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Katalizör Anayasası
1. Katalizör  dergisi,  kendi  pdf  yapısı  bozulmadan  istenildiği 

gibi  kopyalanabilir.  Ancak pdf  dosyası  üzerinde değişiklik 
yaparak (yapamazsınız ama yine de bir yolunu bulursanız!!!) 
veya  yazıları  herhangi  bir  yöntem  kullanarak  farklı 
ortamlara kaynak göstermeden aktarılması yasaktır.

2. Dergide  yer  alan  bilgileri  kullanarak  başınıza  gelebilecek 
felaketlerden,  patlamalardan,  gaz  sızıntılarından, 
zehirlemelerinden vs. Katalizör dergisi sorumlu değildir.

3. Yazı içerisinde yer alan bilgi, görsel öğe, imla hatası, anlatım 
bozukluğu,  anlatmak  isteyip  de  anlatamadıkları, 
anlatmamak  isteyipte  başkaları  tarafından  öyle  anlaşılan 
konulardan, kısaca yazının herşeyinden o yazıyı yazan kişi 
sorumludur.

4. Dergide kullanılan görsel öğeler eğer alıntı ise alındığı yerler 
ve gerçek sahipleri belirtilmektedir.

5. "Ben de yazı göndereceğim! Ben de yazı göndereceğim!" diye 
hop  hop  zıplayan  kişilerin  önce  yayınlanmış  yazılara 
bakmasını,  o  yazılardaki  formata  uygun  olarak  yazı 
göndermesini, yazılarını görsel öğelerle beslemesini ve yazı 
içindeki  bilgi  ve  görsel  öğelerinin  alıntı  yapıldığı 
kaynaklarının MUTLAKA belirtilmesi gerekmektedir. İzinsiz 
kullanılamayan görsel  öğe  ve  bilgiler  için  de  mutlaka izin 
alınmış olunması gerekmektedir. Bu şartlara sahip olmayan 
yazıların  akıbeti  hususunda  herhangi  bir  güvence 
vermiyoruz.

6. Editörler,  kendilerine  çeşitli  vasıtalarla  ulaştırılan  aday 
yazıları  istedikleri  gibi  düzenleyebilir,  ekleme-çıkarma 
yapabilir, kırpabilir, kesebilir, bölebilir vs.

7. Editörlerin, Madde 6'daki inisiyatifleri kullanmaları, Madde 
5'de  belirtilen  yazıyı  yazan  kişilere  ait  sorumlulukları 
üstlendikleri manasına gelmez. Her ne olursa olsun yazılarla 
ilgili  her  türlü  sorumluluk  yazıyı  yazana  aittir.  Editörler 
yazıyla ilgili herşeyden sorumsuzdur.

8.

● Yayınlansın veya yayınlanmasın Katalizör dergisine yazı 
gönderen, yazı gönderme teşebbüsünde bulunan, aklının 
ucundan yazı ile ilgili bir mesele geçen;

● Dergiyi  alan,  okuyan,  dağıtan,  bilgisayarına  indiren, 
arkadaşına  yollayan,  arkadaşından  gelen  maili 
alan/açan/açmaya teşebbüs eden;

● a ve b dışında kalan herkes her ne surette olursa olsun 
bu Anayasa'da geçen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
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editör(ler)den....

Temmuz-Ağustos  aylarının  sıcağına  ve  tatil  keyfinin  albenisine 
rağmen, 3 üncü sayımızın çıkışıyla dergimizin devamlılığına dair 
endişelerimizin boş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sandığa 
kaldırılmış kaygılara kilit vuran, bu ve diğer sayılarda emeği geçen 
arkadaşlarımıza Editör Grubu olarak ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bu sayının konuları içerisinde kısa bir gezinti yapacak olursak, son 
ayların tartışmalı konusu olması ve ülke gündemindeki yerini göz 
önünde  bulundurarak,  “Arsenikli  şehir  suyu”  başlığıyla,  suyu 
arsenikten  arındırma  konusunda  uzman  olan,  Cafer’in  konu 
hakkındaki yorumlarını kapak konusu olarak seçtik.

Konu  sağlığa  gelmişken,  yönümüzü  yine,  oldukça  güncel  bir  sorun  olan  polikarbonatların 
insan sağlığı üzerine etkisi konusunu üzerine, Süleyman Bey'in birkaç yıllık takip ve birikimi 
bulunan yazısına çevirdik. Celile'nin  Ida Tacke yazısı ile hem bir elementi hem de onun biraz 
gizli kalmış, bulunuş öyküsünün kapısını aralarken, kimyada kadının yerini sorguladık. 

Sağlık ve tarih arasında aldığımız uzun yolun ardından, Ferdi'nin 
Th hikayesi  ile  kafkaesk  bir  esintisiyle  biraz  soluklandık. 
Nadide'nin  bira  yapımı ile  ilgili  yazısı  ile  serinleyip,  onca 
yorgunluğun  ardından  biraz  da  olsa  gevşedikten  sonra  da, 
Celile'nin  kaleminden,  kimyasal  bir  terim  olmaktan  çıkan, 
turnusol'un kaynağını öğrendik.
 
Yolculuğumuz  sona  ermedi...  Daha  Yılmaz'ın  Prof.  Dr.  Mehmet 
YAMAN ile  yaptığı  söyleşi  ile  hem  kendisini  hem  de  yaptığı 
çalışmaları öğrenip, farklı bir bakış açısı kazanacağız. Son olarak da, 
göz yaşartıcı bombalar ile ağlayıp, yazı aralarındaki kısa notlarla 
da, günlük hayatta karşımıza çıkan ürünlerin kimyasına bir göz atmış olacağız. 

Ve sona yaklaşırken...  Ödüllü sorumuzla, küçük hediyeler dağıtmaya da devam ediyoruz. Her 
ne  kadar  geçtiğimiz  sayının  sorusunu  doğru  bilen  olmamış  olsa  da  bu  sayının  sorusundan 
umutluyuz. 

Sitemizdeki ziyaretçi defterini dolduran okuyucuların yorumlarını da sizden gelenler kısmında 
paylaşıyoruz.  Her  yorum,  gelecek sayılarımız  için  ilham,  dahası,  yüreklendirici  bir  dokunuş 
oluyor. Ailemizin büyüdüğünü hissetmek bizi mutlu ediyor.

Bilgi yolundaki yeni buluşmalarımıza kadar keyifli okumalar

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU - Rükan GENÇ
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Arsenik mi Yoksa Polemikler mi İnsanı Öldürür?
Arsenikli  suyu  içmek  ya  da 
içmemek.  Bu  soru  İzmir  Özel 
Yamanlar  Lisesi'nde  okurken 
altı  yıl  İzmir'in  suyunu  içmiş  birisi 
olarak  beni  daha  da  çok  ilgilendiriyor. 
Lakin,  Bangladeş'te  100  milyon  ve  üzeri 
insanın sormadığı  ya da sormaya cesaret 
edemediği  bir  soru  bu.  Arseniğin, 
elementler arasında canlı hayatın olmazsa 
olmazları olan, azot ve fosforla kardeşliği 
şaşırtıcı  olarak  zehirliliğinin  de 
kaynağıdır.  ATP'nin  (canlıların  kimyasal 
enerji taşıyıcısı - Adenosin Tri Phosphate) 
açılımını  bilenler  özellikle  fosforun  ne 
kadar  önemli  olduğunu  anlayabilir. 
Arsenik  oranı  vücutta 
arttığında  fosforla 
yarışmaya başlıyor  ve 
işe  yaramayacak 
moleküllerin 
oluşumuna  sebebiyet 
vererek  vücudun 
enerjisiz  ve  gıdasız 
kalmasına ve değişik organ ve dokularda 
tümörlere  sebebiyet  veriyor.  Arsenikosis 
deniyor  bu  hastalığa  ve  uzun  vadede 
(10-20 yıl gibi) hastayı öldürüyor. Tarihte 
de  Napolyon  ve  birkaç  İtalyan  dükü 
etkisini  yavaş  yavaş  gösteren  bu  zehirle 
hayata  veda  etmişlerdir.  Bu  bulgular 
onlardan geriye kalmış olan saç kıllarının 
analizinde  çıkarılmış  sonuçlara 
dayanmaktadır.

Aslında  her  gıdanın  öldürücü  etkisi 
vardır.  Mesela,  su  çok  fazla  içilirse 
ozmotik  basınçtaki  artış  nedeniyle 
hücrelerinizi  patlatır  ve sizi  öldürür.  Tuz 
hakeza  aşırı  oranda  tüketildiğinde 

vücudunuzdan suyu çeker ve susuzluktan 
ölürsünüz.  Şeker  de  fazla  alındığında 
diabetik  yoldan  ölümünüze  sebep  olur. 
Aynı  şekilde  eksik  alınımlarında  da 
problemler çıkıyor.  Her doğal elementten 
vücudumuzda  az  çok  bulunduğu 
gözönüne alınırsa, vücudumuzun bunlara 
bir şekilde ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. 
Sorun  bu  alınımların  belirli  değerleri 
aşması  ya  da  yeterli  olmaması 
durumlarında ortaya çıkıyor.
 
Peki  arsenikten  ne  kadar  zehirlenmemiz 
gerekiyor  bizi  öldürmesi  için.  Zehir 
ölçümünde standart olarak kabul edilen ve 

canlı  denek 
hayvanların  %50'sini 
öldürme miktarı olarak 
tanımlanan LD50 değeri 
As(III) için 15-44 mg/kg 
ve  As(V)  için  112-175 
mg/kg'dır.  Yani  75  kg 
iseniz sizi 1 gramın az 

üstünde  arsenik  (III)  birikimi  öldürüyor. 
Buna  tekabül  eden  su  İzmir  için  28  ton 
(38-42  ppb  üzerinden  ortalama  40  ppb 
olarak  alıyoruz  -  1  ppb  =  1 
mikrogram/Litre).  Günde  1  litre  su 
içiyorsanız  minimum  77  yıl  bu  sudan 
içmeniz  gerekli  ki  arsenik  sizi 
öldürebilecek  duruma  gelsin.  Tabi  içilen 
her  arseniğin  vücutta  kaldığını 
varsayıyoruz.  Kimi  durumlarda  hiç 
öldürücü  duruma  gelmeyedebilir,  çünkü 
sürekli  belli  bir dozun altında kalacak ve 
vücut buna karşı  bir  direnç mekanizması 
geliştirecek.  Yaşanan  polemiklere 
bakılınca  da  birkaç  politikacının  çıkar 
sağlamak  uğruna  halka  eziyet  çektirmesi 
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de çok üzüntü verici.

Bangladeş'teki  kardeşlerimizin 
vücutlarındaki arsenik değerinin öldürücü 
oranlara  ulaşması  çok  daha  kısa  sürede 
gerçekleşiyor,  sadece  3  yıl.  Çünkü,  onlar 
her  gün,  kana  kana  içinde  500-1000  ppb 
arsenik  olan  sudan  içiyorlar.  İzmir'deki 
oranın  yalnızca  40  ppb  olduğunu  tekrar 
hatırlatmak isterim.  Arseniğin kokusu ve 
tadı olmadığı için de halkı ikna etmek de 
çok  zor  oluyor,  ta  ki  ellerinde  yara 
görülmeye başlayıncaya kadar.

Hep  düşündürmüştür,  peki  dünya  niye 
sessiz  kalıyor  Bangladeş'te  yaşanan  bu 
trajedi  karşısında?  Bilim  dünyasının 
prestijli  dergisi  Science,  2007'de  arsenik 
zehirlenmesini  yaşanmış  en  büyük doğal 
afet ilan etti ve çağrıda bulundu, ama hala 
gündemimize  bir  aktörün  bebeği  kadar 
giremedi.  Onca  felakete  koşar  adım 
giderken her nedense hergün yaşanan bu 
dramı görmezlikten geliyoruz.

Gelişmiş  ülkelerde  arseniğin  bir  problem 
olmaması  tamamen  ekonomik  olarak 
gelişmişlikleri  ile  ilintili.  Yani  elektriğiniz 
varsa,  pompaları  kurup  içme  suyunuzu 
filtreden  geçiriyorsunuz.  Bangladeş'te  bu 
imkan  ne  yazık  ki  çoğu  yerde  yok  ve 
henüz  su  içimi  için  el  pompalarını 
kullanıyorlar.

Bir su kaynağındaki arseniği tamamen hiç 
kalmayıncaya  kadar  temizlemek  o  kadar 
da  ucuz  değil.  Suyun  su  kadar  ucuz 
kalabilmesi için büyük çapta ve ekonomik 
filtreleme  tesisleri  gerekiyor.  Bu  yüzden 
belirli bir miktarın altına indirmek hesaplı 
oluyor.  Sağlık bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü  (WHO)  suda  bulunabilecek 

arsenik için maksimum seviyeyi belirliyor 
ve  buna  içme  suyu  üreten  şehir 
yöneticilerinin  ve  şirketlerin  uyması 
gerekiyor. Eskiden bu rakam 50 ppb idi ve 
birkaç yıl öncesinde 10 ppb'ye çekildi. Bu 
geçiş  mesela  ABD'de  Ocak  2006'da  oldu. 
Yeni limit uygulaması beraberinde yatırım 
gerekliliği getiriyor. Yani o zamana kadar 
50  ppb'nin  altına  inmesi  yeterli  iken  bir 
anda  yetersiz  hale  gelmiş  oluyor. 
Belediyeler için ise buna uymak için yeni 
alet ve sistem kurmaları gerekli oluyor. Bu 
yatırımı  yapmamış  olan  belediyelerin  ise 
sorumlu tutulması  gerekiyor.  Ama şu da 
unutulmamalıdır  ki geçiş  oluncaya kadar 
içildiğinde sorun çıkmamış iken bir  anda 
kıyamet koparılması da çok akla yatmıyor 
aslında.  Dünyada  çoğu  ülkenin  hala  50 
ppb'yi  limit  kabul  etmesi  de  onun 
altındaki  miktarların  hala  bir  sorun 
olmadığı şeklinde algılanabilir.

Peki belediye üzerine düşen görevi yerine 
getirmemiş  ve  size  eski  arsenik 
seviyelerinde  içme  suyu  veriyorsa  üç 
alternatifiniz  var.  Birincisi,  olanlara 
aldırmayıp  şu  zamana  kadar  birşey 
olmamış şimdiden sonra mı olacak deyip 
içmeye  devam  etmek.  İkincisi,  uyarıları 
dikkate  alıp  şişe  suyu  satın  alıp  içmek. 
Üçüncüsü  ise  filtre  alarak  ya  da  filtreyi 
yaparak  suyunu  kendin  temizlemek. 
Mevcut filtrelerin bazıları (reverse osmosis 
kullananlar  özellikle)  arseniği  de 
temizliyor  olsa  da  çoğunun 
temizlemediğini görüyoruz. Bir sürü para 
harcayıp  arsenik  temizleyen  filtre  almak 
yerine eski filtrenize demir tozu veya toz 
haline  getirilmiş  demir  pası  eklerseniz 
büyük  ölçüde  arsenikten  kurtulursunuz. 
Suya  geçebilecek  demir  iyonlarını  da 
normal  filtreniz  temizlemiş  olur.  Bu 

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 6



şekilde güvenle içebileceğiniz ve bütçenizi 
zorlamayacak filtre yapmış olursunuz. 

