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Geçen yıl Kimya Zümresi olarak öğrencilerimize önerdiğimiz proje ko-
nularından biri de oluşturacakları 3 ya da 4 kişilik gruplarla bir kimya dergi-
si hazırlamalarıydı. 11. sınıflara önerdiğimiz bu ödev öğrencilerimiz tarafın-
dan çok ilgi gördü ve çok güzel sonuçlar elde ettik.

İşte bu sonuçlardan yola çıkarak sizin çalışmalarınızı 
sergileyebileceğiniz bir  dergi hazırlamaya karar verdik. İstedik ki  gençler  
“Kimya ,maddelerin ve onların dönüşümünün bilimidir.”tanımından kurtul-
sunlar ,   “KİMYA  Kim ya! ?” Sorusunu sorsunlar “ Kimya yaşanır, anlatıl-
maz.” fikrini benimsesinler… Araştırırken öğrensinler, öğrenirken eğlensinler  
böylece  insanlığın kimyaya neler borçlu olduğunun farkına varsınlar.

Unutulmamalıdır ki  uygarlık sayısız parçanın bir bütünüdür. Bunların 
en önemlilerinden biri de kimyadır…

                         Emel İffet KÖSE                                                        

 Kimya Öğretmeni
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EDİTÖRLERİMİZ

Gizem Şahin 

     Bu dergide amacımız; Haydarpaşa Lisesi öğrenci-
lerini Kimya alanındaki güncel bilgiler hakkında bilgilendir-
mek, tarihte kimya adına, bilim adına ne olduğu hakkında 
bilgi vermek,  ünlü bilim adamlarının hayatlarını, tezlerini,-
kuramlarını paylaşmak,  gerek sosyal medyada kimyanın ne-
relerde karşımıza çıktığını göstererek gerekse bulmacalarımız 
ile sizleri, değerli okuyucularımızı eğlendirmek… 

     Aslında Kimyanın bizim, öğrencilerin gözünden; 
daha eğlenceli, gizemli ve merak edilen yönlerini ortaya çı-
karıyoruz. Sadece ders odaklı baktığımız Kimyanın dışında 
hayatımızla iç içe olduğumuz Kimyanın ne kadar şaşırtıcı 
olduğunu siz okuyucularımıza göstermeyi hedefliyoruz.      

  KİMYA HİÇ BU KADAR EĞLENCELİ OLMAMIŞTI! 

Ömer Tarık İnce

 Kimyanın sadece bir ders olarak hayatımızda yer 
edinmediği, kimyanın günlük yaşantımızda önemli bir 
yeri olduğunu, vurgulamaya çalıştık. Gerek dergi olarak 
gerekse sosyal medyada bunu yıl boyunca göstermeye çalı-
şacağız.

Barış Baran Yalçın

     Oluşumunda çok emek ve vakit harcadığımız 
Simya Kimya dergimizin ilk sayısını çıkarttığımız için çok 
mutluyum. Dergimizin çıkış amacı sizlere kimyanın sadece 
bir ders olmadığını gösterebilmektir. Sizlere, kimyayla ilgili 
daha önce hiç duymadığınız bazı bilgileri, çeşitli bulmacaları 
ve bilgi dolu yazılarımızı bu dergide birleştirdik. Düzenli 
olarak çıkaracağımız dergimizi takip etmenizi tavsiye ede-
rim.
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Ceyda Tuncer
     Bu dergide genel olarak amacımız; Haydarpaşa Lisesi 
kimya dergisi editörleri olarak, kimya alanında ele aldığımız 
güncel konularla kitle olarak çoğunlukla lise öğrencilerini 
kapsayan bilgi vermek, kimyanın kullanım alanlarını öğrete-
bilmek ve kimyanın hayatımızdaki yerinin daha fazla anla-
şılabilmesini sağlamaktı…
     Kimyayı incelerken de, öğrencilere sunabileceğimiz eği-
tim içeriğine ek olarak hazırlayacağımız eğlenceli çalışmalar 
sayesinde de okuyucuyu sıkmayan bir dergi hazırlamayı ve 
bunu sürdürmeyi hedefliyoruz.
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ISMAIL AKBAY
NASA ‘da çalışan ilk Türk mühendistir.  17 Ekim 1930 
yılında Mudanya ‘nın Zeytinbağı köyünde doğdu. 
Lise öğrenimini  Haydarpaşa Lisesi ‘nde tamamlayan
 İsmail Akbay, üniversite eğitimi için ABD ‘ye gitti
ve 1956 yılında Tennessee Üniversitesi ‘nden
 fizik mühendisi olarak mezun oldu.

Ünlü roket bilimci Dr.  Wernher Von Braun , İsmail Akbay’ı Marshall Uzay Merkezi’nde Apollo 
Saturn V-S1C roketinin F1 motoru entegrasyon çalışmalarını sürdürecek mühendis ekibine seç-
miştir.  Akbay aynı zamanda Apollo - Soyuz Test Projesi ‘nde Saturn 1B/H-1 motor entegrasyon 
çalışmalarında da öncülük etmiştir.  İsmail Akbay 1963-1975 yılları arasında NASA’da yönetim 
kademelerinde görev yapmıştır.

 İsmail Akbay, NASA deneyiminden sonra uzay teknolojilerinin Amerikan uzay sektörüne 
transferi ve diğer federal bütçeli teknolojilerin ticarileştirilmesi alanında çalışmıştır.  Uzay Kam-

pı Türkiye’nin kurulmasında da fikir babalığı yapan Akbay, 1996 yılında bir toplantı sırasında 
Kaya Tuncer ‘e Ege Serbest Bölgesi ‘nde Uzay Kampı kurma fikrinden bahsederek Uzay Kampı 
Türkiye düşüncesinin ilk temellerini atmıştır.  İsmail Akbay, Uzay Kampı Türkiye’nin Haziran 

2000’deki açılış törenine katılıp kampın sonraki gelişim ve ilerlemelerini takip ederek, 2003 yılı 
Temmuz ayındaki zamansız ölümüne kadar Uzay Kampı Türkiye’nin en büyük destekçisi olmuş-
tur.

 İsmail Akbay, NASA’da 31 yıllık çalışma hayatı süresince elde ettiği başarılarla Amerikan uzay 
araştırmalarının öncüleri arasında yer almıştır.  1969’da insanoğlunun ilk kez Ay’a ayak basma-
sından sonra Türkiye’de yayımlanan gazeteler İsmail Akbay’dan söz ederken onu “İnsanoğlunun 
Ay’a Ayak Basmasında Katkısı Olan Türk ” diye tanıtmışlardır.

 2003 yılında ABD’nin Huntsville kentindeki evinde çıkan yangında dumandan boğularak haya-
tını kaybetti.Vefat sebebi ise karısını kurtardıktan sonra köpeğini kurtarma çabasıydı.
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Karbon Fiber Renkli Hale Geliyor

   Karbon fiberin boyanması için bulunan yeni bir yol, 
onları canlı ve renkli kumaşlar olarak dokunmasını 
mümkün kılabilecek.

