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Editörden Notlar...
MERCK
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Laboratuvar ve Üretim Malzemeleri

Merck ile laboratuvar sektöründeki 
35 yıllık birlikteliğimiz yeni markaları 
ile devam ediyor.

Hazırlama, Ayırma, Filtreleme ve Test Ürünleri

Analitik Ürünler

www.orlabmarket.com
Tel: (0312) 286 40 70

Değerli ChemLife Okuyucuları;

42. sayımızdan tüm okurlarımıza merhaba. Öncelikle Ege ve Akdeniz 
bölgelerimizde devam eden yangınlardan ve hayatını kaybeden tüm 
canlar için, kendim adına ve Chemlife ailesi adına üzüntümüzü belirtmek 
isterim. 40. sayımızda sizlere Avrupa'daki kimyasallar için lider B2B 
pazarı olan CheMondis'i tanıtmış. Şimdi ise CheMondis, kullanıcılarına 
daha fazla güç katacak yeni bir uygulamasını devreye aldı.

Siparişleri doğrudan ERP sisteminize alın. 

CheMondis, artık müşteri hizmetleri verimliliğinizi optimize 
etmek için tedarikçilere ek fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan biri, 
sipariş oluşturma, yanıtlamayı otomatikleştirme ve böylece tüm 
müşterilerinize son teknoloji ürünü bir dijital müşteri deneyimi 
sunmak için ERP'nizi CheMondis'e bağlamaktır. 

CheMondis bu çözümünü iş ortağı Elemica ile birlikte sunuyor. 
Entegrasyon, aşağıdaki işlemleri doğrudan ERP sisteminizden 
yapmanızı sağlıyor.

1) Sipariş Oluşturma
2)Sipariş Onayları ve Değişiklikler
3) Gelişmiş Gönderi Bildirimi
4) Analiz Sertifikası
5) Fatura, yenilikler ile tüm detayları dergimizin içerisinde 
bulabilirsiniz. 

Ayrıca, VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin 2-5 Eylül, 33. Ulusal 
Kimya Kongresi’nin 7-9 Ekim ve KÜAD tarafından düzenlenen 5. 
Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin ise 25-27 Kasım tarihleri arasında 
yapılacağını bildirmek istiyorum. Kongreler ile ilgili detayları yine 
dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Ve son olarak siz değerli okuyucularımıza, özel olarak seçilmiş sektörel 
ve bilimsel gelişmeleri ayrıntıları ile sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda 
tekrar buluşmak dileği ile… Kimya’nın ışığından ayrılmayın…
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BILIMSEL GELIŞMELER

Plastikler topluma birçok fayda 
sağlar ve günlük hayatımızda yay-
gın olarak kullanılırlar: hafiftirler, 
ucuzdurlar ve uyarlanabilirler. 
Bununla birlikte plastiklerin üre-
timi, işlenmesi ve bertarafı sürdü-
rülebilir değildir ve çevre ve insan 
sağlığı için büyük bir küresel tehdit 
oluşturmaktadır. Bitki bazlı ham-
maddelerden elde edilen yeniden 
kullanılabilir ve geri dönüştürüle-
bilir plastiklerin çevre dostu olarak 
işlenmesi ideal bir çözüm olarak ön 
plana çıkmaktadır. Ancak, teknolo-
jik zorluklar bazı çözümleri değer-
siz kılmaktadır. Ancak Göttingen 
Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 
selüloz sinnamat (CCi) adı verilen 
yeni bir tür hidroplastik polimeri 

işlemek ve yeniden şekillendirmek 
için normal koşullarda su kullanan 
-  "hidroset" - sürdürülebilir bir 
yöntem buldular. Araştırma Natu-
re Sustainability'de yayınlandı.

Plastikler polimerlerdir, yani mo-
leküler yapıları birbirine bağlanmış 
çok sayıda benzer birimlerden 
oluşur. Şu anda, çoğu plastik ham-
madde olarak petrokimyasallar 
kullanılarak üretiliyor, bu da hem 
çıkarılması hem de bertaraf edil-
mesi çevremize zarar veriyor. Buna 
karşılık, bitki hücre duvarlarının ana 
bileşeni olan selüloz, neredeyse 
tükenmez bir hammadde kaynağı 
oluşturan yeryüzünde en bol bulu-
nan doğal polimerdir. Araştırmacı-

lar, bir "sinnamoil" grubu ekleyerek 
selüloz kimyasının çok küçük bir 
bölümünü hafifçe değiştirerek, 
hidroplastik polimerlerle yeni bir 
tür biyoplastik oluşumuna uygun 
özel bir CCi yapmayı başardılar.

Bu, günlük sıcaklık ve basınçta su-
dan biraz daha fazlası kullanılarak 
kalıplanabileceği anlamına gelir. 
Hidrosetleme olarak bilinen bu 
benzersiz yöntem, araştırmacıların 
biyoplastiği suya daldırıp havada 
kurumaya bırakarak çeşitli şekiller 
üretmelerini sağladı. Kalıplanmış 
şekiller, uzun vadede stabilitelerini 
korudu ve çeşitli 2D ve 3D şekille-
re defalarca yeniden şekillendirile-
bildi. Plastik su ile doğrudan temas 

için kullanılmamasına rağmen su 
tutabilir ve nemli koşullarda kul-
lanılabilir. CCi biyoplastikleri, şu 
anda yaygın olarak kullanılan plas-
tiklerle karşılaştırıldığında yüksek 
kaliteli mekanik özellikler gösterdi.

Göttingen Üniversitesi'nden Pro-
fesör Kai Zhang, “Araştırmamız, 
yenilenebilir kaynaklardan diğer 
çevre dostu hidroplastikleri tasar-
lamak için uygun bir yöntem sağlı-
yor. Bu, üstün mekanik özelliklere 
ve yeni özelliklere sahip diğer 
sürdürülebilir biyoplastiklerin daha 
fazla araştırılmasını teşvik ederek 
yeni araştırma yolları açmalı" diyor.

 ARAŞTIRMACILAR HIDROPLASTIK 
 POLIMERLERLE YENI BIR TÜR ÇEVRE 
 DOSTU BIYOPLASTIK GELIŞTIRIYOR 
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İnsanlar her gün kullandıkları 
ürünler veya yedikleri yiyecekler 
aracılığıyla çeşitli sentetik kim-
yasallara maruz kalmaktadır. Bu 
kimyasalların birçoğunun sağlığa 
etkileri bilinmemektedir. Şimdi 
yeni bir çalışma, pestisitler, tüketici 
ürünlerindeki bileşenler, gıda katkı 
maddeleri ve içme suyu kirleticileri 
dahil olmak üzere yüzlerce yaygın 
kimyasalın, meme dokusundaki 
hücrelerin daha fazla östrojen veya 
progesteron hormonu üretmesine 
neden olarak meme kanseri riskini 
artırabileceğini gösteriyor.

