuzluluk açısından içme suyu standartlarına indirile-
mese de çalışma sonucu elde edilen verilerden, daha 
güçlü güç kaynaklarının oluşturduğu yüksek manye-
tik akı yoğunluklarında bu standartlara inilebileceği 
belirlendi. Gelecekte sistemin geliştirilmiş halinin 
dünya çapında kullanılması ile gelecekte yaşanabile-
cek su kıtlıklarının önüne geçilebileceği tespit edildi.



FKB Günleri 2018

       Okulumuzda her yıl gerçekleştirilen “Fizik – Kimya – Biyoloji” günleri, bu yıl 11 – 12 ve 13 Ara-
lık tarihlerinde fizik, kimya ve biyoloji projelerinin bir arada sergilenmesiyle yine renkli karelere sahne 
oldu. Okulumuzun tüm öğrencilerinin öğrenerek ve eğlenerek gezdiği standlarda birçok ilginç deney, 
oyun, sorular ve çeşitli ödüllü yarışmalar vardı. Her yıl kolej sokağında düzenlenen etkinlikler bu yıl çok 
amaçlı salonda gerçekleşti. Standlar sadece dersler sırasında gelen öğrenciler ve öğretmenler tarafından 
değil, tüm teneffüslerde yoğun bir şekilde tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenci-
lerin bilim ile bir çeşit buluşması olan FKB günleri bu yıl da şahane anılarla hepimizin hatırına kazındı.

       Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl, fizik, kimya ve biyoloji alanlarından ünlü bilim insanları-
nın öğrencilerimiz tarafından canlandırıldığı, hayatlarının ve bilime katkılarının anlatıldığı mini de-
meçler öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Gene bu yıl “FKB Hatırası” yazılı panonun önünde 
değişik, eğlenceli objelerle anlık çekilen fotoğraflara da öğrenciler tarafından yoğun bir rağbet vardı.
   
    FKB etkinlikleri kapsamında öğle teneffüsünde biyoloji zümresi öğretmenleri ve öğren-
ciler kolej sokağında repertuarını biyoloji ile ilgili şarkıların oluşturduğu bir konser düzen-
lediler. Konser, okulumuz öğrenci ve öğretmenleri tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.

            Bu yıl da WWF evlat edindirme projesi kapsamında öğrenciler deniz kaplumbağası şeklinde 
anahtarlık ve kurabiyeler satarak elde ettikleri gelir ile üç adet deniz kaplumbağası evlat edinmişlerdir. 
Bu proje kapsamında, bu bağışlar ile Akyatan kumsalında deniz kaplumbağalarını koruma çalışması 
yürütülmektedir.



       Bu yıl en çok ilgi çeken stantlardan biri ise böcek yiyen bitkinin olduğu stand idi. 3 gün boyunca 
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği böcek yiyen bitkiyi görmek, öğrencilerin hep adını duyduğu fakat 
kendini hiç görmedikleri bir bitki olduğu için, öğrencileri çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda öğren-
cilere bilgisayar oyunu oynatarak onların refleks hızını ölçen deney de gene öğrenciler tarafından en 
çok rağbet gören, öğrencileri en çok heyecanlandıran ve eğlendiren deney olarak hatırlara kazındı.

       Bu sene de her sene olduğu gibi FKB günlerine okulumuzun anaokulu öğrencileri davet edil-
mişti. Anaokulu öğrencileri okulumuza sıra sıra gelerek öncelikle lise kısmının High – Tech sınıfın-
da kısa bir film izlediler. Sonrasında ise, anaokulu öğrencileri okulumuz öğrencileri rehberliğinde 
biyoloji laboratuvarına alındılar. Laboratuvar önlükleri giydirilen minikler, mikroskop altında çe-
şitli canlıları izlerken şaşkınlıklarını gizleyemediler. Mikroskop aktivitesinin sonrasında, öğrenciler 
asit – baz tepkimesinden faydalanılarak balonun nasıl şiştiğini gördüler ve çok mutlu oldular. Anao-
kulunun en can alıcı, öğrencileri en çok heyecanlandıran aktivitesi ise yumurta paraşütüydü. Öğren-
ciler hazırladıkları yumurta paraşütlerini okulumuzun birinci katından aşağı bıraktılar. Miniklerin 
yumurtanın aşağı düştüğünde kırılmadığını gördükleri andaki alkışları ve mutlulukları görülme-
ye değerdi. Öğrenciler yumurta paraşütü aktivitesini ablalarına tezahüratlarla üç kez tekrarlattılar.

       Kısacası, her yıl düzenlenen ve çok emek verilen bu devasa etkinlik bu yıl da tüm katılanları 
bilgilendirmeyi ve eğlendirmeyi başarmıştır. Üç gün boyunca onlarca stand ile çok amaçlı salonu 
kaplayan FKB günleri, öğrencileri ve öğretmenleri kendisine çekmiş ve herkesi kendisine hayran 
bırakmayı yine başarmıştır.



      Okulumuz öğrencileri tarafından biyoloji öğretmenlerimiz Didem Oluklulu ve Gözde Tekin Demir-
ci rehberliğinde yürütülen EnvironmenTED Kulubü, yıl boyunca çok çeşitli etkinliklere imza atmıştır.

         EnvironmenTED kulubü öğrencileri, geri dönüşüm konusunda çeşitli  araştırma ve çalışmalar yap-
mış, bunun akabininde kulüp öğrencilerinden Elif Gülce Can tüm 11 IB MF öğrencilerine ‘Great Pasific 
Garbage Patch’ konulu bir sunum yapmıştır. Bu sunumla öğrencilerin atıkların yarattığı olumsuz sonuçları 
fark etmeleri hedeflenmiştir.  Kulüp öğrencileri okulumuzda, Ankara’da ve son olarak Türkiye’de yapılan 
geri dönüşüm çalışmalarını araştırmıştır.

         Kulüp öğrencilerinden bir kısmı lisede bu konu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu proje kapsamında, ka-
sım ayının ilk haftası öğrenciler geri dönüşüm kutularını temin ederek bu kutuları sınıflara koymaya uygun 
hale getirmişlerdir. Kasım ayının son haftasında da bu kutuları 11 IB MF sınıflarına koyarak sınıflara bu ko-
nuda bilgilendirme yapmışlardır. Bu kutularda toplanacak kâğıtların SEKA’ya verilmesine; plastik atıkların 
da plastik şişe toplayan CAS projesi öğrencilerine verilerek bu projeye destek olunmasına karar verilmiştir. 

  Kulüp öğrencilerinin bir kısmı da K12 bütünlüğü içinde ilkokulda çalışmaya ka-
rar vermiştir. Bu kapsamda ilkokul idaresiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 2. Sınıflar-
la çalışmamızın uygun olacağına karar verilmiştir.  İlkokul 2.sınıf zümre başkanıyla çalışma takvimi 
hazırlanmıştır. Bu takvime uygun olarak öğrenciler kasım ayının ilk haftası ilkokula giderek 2. Sınıf öğ-
rencileri ile birlikte geri dönüşüm kutularını hazırlamışlardır. Kasım ayının ikinci haftası da geri dönü-
şüm ile ilgili sınıflarda sunum yapmışlar ve sınıflara geri dönüşüm kutularını koymuşlardır. Aralık ayın-
da da dolan kutuları boşaltmaya gitmişler, kendilerine gösterilen yere topladıkları atıkları koymuşlardır.

    EnvironmenTED klubü “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında da çalışmalar gerçekleştirmiş-
tir. Okulda kullanılmayan ışıkların söndürülmesi ve fazla su harcanmaması konusunda tüm öğ-
rencilerin bilinçlendirilmesi için kulüp öğrencileri bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlamışlardır.

EnvironmenTED



    Mart ayında on beş öğrenci  İstanbul TED Koleji’nde yapılan foruma katılmak için, bu okul 
tarafından bildirilen “Dünya ve İklim” ana konu başlığı altındaki alt konularla ilgili araştırmalar 
yapmış, sunumlar hazırlamış ve bu sunumları arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Öğrenciler iki ay 
boyunca haftada bir gün öğlen tenefüsünde bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları sunup, bir-
birlerine geribildirimler vererek sunumlarını zenginleştirmişlerdir. Nisan ayı sonunda da arka-
daşlarımız İstanbul TED Kolejinde dört gün boyunca başarı ile çalışmalarını tamamlamışlardır. 
 
       Kulüp öğrencileri tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında yapılan kağıt top-
lama kampanyasında birinci olan TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 2/J sınıfı öğrencile-
rine Hi-tech salonunda ödül olarak film izletilmiş ve öğrencilere saksı çiçeği hediye edilmiştir.

        Environmented klubünün yaptığı en can alıcı çalışma ise yıl sonunda düzenlenmiş olan 
‘’sUStainability’’ adlı etkinliktir. IB programı kapsamında ESS (Çevre Sistemleri) dersi alan 11. sı-
nıf öğrencilerimizin delege olarak 5 ayrı komite kapsamında (ENRE/MARE/SOIL/AGRI/ATMO) 
kendilerine verilen çevresel sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışacakları bir konferans olup, öğ-
rencilerin çevresel sorunlara olan farkındalığını arttırıp çözüm önerileri sunmalarını amaçlamak-
tadır. Komiteler yenilenebilir enerji, deniz kirliliği, toprak kirliliği, tarım ve hava kirliliği sorunlarına 
çözüm üretmeye yönelik çalışmışlardır. Delegeler, iki okul günü boyunca yine IB 11. sınıf öğrenci-
si komite başkanları (chair) ve board üyeleri gözetmenliğinde çalışarak önergeler hazırlamışlardır. 

    İkinci günün sonunda forum başkanı komitelerin tamamlanmış önergelerini gözden ge-
çirip son gün yapılacak önerge sunumlarında oylamaya uygun olup olmadığını onayla-
dıktan sonra etkinliğin son gününde komiteler board üyelerinin başkanlığında önerge-
lerini diğer komitelere oylama için sunmuşlardır. Belli kurallara göre board tarafından 
yürütülecek konferansın sonunda önergeler, delegelerin oylarıyla onaylanmış veya reddedilmiştir. 

   Environmented klubü öğrencilerine ve rehber öğretmenlerine yıl boyunca yaptıkla-
rı bu özenli çalışmalar için teşekkür ediyor, önümüzdeki sene de çalışmalarına devam ede-
rek okulumuzun öğrencilerinin çevre sorunlarına farkındalıklarını arttırmalarını umuyoruz.



Öyle bir hayvan düşünün 
ki hem kocaman olsun, hem 
vahşi bir türe ait olsun, hem de 
sizi korkutmasın! Elbette pan-
dalardan bahsediyoruz. Siyah 
beyaz renkleriyle dünyanın en 
pofuduk ve sevimli hayvanları 
olan pandalar, sadece dış görü-
nüşleri değil; sahip oldukları 
özelliklerle de hepimizin sem-
patisini kazanıyorlar. İşte dün-
ya şirinleri pandalar hakkında 
bilmeniz gereken bilgiler!

Siyahlı beyazlı, pofuduk, tom-
bik bir hayvan panda. Onları 
sevimli kılan özelliklerin en 
başında tabii ki görünüşleri 
var, ancak onların bize sevimli 
gelmesinin nedenleri arasında 
daha pek çok özellik sayılabi-
lir.

Bilindiği üzere pandaları 
sıradan bir ayıdan ayıran 
temel özellik sahip oldukları 
siyah-beyaz renkler. Birçok 
hayvan türünün deri ya da tüy 
rengi yaşadığı ortama uygun 
özellik göstermesiyle alakalı-
dır. Pandaların da karlı zaman-
larda kış uykusuna yatarken 
kamufle olmaları ve onlar için 
tehlike teşkil eden vahşi hay-
vanlardan saklanmak amaçlı 
baş ve karın bölgeleri beyaz-
dır. Kol ve bacak bölgelerinin 
siyahları da yaz aylarında 
bambu gölgesinde pinekler-
ken onları kamufle etmede işe 
yarıyor. Kulakları ise diğer 
hayvanlara mesaj veriyor!

Pandaların günümüzde 2 veya 
3 milyon kadar nüfusu vardır. 

2015 verilerine göre Pan-
dalar nesli tükenmekte olan 
canlılar listesinde yer almak-
taydı. Bunun nedeni bir dişi 
pandanın yılda sadece üç gün 
için üremeye uygun olması-
dır. Pandalar tembellikleri ve 
bambu sevgileriyle bilinirler. 
Bu tanım boşuna değildir Pan-
dalar nerede uykuları gelirse 
orada uyurlar ve tükettikleri 
yiyeceklerin %90 ı bambudur. 
Bunun için günde en az 20 en 
fazla 40 kere dışkılayabirler. 
Ayrıca pandalar görünüş ola-
rak tüylü bir ayıyı andırsa da 
biyolojik yapıları rakunlarla 
benzerlik göstermektedir.

BİR PANDA OLMAK
Çınar Saruhan



Pandaları diğer ayılardan ayıran önemli 
özelliklerden biri “bambu”. Evet onlar da 
aslında ayıgiller familyasına aitler ancak 
etçil değil otçullar. Beslenme ihtiyaçlarını 
yaşam alanlarında sıkça bulunan bambu 
ile gidermeyi tercih etmişler. Bu sebepten 
dolayı  pandalara “bambu ayısı” da denil-
mektedir.

Türü tehlikede olan Pandalardan vahşi do-
ğada yaşayanların sayısı yaklaşık 2 bindir. 
Ortalama panda hayatı 20 yıl kadardır ama 
uygun şartlarda ve hayvanat bahçesinde 
olanların hayatı 35 yıla kadar uzayabil-
mektedir. 

Dünya üzerindeki bütün pandalar Çin’e 
aittir. Öbür ülkelerde görülen pandaların 
hepsi Çin tarafından satılmış ya da kiralan-
mıştır.

 

Yeni doğan pandalar ise gen havuzunu 
genişletmek amacı ile Çin’e gönderilir. 
Yavru pandalar yeni doğduklarında kör-
lerdir ve kırmızı renkte tüysüz olurlar. Bu 
pandalar yetişkin bir pandanın 1/900 bo-
yutundalardır.  Yetişkin pandalar iyi birer 
tırmanıcılardır. 

Bir panda kürkü yasadışı olarak 60-100 
bin dolara satılmaktadır. Günde 20 kg. 
bambu yerler bunun için çene kuvveti en 
güçlü olan memeliler arasındadırlar.
               
Pandalar dünya üzerinde 2,5 milyon yıldır 
yaşamalarına rağmen Avrupalılar bu can-
lıların varlığını 1869 yılında fark etmişler-
dir.



Bakteriler dendiği zaman ilk başta 
aklımıza insan sağlığığına zararlı mikro 
organizmalar gelse de, zararlıları olduğu 
gibi birçok yararlı bakteri türü de vardır.

Bakterilerin faydalarını yazmaya çalışa-
lım: 
- Sindirim sistemimizin içerisinde çeşitli 
bakteriler vardır. Bu bakteriler yediği-
miz besinlerin sindirilmesine yardımcı 
olurlar. Bu sayede metabolizmamız bu 
bakteriler ile hızlanmış duruma geçer 
ve yağ biriktirmez. Aşırı kilo almanın 
önüne geçer.
- Vücudumuzda biriken toksik atık 
maddelerin dışarı atılmasına yardımcı 
olurlar.
- En önemli görevlerinden biri de prote-
in ve laktozun sindirimine katılırlar.
- Kalsiyum emilimini sağlarlar. Bu saye-
de kemik erimesi olarak bilinen hastalı-
ğın da önüne geçilmiş olur.
- İlaç olarak antibiyotiklerin yapımında 
kullanılırlar. 
- Peynir ayran yoğurt gibi ürünler bu 
sayede yapılırlar. 
- Sirkelerin oluşmasında ve şarap gibi 
içeceklerin yapılmasında da bakteriler-
den yararlanılır.

Bakteriler, riketsiyalar ve virüslerden 
sonra, tüm canlıların en küçük örnekle-
rinden biridir. Boyundan mikron cin-
sinden ölçülür. Biçimlerine göre üç tip 
bakteri hücresi tanımlanmıştır: Küresel,  
silindirimsi ya da çomak biçimi ve 
sarmal biçimli (spiril) bakteriler. Koşul-
lar elverişli olduğunda hızla çoğalarak, 
genellikle koloniler oluşturacak biçimde 
bir araya toplanırlar; bazıları ise hüc-
renin çevresini saran kirpiklerin ya da 
kamçıları yardımıyla hareket edebilir. 
Çevre koşullarına son derece iyi uyum 
sağlayarak büyük bir dayanıklılık gös-
teren bakteriler, toprakta, suda, organik 
maddelerde, bitkilerin ve hayvanların 
vücudunda  çürükçül ya da asalak olarak 
yaşamlarını sürdürebilir.

Her bakteri hücresinin bir hücre zarı ve 
bu zarı saran sert bir hücre duvarı vardır. 
Bazı bakteri türlerinde, bu zarlarla bir-
likte hücreyi dış etkenlerden koruyan bir 
de kapsül bulunur. Bazılarının flagellası 
vardır, bazıları da kirpik denen kısa 
tüysü uzantılarla örtülüdür. 
Genellikle çevre sıcaklığı 5° C’nin 
üstünde olduğu zaman etkinlik göstere-
bilen bu canlıların denizde ve toprakta 

yaşayan bazı türleri 0°C’de bile etkin-
liğini sürdürebilir. Toprak bakterileri 
için üst sınır 34°C, hayvanlarda asalak 
yaşayan türler için 40°C dolayları-
dır; sıcaklık 70°C’yi aştığında bakteri 
üremesi tamamen durur. Bakterilerin 
çoğu, aşın sıcak, aşın soğuk ve kuraklık 
gibi elverişsiz koşullarda, son derece 
dirençli olan sporlar biçimine dönüşür 
ve koşullar düzeldiğinde yeniden etkin 
duruma gelir. 

Peki bakteriler sonuç olarak önemli mi-
dir? Cevabımız evet. Bakteri adı verilen 
bu küçük canlıların insan hayatında 
oynadıkları rol önemsenemeyecek kadar 
fazladır.

BAKTERİLER ÖNEMLİ MİDİR?
Çınar Saruhan



Çevre; insanların ve diğer canlı-
ların yaşamları boyunca karşılıklı 
olarak etkileşim içinde bulun-
dukları fiziki, biyolojik, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ortamdır.  
Kısaca, bir organizmanın var ol-
duğu yerdir. Çevre kirliliği ise 
bu ortamın insan tarafından za-
rar görmesi ve yine insana olan 
zararları bütünüdür. Altı grupta 
incelenebilir: hava kirliliği, su 
kirliliği, toprak kirliliği, görüntü 
kirliliği, ışık ve radyasyon kirliliği.
Hava kirliliği, atmosferin ekolojik 
dengeye zarar verecek biçimde 
bileşiminin değişmesidir. Araba 
egzozlarından çıkan atık, sanayi 
tesislerinin kuruluşunda yanlış 
yer seçimi, baca filtresi kullanıl-
maması, arıtma tesisi olmaması, 
fosil yakıtların kullanılması hava 
kirliliğine sebep olur. Hava kirli-
liğini önlemenin ise birçok yolu 
vardır. Örneğin yeşil alanların 

oluşturulması ve korunması, ye-
nilenebilir enerjilerin kullanılma-
sı veya toplu taşıma araçlarının 
kullanması herkesin günlük ha-
yatta alabilecekleri önlemlerden 
birkaçıdır. Aksi takdirde; solu-
numla ilgili birtakım rahatsız-
lıklar (akciğer kanseri, bronşit, 
nefes darlığı, astım), vücut diren-
cinin zayıflaması, baş ağrısı, sinü-
zit veya kronik ses kısıklığı gibi 
birçok hastalık ortaya çıkabilir.
Bir diğer çevre kirli-
liği ise su kirliliğidir.

 Su kirliliği, içinde zararlı bileşen-
ler barındıran atık suların, yeterli 
arıtım işleminden geçirilmeksi-
zin bölgelere boşaltılması sonucu 
oluşan kirliliktir. Akarsu ve göl 
kenarına kurulan fabrika ve atöl-
yelerin endüstriyel atıkları suları 
kirletmektedir. Hem de yalnızca o 
bölgedeki suyu değil, su döngüsü 
sonucu ile dünyamızı etkilemek-

tedir. Aynı şekilde kanalizasyon 
sularının kullanılabilir suya karış-
ması ile çeşitli hastalıklar ortaya 
çıkar. Bu hastalıklar tifo, kolera 
ve virütik sarılıktır. Günlük ha-
yatta ise doğada parçalanması zor 
ürünler (deterjan gibi) kullanıl-
mamalıdır, tarım ilaçları uygun 
dozda kullanılmalıdır, geri dö-
nüştürülmüş ürünler tercih edil-
meli ve atık pil veya atık yağlar, 
toplanması için hazırlanmış kutu-
lara atılmalıdır. Örneğin; deniz-
lere boşaltılan endüstriyel atıklar 
balıkların ölmesine sebep olur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Gizem Zorlu



Toprak kirliliği ise toprağın 
verimini düşürecek, topra-
ğın özelliklerini bozacak 
her türlü teknik ve ekolojik 
olayların sonucu ile orta-
ya çıkan bir kirliliktir. Bazı 
kimyasalların asit yağmuru 
ile toprağa geçmesi sonucu 
bitkilerin ve toprağın olum-
suz bir şekilde etkilenme-
si de denilebilir. Nedenleri 
ise hızla artan dünya nüfu-
su, plansız sanayileşme ve 
kentleşme, bölgesel savaş-
lar, atık piller, çöp ve atıklar, 
ağır metaller, gereğinden 
fazla kullanılan tarım ilaçla-
rı, suni gübreler ve hava kir-
liliği sonucu oluşan asit yağ-
murları toprak kirliliğinin 
sebepleri arasındadır. Geri 
dönüştürülebilir maddeler 
ile çöpler ayırt edilmeli, or-
manlar çoğaltılmalı, tarım 
ilaçları ve gübre uygun mik-
tarda kullanılmalı. Bu gibi 
önlemler toprak kirliliğini 
en az seviyeye indirecek-
tir. Aksi takdirde bitkilerin 
gelişimi bozulur ve sonuç 
olarak toprağın verimi aza-
lır. Toprağın kirlenmesiyle 
hem o bölgede yetiştirilen 
bitkiler hem de o bitkilerle 
beslenen canlılar zarar gör-
mektedir, bu bitkiler ve can-
lılarla beslenen insanlar da 
kirli topraktan zarar görür.