Karbon fiber, spor aletleri veya askeri teçhizat gibi hafif ve güçlü olması gereken malzemelerin 
ortak bir bileşenidir. Fakat bu materyallerin çoğu daima siyah veya koyu gridir çünkü karbon 
elyaf üzerinde bir boyanın tutunabilmesi son derece zordur.
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     Çin’deki bir grup araştırmacı kimyasal pigment yerine organik renk-
ler kullanarak parlak renkli karbon fiber kumaşlar üretmenin bir yolunu 
buldu. Organik renkler, ışığın mikroskopik veya nano ölçekli özelliklerle 
ilginç şekilde etkileşime girmesinden kaynaklanır, araştırmacılar titanyum 
dioksit tabakası ile onları kaplayarak siyah karbon fiber üzerinde renk 
efektleri üretebiliyor. Bu tabaka tarafından yansıtılan ışığın rengi kalın-
lığını değiştirerek kontrol edilebilir. Ortaya çıkan renkli elyaflar, normal 
karbon fiber kumaşlara benzer mekanik özelliklere sahip olan kumaşlara 
dokunabilir. 50 kez yıkandıktan sonra bile parlak renkte kalabiliyorlar.
Ekip, ileri teknolojili kumaşlar için daha şık renk seçenekleri sunmanın 
yanı sıra yaklaşımlarının gelecekteki optik veya renkli ekran teknolojilerin-
de de uygulamaları olabileceğini söylüyor.
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Ayın Elementi
   Potasyum , bir kimyasal elementtir .  Simgesi K ve atom
 numarası 19 dur.  Potasyum adını izole edildiği Potas olarak da
 bilinen potasyum karbonattan almıştır.  Potasyum yumuşak, gümüş-beyaz 
renkli alkali bir metaldir.  Doğada deniz suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere 
bağlı olarak bulunur.  Havada hızla oksitlenir ve suya karşı da çok aktiftir.  Potasyumun 
pek çok açıdan sodyuma kimyasal olarak benzese de yaşayan organizmalarda, özellikle de 
hayvan hücrelerinde, sodyumdan farklı muamele görür.
Potasyum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. Taze kesilen potasyumun parlak yüzeyi 
havayla temas ettiğinde matlaşır.  Potasyum, metal oksit oluşumu ve hidroksit korozyo-
nunun önlenmesi için havasız ortamlarda saklanmalıdır.  Bu nedenle potasyum örnekleri 
genelde kerosen gibi indirgen ortamlarda depolanır.  Potasyum, diğer alkali metaller gibi 
su ile şiddetli reaksiyona girip hidrojen gazı açığa çıkarır.  Potasyumun su ile reaksyionu 
lityum ve sodyumun su ile reaksiyonundan daha da şiddetlidir, öyle ki bu reaksiyondan 
açığa çıkan ısı hidrojen gazının yanmasına yetecek kadar ısı sağlar.

2 K (k) + 2 H 2 O (s) → H 2 (g) + 2 KOH (k)
  Potasyumun su içindeki yüksek çözünürlüğünü K+ iyonunun sudaki yüksek çözünme enerji-
sine borçludur. Su içindeki potasyum iyonları renksizdir. Sudaki potasyum tadı nedeniyle tespit 
edilebilir. seyreltik çözeltileri tatlı, derişik çözeltileri ise ekşi, bazik veya tuzludur.
 

              

    
 

KI
KIO 3 
KIO 4  
KMnO 4 
 KN 3 
KNO 2 
 KNO 3 
KOH 
KSCN 
 K 2 CO 3

         
         KBr                                                                            
 KBrO 3
 KCN 
 KCl 
  KClO 3 
  KClO 4KF 
 KH 
 KHCO 2 
 KHCO 3 
 KHSO 3
  KHSO 4 
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Aziz Sancar, Sigaranın DNA’ya 
Verdiği Zararın Haritasını Çıkardı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ve UNC Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik 
laboratuvarından çalışma arkadaşı Sarah Graham Kenan, Ulusal Bilimler Akademi-
si Bildiriler Kitabında yayınlanan çalışmalarında sigaranın DNA’ya verdiği zararın 
yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdiklerini bildirdi. Daha 
sonra bu tekniği, yüksek oranda kanserojen olan benzo[α]pyrene‘nin neden olduğu 
tüm hasarları haritalamak için kullandılar.

“Bu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kanser ölümlerinin yaklaşık 
yüzde 30’unu oluşturan bir kanserojen bileşik, ve şimdi ortaya çıkan 
hasarın genom çapında bir haritasına sahibiz. ” Genomun tama-
mında DNA hasarının nasıl tamir edildiğini tam olarak bilebilirsek 
ilaç geliştiricilerine yardımcı oluruz.”

  

Bu gibi haritalar, bilim insanlarının sigara içenlerde kanserlerin savunmasız veya 
dirençli olduğunu ve bu kanserlerden nasıl engellenebileceğini daha iyi anlamaları-
na yardımcı olur. Sancar, hücresel seviyede sigaranın zararlı olduğuna dair böylesine 
önemli ve spesifik kanıtların verilmesinin sigara içenlerin bu kötü alışkanlığı bırak-
masına da yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.
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BaP: Dünyanın En Iyi 
Kimyasal Kanserojeni

     
   
  
   Benzo[α]pyrene (BaP), basit, karbon açısından zengin hidrokarbonların 
bir ailesinin bir üyesidir “polisiklik aromatik hidrokarbon”. Tütün bitkileri 
gibi yanan organik bileşiklerin bir yan ürünüdür. Orman yangınlarından 
dizel motorlara ve barbekü ızgaralarına kadar olan günlük yanma biçimle-
ri havaya, toprağa ve yiyeceğimize çok miktarda BaP verir. Ancak sıradan 
bir hayatta hiçbir şey, sigaradan çıkan BaP dan daha zararlı değildir.

   Tipik olarak, toksik bir hidrokarbon kişiye solunum veya yemek yiye-
rek eriştiğinde, kandaki enzimler daha küçük, daha güvenli moleküllere 
bölerler. BaP için de bu olur, ancak koruyucu reaksiyonlar aynı zamanda 
BaP’nin kendisinden daha kötü olduğu ortaya çıkan benzo [α] piren diol 
epoksit (BPDE) adı verilen bir bileşik üretir.
BPDE, DNA ile kimyasal reaksiyona girerek nükleobaz (nükleotit bazları ) 
guanine çok sıkı bir bağ oluşturur. Bu bağ veya yakınlaşma, genlerin artık 
uygun proteinleri üretemediği ve DNA’nın hücre bölünmesi sırasında düz-
gün şekilde kopyalanamayacağı anlamına gelir.

    Araştırmacı ekibinden Wentao Li, “Bir tümör bastırıcı geninde BPDE 
oluşması ve zamanında onarılamaması, hücrede kanserli kalıcı bir mutas-
yona neden olabilir” diyor.
Sancar son olarak “Bütün bu bilgilerin bazı insanların kansere neden yat-
kınlığının ve hangi sigaraya bağlı mutasyonların akciğer kanserine özellik-
le yol açtığının daha iyi anlaşılmasına yol açacağını” söylüyor.
Ve bu, sırayla, daha fazla hedefleme terapisinin geliştirilmesi için etkileri 
olabilir.
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Kitap ve Film Önerisi
   Mars gezegenine astronotların gönderildi-
ği bir görevde, Mark Watney isimli astronot 
şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak eki-
bi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayat-
tadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. 
Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve da-
yanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına 
dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyon-
larca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim 
insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve 
dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da 
tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...

   Geçtiğimiz yılın en sevilen bilimkurgu 
kitaplarından biri olan Andy Weir imzalı 
The Martian, ülkemizde de yakın zamanda 
“Marslı” adıyla basılmıştı.

   

Dr. Emma Watson, mesleğinde hızla yükselmiş bir araştırmacıdır ve niha-
yet uzun zamandır düşlediği bir deney üzerinde çalışma fırsatı yakalamış-
tır. Bu deney için yapacağı uzay yolculuğu artık bitmek üzere olan evlili-
ğinden daha önemlidir. Yerçekimsiz ortamın farklı canlı türleri üzerindeki 
etkilerini incelemek için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilir. Ne var 
ki birtakım aksaklıklar olur ve işlerin kontrolden çıkmasıyla deney son 
derce tehlikeli bir biyolojik savaşa dönüşür. Emma’yı hem büyülü uzay yol-
culuğunda hem de dünyada zorlu bir mücadele beklemektedir.
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Kimya Olimpiyatları

BULMACADAKİ KELİMELER SOLDAN SAĞA, SAĞDAN SOLA, YUKARIDAN AŞAĞI, 
AŞAĞIDAN YUKARI VE ÇAPRAZ OLABİLİR. 
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YATAY
1. Periyodik sistemdeki yatay sıralar. 
2. Periyodik sistemdeki benzer kimyasal 
özelliğe sahip elementlerden oluşan dikey 
sütunlar. 
3. Sabit hacimli bir miktar gazın basın-
cı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılı olduğu 
kanun. 
4. Bir metal üzerine düşürülen ışığın, me-
tal yüzeyinden elektron koparması olayı. 
5. Proton sayıları aynı nötron sayıları 
farklı ya da bir başka değişle atom numarası 
aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. 