Silent Spring Enstitüsü'nde tok-
sikolog ve araştırma direktörü 
olan Ruthann Rudel, "Östrojen 
ve progesteron ve meme kanseri 
arasındaki bağlantı iyi kurulmuş. 
Yani, vücuttaki bu hormonların 
seviyelerini artıran ürünlerdeki 
kimyasallar konusunda son derece 
dikkatli olmalıyız" diyor.

Örneğin, 2002'de Kadın Sağlığı 
Girişimi çalışması, kombinasyon 
Hormon Replasman Tedavisi artan 
meme kanseri riski ile ilişkili oldu-

ğunu bulduğunda, kadınlar ilaçları 
almayı bıraktı ve insidans oranları 
düştü. Rudel," Şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde, meme kanserini tedavi 
etmek için en yaygın tedavilerden 
biri, aromataz inhibitörleri adı 
verilen ve vücuttaki östrojen sevi-
yelerini düşüren ve meme kanseri 
hücrelerini büyümeleri gereken 
hormonlardan yoksun bırakan bir 
ilaç sınıfıdır” diyor.

Bu kimyasal risk faktörlerini belir-
lemek için Rudel ve Silent Spring 
bilim insanı Bethsaida Cardona, 
ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 
(EPA) ToxCast programı tarafından 
üretilen 2000'den fazla kimyasal-
la ilgili verileri taradı. ToxCast'ın 
amacı, bilim insanlarının bir kim-
yasalın zararlı olup olmayacağını 
tahmin etme yeteneğini geliştir-
mektir. Program, canlı hücreleri 
kimyasallara maruz bırakmak ve 
daha sonra neden oldukları farklı 
biyolojik değişiklikleri incelemek 
için otomatik kimyasal tarama 
teknolojilerini kullanır.

Araştırmacılar, bu kimyasalların 

hücrelerin daha fazla hormon 
üretmesine nasıl neden olduğunu 
henüz bilmiyorlar. Cardona, örne-
ğin, aromataz aktivatörleri olarak 
hareket eden kimyasalların daha 
yüksek östrojen seviyelerine yol 
açabileceğini söylüyor. "Bildiğimiz 
şey, kadınların günlük olarak bir-
den fazla kaynaktan birden fazla 
kimyasala maruz kaldığı ve bu 
maruziyetlerin arttığı."

Silent Spring araştırmacıları, bu 
çalışmanın, kimyasalları güvenlik 
açısından nasıl test ettikleri konu-
sunda düzenleyiciler ve üreticiler 
için bir uyandırma çağrısı olacağını 
umuyor. Örneğin, hayvanlardaki 
mevcut güvenlik testleri, kimyasal 
bir maruziyete tepki olarak hay-
vanın meme bezlerindeki hormon 
seviyelerindeki değişikliklere bak-
mamaktadır. Ve hücrelerde yüksek 
verimli testler östrojen reseptö-
rünü aktive eden, östrojeni taklit 
eden kimyasalları belirlemek için 
kullanılmış olsa da, test östrojen 
veya progesteron sentezini artıran 
kimyasalları tanımlamak için kulla-
nılmamıştır.

Araştırmacılar, potansiyel meme 
kanserojenlerini ürünlere geçme-
den önce belirlemeye yardımcı 
olmak için kimyasal güvenlik test-
lerini iyileştirmeye yönelik çalışma-
larında bir dizi öneriyi özetlediler 
ve özellikle ergenlik veya hamilelik 
gibi kritik gelişim dönemlerinde in-
sanların maruziyetlerini azaltmanın 
yollarını bulmayı önerdiler.

Proje, kimyasalların meme üzerin-
deki etkilerine yönelik olarak yeni 
uygun maliyetli tarama yöntemleri 
geliştiren Silent Spring Enstitü-
sü'nün Daha Güvenli Kimyasallar 
Programının bir parçasıdır. Bu 
çabanın ürettiği bilgi, devlet ku-
rumlarının kimyasalları daha etkin 
bir şekilde düzenlemesine ve şir-
ketlerin daha güvenli ürünler geliş-
tirmesine yardımcı olacaktır.

Kaynak: https://www.chemeuro-
pe.com/

BILIMSEL GELIŞMELER

 ÇOĞU TÜKETICI ÜRÜNLERINDE 
 BULUNAN YÜZLERCE KIMYASAL, 
 MEME KANSERI RISKINI ARTIRABILIR 
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Turkishtime’ın Hacettepe Üniver-
sitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil 
Denizli liderliğinde gerçekleştirdiği 
“Kimya Bilimine Yön Veren 100 
Türk Araştırması”, Kimya alanında 
önde gelen değerli bilim insanlarını 
bir araya getirdi. H-İndeksi değer-
lerinin yanı sıra, araştırma alanları, 
bilime ve insanlığa katkıları, aldık-
ları ödüller ve patentlerine de yer 
verildiği çalışma ile yeni nesil bilim 
insanları için ilham veren bir kay-
nak oluşturulması hedeflendi.

2017 yılında başlatmış olduğu 
Bilime Yön verenler Araştırma 
serisi kapsamında; 2017 yılında 
Bilime Yön Veren 100 Türk, 2018 
yılında Tıp Bilimine Yön Veren 100 
Türk araştırmasını gerçekleştirerek   
sonuçlarını kitap haline getirdiği 
çalışmayla kamuoyu ile paylaşan 
Turkishtime, söz konusu seriye 
bu yıl Kimya Bilimine Yön Veren 
100 Türk Araştırması ile devam 
etti. Turkishtime’ın Prof. Dr. Adil 
Denizli liderliğinde ve SANKO 
Holding-SÜPER FİLM sponsorlu-

ğunda hazırlanan araştırma kitabı, 
kimyanın beş ana bilim dalındaki 
(Organik Kimya, İnorganik Kimya, 
Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, 
Biyokimya) Türk bilim insanlarını, 
araştırmalarının aldığı atıf sayısını 
gösteren ve evrensel kabul gören 
en yüksek H-İndeksi değerine 
(Google Scholar Veri tabanı kulla-
nılarak) göre listelendi. 

Listede, DNA hasarı, DNA onarı-
mı gibi konularda dünyanın önde 
gelen uzmanları arasında yer alan 
Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu gibi ça-
lışmalarını uluslararası alanda sür-
düren bilim insanlarının yanı sıra, 
polimer kimyasında dünya çapında 
otorite sahibi olan Prof.Dr. Yusuf 
Yağcı, organik kimyanın önde 
gelen isimlerinden Prof.Dr. Metin 
Balcı gibi Türkiye'deki üniversite-
lerin tanınmış araştırmacıları yerini 
aldı.