Sonuç olarak alerjik rahatsız-
lıklar, pigment bozuklukları 
gibi hastalıklar görülebilir.
Işık kirliliği ise günümüz 
teknolojisi sonucu varlığını 
artıran bir kirliliktir. Işın-
lar atmosferdeki molekül 
ve tozlar tarafından  saçı-
larak gökyüzünün doğal 
parlaklığını bozar. Yumur-
tadan yeni çıkmış bir de-
niz kaplumbağası denize 
ulaşmak için deniz ile kara 
arasındaki aydınlık farkını 
kullansa da yapay aydın-
latmadan dolayı karaya yö-
nelerek hayatlarını kaybet-
mektedirler. Bu, doğrudan 
insanları etkilemese de do-
laylı olarak etkilemektedir. 
Görüntü kirliliği de günü-
müzde artış göstermiştir. 
İnsanların doğal çevrede 
yapmış olduğu olumsuz 
değişikliklerle insanların 
çevresinin kişileri rahat-
sız edici hale getirilmesine 
görüntü kirliliği denilmek-
tedir. Sanayileşme, plan-
sız kentleşme, göze hitap 
etmeyen binalar ve yollar 
nedeniyle görüntü kirliliği 
oluşur. İşitme bozuklukları, 
çalışma veriminin düşmesi, 
yüksek tansiyon, dolaşım 
ve solunum bozukluğu veya 
uyku düzeninin bozulması-
na yol açabilir. Bu rahatsız-

lıkları önlemenin yolları ise 
toplu taşımacılık, bisiklet 
kullanımı, taşıtların kont-
rollerinin yapılması gibidir. 
Diğer bir çevre kirlili-
ği çeşidi ise radyasyonun 
oluşturduğu kirliliktir. 

Enerji gereksinimi sonu-
cu ortaya çıkan radyoaktif 
maddeler; kanser, kalıtımsal 
bozukluklar, ölüm gibi ağır 
hasarlara yol açar. Bunun 
önlemi ise nükleer silah de-
nemelerinin yasaklanması, 
araştırma merkezlerinde 
çalışanların özel giysilerle 
korunması gibi günlük ha-
yatımızda pek de uygula-
yamayacağımız şeylerdir.
Dünyamızda bu kirlilikler-
le fazlasıyla karşılaşmak-
tayız. Önlemleri aldığımız 
takdirde ömrümüz sağlık-
lı ve uzun olacak, huzur-
lu ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamış olacağız. Ayrıca 
da diğer nesillere yaşanıla-
bilir bir dünya bırakacağız.



Sabah kalktığınızda başucunuzdaki saatin gösterdiği rakam, isminizin baş harfi, dinlediğiniz bir 
senfoni veya gördüğünüz basit bir nesne size farklı tatları, renkleri, kokuları veya sesleri yaşattığı-
nı, zihninizde adeta bir manzara çizdiğini düşünün. Aramızdaki her 25.000 kişiden biri, yaşamının 
her gününü tıpkı bu şekilde geçiriyor, Harikalar Diyarı’na sınırsız bilet hakkı kazanıyor. 

Sinestezi Nedir ? Beyinde İşlevi  

Peki onlara bu biletleri kazandıran 
özel şey nedir ? Tek kelimeyle ‘’Si-
nestezi’’. Kelime kökeni Yunanca 
olan bu kelime  birleşik duyu, eş 
duyum anlamlarına gelmektedir. 
Anlamlarından da tahmin edilebile-
ceği üzere ;  Sinestezi, iki duyunun 
birlikte, aynı anda algılanması ya 
da duyuların karışması denilebilir. 
Onlar için her harfin bir rengi, her 
sayının bir tadı, her bir notanın 
dokunuşu hissedilebilir. Mesela 5 
sayısı baharatlıdır , 7 rengi turuncu-
dur, do notası serttir gibi.

Doğum sırasında, nöronlar ara-
sındaki bağlar hayatımız boyunca 
kullanacağımız sayıdakinden çok 

daha fazladır. Bu yüzden zamanla 
her bir bağlantı yok olur ve kul-
landıklarımız, işlev görenler kalır. 
Fakat sinestetiklerde kullanılanların 
dışındakiler de kalır.  Oksipital lo-
bun görsel korteksinde ortaya çıkan 
bu fazla bağlantı, aslında şekilde 
gösterilen V1, V4 ve V8 alanlarıyla 
ilişkilidir.

Mevcut araştırmaların çoğu, renk 
işleme alanları olan V4 ve V8 
arasındaki bağlantıların artmasının 
sinesteziye neden olduğunu destek-
lemektedir. (Hubbard, 2003) Bağ-

lantılardaki artış, ortalama bir beyin 
ile karşılaştırıldığında sinestetik 
beynin V4, V8 ve V1 bölgelerini 
bağlayan daha fazla nörona sahip 
olduğunu kanıtlar. Amsterdam Üni-
versitesi’nde Romke Rouw ve Ste-
ven Schote tarafından yapılan bir 
çalışmaya göre; beynin bu alanları 
normal şekilde iletişim kurar, ancak 
sinestezide bu iletişimler artar. Bu 
artan bağlantıların, V4 ve V8 alan-
ları arasındaki bağlantılarda arızalı 
budama yani beyindeki fazladan 
bağlantıların yok edilmemesine yol 
açan bir genetik mutasyona bağlı 
olduğu varsayılmaktadır. (Ramac-
handran, 2001) 

Tatlarla Görmek, Renklerle Harflendirmek, 
Kokularla Dokunmak

Efderya Kaya



 Bu arızalı budama, daha faz-
la nöronun oluşmasına ve bu 
nöronların beynimizdeki her 
türlü sinesteziyle ilişkili olan 
diğer alanlara bağlanmasına 
neden olur. Yani eğer siz de bir 
sinestetikseniz beyniniz, birden 
fazla duyularla harekete geçip 
gördüğünüz, dinlediğiniz şeyle-
ri farklı duyularla algılamanızı 
sağlayacaktır.                  

Sinestezi kalıtsal olabildiği gibi, 
sonradan oluşan beyin hasarı 
veya travma sonucunda da kay-
naklanabilir.  Genellikle kadın-
larda erkeklere nazaran 75% 
oranla daha fazla görülmektedir.

Hastalık mı ? Ayrıcalık mı ?

Sinestezi her ne kadar bir hasta-
lık olarak nitelendirilse de kişiye 
ve toplum için doğru yönlerde 
kullanılırsa hem kişi için muh-
teşem bir şans olur , insanlığa 
ise muhterem bilim adamları ve 
yaratıcı sanatkarlar kazandırır.  
Vladimir Nabokov, Vasilly Kan-
dinsky, Johann Van Goethe, Amy 
Beach, Gyorgy Ligeti, Joachim 
Raff, Henrik Wiese, Franz Liszt, 
Olivier Messiaen, Konstantin 
Saradzhev ve bilim insanı Nikola 
Tesla ile fizikçi Richard Feyn-
man bunlardan sadece bir kaçıdır.

Günümüzde çok şaşırtıcı ör-
neklerinden biri olan dünyaca 
ünlü sinestetik Daniel Hammet 
; küçük yaştan itibaren büyük 
sayılarla işlem yapmayı becerebi-
len, geçirdiği bir hastalık sonucu 
beyninin ilgili bölgesi iletişime 
geçen, 7 dili ( çok zor bir dil olan 
İzlanca da dahil) 1 hafta gibi bir 
zaman dilimi içerisinde konuşa-
bilecek hale gelen muhteşem bir 
sinestezik. Oxford Üniversite-
si’ne gidip, Pi sayısının ilk 500 
rakamını hatasız söyleyebilen 
bu adama göre, 9 uzun ve ürkü-
tücü bir rakamken 6 kara delikli 
küçük bir görüntü ve asal sayılar 
ise daha farklı, eşsiz bir görüntü 
yaratıyormuş.

Sinesteziklere Göre Sinestezi

Sinestezikler, ilk zamanlarda 
herkesin onlar gibi olduklarını 
düşünmektedirler. Fakat nasıl bir 
suyu moleküllerine kadar detaylı-
ca göremiyorsak, kısıtlı görüyor-
sak onlar da harfleri renklersiz, 
sayıları eşsiz manzaralarla dolu 
olmadan göremiyorlar. Çünkü 
hepimizin beyni kendi gerçek-
liğini kabullenir ve farklı olanı 
normal karşılayamayız.         

Bilinçli Sinestezi Olur mu ?

Kontrolümüz dahilinde bilinçli 
bir sinestezi olamaz. Örneğin 
‘’H’’ harfini kırmızı olarak algı-
lamaya çalışmak sizi bir sines-
teziğe dönüştürmez. Sinestezi 
tamamen kontrol dışı gelişen bir 
hastalıktır. tezik-algi/
http://www.eagleman.com/rese-
arch/synesthesia



2017 NOBEL BİYOLOJİ ÖDÜLÜ: BİYOLOJİK 
SAATİMİZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Dünyadaki hayat, Dünya’nın günlük hareketine göre adapte olmuştur. Bu da sürekli olarak vücudu-
muzun içerisinde bir günün düzenli ilerleyişine adapte olmamızı sağlayan biyolojik bir saat olduğu 
düşüncesine itmiştir. Ancak yıllar boyunca bu saatin nasıl işlediğine ya da nasıl farklı ortamlara 
adapte olduğuna dair bir fikrimiz yoktu. Bu yılın Nobel biyoloji ödülü kazananları olan Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young, bu inanılmaz saatin içerisine baktı ve nasıl çalıştığını 
anlamayı başardı. 

Meyve sinekleri kullanılarak 
yürütülen araştırmalar sonucunda 
Nobel kazananları günlük saatin 
ve güneşin ilerleyişine göre adap-
yasyonu sağlayan geni izole et-
meyi başardılar. Bu gen sayesinde 
geceleri hücrenin içerisinde görev 
yapan bir protein salgılandığını 
ve bu proteinin miktarının gün 
boyunca azaldığını fark ettiler. 
Sistemde bunun yanıda sistemde 
görev yapan farklı proteinleri fark 
ettiler. Bunlar bu sistemin işle-
mesini sağlayan ve sürekliliğini 
getiren proteinlerdi. Artık bili-
yoruz ki bütün canlıların içeri-
sindeki biyolojik saat aynı prinsi-
pallere dayalı olarak çalışmakta.

Yiğit Çolakoğlu



   Şaşırtıcı derecede kesin bir şekide, biyolojik 
saatimiz fizyolojimizi günün farklı fazlarına 
adapte ediyor. Davranış, hormon düzeyi, uyku, 
vücut ısısı ve metabolizme gibi vücudumuzun 
kritik fonksiyonlarını kontrol ediyor. Hal ve ta-
vırlarımız biyolojik saatle gerçek saat arasında 
bir uyumsuzluk ve çatışma olduğunda olumsuz 
etkileniyor. Buna en iyi örnek farklı zaman 
dilimlerine sık seyahat eden insanlarda görülen 
“jet lag” etkisidir. Hatta, eğer bu uyumsuzluk 
çok sık gerçekleşirse ve çok uzun sürerse, kro-
nik hastalıklara kapı açabileceğine dair kanıtlar 
var.

   Araştırmacılar, mutasyona uğramış sivri 
sineklerinin günün 24 saatlik ritmine sağlıklı 
sineklere göre farklı bir şekilde ayak uydurdu-
ğunu saptadı. Mutasyonun  “period”(PER) adlı 
gende oluştuğunu fark ettiklerinde bu genin 
biyolojik saatten sorumlu olduğu anlaşılmıştı.  
Bu buluşun üzerine araştırmacılar, geni izole 
edip onun üzerinde çalışmaya başladı. Onu 
yakından incelelediklerinde geceleri hücrelerde 
birikip gün boyunca azalan bir proteini yönet-
tiğini gördüler. İlerleyen yıllarda bu sistemi 
etkileyen TIM adlı tamamlayıcı proteini keş-
fettiklerinde “timeless” adlı geni de belirlemiş 
oldular. Bu iki protein arasındaki etkileşime 
bakıldığında TIM proteininin PER’e destek 
verdiği, ve kurdukları bu koalisyonla hücre-
nin çekirdeğine sızabildikleri görüldü. Buraya 
erişebilmeleri, genlerin çalışmasına ve yapısına 
da müdahale etmelerine olanak sağlıyordu. Bu 
sistemi daha yakından inceleyen araştırmacılar,  
TIM ve PER’in birleşip period geninin aktivi-
tesine engel olabildiklerini fark ettiler. Böylece 

her iki genin de hem kendilerinin hem de 
biyolojik saati yöneten genleri aktif ya durgun 
hale sokabiliyorlardı. Yapılan keşifler TIM ve 
PER proteininin işbirliğine kadar uzanınca 
ortaya yeni bir soru çıktı: protein seviyelerin-
deki dalgaların frekansını ayarlayan nedir? Bu 
soruyla yola çıkan araştırmacılar ortaya “doub-
le-time”(DBT) adlı yeni bif gen çıkardı. DBT 
proteini PER proteininin hücrelerde birikmesi-
ni önleyen bir geciktirme mekanizması yaratı-
yor. 

   Bu sayede de 24 saatlik iniş ve çıkış meka-
nizmasının nasıl ayarlandığı çözüldü. Bu üç 
bilim insanının çalışmaları biyolojik saatin 
daha detaylı araştırılması gerektiğine dair diğer 
araştırmacılara ilham verdi ve bu sayede biyo-
lojik saat sisteminde görev alan farklı genler ve 
period geniyle etkileşen farklı proteinler keşfe-
dildi. Örneğin biyolojik saatimizin gün ışığıyla 
senkroniz çalışmasını sağlayan proteinler var. 
Bunlardan biri kriptonom adlı gen tarafından 
yönetiliyor; gün ışığıyla beraber CRY adlı pro-
teini üretmeye başlıyor. 
 
   Farerler üzerinde yapılan incelemeler sa-
yesinde memelilerde 24 saatlik döngüye etki 
eden “clock” adlı bir gen olduğunu keşfetti. Bu 
gen CLK ve CYC proteinlerinin etkileşmesini 
sağlayarak “period” ve “timeless” adlı genlerin 
çalışmasına katkıda blunuyor. Onların üretiği 
PER ve TIM proteini de CLK proteinin dü-
zenlenmesine yarımcı oluyor. Yani aslında iki 
protein arasında bir karşılıklı dayanışma ilişkisi 
söz konusu. 



ASABİ BOKSÖR: TAVUS KUŞU MANTİS KARİDESİ

    Kimdir bu Mantis Karidesi?

Mantis Karidesi (Odontodacty-
lus Scyllarus) –kimilerine göre 
Uzaylı Karides- ,okyanusun 
en ufak ve bir o kadar büyük 
özelliklerine sahip canlısı, aynı 
zamanda üstün görme yeteneği-
ne sahip bir canlı. Bu ufaklık en 
az 100 bin renk algılayabiliyor! 
16 renk alıcı koni ile ultraviyole 
ışığı da dahil olmak üzere bir 
insandan on kat daha fazla renk 
tespit edebiliyor.

Dairesel polarize filtre (CPL) 
olarak bilinen ışık düzenini algı-
layabilen tek dünyalı olan mantis 
karidesi, 12 farklı ışın algılayıcı 
hücreye sahip. İnsanlarda ise 
bu rakam dört. İnsanlar ve bazı 
maymun türleri dışında memeli 
hayvanların çoğu, iki tip koni 
hücresine sahiptir. Muhtemelen 
bu hayvanlar, dünyayı yalnızca 

iki rengin değişen tonları ola-
rak algılar. Mantis karidesi gibi 
bazı karides türlerindeyse, koni 
hücrelerinin sayısı, 10’un üze-
rine çıkabilmektedir. buna bağlı 
olarak, algılayabildikleri renkle-
rin skalası da bir ölçüde geniş-
leyebilmektedir. Mühendisler, 
görüntü teknolojilerini geliştir-
mek için de mantis karidesinin 
üstün görme özelliğini inceliyor. 
Bu karides, optik fizik kuralları-
nın ötesine geçerek dördüncü bir 
görme çeşidinin keşfini sağla-
mıştır.

Bilim insanları Mantis Karides-
leri’nin dünyayı bizim gördüğü-
müzden çok daha farklı gördü-
ğünü -mor ötesi ve kızıl ötesi ve 
ultraviyole ışınlarıyla görebildi-
ğini hatta korkunun bile rengini 
görebildiğini- öğreniyorlar. Test 
ve araştırmalar devam ederken 
Mantis Karidesi’nin ne kadar 

agresif olursa olsun, bazı düş-
manlara hiç saldırmadığı hatta 
görmezden geldiği görülüyor ve 
bu karidesin her düşmana saldır-
mama sebebi ise, gördüğü renk 
skalasında düşmanını yıpratacak 
zayıf bir noktası olmadığını fark 
etmesi olarak kayıtlara geçiyor. 
Bu bilgiler ışığında ise akıllara 
bu canlının kanserin teşhisinde 
de etkili olup olamayacağı so-
rusu gelmiş. Mantis karidesinin 
görüşünü sağlayan bir kamera 
oluşturulması durumunda, kan-
serin rengini görebilme ihtimali-
miz var. Bu da radyoaktif görün-
tüleme sistemleri yerine oldukça 
çevreci bir bakışla iç hastalıkla-
rın tespit edilmesi konusunda bir 
devrim demek. 

Karya Hatunoğlu



Lakin, bu sıra dışı canlının dikkat 
çeken ilk özelliği karmaşık gözle-
ri olsa da tek özelliği değil. Tavus 
Kuşu Mantis Karidesi, mermiye eşit 
hızda yumruklarıyla tanınır. Küçük 
zırhlı canlıların en bilineni olan 
Boksör Karides, dünyadaki en güç-
lü yumruklar olarak bilinirler. Bir 
Mantis Karidesi, yumruğunu atmak 
için uzuvlarını yerçekiminin 10.000 
katı hızla ivmelendirebilir(bu, bir 
gösteri pilotunun uçak içerisinde 
üzerine etki eden merkezkaç kuv-
vetinin 1000 katına eşittir). Eğer bu 
kuvvet insanlarda olsaydı, yumruk 
atarak 2 katlı bir evin yıkılmasına 
sebep olabilirdi insanoğlu. Bu yum-
ruğun hızı nedeniyle oluşan basın 
dalgası o kadar güçlüdür ki, anlık 
olarak yumruğun etrafındaki suyu 
buharlaştırabilir hatta bir parça 
ışık bile ortaya çıkabilir. Tabii ki bu 
aşırı yüksek ivmeyi, birkaç milisa-
niyeliğine koruyabilir, yoksa hiçbir 
kas bu ivmeyi sağlayacak kadar 
güçlü değildir ve o kadar istikrarlı 
çalışamaz.

Gövdesinin altına katlanan uzantı-
lara sahiptir ve kendisine saldıran 
canlılara karşı bu uzantıları kulla-
nır. Hint Pasifiği bölgesinde yoğun 
olarak yaşayan karidesin 22 kalib-
relik mermi hızıyla (göz kırpma 
oranından 50 kat daha hızlı) vurma 
kabiliyeti ile Mantis Karidesinin 
yaptığı bir darbe kolayca bir yen-
geç veya yumuşakça bir canlının 
kabuğunu kırabilir. -Kıskançları ile 
50 kg gücünde, saatte 80 km’ye ula-
şabilen hızda  darbe vurabilirler.- 
Bilim insanları, mantis karidesinin 
dokunaçlarını (birçok omurgasız 
hayvanın başında bulunan, dokun-

maya, tutmaya yarayan hareketli 
uzantı) incelemişler ve karidesin 
dokunaçlarının mühendislikle üre-
tilen seramiklerden bile daha sert 
bir yapıya sahip olduğunu görmüş-
lerdir. Bu araştırmalar sonucunda 
bilim insanları, son derece küçük 
olan mantis karidesinin akvar-
yum camını kırabilen, yengeçlerin 
kabuklarını parçalayan son derece 
sert dokunaçları karşısında karşı-
sında şaşkınlığa uğramışlardır.

