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Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
Alg ad›n›, en az›ndan bir Bilim ve Teknik
okuru olarak duymuﬂsunuzdur; ama
“yedi¤iniz dondurman›n, pudingin ve rujun
yap›m›nda alglerin yeri oldu¤unu bilmiyor
olabilirsiniz. Alglerin üretiminden yararlanan,
yaln›zca g›da teknolojisi de¤il. ﬁimdi alglerin biyoteknolojiyle ortaya
koydu¤u ürünleri inceleyece¤iz. Çal›ﬂmay› gerçekleﬂtirenler, AÜ Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤rencileri ve Bilim ve Teknik Kulübü
muhabirlerimiz Esra Korkmaz, Gülinay Selçuk, Ferda Çay›rgan ve
Aylin Ayr›m. Muhabirlerimiz, bir buçuk y›ll›k araﬂt›rmalar›n›n bir
ürünü olan bu yaz›lar› hakk›nda, akl›n›za tak›lan her soruya yan›t
vermeye haz›rlar. Onlarla iletiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle:
e-posta: gulinays@yahoo.com
Tel: 536 511 30 74 (Esra Korkmaz)

Biyoteknolojide
Mikroalgler
Biyoteknolojik çal›ﬂmalarda küf ve mantarlar›n yan› s›ra algler de kullan›l›r. Alglerin bu konuda tercih edilme nedenleriyse; günde a¤›rl›klar›n›
yaklaﬂ›k iki kat›na ç›kartabilmeleri, biyoteknolojik
iﬂlemlerden geçirilme kolayl›klar›, maliyetlerinin
düﬂük olmas›, çok say›da yararl› madde içermeleri ve çevresel faktörlere direnç göstermeleri olarak özetlenebilir.
Algler, fotosentetik (fotosentez yapan) ya da
heterotrofik (d›ﬂ beslek) yöntemlerle geliﬂtirilir.
Okyanus çevresindeki denizlerde, besin yo¤unlu¤unun düﬂük oldu¤u sularda, gün ›ﬂ›¤›n›n girebilece¤i en derin bölgelerde, 100 m yüzey sular›na
kadar yay›l›m gösterdiklerinden, onlar›n en pratik
endüstriyel üretimi, çok güneﬂ alan göl ve havuzlarda gerçekleﬂtirilir.
Algler üzerinde pek çok proje bulunmakta.
Bunlardan en önemlisi, büyüme hormonlar›yla
(oksin, giberellin, sitokinin) ilgili olan›. Alglerden
elde edilen bu ürünler, bitki geliﬂimini %23 art›r›r. Ancak algler, daha pek çok alanda kullan›l›r.
ﬁimdi alglerin kullan›ld›¤› alanlar› teker teker inceleyelim.

Ziraat ve Do¤ada Algler
Algler, tüm dünyada, tar›msal alanda, biyogübre olarak kullan›m bulur. Eski y›llardan beri,
alg gübreleri çok özen isteyen, özel kültürler için
kullan›l›r. Örne¤in, Fransa’n›n Atlantik k›y›lar›ndaki seralarda sebze yetiﬂtiricileri taraf›ndan çilek
gübrelenmesinde mikroalglerden yararlan›l›r.
Gübre materyali olarak yaln›z kahverengi algler
de¤il, yeﬂil ve k›rm›z› algler de kullan›l›r. Brezilyal› bal›kç›lar, sahillerde bol olan alglerden Hypnea

türlerini toplay›p, bunlar› hindistancevizi ve palmiyelerin kuvvetli kök yapmalar› için gübre olarak
de¤erlendiriyorlar. Yine Brezilya’da yeﬂil alglerden Ulva, Enteromorpha da ayn› amaçlar için toplan›p, de¤erlendiriliyor.
Uzun y›llardan beri, denizler taraf›ndan do¤al
olarak k›y›ya at›lan baz› deniz algleri, tarlalarda
gübre olarak kullan›lmakta. Bu konuda Avrupa ülkeleri genelde kahverengi alglerden Fucus, Ascophyllum ve Laminaria cinslerini, Amerika ise
Macrocystis, Nereocystis gibi büyük tatl› su kahverengi alglerini de¤erlendirmekteler.
Tallus, kök ve gövde ﬂeklinde özelleﬂmemiﬂ
vücut yap›s› anlam›na gelir. Alg talluslar›, toprakta uzun süre kald›klar› zaman, kolayca parçalanarak bol miktarda azot ve kalsiyum ortaya ç›kar›rlar. Ayr›ca iz element olarak magnezyum, mangan, bor, brom, iyot, çinko, bak›r ve kobalt da
içerirler. Dolay›s›yla algler bulunduklar› ortamda
toprak bakterilerinin (Rhizobium vb) geliﬂmesini
kolaylaﬂt›r›r ve etkinli¤ini art›r›rlar. Böylece alg
ürünleri, di¤er bitkilerin büyümesini geliﬂtirir.