ÖZVERILI BIR   
ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Türkiye başta olmak üzere dünya-
nın farklı bölgelerinde yaşayan ba-

şarılı Türk bilim insanlarını aynı çatı 
altında buluşturan kitapta, kimya 
alanında başarılı bilim insanlarının 
başarı öyküleri, araştırma alanları, 
bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı 
olarak anlatıldı.

Özverili bir çalışmanın ürünü ola-
rak ortaya çıkan Kimya Bilimine 
Yön Veren 100 Türk Araştırması 
kitabı, akademik hayatını kimya 
ve kimya mühendisliğine adamış 
birbirinden değerli bilim insanları 
tek tek araştırılarak hummalı bir 
çalışma ile hazırlandı. Bu çalışma-
da, özellikle uluslararası Web of 
Science veri tabanında yer alan, 
bilim insanlarının yıllardır birçok 
emekle yapmış olduğu yayınla-
rının hem üretkenliğini hem de 
alıntı etkisini ölçerek hesaplanan 
H-İndeksi verilerine göre sıralama 
yapıldı. Diğer yandan akademik 
isimlerin SCI indeksindeki çalışma-
larına almış oldukları atıf sayıları da 
göz önünde bulunduruldu. 

5 BIN VIP ADRESE   
ÖZEL TESLIMAT

SÜPERFİLM katkıları ile hazırlanan 
kitap, ücretsiz olarak Cumhuşbaş-
kanlığı, Bakanlıklar, Kimya Sektörü 
STK Temsilcileri, Kimyevi Madde-
ler ve Mamulleri İhracat sıralama-
sındaki ilk 1000 firma temsilcisi, 
Üniversite Rektörlükleri dahil 
olmak üzere 5000 VIP adrese isme 
özel olarak ulaştırılacak.

Türkiye başta olmak üzere dün-
yanın farklı bölgelerinde yaşayan 
başarılı Türk bilim insanlarını aynı 
çatı altında buluşturan kitaba, 
kimya ve kimya mühendisliği başta 
olmak üzere; bu bilim dallarının 
alt ana bilim dalları; fizik, biyoloji, 
tıp, nanoteknoloji gibi diğer disip-
linler ve disiplinlerarası bilimlerle 
uğraşan tüm araştırmacıların ilgi 
göstermesi bekleniyor.

https://www.turkishtimedergi.
com/turkishtime/kimya-bilimi-
ne-yon-veren-100-turk-arastirma-
sinin-sonuclari-belli-oldu/

 KIMYA BILIMINE YÖN VEREN 100 TÜRK 
 ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI BELLI OLDU
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Sem Laboratuar Cihazları Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Temmuz Sk. No:6 Sem Plaza Ataşehir, İstanbul 
T: +90 216 571 02 00  F: +90 216 571 02 02

www.sem.com.tr 

GRIFFIN G510 GCMS herkesin kullanımına uygun, sahada kullanıma hazır, laboratuvar 
kalitesinde sıvı, katı, buhar gibi kimyasal tehlikeleri, hızlı kimyasal tanımlama 
sistemidir.

Dakikalar içerisinde patlayıcıları, uyuşturucuları, kimyasal savaş ajanalarını, çevresel 
kirleticileri ve diğer kimyasalları doğru bir şekilde algılar ve tespit eder.

Özellikler :

• Laboratuvar düzeyinde, gold standart doğrusal 
dört kutuplu kütle analizörü

• Buhar, sıvı ve katı numuneler için çok çeşitli 
saha içi numune alma seçenekleri

• Uçucu örnekleme probu ile hızlı yanıt veren 
analiz modu

• Katı numunelerin doğrudan analizi için Prepless 
Sample Introduction (PSI) Probu, Sample Prep 
Kit (SPK) ve Touch-And-Go (TAG™) özelliği

• SPME ve headspace örnekleme
• Geniş kütle aralığı
• NIST ve SWGDRUG kütüphaneleri ile doğrulayıcı 

tanımlama ve analiz
• Veri yorumuyla görsel ve sesli alarm
• Entegre S/SL enjektör, ile sıvı organik numuneler
• 9" yerleşik dokunmatik ekran
• On-board WiFi ve GPS
• WiFi hotspot ile uzaktan izleme ve kontrol
• IP65 sınıfı, toz geçirmez ve püskürtmeye 

dayanıklı muhafaza
• Entegre taşıyıcı gaz ve piller
• Basit saha bakım faaliyetleri ve eğitim referans 

videoları

Zamanınız Yoksa, Laboratuvarınız Yoksa
FLIR G510 GC/MS
Kimyasal Tanımlama Sistemi ile Tanışın!
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Yapay zekânın bir alt kümesi olan 
makine öğrenimi, bilgisayarların 
doğrudan talimat olmadan ve de-
neyimden öğrenmesine yardımcı 
olan bir süreçtir. Bunu, daha sonra 
tahminlerde bulunabilen modeller 
oluşturmak için kullanılan veriler 
içindeki kalıpları tanımlamak için 
algoritmalar kullanarak yapar. Bir 
veri anahtardır. Makine öğrenimi 
ve büyük miktarda verinin giderek 
artan kullanılabilirliği, bilgi üre-
timinde devrim yaratmayı vaat 
ediyor. Gerçekten de, diğer tekno-
lojilerin yanı sıra derin öğrenmede 
günümüzün üstel ve erdemli büyü-
me döngüsü, Dünya'daki yaşamın 
kısa birçok hızlı çeşitlenme dönemi 
yaşadığı yarım milyar yıl önce 
Kambriyen Patlaması ile karşılaştı-
rılmaktadır.

EPFL Bilgisayar ve İletişim Bilimleri 
Okulu (IC) Dekanı Profesör James 
Larus, makine öğrenimi ve yapay 
zekânın nasıl yaşayacağımız üze-
rinde derin bir etkisi olacağını ve 
henüz tam potansiyeline yakın bir 
yer görmediğimizi kabul ediyor.

"Bana göre makine öğrenimi, he-
nüz emekleme aşamasında olan 
çok güçlü bir araçtır ve halen 
'karanlık bir sanat'tır. Sınıflara 
makine öğrenimi, bunun altında 
yatan matematik öğretiyoruz ve 
öğrencilere örnekler verebiliyoruz. 
Ama onlara prensipler veremiyo-
ruz çünkü kelimenin tam anlamıyla 

neden bu kadar iyi çalıştığını bile 
bilmiyoruz."

EPFL'den Lenka Zdeborová bu te-
mel soru üzerinde çalışıyor, "Bilim-
lerde incelediğimiz nesneleri daha 
iyi anlamak istiyoruz, amaç sabit 
değil. Makine öğrenimi sisteminin 
bilimsel çabada yararlı olması için 
bir hedef bulmamız ve makine öğ-
reniminin bu süreçte oynadığı role 
bakmamız gerekiyor” diyor.