Boyları, 3-18 cm aralığındadır. Bu 
minik canlılar oyuklarda barın-
mayı tercih ettiklerinden mercan 
resiflerinin gevşek alt katmanla-
rında delikler oluşturarak yaşarlar 
ancak akvaryum ortamında ise 
durum pek öyle değildir. Güçlü 
yumruklarıyla normal bir akvar-
yum camını darbeleri ile rahatça 
kırabileceğinden özel akvaryum-
larda barınırlar. Ortalama üç ayda 
kabuk değiştiren karides bu kabuk 
yapısı bozulmadan binlerce vuruş 
yapabilir zira sahip olduğu muaz-
zam kabuk yapısı hem kitin hem de 
sert helezonik yapıda olduğundan 
oldukça sağlamdır. Güney Kalifor-
niya ve Purdue Üniversitesi işbirliği 
ile araştırmacılar bu yapıyı örnek 
alarak kompozit bir materyal bile 
geliştirmişlerdir. Öyle ki materyal 
halihazırda kurşun geçirmez yelek-
lerde, araba şasilerinde, kasklarda 

ve havacılık ile otomotiv sektörün-
de kullanılmaktadır. Bu materyalin 
ayrıca gelecekte daha da geliştiri-
lerek başka sanayi dallarında da 
kullanılması planlanmaktadır. ABD 
Savunma Bakanlığı’nın bu proje 
için 7.5 milyon dolar bütçe ayırdığı 
da kaynaklarda belirtilmektedir. 
Bu sayede daha hafif ve dayanık-
lı araba ve uçaklar geliştirilmesi 
planlanmaktadır. Mantis Karides-
lerinin ömürleri yaklaşık olarak 6 
yıldır. Özel bir yapıştırıcıyla yu-
murtalarını bir araya getirerek 40 
gün boyunca göğüslerinde taşırlar. 
Renkleri, hareketliliği ile popüler 
bir akvaryum canlısı da olan bu 
karidesler akvaryumdaki diğer 
çoğu canlıyı yerler. Çok iyi birer 
avcı olan bu karidesler tüketim için 
genellikle yengeçleri ve midyeleri 
tercih ederler.

Mantis karidesi insan gözünün 
görmediği trilyonlarca rengi 
tanıyabilmesi ile, bir umut ışığı. 
Yakın tarihlerde araştırmalar sonuç 
verir mi orası bir muamma, ancak 
dünyada olup biten her hastalığın 
çaresinin doğada bir yerlerde gizli 
olduğuna inancımızı gittikçe arttı-
rıyor, varlığıyla.



BEBEĞİN EŞİ, PLASENTA

  Plasenta, normal dönemlerde kadınlarda bulun-
mayıp gebelik durumunda bebekle birlikte oluşan 
ve büyüyüp gelişen; anne karnındaki bebeği anneye 
bağlayan disk şeklinde, yassı bir organdır.  Bu organa 
“bebeğin eşi” denmesinin sebebi bebekle aynı kiloda 
olduğunun düşünülmesidir ancak aslında yarım kilo 
ağırlığında, 2-3 cm kalınlığında ve 20-25 cm çapında 
bir organdır.  Anne karnındaki bebeğin yaşamını de-
vam ettirebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için oksijen, 
protein, glikoz, vitamin, mineral gibi bazı maddelere 
ihtiyacı vardır ve bu plasenta ile sağlanır. Aynı şekilde 
bebek yiyip içen ve oksijen tüketen bir canlı olduğu 
için atıklar ve karbondioksit üretmektedir. Plasenta 
bu atıkların anneye ulaşmasına ve dışarı atılmasına 
olanak sağlar. Bu karşılıklı alışveriş plasenta yapı-
sındaki ince kan damarları sayesinde gerçekleştirilir.  

Sperm ve yumurta döllenmiş bir hücre ortaya çıkarır 
ve daha sonra bu hücre bölünerek çoğalmaya başlar. 
Böylece blastokist adı verilen hücre topluluğu mey-
dana gelir. Bu hücrelerin bir kısmı farklılaşarak pla-
sentayı oluşturur, diğer bir kısmı ise embriyoyu yani 
bebeği oluşturur. Plasentayı oluşturan hücrelere tra-
foblast hücre adı verilir. Bebeğin göbeğinde bulunan 
kordon plasenta ve bebeği birbirine bağlar. Hamilelik 
döneminde gerekli östrojen, progesteron ve HCG gibi 

hormonların üretilmesi ve salgılanması önemlidir.  
Henüz plasentanın tam olarak oluşmadığı hamileliğin 
ilk zamanlarında oluşan korpus luteum adlı bir çeşit 
kist progesteronu salgılar ancak hamileliğin ileriki 
safhalarında korpus luteum kaybolur. Bu zamanda 
büyümüş olan plasenta progesteron üretme görevini 
üstlenir. Aynı zamanda östrojen hormonunun sal-
gılanmasından da plasenta sorumludur. Gebeliğin 
saptanmasında kanda HCG (human koryonik gona-
dotropin) düzeyi incelenir. Döllenme gerçekleştikten 
sonra rahim iç duvarına yapışma olur ve plasenta HCG 
üretimine başlar. En baştan itibaren bu hormonun 
salgılanması plasentanın progesteron salgılayacak ol-
gunluğa gelene kadar korpus luteumun bir süre daha 
devam etmesine ve böylece progesteron üretilmesi-
ne katkı sağlar. Progesteron hormonunun varlığında 
anne karnında ölümler ve düşükler önlenmiş olur. 
 
Progesteron, HCG ve östrojenin yanı sıra, ha-
mileliğin sağlıklı bir şekilde seyretmesi için 
önemli olan human plasental laktojen ve relak-
sin gibi hormonlar da plasenta tarafında üretilir. 
 
 

  Doğa Elif Konuk 



        Bebeğin eşi plasenta, bebeğin oluşumundan doğumuna kadar bebekle birliktedir. 
Bebeğin dünyaya geldiği sırada bebekten ayrılır. Doğumdan 5 dakika sonra ise rahim-
den ayrılır. Eğer doğum normal doğumla gerçekleşiyorsa plasenta tıpkı bebek gibi 
vücut dışına çıkar ancak eğer sezaryen doğum söz konusu ise plasenta karnın içinden 
bebeğin alındığı gibi doktorlar tarafından alınır. Bazı özel durumlarda plasentanın 
bebeğin ardından dışarı çıkması normalden fazla zaman alabilir. Plasenta kendiliğin-
den düşmezse yani rahim duvarına yapışıksa doktorlar tarafından ameliyatla alınır.  

    Bebekle birlikte oluşur, büyür, gelişir ve doğuma yakın yaşlanır. Bazı durum-
larda plasentanın yaşlanması olması gerekenden çok daha erken olabilir ve bu 
da hamilelik için büyük bir risk oluşturur. Bu yaşlanmaya sebep olan en büyük 
faktörler sağlıksız beslenme, aşırı yorucu ve stresli bir yaşam tarzı veya alkol ve 
sigara tüketimi olarak sıralanabilir. Plasentanın erken yaşlanması herhangi sağ-
lıklı bir annede de olabilir ancak sağlıksız bir hayat tarzını benimsemek bu ola-
sılığı kat kat arttırır. Normal kabul edilen plasentanın 32. veya 33. hafta sonra-
sında yaşlanmasıdır. Bu vakitten önce bir yaşlanma varsa riskli bir durum söz 
konusudur ve bu durum genellikle sigara bağımlısı anne adaylarında görülür. 
Risklere gelinecek olursa; plasentanın erken yaşlanması erken doğum, düşükler, 
yeni doğan ölümleri, normal geçen bir doğum sonrasında oluşan aşırı kanama 
vb. problemlere yol açabilir. Anne adaylarının özellikle gebelik döneminde vü-
cutlarına iyi bakmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri bu yönden çok önemlidir. 



    Likenler alg, mantar ve yosun gibi türlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş canlılardır. Fakat birden çok canlı-
dan oluşmalarına rağmen tek bir canlı görünümünde ve tek bir canlı gibi yaşamaktadırlar. Bu tür boya yapımı, 
medikal ilaçların yapımı mesela antimikrobial özelliklerinin kullanılması gibi çeşitli alanlarda kullanımlarına 
rastlanmaktadır. 
   Son yüzyıllarda ise çevre ve hava kirliliğinde görülen bariz artış sebebiyle likenlerin kirli hava tespitini sağla-
ma ve ağır metalleri yapısına zarar vermeden biriktirebilme özelliklerinden yararlanılarak takip etme ve çözüm 
süreci geliştirmede yardımcı olarak kullanılmaktadırlar
     Hava kirliliği sebebiyle özellikle de evsel ve endüstriyel kaynaklı kirlilik yaşanan bölgelerde liken florasının 
zayıfladığı gözlemlenmiştir. Likenler kullanılarak ağır metal ve radyoaktif kaynaklı hava kirliliğinin tespit edil-
mesi de sağlanabilmektedir. 
    Likenler köke sahip olmayışları sebebiyle alışverişlerini tüm yüzeyleriyle yaparlar, buda kirliliğe sebebiyet 
veren maddelerin hava yoluyla tespit edilebilir olmasını gerektirir.

Paris'in Lüksemburg Bahçeleri'ndeki liken rorası'nı ortaya koyan Nylander. 1896 da çalışmasını tekrarladığın-
da bütün floranın yok olduğunu tespit etmiştir. Daha sonraki yıllarda, şehirler ve endüstriyel alanlardaki Liken 
azlığının tamamen hava kirliliğine bağlı olduğu bulunmuştur.

LİKENLER VE HAVA KİRLİLİĞİ
Bengü Ece Şavlı



   Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapılmış, haritalama yöntemine başvurulmuştur . 
Eskişehir ve İzmir’ in şehir merkezlerinde kirliliğe bağlı olarak liken çölleri bulunmaktadır. 
Bu konuda önlemler alınmalıdır Haritalama yöntemi:
      Bu yöntem ile liken florası haritaya geçirilmektedir. Aynı zamanda çalışma alanındaki 
türlerin çeşitlilik, bolluk ve canlılık özellikleri de haritalar üzerinde de- değerlendirilmek-
tedir. Bu tip çalışma ve analizler, şehir planlama kararlan alınırken ve endüstriyel alanların 
nerelerde kurulacağı araştırılırken yararlı olmaktadır. Bu yöntem ilk kez Stockholm şehrin-
de Nylander tarafından 1926 yılında uygulanmıştır. 
Nylander, araştırmasında  şehri;
• üzerinde Liken bulunmayan ağaçların yer aldığı "Liken Çölü",
sadece birkaç kabuksu ve yapraksı türün gelişebildiği        "Çabalama Zonu" , likenlerin çok 
sayıda ve sağlıklı geliştikleri "Normal Zon"   olmak üzere üç bölgeye ayırmıştır.
     Bu terimler günümüzde de kullanılmaktadır. Yöntem, sonraki yıllarda Zürih, Londra, 
West Yorkshire gibi yerleşim alanlarında çeşitli değişikliklerle uygulanmıştır. Bu yöntem 
herhangi bir bölgede belirli aralıklarla tekrar edildiğinde hava kirliliğinin zaman içindeki 
değişimi bulunabildiğinden zaman geçtikçe kullanımı yaygınlaşmıştır.
Ortam kirliliğine bağlı olarak yaşamını sürdüren ve yok olan liken türleri:
   Çevre kirliliğinin başlangıcı ile anında tüm türlerin ortadan kalkması söz konusu olma-
mıştır. Türler arası değişen dayanıklılık ve ortama uyum sağlama özelliklerinde değişken-
likler olduğu için hemen hepsi ortadan kalkmamıştır hatta kirlilik oranına göre kirliliğe 
dayanıklı türler yaşamaya devam etmişlerdir. 
1- Kirleticilerin etkisi ile ortamdan hemen kalkan duyarlı türler:
 Usnea, Romalına cinslerine ait türler ve Pseudevernia furfuracea  gibi Likenler çalımsı tal-
lusa, genişbir  yüzeye sahip oldukları için kirleticilerden daha çabuk etkilenirler.
2- Hava kirliliğine rağmen tabii ortamlarındaki gelişmelerini sürdürebilen dayanıklı 
türler: 
Bazı yapraksı (Hypogymnia physodes, Xanthoria parietina, Physcia adscendens) ve kabuk-
su (Buellia punctata, Leprana incana) Likenler böyle ortamlarda gelişmelerini sürdürebilir-
ler fakat kirlilik çok arttığında ortadan kalkmaktadırlar.
3-  Liken kommunitesindeki türlerin büyük bir kısmı ortadan kalktıktan sonra bile 
gelişimini sürdürebilenler:
 Lecanora conizeaoides bu gurubun en tipik örneğidir. 



Örümcekler

Günlük hayatımızda gerek yürürken, gerek evimizdeyken bazen bizi korkutan bazen de sinir eden 
böcekleri hepimiz biliriz. Onları herhangi bir yerde gördüğümüzde ya onlardan kaçar ya da fark 
etmeyiz bile. Fakat boyutları küçük olan bu canlılardan bazıları hayatlarını devam ettirmek için 
değişik ve oldukça karmaşık yöntemler kullanır. Bazı böcekler ise sınavından önce hayıflandığı-
mız, gecelere kadar çalışma nedenimiz olan matematiği hatasız ve mükemmel bir şekilde kullanır. 
Yaratılışları gereği bunları içgüdüsel olarak yapan bazı böcekler, çeşitli modern ve icatlara da esin 
kaynağı olmuştur. Buna ilk olarak “geometri ustaları” örümcekler örnek verilebilir. Örümcekler bö-
cek olmasalar bile (eklembacaklılar yani araknidler sınıfına girerler) kullandıkları matematik kayda 
değerdir. Yaptıkları şeylere geçmeden önce onlardan biraz bahsedelim. Köye veya doğal hayatın 
fazla olduğu bir ortama gittiyseniz, hiç bozulmamış, farklı büyüklüklerde ve şekillerde bazı örüm-
cek ağları görmüşsünüzdür. Örümceklerin üretimi olan bu madde “Kevlar” adı verilen ve çelik ye-
leklerde kullanılan maddeden 10 kat daha fazla darbe emebilmekte, ve aynı zamanda çeliğe oranla 
iki kat dayanıklı olmaktadır. Peki bu 40.000 türü olan küçük ve aynı zamanda ilginç olan ilginç 
canlılar ne yapıp edip bu harika yapıtları oluşturabilmektedirler? Örümcek ağlarında çok yüksek 
miktarda düzenli protein bulunur. Sıkılığını ve dayanıklılığını ağlara bu proteinler kazandırır. Şeker 
ve yağ da içeren bu ağlar aynı zamanda çevreye göre değişen bir su oranı da içerir. Bu ağı kul-
lanarak yaptıkları hareketler ise onların matematiksel hareketlerini göstermektedir. Bu hareketle-
re en büyük örnek Arşimet Spirali’dir. Arşimet Spirali: iki boyutlu düzlemde, orijinden dışa doğru 
açılan ve sabit açısal hızla dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru ilerleyen 
bir noktanın izleyeceği eğridir. Bu da aynı zamanda örümceklerin ağ örerken yaptığı harekettir.

Böcek Doğası- Matematikten Anlıyorlar Mı?
Hazım Cenk Çankaya



İlk önce örümcek, ağın çıktığı arka kısmından ipeksi bir lif salgılayarak, lifin rüzgar ile bir yere 
tutunmasını bekler, lif tutunduğu zaman “köprü” görevi gören yapıdan geçerek tam ortasında 
durur, ve aşağı doğru lif salgılayarak iner. Bunun sonucunda “Y” harfine benzer bir şekil olu-
şur. Bu şekil hem ağın temelini, yani “iskeletini” hem de orta noktasını yani örümceğin avını 
yakaladığı kısmı oluşturmaktadır. Temel sabitlendikten sonra örümcek, merkezden dışa doğru 
olmak üzere lifleri sabitlediği yerlere kadar radyal (simetrik) bir tel örer. Geri kalan boşlukları 
doldurmak için de farklı yönlerde, fakat aynı açılarda lif örmeye devam eder. En son sık aralık-
lı, merkezi ağın merkezinde olan, açısal olarak genişleyen dairesel tel gruplarıyla ağını bitirir. 
Merkezdeki sarmallar, avın daha kolay ağa takılması için daha yapışkan örülür. Sarmal ve dü-
zenli eğrilerden meydana gelen bu ağlar, uçan böcekleri yakalamak için çok elverişlidir. Sar-
mal ağ merkezden dışa doğru büyür, fakat bu yapısında bir değişime sebep olmaz. Temellerin 
etrafındaki teller de sarmala orantılı genişlediğinden, uçan böcekleri yakalamak için en iyi me-
kanizma haline gelir. Yüzde otuz esneme payı da olan bu ağlar, zorlayıcı avlar için de idealdir. 

Karıncalar
Hareketlerini bile zor takip ettiğimiz canlıların matematiği mükemmel bir şekilde kullan-
ması, bizi hayrete düşürüyor. 400 milyon yıl önceki atalarının fosillerine bakılırsa pek de-
ğişime uğramamış olan çöl karıncaları yani “dorylini doryluslar” matematiği en etkili kul-
lanan canlılardan bir tanesi. Çoğu karınca gibi kendilerinin dokuz ila on katını taşıyabilen 
bu karıncalar, saniyede bir metre mesafe kat etme kapasitesine de sahiptirler. Yaklaşık elli 
milyon üyesi olan koloniler halinde yaşarlar. Koloni ile birlikte hareket eden bu canlılar 
biir yere giderken birbirlerini sırtlarında taşıyarak mesafe verimliliğini arttırmaya çalışırlar. 
Bir grup diğer karıncaları sırtlarında taşıyıp yolculuk ederken, bir süre sonra yürümeyen 
karıncalar diğer karıncaların üstünden inerek diğerlerini taşımaya başlar ve bu düzen yol-
culuk tamamlanana kadar devam eder. 0,11 gramlık beyinleri ile bunları yapan karıncala-
rın hareketleri, bununla sınırlı kalmaz. Normal karıncalar yuvalarından uzaklaştığı zaman 
yollarını bulmak için feromon hormonu salgılarlar. Fakat çöl karıncaları bu hormonu sal-
gılamaz. Yapılan ara ştırmalara göre çöl karıncaları on bince kadar sayabilmekte, ve sayı 
sayma yetenekleri ile yollarını bulabilmektedirler. Bunu kanıtlamak için bacaklarından az 
bir miktar kesilen karıncaların adım attıktan belli bir süre sonra durup yuvalarını aradıkları 
gözlemlenmiştir. Karıncaların 100 metre bile mesafeden adımlarını sayıp yuvalarını bulduk-
ları gözlemlenmiş, fakat yaprak, dal parçası gibi objelerin de hafıza yolu ile akıllarında tut-
tukları, görsel etkenlerin de yardımı olduğu belirtilmiştir. Bu özellik bilinen hiçbir karıncada 
bulunmamakla beraber, yol bulmada karıncalar arasında çok etkili olduğu ifade edilmiştir.



== Dağılımı ==

 Cava Serçesi (Lonchura oryzivora, Padda oryzivora), Cava ispinozu veya Cava pirinç kuşuolarak bilinir, 
Estrildidae familyasında yer alan küçük bir kuş türüdür. Pirinç Kuşu ve Java İspinozu olarak da tanınan bu 
kuşların ortalama yaşam süreleri 7 - 8 yıl, boyları 14 -16 cm arasında olan bu kuşların Anavatanı Asya'dır, 
oldukca büyük gaga ve ayak yapılarına sahiptirler. Bu ötücü kuş Cava, Bali ve Endonezya' daki Bawean 
adalarında yerleşik olarak ürer. Popüler bir kafes kuşudur, diğer pek çok ülke tarafından da tanınır. 

== Özellikleri == 

Cava serçesi yaklaşık 17 cm uzunluğundadır. Diğer kuşlar tarafından görünüş olarak korkunç olarak kabul 
edilseler de genelde çok uysal kuşlardır. Erkek Java Serçelerinin çok güzel bir ötümleri vardır. Erkeklerin 
göz halkaları daha kalın ve etli olmakla birlikte, gaga altları daha geniş ve koyu renklidir. Ayrıca erkek 
kuşlar gagalarını tıkırdatarak öterler.

Yetişkin gri üst kısımları ve göğsü, pembe karın, beyaz yanaklı siyah başı, kırmızı göz halkası, pembe 
ayakları ve ince kırmızı gagası ile bellidir. Dişisi ve erkeği aynıdır, fakat genç kuşların üst kısımları kahve-
rengi, alt kısımları ve yanakları soluk kahverengidir. Gaga pembe esaslı gri renklidir. 

Seslenmesi "chip" şeklinde olup, şarkısı bu chip sesi serisinin chipchipchipchipchipchipşeklinde olur. 

Cava serçesi, topluluk halinde yaşamayı çok seven esas olarak tahıllar ve diğer tohumlarla beslenen bir 
kuştur. Karışık darı ve kanarya yemi (aspur) karıştırılıp verilebilir. Ayrıca başka yemliklerde kabuklu pi-
rinç, yulaf, kendir tohumu ve un kurdu verilirse severek tüketirler.