Toprak ve sularda serbest yaﬂayan mikroorganizmalar›n tesbit etti¤i azot miktar› y›lda 45-100
kg/hektar’ken yaln›zca mavi-yeﬂil alglerin tesbit
etti¤i miktar 29 kg/hektar olarak bildirilmiﬂ
durumda.
Tar›m ve ormanc›l›k alan›nda da çok geniﬂ
olarak biyoteknoloji çal›ﬂmalar› sürdürülüyor. Daha nitelikli soylar›n elde edilmesi için, iki ayr› bitki hücresini protoplast füzyon yöntemiyle birleﬂtirmek mümkün olabildi. Protoplast füzyonu, iki bitkinin tüm genetik malzemesini içeren hücrelerinin
birleﬂtirilmesi anlam›na geliyor.
Toprakta yaﬂayan baz› bakteri cinsleri, özellikle Rhizobium, havadaki serbest azotu topra¤a fikse eder. Ayr›ca bu bakteri grubu, bitki köklerinde, yumru biçiminde bir yap› olan nodüller oluﬂturur ve azotun bu yumrularda depolanmas›n› sa¤lar. Rhizobium bakterileri, di¤er canl›lara gen aktar›m›nda vektör olarak kullan›lan çift iplikli halkasal DNA (plazmid DNA) içerirler. Bu DNA molekülü nitrojenaz enzimi sentezler ve azot fiksasyonu bu enzim yoluyla gerçekleﬂir. ‹ﬂte baz› bilim
adamlar› taraf›ndan, plazmid DNA’n›n, di¤er nodül oluﬂturmayan bitkilere aktar›m› gerçekleﬂtirildi. Bu aktar›m›n, örne¤in tah›llarda kullan›lmas›ndaki amaç, nitrojen tespiti sonucu bitkinin daha
iyi üremesi ve veriminin art›r›lmas›. Baz› Rhizobium bakterileriyse azot tesbit etmez; bu tip bakterilere de azot tesbit edebilen Rhizobium’lardan ilgili plazmid DNA, özellikle hidrojenaz enzimi sentezleyen plazmidler aktar›l›r. Protoplast füzyon
yöntemyle iki bitkinin genetik malzemesi (DNA)
birleﬂtirilir ve melez bir bitki elde edilir.
Bunun gibi, biyogübre çal›ﬂmalar›nda kullan›-
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Oscillatoria

Anabaena

lan mavi-yeﬂil algler de havadaki serbest azotu
ba¤layarak, inorganik azota (amonya¤a) indirgerler. Bu s›n›fa giren algler, tek hücreli mavi-yeﬂil
algler (Gloeocapsa, Dermocarpa, Synechococcus,
Synechocystis vb.) ve filamentli mavi-yeﬂil alglerdir
(Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, Nodularia vb.).
Böylece, petrol gibi fiyat› yüksek ve sürekli artan
bir hammaddeyi kullanarak azotlu gübre yap›lmas› yerine, azot tesbiti yapan genlerin bitkilere aktar›lmas› ve gübreye gereksinim olmadan bitkilerin
azot gereksinimlerini kendilerinin karﬂ›lamas›, kolayca sa¤lanabilir.
Tar›msal savaﬂ›mda, yararl› bitkilere zarar veren bitki, böcek ve benzeri zararl›larla savaﬂmak
için kullan›lan ilaçlara alglerin kat›lmas›, büyük yarar sa¤lamakta. Bitkileri ilaçlamak için %5’lik kalsiyumasetat çözeltisine amonyum alginat (alglerden elde edilen bir yan ürün) eklenirse, asetat›n
zehirleme etkisi artmakta ve bozulmadan uzun bir
süre kalabilmekte.
Alg asitinin, böcek öldürücülere kar›ﬂt›r›lmas›yla genç sürgünler zararl› böceklerden ar›nd›r›l›yor. Örne¤in, arpalardaki çizgi hastal›¤›na ve
bu¤day yanmalar›na karﬂ› bu alglerin sulu çözeltileri kullan›l›r.

k›tlar elde edilebilece¤i ortaya ç›k›yor. Bu fazladan
elde edilen enerjiye neden olan temel faktör, algin
az ya da çok oranlarda hidrokarbon içermesi.
Chlorophyceae ve Cyanobacteria’larda kuru materyalin a¤›rl›¤›n›n %5’inden az bir miktar›na denk
gelen oran, Botryococcus braunii’de %90’a ulaﬂ›yor. Yani farkl› çevresel koﬂullarda, biriken lipid
oran› da de¤iﬂmekte. Normal koﬂullarda kuru a¤›rl›¤›n %20-40’› lipid iken, bu oran Botryococcus’ta,
biraz yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, %90 oran›nda. Bu nedenle, Botryococcus, yak›t araﬂt›rmalar›nda tercih edilen bir organizma. Özetle mikroalgler içerdikleri geniﬂ spektrumlu ya¤ ve petrol uygulama potansiyelleriyle oldukça de¤erli kaynaklar.

Beslenmede Mikroalgler
Mikroorganizmalar›n tümü hücre içinde belirli
miktarda protein içerirler; bu proteine “Tek Hücre
Proteini (THP)” denir. Patojen (hastal›k yapan) olmayan ve zehirli madde oluﬂturmayan birçok mikroorganizma grubundan yararlan›larak bunlar›n
proteinleri elde edilir. Elde edilen bu proteinler
de, insan ve hayvan g›dalar›na protein kayna¤› olarak eklenir. THP üretmede kullan›lan mikroorganizmalarsa; algler, bakteriler, mayalar, küfler ve
mantarlar. Ama mikroalgler, THP üretiminde en
çok kullan›lan› ve günümüzde, insan ve hayvanlar›n beslenmesinde geniﬂ uygulama alan› bulan
organizmalard›r.
Mikroalglerin tercih edilme nedenlerden biri,
fotosentez yapabilmeleridir. Yani su ve havadaki
karbondioksiti ›ﬂ›k enerjisiyle organik maddeye
(ﬂekere) dönüﬂtürürler.
Alglerin üretiminde ›ﬂ›k gereklidir; ›ﬂ›¤›n %1220’si kimyasal bileﬂimde enerjiye dönüﬂür. Alglerin üretimi için havada bulunan karbondioksit yeterli de¤ildir. Havadaki karbondioksit miktar›

Yak›t Üretiminde Mikroalgler
Son y›llarda baﬂgösteren petrol bunal›m› yeni
enerji kaynaklar›n›n gündeme gelmesini sa¤lad›.
Bu amaçla biyogaz ve yenilenebilir yak›t üretimi
gün geçtikçe önem kazanmakta. Günümüz çal›ﬂmalar›, mikroorganizma ya¤lar›ndan (lipidlerinden) enerji elde edilmesi ve dizel yak›tlar›n›n yerine kullan›mlar› üzerine yo¤unlaﬂ›yor. Alglerin yap›s›ndaki ya¤ ve hidrokarbonlar, sitoplazmada depo ürün parçac›¤›; hücre içinde farkl› organellerin
zar bileﬂenleri; hücre d›ﬂ› yap›s›na kat›lan bileﬂenler olarak üç farkl› biçimde organizma içinde bulundurulabilir. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucu alglerden
elde edilen baz› kuru lipid a¤›rl›klar›n›n, algin toplam vücut a¤›rl›¤›na oranlar› ﬂöyle: Scenedesmus
%12-40, Chlorella %14-22, Dunaliella %6-8,
Synechococcus %11, Botryococcus %90. En yüksek de¤erlere sahip olan Botryococcus’un potansiyel yak›tlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucu, di¤er alternatif yak›tlardan daha fazla yenilenebilen likit ya-