Fizik, kimya, mühendislik ve yaşam 
bilimlerinden meslektaşlarıyla bir-
likte Zdeborová, EPFL'de ve dünya 
çapında yürütülen en son çalış-
maları keşfedecek olan bilimsel 
makine öğrenimi üzerine yeni bir 
doktora kursu ders dizisi başlattı.

Bir başka EPFL girişimi tüm di-
siplinlerdeki laboratuvarlardan 
bilim projelerini makine öğrenimi 
uzmanlıklarını yeni teknolojilere 
taşıyacak öğrencilerle eşleştirerek 
kampüsler arası işbirlikleri kuruyor. 
2018 ve 2020 arasında 600'den 
fazla öğrenci, EPFL genelinde 77 
laboratuvar tarafından ve hatta 
CERN de dahil olmak üzere ku-
rumlar dışında önerilen projelere 
katıldı.

IC Profesörleri Martin Jaggi "Bu, 
kampüsteki en büyük yüksek 
lisans düzeyindeki kurs ve tüm 
disiplinlerdeki öğrenciler, gelecek-
teki kariyerleri için faydalı olacağı-

nı bildikleri için bu aracı öğrenmek 
istiyorlar. Kampüsteki herhangi bir 
laboratuvara gidebilir ve işbirliği 
içinde uygulamalı bir proje yapa-
bilirler. Bu gerçek bir kazan-kazan 
ve bence her iki tarafın da yapıdan 
faydalandığını hissettiğini söyle-
mek adil olur” diyor.

Cathrin Brisken'in Yaşam Bilimleri 
Okulu'ndaki (SV) laboratuvar pro-
jelerden biri, fare hücrelerini insan 
hücrelerinden ayırt etmek için bir 
makine öğrenme algoritması ile 
ilgili, özellikle kanser araştırma-
ları için faydalı. Onkologlar, tipik 
olarak, insan hücrelerini farelere 
aşılayarak tümörleri inceler, ancak 
sorun iki tür hücreyi birbirinden 
ayırmaktır. Bu genellikle, insan 
hücrelerini bulmadan önce birçok 
doku örneğinin birkaç tur floresan 
boyamasını ve analiz edilmesini 
içerir. Ancak, IC öğrencisi Quentin 
Juppet'in programı, hücre sınıflan-
dırma sürecini otomatikleştirerek 
tüm bunları basitleştirebiliyor. 
Çalışma yakın zamanda Journal 
of Mammary Gland Biology and 
Neoplasia dergisinde yayınlanan 
sonuçlarıyla bunu bir yüksek lisans 
tezi haline getirdi.

Yine Yaşam Bilimleri Okulu'nun 
çalışması, zebra balığı embriyo-
larının görüntülerinden mutant 
fenotipleri kategorize etmek için 
makine öğrenimini kullanmayı 
içeriyordu. Profesör Andrew Oa-

tes, "Laboratuvarım iki kez katıldı 
ve her seferinde, makine öğre-
nimini kullanarak laboratuvarda 
gerçek bir bilimsel problemin ele 
alınmasında inisiyatif ve yaratı-
cılık gösteren gerçekten özel bir 
öğrenci grubuyla çalıştık. Bildiğim 
kadarıyla bu proje ( İnsan genetik 
bozukluklarını modellemek için 
bir sistem olarak zebra balığının 
daha verimli kullanımına yönelik 
çıkarımları olan embriyoloji alanı) 
dünyada bir ilk. Machine Learning 
4 Science programına katılma 
şansımız olmasaydı bu çalışmaya 
girişmezdik" diyor. 

James Larus, "Şu anda makine öğ-
renimi, beynin nasıl çalıştığına dair 
1940'larda geliştirilen bir modele 
dayanıyor ve o zamanlar doğru 
bile değildi. Şimdi araştırıyoruz. 
Daha sofistike ve etkili modeller 
geliştirmek ve yeni nesil yapay 
zeka sistemleri oluşturmak için en 
son nörobilim tarafından yönlen-
dirilen beyinden ilham alan makine 
öğrenimi yöntemleri geliştiriyoruz. 
Bu nedenle, makine öğreniminde 
uzun bir ilerleme ve büyük bir 
genişleme olacağından gerçekten 
umutluyum. Bilimi sonsuza dek 
değiştirebiliriz" diyor.

Kaynak: https://techxplore.com/

MAKINE ÖĞRENIMI BILIMI 
NASIL DEĞIŞTIRECEK? 

Makine öğrenimi son yirmi yılda sahneye çıktı ve geleceğin belirleyici bir teknolojisi olacak. 
Sağlık, eğitim, ulaşım, gıda ve endüstriyel üretim de dâhil olmak üzere toplumun büyük 
sektörlerini dönüştürüyor ve bilim ve araştırma üzerinde muazzam bir etkiye sahip.
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BILIMSEL GELIŞMELER

Danimarkalı araştırmacılar, Grön-
land'ın buz tabakasında, mevsim-
sel normların 10 derece üzerinde 
seyreden sıcak hava dalgası 
nedeni ile "büyük bir erime olayı" 
yaşadığını bildirdi.

Danimarkalı araştırmacılar tara-
fından yürütülen Polar Portal web 
sitesine göre, Temmuz ayı sonu 
itibari ile Arktik bölgesini kapla-
yan buz tabakası günde yaklaşık 
sekiz milyar ton eridi, bu da yaz 

aylarındaki normal ortalama hızı-
nın iki katı demek oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Grönland'ın 
çoğunu etkileyen sıcak hava dal-
gasıyla birlikte, Polar Portal web 
sitesi "Florida'yı iki inç suyla" (beş 
santimetre) kaplayacak kadar su 
içeren "büyük bir erime olayı" 
bildirdi.

Grönland buz tabakası, yakla-
şık 1.8 milyon kilometre kare 

(695.000 mil kare) ile gezegendeki 
en büyük ikinci tatlı su buzu küt-
lesidir. Buz tabakalarının erimesi 
1990'da başladı ve 2000'den beri 
hızlandı. Polar Portal'daki araştır-
macılar, son yıllardaki kütle kaybı-
nın 2000 öncesine göre yaklaşık 
dört kat daha fazla olduğunu 
söylüyor.

 SON HAFTALARDA ARTAN 
 SICAKLIKLAR GRÖNLAND BUZ 
 TABAKASININ BÜYÜK ÖLÇÜDE 
 ERİMESİNE NEDEN OLDU 
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SEKTÖREL GELIŞMELER

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
Teknopark'ta kurulan "Nanovas-
yon Teknolojik Araştırmalar Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi" bünye-
sinde, yeni akıllı nanomolekülleri 
içeren diş macunu formülasyonları 
elde edildi.

KOSGEB'in "Ar-Ge ve İnovasyon 
Destek Programı" çerçevesinde 
desteklenen proje kapsamında 
yeni bir diş macunu ve bu diş 
macununu aktifleştirebilecek, 
üzerinde led lamba bulunan diş 
fırçası geliştirildi. Yapılan testlerde 
ürünlerin zararlı bakteri ve mikrop-
ları 3 dakika fırçalamayla yüzde 99 
temizlediği belirlendi.