DİKEY
6. Suda çözündüğünde ortama hidro-
jen iyonları (H+) ya da hidronyum iyon-
ları (H3O+) verebilen maddelerdir. 
7. Maddelerin özellikleri ile maddeler 
arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
8. Bir element atomunun değerlik or-
bitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali.
9. 6,02.10^23 adet tanecik, atom veya 
molekül. 
10. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz 
elementler, periyodik tablodaki 8A grubu 
elementleri, asal gaz olarak da bilinirler. 
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Sosyal Medyada Kimya
Tim Blais’in sahipliğini yaptığı ‘Acapellasciense’ adlı 
youtube kanalında gündemde popüler olan şarkıların 
sözlerini bilim adı altında düzenleyerek tekraradan 
söyleyen (parodi) yapan bir youtuber. Yanda görmüş 
olduğunuz video Ed Sheeran’ın Shape of you şarkı-
sının kimya parodisidir. Bu parodiyle İngilizce bir 
şekilde hem kimyadaki  temel bilgileri anlatıyor hem 
de bu bilgilerin şarkının melodisiyle aklımızda kal-
masına yardımcı oluyor. İşte parodinin sözleri:

 

THE MOLECULAR SHAPE OF YOU LYRICS
A dot isn’t the best way to try to sum up how electrons come and go
They are the states of a matter field that follows and equation that Dirac wrote
The Schrodinger part of the whole equation will just lead
In sub-c when it expands
Now get that Coulomb and add it in with a proton
And watch them start to dance
As hydrogen it’s like

“Oh proton I feel your tug
Central potential dip down pulling on me
But I’m not falling in deep
No that would break uncertainty”

“Say oh
Electrons move too much
Slow down your pace and put that orbit on me
Come on now follow my lead
Come come on now follow my lead

Orbitals take the shape they do
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Molecules take the shape they do
Combining states of the quantum rules
Like when a shell goes sp2
For sigma pi double bonding
And as widely as their purview
They spread out in the molecule
Look at benzene in a ring they hold it true
Aromatically bonding

Low high low high low high low high
Aromatically bonding (x3)

Look at benzene in a ring they hold it true
When orbitals take the shape they do

Come bond with me baby, come bond (x8)

Polymers take the shape they do
Combining base-level residues
Like RNA’s ACGU
Look they’re hydrogen bonding!
Peptides make a chain and group
In beta pleat sheets and corkscrews
With these secondary links they fold and move
They’re all over your body

Come bond with me baby, come bond (x6)

You’re a chemical machine
It’s best you knew
That molecules take the shape of you.

Copyright 2017 Tim Blais and A Capella Science
Original music by Ed Sheeran
 

As stable states of the quantum rules
And when a one approaches two
They combine and they’re bonding
Thus hydrogen as a rule
Is found in nature as H2
Energy configuring a molecule
Diatomically bonding

Low high low high low high low high
Diatomically bonding (x3)

Energy cofiguring a molecule
When orbitals take the shape they do

1/2 spin’ll give a lepton a twin
One up one down in the ground state
With S and P in quadruple degeneracy
The second shell can be filled up with eight
The higher angular powers spread out like
 beautiful flowers
In middle families they come into play
Well here’s a carbon with 6e
This ain’t nothing tricksy
But we’re gonna make some methane today
With hydrogen it’s like

“Oh atoms I feel your tug
Got my electrons bugged out pulling on me
Come on now settle round me
I’ll hybridize to sp3”

“Say oh
Carbon here’s touch
Spread out 109.47 degrees
Come on now follow our lead
Come come on now follow our lead”
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Molecules take the shape they do
Combining states of the quantum rules
Like when a shell goes sp2
For sigma pi double bonding
And as widely as their purview
They spread out in the molecule
Look at benzene in a ring they hold it true
Aromatically bonding

Low high low high low high low high
Aromatically bonding (x3)

Look at benzene in a ring they hold it true
When orbitals take the shape they do

Come bond with me baby, come bond (x8)

Polymers take the shape they do
Combining base-level residues
Like RNA’s ACGU
Look they’re hydrogen bonding!
Peptides make a chain and group
In beta pleat sheets and corkscrews
With these secondary links they fold and move
They’re all over your body

Come bond with me baby, come bond (x6)

You’re a chemical machine
It’s best you knew
That molecules take the shape of you.

Copyright 2017 Tim Blais and A Capella Science
Original music by Ed Sheeran
 

‘Basfi ile Deneysel Bilim’ adlı youtube ka-
nalında Basfi ile deneyler yaparak hem 
eğleniyor hem de bilgi sahibi olabiliyoruz. 
Her hafta yayınladığı deney videolarını 
herkese göre basit ve anlaşılır bir şekilde 
yaparak her yaştan öğrencilerle bilimin sır-
larını çözüyor. Yanda da bu haftanın öne-
rilen videosunu görmektesiniz: ‘En Hızlı 
Köpüren Sabun Deneyi’ .

‘Ruhi Çenet Videoları’ adlı kanala sahip 
Ruhi Çenet belirli günlerde izleyenleriyle 
birbirinden ilginç ve gizem dolu bilgileri 
paylaşıyor. Yanda görmüş olduğunuz ‘Dün-
ya Hakkında Hiç Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı 
Gerçek’ adlı videoda insanlara dolu dolu 8 
dakika geçirtiyor.
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Bizi takip etmeyi unutmayın !!!
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ANALİTİK KİMYA
TANIM: Analitik Kimya, Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biridir. Kimyanın bir ör-
nekteki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenen dalıdır. Aynı 
zamanda geleneksel olarak kimyasal denge ve verilerin istatistiksel analiziyle de ilgilenir. Kimya 
biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteli-
ğinin ve niceliğinin belirlenmesini (kimyasal analiz) inceleyen koludur.

TÜRLERİ: Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde 
uygulanır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini 
bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bul-
maya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.

   Kantitatif analiz, metodlar yönünden klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik me-
todlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metodlardır. Maddenin ağırlığı gözönü-
ne alınarak yapılan analize gravimetrik, hacim göz önüne alınarak yapılana da volumetrik ana-
liz denir. Gravimetrik ve volumetrik analizlerin her ikisi de günümüzde çok kullanılmaktadır. 
Bilhassa fen ve şehirciliğin gelişmesiyle, medeniyeti tehdit etmeye başlıyan çevre meselelerinin 
tesbiti çalışmaları bu metodların önemini bir kat daha artırmıştır.

   Modern metodlara İnstrumental metodlar (enstrümental analiz) da denilmekte olup, 1930 
yılından sonra hızlı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu metodlar, maddenin ışık absorbsiyonu, ışık 
emisyonu, magnetik, elektrik, radyoaktiflik gibi özellikleri üzerine kurulmuştur. Bugün sadece 
bir özellik üzerine kurulmuş olan metodlar ciltlerle kitap doldurulacak kadar çoğalmıştır. 

   İnstrumental analiz klasik analizden daha hassas, daha az zaman alıcı ve daha kolay olmakla 
beraber, sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından uzman kimyacılara ihtiyaç gösterir.
Bir analiz için uygulanacak analiz metodu madde miktarına bağlı olarak değişir. 50 mg’dan 
daha fazla madde miktarı ile yapılan analize makro analiz, 10-50 mg arasındaki miktarla yapı-
lan analize yarı-mikro analiz, 1-10 mg arasındaki miktarla yapılan analize mikro analiz, 0,001-1 
mg arasındaki miktarla yapılan analize ultra-mikro analiz ve 0,001 mg’ın altında kalan miktarla 
yapılan analize de sub-mikro analizdenir. Mikro, ultra-mikro ve sub-mikro analizlere bilimsel 
çalışmalarda başvurulur.
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İnstrumental analiz klasik analizden daha hassas, daha az zaman alıcı ve daha kolay olmakla 
beraber, sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından uzman kimyacılara ihtiyaç gösterir.
Bir analiz için uygulanacak analiz metodu madde miktarına bağlı olarak değişir. 50 mg’dan 
daha fazla madde miktarı ile yapılan analize makro analiz, 10-50 mg arasındaki miktarla yapı-
lan analize yarı-mikro analiz, 1-10 mg arasındaki miktarla yapılan analize mikro analiz, 0,001-1 
mg arasındaki miktarla yapılan analize ultra-mikro analiz ve 0,001 mg’ın altında kalan miktarla 
yapılan analize de sub-mikro analizdenir. Mikro, ultra-mikro ve sub-mikro analizlere bilimsel 
çalışmalarda başvurulur.