CAVA SERÇESİ
Karya Hatunoğlu



Yuva olarak geniş kutu yuvalar verilebilir.Yuva malzemesi olarak; hindistan cevizi lifi, yumu-
şak kuru otlar, kağıt parçaları veya telyiz ipi verebiliriz. 4 - 8 arası yumurta yapan bu kuşlar son 
yumurtadan sonra kuluçkaya yatarlar ve kuluçka süreleri ortalama 14  gün civarıdır. Özellikle 
bu dönemlerde banyoluğun kafesten hiç çıkarılmaması ve günlük olarak banyo suyunun değiş-
mesi; yumurtaların nem ihtiyaçlarının karşılanması ile yavruların yumurtadan çıkmalarını ko-
laylaştıracaktır. Yavruların yumurtadan çıktıktan sonra kafeste ayrı mamalıklarda, yumurta ma-
ması ve un kurdu verilmesi de yavruların gelişmesi bakımından önemli faktör oluşturmaktadır. 
21 - 30 gün arasında tüylenen yavrular ortalama 50 günlükken anne babadan ayrılırlar.

2 yaş üretim için verimli dönemleridir. Vahşi doğada yağmurlar bittikten sonra üremeye baş-
layan bu kuşlar, kafes ortamında üretilmek istenildiğinde geniş kafes veya salmalarda kolo-
ni halinde olurlarsa birbirlerini üremeye teşvik ederler. Yumurtaların boş çıkması çok sık kar-
şılaşılan bir durumdur. Java serçeleri banyo yapmayı çok severler, bu yüzden kafeste sürekli 
banyoluğun bulunması ve suyun günlük olarak değiştirilmesi gereklidir.Kalsiyum ihtiyaç-
larını karşılamak için kafesten mürekkep balığı kemiğini eksik etmemek gerekir. Ayrıca ka-
fese ayrı bir yemlikte veya yemlerinin içine bi miktar kuş kumu koymamızda fayda vardır.

Sıklıkla açık çayırlara ve tarım alanlarına gider, eskiden pirinç tarlalarına zarar veren bir kuş-
tu. Yuvasını ağaç üzerine veya yapılara kurar, sekiz yumurtaya kadar yumurtlar ve üzeri-
ne kuluçkaya yatar. == Tehlikeler == Yerleşim ve yaşam alanlarının kaybolması, bazı böl-
gelerde kafes kuşu ticareti ve yakalanması ve avlanması, Cava serçesi şimdi kendi doğal 
alanında nadir durumdadır. Bu kuş türü IUCN Kırmızı Listesi ve Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ek II de savunma-
sız olduğu, nesli tükenmekte olduğu değerlendirmesi altında olduğundan koruma altındadır.



 Down Sendromu ilk kez İngiliz hekim John Langdon Down tarafından 1866'da sistematik bir şe-
kilde sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır. Down Sendromu, genetik düzensizlik sonucu 
insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak 
ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, 
genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. Kromozom çiftinde 
fazladan bir krozom yer alması ile meydana gelir. Down Sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen 
hamilelik yaşıdır, 35 yaş üstü hamileliklerde risk artar. Ortalama 800-1000 doğumda bir görülür. Tür-
kiye’de 70.000, dünyada ise toplam 6 milyon civarında Down Sendromlu birey olduğu tahmin edil-
mektedir. Down Sendromlu bebekler doğduklarında farklı bir yüz görünümleri vardır. Başları ufak, 
artkafaları yassı, enseleri kısa ve geniştir. Burun kökü yassı, kulaklar kafada normalden düşük bir se-
viyede durur ve gözler birbirinden ayrık ve çekik görünür. Down sendromlu çocuklar genelde boy ve 
kilo açısından daha yavaş büyürler, daha yavaş öğrenirler, problem çözmede ve karar vermede diğer 
çocuklardan daha çok zorlanırlar. Zeka seviyeleri normalden düşük olarak kalır. Ancak iyi ve erken 
başlanan eğitimle zeka seviyelerinde anlamlı yükselmeye rastlanır. Down Sendromlu çocuklar iyi bir 
eğitimle normal birey şeklinde hayatlarını sürdürebilirler. İmkan tanındığında meslek edinebilirler. 
Kendi yaşamlarını idame ettirebilecek seviyeye ulaşabilirler. Fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapi-
sine ihtiyaç duyulur. Bunlar için planlı ve programlı bir şekilde profesyonel yardım almak gerekir. 
Özel eğitim, fizik tedavi ve dil eğitimi down sendromlu çocuklar desteklenmelidirler. Down Sendro-
mu’nun Mozaisim, Robertsonian Tip Translokasyon ve 21. Kromozomun Duplikasyonu olmak üzere 
3 tipi vardır. Ayrıca her yıl 21 Mart ‘’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’’ olarak kutlanmak-
tadır. Down Sendromlu bireyler hayatta çok başarılı olabilirler. Çünkü Down Sendromu bir eksiklik 
değil +1 fazlalıktır. Şimdi gelin Down Sendromlu olan 3 ilham verici bireyin başarılarına göz atalım.

DOWN SENDROMU
Eylül Temizkan



1-ZHOU ZHOU

Çin’de dünyaya gelen Zhou Zhou, küçükken babasıyla provalara giderken orada dinlediği müzik-
lere eliyle eşlik etti. Bir gün bir belgesel filmi çekmek isteyen öğrenci bunu fark etti ve orkestrayı 
yönetme teklifinde bulundu. O da bunu kabul etti ve olağanüstü bir performans sergiledi. Şu an 
tüm dünyada saygı gören bir orkestra şefi.

2-ELİ REİMER

Eli bir yıllık bir hazırlık süreci ardından ailesiyle birlikte büyük bir zafere imza attı. 15 yaşında 
Everest Dağı’na tırmanmayı başaran ilk Down Sendromlu birey oldu

3-PABLO PİNEDA

Pablo Pineda ‘’Yo Tambien’’ filminde ki performansıyla 2009 San Sebastián Uluslararası film 
Festivali’nde Gümüş İstiridye ödülünü aldı. Film’de gerçek hayatta ki gibi down sendrumlu birini 
oynuyor.



Anevrizma (baloncuk) atardamar duvarındaki zayıflaya bağlı oluşan balonlaşmanın tıbbi kar-
şılığıdır. Vücudun bütün büyük damarlarında rastlanabilir. Anevrizmanın beyin damarlarında 
oluşan çeşidine beyin anevrizması (cerebral aneurismus) denir. Beyin anevrizması erişkinle-
rin %3 veya %5 ‘inde görülen ve yaşla beraber görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Anevrizma 
duvarı normal damar duvarına kıyasla daha ince ve zayıftır. Bu nedenle patlama riski vardır. 
Beyin anevrizmasının patlaması ölüm riski taşıyan beyin kanamalarına sebep olur. Anevriz-
maya bağlı beyin kanaması bu durumu yaşayan hastaların neredeyse yarısının hayatını kay-
betmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden erken teşhis beyin anevrizmalarında çok önemlidir. 
     Beyin anevrismasının oluşumunu etkileyen risk faktörleri arasında genetik bir neden henüz 
tam olarak saptanamamıştır. Bu yüzden doğuştan gelen veya genetik kaynaklı bir hastalık olduğu 
düşünülmemektedir. Ancak anevrizma nedenlerini araştırmaya yönelik çalışmalar devam etmek-
tedir. Yine de birinci dereceden yakın akrabasında anevrizma belirtileri veya anevrizma tecrü-
beleri varsa doktor kontrolüne gidilmesi tavsiye edilir. Beyin anevrizması genellikle 30 yaş üstü 
bireylerde görülür. Ayrıca şiddetli kafa travmaları veya kafaya alınan sürekli darbeler de beyin 
anevrizmasına sebep olabilmektedir. Anevrizmalar radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kolay-
ca tespit edilmektedir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Risklerini büyük oranda düşürür. 
     Kalbin kan pompalaması sonucu kanı vücuda taşıyan atardamarlar (arter-
ler) yüksek basınçlıdır. Arter duvarının nispeten zayıf olduğu noktalarda du-
var basınca dayanamayıp baloncuk oluşturur ve anevrizmayı başlatır. Bu zayıflama-
yı kokain, metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler hatta sigara ve alkol doğrudan etkiler.
• Kardiovasküler (kalp ve damar) düzensizlik
• Hormonal bozukluklar
    

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR? NASIL AÇIĞA ÇIKAR?    NASIL 
TEDAVİ EDİLİR?

Mehmet Eren Kırbaş



 Beyin anevrizması belirtileri
• Baş ağrısı
• Yüzde ağrı hissi
• Nöbetler
• Bilinç değişikliği
• Beyin zarında zedelenme bulguları
• Terleme, soğuma ve tansiyon düşüklüğü
• Lokal nörolojik bulgular ( kuvvet kaybı, felç..)
• Görme bozuklukları
• Solunum bozuklukları
Bu durumlara rastlanması durumunda birey-
ler acilen beyin görüntüleme sistemlerine yönlendirilmelidir.
    Beyin anevrizması saptanmış hasta paniğe kapılmamalıdır ve tedavisinin riskleri en aza indirgeyecek 
şekilde yapılacağını bilmelidir. Anevrizması olduğunu bilen kişi en kısa sürede bir Girişimsel Nöro-
radyolog veya Beyin Cerrahına yönlendirilmelidir. Hasta, tedaviye kadar kan basıncında ani artışa ne-
den olabilecek spor ve fiziki aktivitelerden kaçınmalıdır. Aşırı ıkınma, kuvvetli hapşırma ve öksürme 
veya ani kasılma durumlarından uzak durulmalıdır. Bu koşullar baloncuğun patlamasına neden olur. 
Yüksek tansiyonu olan anevrizma hastalarına anti hipertansif (tansiyon düşürücü) ilaçlar verilerek kan 
basınçları kontrol altına alınmalıdır. Doktor önerisi dışında hiçbir ek ilaç veya madde kullanılmama-
lıdır. Hastaların, en azından tedaviye kadar sigara ve alkolden uzak durması şiddetle önerilmektedir.
     Beyin anevrizması tedavisinin amacı anevrizmanın yaratmış olduğu baloncu-
ğu ortadan kaldırmak değil, baloncuğun patlaması sonucu oluşacak beyin kana-
ması riskini engellemek ve anevrizmanın vücutta yarattığı dengesizliklerin önü-
ne geçmektir. Tedavinin açık ve kapalı olmak üzere iki tane uygulanış biçimi vardır. 
     Açık tedavide kafatası ve kafa derisinin üst kısmı bedenden ayrılarak beyin açığa çıkarılır. Daha 
sonra beyin dokusu ayrılarak ane Ali Dayar vrizmanın bulunduğu bölgeye ulaşılır. Anevrizmanın 
damardan ayrıldığı boyuna klip adı verilen metalik bir alet takılır. Klip anevrizmanın damarla ve kan 
akışıyla ilşkisini keserek anevrizmayı etkisiz hale getirir. Klip orada kalır ve kafatası yerine dikilir.
     Kapalı (endovasküler) anevrizma ameliyatı son 20 – 30 yılın teknolojisinin bir ürünüdür. Bu 
uygulama, yaklaşık 0.6 mm kalınlığında olan ve beynin iç damarlarında ilerleyebilen mikrokate-
terlerin icadı sonucunda başlamıştır. Beyine direkt temas edilmediğinden, açık ameliyata göre çok 
daha az risk içerir ve genelde atlatılır. Kapalı ameliyat X ışını ile çalışan anjiografi ünitesinde ger-
çekleştirilir. Anjiografi ünitesinde kasıktaki atardamara girilerek kateter yerleştirilir ve bu kateter-
le beyin atardamarına kadar ilerlenir. Daha sonra bu kateterin içerisinden ilerletilen mikrokateter 
vasıtasıyla beyin içinde anevrizma içerisine kadar ilerlenir. Anevrizmanın içi koil denilen metal 
tellerle doldurularak anevrizmaya kan girip çıkması engellenir ve kan basıncı dengelenmiş olur. 
     Anevrizmaya yatkınlığı olan bireyin anevrizması tekrarlanabilece-
ği için ameliyat bittikten sonra düzenli kontrollere gitmesi tavsiye edilir.



Globe, kâr amacı gütmeyen, 1994 yılında ABD’nin “Dünya Günü” kapsamında kurduğu öğrenciler ara-
sında çevre ile ilgili veri alışverişi yapılmasını sağlayan bir platformdur. Bu platformda, dünyanın her ta-
rafındaki göller, nehirler ve çeşitli ekosistemlerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik veriler yüklenir. Veri-
ler, çeşitli çevresel ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere sitede depolanır. Her sene düzenli olarak 
yüklenen verilerin değişimi hesaplanıp, verisi verilen ekosistemin zaman içindeki değişimi gözlemlenir.
Okulumuz, tıpkı geçen senelerde yapıldığı gibi bu senede de CAS proje-
si kapsamında “Globe” etkinliği düzenlemiştir. Bu sene, örnek aldığımız yer Gölbaşıydı. Çeşit-
li “probe”lar (ölçüm cihazları) ile pH’ını, iletkenliğini, içindeki oksijen miktarını ayda iki kez ölçtüğü-
müz gölbaşı suyunun değerleri, her sene olduğu gibi bu sene de Globe’un internet sitesine yüklenecektir. 
Tecrübeler:
 Globe, her bakımdan katıldığım en eğlenceli CAS aktivitesiydi. Öğretmenler ve arkadaşlarımla çev-
re sorunları, gölün durumu gibi konularda sürekli fikir alışverişinde bulunup tartışma ve sohbet etme im-
kânı buldum. Gölden örnekleri hem kendim aldım hem de yardımcı öğretmenlerimizin probeları analiz 
yaparken nasıl kullandıklarını gözlemleme fırsatı oldu. Kısa bir süre sonra probeların kullanımını öğren-
miştim. Örnek almanın bile kendi içinde incelikleri olduğunu öğrendim. Örneğin, gölün sıcaklığını ölçerken 
orijinal değere en yakın değeri bulabilmek için örneği aldığım bardağı peçetelerle yalıtkan hale getirdim.
Bahri, Karabatak, su piresi gibi gölde yaşayan türleri gözlemleme fırsatı oldu. Olumsuz hava koşullarından dolayı 
göle açılıp secchi diskiyle gölün bulanıklığını ölçme fırsatımız olmadı. (Secchi diski: Siyah ve beyaza boyalı olan 
secchi diski, göle atılır. Diskin görüntüsü kaybolana kadar iple derine indirilmeye devam edilir. Görüntü yok olduktan 
sonra tekrar görüntü görülene kadar disk geri çekilir. Aradaki uzunluk, bulanıklığın ne kadar olduğunu gösterir.)
 Göl Hakkında Gözlemler:
 Maalesef, yıl boyu ölçülen pH 9,60 civarındaydı. İletkenlikte normal değerle-
rin üstünde, Oksijen miktarı normal değerlerin altındaydı. Göl, kaynağı nereden geldi-
ği bilinmemekle birlikte, kirlenmiştir. Kirlilik, göldeki su pirelerinin artmasına sebep olmuştur. 
 Globe’un kazandırdıkları:
 Globe, iki haftada bir örnek alma gerekliğinden dolayı sorumluluk bilinci kazandırır. Bilim-
sel yöntemin incelikleri, farklı ölçüm cihazlarının kullanımı öğrenilir, çevre hakkında bilinç kazanılır.

Ali Dayar 
Globe



           İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bütün insanların sahip olduğu tek yuva olan gezegenimiz Dün-
ya'dan, geri döndürülmesi zor, hatta imkânsız olanları alıp götürmektedir. Yaşadığımız Dünya'nın 
kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulması ne yazık ki biz insanların düşüncesizce devam ettirdiği 
davranışlarının sonucudur. 
         Yaklaşık 5 milyar yıl önce oluşumuna başlayan gezegenimiz, üzerinde yaşayan canlı çeşitli-
liğine imkân veren atmosferiyle ve güneşin sağladığı enerji ile döngü içinde varlığını koruyan su 
katmanıyla alternatifsizdir. Gel gör ki biz insanlar hızlı nüfus artışımız, yanlış yerleşim planlama-
larımız ve teknolojinin ilerlemesini kontrol edemeyişimizle doğal kaynaklarımızı düşüncesizce 
tüketmekte ve çevre kirliliğine neden olmaktayız.
           Dünyamızı tehdit eden güncel çevre sorunlarını; çevre kirliliği, erozyon, orman yangınları, 
küresel iklim değişikliği ve doğal hayat alanlarının tahribi şeklinde sıralayabiliriz...
           Çevre kirliliğine; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, gürültü (ses) 
kirliliği ve besin kirliliğini örnek olarak verilebiliriz. Bütün bu kirlilik çeşitlerini incelediğimizde 
karşılaştığımız tek gerçek ise, dünya üzerinde var olan dengeleri bozan ne yazık ki biz insanlarız. 

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN       
Okyanus Şener



HAVA KİRLİLİĞİ:

          Biz insanlar yanlış seçimlerimiz yüzünden soluduğumuz havayı, insanlara ve diğer canlılara zarar 
verecek şekilde kirletmekteyiz. Hava kirliliğine ısınma kaynaklı, motorlu taşıt yakıtları kaynaklı ve sana-
yide bilinçsiz yapılanma kaynaklı bakabiliriz.
          Uyulacak çok basit kurallara duyarsız kalınması sonucunda geri dönüşü olmayan hatta ölümcül 
sonuçlarla karşı karşıya kalmaktayız.
• Hava kirliliği, solunum sistemi hastalıklarına ve akciğer kanserine neden olmaktadır.
• Hava kirliliği, atmosferde sera etkisi, asit yağmuru, ozon tabakasının incelmesi gibi pek çok soruna yol 
açmaktadır.
 
          Hava kirliliğinin önüne geçebilmek için alınacak tedbirler ise enerji kaynağı olarak; Doğalgaz, 
güneş enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları kullanılması olabilir. Sanayi atıklarının havaya verilmesi 
önlenmeli, yeşil alanlar artırılmalıdır. Ormanlarımızı koruma altına almalı ve yeni nesli bu konuda bilinç-
lendirmeliyiz. Trafikte egzoz gazlarının azaltılması için toplu taşımacılığa yönelmeliyiz.

SU KİRLİLİĞİ:
         Suyun döngüsü sırasında insanın etkisi sonucu ortaya çıkan ve suya karışan maddeler; suyun fizik-
sel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek su kirliliğine neden olmaktadır. Evsel ve endüstriyel 
atıkların arıtılmadan sulara boşaltılması, tarımda kullanılan gübre ve ilâçların sulara taşınması sonucunda 
su kirliliği insan sağlığını ciddi boyutta tehdit etmektedir.  Su kirliliği sonucunda doğal yaşam zarar gör-
mekte ve salgınlara yol açabilmektedir. 
        Sanayi tesisleri yerleşimden uzak bölgelere kurulmalı ve sanayi atıkları arıtma tesislerinden geçiril-
dikten sonra çevreye verilmeli,
Doğada parçalanması zor olan deterjanların kullanılmasından vazgeçilmelidir



TOPRAK KİRLİLİĞİ:
        Plansız kentleşme, tarımda kullanılan ilâçlar, gübreler, sanayi atıkları, yağmur sularıyla 
havadaki asitlerin toprağa inmesi ve erozyon toprağın kirlenmesine yol açmaktadır. Endüst-
rinin hızla geliştiği şehirlerde, endüstriyel atıkların toprağa karışması toprak kirliliğine neden 
olmaktadır. Ayrıca nükleer enerji kullanımının giderek arttığı son yıllarda, nükleer enerjinin 
atıkları olan radyoaktif atıklar da çevre sorunlarına neden olmaktadır .
        Toprak kirliliğinin önüne geçmenin de yolları aslında farklı değildir. Evsel ve sanayi 
atıklarının arıtılarak toprağa verilmesi, tarımda yanlış uygulamaların önlenmesi, ambalâj 
sanayinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmesi,en önemlisi de ağaç 
sevgisinin aşılanması ve toplumun eğitilmesi gerekmektedir.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ:
     Gürültü kirliliğinin başında trafik sorunu gelmektedir. Gürültü nedeni ne olursa olsun so-
nuçları hem fizyolojik hem de psikolojik olmaktadır. Yüksek tansiyondan işitme kaybına ve 
strese kadar birçok sağlık sorununa neden olabilmektedir.

RADYOAKTİF KİRLİLİK:
       Uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar ile yerkabuğunda bulunan uranyum, toryum gibi 
radyoizotoplardır. Tıbbi amaçla kullanılan X ışını cihazları, bazı tüketim malları (televizyon, 
bilgisayar, cep telefonu vb.), nükleer santraller de radyasyon yayar. Radyasyon canlılarda gen 
mutasyonlarına, kansere, sakat doğumlara ve doku hasarlarına neden olabilmektedir.
          Radyasyondan korunmak için nükleer santrallerde kazalara karşı gerekli önlemler alın-
malı, bu santrallerden çıkan atıklar güvenli bir yerde depolanmalıdır.
Yurt dışı kaynaklı nükleer atıkların denizlerimize atılması önlenmeli,dünyada nükleer silâh 
denemeleri yasaklanmalıdır. En önemlisi de günlük hayatımız içinde kullandığımız radyas-
yon yayan aletlere karşı insanlar bilinçlendirilmelidir.
          Dünya üzerinde yaşadığımız çevre sorunlarına genel olarak baktığımızda gördüğümüz 
tek bir gerçek vardır. Oda bindiğimiz dalı kesercesine yaşadığımız dünyayı yok etmeye çalış-
mamalıyız. Çünkü dünyayı yok edersek yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok!