*  Dr.  Cafer  T.  Yavuz'un  arsenikli  suyu  
temizleme  projesi  (Nanomagnets  To  Clean  
Up  Drinking  Water) Forbes  dergisi  
tarafından  2006  yılının  en  iyi  5  buluşu  ve  

2007  yılında  da  Esquire  dergisi  tarafından  
dünyayı  değiştirecek  6  çalışma  arasında  
gösterilmiştir.  Kendisi  şu  an  Kaliforniya  
Üniversitesi'nde  küresel  ısınmaya  çare  
aramaktadır.  
http://www.forbes.com/home/personalfinance/
2006/12/26/nanotech-breakthroughs-ibm-pf-
guru-in_jw_1227soapbox_inl.html

Dr. Cafer T. YAVUZ
Kaliforniya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
www.caferyavuz.com

Bronzlaştırıcı Kremler
Yaz mevsimini kaçıranlar ya da kışın ortasında bronzlaşma sevdalıları için, 
solaryumdan önce kullanılan bronzlaştırıcı kremler, aslında oldukça basit bir 
etken madde içermektedirler: Dihidroksi aseton

Şeker kamışı veya pancarından elde edilen ve şeker ailesinin en küçük 
üyesi  olan  dihidroksi  aseton,  %1  ile  %15  oranında  bronzlaştırıcı 
kremlerin  içerisinde kullanılmaktadır.   Deri  yüzeyindeki  proteinlerin 
aminoasitleri  ile  tepkimeye girerek renk değiştirmelerine neden olan 
dihidroksi aseton, zehirsiz ve yan etkisiz olarak bilinmektedir [1]

[1] http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/cf732150.html/ (31 Agustos 2008’de erişildi)

Foto: http://www.sxc.hu/photo/249196 (Fotoğrafçının izniyle)
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Polikarbonat Şişelerden Bisfenol-A Salınımı ve 
Sağlığımız

Polikarbonat şişelerin insan sağlığı üzerine 
etkileri  eskiden  beri  hep  konuşulur 
dururdu.  Ancak  Cincinatti 
Üniversitesi'nden Scott M. Belcher ve ekibi 
Ocak  ayında  "Toxicology  Letters" 
dergisinde  "Polikarbonattan  
yapılmış  içecek  şişelerinden 
salınan Bisfenol  A'nın,  gelişen  
beyincik  nöronları  üzerinde  
östrojenin  nörotoksik  etkilerini  
taklit  etme  özelliği"  başlığı  ile 
yayınladıkları  makaleleri  ile 
polikarbonat  şişelerden 
Bisfenol A salınımı ve insan sağlığı üzerine 
etkileri  konusunu  yeniden  gündeme 
taşımışlardı [1].

Polikarbonatlar [2],  termoplastiklerin özel 
bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması, ısıl 
olarak  şekillendirilmesi  kolaydır.  Bu  tip 
plastikler  camsı  malzeme sektöründe çok 
geniş  kullanım  alanı  olan  plastiklerdir. 
Polikarbonatlar  olarak 
isimlendirilmişlerdir,  çünkü  uzun 
moleküler  zincirleri  içinde  karbonat 
grupları  (-O-CO-O-)  tarafından 
bağlanmış fonksiyonel gruplara 
sahiptirler.  Endüstriyel  olarak 
da  karşımıza  polikarbonat 
levha, tüp, boru, mutfak eşyası, 
cam alternatifi,  su şisesi, bebek 
biberonu,  güneş  gözlüğü,  otomobil  farı, 
CD gibi ürünler olarak çıkıyorlar. 

Polikarbonatların  üretiminde  kullanılan 
Bisfenol  A (BFA)  [3],  insan vücüdundaki 
endokrin  sistemini  bozan  insan  yapımı 

kimyasallardan birisidir [4]. Avrupa Birliği 
"Çevre  Çalışma  Grubu"  tarafından 
hazırlanan  İnsan  Zehirlenmesi  Kontrolü 
Projesi  web  sitesinde  BFA'nın  zehirlilik 
bilgileri  edinilebilir  [5].  Bu  nedenle  de 

polikarbonatların  gıda  ile 
temas  halinde  bulunan 
uygulamaları  ile  ilgili  olarak 
akıllarda  bir  çok  endişe  var. 
Hatta  BFA'nın  insan  sağlığı 
üzerindeki  etkisini 
netleştirmek  ve  ortak  bir  dil 
kullanabilmek  için  bağımsız 

bilim  adamları tarafından düzenlenen bir 
organizasyon  ile  2007'de  bir  araya 
toplanmışlar ve 2,5 gün süren bir toplantı 
yapmışlardı.  Ancak   2,5  gün  içerisinde 
yaklaşık  500  adet  bilimsel  makale 
incelenip  bir  karar  alınması  planlanmış 
ama  konunun  karmaşıklığından  bu 
incelemeler tamamlanamamış ve ikinci bir 
toplantı düzenlenmesine karar vermişlerdi 
[6].

Laboartuarda  yapılan  hayvan 
deneylerinde  çok  az 
miktarlardaki  BFA'nın  bile 
çok zararlı  etkilerinin olduğu 
birçok bilim adamı tarafından 
gözlemlenmiş, ancak BFA'nın 
insanlar  üzerindeki  etkisi 

üzerine  henüz  klinik  bir  çalışma  yok. 
Bunun  yanında  bilim  adamlarının  bu 
kimyasalın  insan  üzerine  olan  etkileri 
konusunda ciddi endişeleri var.

İlginç bir durum ise şu; Frederick S. vom 
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Saal  ve  Claude Hughes'un  yayınladıkları 
makalelerinde  özetledikleri  gibi  devlet 
tarafından desteklenen bilimsel çalışmalar 
BFA'nın  düşük  dozlarda  dahi  zararlı 
etkilerinin  olduğunu  raporlarken, 
polikarbonat  endüstrisi  tarafından 
desteklenen makalelerde durum tam tersi; 
zarar ihmal edilebilir [7]! Bu kargaşanın iki 
güzel  örneğini  BFA'nın  endüstriyel 
tanıtımı  ve  savunucusu  pozisyonunda 
görünen web sitesi www.bisphenol-a.org [8] 
ve insan sağlığı savunucusu ilginç bir site; 
ww.ourstolenfuture.org [9]. Her iki sitede 
de birbirlerinin karşıtı ifadelerde bulunan 
bilimsel çalışmalara ulaşılabilir.

Belcher  ve  arkadaşları  kullanılmış 
polikarbonat su şişelerini ve aynı marka ile 
satın  aldıkları  yeni  polikarbonat  su 
şişelerini, normal hayatta bu polikarbonat 
su  şişelerinin  kullanım  şartlarını  simüle 
edecek şekilde 7 gün boyunca test etmişler 
ve polikarbonat şişelerden salınan BFA'nın 
kullanılmış  ve  yeni  şişelerde  aynı 
olduğunu bulmuşlardı.  Ancak, sıcak suya 
tabi tutulmuş polikarbonat şişelerin çok 
daha  fazla  BFA  salınımı 
gerçekleştirdiğini  gözlemlemişlerdi. 
Aradaki farkın ise 15 ile 55 kat arasında 
değiştiğini rapor etmişlerdi.

19  Şubat  2008  tarihinde 
KimyaMuhendisi.com'da 
yayınladığım  benzer  bir 
yazımda  "Burada  dikkat 
edilmesi  gereken  konu 

ise  polikarbonattan  mamül  bebek 
biberonları. Çünkü bu biberonlar bir çok 
anne tarafından kaynar su veya buhar ile 
dezenfekte ediliyor. Oda sıcaklığında bu 
biberonların kabul edilebilir seviyelerde 
BFA  salınımı  yaptığı  varsayılsa  bile, 

böyle  bir  dezenfeksiyon uygulamasında 
risk iyice artıyor. Biberon içindeki sütün 
de  normalden  çok  daha  fazla  sıcak 
olduğu düşünülürse polikarbonat bebek 
biberonu  kullanmadan  önce  bir  kere 
daha  düşünmek  lazım"  diyerek 
tamamlamıştım [10].

Tam  da  bu  haberin  yayınladığı 
dönemlerde ülkemizde plastik bardakların 
kanser yaptığı ve siyah ekmek poşetlerinin 
sağlığa  zararları  ile  ilgili  ulusal  basında 
haberler  çıkmıştı.  Bu  sebeple  de  PAGEV 
(Türk  Plastik  Sanayicileri  Araştırma, 
Geliştirme  ve  Eğitim  Vakfı) bir  basın 
açıklaması yapmış ve bu tarz haberler ile 
ilgili tavrını ortaya koymuştu [11].

Yazıyı  paylaştığımız  bazı  arkadaşlarımız 
bu metni  "Bebek biberonları  kanser  yapıyor" 
başlığı  ile  medyaya  taşımak  istemişlerdi. 
Ancak o zaman durumun bu olmadığını, 
habere konu olan makalenin böyle birşey 
söylemediğini ifade etmiştim.

Fakat sonradan durum değişti,  neden mi?

Çünkü  Amerikan 
Kanser  Araştırma 
Birliği'nin  resmi  dergisi 
Cancer  Research'ün 
Nisan  2008  sayısında 
"Bisfenol-A  meme  
kanserini  tetikliyor" 
başlıklı bir rapor yayımlandı ve tabiki çok 
kısa sürede bu rapor yabancı kaynaklarda 
haber konusu oldu [12].

Kaliforniya  Pasifik  Tıp  Merkezi'nde 
görevli  ve  makalenin  yardımcı 
yazarlarından   Dr.  Shanaz  Dairkee'nin 
basına  verdiği  demeçte  BFA'ya  maruz 
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bırakılmış normal insan hücrelerinden 40 
bin  gen  üzerinde  yapılan  taramada 
dikkati  çekecek  düzeyde  hücre 
bölünmesinde  artışa,  hücre 
metobolizmasında  hızlanmaya,  kanserli 
hürelerin  öldürülmesi  için  kullanılan 
ilaçlara  karşı  dirençte  artışa  sebep 
olduğunu  ve  hücrelerin  kendi  doğal 
olgunluğuna  gelişmesini  engellediğini 
söylüyordu [13].

Çalışmanın diğer bir yardımcı yazarı olan 
ve aynı zamanda Stanford Gen Teknoloji 
Merkezi'nde  araştırmacı  olan  Dr. 
Wenzhong Xiao, bu çalışmanın tek başına 
BFA'nın  bir  tümöre  neden  olduğunu 
kanıtlamadığını  ancak  "insan  göğüs 
hücrelerinin  genetik  davranışlarını 
değiştirdiği" bulgularının bu konuda daha 
fazla  araştıma  yapılmasına  ihtiyaç 
duyduğunu söylüyordu.

Bilim  dünyasında  ve  günlük  hayatta  bu 
tartışmalar  sürerken,  bağımsız  bilim 
adamları  daha  önce  yaptıkları  ama  bir 
sonuç alamadıkları toplantıyı tekrarladılar 
ve  toplantı  sonucunu  14  Nisan  2008 
tarihinde  bir  rapor  olarak  kamoyuna 
sundular [14].

Raporun yabancı basına yansıyan özeti işe 
şöyle  oldu;  "Bisfenol-A'nın  yeni  doğan 
bebekler  ve  çocukların  üzerinde 
potansiyel  negatif  etkileri  üzerine  "bazı 
endişeler" var ve risklerin ne olduğunun 
tamamen anlaşılabilmesi için daha fazla 
çalışmaya  ihtiyaç  var." Raporun  sonuç 
bölümünde yazılan orjinal İngilizce metin 
ise şu;

"NTP Conclusions

The NTP concurs with the conclusion of  the  
CERHR  Expert  Panel  on  Bisphenol  A  that  
there is some concern for neural and behavioral  
effects  in  fetuses,  infants,  and  children  at  
current human exposures. The NTP also has  
some concern for bisphenol A exposure in these  
populations  based  on  effects  in  the  prostate  
gland, mammary gland, and an earlier age for  
puberty in females."

Tam da bu raporun yayınlandığı sıralarda 
Health Canada (Kanada'nın sağlık ile ilgili 
resmi  kurumu)  yeni  doğan  ve  bebek 
ürünlerinde  Bisfenol-A  kullanımını 
yasaklayacağını bildirdi ve bunun için bir 
de halk oylaması başlattı [15].

Ardından  bir 
Amerikan şirketi  olan 
ve  polikarbonat  şişe 
üreticisi  NALGENE 
web  sitesinde  yaptığı 
açıklama  ile  Bisfenol-
A  kullanılarak 
üretilen  polikarbonat 
şişelerin  üretimini 
durduracaklarını 

açıkladı [16]. Daha sonra ise dünyanın en 
büyük  market  zincirlerinden  Wall-Mart, 
Bisfenol-A  içeren  ürünleri  artık 
stoklamayacağını  duyurdu  [17].  Son 
olarak  da  ünlü  oyuncak  mağazası 
Toy'R'Us ürünlerinde  artık  Bisfenol-A 
kullanmayacaklarını açıkladı [18].

Marketteki  bu  yeni  düzenlemelerden 
sonra  Amerikan  resmi  kurumlarının  da 
Bisfenol-A  ile  ilgili  yeni  düzenlemelere 
gideceği bekleniyor.

Tüm  bunların  yanı  sıra,  polikarbonat 
üreticileri de şişelerden insana geçebilecek 
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olan  Bisfenol-A  dozunun  insan  sağlığına 
zarar  vermeyecek  düzeylerde  olduğunu 
savunuyorlar  ve  bu  konuda  ilgili  resmi 
kurumlara  düzenlemeler  ile  ilgili 
baskılarda  bulunuyorlar.  Bisfenol-A 
kullanılarak  üretilen  ürünlerin  dünya 
pazar payına bakarsanız bu baskıların ne 
kadar  büyük  olabileceğini  tahmin 
edebilirsiniz.

Dünyadaki  bu  gelişmeler  ülkemize  ne 
zaman  yansır  bilmiyorum,  ancak  "geri 
dönüştürülmüş ve hijyenik olmayan, çoğu 
zaman da içinde ne olduğu belli olmadığı 
için  siyah  renkte  üretilen  ekmek 
poşetleri"nin  yasaklanması  konusu  bile 
ülkemizdeki  poşet  sermayesini  yeterince 
rahatsız etmişti.
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DOĞU AVRUPA VE ORTADOĞU’NUN EN BÜYÜK KİMYA SANAYİ FUARI:
TURKCHEM 2008

30 Ekim-02 Kasım tarihleri arasında 3 üncüsü gerçekleştirilecek olan Turkchem 2008 ve 
Turkcoat 2008 fuarları, katılımcısına ve ziyaretçisine yeni fırsatlar ve imkanlar sunmaya 
devam edecek.

Geçtiğimiz yıl 40 ülkeden 812 yabancı, 51 ilden 20.717 yerli olmak üzere toplamda 21.529 
ziyaretçi  ile  başarısını  katlayan  Turkchem  ve  Turkcoat  Fuarları,  300’ü  aşkın  katılımcı 
firma ve temsilciyi de aynı çatı altında bir araya getirerek kimya sektöründe ortak nokta, 
önemli bir marka olmayı başarmıştır.

Artkim  Fuarcılık  tarafından  arasında  İstanbul  Fuar  Merkezi'nde  düzenlenecek  olan 
TURKCHEM Kimya Sanayi Grup Fuarları,  geçen yıl  olduğu gibi bu yıl  da Chemicals, 
Laboratory  ve  Technology  olmak  üzere  üç  ana  başlık  altında  gerçekleştirilecek  ve 
kimyasal  madde,  yardımcı  madde,  hammadde,  üretim  teknolojileri  ve  laboratuvar 
ekipmanları  üreten veya satan firmalarla kimya sanayi üreticilerini bir araya getirecek. 
Geçen yıl Türkiye ve çevre ülkelerden 21 bin profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuara bu 
yıl da çok sayıda yabancı katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor.

Turkchem Kimya Sanayi Grup Fuarı Bu Yıl Üçüncü Kez Kapılarını Açıyor

Sektörde faaliyet gösteren hammadde, yardımcı madde, özel, spesifik kimyasallar üreten, 
ithal  eden  kimya  firmalarıyla,  kimya  sanayi  sektörüne  laboratuvar  cihazları,  makine 
ekipman,  ambalaj,  ölçüm kontrol,  arıtma,  otomasyon,  lojistik,  iş  güvenliği  firmalarının 
katılımı ile düzenlenen Turkchem 2008 ve Turkcoat 2008, düzenlenecek etkinlik ve görsel 
showlar ile yurt içi ve yurt dışından gelecek on binlerce ziyaretçiye festival havasında bir 
fuar yaşatacaktır.