KULLANILDIĞI YERLER
 Bilimin, teknolojinin, kliniklerin ihtiyaçlarına göre çeşitli cihaz ve metod-
lar geliştirilmiştir. Mesela şekerpolarimetreler yardımıyla şeker pancarın-
daki şeker oranı ölçülebildiği gibi, kliniklerde kan ve idrardaki üre, şeker, 
azot; ayarlı araçlarla tayin edilebilmektedir.

ANALİTİK KİMYADA KULLANILAN METOTLAR
Gravimetrik Analiz: Ağırlık ölçümüne dayanan metotları içerir.

Volimetrik Analiz: Hacim ölçümüne dayanan metotları içerir.

Elektrokimyasal Analiz: Potansiyel, akım, direnç, yük gibi değerlerin ölçü-
müne dayanan metotları içerir.

Spektroskopik Analiz: Analizi yapılan maddenin elektromanyetik radyas-
yonla etkileşimine dayanan metotları içerir.

Kromatografi: Maddelerin iki ayrı fazla etkileşimlerinden faydalanarak 
ayrılmaları.
Kimyasal İstatistik: Verilerin istatistiksel olarak analizi.
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RüyanınKimyası
Rüya, zihinde istemsiz olarak ortaya çıkan görüntü, duygu ve hislerin art 
arda gelmesidir. Bu göruntü, duygu ve hisler uykunun belirli bir aşamasın-
da ortaya çıkar. 
Rüyaların bilimsel çalışmalarına Bireroloji denilmektedir.

İnsanların dışında kuşlar ve diğer
memelilerin de ruya gorduğune
inanılmaktadır.
Ruyalar genellikle uykunun
REM evresinde gorulur. REM
(Rapid Eye Movement), hızlı
goz hareketi demektir. Bu evre
uykunun 4. evresidir. Sağlıklı
uyku 5 evreden oluşmaktadır.
Toplamda ise bu evreler dongu
olarak, 90 dakikaya tamamlanmış
olur. İlk evre, uyku-uyanıklık
arasıdır. İkinci evre, uykunun
derinleşmeye başladığı evredir.
Ucuncu ve dorduncu evre, tam
bir uyku aşaması ve beyin dalgalarının
yavaşladığı evredir. Bu
kısımda yani REM evresinde
ruyalar gorulmektedir. Bu evrede
beyne olan kan akışı ve kalp
atışı artar. Beyindeki elektriksel
aktivite yuksektir ve gozler
hareketlidir. Kaslar tamamen
gevşer ve vucut tamamen
 hareketsiz kalır. Uyku suresinin
%15-20’sini kapsar. Uyuma esnasında
4 ila 7 kere REM uykusuna
geciş yapılabilir. Ruyaların
suresi birkac saniye de olabilir,
yirmi dakika da olabilir.
Uyku sırasında yatakta sağa
veya sola donme hareketi yapılabilmektedir.
Bu hareket

REM evresinde yapılamaz, bu
evrenin dışındaki evrelerde yapılır.
Cunku bu evrede kaslar tamamen
hareketsizdir. Kasların
bu şekilde hareketsiz olmasına
‘REM felci’ de denilebilmektedir.
Rüyaları Etkileyen Kimyasallar
Beyin kimyasalları(norotransmitterler),
sinirsel iletimi gercekleştirmek
icin salgılanırlar.
Uyanıkken salgılanan kimyasallar
ile uyurken salgılanan
kimyasallarda farklılıklar mevcuttur.
Bu kimyasallar ruyaları
etkileyebildiği gibi bilinc durumunu
da etkilemektedirler.
Norotransmitterler, gun icerisinde
sinyal aktarım yaptıkları
gibi uykudayken de sinyal aktarım
gercekleştirmektedirler.

Uyku durumunda bu 
aktarım
daha yavaş olmakta 
veya durmaktadır.
Bircok bolge uyku
esnasında dinlenmeye 
gecse

de bazı kimyasallar salgılanmaya
devam etmekte ve bazı
aktiviteler gercekleşmektedir.
Uyku esnasında, buyume hormonu
salgılanmaya devam
eder, hucrelerde biriken kimyasallar
atılır ve boylelikle vucut
ertesi gune hazırlanır. Duzenleme
icin uyku sırasında salınan
bu kimyasallar, beynin farklı
bolgelerini uyarabilir ve calıştırabilir.
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Bunun sonucunda ise
ceşitli ruyalar oluşabilmektedir.
Ruya gorurken, beyinde noradrenalin
ve seratonin bulunmaz.
Bu da ruyadayken bilincsiz olmayı
sağlar. Bu kimyasalların
gorevleri, beynin hatırlamasını,
bilincli hareket etmesini ve
problem cozmesini sağlamaktır.
Ruya evrelerinde bulunmadıkları
icin de, ruyada bilincli
hareket etmeme, ruyayı tam
hatırlayamama ve bazen ruyayı
engelleyememe ya da değiştirememe
durumu ortaya cıkar.
Ruyalar, kabuslar ve gece korkuları,
beyinde salgılanan farklı
kimyasallardan dolayı ortaya
cıkmaktadır. Kabuslar ve gece
korkuları gun icerisinde odaklanılan
sıkıntılar ile alakalı da
olabilmektedir.
Uykuya dalma şekli, 
gama-aminobutirik
asitin (GABA)
aktivasyonuylailgilidir.
Uyku; normal, olması 
gerekenbir durummuş 
gibi algılanabilmektedir.
Ama uyku var ise
uyuma gercekleşir. Yatıldığı
zaman hemen uyumak istenmektedir
fakat vucut kimyasallarla
uyarıldığı icin hemen
uykuya gecilemeyebilir. Uykusuzluğun
ceşitli nedenleri
vardır. Bunlardan birincisi,
beyin aktif ise beden uyumak
istemez. İkincisi ise, asetilkolin
ve diğer kimyasalların salgılanmasına
bağlıdır. Bu kimyasallar
ise vucudu butun gun uyanık
tutan kimyasallardır. Salgılanmaları
azaldığında yani vucuttaki
uyarılma azaldığı zaman
uyku evresine gecilebilmektedir.

Uyku duzenimize katkıda bulunan
ozel kimyasallar vardır.
Bu kimyasallar ise; asetilkolin,
melatonin, oksitosin ve adenozindir.
Asetilkolin: Beyin hucreleri
arasında bilgi taşıyan kimyasaldır,
yani norotransmitterdir.
Uyanıklık sırasında bol miktarda
salgılanır. Aynı zamanda
REM uykusu sırasında da yuksek
miktarda salgılanmaktadır.
Uyanıklık ve REM uykusu sırasında
beyin dalga frekansları
benzer olculerdedir.
Asetilkolin; uyku, ruya gorme,
oğrenme ve hafıza ile ilgili kimyasaldır.
Azaldığında REM evresi
kısalır, ruya gorme duzeni
bozulur ve bilgi edinme azalır.
Asetilkolin ve diğer kimyasal

maddeler(Dopamin, Glutamat,
Aspartat, Histamin, Serotonin,
Norepinefrin), gun sonunda
yorgun olmayı sağlar. Sonrasında
ise uyumaya başlamadan
once Melatonin kimyasalının
seviyelerinde artış olur.
Melatonin: Beynin uzerinde

bulunan Pineal (Epifiz) bezinden
salgılanan doğal hormondur.
Tum gece boyunca, yani 12
saat boyunca, kandaki melatonin
seviyeleri yukselir. Bazı insanlarda
uyku halini oluşturur.
Bilim adamları uyku/uyanıklık
dongusunu ayarlamada yardımcı
olacağına inanmaktadırlar.
Oksitosin:I
N Beyinde noromodulator olarak
işlev gorur. Uyku sureclerine
etki etmektedir. 5 saatlik uyku
sonrasında oksitosin seviyesi
en yuksek seviyede olur. 2.
evredeki uyku hali ile ilişkilidir.
Oksitosin gunluk yaşamdaki
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duyguları etkilemektedir. Sonrasında
ise uykuda da bu duygular
etkili olmaktadır.
Adenozin:
Uyanıkken kan dolaşımında
birikir ve bireyleri uykulu hale
getirir. Adenozin duzeyi REM
dışı uykunun duzenlenmesinde
buyuk etkiye sahiptir. Uyku devam
ederken adenozin seviyeleri
duşer.
Gördüğümüz Rüyaları Neden
Unutuyoruz?
Uyuyup uyandıktan sonra gorulen
ruyaların buyuk bir coğunluğu
hemen unutulur. Bunun
nedeni ise, ruyaların hızlı bir
şekilde gercekleşmesidir. Ruya
goren bireylerin beyin mekanizmaları
ile sarhoş olanların
ve uyuşturucu kullananların
beyin mekanizmaları birbirine
benzerdir. Duşuk dereceli zihinsel
aktivitelere sahip olurlar.
Bu yuzden hafızada tutma ve
hatırlama olayı gercekleşmemektedir.
Yapılan calışmalara gore, goz
hareketlerinin bitişi yani uykunun
bitişinden 5 ya da 10
dakika sonra bile ruyaları hatırlama
şansı cok az olmaktadır.
Ruyaların hemen unutulması
uzerinde ceşitli calışmalar yurutulmektedir.
Ruyaları Goz Mu Goruyor Yoksa
Beyin mi?