%0,03’tür ve bu nedenle ortama karbondioksit verilmelidir. Göllerde kalsiyum karbonat miktar› yüksek oldu¤undan, THP üretiminde göllerin kullan›lmas› uygundur. THP üretiminde dünyada en yayg›n kullan›lan alg türü yse Spirulina maxima’d›r.
Mikroalgler üremek için organik karbon bileﬂiklerine gereksinim duymazlar. Üremeleri için
karbon kayna¤› (karbondioksit, bikarbonat), azot
kayna¤› (amonyum tuzlar›, üre) gerekir. Geliﬂimleri içinse, fosfat, sodyumklorür, magnezyum,
bak›r, klor ve sülfat iyonlar› gerekir. Bu da düﬂük
maliyetle üretim avantaj› sa¤lar.
Algler çok kolay ve çabuk ürerler. Örne¤in
1015 litre içerisinde üretilebilecek alg miktar›, tüm
dünya nüfusunun gereksinimi olan proteinleri karﬂ›layabilecek kapasitededir.
Alglerde ayr›ca pek çok karotenoid bulunur.
Karotenoidler, birçok bitkide, algde ve fotosentez
yapabilen bakteride bulunan, do¤al çözünebilen
ya¤ pigmentlerinin bir s›n›f›. Iﬂ›k ve oksijen radikallerinin zararlar›na karﬂ› koruyucu olarak iﬂlev
görür. Özellikle β-karoten, likopin, zeoksantin,
astaksantin ve lutein pigmentleri, besin renklendirmede ve g›da tamamlay›c›s› olarak kullan›l›r.

Scenedesmus

Dunaliella

Spirulina

Alglerin kullan›m avantajlar›ndan biri, g›da
at›klar›n›n giderimidir. Günümüzde alglerin endüstriyel düzeyde üretimi için, içi tatl› su ve kanalizasyon suyu ile doldurulmuﬂ, derinli¤i 20-30 cm
kadar olan, üstü aç›k, betondan yap›lm›ﬂ, kar›ﬂt›r›c› ve santrifüjleme düzenekleriyle donat›lm›ﬂ havuzlar kullan›lmakta. Haz›rlanm›ﬂ havuzlara, farkl›
bir ortamda geliﬂtirilmiﬂ alg kültürleri aﬂ›lan›r. Havuz ortam›ndaki pis su, algin geliﬂimi için azot ve
fosfor kayna¤› sa¤larken, bakteriler taraf›ndan
parçalanan organik maddeler de algin yararlanabilece¤i küçük yap›taﬂlar›na dönüﬂtürülürler. Böylece alglerin kolayca üremeleri sa¤lan›r. Bu tip havuzlarda, kanalizasyon sular› yerine endüstriyel ve
tar›m at›k maddeleri de kullan›l›r. Böylece bu at›k
maddeler proteine çevrilmiﬂ ve çevre kirlili¤i ortadan kalkm›ﬂ olur.
Gereksinime uygun besin de¤eri olan ürünlerle beslenmede de mikroalgler önemli. Elde edilen
alg ürününün bileﬂiminde de¤erli g›da maddeleri
bulunur. Alg hücreleri %60’a varan ham protein,
%16-55 karbonhidrat (selüloz ve niﬂasta), ya¤ ve
vitaminleri içerirler. Özellikle, içerdikleri vitaminler bak›m›ndan dikkat çekiciler. A vitamini öncüsü
olan β-karoten ve astaksantin, bir alg ürünü. Bunun yan› s›ra E, B1 (tiyamin), B2 (riboflavin), B3
(niasin), B6, B12 vitaminleri de mikroalglerde var.
Alg ürünleriyle beslenmek geliﬂim bak›m›ndan
da avantaj sa¤lar. Örne¤in Spirulina’y› et, yumurta ve soya fasulyesiyle, protein, karbonhidrat ve
ya¤ içeriklerine göre karﬂ›laﬂt›ral›m. Protein: yumurtada %47, ette %43, soya fasulyesinde %37,
Spirulina’da ise %60-71. Karbonhidrat: yumurtada
%4, ette %1, soya fasulyesinde %30, Spirulina’da
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%13-16. Ya¤: yumurtada %41, ette %34, soya fasulyesinde %20, Spirulina’da %6-7. Görüldü¤ü
üzere algler, bilinen birçok besinden daha fazla
oranda protein içerirler. Bu da onlar›n kullan›m
alanlar›n› art›r›r.
Algler yüksek oranda ya¤ içermeleri nedeniyle
vücutta ya¤›n daha fazla depolanmas›na neden
olurlar. Alglerin bileﬂiminde bulunan pigmentler
(β-karoten, astaksantin, ksantofil, fikobilin), ya¤,
protein, karbonhidrat ve vitaminler sayesinde, bal›klar›n deri ve yüzgeçlerinde dengeli geliﬂim ve
pigment miktar›nda art›ﬂ gözlenmekte.
Algler birçok g›da maddelerinin üzerinde koruyucu zar oluﬂturmalar› nedeniyle konservecilikte
de kullan›l›yorlar. Konserve edilecek madde, alginat eriyi¤iyle ince bir tabaka halinde kaplan›yor ve
normal s›cakl›kta bile uzun süre bozulmadan kalmas› sa¤lanm›ﬂ oluyor.
Mikroalglerden elde edilen ürünlerden agar,
kat›laﬂma özelli¤inden dolay› yiyecek sanayiinde
kullan›l›yor. Örne¤in, pasta, ﬂeker, marmelat, puding, dondurma, dayan›kl› ekmek yap›m›nda, peynircilikte, mayonez ve soslar›n yap›m›nda, salatalarda dayan›kl›l›k ve sabitlik vermek için, ﬂarap, bira ve likör sanayiinde berraklaﬂt›r›c› olarak kullan›l›yor.
Bu üstünlüklerinin yan› s›ra alg proteininin
hayvan ve insanlar›n beslenmesinde kullan›m› ,
sindirim güçlü¤ü, tat ve lezzet bak›m›ndan fazla ilgi görmemesi ve son ürün maliyetinin yüksek olmas› nedeniyle s›n›rl›. Ayr›ca hastal›k etmeni birçok mikroorganizman›n ortamda kolayca geliﬂebilmesi, alglerin geliﬂimini s›n›rlad›¤› için, bir dezavantaj olarak görülüyor.