Artkim  Fuarcılık tarafından  düzenlenecek  olan  Turkchem  2008  ve  Turkcoat  2008’de 
katılımcı  veya  ziyaretçi  olarak  hakkında  detaylı  bilgiyi   www.turkchem.net ve 
www.turkcoat.com  adreslerinden ve (212) 324 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.
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Ida Tacke-Noddack ve Teknesyum

Ida  Noddack  Tacke'nin  tek  talihsizliği 
sadece,  Almanya'da  kimya  üzerine 
araştırmalar  yapan  ilk  kadınlardan  biri 
olması  değil,  ayrıca  Nazi  Almanyası 
doneminde  yetişmiş  bir  bilim  kadını  da 
olmasıdır...

Nazi  İdeolojisine  göre  en  başta  o  bir 
kadındı ve bilimle işi olamazdı. Kadınların 
görevi sadece çocuk doğurmak ve ailesine 
bakmaktı.  Bilimi  erkekler  yapardı.  Elinin 
hamuruyla erkek işine karışan bir bayandı 
Ida Noddack Tacke.

Hitler,  sadece kadınları  değil,  ideolojisine 
uygun  olmayan,   aykırı  bulduğu  bilim 
adamlarını,  onların  bilimsel  değerlerini 
dikkate  almadan  üniversitelerdeki 
görevlerinden uzaklaştırmaya başlamıştır. 
Özellikle bir kadın olarak Ida Noddack da 
bu durumdan payına düşeni almıştır. Ona 
ve diğer bilim kadınlarına işlerinden istifa 
etmeleri  için  baskı  uygulanmıştır. 
Birçokları bu nedenlerden dolayı ülkeden 
kaçmışlardır.  Örneğin  dönemin  önemli 
kadın  fizikçilerinden  Lise  Meitner  da 
Yahudi olduğundan güvenliğini sağlamak 
için Almanya'yı  bırakıp İsveç'e  kaçmıştır. 
Türkiye de o dönemde ülkelerinden kaçan 
Alman  bilim  adamlarına  kucak  açan 
ülkelerden biriydi  ve bu sayede dünyaca 
ünlü  bu  bilim  adamlarından,  İstanbul 
Üniversitesi'nde  adeta  bir  "Alman 
Üniversitesi"  oluşturulmuştur.  Ida 
Noddack  da,  Almanya'dan  Türkiye'ye 
gelen bilim insanları arasındaydı. Savaştan 
sonra bir kaç yıl Türkiye'de yaşayıp 1956 
yılında tekrar ülkesine dönmüştür.

Ida Noddack-Tacke (1896-1978)

Kısaca Biyografisi
1896  yılında  Almanya'nın  küçük  bir 
kasabasında  doğan  Ida  Tacke,  Berlin'de 
teknik  bir  okulda  kimya  araştırmaları 
yaptıktan sonra, 1919'da yüksek eğitimini, 
1921  yılında  da  doktorasını 
tamamlamıştır. Almanya'da kimya okuyan 
ilk  kadınlardan  biri  olmanın  yanısıra 
endüstride  çalışan ilk Alman kadın olma 
özelliğini de taşır.

1925'te  eşiyle  beraber  (Walter  Noddack) 
fizik  enstitüsünde  çalışmıştır.  43  ve  75 
numaralı  bilinmeyen elementler  üzerinde 
araştırmalar  yapan  Noddack  çiftine  Otto 
Berg de eşlik etmiştir.

1925'te  Noddack  ve  Berg,  kolombit 
madeninden  hazırladıkları  400  örneği 
elektron  ışınlarıyla  bombardıman  ettiler. 
Kolombit,  platin  ve  niyobyumu  içeren 
siyah bir mineraldir. Niyobyum çok zayıf 
x-ışınları  yayan,  43  ve  75  numaralı 
elementleri  çok  az  miktarda  içerir. 
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Niyobyumun  43  numaralı  ve  marsiyum 
olarak adlandırılan elementi nasıl içerdiği 
çok tartışıldı. Noddack, o küçük miktarın 
var  olduğunu  biliyordu.  Bu  iki  buluştan 
sadece renyum doğrulanmıştır.

Marsiyumun keşfi kabul edilmemiştir. Ida 
Tacke'nin  marsiyumun  keşfini  yaparken 
kullandığı  yöntem  doğru  değildi  onlara 
göre.  Yani  bu  grup  o  zamanlar 
marsiyumun  keşfini  yapacak  donanıma 
sahip değildi. Bu onların ortaya sunduğu 
gerekçeydi  tabi.  Aslında  bu  sorunun  tek 
bir  cevabı  var:  O  da  Ida  Tacke'nin  bir 
bayan olmasıydı.

Tacke,  75  numaralı  elemente  River  nehri 
için Renyum adını verdi. Keşfedilen diğer 
43  numaralı  elemente  ıse  marsiyum  adı 
verildi.  Marsiyum,  doğu  Prusya 
taraflarında  Walter  Noddack'ın  ailesinin 
olduğu  bölgeden  esinlenerek  verilmiştir. 
Ancak  Tacke'nin  buluşu  o  dönem  kabul 
edilmediği  için  teknesyum  (Tc)  olarak 
isimlendirilmektedir.

Nazi  ideolijisi  yüzünden  üniversitelerde 

pozisyon  bulamayan  Ida  Tacke'nin  1935 
yılında  herhangi  bir  ünvana  sahip 
olmadan  yayımladığı  fizyon  hakkındaki 
makalesi  bilim  çevrelerinde  kabul 
görmemiştir.  Aslında  bu,  Hitler'in 
A.B.D'den  önce  atom  bombasını  yapıp 
dünya  tarihini  değiştirebilecek  bir  buluş 
iken,  gerek  akademik  bir  ünvana  sahip 
olmayan bir kadın tarafından yayımlanmış 
olması  gerek  de  makalenin  teorik 
temellere  dayandırılmamış  olmasından 
dolayı belki de Hitler için kaçırılmış (geri 
kalan  herkes  için  de  kazanılmış)  bir 
fırsattı.  Eşinin  aksine  erkek  olmasından 
ötürü  üniversitelerde  kalabilen  Walter 

Noddack,  1942'ye  kadar  Freiburg 
Üniversitesi'nde,  ardından  da 
Strazburg  Üniversitesi'nde  fizik 
profesörlüğü  yapmıştır.  Nazi 
ideolojisini  desteklememelerine 
rağmen karşı da koymadıkları için 
Almanya'da  kalabilmişlerdir.  Ve 
bu  nedenle  Lise  Meitner 
tarafından  'fırsatçılar'  olarak 
sınıflandırılmıştır. Ancak savaştan 
sonra Walter Noddack, savaşla bir 
ilgisinin olup olmadığı konusunda 
yargılanıp  aklanmıştır.  Ida 
Tacke'nin  ise  o  dönem  herhangi 
resmi bir pozisyonu olmadığı için 
yargılanmamıştır.

Savaştan sonra Ida Tacke eşi ile birlikte bir 
kaç  yıl  Türkiye'de  yaşamıştır.  Bu  arada 
eşinden  ayrılan  Tacke,  1956'da 
Almanya'ya  geri  döndüğünde;  yeni 
kurulan  araştırma  enstitüsünde  jeokimya 
alanında çalışmıştır. Tacke, bir kaç bilimsel 
topluluğa  seçilmiştir.  Ama  bunlardan 
hiçbiri  İngilizce  konuşulan  ülkelerde 
değildi.
1979'da vefat eden Ida Noddack Tacke'nin 
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bilim  dünyasına  özellikle  radyoaktivite 
üzerine  önemli  katkıları  olmuştur. 
Bunların  başında  75  atom  numaralı 
Renyum  elementinin  keşfidir.  Ayrıca, 
uranyumun  parçalanması  konusunda 
kabul görmemiş olsa da önemli çalışmalar 
yapmıştır.  Tacke'nin  marsiyum  olarak 
adlandırdığı ve 43 numaralı element olan 
teknesyumun bulunuşu ile ilgili olarak da 
ölümünden sonra, 1988 yılında Pieter van 
Assche  onun  renyum  ve  marsiyum  ile 
ilgili  spektroskopik verilerini incelemiştir. 
Bu  43  numaralı  elementin  bulunuşu  için 
tartışmaların  yeniden  alevlenmesine 
neden  olmuştur.  Noddack'ın  çalıştığı 
maden  filizleri  yaklaşık  %10  oranında 
uranyum  içermekteydi  ve  John  T. 
Armstrong, yaptığı çalışmalar sonucunda, 
Noddackların  43  numaralı  elementi 
araştırmaları  sırasında  kullandıkları 
aletlerin yeterince hassas olduğu sonucuna 
varmıştır.  Ve  dolayısıyla  Armstrong, 
onların bu elementi keşfettiklerine inanır.

75  yıl  gecikmeli  olsa  da,  Ida  Tacke'nin 
başarıları  bilim  dünyasının  gölgesinden 
kurtularak açığa çıkmış ve O bir kaç kez 
Nobel ödülüne aday gösterilmiştir.

Gerek  insan gerek  de  kadın olmanın zor 
olduğu bir dönemde yaşama talihsizliğine 
sahip  biri  olan  Ida  Tacke,  en  azından 
fizikte  ve  kimyada  gelecek  nesillere 
kılavuzluk eden bir bilim kadını olmuştur.

Teknesyum

Teknesyum… Simgesi  Tc.  Yapay  olarak 
elde  edilen  ilk  element  olduğu  için 
latincede  yapay  anlamına  gelen  technetos 
kelimesinden  türetilen  teknesyum  ismi 

verilmiştir.  Periyodik  çizelgenin  43 
numaralı  elementidir.  Teknesyum,   gri 
gümüşi  renge  sahip  radyoaktif  özellik 
gösteren bir elementtir. Teknesyum metali 
platine  benzerö  fakat  çoğunlukla  gri  toz 
halinde  elde  edilir.  Hekzagonala  yakın 
birleşmiş yapıda kristallenir ve 11,2 K'nin 
altındaki sıcaklıklarda üstün iletkendir. 7B 
grubunda mangan ile renyum arasındadır 
ve  periyodik  yasaya  göre  kimyasal 
özellikleri  bu  iki  element  arasındadır. 
Kimyasal özellikleri  renyuma çok benzer. 
Atom numarası  küçük  olmasına  rağmen, 
kararlı  izotopları  yoktur.  İşte  bu nedenle 
teknesyum dünyada çok az bulunur. Kimi 
kaynaklarda  dünyada  var  olan 
teknesyumu  tartacak  bir  terazinin 
olmadığı  yazar.  Yıldızlarda  az  rastlanan 
bir element değildir. ABD'li astronot Paul 
W. Merrill'in 1952'de teknesyumun S, M ve 
N  tipi  yaldızlarda  bulunduğunu  ortaya 
çıkarmasıyla,  bu  elementin  yıldızlarda 
çekirdek  birleşimi  (nükleosentez)  yoluyla 
oluştuğu  kanıtlandı.  Nükleer  tepkimeler 
sonucunda  sürekli  oluşmaktadır.  İnsan 
vücudunda bulunmaz.

Teknesyum

Metal  formdaki teknesyum nemli havada 
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ağır  ağır  kararır.  Oksitleri  TcO2  ve 
Tc2O7'dir.   Toz  haldeki  teknesyum 
oksijenle yanar.

4 Tc(s) + 7 O2(g)  2 Tc→ 2O7(s)

Normal şartlarda su ile reaksiyon vermez. 
Halojenlerle  reaksiyon  verir.  Ilık  brom 
çözeltisinde erimez.

Tc(s) + 3 F2(g)  TcF→ 6(s)

2 Tc(s) + 7 F2(g)  2 TcF→ 7(s)

Kral  suyunda,  nitrik  asitte  ve  derişik 
sülfürik  asitte  çözünür  ve  HTcO4  oluşur. 
Hidroklorik  asit  ve  hidroflorik  asitte 
çözünmez.

99Tc,  nükleer  reaktörlerde  bir  çekirdek 
bölünmesi  (fisyon)  ürünü  olarak  kg 
düzeyinde  üretilir.  Teknesyum  ve 
endüstrisi  uranyum  bozulumunun  bir 
ürünüdür.  Yer  kabuğunda  uranyum 
çekirdeğinin  kendiliğinden  bölünmesi 
sonucunda  oluşan  eser  miktarda 
teknesyum  bulunur.  Alternatif  olarak 
molibden  hedeflerinin  döteryum 
çekirdekleri  ile  bombardımanından  elde 
edilir.  Tc2S7'ün  1100  oC'de  hidrojenle 
reaksiyonundan  ya  da  NH4TcO4'ın 
hidrojenle reaksiyonundan elde edilir.

Amonyum  perteknetat  (NH4TcO4) 
çelikteki  korozyonun hızını azaltmak için 
kullanılır. Yarı ömrü 212.000 yıl olan  99Tc, 
teknesyumun  kullanılabilir  miktarda 
üretilen  tek  izotopu  olduğundan  önem 
taşır. İzotopu  nükleer  tıpta  pek  çok 
görüntüleme yönteminde kullanılır. İzotop 
normal  vücut  kimyasallarına  bağlanarak 
fizyolojik  olaylar  incelenebilir.  Örneğin 

eritrositler 99Tc bağlanarak gizli iç kanama 
odakları  bulunabilir  ya  da  tiroid 
hormonlarının  olmazsa  olmaz  yapı  taşı 
olan iyot 99Tc ile bağlanarak tiroid bezinde 
kitle  ya  da  yetmezlik  olup  olmadığı 
araştırılabilir.

Teknesyum  biyosferde  doğal  olarak 
bulunmadığından, asla risk taşımaz. Ama 
bütün  bileşikleri  incelendiğinde  yüksek 
toksik etkiye sahip olduğu görülür. Bu etki 
onun radyolojik etkisinden kaynaklanır.

Teknesyumun  halojenli  bileşikleri, 
oksitleri,  hidritleri  ve diğer birkaç atomla 
yaptığı  bileşikler  mevcuttur.  TcS2, 
Tc2(CO)10  örnek  olarak  verilebilir. 
Bileşiklerinde  0,  2,  4,  5,  6  ve  7 
değerliliklerine sahip olabilir.

Teknesyumun  kütle  numarası  90  ile  111 
arasında değişen 22 izotopu bilinmektedir. 
Bütün  izotopları  radyoaktiftir.  Uzun  yarı 
ömürlü  üç  izotopu  vardır. 97Tc  (97Tc1/2 

2,6*106 yıl);  98Tc  (98Tc1/2 4,2*106  yıl); 99Tc 
(99Tc1/2 2,1*105  yıl).   95Tcm ise  (95Tc1/2 6,01 
saat) yarı ömürlerinin oldukça kısa olması 
nedeniyle  Yeryüzü'nün  ilk  oluşumdan 
kalma teknesyuma rastlanmaz.

Teknesyum  keşfedilmeden  önce  Dmitri 
Mendeleev,  43 numaralı elementin birçok 
özelliğini öngördü ve periyodik tablodaki 
bu  boşluğu  dolduracak  elemente 
ekamanganese (Em) adını verdi.

Bazı  kaynaklarda  teknesyumun  1925 
yılında marsiyum adıyla keşfedildiği; ama 
keşfinin  1937  yılında  netlik  kazandığı 
yazıyor.  Ancak bazılarında  Ida  Tacke'nin 
adı bile yazmıyor.
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Th

- On dakika kaldı..