Diş macunu için "PhotoDENT", diş 
fırçası için ise "PhotoLUMIN" isim-
leri tescil edildi. Diş macununun 
tescillenmesi amacıyla 120'den 
fazla ülkede koruma sağlayan 
"PCT Patenti" alındı. Prototipleri 
üretilen diş macunu ve fırçasında, 
yakın zamanda seri üretime geçil-
mesi hedefleniyor.

"Kovid-19'u öldürücü etkisiyle 
ilgili testler devam ediyor"

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kim-
ya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mahmut Durmuş, geliştirilen 
diş macununun yeni nesil "fotote-
rapötik antimikrobiyal diş macunu" 
olarak dünyada bir ilk olma özelli-
ğine sahip olduğunu söyledi.

Diş macunu içerisindeki akıllı 
nanomoleküllerin, led lambalı diş 
fırçasının aktifleştirilmesiyle diş 
eti, minesi ve ağız içinde bulunan 
bakteri, virüs ile mikrop gibi zararlı 
mikroorganizmaları temizleyerek 
daha hijyenik ağız ve diş bakımı 
sağlandığını ifade eden Durmuş, 
"Yapılan testlerde tarafımızdan 
geliştirilen akıllı nanomalzemeleri 
içeren diş macunları kullanılarak, 
ağız içerisinde bulunan zararlı 
bakteri ve mikropların 3 dakika 
fırçalama ile yüzde 99 oranında 
temizlendiği tespit edilmiştir. Bu 
diş macununun yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) üzerine öldürücü 
etkisiyle ilgili testler devam ediyor. 
Günümüzün en önemli global 
sağlık problemi olan koronavirü-
sünün diş fırçalama sırasında yok 
edilmesiyle ağız yoluyla bulaşının 
önlenmesine katkıda bulunulacak." 
diye konuştu.

Durmuş, 120'den fazla ülkede 
koruma sağlayan "PCT Patenti'nin" 
alındığını dile getirerek, Türk Pa-

tent Kurumuna da gerekli başvu-
runun yapıldığını kaydetti.

Geliştirilen ürünlerin ticari boyutta 
üretilmesi için KOSGEB Ür-Ge 
Destek Programı'na başvuru yapı-
lacağını aktaran Durmuş, şunları 
söyledi:

"Bu malzemelerin üretimi için 
Bilecik'te bir fabrika kurulum aşa-
masında. Geliştirilen bu yenilikçi 
ürünler sayesinde başta diş çürü-
meleri olmak üzere birçok ağız ve 
diş problemlerinin önüne geçilmesi 
sağlanacak. Ayrıca yine ağız için-
de uçuk virüsü nedeniyle oluşan 
ve 'aft' olarak bilinen yaraların 
oluşumunun da önüne geçilecek. 
Geliştirilen bu yeni diş macunu ile 
hemen hemen herkesin problemi 
olan diş çürüklerinin önüne geçil-
mesi öngörülmektedir."

"Yaraların daha hızlı iyileşmesi 
için merhem ve solüsyonları da 
geliştiriliyor"

Durmuş, Türkiye'de yıllık diş 
macunu kullanımının yaklaşık 
500 milyon tüp ve bu piyasanın 
ekonomik değerinin de 70 milyon 
avro civarında olduğu aktararak, 
"Bu durum düşünüldüğünde proje 

kapsamında elde edilen yeni nesil 
diş macununun ve fırçasının çok 
yüksek bir ekonomik katma de-
ğerinin olacağı öngörülmektedir." 
değerlendirmesinde bulundu. Ge-
liştirilecek ürünlerin ihraç edilerek 
ülkeye döviz girdisi sağlanacağını 
aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Günümüzde iç piyasada kullanılan 
diş macunlarının hemen hemen 
tamamının yurt dışından ithal 
edilen ürünler olduğu göz önüne 
alındığında, önerilen bu proje kap-
samında yerli ve milli bir diş macu-
nu ve fırçanın geliştirilmiş olması, 
bu konudaki ithalatın azalmasını 
sağlayacak. Bu sayede ülkemizin 
en büyük ekonomik problemi olan 
cari açığın kapatılmasına da katkı 
sağlanacak. Yapılan Ar-Ge çalışma-
larıyla geliştirilen ağız ve diş sağlığı 
ürünlerinin yanı sıra sabun, şam-
puan, losyon gibi formülasyonları 
içeren kozmetik ürünler de ge-
liştiriliyor. Ayrıca geliştirilen akıllı 
nanomalzemeler, yara iyileştirme 
özelliklerine sahip olduklarından 
insan ve hayvanlarda oluşan yara-
ların daha hızlı bir şekilde iyileşme-
si için yara merhemi ve solüsyonla-
rı da geliştiriliyor."

Kaynak : https://www.gtu.edu.tr/

 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE GELİŞTİRİLEN 
 NANOMOLEKÜLLÜ DİŞ MACUNU İLE FIRÇA SERİ 
 ÜRETİME HAZIRLANIYOR 

Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen, led ışıkla aktif hale gelerek ağızdaki zararlı bakteri ve 
mikropları 3 dakikada yüzde 99 oranında temizleyen akıllı nanomoleküller içeren diş macunu ile diş 
fırçası, seri üretimle kullanıma sunulacak.
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YAĞ TAYİN CİHAZI

SÜT SANTRİFÜJÜ

DİSTİLE SU CİHAZI

KÜL FIRINI

Laboratuvarlarınız
için tercihinizi bizden yana
kullanırsanız size hızlı ve 
sorunsuz işleyişin keyfini 
çıkarmak kalır.

CLS Scientific ürünlerinden herhangi birini satın 
aldığınızda müşterilerimizle aramızdaki ilişkiyi 

güçlendiren yoğun iletişimin bir parçası olursunuz. 
Konuya hakim teknik ekibimiz olası problemleri en hızlı 

sürede çözüme kavuşturacaktır. Ulaşamadığımız 
bölgelerde ise güncel haberleşme seçeneklerinin 

tamamını en etkili şekilde kullanılarak müşteri 
memnuniyeti odaklı çözümler üretiyoruz.



FINDASO, AR-GE 
VE INOVASYONA 
DAYALI HIZMET VE 
ÇÖZÜMLER IÇIN 
B2B ARZ VE TALEBI 
EŞLEŞTIREN AKILLI 
PLATFORM

1. Okuyucularımıza biraz 
kendinizden ve Findaso 
girişiminizden bahseder misiniz?

Yurtdışında lisans, yüksek lisans 
ve doktora eğitimlerimi tamamla-
dıktan sonra Türkiye’de Marmara 
Üniversitesi’ne ziyaretçi araştır-
macı olarak geldim ve ardından 
Koç Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Bölümü’nde postdoc olarak 
TÜPRAŞ şirketinin projesinde 
çalıştım. 