T›p ve Eczac›l›kta
Mikroalglerin Kullan›m›
Alginatlar, t›p ve onun için gerekli olan ilaç sanayiinde, ilaçlar›n ana maddesi olarak da kullan›lmakta.
Yard›mc› madde olarak, ilk planda ya¤ ve
mumlar›n sulu çözeltilerinin yüksek ak›c›l›k özelli¤ine sahip olduklar› için tercih ediliyorlar. Tabletlerde dolgu ve ayr›ﬂma maddesi olarak ve ya¤
maddesi bol olan kremlerin yap›mlar›nda kullan›l›yorlar.
Alginatlar cilt üzerine sürülerek kullan›ld›¤› gibi, a¤›zdan da al›nabilirler. Dermatolojik vakalarda
kullan›lan sarg›n›n (bandaj) ana maddesini oluﬂtururlar. Yan›s›ra baryum sülfatla sodyum alginat,
röntgen filmlerinin çekiminde kullan›l›r. Ayn› zamanda sodyum alginat, belirli bir ak›c›l›kta sabit
tutularak ve baz› bitkisel ya¤larla kar›ﬂt›r›l›p s›v›
hale getirilen esas etkili kimyevi maddelerle (insülin, antibiyotik, hormon, vitamin vb.) ile kar›ﬂt›r›larak enjekte edilebilir ya da içilebilir hale getirilerek kullan›labilir.
Sodyum alginat, baﬂka maddelerle kar›ﬂt›r›larak aç kalmadan zay›flamak için de kullan›l›r.
Kalorisi düﬂük olan bu jelli madde, mide asidini koyulaﬂt›r›r ve
böylece tokluk hissi oluﬂturur.
Çeﬂitli aroma ve kalorisiz tat
Chlorella
maddeleri eklenerek zay›flama
rejimi için ya da ﬂeker hastal›¤›nda kalorisiz tok tutucu yiyecek olarak üretilir.
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Chlorella

Chlorella üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, bu mikroalgin karaci¤er üzerinde çok etkili oldu¤u ortaya ç›kt›. Ya¤ al›m› gibi karaci¤er metabolizmas›yla ba¤lant›l›, kan kolesterolü ve trigliseritlerin düzeylerini düﬂürür. Çinli bilim adamlar›n›n yapt›klar› deneylere göre, kötü ve yetersiz beslenme, karaci¤er fonksiyonlar›ndaki sorunlardan
dolay› trigliseritlerin düzeyinin yükselmesine ve
glikojen seviyesinin anormal yükselmesine yol
aç›yor. %5 ilaveli Chlorella kullan›ld›¤› zaman,
karaci¤er, yetersiz ve kötü beslenme ve zehirli
maddelerle oluﬂan hasardan korunabilmekte.
Chlorella ile Scenedesmus birlikte yenildi¤inde, ba¤›rsak taraf›ndan elimine edilen at›klar›n
miktar›nda art›ﬂ görülüyor. Chlorella’n›n, kolon
sa¤l›¤›n› yükselten bakterilerden biri olan Lactobacillus’un büyümesini h›zland›rd›¤›n› Japon bilim
adamlar› kan›tlam›ﬂ. Chlorella’n›n sert ve sellüloz
yap›daki zar›, kadmiyum, kurﬂun ve di¤er a¤›r metalleri tutar ve onlar› vücudun d›ﬂ›na taﬂ›rken, klorofili de, ba¤›rsa¤› temiz tutmaya yard›m eder.
Chlorella büyüme faktörü, hasarl› dokular›n onar›m›n› teﬂvik eder.
Chlorella’n›n cilt, ba¤›rsak, böbrek rahats›zl›klar›, akci¤er ve bronﬂlara ait sorunlar› da iyileﬂtirdi¤ine dair bulgular var. Bu mikroalg, vücuttan
zehirlerin uzaklaﬂt›r›lmas›nda anahtar rol oynar.
Bu, bütün olarak savunma sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›na ve canland›r›lmas›na olanak sa¤lar.
Çeﬂitli kan›tlara dayanarak, Chlorella’n›n,
ﬂeker hastalar›n›n iyileﬂmesine yard›m ederken,
fazla düﬂük kan ﬂekeri düzeyini de yeniden normal
düzeye
getirdi¤i
anlaﬂ›lm›ﬂ
durumda. Beyin ve kalp fonksiyonlar› ve enerji metabolizmas› için,
kan ﬂekeri düzeyinin belirli bir
aral›kta olmas› gereklidir. Bu mikroalg, di¤er organlar gibi pankreas
fonksiyonlar›n› da dengeler ve düzenler.
Yara iyileﬂtirici özelli¤iyle Chlorella,
ülser tedavisinde de kullan›l›r. Üretti¤i “chlorellin” maddesiyle antibi-