Ispinoz kelimesi küçük boyutlarda,düz ve ucu sivri gagası ile tohumları kavrayıp kırarak beslenen benzer özel-
likte ki kuşlara verilen genel bir isimdir. Genelde bu kuşların bülbüller ile bir akrabalığı yoktur. Bu yüzden her 
zaman zebra ispinozu demeyi tercih ediyoruz. Diğer isimleri ise "düzgaga" ve "tohumyiyici" lerdir. Kafeste 
beslenirler. Serçe iriliğinde ötücü bir kuştur. Güzel ve narin yapılı,tüyleri başka renk ve desenlerde kuşlardır.

Tepe ve ensesi mavi-gri, kuyruk çıkıntısı ise yosun yeşilidir. İspinozların ömrü yakla-
şık 24 yıl kadardır. Kayın ispinozu, dağ ispinozu, mavi ispinoz olmak üzere üç çeşidi vardır.

İspinozlar Fringillidae, Ploceidae, Estrildidae ve Emberizidae gibi familyalara ayrılmıştır (Örneğin pek 
çoğumuzun tanıdığı saka,zebra ispinozlarının bir akrabasıdır ve Fringillidae ailesine aittir. Buradan an-
layabileceğimiz gibi ispinozlar genelde kıvrık gagalı kuşlardan farklı olarak arkadaş canlısı,sesleri 
taklit edebilen kuşlar değillerdir.). Her türün kendine özgü şarkısı ve huyları vardır. Sakalar, floryalar 
gibi ülkemizde bilindik ispinoz türü kuşların yanında sizlere tanıtmak istediğim kuşlar egzotik ispinoz-
lar denilen başka ülkelerde yaşayıp ülkemizde yeni yeni tanınan ancak oldukça popüler olan kuşlardır.
Ötücü kuşlar takımının ispinozgiller familyasından konik gagalı bir kuştur. Boyu 16 cm olup ağırlığı 
20 gram kadardır. Bahçe ve orman kenarlarında bulunurlar. Erkekler dişilere göre daha parlak renkli-
dir. Yuvasını park ve bahçelerdeki ağaçların çatallı dalları üzerine kurarlar. Yuvalarını dişiler yapar ve 
genellikle çanak şeklindedir. Yuvaların dış kısımları yosun, böcek ve ağaç kabukları ile kaplandığın-
dan dışarıdan görülmesi oldukça zordur. İç kısımları ise kıl ve tüyler ile oldukça özenli hazırlanmıştır
Yılda iki defa yumurta verirler. Üreme mevsimi ilkbahar ve yaz aylarına rastlar. Sadece dişiler kuluçkaya yatarlar. 
Kuluçka süresi 12-13 gün devam eder. Dişi, her defasında gri renkli, üzeri mor benekli 3-4 tane yumurta verir. 
Yavrularını tırtıl ve kurtçuklarla beslerler. Kısa zamanda gelişen yavrular 13-14 gün içinde yuvayı terk ederler.

ISPİNOZ KUŞU
Karya Hatunoğlu



İspinozlar çok hareketli ve kavgacı kuşlardır. Yalnız sıcaklığın en fazla olduğu öğle vakti biraz 
sakinleşirler. Çoğunlukla yağlı tohumlarla beslenen ispinozlar, yaz mevsiminde tırtıl ve böcek de 
yerler. Bazı zamanlarda bal özünü almak için çiçekleri de parçalarlar. Tohumları yediklerinden do-
layı çiftçiler de zarar verirler. Seslerinin güzel olması nedeniyle yakalanıp kafeslerde de beslenirler.
Yaşadığı yere göre yerli veya göçmen kuşlardır. Kış mevsiminde sürü halinde dola-
şırlar ve yerde buldukları tohumlarla beslenirler. Göçmen olan türleri kışı Orta Akde-
niz bölgesinde geçirirler. Erkekler yerlerinde kalıcı olup göç etmezler. Göçe yalnız yav-
ru ve dişiler katılır. İlkbaharda göçten dönüşlerinde tekrar yuvalarını arar ve bulurlar. 
İspinozlar Avrupa, Kuzey Afrika, Atlantik Adaları, Batı Asya ve Japonya’ya kadar yayılım gös-
terirler. Dağ ispinozları en çok Asya ve Avrupa’da, mavi ispinoz kanarya adalarında bulunur. 
Özellikli bir bakıma ihtiyaç duymayan bu kuşların bakımı kolay üretimi zordur. Özenli bir diyet 
üretim için çok önemlidir. Kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için kafesten mürekkep balığı kemiğin 
eksik etmemek gerekir. Ayrıca kafeste ayrı bir yemlikte veya yemlerinin içine bir miktar kuş kumu 
koymamız gerekir.  Üretim dönemlerinde mutlaka canlı yem vermemiz gerekmektedir. Aksi halde 
yavruları ile ilgilenmeme gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Diğer türlerde olduğu gibi bu tür için de ekili 
ya da korunaklar oluşturulmuş kuşhanede  barındırmamız, her zaman daha iyi sonuç verecektir. Yuva 
olarak; kutu yuva ve sepet yuvaları tercih ederler. Yuva malzemesi olarak Hindistan cevizi lifi, yu-
muşak otlar ve tüy verebiliriz. Yuvaları bitkilerle gizlersek iyi olur.  Karışık darı favori yiyecekleri ol-
makla birlikte yeşilliği çimlendirilmiş yemi ve yumurta mamasını ve canlı yemleri severek tüketirler. 
Kıvrık gagalar gibi gürültücü değillerdir ve komşularınızı rahatsız etmezler ayrı-
ca ahşap yapılarınızı kemirip zarar veremezler. Yıkıcı yapıda canlılar değillerdir. Ha-
yat dolu canlılardır, onları bir dakika bile izlemek yüzünüze bir gülümseme getirebi-
lir, her gün şarkıları ve hareketlilikleri ile evinize kafeslerinden hayat coşkusu yayarlar.



Klonlama

Klonlama, bir organizmanın, hücrenin ya da hücrelerin bir atadan ya da stoktan eşeysiz olarak 
genetik anlamda kopyalanması yani birbirinin aynı canlıların oluşturulması anlamına gelmek-
tedir. Klon ise; tek bir bireyden eşeysiz üreme yoluyla üretilmiş, genetik yapısı birbirinin tıpatıp 
aynı olan canlı topluluğuna karşılık gelen bir biyoloji terimidir ve kısaca "cl." simgesiyle göste-
rilir. Klonlama, biyolojinin çeşitli dallarında farklı biçimlerde karşımıza çıkabilen bir terimdir.

Biyolojik anlamda klonlama (klonal çoğalma), tek hücreli canlıların üreme şeklidir. Bu-
nun dışında çok hücreli organizmalarda da belli konularda özelleşmiş hücrelerin bölüne-
rek kendilerini tekrar oluşturmasına da "klonal çoğalma" denir. Buna en iyi örnek insanlar-
daki bağışıklık sistemi hücreleridir. Belli bir etki karşısında patojeni tanıyan bu hücreler, 
doğru antikoru üretme kapasitesine sahip hücreleri klonal olarak çoğaltırlar ve hastalıkla savaşırlar 

Genetikde klonlama, DNA'nın belli bir bölümünün, genellikle de bir genin kopyasını oluş-
turmak için kullanılan yöntemleri kapsayan bir terimdir. Bu yolla oluşturulan DNA parça-
ları, araştırmalarda kullanılır. Bir canlının DNA'sının onunla eş, yeni bir canlı oluşturma-
da kullanıldığı yönteme ise genellikle "bedensel hücre çekirdeği aktarımı" denilmektedir. 

KLONLAMA
Deniz Daniel Güven



Klonlama'nın Tarihi
Bahçecilikte klon yetiştirilmesinin tarihi eski çağlara değin iner. Örneğin bazı 
elma çeşitlerinde ağaçların her biri mutasyona uğramış tek bir bitkiden üretilmiş-
tir ve genetik yapıları eşittir. Meyve ağaçları ile süs bitkilerinin çoğu bu yöntemle üretilir.
"Klonlama" kavramının geniş kitlelerce duyulmaya başlanması, 1997 yılında Roslin Enstitüsü'nde-
ki İskoç bilim adamı olan Dr. Wilmut ve ekibinin koyun "Dolly"i üretmeleri ile başlamıştır. Dün-
ya çapında gördüğü ilginin bir kısmı bilimsel gelişim, bir kısmı da etik sorunlar nedeniyledir. 

Klonlamayı temelde üç ana başlığa ayrılarak incelenebilir:

1.Moleküler klonlama
Bu teknik, herhangi bir DNA parçasının, plazmid ya da fajmid gibi kendini eşleme yeteneği olan bir 
başka DNA parçası içine vektör yerleştirilmesi ve bu bileşimin vektörün çoğaltılması işlemlerini içerir. 
Bu teknik, günümüz biyoloji biliminin neredeyse her alanında çok önemli kullanım alanına sahiptir. 

2.Çoğaltımsal klonlama
Bu teknik, bir organizmanın (donör) genetik materyalinin hepsinden (genom) alınıp, başka bir orga-
nizma (alıcı) içine yerleştirilmesini içerir. Donör DNA´sının üreyebilmesi için alıcının eşey hücre-
lerinin içine yerleştirilmesi gerekir. Örneğin Dolly klonlanırken, bir koyundan alınan genom, başka                         
bir koyunun yumurta hücresi içine koyulmuş ve bu yumur-
ta hücresi taşıyıcı anne (foster mother) içinde üremeye başlamıştır. 

3.Terapi amaçlı klonlama
Bu tip klonlama belki de etik olarak en çok tartışılan klonlama biçimidir. Bu teknikte, insan embriyolarının 
kök hücreleri alınıp, hasta insanlarda kullanılması esastır. Buna örnek olarak lenf kanserlerinde embri-
yonik kemik iliği hücrelerinin kanserli doku ile değiştirilmesi verilebilir. Bilimsel çalışmalar sonucunda, 
embriyonik kök hücrelerinin yetişkinlerde bulunan herhangi bir hücre çeşidini yapabileceği bilinmektedir. 



Klonlama'nın Kulanım Alanları

Tarımda, hayvanlar genetik özellikleri ve ticari değerleri açısından çok büyük çeşitlilik göstermektedir. Sağlık, et kalitesi, 
süt üretimi, büyüme oranı, yapağı üretimi ve döl verimi hayvanların değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli kri-
terler arasında sayılabilir. Klonlama teknolojisi tarıma önemli katkılarda bulunabilir. Mükemmel kalitede süt veren bir 
inek veya diğerlerinin arasında derhal göze çarpan ideal bir boğa gibi üstün niteliklere sahip seçilmiş hayvanların birkaç 
kez kopyalanması veya çok kaliteli hayvanların kalabalık klon sürülerinin elde edilmesi gibi seçenekler mümkündür. 

Bu teknoloji ile doğal olarak hastalıklara direnç geliştirmiş bireyler klonlanarak çoğaltılabildiği 
gibi hastalıklara dirençlilik genetik değişiklik ile de sağlanabilir.
 Ayrıca, populasyonda varolan zararlı genlerde yaratılacak mutasyonlara ek
 olarak, hayvanların bakteriyal ve viral enfeksiyonlardan korunmalarını sağlayacak proteinleri 
kodlayan genlerin verici hücre genomuna eklenmesi de mümkündür
 (mastitise dayanalıklı transgenik canlı gibi). 

Klonlanan Hayvan Türleri

Bilim adamları yıllardır hayvanları klonlamaktadırlar. 1952'de; bir iribaş ilk klonlanan hayvan olmuştur. Dolly'e kadar 
araştırmacılar küçük büyük birçok hayvanı koyunlar, keçiler, fareler, domuzlar, kediler, tavşanlar kopyalamışlardır.  

* İribaş - (1952),    * Sazan - (1963),    * Koyun - (1996),    * Şebek - (2000),    * Sığır - (2001),   * Kedi -(2001),
* Katır - (2003),

İnsan Klonlaması
Klonlama teknolojisi insanların tedavisinde kullanılacak embriyonik kök hücrelerin üretiminde kullanılabilir. Kök 
hücreler bugün mücizevi hücreler olarak görülüyor. Ancak bu hücrelerin tedavi amaçlı kullanılmasını zorlaştıran ve 
çözümlenmesi gereken sorunlar vardır. Bunlar; 

1. Nasıl daha etkili bir şekilde spesifik hücre tiplerine dönüşmeleri için yönlendirilebilir. 
3. Dokuları yenileyebilmeleri için nasıl etkili bir şekilde transfer edilebilir. 
4. Farklılaşmış hücrelerin transferinden sonra hasta tarafından reddedilmesi nasıl önlenebilir? 

Terapötik (tedavi amaçlı) klonlamanın bu sorunun çözümü olabileceği 
düşünülmeye başlanmıştır. Terapötik klonlama, hastadan alınan erişkin
 hücrenin yumurta hücresine transferi ile klon bir embriyonun üretilmesi, bu embriyodan kök hücrelerin elde edil-
mesi ve elde edilen kök 
hücrelerin istenilen hücreye dönüştürülerek tekrar hastaya verilmesidir
. Ancak bilim adamları bu kök hücrelerin vücut tarafından
 reddedilebileceğini bu nedenle kök hücrelerin hasta insanın hücreleri
 kullanılarak oluşturulan klon embriyolardan geliştirilmesinin daha iyi sonuç
 vereceğini iddia etmektedirler. Bu güne kadar klon insan embriyosundan üretilmiş
 kök hücre hattı mevcut değildir. 

Günümüzde embriyonik kök hücreler ile çalışmalar birçok ülkede ya çok sınırlı veya tamamen yasaklıdır. Ülkemizde 
de insan embriyonik kök hücrelerinin eldesi ve bu hücreler ile yapılacak çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından dü-
zenlemeler getirilene kadar yasaklanmıştır. Embriyonik kök hücrelerin klinik kullanımı henüz hiçbir yerde yoktur.



Obezite en basit tanımıyla vücutta yağ miktarının artmasıdır. Obezite çocukluk ve ergenlik döne-
minde en sık görülen kronik hastalıktır. Günümüzde neredeyse bulaşıcı hastalık durumuna gelmiş-
tir. Çocukluk ve gençlikte obez olanların %75-80’i obez erişkin olmaktadır. Ergenlik döneminde 
kilo verilse bile bu kişiler yetişkinlik döneminde kilolu olmaya eğilimli oluyorlar. 
 Obezitede; genetik, çevresel, davranışsal, psikolojik, vb. gibi çok yönlü etmenler rol oyna-
maktadır. Obezitenin %1’den azı genetik etkenlere bağlıdır. Ailede ebeveynlerden ikisi de kiloluysa 
çocukların %80’inde erişkin yaşta şişmanlık görülmektedir, bunun nedeni genetik etkenlerden çok 
çevresel ve davranışsal nedenlerle ilgilidir.
 Erken yaşlardaki obezite çoğunlukla aşırı yeme nedenlidir. Kızlarda obezite, hormonal etki-
ler ve hareket azlığı nedeniyle erkeklerden daha fazladır. 
 Obezite değerlendirilmesinde en çok kullanılan yöntem, vücut - kitle endeksi hesaplama-
sıdır fakat çocuk ve ergenlerde vücut sürekli değişimde olduğu için obezite yaşa göre tablolarla 
(persentil) değerlendirilmelidir. 
 Obezite, Tip 2 diyabet, tansiyon yüksekliği, kan yağlarının artışı ve devamında kalp krizi, 
felç vb. gibi önemli hastalıklara, gençlerde özgüven eksikliğine neden olabilir.
 Komplike hastalıkların nedeni olan obeziteden korunmak için hareketsizlik önlenmeli, ev - 
okul ortamında beslenme düzenlenmeli, aşırı kalori alımı önlenmeli ve porsiyonlar azaltılmalıdır. 
Televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen zaman azaltılmalıdır. Hazır yiyecek ve enerji içecekle-
rinden uzak durulmalı, düşük posalı beslenme engellenmelidir.
 Sağlıklı çocuk ve ergenlik, sağlıklı erişkinliğe yapılan bir yatırımdır.   

Zeynep Çetin

ÇOCUK VE ERGENLİKTE OBEZİTE 

•http://beslenmehareket.saglik.gov.tr/     http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/     http://ailehekimligi.gov.tr/



Kaliforniya’da bulunan HRL Laboratories’daki bilim insanları beyne bilgi yüklemenin bir yolunu bul-
muş olabilir. Amerikalı araştırmacılar, insan beynine doğrudan bilgi aktarabilen ve bireylerin yeni ye-
tenekleri çok daha kısa sürede edinebilmelerini sağlayan bir simülatör geliştirdiklerini iddia ediyor ve 
bunu “hayatın sanatı taklit etmesine” benzetiyorlar. Beyne bilgi yükleme şu an için Hollywood filmle-
rindeki gibi etkili bir ölçekte değil ama öğrenme neredeyse hiçbir çaba göstermeden gerçekleşebiliyor.

TEST EDİLDİ, KANITLANDI

Bir grup çaylak pilot üzerinde gerçekleştirilen deneyde, uçak kullanmakta olan usta bir pilotun bey-
ninden alınan elektrik sinyalleri elektrotlu başlıklar üzerinden çaylak pilotalara iletildi. Bu pilotlar ise 
veri almayan diğer çaylak pilotlara göre %33 daha başarılı bir şekilde görevlerini tamamladığı görüldü.
HRL Laboratories’de çalışan ve bu araştırmanın başında olan Matthew Philips ise “Kula-
ğa her ne kadar bilim kurgu gibi gelse de, sistemi geliştirmemizin arkasında geniş bir bilim-
sel temel var. İncelediğimiz görev, bir hava aracının kumanda edilmesi, ki bu fazlasıyla algı-
sal performans ve motor performansı gerektiriyor. Bir şeyi öğrendiğiniz zaman beyniniz fiziksel 
olarak değişir. Nöroplastisite adlı süreçte yeni bağlantılar kurulur ve varolan bazı bağlantılar güçlendi-
rilir. Konuşma ve hafıza gibi bazı yetenekler beynin belirli bölgelerinde barındırılır.” şeklinde açıkladı.
Bilgilerin beyinden beyne aktarılabilmesi dil öğrenmek gibi uzun ve emek isteyen öğrenme süreçlerini 
kısaltmak için kullanılabildiği söyleyen Matthew Philips yarattıkları sistemin türünün ilk örneği oldu-
ğunu söylüyor. Brain stimulation yani beyne uyarı gönderilmesi daha önce Matrix gibi ünlü filmlerde 
görülse de artık bilim kurgudan çıkıp bilimsel bir temele oturtulmuştur. Hatta 4000 yıl önce Antik Mı-
sır’da acının elektrik balığı kullanılarak azaltılması bunun çok yeni bir yöntem olmadığını gösteriyor

İnsan Beynine Bilgi Yükleme Artık Gerçek 
Fehmi Kaan Mustafaoğlu



Parazitlerin Nedir?
• Parazitler kendinden kat kat büyük bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen organizmadır. 
• Parazitler bir canlının içinde ya da üzerinde yaşarlar.
• Parazitler bu canlılara zarar verirler ve daha kötüsü öldürebilirler. 
• Parazitlerin yaşaması bir canlıdan başka bir canlıya geçmelerine bağlıdır.

Parazitlere Örnekler:

Kılımsı Solucan:
Kılımsı solucanın genel kurbanı çekirgelerdir. Kılımsı solucanın yaşaması yaşam döngüsünü gerçek-
leştirmesi için suya ihtiyacı olan bir canlıdır ama bunun tam tersine çekirgeler kuru, susuz ortamlarda 
yaşamak isteyen canlılardır. Kılımsı solucan olgunlaştığı zaman çekirgenin navigasyon sistemini bozacak 
proteinler üretmeye başlar. Bunun sonucunda çekirge anlamsız yere zıplamaya başlar, suya yaklaşır ve 
suya atlayarak, boğularak ölür. Suya ulaşan kılımsı solucan çiftleşir. Bunun sonucunda oluşan yumurta-
lar minik su böcekleri tarafından yenir, bu böceklerde çekirgeler tarafından yenilir. Bununla da kılımsı 
solucan hayat döngüsünü gerçekleştirir.

Kuduz Virüsü:
Kuduz virüsünün genel kurbanı memeli hayvanlardır, memelilerden de çoğunlukla köpeklerdir. Kuduz 
virüsü sinirlerden beyne gider. Beyninde enflamasyona sebep olur ve en sonunda canlıyı öldürür. Kuduz 
virüsü öldürmeden önce kurbanını agresifliğini artır ve ağzından aşırı miktarda kuduz bulaştıran salya 
çıkmasına ve bu salyanın yutumunu zorlaşmasına neden olur. Bundan dolayı da kurban başka canlıları 
ısırma ihtiyacı duyar.

Parazitler
Yunus Günok 



Ophiocordyceps:
Ophiocordycepsin genel kurbanı ağaç tepelerinde yaşayan tropikal karıncalardır. Ophiocordy-
ceps sporları karıncanın dış iskeletine girdikten sonra karıncanın ağaçtan düşmesine neden olur. 
Karıncanın davranışlarında değişiklikler oluşmasına neden olur. Karınca ortalıkta düşüncesiz bir 
şekilde dolaşır. Üreme koşullarına uygun bir yaprak bulunca Ophiocordyceps karıncanın yaprağa 
yapışmasına neden olur. Bundan sonra karınca ölür. Ophiocordyceps karıncanın içinde parazit 
halinde yaşamaya devam eder ve sonra karıncanın boynunda uzun, ince bir sırık oluşturarak çıkar. 
Bir süre sonra sırıktan sporlar yayılmaya başlar ve böylece Ophiocordyceps yaşam döngüsünü 
gerçekleştirir.