Akademik hayatımda üniversi-
te-sanayi işbirliklerinde ve hizmet 
alımlarında yaşanan zorluklar 
konusundaki gözlemlerim ve 
tecrübelerim neticesinde bu açı-
ğı kapatmak fikriyle girişimcilik 
dünyasına adım atmak istedim ve 
Findaso isimli online platformu 
kurmak için ekip oluşturmaya 
başladım. 2021 yılının başında 
şirketleşme aşamasında adım 
attığımız ve MVP (minimum uy-
gulanabilir ürün)’yi yayınladığımız 
Findaso platformunu geliştirmek 
için kurucu ortak ve CEO olarak 
heyecanla çalışıyorum. 

2. Findaso kurucuları ve ekibi 
hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz?

Findaso kurucu ortağı ve CEO’su 
Dr. Azam Khodadadi. Diğer kuru-
cu ortaklar CCO PhDc Ergi Şener 
ve CTO Amir Karamian’dır. Ayrıca 
PhDc Ayşe Kılıç Proje Yöneticisi, 
Aysun Karul ise Ürün Yöneticisi 
pozisyonlarında tam zamanlı ola-
rak çalışmaktadır.

3. Findaso nedir? Hangi 
sektörlere ne tür hizmetler 
sunmaktadır?

Findaso, Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı hizmet ve çözümler için 
B2B arz ve talebi eşleştiren bir 
akıllı platformdur.  Platform; bilim, 
teknoloji ve Ar-Ge konularında 
faaliyet gösteren kuruluşlar ve 
uzmanlar için işbirliklerini ve hiz-
met alımlarını kolayca ve hızlıca 
yürütmelerini sağlayan dedike bir 
ortam yaratmaktadır. 

Findaso platformu 4 farklı üyelik 
kategorisinde 8 farklı sektör kü-
mesine teknolojik çözüm ortağı, 
araştırmacı ortak, laboratuvar 
hizmeti ya da danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır.

Üyelik kategorileri:

1. Üretim ve Hizmet Kuruluşları
2. Akademisyenler
3. Laboratuvarlar ve Ar-Ge Kuru-
luşları
4. Freelancer ve İnovatörler

Hizmet sunduğumuz sektör kü-
meleri:
1. Enerji ve Batarya
2. Kimyasallar ve Malzemeler
3. Çevre ve Atık Yönetimi
4. Biyoteknoloji, Tıp ve Sağlık
5. Tarım ve Gıda Teknolojisi
6. Tekstil, Deri ve Ağaç Ürünleri
7. Endüstriyel & Elektronik Ekip-
man ve Teknoloji
8. BT, Simulasyon ve Veri Bilimi

 4. Findaso platformunun hedef 
kitlesi tam olarak kimlerdir? 
Platformdan en etkin şekilde 
kimler faydalanabilir?

Hedef müşteri kitlemizi genel ola-
rak 4 ana başlıkta toplayabiliriz: 1) 
Üretim endüstrisi, 2) Start-up’lar/
Küçük işletmeler, 3) Büyük orga-

nizasyonlar ve 4) Uzmanlar. 

Platformun temel hedeflerinden 
biri üniversite-sanayi arasındaki 
işbirliklerinin artmasını sağlamak-
tır. Bu amaçla üretim endüstrisin-
deki firmalar, startuplar ve Ar-Ge 
enstitüleri ile akademisyenler ara-
sında köprü vazifesi üstlenmek-
tedir. Akademisyenlere Teknoloji 
Transfer Ofisleri (TTO) aracılığıyla 
ulaşarak TTO çatısı altında toplu 
şekilde üye olmaları hedeflen-
mektedir. Böylece TTO’ların üni-
versite-sanayi işbirliklerini sağla-
madaki fonksiyonu aynı şekilde 
devam ederken akademisyenler 
de direkt olarak güncel projeler-
den haberdar olabilmektedir. 

Belediyeler ve çeşitli kamu ku-
rumları da hem teknoloji temelli 
ihtiyaçlarına üyelerimiz aracılığıyla 
çözüm bularak hem de en güncel 
teknolojik gelişmelerden sürekli 
haberdar olarak platformdan ya-
rarlanabilmektedir.

Ayrıca uzmanlar kategorisinde 
emekli akademisyenler, yüksek 
öğrenim mezunları ve uzman/
yaratıcı kişilerin de ekosisteme 
önemli katkılar sağlayacağını dü-
şünüyoruz.

5. Bir firma Findaso’yu 
kullanmaya karar verdiğinde 
firmayı nasıl bir süreç bekliyor? 

Platformu kullanmak isteyen kişi-
ler tamamen ücretsiz şekilde basit 
bir kayıt aşamasıyla oluşturdukları 
hesap üzerinde çözüm arayan ve 
çözüm sağlayan profillerinden 
birine ya da ikisine aynı anda sa-
hip olabilir.

Çözüm ya da hizmet arayan bir 
kullanıcı olarak hesap oluşturmak 
isteyenlerin tek yapması gereken 
platforma üye olup birkaç basit 
soruyu cevaplamaktır. Buna göre 
platform, ihtiyaçlarına yönelik 
bir talep/proje yaratır. Algoritma 
sayesinde talepleri en uygun po-
tansiyel çözüm sağlayıcılarla eş-
leşir ve çözüm sağlayıcılar anında 
haberdar olup platform üzerinden 
teklif gönderebilir.

Çözüm ya da hizmet sağlayan 
kullanıcılar ise yine platforma üye 
olup kurum ve uzmanlık bilgilerini 
doldurarak profil oluşturabilir, 
alanlarına yönelik projelerden 
anında haberdar olabilirler.

6. Neden Findaso tercih edilmeli? 
Platformunuzu farklılaştıran ve 
ön plana çıkarmak istediğiniz 
özellikler nelerdir?

Findaso platformu Türkiye’de Ar-
Ge ve inovasyona dayalı hizmet 
ve çözümler için dedike bir ortam 
yaratan ilk platform olarak öne 
çıkmaktadır. 

Findaso platformunun otomatik 
eşleştirme alt yapısı sayesinde 
çözüm arayan kişiler ve kuruluşlar 
sistemdeki birkaç soruyu yanıt-
layarak ihtiyaç duydukları çözüm 
ortağını ya da hizmeti dakikalar 
içinde bulma fırsatı elde ederler. 
Diğer taraftan çözüm sağlayan 
kişi ve kuruluşlar uzmanlık ko-
nularını birkaç dakikada sisteme 
tanımlayıp hesap oluşturduktan 
sonra sürekli olarak kendi uzman-
lık alanlarıyla ilgili proje ve talep-
lerden anında haberdar olurlar. 
Yani Findaso platformu çözüm ve 
hizmet sağlayıcılar için uzmanlık 
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alanlarını sürekli tanıtabilecekleri 
bir vitrin görevi de görmektedir. 