 
 

Duyuların algılanması beyin ile
gercekleşir. Burun, kulak, dil
ve benzeri organlara dışarıdan
etkileşme yapıldığında elektrokimyasal
sinyaller sayesinde
beyne iletim gerceleşir. Beyinde
de farklı biyokimyasallar tepkimeye
girerek beynin genelinde
‘algı’ varmış gibi hissedilir. Yani
goren de, koklayan da, hisseden
de, duyan da ve tat alan da beyindir.
Beynin algılaması ile bu
duygular hissedilir. Beyinde bu
bolgeleri değerlendiren kısımlar
hasar gorduğunde, duyu organlarının
işlevi kalmamış olur.
Beynin algılamasından dolayı
ruyaları gozler değil, beyin gormektedir.
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DETERJANIN ZARARLARI

   Deterjanlar, deriye teması halinde derinin yağını alır, kuruması-
na ve çatlamasına, hassas kişilerde dermatitlerin oluşumuna neden 
olur. Giysilerden ve bulaşıklardan deterjanların uzaklaştırılması 
için bol miktarda su kullanmamız gerekir. İyi durulanmamış ça-
maşırlar da ciltte  alerjik reaksiyonlara, tahrişe ve dermatitlere ne-
den olur.

   Talimatlara uyulması halinde evlerdeki
 kimyasal maddelerin gerçekten hijyen 
sağladığını belirtilmiştir .Ancak yanlış 
uygulamalarla örneğin birkaç çeşit
 temizlik malzemesini karıştırarak daha 
hijyenik bir sonuca ulaşabileceği 
düşüncesi ile yapılan temizliklerde , kullanılan maddelerin birle-
şiminden oluşan zehirli gazlar  kişilerde ciddi derecede sağlık so-
runlarına yol açabilmektedir. Çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştı-
rıldığında birden buhar şeklinde gaz ortaya çıkmaktadır.. Genelde 
kişiler bu tip uygulamaları banyo gibi kapalı ortamlarda yaptıkları 
için havalandırması da eksik olduğu için yoğun gaz çıkışına maruz 
kalmaktadırlar. Zehirli gazın uzun süre solunması halinde daha 
önce hiç astım olmayan kişilerde  kalıcı astım hastalığına yakalana-
bilmektedir.
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ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHUNU KARIŞTIRIYORLAR!

Meryem Kasap isimli kadın, temizlik yapmak için banyoya tuz ruhu ve çamaşır suyu döktü. Yak-
laşık yarım saat sonra banyoyu temizlemek için giren Meryem Kasap, girdikten bir kaç dakika 
sonra temizlik maddelerinden  oluşan gazdan zehirlendi. genç kadının zehirlenmeden dolayı 
ilk önce kalbi durduğu ve ardından beyin kanaması  geçirdiği belirlendi. Hastanesine nakledilen 
Meryem Kasap, 2 gün sonra hayatını kaybetti.(02/09/2014)

DETERJANLARIN OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTILABİLİR
 Deterjanın olumsuz etkilerinden korunmak için:

 *Çocuklar için özel olarak hazırlanmış temizlik malzemeleri ter-
cih edilmelidir. 

 *Deterjan seçiminde dikkatli olunmalı ve ucuz deterjanlardan 
uzak durulmalıdır.

 *Doğal malzemelerle evde güvenilir temizlik malzemeleri yapıla-
rak kullanılabilmektedir.

 *Deterjanlarla temas edilmesi halinde, eller bol miktarda ılık 
suyla iyice durulanmalı ve deriyi koruyucu bakım kremleri sürülmelidir.
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Auroraların Kimyası

İlk aşamada kutup ışıkları hakkında
genel bilgiler vermek
gerekirse; diğer bir adı Aurora
olan kuzey ışıkları bu adı Antik
Yunan (Roma) mitolojisinden
alır. Bu mitlere göre Aurora
Şafak Tanrıçasının adından gelmektedir.

Orta Çağ’da ise tanrıdan
gelen bir işaret olarak kabul
edilmektedir. Kutup ışıkları
aslında iki ayrı kutupta iki ayrı
isim alıyor; Kuzey Kutbunda
görülüyorsa Aurora Borealis,
Güney kutbunda görülüyorlarsa
Aurora Australis adını alıyor.
Auroralar hakkında elde değindiğimiz
genel bilgilerin daha
ötesine geçecek olursak doğanın
her yanında olduğu gibi
burada da kimya bilimi devreye
giriyor. Auroraların oluşumu
aslında güneşten dünya atmosferine
ve diğer gezegenlere
akan güneş rüzgârları (solar wind) ile 
gerçekleşiyor. Bu nedenle 
güneş rüzgârlarından
bahsetmek pek yerinde
olacak; güneş sürekli kütle

ve enerji kaybetmektedir, güneşin
kaybettiği kütle iyonize
gaz salınımı şeklinde olduğunda
bu olaya güneş rüzgârları
adı verilir. Güneş rüzgârlarının
varlığı dünyadaki manyetik
alan sapmalarının kaynağı incelenirken
bulunmuştur. Güneş
rüzgârları Manyetosferde
manyetik bir fırtınaya neden
olur. Bu fırtınalar sonucunda
radyo iletişiminde ciddi sorunlar
gözlemlenir. Burada oluşan
manyetik sapmaları bir kenara
bırakırsak güneş rüzgârlarının
etkilediği 2 önemli konu daha
vardır. Bunlardan biri kuyruklu
yıldız oluşumunda rol oynayan
güneşten gelen yoğun iyonize
gazların etkisi iken, bir diğeri ise
Manyetosfere ulaşan güneş
rüzgârlarının Atmosferde bulunan
elementlerle etkileşime
girerler.
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Solar rüzgâr partikülleri çarpışarak
Dünya atmosferine ilerlerken
hızlanır ve iyonize hale
gelirler. İşte bu iyonize partiküller
Atmosferdeki Oksijen ve
Azot elementlerini uyararak
yüksek enerjili hale (uyarılmış
hal ) gelirler. Bu yüksek enerjili
azot ve oksijen atomları temel
hale dönerken yani enerji seviyeleri
arası geçiş yaparken
enerji kaybederler. Bu enerjiyi
foton salınımı şeklinde verirler.

Manyetosferdeki manyetik
alandan dolayı yüksek enerjili
atomlar manyetik alan doğrultusunda
hareket ederek foton
salınımı yaparlar. Foton salınımı
ile oluşturdukları ışımaları
kutuplarda görmek mümkün
olur. Auroralar farklı renklere
sahiptir. Bu renk farklılıklarının
birden çok nedeni vardır.
Bunlardan biri hangi atomla
çarpıştığına, diğeri karşı karşıya
geldikleri yükseklik bir diğeri ise
seviye geçişleri sırasında kaybedilen
enerji miktarıdır.