Plazmodyum:
Plazmodyum yaşadığı canlılar arasında geçiş yapmak için sivrisineklere ihtiyaç duyar. Plazmod-
yum sivrisineklerin daha uzun ve daha çok ısırmalarına neden olur. Plazmodyum sıtma gibi ölüm-
cül hastalıkların yayılmasına neden olur. Bu sıtma gibi hastalıklara sahip insanlarda kişilerin daha 
çok sivrisinek çektiği görülmüştür. Bunun nedeni Plazmodyumun daha çok yayılmaya çalışması-
dır. 

Toxoplasma:
Toxoplasmanın genel kurbanı kediler ve kemirgenlerdir. Bir fare kedi dışkısını yediği zaman enfek-
te olur. Bununula parezit farenin beynindeki kimyasal seviyeleri değiştirir. Farelerin dikkatsiz olup, 
kedilerin yakınlarında dolaşmasına neden olur. Bu onların kolayca avlanıp, yenilmesine neden 
olur. Kedinin fareyi yemesiyle kedide enfekte olur. Toxoplasma böylece hayat döngüsünü gerçekle-
şir. 
Parazitlerin çok fazla türü vardır. Hepsi birbirinden özel yöntemlerle başka canlıları manipüle 
ederler ve hayatta kalmayı başarırlar. Görüldüğü gibi parazitlerin asıl amacı başka canlılara zarar 
vermekten çok kendi hayat döngülerini gerçekleştirebilmektir. 



  Matematik, müzik veya görsel alanda ileri derecede ve olağan dışı yeteneklere sahip olan; ancak buna 
karşılık günlük hayatın gerektirdiği bazı beceri ve yeteneklerde büyük oranda yetersiz kalabilen kişilere sa-
vant denir. Savant sendromuna sahip kişiler kafalarından çok büyük sayıları çarpabilirler. Kısa bir süre gör-
dükleri geniş bir alanı size tüm detaylarıyla anlatabilirler. Hayatlarında ilk kez gördükleri bir nota dizisini, 
daha önce hiç çalmadıkları bir enstrümanda, sizin bu cümleyi okuma sürenizde çözerek çalmaya başlayabi-
lirler. Herhangi bir yılda herhangi bir tarihin size hangi güne geldiğini birkaç saniyede söyleyebilirler. Tüm 
bunlara karşın ayakkabılarını bağlayamıyor, şu an haftanın hangi günü olduğunu söyleyemiyor; yaşamını 
devam ettirebilmek için bir başka kişinin yardımına ihtiyaç duyuyor olabilirler. İmkansız gibi görünen bazı 
yeteneklerinden dolayı ilk etapta çok yüksek IQ'lu olarak düşünülen savantlar, IQ testlerinde ortalamanın 
hayli altında performanslar sergileyebilirler. Araştırmalar, savant sendromlu kişilerin yarıya yakınının aynı 
zamanda otizm hastası olduğunu gösteriyor. Buna karşın savant sendromu beynin aldığı şiddetli bir hasara 
bağlı olarak sonradan da gelişebiliyor. Yani savantlık doğuştan gelmeyebiliyor. Bir beyin hasarı durumunda, 
kafaya çarpan bir objenin beyinde şiddetli bir kanama gibi bir hasara neden olması ile, kişi bir anda kendisini 
bir hesap dahisi olarak bulabiliyor. Bu olayların çok ilginç örnekleri var. Gelin bunları beraber inceleyelim.

1-KIM PEEK
Tanınmış savantlarda en popüler örneklerden biri ‘’Rain Man’’ filmine ilham veren Kim Peek. Mega sa-
vant olarak da bilinen, ve NASA tarafından beyni inceleme altına alınan Kim Peek'in 12,000’den fazla ki-
tabı aklında ezbere tuttuğu biliniyordu. Peek bir kitabın sağ sayfasını sağ gözüyle, sol sayfasını sol gözüy-
le aynı anda okuyabiliyordu ve dünyada yaşanmış bütün büyük olayları da tarihleriyle hatırlayabiliyordu.
Babası Peek için şöyle diyordu: ‘’Bilgileri bir diske kopyalamak gibi. Ama Kim'in hafızası hiç çökmüyor.’’
1984 yılında senarist Barry Morrow kendisiyle tanışmış, ardından Rain Man'i fil-
me çekmişti. Filmin kazandığı Oscar Kim Peek'e verilmiş, ve Peek'in gitti-
ği yerlere bu ödülü de götürmesi nedeniyle ödüle "En Çok Sevilen Oscar" adı verilmişti.

SAVANT SENDROMU
Eylül Temizkan



2-BUĞRA ÇANKIR
Hatay’da yaşayan ve İngiltere Kraliyet Akademisi sınavında tarihteki en yüksek ikinci puanı alan 
Buğra Çankır, Cambridge Üniversitesi’ne davet edildi. Kendisi Wisconsin Medical School savant 
listesinde bulunmakta. Buğra Çankır, Mozart ve Bach’ın da aralarında bulunduğu doğadaki bütün 
sesleri nota diline deşifre edebilme yeteneğine sahip 664 kişiden biri olarak gösteriliyor.

3-STEPHEN WILTSHIRE
 Otistik ressam Wiltshire'ın o kadar iyi bir fotografik hafızası var ki, New York üzerinde helikop-
terle kısa bir uçuştan sonra 10 kilometrekarelik bir alanın tümündeki binaları, nehirleri, daire 
numaralarına kadar çizebiliyor. Wiltshire Londra, Paris, Madrid, Roma, Frankfurt, Kudüs, Hong 
Kong, Dubai  gibi kentleri de aynı şekilde çizmiş.

4-LESLIE LEMKE
Doğuştan kör olan Lemke’nin sözel IQ’su 58. 14 yaşındayken ailesi Çaykovski’nin  bir piyano 
konçertosunun yer aldığı bir film seyrediyordu. Annesi birkaç saat sonra müzik sesine uyandığın-
da Lenke’nin konçertoyu bire bir çaldığını keşfetti. Lemke o günden beri dünyanın her yerinde 
konserler veriyor ve binlerce parçayı ezbere çalıyor.

5-DANIEL TAMMET
Daniel Tammet çocukluğunda geçirdiği ve temporal lop epilepsi olarak teşhis edilen birkaç hava-
leden sonra her sayının kendine özgü bir renk, şekil ve dokusunun olduğu güçlü ve benzersiz bir 
sentez oluşturmuştur. Bu senteze süper hızlı matematiksel ve takvim hesaplamaları ile sayılar için 
büyük bir hafıza eşlik etmektedir. Çarpım yaparken de bizler gibi sayı değil, bir manzara görmüş-
tür. Daniel pi sayısını 22 bin 500 hane ile en uzun söyleyebilen kişi olarak Avrupa rekorunu kır-
mıştır.  

6-DEREK AMATO
Kendisi satış eğitmenliği yapan normal bir insanken hayatı 2006’da ,tam 39 yaşındayken, kafası-
nı havuzun kenarına çarpmasıyla değişti. Kendine geldiğinde %35 işitme kaybı, baş ağrısı, hafıza 
kaybı geçirdiği anlaşıldı. Fakat ilginç olan şey bu adamın kafasını vurduktan sonra, arkadaşının 
piyanosunu yılların sanatçısı gibi çalabilmesiydi.

7- FLO- KAY LYMAN
Tek yumurta ikizi otistik savantlar geçmişte ya da gelecekte herhangi bir tarih verdiğinizde hangi 
güne denk geldiğini anında söyleyebilir. Aynı zamanda deha düzeyinde bir otobiyografik hafızaya 
sahipler ve söylediğiniz herhangi bir tarihte ne giydiklerini, havanın nasıl olduğunu, o gün neler 
yaptıklarını ve ne yediklerini sayabiliyorlar.



DNA, hem fiziki hem davranışsal özelliklerimizin kodlandığı bir şifredir ve herkesin DNA’sı eşsizdir. Göz rengi-
miz, saç rengimiz, hastalıklarımız gibi fiziki birçok özelliğimizin aile ve akrabalarımızdan bizlere DNA aracılığı 
ile aktarıldığını ve tüm bunların Genetik Bilim altında incelendiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya davranışlarımız?

Davranış genetiği, insan ve hayvanlardaki davranış kalıplarına genetiğin etkisini inceleyen bilim dalıdır 
ama aslında tek başına bir bilimi temsil etmemektedir, içeriğinde birçok bilim ile bütünleşiktir: Biyokim-
ya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Psikoloji vb. Aslında birçok davranışsal özellik ve eğitimimiz de DNA’mız-
da kodlanmış ve genetik olarak bize aktarılmıştır. Davranış genetiği üzerine yapılan çalışmalar hem kötü 
alışkanlıkları, eğilimleri, hastalıkları hem de iyi ve güzel alışkanlıkların kökenini kapsamaktadır. Bu alanda 
yapılan çalışmaların içerdiği en ilginç konulardan biri de suça eğilimdir. Daha antik çağlarda, çirkin ve de-
forme kişilerin bela ve kötülüğün belirtisi oldukları sanılır ve bunlardan uzak durulmaya çalışılırdı . Hatta 
Orta Çağda çeşitli suçlarla ilgi olarak mahkemeye çıkarılan sanıkların suçluluğu, konusunda ikilemde ka-
lındığında fizyonomik olarak daha çirkin ve kaba olanın suçu işlediği kabul edilirdi. Suça eğiilim kişilerin 
fiziksel özelliklerine yansır mı bilinmez ama genlerle bir alakası olduğu kesin. Suç işlemeye olan eğilimin 
genlerle aktarılabileceği sizce de hem üzücü hem de korkutucu değil mi? Hiçbir suçu yokken ailesinden 
gelen kötü bir miras yüzünden katil olanların suçlanması ne derece etik? Eğer tüm bu suça eğilimlik genetik 
yüzündense, mahkemeler bu bilgiyi nasıl kullanacak? Bir genetik bozukluk varsa, yani adam öldürme isteği/ 
yatkınlığı değiştirilemeyen bir kaderse, bu durum bir savunma stratejisi olarak kullanılabilir mi? Yasalar, 
suç işleyen kişiye ceza verilebilmesi için, işlediği suça karşı "ceza sorumluluğunun" bulunmasını, bir başka 
deyişle suçun işlenişi sırasında irade, bilinç ve hareket özgürlüğünün bulunmasını şart koşar, bu durumda 
katillerin genetik yapısında bir ize rastlanırsa suça duydukları istekten sorumlu tutulmaları doğru olur mu? 

SUÇLU GENLERİN GİZEMİ 
Eylül Sapmaz



Son yıllarda, özellikle intihar vakala-
rında ve madde bağımlığında genle-
rin rolü araştırılmaktadır. Şizofreni 
gibi ruhsal hastalıklarda, bu hastaların 
davranış genetiği üzerinde çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Öte yandan 
Alzheimer gibi hastalıklara yol açan 
genler de tespit edilebilmiştir. Mad-
de bağımlılığında çevresel, gelişimsel, 
sosyal şartlar ve genetik etmenlerin 
önemli rol aldığı tüm bilim insanla-
rınca kabul edilmiş bir gerçektir. Ör-
neğin; halk arasında ödül eksikliği 
sendromu olarak bilinen hastalıkta 
Dopamin D2 reseptör geninin birfor-
mu olan A1 allelin alkol bağımlılığyla 
ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Bu-
nun dışında alkol bağımlılığının aile-
sel geçişle olabileceğine dair ciddi bul-
gular da elde edilmiştir. Yapılmış bir 
çalışmada bir genin alkol içme mikta-
rıyla bir başka genin ise kokain bağım-
lılığı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu konudaki araştırmalar öylesine 
ilerlemiş durumdadır ki, bundan 10 
yıl önce bile, dünyaca ünlü dergilerin-
den Behavior Genetics’in (Davranış 
Genetiği) 2007 Mayıs sayısında, in-
sanların hangi partiye oy vereceğinin 
genetikle ilgisini araştıran ve bu amaç-
la dört binden fazla Avustralyalı ikizi 
inceleyen bir makale yayımlanmıştır, 
oy verme konusunda dahi genetik 
varsa suça eğilim konusu ile ilişkili 
olması çok da şaşırtıcı olmayacaktır.
1954 yılında yaptığı çalışma ile 
DNA'nın ikili sarmal yaρısını, araştır-
macı Francis Crick ile birlikte bularak 
Nobel Ödülü alan yani DNA’nın ya-
pısını aydınlatan kişilerden biri olan 
ünlü bilim adamı James Dewey Wat-
son (d. 6 Nisan 1928, Chicago) "Ka-
derimizin yıldızlarda yazılı olduğuna 
inanmıştık. Şimdi büyük ölçüde gen-
lerimizde yazılı olduğunu biliyoruz" 
demiştir. Acaba, bu "büyük ölçüde"nin 
içinde "seri katillik" geni de var mı? 
Örneğin, ünlü Adli Bilimci Sevil Ata-
soy’un araştırmalarına konu olan, 
64 kişinin hayatını alan Çinli Yang 
Xinhai, 140 erkek çocuğun katili Ko-
lombiyalı seri katil Luis Garavito, 

215 kişiyi öldüren Dr. Harold Ship-
man ya da 37 kişinin katili Rus Ar-
tur Ryno, öldürme bağımlısı mıydı 
ve bu katillik eğilimi onlara ailele-
rinden kalan kötü bir miras mıydı?
Bunları anlamak adına yapılmış bir 
çok deney ve araştırma söz konusudur. 
The Lancet dergisinde yayımlanmış 
bir araştırma şu şekildedir: Kundak-
lama suçu işlemiş ve bilirkişi raporla-
rıyla ceza sorumluluğu bulunmadığı 
belgelenmiş 155 Danimarkalı erkeğin 
kromozomları incelenmiştir. Suçlular 
arasında XYY kromozom anomali-
sine rastlanma sıklığı, normalden 12 
kat daha fazla çıkmıştır. Bu veri, XY 
olması gerektiği halde, bir yerine iki Y 
kromozomu taşıyan erkeklerin "daha 
fazla erkek" olduğu, bu kalıtımsal 
kusurun kişiyi, elinde olmadan, şid-
det göstermeye ve suç işlemeye yön-
lendirdiği şeklinde yorumlanmıştır.
XYY kromozomuna bağlı genetik bo-
zukluk birkaç davaya konu olmuştur. 
1969’da ABD’de bir mahkemede çok 
kez gündeme gelse de bundan ancak 
10 yıl sonra karar konusunda etkili 
olmuştur. Avusturalya’da 77yaşında-
ki dul bir kadını öldüren kişide XYY 
kromozomu olduğu için mahkeme ki-
şiyi akıl hastanesini yollamıştır, bunu 
takip eden günlerde bambaşka bir ül-
kede, Fransa’da benzer bi olayda yine 
XYY kromozomu dolayısı ile hakim 
cezada indirim uygulamıştır. Bir baş-
ka örnek ise aunı dönemde Alman 
Mahkemesi’nde gerçekleşmiş, üç ki-
şinin katili olan bir XYY kromozom-
lu, kromozom yapısı hiç de dikkate 
alınmadan ömür boyu hapse mahkum 
edilmiştir. Yani kromozomların etkisi 
olduğu yönünde düşünceler ve de-
neyler olsa da suça eğilim konusunda 
net bir çerçeveye oturtulmadığından 
mahkemelerde suç-ceza kararlarında 
bir standart oluşturmamıştır, bu tartış-
malara net bir nokta konulamamıştır.
1976’da Science dergisinde yayımla-
nan bir araştırma ile ise bu kararsız-
lık tamamen son bulmuştur. Araş-
tırma kapsamında binlerce erkek 
incelenmiş, suç işleyenlerde XYY 

kadar, XXY anomalisine de rastlan-
dığını ortaya çıkmıştır ve bu kromo-
zom kusurlarının şiddete değil zeka 
geriliği ile bağlantılı olduğu kanıtlan-
mıştır. XYY ile suçluluk arasında mut-
lak bir ilişki olduğuna inanan ve bu 
kromozomu taşıyor diye doğmamış 
oğlunun yaşamına son noktayı koy-
duran binlerce kadın olabileceği de 
çok defa net bir sayı ve kaynak belir-
tilmeksizin gazetelere konu olmuştur.
Bütün bu bilgiler bize davranış bozuk-
lukların kökeninde genlerin gizemli 
gerçeklerini göstermektedir. Ancak, 
insan davranışı, birden fazla genin ve 
dış çevrenin kontrolü altındadır ve 
kişinin belirli bir geni taşıması, mut-
laka madde bağımlısı olacağı, kesin-
likle kokain kullanacak, şiddetsiz ya-
şayamayacağı, katil olacağı, tecavüz 
girişiminde bulunacağı veya intihar 
edeceği anlamına gelmez. Sadece, ko-
şullar uygun olduğunda, bu davranış-
lara daha yatkın olduğuna işaret eder.
Örneğim çocukken sürekli şiddet gö-
ren bir çocuk şiddet eğilimli olabilir 
bu çevresel bir etkidir. Öte yandan ta-
bii ki hiç etkilenmeye de bilir bu da bir 
ihtimaldir. Dövülen çocukların, büyü-
düklerinde şiddete ve suça yatkın ol-
malarının bir genetik temeli de vardır. 
MAOA geninin, uzun ve kısa iki şekli 
vardır. Uzun şeklini taşıyanlar, çocuk-
luklarında şiddete maruz kalmış olsa 
da büyüdüklerinde şiddet eğitimi gös-
termezken,  kısa şeklini taşıyanlar ise, 
risk altındadır, dayak yerlerse, onlar 
da ileri yaşlarda şiddet gösterebilirler. 
Genlerin gizemli dünyası tüm özellik-
lerimizin aslında kodlandığı ve çözül-
mesi gereken uçsuz bucaksız detaylar 
olduğunu göstermektedir. Büyük öl-
çüde çevresel koşullarla farklı şekil-
lerde davranışa dönüşse de genlerin 
davranışlar üzerinde etkisi olduğu da 
deneylerle kanıtlanmış bir gerçektir. 
Bu gizemli dünyada akrabalarımızdan 
hangi genleri aldığımızı tespit etsek 
dahi üzerimizde nasıl etkileri olacağını 
bilmek ise uçsuz bucaksız bir konudur.



Bilim insanlarının, “Dünyanın en dayanıklı canlısı hangisidir?” sorusuna tek bir cevabı var: 
Tardigrad yani “su ayısı”. “Deniz ayısı” ya da “yosun hayvancığı” olarak da bilinirler.Yo-
sun hayvancığı denmesinin sebebi ise yosunun bir tardigrad bulmak için en ideal yer olmasıdır.
Tardigrad ile ilgili ilk tanımlamayı Alman bilim adamı Johann August Goeze 1773 yılında yapmıştır. 
Mikroskop altında bakıldığında bir ayıya benzeyen bu canlıların adını ise İtalyan biyolog Lazzaro 
Spallanzani koymuştur. Latince  “tardi” yavaş, “grad” adım demektir.  Yavaş adım anlamına gelen 
tardigradların bu adı almasının nedeni ağır hareket etmeleridir. Tardigradlar omurgasız mikroskobik 
canlılardır. Normal koşullarda bir asır yaşayabilirler, besinsiz ortamda otuz yıl hayatta kalabilirler. 
800’den fazla türü bilinmektedir. Beyinleri, gözleri ve sindirim sistemleri vardır ancak kalp ve ak-
ciğerleri bulunmaz. Ortalama 0,5 mm büyüklüğündedirler. Vücut hücreleri sabittir, yani olgunlaşma 
döneminde hücre sayıları artmaz. Sadece hücre bölünmesi yerine hücre genişlemesi ile büyümekte-
dirler. 3 tane boru şeklindeki bez sayesinde boşaltım yaptıkları düşünülmektedir. Koni şeklinde baş-
ları vardır, bu kısımda bulunan boru şeklindeki ağız ile bitki, alg ve bazı omurgasızları delerek vücut 
sıvısı veya hücre içeriği ile beslenirler. Çoğu tardigrad bitkilerle beslenirken bazıları  bakteri yer. 

İpek İşcan

TARDİGRAD



Bu canlılar yüksek sıcaklıklarda, dondurucu soğuklarda, doğal afetlerde, yüksek rad-
yasyonda, susuz ortamlarda, denizin dibinde, Antarktika’daki buzullarda hatta uzayda 
bile rahatça yaşayabilir. Tek ihtiyaçları sudur. Oxford Üniversitesi’nden bilim insan-
ları, su ayılarının meteor çarpması, yıldız patlaması ya da gama ışını patlamaları gibi 
her türlü felakete dayanabileceğini düşünüyor. Tardigradların dayanıklılıklarını ölçmek 
için birçok deney yapıldı. Uzay boşluğunda çok uzun süre bırakıldılar. Burada kaldık-
ları süre içinde vakumlanmış ortama, yüksek radyasyona ve susuzluğa rağmen hayatta 
kalmayı başardılar. Bu ortama maruz bırakılan tardigradlar, yeniden nemli ortama yer-
leştirildiklerinde hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiler.