Daha  önce  hiç  duymadığım  ve  bundan 
sonra  da  duymak  istemeyeceğim  kadar 
heybetli  bir  ses  işitmemle başladı  hikaye. 
Ne  olduğunu  düşünmeye  fırsat 
bulamadan  müthiş  bir  acı  hissetim  sol 
kolumda.  Ses  önce  odanın  duvarlarında 
yankılandı,  sonra  beynimde.  Sağ  elimle 
diğer  elimi  aradım  bir  süre.  Ses  beni  o 
kadar huzursuz yapmıştı ki, sol kolumun 
dirsekten itibaren olmadığını farketmeme 
rağmen  umursayamayacak  haldeydim. 
Ancak  uğultu  odayı  tamamen terkedince 
gözlerimi  açabildim.  Ortalık  biraz  daha 
sessizleşmesine  rağmen  kocaman  bir 
saatin  gürültüsüne  benzeyen  periyodik 
tiktaklar  devam  ediyordu.  Sol  kolumun 
eksikliği bana bu odada bulunmam kadar 
normal  geliyordu.  Acı  da  yavaş  yavaş 
azalmıştı.  Lakin  soğuk  bir  rüzgar 
esiyordu.  Üşüyordum.  Yalnız 
başımaydım. Sadece ben ve o ses. Tik tak 
tik  tak..  Heyecanlı  değil  miydim  veya 
heyecanlı görünmemek için soğukkanlı mı 
davranmaya çalışıyordum hatırlamıyorum 
fakat  anımsadığım  odanın  diğer  ucuna 
sakince  yürümeye  başladığımdı. 
Tahminimce  kenarları  üç  metreden  fazla 
uzun olmayan kareye benzeyen bir odanın 
içindeydim.  Bu  yüzden  karşı  köşeye 
yürümem uzun sürmedi. Odanın zemin ve 
tavanı  dahil  olmak  üzere  tüm  duvarları 
kalın  bir  camdan  yapılmıştı.  Dışarıda 
birşeyler görebilirim umuduyla cama iyice 
yaklaşınca  saat  sesinin  nereden  geldiğini 
anladım.  Odamın  biraz  ilerisinde, 
bulunduğum odadan bir hayli büyük olan 
bir saat büyük bir gürültüyle çalışıyordu. 

Tik  tak  tik  tak..  Saatin  etrafında  değişik 
büyüklüklerde  ve değişik şekillerde  o an 
sayamadığım kadar oda (tabii bunlara oda 
demek mümkünse) vardı. Her bir odanın 
içinde  de  birisinin  olduğunu  az  çok 
görebiliyordum.  Hemen  yanımdaki  oda 
büyük  bir  düzgün  sekizyüzlüye 
benziyordu.  Odanın  içinde  ayakta 
durmaya çabalayan adamın siması tanıdık 
gelince heyecanım tamamen dindi.  Onun 
kim  olduğunu  çıkaramıyordum  ama 
gurbette  tanıdık  birisini  görmüş  gibi 
çocuksu  bir  mutluluğa  kapıldım.  Hem 
onun  gibi  ayakta  durabilme  gibi  bir 
sorunum da yoktu. Oda kare olduğu için 
şanslı  bile  sayılırdım.  Bu  sevincim  çok 
uzun  sürmedi.  Büyük  saati  çevreleyen 
odalarda  bulunan  diğer  insanları  da 
farkettim.  Umutsuzlukları  yüzlerinden 
okunuyordu.  Kimisi  dışarı  çıkmak  için 
camı  tekmeliyor,  kimisi  ise  bir  köşede 
büzülmüş  öylece  oturuyordu.  İçimdeki 
huzur bir anda odayı terketti, o iç bunaltıcı 
sesi  tekrar  duyunca  huzurum  büsbütün 
kaçtı.

- Herkes önüne baksın.

Bana  seslenildiğini  anlamıştım.  Sesin 
nereden  geldiğine  dahi  bakmadan 
yüzümü çevirip odaya döndüm. Bu sırada 
odaya detaylı bir şekilde göz atma imkanı 
buldum.  Aslında  size  oda  hakkında 
anlatabileceğim  fazla  birşey  yok.  Fakat 
daha önce eklemeyi unuttum, odanın her 
bir  yüzü  aslında  ikisi  mavi  ikisi  saydam 
olmak  üzere  iki  üçgenden  oluşuyordu. 
Burada  birkaç  satır  daha  sarfetmek 
istiyorum. Odada anlatması zor, garip bir 
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simetri  hakimdi.  Odanın  her  yüzü, 
köşegenleriyle  birbirinden  ayrılmış  ve 
karşılıklı  olanları  aynı  renge  sahip  dört 
üçgenden  oluşan bir  kareydi  tam olarak. 
Odanın  altı  kareden  veya  yirmidört 
üçgenden  oluştuğunu  söylersem  daha 
açıklayıcı olurum herhalde. Beni etkileyen 
simetriyi  duvarlara  biraz  daha  baktıktan 
sonra  anladım.  Aynı  renkteki  üçgenlerin 
kenarları  hiçbir  şekilde  birbirleriyle 
çakışmıyordu.  Bir  mavi  üçgenin  üç  adet 
kenar  komşusu  olduğunu  düşünürsek, 
üçü  de  saydam  camdan  yapılan 
üçgenlerdi.  Tüm  bunları  nasıl  olduysa 
düşünmem çok uzun sürmedi. Oysa saatin 
tiktakları  o kadar rahatsız ediciydi  ki, bu 
odadan çıkabilseydim eğer, yapacağım ilk 
iş  saati  durdurmak  olurdu…  Diye 
düşündüm. Tik tak tik tak… Saate tekrar 
bakmak için yüzümü döndüğümde camın 
hemen  öbür  tarafında  bulunan  birisini 
farkettim,  hemen  arkasında  da  en  yakın 
arkadaşım  Nihat'ı.  Adam  çubuklardan 
yapılmış  küreye  benzeyen  bir  legoyu 
elinde  çevirdi  bir  müddet.  Bana  doğru 
uzattı.  Cam  duvardan  küçük  bir  bölme 
açılınca elindeki legoyu alabildim.

- Vakit azaldı..

O  an  anladım  beni  bunaltan  sesin 
sahibinin  karşımda  durduğunu.  Nihat'a 
baktım.  Mutluydu,  rahat  ve  sakin 
hareketlerle  gezinmeye  başladı.  Diğer 
adam  da  uzaklaştı..  Ve  kayboldu..  Ben 
elimdeki  legoyla  tekrar  yalnız  başıma 
kalakaldım.  Legoya  baktım.  Oturmayı 
düşünüyordum ki yerdeki kağıt parçasını 
farkettim.  'Fullerene  C20'… Tabi  ki  başka 
ne  olabilir  ki,  elimde  toplam  oniki 
beşgeniyle C20 hazır kıta beni bekliyordu. 
Şunu  belirtmek  isterim;  muhakkak  ki 

elimdekinin bir 'fullerene' olduğunu daha 
baştan  anlamam  gerekirdi  ama  içinde 
bulunduğum  durumu  düşünürseniz  bu 
şaşkınlığımın  sebebi  daha  iyi 
anlaşılacaktır.  Bu  yüzden  kendimi 
suçlayamadım. Bunu öğrenmiş olmak bile 
beni mutlu etmeye yetti. Tik tak tik tak… 

Sanki bu mutluluk bana çok fazlaymış ve 
beni  buraya  hapsedenler  bunu 
hazmedememişler gibi hücrem sarsılmaya 
başladı.  Sol  tarafımdaki  acı  tekrar  arttı. 
Saat sustu. 'Kolum' diye bağırmak isterken 
yere  düştüm.  Fullerene  yere  çarpınca 
kırılacağını düşündüm. Fakat öyle olmadı. 
Yerde  bir  süre  yuvarlandı,  Nihat'ın 
ayağına çarpınca durdu. İşte tam o sırada 
Nihat'ı  farketmiştim.  Muhtemelen  arka 
tarafta  bir  kapı  olduğunu,  Nihat'ın 
hücreme  buradan  girmiş  olabileceğini 
düşündüm.  Nihat  sakin  ve  ağır 
hareketlerle  molekülü  eline  aldı.  Benim 
yüzümdeki  acıyı  farketmemiş  olacak  ki 
gülümsedi. Yoksa en azından 'neyin var?' 
gibi  bir  soru sormasını  beklerdim ondan. 
Sol  kolumdaki  acı  bir  hayli  artmış 
olmasına  rağmen  belli  etmemek  için 
gülümsemeye çalıştım. Bu sahne uzun bir 
süre aklımdan çıkmadı. Ben ve Nihat dahil 
olmak  üzere  herşey  durmuştu.  Saat 
susunca  zaman  bile  durmuş,  biz  ise  bir 
ressamın  bu  anı  ölümsüz  bir  tabloya 
çevirmesine  imkan  sağlamak  istiyormuş 
gibi donakalmıştık. O halde ne kadar süre 
kaldık  hatırlamıyorum,  bu  hatıradan 
aklımda son kalan, Nihat'ın sözleriydi;

- Bu molekül ve bu kübik oda, ben bir fark 
göremiyorum.

Bu  sözlerin  ardından  olayların  farkına 
varmakta çok zorlanmadım. Artık gerisini 
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ben  getirebilirdim.  İki  harfin  ağzımdan 
çıkmasıyla  birlikte  bulmaca  çözüldü, 
duvarlar  hızla  eridi,  etraf  tekrar,  fakat 
daha  şiddetli  bir  şekilde  sarsıldı  ve 
dünyaya döndüm.

*  *  *

Yazıma  başlamadan  önce  şunu  kat'iyetle 
belirtmek  isterim  ki,  bu anımı  sadece  ve 
sadece  arkadaşım  Celil'in  ısrarı  üzerine 
yazıyorum.  Yazının  bundan  sonraki 
kısmını  okurken  içinde  bulunduğum 
durumu  göz  önünde  bulundurursanız, 
yazıdaki  bir  takım  hataların  da  sebebini 
daha iyi  anlamış olacaksınız.  Üzerimdeki 
bu baskıya 'niye ben yazıyorum?', 'niye o 
gün?' gibi sorularımın cevapsız kalmasını 
da eklemek isterim. Olaydan hemen önce 
de aslına bakarsanız şu anda bulunduğum 
durumdan pek farkım yoktu. Tüm gecenin 
ağırlığı  üzerimizdeydi.  Sınava  çalışmayı 
son güne bırakmanın cezasını çekiyorduk 
da  diyebilirim.  Sanırım  bizi  o  sırada 
ayakta tutan tek kuvvet sınav heyecanıydı. 
O  yüzden  olacak,  sınavın  başlamasına 
dakikalar  kala  ikimiz  de  sessizce  sınavı 
beklemeye  başladık.  Celil  en  arka  sırada 
pencerenin yanına kuruldu,  ben de onun 
yanına.  Bir  ara  kafasını  eline  dayayıp 
uyuma  teşebbüsünde  bulunsa  da 
engellemelerim  nedeniyle  muvaffak 
olamadı.  Her  neyse,  hoca  geldi,  sınav 
kağıtlarını  dağıttı.  Sınav  kağıdını  alır 
almaz,  adet  üzeri  soruları  gözden 
geçirdim.  Bizi  alt  edebilecek  soruların 
olmadığını  söyleyebilirdim.  Sınavın 
sonuna  kadar  bu  düşüncem  değişmedi. 
Her  grup  teorisi  dersi  alan  öğrencinin 
tahmin  edebileceği  türde  sorular  vardı. 
Bazı  bileşiklerin  nokta  gruplarının 

bulunması,  bir  nokta  grubunun  karakter 
tablosunun çıkartılması gibi sorular. Fazla 
zorlanmadan  sakin  bir  şekilde  tüm 
soruları  ayrıntılı  bir  şekilde  cevapladım. 
Birkaç  kontrolden  sonra  işim  bitmişti.  O 
sırada  gözüm  Celil'e  takıldı.  Birinci 
sorunun  son  şıkkını  çözmek  için 
uğraşıyordu. Boş bir kağıt çıkarmış, C20'nin 
nokta  grubunu bulabilmek için molekülü 
değişik  şekillerde  çizmeye  çalışıyordu. 
Bunu  görünce  Celil'e  karşı  bir  kızgınlık 
hissettim.  Daha  üç,  bilemedin  dört  saat 
önce  onunla  bu  molekül  üzerinde 
tartışmamış  mıydık?  Celil'e  C20'nin  kübik 
bir  nokta  grubuna  sahip  olduğunu 
göstermek  için  boşuna  uğraşmıştım. 
Çizdiğim  küpler,  karaladığım  kağıtlar; 
hepsi  boşunaymış.  Bunu  unutmak  için 
cevaplarıma tekrar bakmaya karar verdim. 
Cevaplarımı  son  kez  kontrol  ederken 
hatırladığım, hocanın 'on dakikanız kaldı!' 
demesiyle  sınıftaki  birkaç  kişinin  sınavı 
uzatma  talepleriyle  başbaşa  kalmasıydı. 
Sınav  kağıdından  gözlerimi  ayırdığım 
sırada  üşüdüğümü  farkettim.  Heralde 
Celil pencereyi açmış diye düşünerek O'na 
döndüğümde  şaşkınlığı  takip  eden  hafif 
bir  gülümseme  kapladı  yüzümü.  İstem 
dışı olarak hocaya döndüğümde O'nun da 
durumu  farkettiğini  anladım.  O  da 
gülümsüyordu.  Celil  üzerinde  hissetiğim 
sorumluluk  duygusunun  etkisiyle,  onu 
uyandırmak  için  tekrar  sağıma  döndüm. 
Başını  sol  kolunun  üzerine  koymuş, 
sıranın  üzerine  çökmüş  vaziyette 
uyuyordu.  İlk  hamlem  başarısızlıkla 
sonuçlandı,  sadece  eli  sıranın  üzerinden 
aşağıya  doğru  düştü.  Onu  dünyaya 
döndürmek  için  ikinci  bir  hamle  daha 
yapmak gerekti. Uyanırken ne söylediğini 
tam  olarak  anlamadığım,  daha  sonra 
sorduğumda da anlatmadan geçiştirmeye 
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çalıştığı  birşeyler  mırıldanmasını  da 
burada eklemeliyim. Bundan daha ziyade 
benim  aklımda kalan  Celil'in  o  anki  yüz 
ifadesiydi.  Sıradan  başını  kaldırdıktan 
hemen  sonra  Celil'i  muhakkak 
görmeliydiniz.  Saatinin  üzerine  yatmış 
olduğundan  olacak,  sol  yanağında  saat 
büyüklüğündeki  bir  kızarıklıkla  sol 
kolunu  ovuşturuyordu.  Garip  bakışlarını 
anlamsız  bir  gülümseme  takip  etti. 
Yüzünü  benden  çevirir  çevirmez  sınava 
yeni  başlıyormuşcasına  kağıdına  harıl 
harıl  bir şeyler yazmaya başladı.  Evet  bu 
kadar;  dediğim gibi olay bundan ibaretti. 
İlginç  bir  hikaye  ümit  edip  hayal 
kırıklığına  uğramamanız  için  sizi  daha 
yazımın  başında  uyarmıştım.  Pardon, 

birşey daha vardı yazmak istediğim. Onu 
da anlatayım. Sınav bitti, kağıtları hocaya 
verdik. Benim kağıdıma baktı önce. 'Aferin 
Nihat!'  der  gibi  alt  dudağını  büzüştürüp 
başını  birkaç  kere  salladıktan  sonra, 
Celil'in kağıdını eline aldı. Sanırım soruları 
çözemediği  için  uyumuş  olduğunu 
düşündüğü  için  dolu  kağıdı  görünce  bir 
hayli  şaşırdı.  Gülümseyerek  'heralde 
rüyanda çözdün soruları' demesiyle ortam 
iyice  yumuşadı.  Biz  de  gülümsedik. 
Hocadan uzaklaşırken Celil'in bana dönüp 
'hoca  nasıl  anladı?'  demesi  bu  hikayenin 
son cümleleriydi.

Son not:  Bu deneyi  sınav sırasında asla 
denemeye kalkışmayın!