Oksijen atomları için yayılan
fotonlardan kaynaklı ışımalar
koyu kırmızı ile yeşil renkli ışımalar
şekilde gözlenmektedir.
Oksijenin absorbe edilen enerji
miktarına bağlı olarak 240 km
ye kadar yeşil ışıma yaptığı
gözlenirken bunun üzerindeki
uzaklıklarda kırmızı ışımalar
gözlenir. 240 km üzerindeki
yüksekliklerde oksijen 

herhangi bir atom yahut element ile
çarpışmadığından yani enerji
kaybetmediğinden dolayı temel
hale geçmesinde bir engel
oluşmaz ve absorbladığı
enerjiyi yüksek olarak yayar bu
nedenle ışının dalga boyu artar
ve kırmızı ışın yayar. 240 km
altındaki uzaklıklarda uyarılmış

oksijen atomu diğer atom
yahut moleküllerle çarpışır bu
çarpışmalar temel enerji seviyesine
geçişlere engel olur.

Temel enerji seviyesi yerine
daha yüksek enerji seviyelerine
geçiş gözlenir bu da enerji
kaybını azaltır ve düşük dalga
boylu yeşil ışımalara neden
olur. Azot ise mavi-mor yahut
kırmız renkle ışıma yapar. Bunun
dışında azot atomu tekrar
iyonize olursa mavi ışıma yapar.
Azot atomu içinde yüksek
enerjili seviyeden temel hale
geçişte 90 km üzerindeyse kırmızı
ışın yayılımı gözlenirken,
90 km ve altında mavi-mor ışıma
gözlenir.

Kutup ışınları insanoğlunu
cezbeden, uğruna kıtalar
aşıp incelemeleri yapılan; kimya ve
fiziğe yeni bir yan dal olan kuantum
fiziği ve kimyasının incelemeye aldığı
olağanüstü bir konudur.
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GÜNCEL HABERLER
                                                ‘500 dünya ağırlığında altın ortaya çıkabilir’

      Araştırmacılar, kilonova patlamalarının, r-sürecinin oluşması için doğru şartları taşıdığını, 
bu nedenle, patlama sonrasında, ağır elementlerin oluşmasının spektroskopik izlerinin gözlem-
lenebildiğini açıklıyor. Space internet sitesinde konuyla ilgili görüşleri yer alan California’daki 
Berkeley Üniversitesi’nden Daniel Kasen, bu süreçte açığa, “500 dünya ağırlığında altın ortaya 
çıkabileceğini” söyledi.Tutankhamun’un bıçağı bilim dünyasını sarstı!
     İtalya’da bulunan Milan Politeknik Üniversitesi’nden Daniela Comelli’nin yönettiği bir araştır-
ma, Tutankhamun’un bıçağının meteordan yapıldığını kesinleştirdi.

   Göktaşından yapılan bıçakta yapılan çeşitli testlerin 11 meteor ile karşılaştırıldığı ve aralarında 
uyuma tespit edildiği bildirildi.

Bıçağın sapının ve kılıfının 
altından olduğu, kendisininse
demirden yapıldığı belirtiliyor.
   Tutankhamun’un bıçağını
n ilk kez 1925’te Howard Carter 
tarafından bulunduğu 
söylenirken, bıçağın yapım 
tarihinin milattan önce 1
4. yüzyıl olduğu aktarılıyor.   
Demir bıçağın eski Mısır’da
 milattan önce 8. yüzyıla kadar
 demircilik olmadığı için kendi 
zamanına göre nadir bir eser 
olduğu belirtiliyor.İtalya’da bulunan Milan Politeknik Üniversitesi’nden DanielaComelli’nin 
yönettiği bir araştırma, Tutankhamun’un bıçağının meteordan yapıldığını kesinleştirdi.Gökta-
şından yapılan bıçakta yapılan çeşitli testlerin 11 meteor ile karşılaştırıldığı ve aralarında uyu-
ma tespit edildiği bildirildi.Bıçağın sapının ve kılıfının altından olduğu, kendisininse demirden 
yapıldığı belirtiliyor.
     Tutankhamun’un bıçağının ilk kez 1925’te Howard Carter tarafından bulunduğu söylenirken, 
bıçağın yapım tarihinin milattan önce 14. yüzyıl olduğu aktarılıyor. Demir bıçağın eski Mısır’da 
milattan önce 8. yüzyıla kadar demircilik olmadığı için kendi zamanına göre nadir bir eser oldu-
ğu belirtiliyor 
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Tesla’nın Kurucularından 
ELON MUSK Kimdir?

ElonMusk, Kanada ve ABD 
vatandaşı iş adamı Musk, 
teknoloji ve uzay 
alanına yaptığı 
yatırımlarla tanınıyor.
Musk, yaklaşık 21 
milyar dolarlık
servetiyle dünyanın
en zengin kişilerinden 
biri olarak biliniyor.

Forbes dergisinin hazırladığı “Dünyanın En Güçlü Kişileri 
Listesi”nde Aralık 2016’da 21’inci sırada yer aldı. Musk, 
ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 
24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının 
şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım 
geliştirdi.Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar 
kazandı. Daha sonra bugün dünyada milyonlarca kişinin 
kullandığı çevrimiçi ödeme sistemi PayPal’ı kurdu.Ancak Elon
Musk, özellikle son 15 yıldır dikkatini ve yatırımlarını 
internetten uzaya yönlendirmeye başladı. 2040’a kadar 
Mars’ta koloni kurmak istiyor.

2001 yılında Mars’ta sera kurarak, sebze-meyve yetiştirilmesini öngören “Mars Vahası” proje-
sini geliştirdi. 2002 yılında da uzay araştırmaları teknolojileri geliştiren SpaceX şirketini kurdu. 
Burada uzaya gitmek için özel kullanıma açık roketler ve roket motorları geliştiriliyor.Musk, 
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2011 yılında, 10-20 yıl içerisinde Mart yüzeyine insan taşımacılığına başlamayı umduğunu söylemişti.

AshleeVance’ın Türkçe’ye de tercüme dilen ElonMusk biyografisine göre, Güney Afrika doğumlu iş adamı, 
Mars’ta 2040 yılına kadar 80 bin nüfuslu bir koloni kurmak istiyor.
Musk, Eylül 2016’ta Mars’ta koloni kurma planlarının detaylarını açıkladı.  Mars’a insan taşıyacak bu roketin 10 
milyar dolara mal olması ve en erken 2024 yılında kalkabilecek duruma gelmesi öngörülüyor.Mars’a her 26 ayda 
bir uçuş gerçekleştirilmesi ve her uçuşta da 100 yolcu olması planlanıyor. Mars’ta 1 milyonluk nüfusa ulaşmak 
içinse 10 bin uçuş yapılması gerekiyor.
     Musk uzay projelerinin yanı sıra elektrikli araba sektörünün önde gelen üreticisi Tesla’nın da ortağı. Musk, 
elektrikli araba üreticisi Tesla’nın yüzde 22’sinin de sahibi.Musk’ın ayrıca yenilenebilir enerji ve ileri teknolojili 
ulaştırma sektörlerinde farklı şirketlerde yatırımları da bulunuyor. 

Yerçekimsel dalgalar nasıl altın yayıyor?
   Kara deliklerden sonra evrende bilinen en yoğun cisimler nötron yıldızları. Süpernova patla-
malarında, patlayan yıldızlarının atomlarında bulunan proton ve elektronlar birleşerek tamamen 
nötronlardan oluşan nesneler yaratıyor. ‘Nötron yıldızı’ tanımı da buradan geliyor.
      Bu yıldızlar 30 km’den yani ortalama bir şehirden daha büyük olmasa da, kütleleri Güneş’ten 
yaklaşık yüzde 20 daha fazla. Yani bu gök cisimlerinin bir çay kaşığı miktarı, milyarlarca tonluk 
bir ağırlığa karşılık geliyor.
Bu nedenle nötron yıldızları atomun yapı taşlarından bazılarını da içeriyor. Eğer bu nötronlar, 
bir şekilde nötron yıldızından açığa çıkarsa, kimyasal reaksiyona girerek yapışabiliyor ve demir-
den daha ağır elementler oluşturabiliyor.Ancak bu işlemin gerçekleşmesi araştırmacılara göre 
hızla doğru orantılı…
      Eğer iki nötron yıldızı çarpışırsa uzaya nötron yığınları yayılıyor ve bu da hızlı nötron ya-
kalama süreci adı verilen bir işleyiş sonucu altın gibi ağır elementleri ortaya çıkarabiliyor. Buna 
aynı zamanda r-süreci adı veriliyor.
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Bu bağlamda, bilim insanları, Süpernova yıldız patlamaları sonucu oluşan iki “nötron yıldızının” 
130 milyon yıl önce çarpışmasıyla meydana gelen yerçekimsel dalgaları keşfettiğinde, “kilonova” 
adı verilen bir çarpışmaya baktıklarını fark ettiler.