 Tardigradları farklı kılan, geçici olarak canlılık hallerini askıya alabilmeleridir. Su 
kaynakları kurursa kendileri de kurur. Tüm yaşam fonksiyonları işlerliğini yitirir ve ta-
mamen hareketsiz kalırlar ancak ölmezler. Tardigradlar, kuru ortamlarda büzülerek doku-
larında bulunan suyu buharlaştırıp oksijen tüketimini neredeyse durdururlar. Bu kendini 
koruma evresinde diğer canlılara zarar veren birçok şeyden neredeyse hiç etkilenmeyip, 
uygun ortamı bulunca normal yaşantılarına geri dönerler. Aşırı uçlardaki ortamlara da 
böyle uyum sağlıyor; yarı-ölü evreye geçiyorlar. Bu evrede metabolizma hızı neredeyse 
sıfırlanıyor. Vücutlarındaki su oranını çok çok alt seviyelere indiriliyor. Böylece yük-
sek sıcaklıklardan, ölümcül soğuklardan hatta radyasyondan bile etkilenmiyorlar. Nemli 
bir ortama geçtiklerinde ise hiçbir değişim olmadan eski hallerine dönebiliyorlar. Japon 
bilim insanları tarafından yakın zamanda tardigradların DNA'larını battaniye gibi sara-
rak koruyan bir protein olduğu keşfedildi. Bilim insanlarına göre, tardigradın genleri, 
gelecekte yaşam türlerinin radyasyon ve X ışınlarından korunması için kullanılabilir.
Bu tür canlılar bize şunu da gösteriyor; gezegenler arasında canlılığın geçişi zor da olsa 
mümkün olabilir. Örneğin, bir zamanlar Mars’ta veya Venüs’te oluşan hayat, böylesi çok 
uç koşullarda hayatta kalabilen canlıların üzerinde bulunduğu meteorlar yoluyla gezege-
nimize gelmiş, uygun şartları bulunca gelişmiş olabilir. Bir tardigrad, herhangi bir meteor 
içinde az da olsa nemli bir ortama hapsolduğunda binlerce, hatta milyonlarca yıl boyun-
ca o meteor üzerinde hayatta kalabilir. Daha sonrasında Dünya gibi sulu bir gezegene 
düştüğünde, aralarında hayatta kalabilenler çoğalıp hayatın filizlenmesini sağlayabilir.

Budd, G. (2001). "Tardigrades as 'Stem-GroupArthropods': TheEvidencefromtheCambrian Fauna". ZoologischerAnzeiger 
- A Journal of ComparativeZoology 240 (3–4): 265–279. doi:10.1078/0044-5231-00034
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/10-milyar-yil-yasayabilen-ilginc-canli-tardigrad-40523472
http://www.marinespecies.org/tardigrada/
https://www.britannica.com/animal/tardigrade



YAŞAMIMIZIN TEMELİ : KALBİMİZ

Yaşam fonksiyonlarımızı sağlayan ve bizi hayatta tutan en önemli organımız tabii ki kalbimizdir. Bu 
önemli hayat kaynağı organımız kalbimizi daha da ayrıntılı incelemek ve risklerini öğrenmek oldukça 
yararımıza ve hayat kurtarıcı bir iştir.
 
Kalp damar hastalıkları nelerdir?
  Kalp vücudumuza kan pompalayan bir organdır. Koroner ve aort kalp damarları adı verilen da-
marlar, çalışması için kalbe büyük bir yardımda bulunmaktadır. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan 
dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmalar sonucu 
ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denmektedir.

  En sık rastlanan kalp damar hastalıkları neler?
         +Koroner arter hastalıkları
         +Kalp kapağı hastalıkları
         +Aort anevrizması

  Koroner arter hastalığı: Kalbi besleyen üç ana damar sistemi bulunur. Bu damar sistemlerinin iç 
yüzeyleri yıllar içinde yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ya da sigara gibi zararlı maddelerden dolayı 
zarar görür ve bu damarlarda değişik derecede darlıklar meydana gelir. Bu darlıklar kritik seviyeye ulaştı-
ğında göğüs ağrısı, nefes darlığı şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Bu şikayetlerle gelen hastalara ön tanı için 
kalp elektrografisi ya da efor testi gibi ön teşhis yöntemleri uygulanır. 

Çınar Saruhan



Kalp kapağı hastalıkları: Bu hastalıklar doğumsal nedenlere bağlı olabileceği gibi çocuklukta 
geçirilen romatizmal hastalıklara, yaşlılığa bağlı kireçlenmeye, çeşitli enfeksiyonlara, kapağın 
dejenerasyonuna bağlı olarak da görülebilir. Tedavide hastalığın ciddiyetine göre ilaç tedavisi 
veya cerrahi tedavi uygulanır.

Aort anevrizması: Aort atardamarının duvar yapısında meydana gelen bozulma sonucu bu 
atardamar çapının normalin iki katına yükselmesine aort anevrizması adı verilir. Yani aort 
atardamarının balonlaşması anlamına gelir. Balonlaşmanın olduğu aort bölgesine göre hasta-
lık cerrahi veya endovaskuler (kasık bölgesinden girerek stent yerleştirilmesi) şeklinde tedavi 
edilebilir.

MEVSİMLERE GÖRE KALBİ KORUMANIN YOLLARI

Dünyada ölüm nedenlerinin başında kalp ve damar hastalıkları vardır. Araştırmalar sonucu 
Avrupa’da yılda 4 milyon kişi bu hastalıktan sağlığını haybediyor. 65 yaştan önce kalp ve damar 
hastalıklarına bağlı ölümler erkeklerde daha sık görülse de, menopoz sonrası kadınlarda da 
ölümler artmaktadır.
Kalp ve damar hastalıklarının artmasında öne çıkan etkenler
 • Meyve ve sebze tüketiminin azalması
• Aşırı kilo ve obezite
• Yüksek kolesterol
• Diyabet ve insülin direncinin artması
• Fiziksel aktivitenin azalması
• Hipertansiyon yaşının düşmesi
• Bilimsel geçerliliği olmayan tedaviler
• Nargile de en az sigara kadar zararlı

Sonuç olarak, kalbimizi korumak ve dikkat etmediğimiz takdirde oluşabilecek sorunlardan 
kaçmak için yukarıdaki maddeleri uygulayarak sağlıklı bir yaşam sürmeliyiz.



Bilimsel adı "Echinodermata" yani türkçesi derisi dikenliler olan bu omurgasızlar grubu kendi için-
de sınıflandırılır: Denizyıldızı, yılan yıldızları, deniz kestaneleri ve deniz hıyarları gibi. İsmini de iç 
iskeletinde dikensi çıkıntılar bulunduğu için almıştır.
Bu grupta yer alan bütün hayvanlar denizde ya da okyanusta yaşar. Başları ve beyinleri yoktur ancak 
solungaç solunum yaparlar. Duyu organları bakımdan da fakirdirler. Sürünerek hareket ederler ve 
rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Yani bu, kopan organlarının yerine yenisinin çıkması anlamına 
gelir. Bu özelliğinin yanı sıra su-kanal sistemini kullanıyor olmalarıdır. Su-kanal sistemi canlıların 
hareketinde rol oynamaktadır.
Deniz yıldızlarının 1600 kadar türü olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği 5 kolunun olması ve 
emici küçük ayakları olmasıdır. Bu emici küçük ayaklar bazı hayvanların kabuklarını parçalarına 
ayıracak kadar güçlüdür ve her kolunda bulunur. Aynı zamanda da bu ayaklar uzayıp kısalabilirler 
Çeşitli renklerde olabilirler ve hepsi etçil ve oburdur. Dış sindirim yapabilirler. Örneğin, avı yiyebile-
ceğinden büyük ise ayaklarını kullanarak parçalarlar ve yerler. Avı olduğu gibi avlanabilirler ama çok 
az hayvana yem olurlar. Bazı yerlerde ise gübre olarak kullanılırlar.

Gizem Zorlu 

ECHINODERMATA



Deniz kestaneleri, çoğunlukla yumurta biçiminde küremsi olan vücutları üzerinde dikenler bu-
lunan omurgasızlardandır. Dikenlerinin arasında kıskaçlar bulunur ve bu kıskaçlar; derinin te-
mizlenmesine, küçük avların yakalanmasına ve zehirleriyle savunmaya yardım ederler. Deniz-
deki temizliğin simgesi haline gelmişlerdir çünkü denizin kirli olup olmadığını kontrol etmek 
için bu hayvan kullanılır. Denizde bu hayvanın dikenleri insanlara batabilir bu durumda da 
yapılması gereken bazı şeyler vardır. Dikenlerinde toksik madde bulunduğundan dikenleri bir 
maşa veya cımbız ile çıkartılmalıdır. Aynı zamanda da ülkemizde pek yaygın olmasa da Uzak-
doğu ve Avrupa mutfağında deniz kestanelerinin yeri vardır. Besin değerinin çok yüksek oldu-
ğu gibi ekonomik değeri de yüksektir. Avrupa'da işlenmiş deniz kestanesinin fiyatı 2 bin do-
lardan başlamaktadır bunun sebebi ise toplanıp ayıklanmasının çok uğraş gerektirici oluşudur.

Deniz hıyarı da echinodermanta filumuna üyedir. Bir diğer adıyla deniz patlıcanı, ülkemizde 
toplanması yasak olan bir hayvandır çünkü denizlerin filtresi gibidirler. Yılda 150 bin ton kumu 
temizler. Denizlerin temizlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Öte yandan birçok Uzakdoğu ül-
kesinde yemek ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Bu hayvanın vücudu bir sosise benzer. 
Çok zararsız görünse de beyaz bir tubül salgılayarak avını ve av olduğu canlıyı etkisiz hale getirir. 

Bu zehirli sıvı bir akvaryum dolusu balığı etkisiz hale getirir ve dolayısıyla da kendi-
si de ölür. En ilginç özelliği ise yakalama kollajenini kullanarak istediği an sıvıya dönüşür 
ve tekrar eski haline dönüşebilir. Korunmak için balon gibi şişebilen türleri de mevcuttur.
Sonuç olarak echinodermata yani derisi dikenliler hakkında öğrenilmesi gere-
ken birçok bilgi vardır ve bu ilginç canlıların ekosistemdeki yeri küçümsenemez.



   Günlük hayatımızda "Küresel ısınma" kavramı sıkça karşımıza çıkar. Birleşmiş Millet-
ler'in küresel ısınmayı "ciddi yaygın ve geri dönülemez" olarak tanımlasa da sözlük anlamı; kü-
resel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerin-
de yıl boyunca kara, deniz ve havadaki ortalama sıcaklıklardaki artıştır. Bu da sadece insanın değil 
bütün dünyanın hayatını olumsuz olarak etkiler. Küresel ısınmanın önüne geçilebilir ve tedbirleri vardır. 
Küresel ısınma, doğanın asıl düzeninden uzaklaşıldığından dolayı ortaya çıktığı için kutupların erimesi-
ne, deniz seviyesinde artışa ve bunun sonucunda da ortaya çıkabilen ekonomik zararlara yol açar. Örne-
ğin yeryüzündeki sel felaketi zengin-yoksul tüm aileleri etkiler ve sonucunda ciddi maddi ve manevi ka-
yıplara yol açar. Bu ve bunun gibi kayıplar böyle devam edildiği sürece artacak ve insanlık için önemli 
sorunlara yok açacaktır. 2007'den beri küresel ısınmanın etkileri 2 katına çıkmıştır. Gıda üretimi, değişen 
iklim koşulları nedeniyle azalacak, nüfus artışı nedeniyle de talebi artacak ve yetersiz kalacaktır. Bu da 
insanlar için oldukça büyük bir problem olacaktır. Artan sıcaklıklar sağlığımızı da olumsuz olarak etki-
ler çünkü sıcaklık artışı; virüslerin, bakterilerin ve birçok hastalık taşıyıcının yaşam alanıdır. Bu da bula-
şıcı hastalıkların yayılış hızının artacağının bir çeşit göstergesidir. Aynı zamanda da ozon tabakası ince-
leceğinden Güneş'in zararlı ışınları Dünya'ya girecek, insanların cildini de olumsuz olarak etkileyecektir. 
Küresel ısınma sadece biz insanların değil, hayvanların ve bitkilerin de yaşamını etkiler. Hayvanların do-
ğasındaki asıl davranışları ve sağlığı da değişmiştir. Örneğin, küresel ısınmanın etkisinde olan kutup ayıları 
daha sağlıksız ve daha zayıf olduğu bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır. Küresel ısınma sadece kutup 
ayıları değil birçok hayvanı bu yönde etkilemiş, hatta soyunu tükenmek üzeredi. Örneğin; ateş böcekleri, su 
aygırı, imparator penguen ve birçok hayvan, soyu tükenmekte olan canlılar listesine girmiştir. Gelecekten 
insanların da gıda ve su sıkıntısı çekeceği düşünüldüğündr durum pek de parlak değil. Peki bunu engellemek 
ve önüne geçmek için neler yapılabilir? Enerji dostu ürünler kullanmalı, enerji israfı yapmamalıyız. Su kay-
nakları korunmalı ve su tasarufu yapılması gerektiğinin bilincine varılmalıdır. Çevre kirliliği önlenmelidir. 
Olumsuz etkileri, canlı yaşamında görülürken önüne geçmenin basit olduğu bu evrensel sorunu in-
sanlık olarak çözmeli ve Dünya'mızı korumalıyız. Aksi hâlde sonuçları geri dönülemez olacaktır.

KÜRESEL ISINMA
Gizem Zorlu 



   Parkinson hastalığı, dünyada ve ülkemizde ileri erişkin yaşın en önemli nörolojik hasta-
lıklarından bir tanesidir. Bu hastalık, beynin orta kısımlarındaki “bazal ganglionlar” deni-
len gri cevher çekirdeklerinin dejenerasyonu sonucu oluşan, bu hücrelerin kontrol ettiği nöro-i-
letici dopamin üretiminin azalmasına yol açan ve binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, 
tedavisi olmayan bir hastalıktır. Dopaminin en önemli görevleri yürüme, bisiklet sürme, konuşma gibi 
otomatik hareketlerin koordine edilmesi, istemli hareketlerin başlatılması, durdurulması, hızının ayar-
lanması gibi olaylardır. Dolayısıyla Parkinson hastaları bu fonksiyonları yerine getirmede güçlük çe-
kerler. Genetikle çok ilişkili olmayan bu hastalık genellikle çevresel etkenlerin sonucunda gelişir.

Genellikle 60 yaşın üzerinde başlayan hastalığın temel belirtileri titreme, sertlik ve hareketlerin yavaş-
lamasıdır.  Titreme ilk ortaya çıkan şikayet olup, genellikle başlangıçta tek eldedir. Zamanla aynı ta-
raf bacağa ve karşı ele geçebilir. Sıklıkla hastalıktan vücudun bir yarısı baskın olarak etkilenir. Titre-
me dinlenirken ortaya çıkıp, uyurken kaybolur; sinirlilik ve yorgunluk titremeyi arttırır. Sertlik veya 
katılık boyun kaslarından başlar ve başın gövdeden önde tutulmasına sebep olur. Bel kemiği de etki-
lenip bel hafif öne eğilir, diz kalça ve kol eklemleri bükük hal alır. Hasta, küçük hızlı adımlarla sen-
deleyerek yürür, hantallaşır, saatlerce oturur. Yazıya büyük başlar, harfler gittikçe küçülür ve yazı-
nın okunması güçleşir. Monoton bir konuşması vardır. Kasların tonusu arttığı için (sertleştikleri için) 
bükülü kolun açılmaya çalışılması sırasında dişli çark hareket ettiriliyormuş hissi alınır. Yüz kas-
ları faaliyetleri (mimik ve jestler) silinir, donuk, anlamsız çehre (maske yüzü) vardır. Hareketle-
re başlamakta güçlük çeker, cildi yağlanır ve %40 hastada bunama görülür. Kelimelerin son hecesini 
tekrar eder. Gözünü kırpmaması söylenip, burun köküne vurulunca kırpma hareketini kontrol edemez.
İnsanlığın yakalanabileceği en ilginç hastalıklardan birisi olan Parkinson’a yakalanan bazı ünlülere ise 
Michael J. Fox, Adolf Hitler, Muhammed Ali, Fahri Sarar ve Robin William örnek olarak verilebilir. 
                                         

                                                                                                                                     
Elif Çağla Kılınç

PARKİNSON HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ YANLIŞ MI?



Yıllardır Parkinson hastalığının beyin kaynaklı ve başlangıçlı olduğuna inanılırdı. Ancak 
 California Teknoloji Üniversitesi araştırmacısı Dr. Timothy Sampson Parkinson hastalığına 
Bağırsak florasındaki bazı bakterilerin neden olduğunu öne süren çalışması ile tüm dikkatleri 
üzerine çekti. Araştırmacılar üç aşamadan oluşan deneylerinde bağırsak bakterilerinin etkilerini 
farelerde gözlemlediler ve ortaya çıkan sonuçlar yıllardır bilineni aksine Parkinson’un bağır-
sakla bir ilişkisi olduğunu kanıtlamış oldu. İlk iki aşamada genetiği değiştirilmiş fareleri iki gru-
ba ayırarak gözlemleyen araştırmacılar, deneyin son aşamasında Parkinsonlu olan ve olmayan 
insanlardan aldıkları bakteri örneklerini farelere verdiler ve olağanüstü bir biçimde Parkinson 
hastalığına sahip olan kişilerden aldıkları numunelere sahip fareler Parkinson belirtileri göster-
meye başladı. Ancak bu hastalığa sahip olmayan insanlardan alınan bakterilere sahip farelerde 
bu belirtiler görülmedi. Bu deneyin sonucunda Parkinson hastalığında beyin-bağırsak arasında 
güçlü bir bağlantı olduğu ortaya çıkmış oldu. Uzmanlar üçüncü deneyin aslında bize çok şey 
anlattığını ifade ediyor: “Burada önemli olan bakterilerin olması veya olmaması değil, bakteri-
lerin türleri”. Diğer bir deyişle, Parkinson hastalarının bağırsakları, hastalığın gelişiminde rol 
alan bazı bakterilere ya ev sahipliği yapıyor ya da hastalığı önleyecek bakterilerden yoksun.

Kim bilir belki ileride “tedavisi bulunmayan” bu hastalık üzerinde yapılan araştırmalar sonu-
cu Parkinson tarihe karışacak!



  Günümüzde bazı canlı ve hayvanların sayısı giderek azalmakta ve nesillerinin tükenmek-
tedir. Hayvan ve bitkilerin yaşam alanlarını korumak sadece onların değil biz insanlarında ge-
leceğini kurtarmaktır. İnsanoğlunun doğal kaynaklara ve hayvansal ihtiyaçları taleplerin-
den dolayı, hayvan türlerinin neslinin tükenmesinin en önemli sebebi olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin, yünlü mamutların büyük bir çoğunluğunun aslında 10 bin 500 yıl önce yok oldukları 
bilim dünyası tarafından düşünülüyor. Yünlü mamutlarının soyunun susuzluk nedeniyle tükenmiş 
olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Buzul çağından sonra yerkürenin ısınmasıyla deniz se-
viyesi yükselince yünlü mamutların yaşam alanı da daraldı. Bazı göller okyanusa karıştı ve bunun 
sonucunda tatlı su kaynakları azalmış oldu. Bu yüzden bu yünlü, çok fazla su tüketen dev canlılar 
iyice azalan su kaynaklarını paylaşmak zorunda kaldılar.   Ayrıca neslinin tükenmesindeki bir di-
ğer önemli etken aşırı avlanma ya da buzul çağı sonundaki iklimsel değişimlerin olabileceği ileri 
sürülüyor. Doğal yaşam alanları insan eliyle yapılan değişikliklerden dolayı canlı türleri azalmakta 
ve biyolojik bütünlüğü bozmaktadır. Bu şekilde  ekolojik sistem giderek daha da azaltmaktadır.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı George Church ve ekibi, 42 bin yıl önce nesilleri tü-
kenen ve DNA'ları Kuzey Kutbu'nda son derece iyi muhafaza edilen tüylü mamutları tekrar geri ge-
tirmeyi hedeflemektedir. Church'e göre tüylü mamut genlerini fil genleri ile birleştirerek mamutları 
tekrar dünyaya getirmek olanaklıdır. Böylece nesli tükenen bir hayvan  ilk  defa   tekrar    yaşamaya 
başlamış olacak.  Fil ve mamut  karışımı  yeni  bir  türün  ortaya çıkarmaya çalıştığını da belirtmiştir.

Nesli tükenmekte olan canlılar için biz insanlar bazı önlemler almamız gerekmekte-
dir. Bu türlerin yaşam alanlarını koruma altına alınmaya çalışılmalı, ayrıca da bu türle-
rin doğal koruma alanları ve milli parklar yapılmalı ve gözetim altındaki canlıların yavru-
layarak çoğaltılmaktadır. İnsanları bu konu hakkında bilinçlendirmemiz ve devletin de bu 
konular üzerinde daha çok durması gerekmektedir. İnsanların geçmişte yaptıkları hataları, do-
ğal dengeyi nasıl bozduklarını öğrenebiliriz. Böylece aynı hataları tekrarlamamış oluruz. 