yotik olarak, kanser hastalar›ndaki lökopeniyi
(beyaz kan hücresi say›s›n›n azalmas›) önlemede,
yaﬂlanma sürecini yavaﬂlatmada, nezle ve so¤uk
alg›nl›¤›ndan korunmada, zarar görmüﬂ genetik
malzemenin onar›m›nda, ba¤›ﬂ›kl›k faktörlerinin
geliﬂmesinde iﬂlev görür.
Spirulina, ﬂiﬂmanl›k tedavisinde, krem ya da
pomat olarak yaralar›n kabuk ba¤lamas›n›
h›zland›rmada ve cilt metabolizmas›n›n geliﬂiminde kullan›l›r. Ayr›ca hayvan ve insan taraf›ndan salg›lanamayan bir ya¤ asidi olan linolenik asit salg›lar. Bu ya¤ asiti, baﬂka bir ya¤ asiti olan prostaglandinlerle birleﬂerek; su konsantrasyonu, insülin
sentezi ve gastrik asit sentezini etkiler.
Spirulina’n›n içerdi¤i tüm pigmentler büyümeyi teﬂvik edicidir. Taiyo bal›klar›ndan sar› kuyruklu küçük alabal›klar üzerinde yap›lan çal›ﬂmada,
60 gün boyunca %0,5 lik Spirulina diyeti uygulanm›ﬂ. Al›nan sonuçlara göre; ölüm oran›nda %14
azalma, geliﬂimde %19 art›ﬂ, di¤er ürünlerde
%39’luk art›ﬂ saptanm›ﬂ. Bal›k çiftliklerinde Spirulina ürünleriyle beslenen bal›klarda karotenoid
miktar› 50. 000 ppm üzerine ç›km›ﬂ.
Dunaliella sp. gliserol ve β-karoten üreticisi
olarak bilinir. β-karoten, A vitamini öncü maddesidir ve eksikli¤inde körlü¤e kadar giden göz rahats›zl›klar› ortaya ç›kar. Ateﬂ, ›s› k›r›lganl›¤› ve çözünürlük üzerinde sabitleyici etki yapar.
Haematococcus sp., Alzhemier, Parkinson hastal›klar›n tedavisinde, omurilik zedelenmeleri ve sinir sistemi incinmelerinde, zarar görmüﬂ retinan›n
iyileﬂtirilmesinde kullan›l›r. Iﬂ›k almaçlar›n›
oksitlenmeyle geliﬂen hasarlardan korumada, damar sertli¤i, koroner rahats›zl›klar› engellemede
etkili bir ﬂekilde yararlan›l›r. Anti-tümör (kanser)
ajan› olarak ve ba¤›ﬂl›k sisteminin kuvvetlendirilmesinde etkilidir. Ayr›ca antioksidan ve afrodizyak
özelliklerinden de faydalan›l›r.
Scenedesmus sp. kad›n hastal›klar›n›n tedavisinde, ülser yaralar›n›n ve çocuklarda egzaman›n
tedavisinde kullan›l›r. Bu mikroalgle yap›lan merhemlerin kullan›lmas› sonucunda, varis, ç›ban ve
iyileﬂmeyen yaralarda %90 oran›nda düzelme oldu¤u saptanm›ﬂ durumda.

Haberler...Haberler...Haberler...Haberler...
Geçti¤imiz aylarda, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araﬂt›rma Enstitüsü’nde bir çal›ﬂtay
gerçekleﬂtirildi. Kapsam› aç›s›ndan ilk olan bu çal›ﬂtay›n konusu “Zararl› Kemirgenler
(Mammalia: Rodentia) Mücadele Yöntemleri ve Ekosistem Yönetimi” idi. Çal›ﬂtay›, Ankara
muhabirimiz Gökçe Taner izledi.

Kemirgenler ve Ekosistem
Türkiye’de yerleﬂim yerlerinde, tar›m
alanlar›nda ve ambarlarda zararl› olarak
kabul edilen kemirici türlerinin bilimsel çal›ﬂmalarda tam olarak ortaya konulmam›ﬂ
olmas›, iklimsel de¤iﬂiklikler, yap›lan ilaçl›
mücadele, tar›m alanlar›n›n kullan›m teknikleri gibi nedenlerden dolay› zararl› olarak kabul edilen baz› türlerin zamanla zarars›z duruma geçtikleri, hatta bir k›sm›n›n neslinin yok olma tehlikesiyle karﬂ›
karﬂ›ya bulundu¤u, araﬂt›rmalarla ortaya
konmuﬂ durumda. Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda; Türkiye kemirici türlerinin da¤›ld›¤› alanlar›n ço¤unun, tar›msal önemi olmad›¤› ortaya ç›k›yor. Bu durum, Türkiye
kemirgenlerinin zararl›l›k durumlar›n› tekrar de¤erlendirme gereksinimini do¤uruyor. Kemirgenlerle yap›lan savaﬂ›n, hedef
olmayan türleri de etkileyerek, insan ve
evcil hayvanlar›n ölümleriyle sonuçland›¤› biliniyor. ‹ﬂte bundan dolay›, kemiriciler konusunda çal›ﬂan araﬂt›r›c›lar, uygulama kuruluﬂlar›, kamu ve
tüzel kuruluﬂlar›n biraraya gelerek karﬂ›l›kl› görüﬂ
al›ﬂ veriﬂinde bulunaca¤›, yap›lan ve yap›lacak iﬂlerin birlikteli¤i aç›s›ndan bir çal›ﬂma toplant›s›n›n
düzenlenmesine gerek duyulmuﬂ. Bu amaçla düzenlenen çal›ﬂtayda, Türkiye’nin dört bir yan›ndan
kat›l›mc›lar biraraya geldi. Üç gün süren çal›ﬂtay›n
birinci gününde, Bat› Karadeniz kemiricileri ve
ekonomik önemler konulu sunumda, de¤erlendirme bölgesi olan Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük
ve Kastamonu illerinde görülen kemirici türlerinin
biyolojisinden söz edildi. Türkiye’de 66 kemirici