Ferdi KARADAŞ
Texas A&M Üniversitesi Teksas A.B.D.
Doktora Öğrencisi
fkaradas@tamu.edu

   

http://www.kimyasanal.net
“kimyaseverlerin internetteki uğrak yeri”

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 21

http://www.kimyasanal.net/


Tuborg Fabrikası Gezisinden Notlar ve Bira Üretimi

Geziden Kısa Notlar:

İçki  içmenin  sanat  olduğunu  ve  bir 
kimyagerin birinci vazifesinin içki üretip, 
bedava  dağıtmak olduğunu savunan kişi 
sayısını göz önünde bulundurarak, Dokuz 
Eylül  Üniversitesi  Kimya  Öğretmenliği 
bölümü  olarak,  bu  sorumluluğu  yerine 
getirmek  adına  Türk  Tuborg'a  bilimsel 
amaçlı gezi düzenledik. Gezide, bizleri ilk 
olarak fabrika girişindeki Tuborg havuzu 
karşıladı. Doğrusu bu havuzun bir içecek 
fabrikasında  varlığı  hepimizi  şaşırtsa  da 
hem güzel bir ayrıntı hem de fabrika için 
bir  gelir  kaynağı  olduğu  konusunda 
bilgiler  aldık.  Ardından  fabrika 
çalışanlarından  Mehmet  Kaynak'ın 
rehberliğinde  Tuborg'un  geçmişini  ve 
bugününü anlatan bir tanıtım filmi izledik.

Tuborg,  1873  yılında  kurulmuş  olan 
Danimarkalı  bir  şirket  ve ona 
ait  olan bir  markadır.  Tuborg 
"Pilsener" tür bira üretmek için 
kurulmuştur.  1894  yılında 
United Breweries ile birleşmiş, 
1903'te bir  başka Danimarkalı 
firma,  Carlsberg,  ile  kar 
paylaşımı  anlaşması  yapmış 
ve  1970'te  Carlsberg  tarafından tamamen 
satın  alınmıştır.  Bugün Tuborg Carlsberg 
adıyla anılmaktadır [1].

Günümüzde Carlsberg otuz bin çalışanı ve 
yılda  altmış  milyarlık  satış  hacmi  ile 
dünyanın  en  büyük  beş  bira  şirketi 
arasında  yeralmaktadır.  Yüz  kırk  ülkede 
farklı  satış  noktalarında  satışa  sunulan 
Carlsberg dünya bira devlerinden biridir.
Bizlerin misafir olduğu Türk Tuborg Bira 

ve  Malt  Sanayii  A.Ş,  Yaşar  Holding 
tarafından,  Tuborg  Breweries  Ltd. 
ortaklığı  ile  1967  yılında  İzmir-
Pınarbaşı'nda  kurulmuştur.  1969  yılının 
başlarında üretime başlayarak, Türkiye'de 
özel  sektörün  ilk  birası  "Tuborg"u 
piyasaya  sunmuştur.  Türk  Tuborg 
Fabrikası,  yılda  36  bin  ton  malt  ve  300 
milyon  litre  bira  üretim  kapasitesi  ile 
Türkiye'nin  en  büyük  bira  fabrikasıdır. 
Ayrıca kendi maltını kendisi üreten sayılı 
firmalar arasında yer almaktadır [3].

Futbolla  ilgilenen  okuyucularımız 
Tuborg'un  Beşiktaş  ile  Galatasaray 
takımlarının  ve  Euro2004'ün  resmi 
sponsoru  olduğunu  hatırlayacaklardır. 
Sanırım  bu  Fenerbahçeliler'in  hiç  hoşuna 
gitmemiştir   Türk  futboluna  destek 
veren  Danimarkalı  içecek  üreticisine 
sporseverlerin desteği kaçınılmaz.

Üretim  Tesisleri  ve 
Bira Üretimi:
Gezimizin en başında Türk 
Tuborg'un  Kalite  Güvence 
Mühendisi,  Mehmet 
Kaynak,  bizlere  üretim 

tesisinin  dört  bölümde  inceleneceği 
bildirdi. Bunlar: 

 Malt üretimi
 Kaynatma
 Fermantasyon
 Şişeleme

Dolayısıyla biz  de aynı  sıra  ile,  gezimize 
malt  üretim  tesislerinden  başladık. 
Yukarıda da söz ettiğim gibi Tuborg'un bir 
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Şekil-1. Carlsberg / Tuborg Logosu[2]



özelliği  de  kendi  maltını  kendi  üreten 
sayılı bira işletmesi arasında olması. Bu da 
Türk  Tuborg'a  hem  üretim  hem  de 
ekonomik  anlamda  avantajlar 
sağlamaktadır.

I.  Malt  Üretimi: Malt  üretimi  iki 
aşamada  başlamaktadır:  Ön  temizleme, 
Esas temizleme.

Ön  temizleme  işleminde,  tarladan  gelen 
arpa  dışındaki  toprak  vb.  yabancı 
maddeler ayıklanır.  Esas temizlemede ise 
arpa  sınıflandırılır.  Bu  sınıflandırma 
sırasında yemlik arpa,  kırık arpa vb.  yan 
ürünler  açığa  çıkmakta  ve  bunlar  yan 
sanayi  (yem  sanayi  vb.)  dallarına 
pazarlanmaktadır.

Arpayı  sınıflandırdıktan  ve  Tuborg 
birasına uygun arpayı elde ettikten sonra 
ıslatma kısmına geçilir. Islatma tesislerinin 
amacı;  arpaya  su  vererek  çimlenmesini 
başlatmaktır.  Böylece  ham  maddenin  su 
oranı artırılır.  Çimlenme  (ıslatma) süresi 
yaklaşık 15 gündür. Ham madeninin nemi 
bu  işlem  ile  %12'lerden  %40  civarlarına 
kadar çıkarılır. Arpanın suyu tutma oranı 
yerli  ve  yabancı  arpalarda  değişim 
göstermektedir. Yerli arpalar suyu daha 

çok tutarken yabancı arpalarda bu oranda 
düşme  gözlenmiştir.  Islatma  süresi  yerli 
arpalarda  33-34  saat  iken  ithal  arpalarda 
43-44  saat  olabilmektedir.  Islatma 
tesislerinin bir  amacı da arpayı tozlardan 
arındırmaktır. Islatma tesisinin bir parçası 
olan ve çimlendirme amacına hizmet eden 
bir  bölümde  çimlendirme  kasalarıdır. 
Çimlendirme kasalarının amacı; kaynatma 
aşamasında  nişastayı  parçalayacak 
α−Amilaz ve  β−Amilaz enzimlerini 
oluşturmaktır.  Bu işlem enzimlerin  hücre 
dışına  çıkmasında  ve  kaynatmada 
üreticiye  avantaj  sağlamaktadır. 
Çimlendirme  kasalarında  4,5-5  gün 
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MALT
Malt yapımı, bu iş için özel kurulmuş fabrikalarda 
yapılır.  Tuborg  Fabrikası  hem  malt  hem  de  bira 
üretimi için iki işletme şeklinde yapılandırılmıştır. 
Temizlenmiş ve boylarına göre sınıflandırılmış olan 
arpa tanecikleri ıslatma kazanlarında ıslatılır. Arpa 
taneciklerinin  sonraki  durağı  çimlendirme 
kasalarıdır. Arpa burada çimlenirken havalandırılır, 
soğutulur ve nemlendirilir. Çıkan filizin boyu tane 
boyunun dörtte üçünü bulunca çimlendirmeye son 
verilir. Böylece "yeşil malt" elde edilmiş olur. Yeşil 
malt  kavurma  fırınlarında  kurutulur  ve  sonra 
kavrulur. "Ateş darbesi" denilen bu aşamada malta 
aroma kazandırılmış olur. Ardından malt çimlenme 
artıklarından ayrılır  (kökçük vb…); artıklar  küspe 
olarak hayvan beslenmesinde kullanılır. Bu nedenle 
yan  sanayi  dallarına  satılmaktadır.  Arpa  (bkz. 
Şekil-3)  ve  malta  (bkz.  Şekil-4)  dikkatli 
bakmazsanız karıştırabilirsiniz. Farkı içinde…

Şekil-3: Arpa[5]

Şekil-4: Malt[6]

Şekil-2. Farklı maltlardan üretilmiş  
bira örnekleri[4]



bekletilen  ıslatılmış  arpa,  kaynatma 
işlemine hazır hale getirilir.

Yeni  ve eski  fırını  denilen  kısımlarda  ise 
çimlenmesi  tamamlanmış  yeşil  malt 
konveyörlerle taşınarak getirildikten sonra 
kavurma  fırınına  alınır.  Burada  kurutma 
fırını  üstte,  kavurma  fırını  ise  altta 
bulunur.  Böylece  kurutmada  kullanılan 
sıcak  hava  kavurmada  da  kullanılarak 
tasarruf  yapılır.  Fırın  sisteminin  amacı, 
sentezlenen  enzimlerin  aktivitesini 
durdurmaktır;  çünkü  hazırlanan  malt 
stoklarda  saklanır.  Enzim  aktivasyonu 
düşürülerek  maltın  saklanmaya  elverişli 
hale  gelmesi  sağlanır.  Tuborg  çalışanları 
dört  ay  öncesinde  üretime  hazırlanmış 
maltın  hala  stoklarında  bulunduğundan 
bahsetmektedirler.  Bazı  durumlarda  malt 
hemen kullanılmaz ve fırınlama sistemi de 
bunun için geliştirilmiştir.

Maltın  doğrudan  bira  üretimine 
(kaynatma  kısmına)  gönderilmeden  önce 
enzim aktivitesi  durdurulmazsa  enzimler 
tarafından parçalanma devam eder. Bu da 
arpanın çimlenmesine devam etmesine ve 
bitki  haline  gelmesine  neden  olur.  Bu 
nedenle enzim aktiviteleri düşürülmelidir. 
Kavurma, malta gevrek yapı kazandırılıp, 
biraya  has  koku  ve  tadın  kısmen 
oluşturulmasında da etkili bir aşamadır.

Bu  aşamada  bir  soru  akla 
gelmektedir. α−Amilazın  maltı  tamamen 
parçaladığını  nasıl  anlarız?  Tuborg'un 
laboratuvar  sisteminde  bu  analizler 
yapılarak  tam  dönüşüm  sağlandıktan 
sonra  (maltın  gevrekliği,  rutubeti  vb. 
özellikleri  laboratuarlarda  denetlendikten 
sonra) işlemlere devam edilir.

Arpada  nişastanın  varlığını  biliyoruz; 
fakat nişastayı glukoza dönüştürecek olan 
enzimler  mevcut  değildir.  Bu  enzimler 
yukarıdaki işlemler sonunda malt üretimi 
aşamasında  oluşturulur.  Malt  üretimi 
esnasında,  embriyo  enzimlerin  oluşması 
için arpa tanesinin içine bazı  kimyasallar 
eklenir.  (örneğin gibberrellik  asit  (GA3)  ) 
Arpa tanesi çimlenmek için uygun ortam 
isteyecektir,  bira  üreticisi  de  bu  uygun 
ortamı sağlar ve çimlenmeyi başlatır. Arpa 
bitki  olmak  isteyecektir  ve  bunun için 
kökçüklerini,  yaprakçıklarını oluşturmaya 
çalışacaltır.  Bu  amaçla  da  depoladığı 
nişastayı  kullanacaktır.  Ancak  nişastanın 
arpanın kullanabileceği forma gelebilmesi 
için  enzimlerle  parçalanması  gereklidir. 
Arpa  tanesi  de  bunun  için  enzimler 
oluşturur  ve  işte  tam  bu  aşamada  malt 
üretim  işlemi  sonlandırılır.  Malt 
üretiminin  de  amacı  arpadaki  enzimlerin 
açığa çıkmasını sağlamaktır. Buraya kadar 
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MALT ÜRETİMİ
Malt üretimi, arpa taneciklerinin ıslatma kasalarında su 
ile çimlenmesi sonucu başlar. 
a) Su sirkülasyonu ile arpa tanecikleri %42-48 oranına 
kadar  su  ile  zenginleştirilir  ve  havalandırılır.  Su 
embriyodan geçerek taneciğin içine girer ve yaklaşık 24 
saat  sonra  çimlenmenin  ilk  işareti  olan  küçük  beyaz 
kökçük  görünür.  Ardından  arpa  taneleri  çimlenmenin 
beş gün ve üzeri bir dönem boyunca devam etmesi için 
gereken kısma (çimlendirme kasalarına) transfer edilir.
b)  Arpa  taneciğinin 
nemliliği  püskürtme  ile 
kontrol  edilirken,  sıcaklık 
ve  havalandırma  sistemleri 
ile  de  çimlenme  hızı 
denetim  altında 
tutulmaktadır.  Burada 
oluşan  yeşil  malt  kurutma 
işlemine aktarılır.
c)  Malt  üretimi  boyunca 
üretilen hidrolaz, bu aşama 
boyunca  inaktif  hale 
getirilir.  Kurutma  işlemi 
biranın  arzu  edilen  renge 
gelmesini  sağlar.  Burada  gevrek  malt  ve  hayvanların 
beslenmesinde faydalanılan artıklar birbirlerinden ayrılır 
(separatör görevi).

Şekil-5. Malt üretim prosesi[7]



yazdıklarım  malt  üretim  prosesinin  bir 
özetiydi.  Şimdi  hazırladığımız  maltı 
kavurma prosesine geçiyoruz [7] .

Kaynatma  bölümünde  gördüğümüz 
renklerine  göre  ayrılmış  kavrulmuş 
maltlarin  ardından,  bu  işlem  hakkında 
Malt Üretim ve Kaynatma Müdürü, Fatih 
Sevinç,  bizlere  bilgilerini  aktardı.  Malt 
üretimi sonucu enzimler oluştu; peki ama 
bu  ürettiğimiz  malt  hangi  enzimleri 
içermekte?  α−Amilaz,  β−Amilaz,  proteaz, 
lipaz  (az  miktar),  β−Glukanaz  (az 
miktarda;  çünkü  β−Glukan1 arpada 
istenmeyen  bir  maddedir,  proses 
aşamasında  sorun  yaratır,  ancak  uygun 
sıcaklıkta  bu  enzim  yok  olur)  oluşan 
maltımızın  bize  sunduğu  enzimlerdir. 
Kavurma  aşamasında,  üretilen  malttaki 
enzimlerin  aktiviteleri  düşürülmektedir. 
Enzim aktiviteleri diastatik kuvvetle (bize 
toplam  enzim  aktivitesini  verir)  ölçülür. 
Bunun 200 üzeri  olması  istenir.  Bazı  bira 
işletmeleri  diastatik  kuvvet  yanında 
α−Amilaz  aktivitesine  baksa  da  Türk 
Tuborg'da  bu  gerçekleşmemektedir. 
Ayrıca  limit  fermantasyon  derecesi  (yani 
"var  olan  nişastanın  ne  kadarını 
parçalayabiliyoruz?  "  sorusunun  cevabı) 
de  ölçülür.  Böylece  kavurma  işleminden 
gelen malt kaynatma işlemine alınır.

II.  Kaynatma: Kaynatma  aşamasının 
amacı,  nişastayı  parçalayarak  suya 
geçirmektir.  Bunun  için,  malt  ilk  olarak 
suyla  karıştırılır.  Ardından  ezilerek 
öğütüldükten sonra mayşe kabinine gider. 
Ezme  işlemi  önemlidir;  çünkü  maltınızı 
çok ezerseniz süzme işleminde sorunlarla 

1  β−Glukan, arpada istenmeyen bir maddedir; çünkü 
proses  aşamasında  jelatin  haline  gelme,  süzülmeyi 
engelleme  vb.  sorunlar  yaratır,  bu  şekilde  prosesi 
yavaşlatır ve verimi düşürür.

karşılaşırsınız.  Bu  nedenle  maltı  çok 
ezmemeli  ve  kavuz  kısmının  varlığını 
korumalısınız.  Kavuz,  süzme  işleminde 
yardımcı  filtrant  görevi  görmektedir. 
Ezme  işlemi  de  iki  aşamada  gerçekleşir: 
Kaba ezme, ince ezme.

• Kaba ezme: Kavuz bir miktar su alarak 
yumuşak taneden sıyrılır.

• İnce ezme: Geri kalan nişasta daha ince 
parçacıklara ayrılır.