NESLİ TÜKENEN VE TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR
Pelin Gürsoy



 Geçmişi çok da eskiye dayanmayan bu tütün ürünü şu anda dünyamızda en fazla kullanılan tütün ürünü-
dür. Daha geçmiş tarihlerde kullanılan tütün ürünlerinden farkı çok fazladır çünkü içinde sadece tütün bulun-
durmaz. Sigaranın ilk ortaya çıkışı 1865 ‘de ‘Washington Duke’ adlı markanın yaptığı reklamdır. Dünyamız 
içerisinde sadece 16 yıl içerisinde en fazla kullanılan ve ilk başta  Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkeleri 
Birinci Dünya Savaşında etkisi altında almıştır. İlk zamanlarda sağlıklı olduğu düşünülse de kısa zamanda 
hepimizin bildiği zararlara ve standartlara ulaşır. Örneğin Amerikada ‘Camel’ adlı markanın reklamının slo-
ganı ‘The Ciggerate Preffered by Doctors’ ‘Doktorlarınız tarafından önerilen sigara’ olmuştur. Sigara mo-
dern çağda çocuklardan küçük yaşlardan beri uzaklaştırılmaya çalışılır. İçinde bulunan TAR kısacası ‘katran’ 
maddesi oldukça zararlıdır. Peki hiç düşündünüz mü? Bu insanlar sigaraya başlıyorda neden bıraka mıyor?

Aklınıza ilk gelen cevap ‘Nikotin’ olacaktır. Fakat ‘Nikotin’ bizim sadece bildiğimiz gibi bağımlılık ko-
şulları oluşturan bir madde değildir. Nikotin yağlı bir maddedir ve içinde Kafein ve strik bulundurur. Si-
garaya başlamanın bir çok nedeni olmasına rağmen (Sosyal basınç,aileden örnek alma,yanlış bilgilen-
dirme,reklamlar,kişisel ilaç,stres) insanlar bu toksik maddeyi bırakmayı genellikle kendileri istemiyor.

Nikotin insanlar sigarayı içlerine çektiğinde katran maddesiyle yaklaşık 8 saniye içerisinde akciğerlere ula-
şır. Akciğer her zamanki işlevini yaparken bu karışım sizin kanınızla karışır. Yani kısacası nikotin akciğer 
yollarıyla kanınıza karışır ve damarlarınızda bulunur. Vücunuzdan yaklaşık 48 saat sonra ayrılacak olan 
bu madde etkisini sadece size yaklaşık 25-40 saniye arasında gösterebilir. Peki bu etki size neler uygular? 

SİGARA
Mehmet Kaan Çanakçı



    Nikotin damarlarınızda yerini bulduktan sonra kısa süre sonra beyin yönüne ulaşabilir. Haya-
tınızda yaklaşık 2.5 milyar kere atan kalbiniz vücudunuzun içindeki kanı saatte yaklaşık 4 veya 
6 kmh ile içeride damar yollarıyla dolaştırır. Nikotin maddesinin beyninizi bulması ise çok uzun 
tutmaz. Yaklaşık 4 yada daha az saniye içerisinde beyin damarları arasında bulunan nikotin 
beyninizin dopamin seviyeleri ile oynar. Dopamin her insanda bulunan bir hormondur. Nörot-
ransmitter olarak çalışır yani sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlar. Çoğumuz bu hormonu 
mutluluk hormonu olarak tanırız. Nikotin bu hormon seviyesi ile oynadığında çoğu kullanıcı-
da rahatlama ve mutluluk hissi rahatlatır. Sizi stres dolu hayatınızdan uzaklaştırır ve kaslarda 
gevşeme oluşturur. Bazı insanlarda ise ters tepki verebilir. Baş dönmesi ve mide bulantısına 
sebep olan bu hormondaki dramatik artış ‘Nicotine Buzz’ ‘Nikotin Vızıltısı’ olarak adlandırılır.

   Nikotin maddesinin kanınıza karıştıktan sonra dopamin üzerindeki etkisi sinir sistemin-
de daha etkin bir hal alır. Nikotin nöronlarınıza ulaştığında nikotinik asetilkolin ile oynar. 
Bu yapı Alfa 4 Beta 2 yapısındadır bu reseptör nikotin vızıltısı için en önemli reseptördür.

   Bu reseptörün kapakçıkları normalde açılmaz. Ligand maddesi normalde bu re-
septörün 4 kapağını açan maddedir. Üç tane ek ünitesi bu reseptörün kapakçıkların-
da yardımcı işlevi görür. Bu ek ünitelerin yerleşkeler yeri vardır. Bu yerleşkeye normal-
de ligand maddesi açar fakat sinir sistemine giren nikotin bu yerleşkeye yerleşebilir.

   Nikotin yerleşkeye vardığında kapakçıklar açılır ve reseptörler aktif olur. Kısacası vücudunu-
za yalan söyleyen nikotin sinir sistemi ile dopamin hormonunu aktif etmek için beyine ulaşır. 

        Dopamin aktif hale geldiğinde ise nikotin vızıltısını yaşarsınız. Bu vızıltı sizi hayattan uzaklaş-
tırır. Kaslarınızı gevşetir. Stresi azaltır, kısacası ortalama 30-40 saniye sizi rahatlatır. Bu rahatlama 
her defasında tekrarlanmaz. Reseptörler ilk nikotin yüklemesinden sonra belli bir zaman kapanır.

    Nikotin ise bir içiciye etkisini göstererek bir sigara daha içmenizi sağlar. Genellikle bir 
oturuşta bağımlı birisi 3 veya 4 sigaradan sonra ancak bu etkiyi alamayacağını algılar ve bir 
sonraki reseptör açılmasına kadar bekler.Bu etkinin size zararı bu sinir sisteminin yanlış kulla-
nımıdır. Sistem normalde ligand maddesinin etkisiyle ortaya çıkmalıdır. Bu etki sonrası uzun 
süre boyunca bu reseptörler doğru şekilde etkisini gösteremez. Bundan dolayı nikotin vızıltısı 
olmadan bir içici uzun süre bu reseptör çalışamaz böylece içiciyi uzun bir mutsuzluk hisseder.



MERCAN KAYALIKLARI: KURTARILMASI ŞART BİR 
HAZİNE 

Uzun  yıllar  boyunca  dünyamız insanların sebep olduğu birçok çevre sorunuyla ve kirlilikle baş et-
miştir ve etmeye devam etmektedir. Gün geçtikçe  uğradığı zarar hızla artmaktadır. Dünyanın baş etmek 
zorunda kaldığı birçok çevre sorunu tartışılırken, genellikle iklim değişikliği ve küresel ısınmadan söz 
edilir.  Göz ardı edilen, fakat etkisi günlük hayatımızın her alanına yansıyan birçok küresel sorun gör-
mezden gelinmektedir. Hatta bazıları önemsiz görüldüğü için tamamen unutulmaktadır. Küresel sorun-
lar küçük görülmelerine rağmen , eğer ciddiye alınmazlarsa insanlar ve diğer tüm canlılar, bunun zara-
rına uğrayacaklardır. Bu sorunlardan biri de mercan kayalıklarının zamanla giderek yok olmasıdır.

 Mercan kayalıkları tüm deniz canlıların %25’ine ev sahipliği yaparlar. Dünya’daki tüm mercan kaya-
lıkların kapladığı alan, Dünya’daki tüm denizlerin kapladığı alanın %1’inin çeyreğinden azdır. Bunun 
sizi aldatmasına izin vermeyin. Mercan kayalıkları; içinde balık, denizatı, deniz kaplumbağası ve ısta-
kozu da barındıran milyonlarca deniz canlısına ev sahipliği yapar. Mercan kayalıklarının dünya ve insa-
noğluna saymakla bitmeyecek kadar çok katkısı vardır. Bilim insanlarının bu katkıları yeni yeni keşfet-
melerine rağmen, şimdiden mercanlar kanser ve HIV gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

 Mercan kayalıkları insanların getirdiği birçok tehlike ile yüz yüze kalmaktadır. İnsanlar, çok büyük miktarda 
balığı önündeki her şeyi yok eden ve öldüren yöntemlerle yakalamaktadır. Bu yöntemler içerisinde sıradan av-
lanma yöntemleri yanında siyanür avcılığı, patlayıcı ile avlanma ve “Mura-Ami” (resiflere sopalarla vurarak 
avlanma) da yer almaktadır.  Bu yöntemler tüm resif ve oradaki canlılar için son derece tehlikeli olmaktadır. 

                                                                                                     
Melisa Ece Özduran 



 Kirlilik ve küresel ısınma mercan kayalıkları için çok büyük bir sorundur. Yağ kirliliği, endüstriyel ve çev-
resel kirlilik, sudaki azot miktarının artmasına neden olmaktadır. Bu, sudaki alglerin çoğalmasına neden 
olur. Bu da mercanların güneş ışığı almasını engeller ve sonucunda mercanlar ölmeye başlar. Su sıcaklığı 
belli bir derece üstüne çıktığında mercanlar ölmeye başlar. Ölmeye başlayan mercanlar çamaşır suyuna 
batırılmış gibi beyaza dönerler. Bilinçsiz turizimin beraberinde getirdiği bilinçsiz dalışlar mercanların ha-
yatını tehlikeye sokmaktadır. İnsanların mercanlara dokunması halinde mercanlar ölmeye başlarlar. Ayrıca  
toplanan mercanların, hediyelik eşya dükkanlarında satılması  sorunu daha  karmaşık hale getirmektedir . 

  Peki Dünya’daki en büyük oksijen kaynaklarından biri olan ve milyonlarca farklı canlıya ev sa-
hipliği yapan mercan kayalıklarını korumak için ne yapılabilir? Avlanan balık miktarına bir sınır 
konulmalıdır. Siyanür ve patlayıcı ile avlanma gibi tüm yaşam alanına zarar veren avlanma biçim-
leri yasaklanmalıdır. Bunun yerine az miktardaki balığı yakalamak için güvenli yöntemler bulun-
malıdır. Mercan kayalıklarının devamlılığının korunabilmesi için fabrikaların yağ gibi atıklarının 
denize dökülmesi yerine, atıklarından kurtulmanın güvenli bir yolunu bulunmalıdır.  İnsanlar çev-
re kirliliğini ve küresel ısınmanın ciddiyeti hakkında bilinçlendirilmeli ve insanları bilinçlendir-
me amacıyla yapılan çalışmaların sayısı arttırılmalıdır.  Çiftçiler doğal gübre kullanmalı ve kimya-
sal atık olabilecek gübrelerden uzak durmalıdırlar. Bu sorun çoğu zaman görmezden gelinmektedir. 
Mercanların hediyelik dükkanlarda satışı yasaklanmalı ve insanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir.

 İnsanoğlunun ve diğer canlıların geleceği için, Dünya için oksijen tankı olan mercan kaya-
lıklarının doğa ve ekosistem içindeki paha biçilmez değerinin farkında olunmalı ve bu konu-
da bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Mercan kayalıkların yok olması halinde birçok fe-
laket meydana gelebilir. Sonuç olarak; dünyamız için hayal edemeyeceğiniz kadar önemli yer 
kaplayan mercan resifleri hakkında bilgi edinmeli ve korumak için elimizden geleni yapmalıyız.



DÜNYA SU GÜNÜ

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” ola-
rak kutlanmasına karar vermiştir.Bu özel günün asıl amacı, suyun dünyamız için olan önemi üzerine yoğunlaş-
mak ve çağımızın su sorununa dikkat çekmek olup, her yıl bu tarihte Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler arasında, 
Dünya su kaynakları üzerine yapılan çalışmalar ödüllendirilmekte, uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir. 

Su, uzun bir süreden beri harcanmış, yanlış yönetilmiş ve fazla kullanılmıştır. Sonuçlarını gecikmiş olarak 
yeni yeni kavrıyoruz. İnsan genellikle susuzlukla, zaman zaman doğanın geçici olarak kendisini mahkum 
ettiği kuraklığı birbirine bağlar. Kuraklığın gazete manşetlerinde geniş yer alıp özellikle dikkatlerimizi çek-
mesine karşılık gittikçe fazlalaşan su tüketimimizin uzun vadede yarattığı sorunlar gözden kaçmaktadır.

Su kıtlığının işaretlerini her yerde görmek mümkündür. Yeraltı sularının seviyeleri düşmekte, göller kü-
çülmekte, sulak alanlar yok olmaktadır. Mühendisler nehir yataklarından başka havzalara tünellerle su ak-
tarmak gibi hem çevreye zarar verecek hem de fevkalade pahalı çözümler önermektedir. Su sıkıntısı çe-
ken 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.

Türkiye, sanıldığının aksine su zengini bir ülke değildir. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su mikta-
rı 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 mil-
yon 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, öncelikle yaşamamız için gerekli temel bir maddedir ve herkesin bu maddeye ulaşmaya hak-
kı olduğu gibi, suyun, korunması, savunulması ve doğru kullanılması gerekmektedir. Su, devle-
tin yönetimindedir ve ekonomik değerinin yüksek olması ile birlikte asla sadece ticari bir mal ola-
rak görülmemeli, ekolojik sistemin bir parçası olduğunun bilinci etkinleştirilerek yaygınlaştırılmalıdır.

Bu bağlamda, bu yıl 22 Mart tarihinde, okulumuz, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 11/N sınıfı öğrenci-
leri Damla Tütüncü, Deniz Nasır, Afife Hazal Yıldız, Tuna Öztekin ve Türker Uğuş okulumuz biyoloji züm-
resi önderliğinde Su Sistemleri ve İnsanların Su Kaynaklarına etkisi üzerine High-Tech sınıfında bir sunum 
gerçekleştirmiş ve günümüz su problemlerine dikkat çekmişlerdir. Dünya Su Stoğu, Su Döngüsü, Okyanus 
Akıntıları ve Enerji Dağılımı alt başlıklarından oluşan bu sunum kapsamında gün boyunca tüm  11. sınıf  ESS 
dersi öğrencilerine  suyun önemi hakkında bilgi vermek amaçlanmış ve ön test- son test uygulaması ile öğren-
cilerin sunum öncesi ve sonrası öğrenim kazanımları değerlendirilmiştir. Pek çok sınıfın katılımı ile gerçek-
leştirilen bu keyifli ve öğretici sunum için görevli bütün öğrenci ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Hazal Yıldız



Atık Yağ Nedir?

Yağlar, belli bir kullanım süresine sahiptir. Bitkisel yağlar, sanayide veya sanayi dışı alanlarda belli 
bir süre kullanım sonucu fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir. Bu kirlenme sonucunda yağın doğal ha-
lini kaybetmesi ve artık kullanılamayacak hale gelmesiyle atık yağlar ortaya çıkar. Türkiye’de yılda 
1.500.000 ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılmaktadır. Bu yağdan yaklaşık olarak 350.000 ton atık 
yağ oluşmaktadır. Ortaya çıkan bu atık yağlar ise doğaya ve insanlara çeşitli zararlar verir. Bu zarar-
lara;  atık yağın evdeki dren sistemine yapışarak boruların daralması ve kullanışsız hale gelmesi, suya 
ve kanalizasyona ulaştığı zaman su yüzeyini kaplaması, su sistemine zarar vermesi, havadan suya ok-
sijen transferini önlemesi, zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini ve dolayısıyla başta 
sucul sistemlerde olmak üzere bir sürü canlının ölümüne yol açması örnek olarak verilebilir. Ancak en 
önemli zararlarından biri 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getirmesidir. 
Atık yağ sorununa çözüm olarak belediyeler yetki sahaları içinde bulunan lokantalar, sanayi mutfak-
ları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerler-
de gerekli denetimleri yaparak atık yağların toplanmasını sağlamaktadırlar. Ayrıca belirli yerlere atık 
yağ toplama bidonları koyarak ve hatta bazı belediyeler bazı ödüller sunarak vatandaşları da evlerin-
deki atık yağları bu bidonlara koymaların teşvik etmektedirler. Bu yöntemle belediyelerce atık yağın 
doğaya verdiği zarar engellenmeye çalışılmaktadır. Çevreyi korumak adına bu hususta vatandaşlara 
da çok büyük bir görev düşmektedir. Evlerde kızartmalar sonucunda açığa çıkan atık yağın lavabola-
ra dökülmemesi, cam kavanozlara doldurulup, belediyeler tarafından konulmuş atık yağ bidonlarına 
konulması çok önemlidir. Biz de bu aşamada en azından okulumuzdaki arkadaşlarımıza ve dolayı-
sıyla ailelerine bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu atık yağ kampanyasını başlatmayı düşündük.

Okulumuzda Bir Atık Yağ Kampanyası Başlattık
Özden İzgi Pilavoğlu
Sevim Burçe Şahin 



Biz Ne Yaptık?

Biz, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri olarak biyoloji öğretmenimiz 
Banu Akbulut danışmanlığında bu konuya dikkat çekmek ve arkadaşlarımızın konu 
ile ilgili farkındalık seviyelerini arttırmak istedik. Bunun için; ilk önce okulumuz-
da 9. ve 10. sınıflara atık yağlar ile ilgili bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştir-
dik. Bu sunumun içeriğinde; atık yağ nedir, atık yağın zararları nelerdir, atık yağla-
rı nerelere atmalıyız ve topladığımız atık yağlara ne oluyor sorularının cevaplarından 
bahsettik ve çarpıcı sayılar  ve resimlerle arkadaşlarımıza atık yağların toplanması-
nın çevreyi ve temiz suyu korumak adına önemini aşılamaya çalıştık. Bu sunum so-
nunda okulumuzun öğrencilerine hazırladığımız atık yağ kampanyasından bahsettik. 
Kampanyaya ön hazırlık olarak okulumuzunda bağlı olduğu Kolza adlı şirketin Ankara 
şubesi temsilcisiyle görüştük ve okulumuza 60 litrelik bir atık yağ varili getirttik. Oku-
lumuzda; 9, 10 ve11. sınıf öğrencileri kapsamında, 9 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasın-
da bir atık yağ toplama kampanyası başlattık. Bu kampanyada en çok atık yağ getiren 
sınıfa ödül olarak Eymir gölüne bir arazi gezisi vaad edildi. Okulumuzda düzenlenen 
atık yağ kampanyası sonucunda toplamda 60 litreye yakın atık yağ toplanırken, 9/Y sı-
nıfı 15 litre atık yağ getirerek birinci oldu ve sınıfça Eymir Gölü arazi gezisine katıldılar.



    25 Nisan olarak kabul edilen DNA gününde, TED Ankara Koleji öğrencileri olarak, öğrenci ve öğ-retmen-
lerin katılarak çözmeye çalıştığı Crime Scene Investigation ve DNA ile ilgili bilinmeyen bilgi-lerin bulunduğu 
sunumlar hazırladık. Her sunum başına bir projeksiyon verildi, Rosalind Frank-lin’den Nazi deneylerine kadar 
çeşitli sunumlar yapıldı. DNA gününün en büyük etkinliği iki gün boyunca süren Crime Scene Investigation 
oldu. Uluslararası Bakalorya ve Bilim İnsanı Yetiştirme sınıfları öğrencilerinden oluşan organizasyon ekibi ola-
rak olay mahali incelememiz için bir senaryo ve olay örgüsü oluşturduk. Bunu yaparken şiddet unsurlarından 
uzak durduk. Daha sonra oyuncu ve tur rehberi olmak üzere öğrencilerimiz ekibimize dahil oldu. Senaryomuzu 
kurguladıktan sonra pos-terlerimizi hazırlayarak sınıfları ve öğretmenlerimizi bilgilendirdik ve gizemi çözmek 
isteyen grupla-rın adlarını aldık. İzin alarak bir koridoru, 5 sınıf olmak üzere açtırdık. Ekip olarak yoğun bir 
tem-poyla çalışarak olay mahalini ve kanıtlarımızı hazırladık. Kargaşayı önlemek için yarışan her grup başına bir 
tour guide koyduk ve oyun boyunca yarışmacılar onlar tarafından yönlendirildi. 9, 10 ve 11. Sınıflar oyunumuzda 
kendi oluşturdukları küçük gruplarında yarıştı. Oyun başına 5-6 grup düşe-cek şekilde gruplar organize edildi. 
Yarışmacılar koridorun başında toplandı, olay örgüsü ve karak-terler hakkında tur rehberlerimiz tarafından bil-
gilendirme kağıdı dağıtıldılar ve işaretimizle oyuna başladılar. Hazırladığımız odalardan delil toplayarak analize 
edilmesi için hazırladığımız laboratuva-ra götürdüler. Laboratuvarda görevli olan ekip üyelerimiz istenen kanıt 
sonuçlarını hazırladılar. Kanıt topladıkça analiz ettiren gruplar, suçlu hakkında bilgi topladılar. Daha sonra oyun-
cularımızın bekle-diği sorgu odasında onları sorguyu çekerek suçlunun kim olduğunu ve suçu işleme nedenini 
bulmaya çalıştılar. Gruplar oyuncularımıza topladıkları kanıtlardan yola çıkarak onlara gizemi çözecek şekilde 
sorular sordular. Oyuncularımız da karakterlerinden çıkmayarak gruplarımızın sorularını cevaplan-dırdılar. Te-
ker teker oyuncularla konuştuktan sonra fikirlerini tur rehberlerine açıkladılar, suçluyu ve yapma nedenini ilk 
çözen takım kazananlarımız oldu, diğer takımlar da suçluyu ve sebebini bulma-dan oyundan ayrılmadı. İki gün 
boyunca etkinliğimize bir sürü farklı grup katıldı ve herkes büyük bir heyecanla gizemimizi çözmeye çalıştı. 
Hazırlık ve yarışma sırasında ekip olarak koşuşturup yorulsak bile ortaya çıkan etkinlik hepimiz için gururlandırıcı oldu.

DNA GÜNÜ
Naz Karagöz