Yar›m Yüzy›ll›k
Mükemmelliyet
25-29 A¤ustos tarihleri aras›nda 15. Uluslararas› Grup Psikoterapileri Birli¤i’nin Uluslararas›
Kongresi, ‹stanbul'da Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi
Saray›’nda yap›lacak. Kongrenin anabaﬂl›¤› ‹stanbul'da yap›lmas›n› daha anlaml› k›lan "Kültür Geçidi: Gruplar›n Karﬂ›laﬂt›¤› Yer" olarak belirlenmiﬂ.
Kongre öncesinde, 23-24 A¤ustos tarihlerinde, grup terapisinde önemli isimlerle 13 çal›ﬂma
grubu düzenlenecek. Örne¤in; Kuﬂaklararas›
Travman›n Geçiﬂi; Soy Sendromu, Aile A¤ac›nda
Gizli ‹liﬂkiler ve Terapi, Sakl› Kurallar, Tekrarlay›c› Yaﬂant›lar, " Klinik Psikojenoloji"ye giriﬂ; Düﬂmanlar Karﬂ›laﬂ›nca: Büyük Grup Travmas› ve
Kimlik; Psikodrama E¤itim Grubu: Yarat›c›l›¤›n›
Kullanarak Birlikte Yaﬂama ve Çal›ﬂma, çal›ﬂma
grubu konular›ndan baz›lar›.
Kongrede yer alacak konular bunlarla s›n›rl›
de¤il: Bar›ﬂ ve Savaﬂ: Arkeik Grup Yans›tmalar›n›n
Yeniden Canlanmas›, Grup Terapisinde Sinema,
ﬁizofrenik Hastalarda Grup Terapisi, Sistemik Aile

türünden 24’ünün Bat› Karadeniz Bölgesi’nde bulundu¤u, bunlar içinde zararl› türlerin yan› s›ra koruma alt›nda olan ve nesli tükenme tehlikesiyle
karﬂ› karﬂ›ya kalan türlerin de bulundu¤u vurguland›.
Habitat, ekosistem ve ekosistemlerde enerji
ak›ﬂ›, zehirlilik (toksisite) ve zararl› mücadelesinde
ekosistem yönetimi de, tart›ﬂ›lan konulardand›. Bu
kapsamda, zararl› canl›n›n biyolojik ve ekolojik
özelliklerinin belirlenmesinin önemi, kimyasal ve
mekanik mücadele kadar do¤al avc›lar›n, parazit
ve hastal›k etkilerinin de kullan›lmas› gerekti¤i
vurguland›. Savaﬂ›m yan›nda, koruma etkinli¤ini
de içeren yaklaﬂ›mdaki projelerin yol gösterici olabilece¤inden hareketle, çözüm önerileri de sunulTerapisinde Makedonya Deneyimi, Londra'dan
Kültürleraras› Psikoterapi, Kanser ve Depresyonun Keﬂiﬂimi, Grup Analizinde Kay›p Teori gibi
toplant›lar da düzenlenecek.
‹lgilenenler www.iagpcongress.org adresinden daha geniﬂ bilgi edinebilirler.
Gülnur Sunday Özdamar

YTÜ-Bilim ve Teknoloji
Kulübü Seminerleri
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü’nün misyonu, bilimle ilgilenenleri biraraya getirip, düﬂüncelerini ve projelerini paylaﬂt›rarak bir
ekip çal›ﬂmas› ortaya koymak ve edinilen deneyimleri meslek yaﬂant›s›na yans›tmak. Kulüp çal›ﬂmalar›na bu y›l baﬂlamas›na karﬂ›n, üyelerinin bilime
olan aﬂ›r› ilgileri sayesinde pek çok etkinlik gerçekleﬂtirildi. Fizik ve matematik seminerleri, uzay gözlem günleri, bilimsel geziler bu etkinliklerden birkaç›. Kulüp üyeleri, özellikle bilimsel seminerler sayesinde y›l boyunca bilimle dopdolu yaﬂad›lar. Bilimsel seminerlerden biri, Prof. Dr. Tekin Dereli ta-

du. Halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önem taﬂ›yan
kemiricilerle mücadele ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konudaki etkinliklerinden sözedildi.
Çal›ﬂtay›n ikinci günü, kat›l›mc›lar için ilgi çekici bulunan bir sunumla baﬂlad›.
Ultrasonik ses yöntemiyle fare kovucu cihaz üretici bir firma sahibi, geliﬂtirmiﬂ
olduklar› teknolojinin kemirgenleri nas›l
etkiledi¤inden ve bu sistemin yararlar›ndan sözetti. Di¤er bir sunumsa, fare savaﬂ›m›nda belediye uygulamalar› üzerineydi. Belediyecilik anlay›ﬂ› içinde zararl› savaﬂ›m›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ine
de¤inildi. Zehirli bu¤day yerine antikoagülant (kan›n p›ht›laﬂmas›n› engelleyen
maddeler) etkili rodentisitlerin kullan›lmas› gereklili¤i de vurguland›. Ayr›ca,
s›kl›kla kullan›lan rodentisitlerle meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaﬂ›mlar› konusunda da aç›klamalar yap›ld›.
Zarar potansiyeli bulunan kemiricilerin biyolojik ve ekolojik özelliklerinden ve savaﬂ›m yöntemlerinin aç›kland›¤› bildiride, “neyle mücadele ediyoruz” sorusunu yan›tlamak için kat›l›mc›lara, en
büyü¤ünden en küçü¤üne kemiriciler görsel olarak
tan›t›ld›.
Çal›ﬂtayda sunulan bildirilerle, tar›msal savaﬂ›m talimatnamesinde düzeltmeler yap›lmas›, y›llard›r tart›ﬂ›lan “sürdürülebilir kalk›nma” kavram›
yerine “sürdürülebilir yaﬂam” kavram›n›n benimsenmesi ve ekonomik-ekolojik zarar eﬂi¤i konular›n›n önemi gözler önüne serildi.
raf›ndan sunuldu. Dereli, ‘‘Kuantum Fizi¤inden
Neler Bekliyoruz?’’ konusunda dinleyenlerini bilgilendirdi. Dereli seminerinde, kuantum fizi¤inin tarihi geliﬂimini, bilim insanlar›n›n bu fizi¤e katk›lar›n›, kuantum bilgisayarlar›n› ve kuantum mühendisli¤i dal›n›n do¤uﬂunu anlatt›.
Bir di¤er seminer, üniversitenin Matematik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Meral Tosun ve Bo¤aziçi
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Cihan
Saçl›o¤lu’nun organizasyonlar›yla, Princeton ‹leri
Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden (ABD) Hermann Weyl
Profesörü olan Robert P. Langlands taraf›ndan verildi. Langlands, matematik üzerine, iki haftal›k bir
zaman diliminde, Türkçe olarak 5 seminer verdi.
Langlands, ilk konuﬂmas›nda geometrik gerçekleri
ve bu gerçeklerin nas›l bulunduklar›na iliﬂkin ayr›nt›lar› anlatt›. Devam eden seminerleriyle de, matemati¤in geometri dal›n›n temel konular›ndan biri
olan "e¤rilik" kavram›n›n geliﬂimine katk›da bulunan matematikçileri ve katk›lar›n› anlatt›.
2004 y›l›nda da devam edecek, felsefe-matematik-genel kültür kar›ﬂ›m› ﬂeklinde geçen bu seminerlere ilgilenen herkes kat›labilecek.
Özgür Ateﬂ
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Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...
C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i, çal›ﬂmalar›n› C programlama diliyle yürüten ve konusunu “Sistem Programlama”
alan›yla iliﬂkilendiren uzmanlar›n oluﬂturdu¤u bir dernek. 1993’ten beri faaliyette olan bu derne¤in amac›, bilgisayar
dünyas›n›n en at›l›mc› ve yo¤un bilgi gerektiren alan›nda, araﬂt›rma, geliﬂtirme faaliyetlerini daha iyi organize edilmiﬂ bir
biçimde teﬂvik etmek. Dernek Genel Sekreteri Güray Sönmez, bizleri hem C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i hem de C
programlama dili konusunda bilgilendiriyor.

Dennis M.Ritchie’nin 1970'lerde geliﬂtirdi¤i C
programlama dili, 1980'lerde art›k sistem programc›lar›n›n kulland›¤› vazgeçilmez dil haline geldi
ve h›zla popülerleﬂmeye baﬂlad›. C dilinin iﬂlevselli¤i ve esnekli¤i, onun di¤er programlama dillerine
göre daha güçlü olmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca bilimsel,
ticari ya da özel amaçl› programlar›n yaz›labilmesi için C uygun bir dil. C dilinde yaz›lm›ﬂ bir program kaynak kodunun, makine ve iﬂletim sisteminden ba¤›ms›z olmas›n› da eklersek, bu dilin neden
bu kadar k›sa sürede böylesine bir yayg›nl›k kazand›¤›n› aç›klayabiliriz. Art›k bilgisayar dünyas›na
bakt›¤›m›zda iddial› olan bütün projelerin C ile yaz›lm›ﬂ oldu¤unu görüyoruz. Windows, Unix gibi iﬂletim sistemleri; Excel, Word gibi ofis programlar›n›n ço¤u C programlama diliyle yaz›lm›ﬂ.
Dünyadaki geliﬂimine paralel olarak ülkemizde
de C programlama dili, özellikle 1980'lerin ikinci

yar›s›ndan itibaren yayg›n bir ilginin
oda¤› oldu. Ancak bu konudaki bilgisel yetersizlikler ve araﬂt›rma olanaklar›n›n darl›¤›, ilgili kiﬂileri merak düzeyine hapsetti. Son derece bilgi-yo¤un bir alan olan C ve Sistem programc›l›¤›, yetkin
olmayan kiﬂiler arac›l›¤›yla insanlara yanl›ﬂ olarak
da aktar›ld›. Oysa C programlama dilini ö¤renmek; bilgisayar› kavramak ve bilgisayarla dolays›z
iliﬂki kurmak anlam›na geliyor. Ama C Programlama Derne¤i, bu konuda yaﬂanan pek çok soruna
çözüm oldu. Dernek, dikkate al›n›r bilgilere sahip
olan bir yaz›l›mc› kuﬂa¤› oluﬂturdu. Ayr›ca yay›n
alan›nda da bir giriﬂim baﬂlatarak A-Z'ye C K›lavuzu, ‹leri Excel, ‹ntel iﬂlemcileri (Korumal› Mod ) ve
C’de yap›lan tipik hatalar› içeren C Yanl›ﬂlar› kitab›n› haz›rlad›. Gerek C programlama diline, gerekse sistem programc›l›¤›na iliﬂkin yeni kitaplar da
haz›rlanmakta; ayr›ca konuyla ilgili ciddi çal›ﬂma-

lar desteklenmekte.
Derne¤in baﬂka bir amac›ysa,
bilgisayar konusuna yabanc›
olan kesimleri bu alanla tan›ﬂt›rmak, abart›l› ve basmakal›p söylemleri d›ﬂlayan bir
bilgisayar kültürü ve kamuoyu
bilinci oluﬂturmak. Her iki alana yönelik faaliyetleri, çeﬂitli seminerler, sempozyumlar, kurslar ve
yay›nlarla devam etmekte. Hafta sonlar› ücretsiz
olarak izleyebilece¤iniz Cumartesi seminerleri, bilgisayar sosyolojisinden iﬂletim sistemlerine kadar
uzanan geniﬂ bir yelpaze içermekte. Periyodik olarak aç›lan derslerse dil bilincinin yerleﬂmesini ve
uygulama de¤eri olan bilgiler edinilmesini hedeflemekte.
C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i, ülkemizde
bütün bilimsel kurumlarla ve ilgilenen bütün kiﬂilerle iﬂbirli¤ine aç›k.
‹lgilenenler için: C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i
Tel: ( 0212 ) 274 63 60- 274 99 89- 275 88 97- 288 35 20 - 267
27 77
Web : www.csystem.org
e-posta : csystem@superonline.com
Adres : 2.Taﬂoca¤› Cd. O¤uz Sk. Barbaros Apt. No: 5/4
80700 Mecidiyeköy / ‹stanbul