Ayrıca kullanıcılar platformda 
hem çözüm arayan hem de çözüm 
sağlayan rolünü aynı anda üstle-
nebilir, proje/talep ya da challen-
ge yayınlama ve farklı taleplere 
teklif gönderme işlerini birbirin-
den bağımsız olarak aynı profilde 
yürütebilirler. 

Sunduğu çoklu dil destekli otoma-
tik eşleştirme, platform içi ileti-
şim, çok sayıda teklifi aynı anda 
inceleyebilme gibi özelliklerle 
zaman, efor ve maliyetten önemli 
oranda tasarruf edilmesini sağlar.

Kişiye özel geliştirilebilen gizlilik 
özellikleriyle platform; üyelerin 
kolay, hızlı ve güvenilir çözüm 
sunma ve alma sürecini destekler.

Ayrıca hedeflenen kalifiye kulla-
nıcı çoğunluğuna ulaşıldığında, 
platformda paylaşılan proje ve 
“challenge”lar aracılığıyla siteyi 
ziyaret edenler en güncel tekno-
lojik gelişmelerden, yeniliklerden, 
yaratıcı fikirlerden ve projelerden 
sürekli haberdar olabilecektir.

Sunulan tüm bu değerlerle gele-
neksel metotlara kıyasla çok daha 
kolay, hızlı ve verimli olarak proje-
lerin başarı oranının yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

7. Findaso hakkında daha detaylı 
bilgi almak isteyenler nereden bu 
bilgilere ulaşabilir? 

Findaso hakkında bilgi için inter-
net sayfamızı inceleyebilir ve sos-
yal medya bağlantılarımızı takip 
edebilirler.

· www.findaso.com
· www.linkedin.com/company/
findaso/
· instagram.com/findasocom?igs-
hid=1dhn78o36q2au
· twitter.com/findasocom

Findaso kurumsal tanıtım video-
muzu da https://www.youtube.
com/watch?v=Yh6ejpMa4CQ 
adresinden izlemelerini öneririz. 
Ayrıca kayıt olma ve hesap oluş-
turma adımlarıyla ilgili kılavuz 
videolara da aşağıdaki linkler ara-
cılığıyla ulaşabilirler.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=YeMMzkt-p5Y&t=12s
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KIcn8CTg9zY
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=212QKRCQiq4&t=10s

Platform ve üyelik aşamalarıyla 
ilgili her türlü soru ve öneriler için 

info@findaso.com e-posta adresi 
aracılığıyla ya da Linkedin üzerin-
den ekip üyelerimize her zaman 
ulaşabilirler.

8. Başlangıçtan bugüne nasıl bir 
ilerleme kaydettiniz? Gelecekte 
kendinizi nerede görüyorsunuz?

MVP 2021 yılının Ocak ayında 
yayınlandı. Ardından Kanada’da 
ve Türkiye’de şirketler kuruldu. 

Silikon Vadisi merkezli Founder 
Institute hızlandırma programın-
dan mezun olduk ve Kanada mer-
kezli DMZ programına katıldık.

Başlangıçtan bugüne 200’ün 
üzerinde üye kazandık ve 10’dan 
fazla proje ile 2 challenge’a ev 
sahipliği yaptık. 

10’dan fazla Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) ile işbirliği kurma aşa-
masındayız.

Önemli kümelenmelerden biri 
olan İSEK (İstanbul Sağlık En-
düstrisi Kümelenmesi) ile çözüm 
ortaklığımız resmi olarak ana say-
falarımızda yayınlandı.

Kullanıcılardan gelen talep ve geri 
bildirimlerle platforma sürekli yeni 
özellikler eklemeye ve daha da 
işlevsel hale getirmek için sürekli 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Türkiye’de ilk Ar-Ge ve inovasyon 
platformu olarak yola çıktık ve 
beş yılın sonunda pek çok farklı 
sektör kümesinde global ölçekte 
en çok tercih edilen platform ol-
mayı hayal ediyoruz.

9. Platforma üyelik ücretli mi? 
Hizmet bedelinizden bahseder 
misiniz?

Platforma üyelik tamamen ücret-
siz olup platform üzerinde proje/
talep yaratmak, challenge yayın-
lamak ve teklif göndermek için ilk 
50 kredi de üyelerimize ücretsiz 
bir şekilde sunulmaktadır. 

Platformu kullanmaya devam 
etmek isteyenler için kullandığınız 
kadar ödeme planına dayanan 
kredi bazlı ya da sınırsız kullanıma 
yönelik yıllık paket satışları mev-
cuttur. Kümelenmeler ve TTOlar 
gibi büyük organizasyonlara ise 
sınırsız alt kullanıcı ekleyebilecek-
leri admin hesabı oluşturmakta ve 
ihtiyaçlarına yönelik olarak özel 
sözleşmeler üzerinden hizmet 
sunmaktayız.

SEKTÖREL GELIŞMELER

Hedef müşteri kitlemizi genel olarak
4 ana başlıkta toplayabiliriz: 1) Üretim endüstrisi, 2) Start-up’lar/ Küçük işletmeler, 
3) Büyük organizasyonlar ve 4) Uzmanlar.

Platforma üyelik tamamen ücretsiz olup platform üzerinde proje/talep yaratmak, 
challenge yayınlamak ve teklif göndermek için ilk 50 kredi de üyelerimize ücretsiz 
bir şekilde sunulmaktadır.

4 farklı üyelik kategorisinde 8 farklı sektör kümesine teknolojik çözüm ortağı, 
araştırmacı ortak, laboratuvar hizmeti ya da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
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BASF, Porsche ve Customcells 
arasındaki bir ortak girişim olan 
Cellforce Group tarafından yeni 
nesil lityum iyon pili için özel hücre 
geliştirme ortağı olarak seçildi. 
BASF, işbirliğinin bir parçası olarak, 
hızlı şarj ve yüksek enerji yoğun-
luğu için yüksek performanslı pil 
hücrelerine katkıda bulunmak için 
yüksek enerjili HEDTM NCM katot 
aktif malzemeleri sağlayacak. Al-
manya, Tübingen merkezli Cellfor-
ce Group ise, yüksek performanslı 
pili üretecek. Pil üretim tesisinin 
2024 yılında faaliyete başlaması 

ve yılda en az 100 MWh başlangıç 
kapasitesi ile 1000 motor sporları 
ve yüksek performanslı araca güç 
sağlaması bekleniyor.