Elma diliminden kulak yapıldı!

Kanada’da Ottawa Üniversi-
tesi’nde yapay organ üretimi 
üzerine çalışan bilim insanları 
elmadan kulak geliştirmeyi 
başardı. Doçent doktor And-
rew Pelling öncülüğündeki 
ekip, laboratuvarda elma 
dilimleri üzerinde insan doku 
ve hücreleri geliştirildi.Pelling, 
“Bitkilerde damar oluşumuna 
yardım eden ve çevresindeki 
hücrelerin işgaline açık yapı-
lar bulunuyor. Bunu gelişti-
rebilmek gerçekten zor. Ama 
bu sorunu oldukça ucuz bir 
malzeme ile çözdük” dedi.          
   Andrew Pelling, “Bir sonraki adım, bu yöntemin daha karmaşık sistemlerde, organ, kemik ya 
da kaslarda kullanılıp kullanılamayacağını denemek. Bu çok hesaplı malzemeyle, birçok farklı 
yapıyı geliştirebiliyoruz.” diye konuştu.Laboratuvar “iskele yöntemi” olarak adlandırılan tekniği 
kullanıyor. Elmadaki bazı hücreler ayıklanıyor. Geriye kalan selüloz, hücre üretimi için “yapı 
iskelesi” olarak kullanılıyor. Elma kulağın denendiği farelerin bağışıklık sistemi yapıya karşı çok 
az tepki gösterdi. Kulağın kullanılabilirliği için klinik testler devam ediyor.

Beyinden kötü anıları silmeyi başardılar!
Toronto Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
araştırmada, diğer hatıralara dokunulmadan 
sadece kötü anılar silinebilecek. Beyinde mil-
yonlarca hücre olduğunun altını çizen araş-
tırmacılar, “Bu kadar hücre içerisinde sadece 
çok azı kötü anılarla bağlantılı. Bu kötü hatı-
raları diğer hücrelere zarar vermeden silmeyi 
başardık.” ifadelerini kullandı.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

                                                                                              En yüksek dağ nerede?

Dünya’da değil, Mars’ta... Dev volkan Olympus Dağı 
(Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bili-
nen evrendeki en yüksek dağdır. 22 km yüksekliğindeki 
Olympus Dağı Everest’ten üç kat daha yüksek. 624 km 
genişliğindeki bu dağ Britanya adalarının bulunduğu 
alanın tamamını kaplayabilir.

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısını (muhtemelen 
45 milyar kadar) dişi sivrisinekler tarafından öldürdü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi 
sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

                                                                                                           Ay nasıl kokar?

Anlaşıldığı kadarıyla barut gibi. Ay’da yalnızca on iki 
kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri ne-
deniyle Ay’ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine 
döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda 
sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay’daki toprağın kara 
benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü 
olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay’ın 
yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksit-
ten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsi-
yum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.
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Edison’un hangi icadını her gün kullanırız?

Alo kelimesi.Alo kelimesinin ilk yazılı kullanımı, Edi-
son’un “3 ila 6 metre uzaktan duyulabileceği için” tele-
fon görüşmesine “alo”yla başlamak gerektiği önerisini 
belirttiği 1887 tarihli bir mektubudur.

                                                                                     Acı biberin en acı kısmı neresidir?

Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair 
inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin tu-
tunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin 
içeren kısımdır. Kapsaisin bibere ayırt edici acılığını 
veren renksiz, kokusuz bileşiktir.

En yüksek bulut nerededir?

Uluslararası Bulut Atlas Ölçeği’ne göre 0’ıncı bulut 
katmanı en yüksek bulut katmanıdır, bu katman, 12 bin 
metre yükseklikte bulunabilen incecik bir katmandan 
oluşan sirrus olarak bilinir.

lk röntgeni çekilen kişi Bertha Röntgen’dir. Elinin röntgeni çekilen 
Bertha, elinin kemiklerini görünce o dönem için kendisine bir kötü 
kehanet uğrayacağına inanmaktaydı.

Elementlerin % 75’ den fazlası Dünya yer kabuğunda izotopları ile 
beraber karışık halde bulunurlar.
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Haydarpasa Lisesinin 
            Namlı KİMYACILARI
1)En büyük hayaliniz neydi, gerçekleştirdiniz mi?

EMEL İFFET KÖSE :
 
Hayal kurmak güzeldir. Öyle büyük hayallerim olmadı ama şu an iki büyük hayalim 
var: biri bir kitap yazmak diğeri de eğitimci kimliğimle ses getiren sosyal
sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alıp, kız çocuklarımızın hayatını güzelleşti-
rebilmek için çalışmak, hayatlarına dokunmak… İnşallah bu hayalim gerçekleşecek 
buna inanıyorum. 
ELİFE ULUDEVECİ:
 
İnsanın bir çok hayali oluyor. Gençlik güzel şey. Başarılmayacak hiçbir şey yokmuş 
gibi geliyor insana. Benim de fakülte yıllarımdaki hayalim çok önemli beşeri ilaç 
yapabilmekti.Öyle bir ilaç ki her derde deva olsun. Maalesef bu haylimi gerçekleşti-
remedim.
  Mezuniyet sonrası  beşeri ilaç yapan bir firmada çalıştım. En azından orada insan-
ların zararlı olabilecek kimyasalların altına imza atmadım.

2)Hayatınızda örnek aldığınız kişi ya da kişiler kimlerdir?
EMEL İFFET KÖSE :
Çocukların hayatlarında ebeveynlerinin öneminin büyük olduğuna inanıyorum. 
Bu nedenle örnek olarak kendime önce annemi ve babamı aldığımı söyleyebilirim. 
Böyle bir aileye sahip olduğum için de kendimi her zaman şanslı hisseden biriyim. 
Öğretmenlik mesleğini seçmemde en büyük etken rol modelim  ilkokul öğretmenim 
sayın AYŞE TOKER ‘dir. Öğretmenimin hala daha özel bir okulda öğrenciler yetiş-
tirmeye devam ettiğini söylersem benim için ne kadar doğru bir örnek oldu daha iyi 
anlaşılır sanırım.

ELİFE ULUDEVECİ: 
Hayatımın hemen hemen her adımında babamı örnek aldım. Bilgi birikimi, hayat 
tecrübesi, insan sevgisi, sınırsız hoşgörüsü olaylara objektif bakış açısı onaylamadığı 
olay ve kişileri ince espiri anlayışıyla kırmadan uyarması beni hep hayran bırakmış-
tır.
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3)Öğretmen olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

EMEL İFFET KÖSE :
Öğretmenlik mesleği benim  çocukluktan beri   hedefim olan bir meslekti.Küçükken 
öğretmencilik oynardım.Ben hep öğretmen olurdum ağabeyim de benim öğrencim.
Kendi başıma bile öğretmencilik oynayabilirdim.Hayali öğrencilerime ders anla-
tırdım.Okula başlayınca bu kez arkadaşlarıma akraba çocuklarına ders anlatmaya 
başladım.Yani hep bir anlatacak konum vardı.Ben öğretmeyi ,insanlarla iletişim 
kurmayı seviyorum.Mesleğimi gerçekten çok seviyorum hele hele sizin gibi gençlerle 
birlikte zaman geçirmek insanı besliyor.Öğretirken öğreniyorsun.
          Ama illa öğretmen olmasaydınız hangi mesleği tercih edersiniz diye soruyor-
sanız sanırım yazar olmak isterdim. Yani yine bir şeyler anlatmak için…
ELİFE ULUDEVECİ:
Eczacı olurdum sanırım.

ŞENİZ ODABAŞ :
Mesleğimi severek yapıyorum. Bunu iş olarak görmüyorum. Sizlere bir şeyler vere-
biliyorsam ne mutlu bana! Başka bir meslek istemezdim.