Haberler...Haberler...Haberler...Haberler...
taramalar› da yap›lacak.
Projenin, kanser mücadelesine en uygun biçimde
kat›labilece¤i bir model geliﬂtirmek gibi bir perspektifi de var. Endüstrileﬂmiﬂ zengin ülkelerdekinden farkl›, topluma hakim olabilen, etkin, kanseri önlemeye ve
erken dönemde yakalamaya yönelik bir yeni kurumlaﬂma planlan›yor.
2004 Ekim’inde sonuçlanmas› planlanan projenin
genel koordinatörü, Prof. Dr. Murat Tuncer; proje
yöneticisiyse Dr. Ülgen Güllü. Projenin e¤itim koordinatörlü¤ünüyse Doç. Dr. Caner Fidaner yürütüyor.

Kanser Tarama ve E¤itim
Merkezleri’nde Gelinen Nokta
Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savaﬂ Dairesi’nin bir
projesiyle, Edirne, Bal›kesir, ‹stanbul, Ankara, Antalya,
Adana, Gaziantep, Diyarbak›r, Erzurum, Sivas, Trabzon olmak üzere 11 ilde "Kanser Tarama ve E¤itim
Merkezleri" kuruluyor. Buralarda meme kanseri ve
serviks, yani rahim boynu kanserine ba¤l› ölümleri
azaltmak amac›na yönelik olarak toplum taramalar› yap›lacak, ayn› zamanda hem halka hem hekim ve sa¤l›kç›lara yönelik e¤itim programlar› düzenlenecek.
Bu projenin kayna¤› büyük ölçüde Avrupa Birli¤i’nden ve hibe olarak geliyor, harcamalar›n önemli bir
bölümünü de Sa¤l›k Bakanl›¤› üstlenmiﬂ durumda.
Proje kapsam›nda, her merkeze mamografi cihazlar›
al›n›p yerleﬂtirildi; bilgisayar, ultrasonografi cihaz›,
mikroskop, kolposkopi gibi araç gereçler de sat›n al›nm›ﬂ durumda. Bu cihazlar da k›sa bir sürede, merkezlere aktar›lacak. 2004 y›l›nda da merkezlerin çal›ﬂ›r
hale gelmesi planlan›yor.
Projenin uzun süreli amac›, kanserlere ba¤l› ölümleri azaltmak. Türkiye'de çok say›da kanser hastas›n›n
geç dönemlerde baﬂvurma nedeniyle, tedavi olanaklar›ndan yeterince yararlanamad›¤› biliniyor. Dolay›s›yla
yaln›zca "toplumu bilgilendirmek" yeterli olmuyor, yan› s›ra kiﬂileri de cesaretlendirmek gerekiyor. Bu nedenle, hem topluma, hem hekimlere yönelik e¤itim
programlar› düzenlenmesi gerekiyor. Tarama merkezlerinde bu e¤itimler de verilecek. Etkili oldu¤u bilinen
kanser tarama yöntemlerinin uygulanaca¤› merkezlerde, meme ve rahim boynu kanserlerine yönelik toplum
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Gerçek Art›ﬂ› Sa¤layan Etken: Tütün
Uzmanlar›n hesaplar›na göre, dünyada her y›l yaklaﬂ›k on milyon yeni kanser olgusu ortaya ç›k›yor, alt› milyon kadar da kansere ba¤l›
ölüm oluyor. Dolay›s›yla, 21. yüzy›lda, topluma yönelik sa¤l›k hizmetlerine, kanserle
mücadele de ekleniyor. Bir yandan bulaﬂ›c› hastal›klar›n azalmas›, öte yandan insan ömrünün uzamas› nedeniyle kanser olgular›nda görece art›ﬂlar
gözleniyor; ayr›ca kanser olgular›nda gerçek art›ﬂlar da saptan›yor. Gerçek art›ﬂlar›n ard›nda yatan
en önemli risk faktörüyse, dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi, Türkiye'de de tütün ba¤›ml›l›¤›.
21. yüzy›l öncesinde Avrupa’da çok seyrek olarak
ortaya ç›kan akci¤er kanseri, bugün birçok ülkede
en çok öldüren kanser türü olmuﬂ durumda; ülkemizde de erkeklerde görülen kanserlerin yar›ya yak›n› akci¤er kanseri. Tütün ba¤›ml›l›¤›, bunun yan›nda g›rtlak kanseri, mesane kanseri, a¤›z içi kan-

serler gibi çok çeﬂitli kanser türlerinde gözlenen
olgular›n önemli bir k›sm›ndan sorumlu.
Kanserden Korkmay›n
Kanserle savaﬂ›m›n topluma yönelik boyutu üç
aﬂamada inceleniyor: ‹lk aﬂama, kanser olmadan
kanseri önlemek. ‹kinci aﬂama, vücutta kanserin
ortaya ç›km›ﬂ oldu¤u, ancak daha fark›na var›lmad›¤› dönemle ilintili. Özellikle risk alt›ndaki nüfus
dilimi belli tetkiklerden geçirilerek, yani "tarama"
yap›larak, çok erken dönemde kanseri vücuttan
uzaklaﬂt›rabilmek olas›. Dünyaca kabul görmüﬂ iki
tarama yöntemi var: Birincisi meme kanseri için
belli yaﬂ grubu kad›nlara mamografi taramas› yapmak, ikincisiyse yine kad›nlarda rahim boynu kanserini yakalamak üzere rahim a¤z›ndan sürüntü almak. Üçüncü aﬂamadaysa, tedavi yöntemleri var.
Çocukluk ça¤› kanserleri, lenfomalar, testis tümörleri, rahim gövdesi kanseri, çok baﬂar›l› biçimde
tedavi edilebiliyor.