Mayşe  kabına  gitmeden  önce  yardımcı 
malzemeler  eklenir.  Birçok  bira  üreticisi 
yardımcı  madde  (katkı  maddesi) 
kullanmaktadır.  Yardımcı  madde 
kullanmanın  çeşitli  nedenleri  vardır. 
Bunlardan  bazıları:  Daha  ekonomik 
üretim, daha fazla köpük oluşması isteği, 
biranın alkol oranının daha yüksek olması 
isteği  vb.  .  Bu  katkı  maddeleri  diğer 
nişasta  kaynakları,  arpa,  irmik,  şeker, 
glukoz  şurubu,  pirinç  olabilmektedir. 
Tuborg birası ise pirinç içermektedir.

Suyla  karıştırılarak  öğütülen  ve  mayşe 
kabına  gönderilen  bu  karışıma  “mayşe” 
denilir. Su ve malt karışımı mayşe kabında 
değişik  sıcaklıklarda  işleme  tabii  tutulur. 
Bunun  nedeni  enzimlerin  çalışma 
sıcaklıklarının  farklı  olmasıdır.  Enzimleri 
değişik  sıcaklıklarda  çalıştırarak 
mayşedeki  maddelerin  daha  küçük 
parçalara ayrılması sağlanır.

Şekil-6. Mayşe kabı[8]
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45–50  0C'de proteinler ve  β−Glukan 
parçalanır, proteaz aktif hale gelir.
                              

62–64  0C'de  β−Amilaz  aktif  hale 
gelir.

    
72 0C'de α− Amilaz aktif hale gelir.
    
78  0C'de  ise  enzimlerin  aktiviteleri 

iyice düşürülür.

α−Amilaz  enzimi  bir  karbonhidrat 
zincirini  birçok  noktasından  parçalarken 
β−Amilaz  enzimi  uçlarından 
parçalamaktadır.  Bu  sıraya  baktığımızda 
"Keşke  α−Amilaz  önce  parçalasaydı" 
diyebilirsiniz;  eğer  böyle  olsaydı  kolayca 
ve harika bir parçalanma sağlanırdı. Fakat 
görüldüğü gibi iki enzimin de aktif olduğu 
sıcaklık  noktaları  son  derece  farklı.  Bu 
işlemlerden sonra içinde artık daha fazla 
şeker bulunan mayşe süzmeye gönderilir.

Süzmedeki amaç, mayşenin içindeki posa 
kısmından  şırayı  ayırmaktır.  Arpanın 
kavuz  kısmı  burada 
yardımcı  filtrant 
görevi  görür.  Şıra 
posadan  (küspeden) 
ayrıldıktan  sonra 
hem  sterilizasyon 
için  hem  de  aroma 
maddelerinin  eklenmesi  için  kaynatma 

kazanına gönderilir.[9]

Burada  şerbetçi  otu2 eklenir.  Şerbetçi  otu 
biranın  olmazsa  olmazları  arasındadır. 
Şerbetçi  otu biraya acılığını  ve aromasını 
verir,  antiseptik  özelliğini  kazandırır.[11] 
Çeşitli şerbetçi otları vardır. Bazı önceden 
izomerize  edilmiş  şerbetçi  otları 
bulunmaktadır.  Örneğin  CO2 ile  beraber 
ekstrakte edilmiş şerbetçi otu çeşidi vardır. 
Bunların  şıraya  eklenme  zamanları 
farklıdır.  Türk  Tuborg  bitkiden  pellet 
haline  getirilmiş  ve  kaynatma  işleminin 
başında eklenen şerbetçi otunu kullanır.

Aroma  veren  şerbetçi  otları  kaynatma 
sonunda  şıraya  eklenirken,  acılık  veren 
şerbetçi  otu  başlangıçta  eklenir.  Şerbetçi 
otundaki alfa asitler acılık verecek yapıda 
değildir,  bu alfa  asitler  ısıyla  ve sıvıdaki 
kalsiyumlarla izomerizasyon sonucu acılık 
veren  şekle  dönüşür.  Bu  nedenle  acılık 
veren  şerbetçi  otu,  kaynatma  işleminin 
başında  eklenir.  Aroma  veren  şerbetçi 
otunu  sonradan  eklememizin  nedeni  ise 
aromaların buharla uçmasını önlemektir.

Şekil-8. Alfa asitlerin dönüşümü[10]

2 Uçucu  yağlar,  acı  maddeler,  mum,  reçineler,  tanen, 
humulun, lupulun, 100 ün üzerinde aroma maddesi taşır. 
Az dozlarda iştah açıcı, idrar artırıcı, yatıştırıcı etkilere 
sahiptir. Fazla alınırsa bulantı ve kusma yapabilir. 

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 26

 
Şekil-7. Şerbetçi otu[10]-[6]



Kaynatma  sırasında  şerbetçi  otundan 
polifenoller de gelmektedir. Polifenoller ve 
malttan gelen proteinler bileşik oluşturup 
kaynama işlemi sonunda çökerler ve bu da 
biranın  protein  miktarının  düşmesine 
neden  olur.  Proteinin  birada 
istenmemesinin  nedeni,  bulanıklığa  yol 
açmasıdır.  Onun  dışında  proteinlerin 
birada bulunması sağlık, tat vb. yönlerden 
olumsuz  değildir.  Zaten  bulanık  biralar 
piyasada  da  satılmaktadır.  Örneğin 
buğday biraları bulanıktır. Ancak pilsener 
biralar  camsı  şeffaf  görünümdedir  ve 
Tuborg pilsener bira üretmektedir.

Kaynatmanın  başka  bir  faydası  da  şırayı 
sterilize  etmesidir.  Arpa  hasattan  sonra 
birçok  mikroorganizma  ile  dolu  halde 
fabrikaya  gelir.  Bir  arpadan  petri  kabına 
ekim  yaparsanız,  petri  kabının  küflerle 
kaplandığını  gözleyebilirsiniz.  Ama  bu 
birayı  olumsuz  etkilemez.  Diğer 
aşamalarda  bira  oldukça  steril  hale 
getirilmektedir.[13]

Sterilize  etmenin  en  önemli  nedeni; 
fermantasyon  aşamasında  şıranın  saf 

olmasını  sağlamaktır.  Şıranın  bira  olması 
için,  maya  eklendiğinde  şırada  herhangi 
bir  mikroorganizma  bulunmamalıdır. 
Maya  da  anaerob  bir  mikroorganizmadır 
ve  başka mikroorganizmaların  varlığında 
rahat  çalışamaz,  mikroorganizmalar  ile 
yarış  haline  geçer.  Maya  dışında 
mikroorganizmaların  varlığı  biranın 
tadını, kokusunu, yapısını vb. özelliklerini 
birçok  yönden  etkiler.  Bu  nedenlerle 
biraya  şıradan  herhangi  bir 
mikroorganizma gelmesi istenmez. Sadece 
Carlsberg'e  özgü  Tuborg  mayasının 
varlığına hassasiyet  gösterilir.  Bu Tuborg 
için vazgeçilmezdir.

Sterilize edilmiş şırayı 
fermantasyon 
tanklarına 
göndermeden  önce 
bir  de  Whirlpool 
aşaması  vardır.  Bu 
aşamada  dönen  bir 
karıştırıcı  yardımıyla  ortada  bir  anafor 
oluşturulur  ve  yukarıda  bahsettiğimiz, 
çöken  protein  bileşiklerinin  şıradan 
ayrılması sağlanır.

Bu  işleminden  sonra  şıra  fermente 
edilebilir  sıcaklığa  getirilmek  için  ısı 
değiştirici  plakalara  gönderilir  ve  14-17 
0C'ye kadar soğutulur. 
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Şekil-9. Whirlpool tankı[8]

Şekil-10. Whirlpool tankından bir görünüm[8]

Şekil-9. Kaynatma prosesi[12]



Şimdilik bu kadar! Dergimizin bir sonraki 
sayısında  Fermantasyon  ve  Şişeleme 
prosesleri  ile  gezimizden  diğer  notları 

anlatacağım.

Görüşmek dileğiyle…

Nadide ÜNAL
Dokuz Eylül Üniv. Kimya Öğretmenliği
4. Sınıf Öğrencisi
nadidechem@gmail.com

Kaynaklar

[1] Türk Tuborg A.Ş. Hakkında, Tarihçe, http://www.turktuborg.com.tr/kurumsal.aspx?Cat=Cat2_2

[2] www.carlsberggroup.com

[3] Türk Tuborg, Üretim ve Tesisler, http://www.turktuborg.com.tr/kurumsal.aspx?Cat=Cat5_1

[4] Malt, Malt Extract, http://www.ldcarlson.com/public%20catalog/Chapter%2002.htm  (27 Kasım 2007 de 

erişildi)  

[5] www.bulut-as.com.tr/arpa2.jpg

[6] www.schmohz.com/images/beer-malt2.jpeg

[7] Malting Process, http://www.crc.dk/flab/malting.htm

[8] How Beer Is Made, http://www.hofbrauhausnewport.com/beer.html (27 Kasım 2007 de erişildi)  

[9] The Brewing Process, http://en.wikipedia.org/wiki/Brewing#Fermenting

[10] Hops and Hop Product, http://www.crc.dk/flab/hops.htm

[11] Hops, http://en.wikipedia.org/wiki/Hops

[12] Brewhouse Operations, http://www.crc.dk/flab/brewhous.htm

[13] Brewery, http://en.wikipedia.org/wiki/Brewery
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Turnusol

Turnusol  kağıdı,  kimyasal  indikatörlerin 
en  çok  kullanılanıdır.  Turnusol  kağıdı, 
gözlemciye  ortamın  asidik  ya  da  bazik 
olduğu hakkında fikir verir. pH kağıdı gibi 
asitli ve bazlı ortamda renk değiştirir. pH 
değerinin  basit  olarak  0-14  değerleri 
arasında değiştiği bilinir. 0-7 arası, ortamın 
asidik;  7,  nötr;  7-14  arası  da  bazik 
olduğunu  gösterir.  Turnusol  kağıdı 
eğitimle  ilgili  sınıflarda  sıkça  kullanılır. 
Çünkü kullanımı oldukça basittir, özel bir 
yetenek  gerektirmez.

pH, bir  çözeltinin  asitlik veya  bazlık 
derecesini  tarif  eden  ölçü  birimidir.  pH 
hidrojen  iyonun  aktivitesi  cinsinden  bir 
asit veya  bazın derecesini  ifade  etme 
yoluyla  ihtiyaç  duyulan  niceliksel  bilgiyi 
sağlar.  Bir  maddenin  pH değeri  hidrojen 
iyonu  [H+]  ile  hidroksil  iyonunun  [OH−] 
derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer 
H+ derişimi  OH− derişiminden  fazla  ise 
çözelti  asidik;  yani  pH  değeri  7'den 
düşüktür.  Eğer  OH− derişimi  H+ 

derişiminden  fazla  ise  maddemiz  bazik, 
yani pH değeri 7'den büyüktür. Eğer OH− 

ve  H+ iyonlarından  eşit  miktarlarda 
mevcutsa,  madde  pH=7  değerine  sahip 
olmak üzere nötrdür.

pH,  biyolojik  açıdan  da  çok  önemli  bir 
kavramdır. Birçok önemli biyolojik olayda 
basit  bir  pH  değişimi  sebebiyle  büyük 
aksaklıklar  meydana  gelebilir.  Örneğin 
kanın pH'nın 7,3 ile 7,4 arasında kalması 
gerekir.  Vücudumuzdaki  enzimlerin 
aktivitesi  pH'a  oldukça  bağımlıdır. 
Sözkonusu aktivitenin azlığı veya çokluğu 
da başlı başına bir hastalık nedenidir.

Turnusol kağıdı, 1800'lü yıllardan önce J.L. 
Gay-Lussac tarafından kullanılmıştır. 

'Litmus',  yani  'turnusol'  kelimesi  Norveç 
sözlüklerinde  'boya  ya  da  renk' 
anlamlarına karşılık gelir.

Litmus Tozu

Yüzyıllardan  beri  likenler  (mesela 
kuzukulağı)  turnusol  yapımında 
kullanılırlar. Buna ek olarak odun selülozu 
da kullanılır.

Kuzukulağı

Çözelti  olarak  veya  bir  filtre  kağıdına 
emdirilerek  kullanılır.  pH  kağıtları  mavi 
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ya  da  kırmızı  renkte  olabilirler.  Orijinal 
turnusol  kağıdı  mavi  renktedir.  Mavi 
turnusol  kağıdı  asidik ortamlarda 
kırmızıya ve kırmızı turnusol kağıdı bazik 
ortamlarda maviye döner. 

Turnusol  kağıdı  ile  bir  gazın 
pH  derecesini  ölçmek  için, 
turnusol  kağıdını  ıslatmak 
gerekir.  Gaz  suda  çözünür  ve 
bu  sayede  tepkime  olur. 
Turnusol  kağıdının  üretimi 
normal kağıt üretim prosesi ile 
benzer aşamaları içerir.

Turnusolun  aktif  maddesi 
erythrolitmin,  azolitmin 
(C18H10O10N), Spaniolitmin, Leucoorcein ve 
Leucazolitmindir. Erythrolitmin molekülü, 
orseinlerdendir.  Orsein,  likenlerden  elde 
edilen mor-mavi boyaya verilen addır. 20. 
yüzyılda  orseinler  yiyecekleri 
renklendirmek  amacıyla  kullanıldı. 
Kimyasal  yapıları  1960'lara  kadar  takdir 
edilmedi.  Daha  sonra  likenlerin  yapısı 
incelendi.  Hava  varlığında  orsinol  ve 
amonyak, fenopirazon ile bir dizi kimyasal 
tepkimesi sonucu oluşurlar.

Erythrolitmin Molekülü

Orsein,  fenopirazon  türevlerini,  hidroksi 
orsein  ve  amino  orseini,  kapsar.  Hans 
Musso  (1925-  1988)  orseinler  üzerinde 
araştırmalar yapmıştır.

Molekülün  yoğun  rengi,  pi  bağları 
tarafından  ışığın  belirli  dalga  boyunda 
soğurması  ile  oluşmuştur.  Bu  bağlar, 
genellikle  turuncu  bölgedeki  ışığı 
soğurduğundan mavi renkli görünür. 

Molekül  asidin  protonu ile  etkileştiğinde 
daha  kısa  dalga  boyuna  sahip  yeşil  ışığı 
soğurur.  Bu  molekülün  kırmızı 
görünmesine yol açar.