4)Neden kimya?
EMEL İFFET KÖSE :
Bizim öğrenci olduğumuz yıllarda ortaokul sonunda  Anadolu liseleri sınavları yapı-
lıyordu      ancak bu sınavla girilen okul sayısı bu kadar fazla değildi.
Her ilçe de Anadolu lisesi , Fen lisesi yoktu mesela. Düz Lise , Ticaret Lisesi, Endüst-
ri Meslek Ve Teknik Lisesi ,Kız Meslek Lisesi   gibi çeşitler vardı. Endüstri Meslek ve 
Teknik Lisesinin sınavlarına ayrı bir sınav olarak giriliyordu. Ben de daha eğlenceli 
bir okul yaşantım olsun diye bu okulun sınavlarına girdim ve kimya bölümünü ka-
zandım. Bu okul aynı zamanda babamın ve ağabeyimin de mezun olduğu okul, yani 
ailemizin okulu. Okula girdikten sonra puan ortalamasını tutturarak teknik kısma 
geçtim .O yıllarda sadece teknik liseler dört yıllık eğitim veriyordu.Bende sizin gibi 
liseyi dört yıl okudum yani…Kimya böyle girdi hayatıma  sonrasında deney tüpleri-
nin  cazibesi , kimyasal maddelerin birbirine dönüşümü , madde karışımları ,renk-
ler ,kokular derken  üniversite eğitimi ile birlikte  kimya  ile bütünleştik.Sonra fark 
ettim ki  Kimya her şeyi kucaklıyor.Aslında  yaşamdaki her sorusunun cevabında 
kimya var.
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ELİFE ULUDEVECİ:
En özü olduğu için kimya hayatın en içinde olduğu için kimya bir adım ötesi oldu-
ğu için kimya her adımı sürprizlerle dolu olduğu için kimya kısacası her şey kimya 
olduğu için kimya…

ŞENİZ ODABAŞ :
Çünkü kimya diğer branşlara göre daha zevkli geliyor. Sadece teorik olarak kalmı-
yor, deneme yoluyla da öğrenebiliyoruz. Bağlantıları kurup sonuca ulaşabiliyoruz. 
Günlük hayatımızla ilgili bilgiler havada kalmıyor.

ENGİN AYDIN:
Lisede kimya dersini çok seviyordum.
 

5)Liseyken en sevdiğiniz ders neydi?
EMEL İFFET KÖSE :
Teknik lisede okuduğum için en sevdiğim ders Laboratuar derslerimizdi. Sınıf mev-
cudumuz 16 kişi idi. Deneyleri tek başımıza yapıyorduk.Çok eğlenceli  ve keyifle 
geçiyordu.Dolu dolu iki buçuk gün laboratuar dersimiz olurdu.
ELİFE ULUDEVECİ:
Tabi ki kimya, özellikle organik kimya.

ŞENİZ ODABAŞ :
Lisede gerçekten kimyaya karşı ilgim vardı. En sevdiğim dersti hatta öğretmenimi 
seviyor olmam bu alana yönelmemi sağladı.

ENGİN AYDIN:
Kimya
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6)Deney esnasında garip bir olay yaşadınız mı yaşadıysanız nedir?

EMEL İFFET KÖSE :
Üniversitede Analitik Kimya Dersimizin laboratuar çalışmasında dört kişilik grupla 
deney yapıyorduk. Isıtmalı deneylerimiz için Bunzen beki dediğimiz   gazlı bir ocak 
kullanıyorduk.Ocağı yakıp ısıtma işlemimize başladık .Bu sırada arkadaşlarımızdan 
birisi beke fazla eğilince saçı yanmaya başladı.Ama biz gülmekten bir türlü yanıyor-
sun diyemedik   daha sonra onun saçını söndürmek için verdiği uğraş bizim kahka-
halarımızı daha da arttırdı.Şu an düşününce aslında ucuz atlatılmış bir kaza olduğu-
nu  söyleyebiliriz.
ELİFE ULUDEVECİ: 
Fakülte Analitik kimya laboratuvarındayız. Elementleri tanıma (Analiz) deneyleri 
yapıyoruz. laboratuvar sonunda asistan bilinmeyen element çözeltilerini bize veri-
yor. Elementlerin ne olduğunu bularak hem dersi bitiriyoruz hem notumuzu alıyo-
ruz. Öğleden sonra 13.00 gibi başlayan lab dersi en erken 17.00 gibi bitiyor. Benim 
partnerimin işi vardı erken çıkması gerekiyordu . Bir bahane buldu asistan lab’dan 
dışarı çıkardı. Listede bulmamız gereken element isimlerine baktı. Bu elemetler üze-
rinden yapılması gereken analiz çalışmaları ile zamandan kazanacağız.
Beş element yazmış bize 4’ünün bulduk 1 tanesini bulamıyoruz (manganın hidroksi-
ti ile ilgili) 
Kahverengi çökelek bulmamız gerek. Bir türlü olmuyor. Arkadaşıma, aklıma bir fikir 
geldi. 
Fakat hocaya çökeleği asla ben götürmem dedi. Çantamdan rujumu çıkardım. Çö-
keltinin içine bir miktar attım. Deney tüpünü aldığı gibi arkadaşım hocam bulduk 
diye koştu. Asistan inceliyor’’ çökelti tamam, renk kahverengi tamam, neden çökelti-
niz yağımsı?’’

7)Hangi üniversiteden mezun oldunuz?
EMEL İFFET KÖSE :
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat  Fakültesi Kimya Bölümünden mezun 
oldum.
ELİFE ULUDEVECİ:
Çukurova Üniversitesi

ŞENİZ ODABAŞ :
Marmara Üniversitesi Kimya öğretmenliği (İngilizce) bölümü mezunuyum. Yüksek 
lisansımı da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Organik Kimya üzerinde yaptım.

  ENGİN AYDIN:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
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8)Mesleğinizden memnun musunuz?

EMEL İFFET KÖSE :
Bu soruya Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle karşılık vermek 
istiyorum:
‘Herkesin kendine göre bir zevki vardır.Kimi bahçeyle meşgul olmak, güzel çiçekler 
yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.’
 Evet mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk  diyor ki;
 “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden 
mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.”
 O zaman daha yapacak çok işimiz var…

ELİFE ULUDEVECİ:
Memnunum özellikle kimya öğretmeni olduğum için

ŞENİZ ODABAŞ :
Mesleğimden memnun olduğumu söylemiştim  öyle ki eşimi de kimyager seçtim. 
Marmara Üniversitesi Kimya bölümünde öğretim vermekte.

ENGİN AYDIN:
Memnunum.

9)En sevdiğiniz kimyager kimdir?
EMEL İFFET KÖSE :
Bilim dünyasına baktığımızda daha çok erkek egemen bir dünya olduğunu görü-
yoruz. Bu nedenle pozitif ayrımcılık yapacağım ve bu sorunun cevabına Madam 
(Marie) Curie olarak vereceğim. Madam Curie o zamana kadar kadınların kapalı bir 
alanın kapılarını onlara açarak tarihe geçen ve önemli bilimsel çalışmalar yapan bir 
bilim kadınıydı.
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ELİFE ULUDEVECİ:
Aslında eczacı olmasına rağmen ben onu iyi bir kimyager, farmakolog olarak da gö-
rüyorum. Gripinin mucidi: Necib Akar

ŞENİZ ODABAŞ :
     En sevdiğim kimyager çalışmalarını taktirle gözlemlediğim yıllar önce emek-
li olmasına rağmen hala aktif olarak üniversitede danışmalık yapan Prof Dr. Özer 
Bekeroğludur . Sayın Prof Dr. Naciye Talınlı, Prof Dr Mustafa Gül ‘de sevdiğim kim-
yagerlerdendir
 
10)Lisede kimya dersinde başarılı mıydınız?

EMEL İFFET KÖSE :
Ben genel anlamda başarılı bir öğrencilik geçirdim. Kimya dersi de başarılı olduğum 
dersler arasındaydı.
ELİFE ULU DEVECİ:
Evet oldukça başarılıydım. Sadece derste değil. 12. Sınıfta lise öğrencisi olarak bir 
çok kimya firmalarıyla yazışmalarımda başarılıydı. Annemin bir yıllık temizlik 
ürünleri bedavaya gelmişti.

ŞENİZ ODABAŞ :
Kimya dersinde çok  başarılıydım .Hatta bölümümü  dereceyle bitirerek üniversite-
den mezun oldum.

ENGİN AYDIN:
Çok başarılıydım.
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