En  sık  olan  turnusol  tepkimeleri  kırmızı 
turnusolun maviye veya mavi turnusolun 
kırmızıya  dönüşmesidir.  Ancak,  bunların 
dışında da tepkimeler vardır. Örneğin, klor 
gazı  mavi  turnusol  kağıdını  beyaza 
döndürür  (Kimyasal  deyimiyle,  turnusol 
kağıdı  ağarmıştır).  Bunu  ortamda  klor 
olup olmadığını araştırırken kullanabiliriz.
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Kaynaklar

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Turnusol_ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1

• http://en.wikipedia.org/wiki/Litmus_test_%28chemistry%29

• http://www.chriscooksey.demon.co.uk/lichen/litmus.htm

• http://www.chriscooksey.demon.co.uk/lichen/orcein.htm

• http://www.chriscooksey.demon.co.uk/lichen/litmus2.htm

• http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2897000062.html

Çakmak Taşı

Günümüzde sıklıkla kullanılan çakmakların, başlıca unsurlarından biri olan çakmak taşı, 
aslında sentetik olarak üretilir ve  “karışık metal” (mischmetal) alaşımı (%78),  demir oksit 
(%20) ve magnezyum oksit (%2) karışımıdır.  Bu karışık 
metal alaşımı ise nadir toprak elementlerinden oluşur ve 
yaklaşık oranı da şu şekildedir:

%50 Ce 
%24 La 
%3 Ne
%3 Pr 

http://www.wildwoodsurvival.com/survival/fire/flintandsteel/RBclarifications.html
Foto: http://www.sxc.hu/photo/246868 (Fotoğrafçının izniyle)
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Göz Yaşartıcı Bombalar

Maalesef,  göstericileri  copla  döverek 
dağıtan  polislere  alışkın  bir  halkız.  1995 
yılının  Mart  ayında,  olimpiyat  deney 
kampı  için  bulunduğum  ODTÜ'deki 
gösteri  ve  ardından  jandarma  ile  çıkan 
hafif  boyutlu çatışma, çöp tenekelerinden 
yapılan barikatlar vs. gördüğüm ilk polis-
halk  çatışmasıydı.  Yine  aynı  günlerde, 
dolmuşla  şehirden  kampüse  dönerken 
arkamda  gerçekleşen 
monologda  anlatılan 
polisten  kaçma,  coplanma 
hikayesi  de  bu  konuda 
hafızama  kazınan  ilk 
anılardan.  Dediğim  gibi  o 
zamanlar  polis  sadece  (!) 
kaba  kuvvet  kullanır,  bir 
nevi  hıncını  genç  yaşlı 
demeden  halkının  (!) 
üzerinden  çıkarırdı. 
Uzaktan  çözüm  olarak  da 
tazyikli  su  fışkırtmak  gibi  dahiyane  bir 
yöntem  kullanırdı.  90'lı  yılların  sonu  ve 
2000'li yılların başına gelince biraz değişik 
sahnelere  tanık  olmaya  başladık.  Türk 
polisi  pozitif  bilimden  faydalanmaya  (!) 
başladı  ve  göz  yaşartıcı  bombalar, 
gösterilerin  vazgeçilmez  unsuru  oldu. 
Robokop elbisesi giyip terminatör edasıyla 
gezen  polislerin  sağa  sola  kontrolsüzce 
fırlattığı  bu  bombalardan  biri 
geçtiğimiz  aylarda 
-hatırlarsanız-  bir  hastanenin 
acil giriş kapısına denk gelmiş 
ve bu olay polisin hedefini ne 
kadar  tutturduğunun  bir 
ölçüsü olmuştu.

Bilimsel  gelişmelerin  -maalesef-  tetikçisi 

olan  savaşlarda  sıklıkla  kullanılmaya 
başlanılan  bu  bombaların  geçmişi  birinci 

dünya  savaşına  (ve  biraz 
öncesine) ya da o zamanki 
ismiyle  'Büyük  Savaş'a 
kadar  gitmekte.  Hatta,bu 
savaşta  asker  olarak 
savaşan  Hitler'in 
Almanya'da  ilk 
yükselmeye  başladığı 
dönemleri  konu  alan  bir 
dizi  filmde  [1]  izlediğim 
kadarıyla  da,  Hitler,  göz 
yaşartıcı  bombaların 
kurbanlarından biri imiş.

Paris  polisi  tarafından  1912'de  banka 
soyguncularının  üzerine  sıkılan  etil 
bromoasetat,  kayıtlara  geçen  ilk  sivil 
amaçla kullanılan göz yaşartıcı  bombadır 
[2].  1970'lere  kadar  kullanılan  etil 
bromoasetat,  zehirli  olduğu  için  artık 
günümüzde kullanılmamaktadır.

Hala  kullanımda  olan  en 
yaygın  göz  yaşartıcı  madde 
ise  klorobenzilidin 
malononitrildir (CS) 
(Şekil-1) ve geçmişi 1920'lere 
kadar uzanmaktadir. NŞA'da 

katı  halde  bulunan  CS  suda  oldukça  az 
çözünürken  CH2Cl2  gibi  organik 
çözücülerde  kolaylıkla  çözmek  mümkün. 
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Aslında göz yaşartıcı bombaların etken 
maddeleri katı ya da sıvı olan maddeler,  

fakat deodorantlardaki gibi sprey seklinde  
itici gazlarla birlikte kullanıldıgı için bazı  
zamanlar “göz yaşartıcı gaz” adı ile de  

kullanılmaktadır.

Kaynak: Banksy. http:www.banksy.co.uk



Biberimsi,  yakıcı  ve  keskin  bir 
kokusundan dolayı  çok kolay bir  şekilde 
hissedilmektedir.  Anında  etki  eden  bir 
özelliğe sahip  ve 0,004 g/m3  derişimlerde 
hissedilebilmekte  ve  3  mg/m3 derişimde 
ise dayanılmaz bir noktaya ulaşmaktadır. 
Ölümcül dozu ise 2500 mg/m3'tür.

Bir  başka  yaygın  göz 
yaşartıcı  madde  ise  CN 
kısaltması  ile 
kloroasetofenon'dur. 
1950'lerden  önce 

savaşlarda  kullanılan  bir  kimyasal  iken 
günümüzde,  sivil  amaçla 
kullanılmaktadır.

Oldukça  etkili  bir  göz  yaşartıcı  madde 
olan  CN,  katı  bir  madde  olup,  hidrolize 
dayanıklı  ve  elma  çiçeği  kokusuna 
sahiptir.  Hissedilme  derişimi  CS'ye  göre 
daha yüksek (1 mg/m3) olmasına rağmen, 
ölümcül dozu daha düşüktür (850 mg/m3). 
Yüksek  maruziyetlerde  kimyasal  göz 
yanmalarına  neden  olmakta  ve  5  mg/m3 

derişimin  üstünde  dayanılmaz  noktaya 
ulaşmaktadır.

Nisbeten daha az kullanılan ve tarihi çok 
eskilere  gitmeyen  göz  yaşartıcı 

maddelerden,  CR 
kısaltmalı 
dibenz[b,f]1:4-
okzazepin  ise 
görece  olarak 
(CS'ye  oranla)  daha  az  zehirli  (ölümcül 
doz  =  10000  mg/m3)  ve  daha  etkili 
(hissedilme  derişimi  =  0,002  mg/m3) 
olduğu için ileride daha yaygın kullanım 
bulabilecek kimyasal bir  madde.  Suda ve 
etanol  gibi  organik  çözücülerde 
çözünebilen  CR,  %0,1'lik  su-propilen 
glikol  çözeltisi  halinde  kullanılmakta  ve 
hidrolize  karşı  oldukça  dayanıklı  olması 
nedeniyle,  kullanım sonrası doğada uzun 
süre kalabilmektedir.

Kendisini acı biberin etkin maddesi olarak 
bildigimiz kapsaisin ise biber gazı ismiyle 
oldukca yaygın kullanılan göz yaşartıcı ve 
gözteri  dağıtıcı  maddedir.  Ayrıca,  kişisel 
savunma  veya  hayvanlardan  korunma 
amaçlı  -özellikle  kampçıların  ayı 
saldırılarına karşı- kullanımı için piyasada 
satılmaktadır  (Eğer  bir  gün  İstanbul’da 
yaşamaya  başlarsam  yanımda  sürekli 
taşıyacağım 3 şeyden biri olacak kendisi). 
Göz  yaşartmasının  yanı  sıra,  hassas  deri 
dokusunda  yanma  ve  tahrişe  de  neden 
olmaktadır.
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Acı’ların molekülü: Kapsaisin

Acı biberin aktif maddesi olan Kapsaisin, oldukça kuvvetli ve kararlı, -bilindiği  
kadarıyla- doğada sadece acı biberlerde kristal olarak oluşan bir alkaloiddir.



Daha  bir  çok  örneği  olan  bu  maddelere 
genel olarak göz yaşartıcı bomba dense de, 
bu  kimyasal  silahlar  geride  sadece  sulu 
gözler bırakmıyor.  Kimisinin etki alanları 
daha  farklı.  Bazıları  göz  yaşartmasından 
ziyade,  kusturma özelliğine sahip.  Ancak 
en  hassas  organlardan  biri  olan  gözün 
etkilenmesi  ön  planda.  Solunum yolu  ve 
deriyi  de  tahriş  ederek  etkili  olabilen  bu 
maddelerin  genel  özellikleri  sadece  bu 
organlara etki edip, insanları geçici süreyle 

etkisiz hale getirmektir. Ölümcül ve zararlı 
dozları  oldukça  fazla  olmasına  rağmen 
tamamen masum olmayan bu maddelere 
uzun  süre  maruziyetten  kaynaklanan 
ölümler  de  maalesef  gerçekleşmiştir. 
Gönül  ister  ki,  gelecekte,  bu  tür 
maddelerin ve şiddetin kullanılmadığı bir 
dünya  yaratabilelim,   diyerek  toplumsal 
mesajımızı verip, ölçüsüz şiddet kullanan 
her  türlü  insandan  uzak  kalmanız 
dileklerimi sunuyorum. 
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Tarih bizi biraz eskilere,  1816 yılına götürdüğünde, Bucholtz'un, ilk olarak acı  
biberin acı kısmını organik çözücüler yardımı ile ayırmış olduğunu; 1846 yılında  
da  isim  babası  Thresh  tarafından,  kapsaisin’in kristal  olarak  elde  edildiğini  
görmekteyiz. 1964 yılında ise Kosuge ve Inagaki, acı biberin acı kısmına katkıda  
bulunan,  dihidrokapsaisin,  homokapsaisin,  homodihidrokapsaisin,  
nordihidrokapsaisin gibi  diğer  "kapsaisinoid"leri  ayırarak  tanımlamışlardır.  
Bize,  yerine  göre  iştah  açıcı,  mükemmel  lezzetteki  acı  tadı  veren  tüm  bu  
kapsaisinoidler  olmasına  karşın,  bu  rolde  büyük  payı  kapsaisin  ve  
dihidrokapsaisin almaktadır [3].

Kapsaisinin verdiği acı üzerine belki de en çok çalışan Wilbur Scoville,  1912 
yılında, bunu bir skalaya uydurarak, saf haldeki kapsaisin için her ne hikmetse 16  
milyon Scoville birimini  uygun görmüştür.  Elbette  ki  Scoville’in  bu birimi  
objektiflikten  uzak  olmasından  dolayı  bilimsel  olarak  pek  kabul  edilmese  de  
günümüzde  acı  biber  delileri  (deli  dedim  cidden  deli  oluyor  insan  bazen  :).)  
tarafından acı biberleri sınıflandırmakta kullanılmaktadır. Günümüzdeki en acı  
biberlerin  300.000 ila 1.000.000 Scoville  biriminde olduğu kabul edilmektedir  
[4].

Laboratuvarda acı biberlerden kapsaisin elde etmek mümkün (acı biber tarlanız  
olsa fena olmaz bunun için) ama saf olan bir acının, acıdan daha da öte acılar  
getireceğini hesaba katmak gerekir. Saf kapsaisin, dilinizi, dudağınızı şişirmekle  
kalmayıp,  koruyucu  elbise  ve  maske  takmanıza  neden  olacak  kadar  tehlikeli  
durumlar arz etmektedir. Eeee boşuna denmiyor, her seyin fazlası zararlıdır diye.
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Kına ve Ceviz

Düğünlerin  vazgeçilmez  geleneği  kına,  yüzyıllardır  bir  çok  kültürden insanın  ellerini, 
saçlarını vs. süslemekte. Doğal bir boya olan ve bitkisinden elde edilen kınanın, içerdiği 

aktif etken boyar madde olan hennotannik asitin yapısı oldukça basit:
Taze  ceviz  soyanların  da  çok  iyi  bildiği,  elleri 
boyayan, karartan  juglon isimli ceviz kabuğundan elde 
edilen, organik madde ile de izomerik yapıdadırlar: 

Aslında her ikisinin de deriyi boyama mekanizması 
aynıdır.  Organik  kimyada  oldukça  iyi  bilinen 

Micheal  katılma  tepkimesiyle,  deri  üzerindeki  proteinlerin  serbest amino 
veya  diğer  nükleofilik  grupların  saldırısıyla  bu  etken  maddeleri  deriye  bağlayıp,  UV 
ışınları soğurmalarına neden olur ve deriyi karartır. 

Dweek, A. C. "Natural ingredients for colouring and styling". Int. J. Cosmetic Sci. 24: 2002, 287–302.
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Prof. Dr. Mehmet YAMAN İle Söyleşi

5N + 1K ile sohbetimiz…
Ne: Fırat  Üniversitesi  Fen  Edebiyat 
Fakültesi  Kimya  Bölümü 
akademisyenlerinden  Prof.  Dr.  Mehmet 
YAMAN ile  bilimsel  çalışmalar hakkında 
söyleşi
Nerede: Elazığ Harput, Buzluk Tesisleri
Ne zaman: 20.07.2008 Pazar, Saat: 18:18
Niye: Analitik  Kimya  alanındaki 
gelişmelerden bahsetmek amacıyla

Kim: Prof. Dr. Mehmet YAMAN

1960 yılında güneydoğunun sarp ve yalçın 
dağları  arasında  2  katlı  bir  evde 
doğmuştur.  Daha  7  yaşındayken 
babasını  kaybeden  Mehmet 
YAMAN,  kardeşleri  arasında  en 
büyük  olduğu  için  ailenin  tüm 
yükünü  üzerinde  taşımaya 
başlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini 
Ergani/Diyarbakır'da 
tamamlamıştır.  12  Eylül  1980 
gecesi yüksek öğrenimini yapmak 
üzere  Elazığ'a  gelmiştir. 
Mühendislik  Fakültesi,  Kimya 
Mühendisliği  Bölümü'nü 
başarıyla  tamamlamıştır.  Yüksek 
lisansını  Fırat  Üniversitesi  Fen  Bilimleri 
Enstitüsü'nde,  doktorasını  ise  İnönü 
Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Bilimsel  çalışmalarında  uluslar  arası 
endeksli  yayın  sayısının  yanı  sıra,  etki 
faktörü  yüksek  olan  dergilerde  yayın 
yapmayı  benimsemiştir.  Bunun  sonucu 
olarak 1999 yılında JAAS dergisindeki bir 
makalesinden  dolayı  merkezi  Kanada'da 
bulunan -laboratuarlar arası- karşılaştırma 

programına  davet  edilmiştir.  Yine  etki 
faktörü yüksek olan diğer makalelerinden 
dolayı  2005  yılında  uluslar  arası 
International  Journal  of  Pure  &  Applied  
Chemistry  (IJPAC) dergisinin  baş 
editörlüğüne  davet  edilmiştir.  Derginin 
kısa  sürede  kabul  görmesi  sonucu, 
sahasında en yüksek etki faktörüne sahip 
olan  Current  Medicinal  Chemistry 
dergisinde  review makale  yazması  için 
davet  edilmiştir.  2006  yılında  Pakistan 
Yükseköğretim  Kurulu  tarafından 
Pakistan'daki  100  üniversiteye  video 
konferans  sistemi  ile  konferanslar  dizisi 
vermesi  için  davet  edilmiştir.  2006-2007 

yıllarında bu konferansları düzenli olarak 
vermiştir.  Son olarak 2008 yılında uluslar 
arası katılımlı "IV. Ulusal Analitik Kimya 
Kongresi"nin  düzenleme  kurulu 
başkanlığını  yapmıştır.  Türkiye'nin  her 
yerinden  250  bilim  insanının  katıldığı 
kongre,  bilimsel  ve  sosyal  yönden  tüm 
katılımcıların takdirini kazanmıştır.
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Y.S.  :  Merhaba  hocam.  Hoşgeldiniz.  23 
yıldır  Fırat  Üniversitesi  Kimya 
Bölümü'nde  akademisyen  olarak  görev 
yapıyorsunuz.  Üniversitemizin  gelişim 
sürecinde önemli yer tutan birisi  olarak 
izlenimleriniz  nelerdir?  Bölümümüzün, 
diğer  kimya  bölümleri  arasındaki  yeri 
hakkında neler söylemek isterdiniz?

M.Y.  : Bölümümüzün  diğer  kimya 
bölümleri  arasındaki  yeri  öğretim 
üyelerinin  akademik çalışmalarının  sayısı 
açısından  Türkiye'nin  ilk  3  üniversitesi 
arasındadır. Bunun sonucu olarak öğretim 
üyeleri  bu  bilimsel  birikimlerini 
öğrencilerine  aktardıkları  için,  mezun 
öğrencilerimiz  de  Türkiye  ortalamasının 
üzerindedir diye düşünüyorum.

Y.S.  :  Analitik  kimyanın  bilim  ve 
sanayideki  yeri  ve  önemini  özetlemek 
gerekirse,  bu  konudaki  fikirleriniz 
nelerdir?  Kimyanın  bu  önemli  dalını 
seçmenizde  etkili  olan  temel  neden 
neydi?

M.Y.  :  Bilim  ve  sanayinin  temelini 
oluşturan  fen,  mühendislik  ve  tıp  bilim 
dallarının  hemen  hemen  bütün  alt 
dallarında  bilimsel  araştırma  yapmak, 
kimyasal  analiz  sonuçlarının 
değerlendirilmesine  dayanmaktadır.  Bu 
bağlamda analitik kimyanın hemen bütün 
bilim  dallarındaki  gelişmelere  öncülük 
etme  potansiyeli  vardır.  Analitik  kimya 
dalı, kimyanın bütün dallarına temel teşkil 
eder.  Çevremdeki  olaylara  yaklaşımım 
tıpkı bir analitik kimya araştırması gibidir. 
Bu dalı yaşantıma uyguladığımı rahatlıkla 
söyleyebilirim.  Bu  dalı  seçmemde  de  en 
büyük etken budur diye düşünüyorum.

Y.S.  :  Analitik  Kimya  hangi  alanlara 
doğru  gelişiyor?  Kimyanın  en  fazla 
gelişen  dallarından  biri  olarak  gözüken 
bu  dal  için  öngördüğünüz  gelişmeler 
nelerdir?

M.Y. :  Gelişmiş ülkelerde 10 yılda bir bu 
sorunun  cevabı  değişir.  1960-1980  yılları 
arasında eser metal analizleri revaçtayken, 
1980-2000  yılları  arasında  türlendirme 
çalışmaları  önem  kazanmıştır.  Ancak 
günümüzde,  gelişmiş  olan  ülkelerde 
organik eser bileşenlerin tayinine daha çok 
çalışılmaktadır.

Diğer taraftan gelişmiş ülke grubunda yer 
almayan ülkelerde -bazı istisnalar hariç- 40 
yıldır  aynı  konular  çalışılmaktadır.  Bilim 
ve  teknolojinin  gelişmesi  ve 
yaygınlaşmasına paralel olarak ppb (µg/lt 
veya  µg/kg)  düzeyinde  ve  altındaki 
inorganik ve organik bileşenlerin tayinine 
daha çok ihtiyaç  olacaktır.  Bu düzeydeki 
bileşenlerin  tayinine  ilişkin  metotlar  ve 
doğruluğunu  olumsuz  etkileyen 
girişimlerin  giderilmesi  çalışmalarının 
daha  fazla  önem  kazanacağını 
düşünmekteyim.

Y.S.  :  Lisans  eğitimini devam ettiren ve 
akademisyen  olmak  isteyen  öğrencilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

M.Y.  :  Lisans  öğretiminde  öğretilen  her 
konunun  kavranarak  öğrenilmesi 
önyargısız  akademisyen  seçimi  için 
yeterlidir. Gerisini siz tamamlayabilirsiniz. 
Bu  arada  dünyada  bilim  ve  iletişim  dili 
haline gelen İngilizceyi okuyup anlamaya 
çalışmaları  gerektiğini  söylememe  gerek 
yoktur herhalde.
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Y.S. : Çok yoğun bir çalışma temposunda 
geçen  oldukça  hareketli  bir  yaşantınız 
var.  Üzerinde  çalışmakta  olduğunuz 
projelerinizden  biraz  bahseder  misiniz? 
Ulusal ve uluslar arası çapta ses getirecek 
araştırmalarınız  nelerdir?  Gelecekte 
bizleri neler bekliyor?..

M.Y. :  20'yi aşan desteklenmiş projelerim 
arasından  şu  an  devam  etmekte  olan 
birkaç tanesini sayacak olursak;

TÜBİTAK  tarafından  desteklenen  "Doğu 
Anadolu  Fay  Zonu  yakın  çevresindeki 
sıcak  ve  mineralli  sularda,  iz  element  ve 
izotop  değişimlerinin  periyodik  olarak 
izlenmesi  ve  olası  depremlerle  olan 
ilişkisinin araştırılması" isimli projemizde, 
analitik  kimya  yardımıyla  depremler 
önceden  belirlenebilir  mi?  sorusunun 
cevabını öğreneceğiz.

Yine  TÜBİTAK  tarafından  desteklenen 
"Maden  (Elazığ  ilçesi)  bakır  yatağı 
çevresindeki  toprak  ve  su  örneklerindeki 
değişik  metal  düzeylerinin  belirlenmesi" 
isimli  projemiz  yeni  bitti.  Çalışmalarına 
yeni  başlanan  ve  TÜBİTAK  tarafından 
desteklenen  "Arsenik  Türlemesi  ve  Gıda 
Örneklerine  Uygulanması"  isimli 
projemizde  ise  Elazığ'da  yaygınlaşan 

kanser  vakalarında  beslenmenin  rolünün 
olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 
Son  olarak  da  Elazığ'da  yaygınlaşan 
kanser  vakalarında  beslenmenin  rolünün 
olup  olmadığını  belirlemek  amacıyla 
başlattığımız  bir  projemizde  "Elazığ 
bölgesinde  kanser  vakalarında  görülen 
artışta  gıda  örneklerindeki  organik 
kanserojenlerin  etkisinin  araştırılması"nı 
kapsamaktadır.

Y.S. : Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mıdır?

M.Y.  :  Günümüzde,  bilim  ve  teknoloji 
üretemeyen  ülkelerin  yaşam  haklarının 
dahi büyük bir tehlike altında olacağı açık 
olarak  bilinmektedir.  Bilim  ve  teknoloji 
üretenlerin  yetiştikleri  fabrika  ise  yeterli 
birikime  sahip  kaliteli  öğretim 
elemanlarının  yönetici  ve  etkin  olduğu 
üniversitelerdir.  Bunun içindir ki modern 
toplumlarda,  kaliteli  eğitim  ve  öğretime 
verilen  önem  geri  kalmış  toplumlardaki 
okuma  yazma  seferberliğine  verilen 
önemden  daha  fazladır.  Yine  bunun 
içindir  ki,  Malezya  yönetimi  kalkınma 
hamlesini  borçlu  olduğu  silikon  vadisini 
1.9 milyar dolara kurduğunda, 2.9 milyar 
dolar  da  kaliteli  insan  yetiştirmek  için 
harcamaya karar  vermişti.   Bütün bunlar 
dikkate  alındığında,  bilimde  bir  hamle 
yapmayı  düşünen,  bölgesel,  ulusal  ve 
uluslar  arası  ölçüde  toplumsal  gelişmeye 
katkıda  bulunmayı  hedefleyen ülkemiz 
yöneticilerinin, yükseköğretimde 
mükemmelliği  yakalamak  için,  uluslar 
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arası  düzeyde  kaliteli  lisans  mezunu, 
araştırmacı  ve  özellikle  akademisyen 
yetiştirmeyi  başarması  gerekmektedir. 
Bunu  başarması  için  de  hem  akademik 
yükseltilmelerde,  hem  de  üniversitelere 
bölüm  başkanı,  dekan  ve  rektör  gibi 
yöneticilerin  atanmalarında  gelişmiş 
ülkelerin  uygulamaları  dikkate 
alınmalıdır.  Böylece  diğer  öğretim 
üyelerine  göre  yüksek  bir  akademik 
performansa  sahip  yöneticilerle 
akademisyenler  arasında  daha  kolay 
sağlanacak  iletişim,  daha  kaliteli  bilimsel 
çalışmaların yapılmasıyla sonuçlanacaktır. 
Özellikle,  yurtdışı  bilim  çevrelerinde  hiç 

yayın yapmamış, uluslar arası kongrelerde 
sözlü  bildiri  sunmamış,  bir  yabancı  dili 
bile  konuşamayan,  yaptıkları  ile  yurt 
içinde  kendi  bilim  alanında  bile 
tanınmayan  kimselerin  rektörlük 
seçimlerine  girip  çok  oy  aldı  diye 
atanmaları  yüksek  öğrenimle  ilgili  bütün 
problemlerin  ana  nedenidir. Böyle 
yöneticilerle  ne  kadar  milyar  dolar 
harcanırsa  harcansın  ülkemizin  bilim 
düzeyinin artmayacağı açıktır.

Y.S. : Hocam çok teşekkür ederim.

M.Y. : Ben de teşekkür ederim.

Yılmaz SEÇKİNER
Fırat Üniversitesi, Kimya Bölümü
4. Sınıf Öğrencisi
yilmazst@bilgeturk.net

http://www.katalizör.net
“KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi”
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Ödüllü Soru

0,1  M  NH4CN  çözeltisinin  pH'ı  kaçtır? 
(pH'ı  şudur  şeklindeki  cevaplar  doğru 
olsalar  bile  kabulümüz  değildir.  Sadece 
çözüm  yolu  gösterilerek  verilen  cevaplar 
kabul edilecektir.)

Cevaplarınızı katalizor@kimyasanal.net
adresine yollayabilirsiniz.

2. sayıdaki ödüllü sorunun cevabı:

En kuvvetli  katı  doğal  organik asit,  yarı-
kare  asidi  olarak  da  bilinen 
moniliformin'dir  ve  pKa'sı  0.88 olarak 
ölçülmüştür.[1]  Doğada  sodyum  veya 
potasyum tuzu halinde bulunur. 
Yapısı, kare asidine cok benzer. Tek farkı, -
OH  gruplarından  birinin  yerine  -H 
olmasıdır.  Bu  kadar  asidik  olmasinin 
nedeni de,  protonunu kaybetmesi sonucu 
oluşan anyonun molekül üzerinde çok iyi 

bir  şekilde  delokalize  olup 
kararlılaşmasıdır. İpucu olarak verdiğimiz 
mısır  fotoğrafının  nedeni  ise,  mısırın 
küflenmesi  sonucu oluşan bir  mantardan 
elde ediliyor oluşudur. Sadece mısır değil 
daha  bir  çok  tahıl,  meyve  ve  sebzenin 
küflenmesiyle  de  oluşmaktadır.  Bir 
mikotoksindir  ve  civcivler  için  oldukça 
zehirlidir.[2]

[1] H.-D. Scharf, H. Frauenrath, W. Pinske, Chem. Ber., 1978, 111, 168-182 
[2] http://www.fermentek.co.il/moniliformin.htm

 2. sayıdaki soruyu doğru bilen çıkmadığı için ödül verilememiştir.
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Sizden Gelenler...

Öncelikle  Türkiye'de  böyle  muazzam  bir 
misyon  üstlenen  ve  emeği  geçen  sizlere 
teşekkürü  bir  borç  bilirim.  Türkçe  yayın 
olarak  yararlanabileceğimiz  bu  eserleri 
bütün meslektaş adaylarıma ve bu konuda 
sektörde payı  olan herkesin yararlanması 
gerektiği  kanaatindeyim.  Çok  güzel  ve 
içeriği  olarak  bilimsellik  yolunda  fikir 
edinebilecegimiz  bir  yapıt  olacağına 
şimdiden  eminim.  Emeğinize  katkıda 
bulunabilecek  kişilerin  her  geçen  gün 
artması ve yaygınlaşması dileğiyle. Size ve 
emeğinize saygılar. Başarılar diliyorum.

EERKANRKAN G GÜLÜL

Öncelikle  bu  kimya  dergisini  kimyacı 
olmayan  ama  kimya  ile  ilgili  biri  olarak 
çok  beğendiğimi  söylemek  istiyorum. 
Derginin  içeriğinin  oluşturulmasında 
katkısı  olan  tüm  arkadaşların  da 
başarılarının devamını diliyorum.

FFARUKARUK G GÜMÜŞÜMÜŞ

Çalışmalarınız  devamını bekliyoruz. 
Arkadaşlarımızın  böyle  kaliteli  bir 
çalışmasını görmek şahsımı gururlandırdı.

SSEBAHATTİNEBAHATTİN Z ZİYANAKİYANAK

 

Tebrikler...  Başlangıç  için  oldukça  güzel 
bir  dergi  olmuş.  Haddim  olmayarak 
sizlere  bir  öneride  bulunmak  isterim. 
Derginizde  sizin  tecrübelerinizin  ve 
yurtdışındaki  hatıralarınızın  (ki  çokça 
olduğundan  şüphem  yok)  yer  aldığı  bir 
bölüm  olması  güzel  olacaktır 
kanaatindeyim.  İlerde  daha  da  iyilerini 
ortaya koymanız dileğiyle.

M. M. BBURAKURAK K KAPLANAPLAN

Bir  gece  vakti  internette  kimya  ile  ilgili 
sitelerde  dolaşırken  derginiz  ile 
karşılaştım. İnanın bana çok sevindim. Bir 
zamanlar  böyle  bir  kimya  dergisi 
çıkarmayı  hayal  etmiştim.  Ama  çok 
satılmaz,  maliyeti  kurtaramaz  diye  de 
düşünmüştüm.  Böyle  bir  dergiye 
ülkemizin,  üniversitelermizin  kimya 
okuyan,  kimyaya  merak  duyan  bir  çok 
insanın ve kimya öğretmenlerinin ihtiyacı 
vardı.  Hayallerimin  sizin  gibi  kariyer 
yapan  ve  yapmış  bilim  insanları 
tarafından  gerçekleşmesi  -sanki  kendim 
çıkarmış  gibi-  beni  çok  mutlu  etti.  Bu 
derginin kimya bilimi yanında bir çok eski 
dosları  da  biraraya  getireceğine  hatta 
irtibatı  kopmuş  bir  çok  kimyacıyı  tekrar 
birbirine  bağlamaya  vesile  olacağı 
kanaatindeyim.  3.  sayınızı  şimdiden 
merak ediyorum.

MMURATURAT A ALTUNKAYALTUNKAYA
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Yazı Formatı

İlk sayının ardından dergiye gösterilen ilgiyi ve övgüleri görmek büyük mutluluk verici. 
İlginin yanısıra bir çok okurumuz da, dergide yayımlamak üzere yazılar yolladılar. Bir 
çoğuna  cevap  verdik  ama  cevap  veremediklerimiz  de  oldu  (bkz:  cevab  veremedi). 
Dergimize yollayacağınız yazıların, tamamen kendinize ait ve başka bir yayın organında 
(internet  harici)  yayımlanmamış  olması  gerekmektedir.  Bu  konudaki  detaylar  için 
Katalizör Anayasası'na bakabilirsiniz. Ancak, yazınızın değerlendirmeye alınması için, 
aşağıdaki  formatlara  uygun  bir  şekilde  yollamanız  gerekmektedir.  Aksi  takdirde, 
herhangi bir cevap vermeme hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Dosyanın Türü: Openoffice veya MS Word dosyası (pdf veya docx kabul etmiyoruz.)
Sütun Sayısı: Tek sütunlu
Yazı tipi: Book Antiqua

Font büyüklüğü 
Anabaşlıklar: 16 punto
Alt başlıklar: 14 punto
Normal yazılar: 12 punto
Satırlar arası mesafe: Exactly 16

Şekil-Resim yazıları: 
Metin içindeyken koyu ve 12 punto
Şekillerin altında ortalı, italik ve 8 punto

Kaynaklardaki maddeler 10 punto olacak 
Web adreslerinin altı çizgili olmayacak

Yazar Bilgileri: 
Vesikalık tarzında, klasik veya dinamik bir foto (en az 150 x 200 piksel
Ünvan isim ve soyisim şeklinde koyu, soyisim büyük harflerle
altına üniversite, enstitü, çalıştığı kurum vs.
altına yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, görevi vs.
altına mail adresi.

Göndermek istediğiniz yazıları

katalizor@kimyasanal.net
adresine mail atabilirsiniz.
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