BASF SE İcra Kurulu Üyesi Dr. 
Markus Kamieth, “Elektrikli araçlar 
için geleceğin yüksek performanslı 
pillerini geliştirmek ve ortak sürdü-
rülebilir mobilite hedefimiz doğrul-
tusunda birlikte çalışmak için Por-
sche ve Cellforce Group ile işbirliği 
yapmayı dört gözle bekliyoruz. 
BASF'nin katot aktif malzemeleri, 
güçlü Ar-Ge yeteneklerimizden 

yararlanarak Porsche'nin özel 
ihtiyaçlarına göre uyarlanacak. 
Ayrıca, verimli üretim sürecimiz, 
yenilenebilir enerjinin yüksek payı, 
temel hammaddelere yukarı akış 
entegrasyonu ve değer zinciri bo-
yunca kısa nakliye hattı sayesinde 
endüstri lideri düşük CO₂ etkisine 
sahip olacaklar. Pil geri dönüşümü 
ile de değerli malzemelerin üretim 
döngüsünde tutulmasını sağla-
yabilir ve katot malzemelerimizin 
CO2 ayak izini beklenen toplamda 
%60'a kadar daha da azaltabiliriz" 
diyor.

 BASF VE PORSCHE, 
 ELEKTRIKLI ARAÇLAR IÇIN 
 YÜKSEK PERFORMANSLI 
 LITYUM IYON PIL GELIŞTIRMEK 
 ÜZERE ORTAKLIK YAPACAK 

  

yapabileceklerinizi keşfedin!
Analitik Zekayla

Akıllı ve esnek özellikleriyle 
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Advanced i-Series
Yeni Nesil Entegre HPLC Sistemi

LC-2050 / LC-2060
Yeni Nesil Entegre Yüksek Performanslı

Sıvı Kromatogra� Sistemi (HPLC/UHPLC)

ANALİTİK ZEKA ile daha yüksek üretkenlik, maksimum 
güvenilirlik ve yüksek kaliteli veri
Analitik sekans oluşturma: Hızlı batch fonksiyonu
Farklı cihazlardan metod transferi imkanı
Data integrity uyumu (FDA 21 CFR Part 11)

LC-2050 (500 bar)

LC-2060 (700 bar)

Standart prosedürlü kantitatif testler, sentetik bileşiklerin  kontrolü 
gibi çalışmalar için tasarlanmış HPLC sistemi. Kapladığı alanın 
küçük olması, sistemlerin yönetimini ve taşınmasını kolaylaştırır. 
Kolaylıkla UHPLC sistemine upgrade edilebilir.     

İlaç disolüsyon testleri gibi multi-analitli çalışmalar için tasarlanmış 
UHPLC sistemi. Otomatik numune örnekleyiciye toplam 216 
standart vial yerleştirilebilir ve kullanıcının analiz sırasında bile 
numune eklemesini sağlayan bir doğrudan erişim mekanizmasına 
sahiptir.  

Üretkenlik ve maksimum güvenilirlik sağlayan dijital teknolojiyi;  M2M, IoT ve 
Yapay Zeka vb. kullanan otomatik destek işlevleri • Kullanıcı girişi olmaksızın  
izleme, teşhis ve sorun giderme • Yüksek kaliteli ve tekrarlanabilir veri eldesi.

ANALİTİK ZEKA KAVRAMI

Advanced i-Series

SATIN ALMAK İÇİN

MERAKLA
BEKLENEN 

PERİYODİK TABLO
POSTERİ HEDİYELİ

Çıktı...
LABORATUVAR

DEFTERiMiZ

info@prosigma.net

www.chemlife.com.tr
/chemlife
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Rusya Federasyonu Tataristan 
Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Baş-
kanı Ramil Mavlyutov ve berabe-
rindeki heyet, Özbekistan’ın kimya 
şirketi Uzkimyosanoat temsilcile-
riyle birlikte Türkiye’nin ilk kimya 
ihtisas OSB’si GEBKİM’i ziyaret 
etti. GEBKİM, hâlihazırda Tatar 
kimya devi TATNEFT’den tesis 
yatırımı almaya hazırlanıyor. 

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si 
GEBKİM, RF Tataristan Cumhuri-
yeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil 
Mavlyutov ile Özbekistan’ın kimya 
şirketi Uzkimyosanoat’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Jubarek Mirza-
mahmudov’u beraberlerindeki 
heyetlerle ağırladı. 24 Temmuz 
Cumartesi günü gerçekleşen zi-
yarette GEBKİM’in faaliyet alanı 
ve imkânlarının yanı sıra GEBKİM 
Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni de ince-
leyen heyetler, ziyaretten olumlu 
düşüncelerle ayrıldı.

TATNEFT YATIRIMI IÇIN ÖN 
ANLAŞMA IMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve Rusya Federasyonu Ta-
taristan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Rüstem Minnihanov’un baş-
kanlığında 24 Haziran Perşembe 
günü bir araya gelen Kocaeli-Geb-
ze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) 
Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İb-
rahim Aracı ve Tatneft Genel Mü-
dürü Nail Maganov, GEBKİM’te 
gerçekleşecek tesis yatırımı için 
ön anlaşma imzalamıştı. Tatneft 
yatırımıyla Orta Asya coğrafya-
sından daha çok yatırımın gelmesi 
bekleniyordu. 

“ALANINDA GÜÇLÜ KIMYA 
ÜRETICILERI GEBKIM’DE”

GEBKİM’in ilk kimya ihtisas OSB’si 
olarak öne çıktığını belirten GEB-
KİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin 
ilk kimya ihtisas OSB’si olarak 

alanında güçlü kimya üreticilerine 
ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçekleş-
tirdiler. GEBKİM, kimya üreticileri-
ni bir araya toplayarak birbirinden 
beslenen, lojistik sorununun orta-
dan kalktığı bir ekosistem oluştu-
ruyor. Bu durum daha çok şirketin 
üretim sahası olarak GEBKİM’i 
seçmesini sağlıyor” diye konuştu. 

LOJISTIKTEN KIMYAYA GENIŞ 
BIR ALANDA FAALIYET 
GÖSTERIYOR

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si 
GEBKİM’i ziyaret eden Uzkimyo-
sanoat Özbekistan’ın önemli kimya 
üreticileri arasında yer alıyor. 
Sovyetler Birliği döneminde devlet 
girişimiyle kurulan kimya şirket-
lerini tek bir çatı altında toplayan 
Uzkimyosanoat lojistikten, ham-
madde üretimine geniş bir alanda 
faaliyet gösteriyor. Şirketin üret-
tiği hammadde ve kimya ürünleri 

arasında; altın ve diğer metallerin 
madenciliğinde kullanılan kimya-
sallar, organik kimyasallar, fiberler 
ve polimer materyaller ve tarım 
kimyasalları bulunuyor. Ayrıca, 
Uzkimyosanoat 170 kadar kimya-
salın üretimini kendi bünyesinde 
gerçekleştirebiliyor. 

GEBKIM’DEN BIR HEYET 
ÖZBEKISTAN’I ZIYARET EDECEK

Uzkimyosanoat heyetinin GEB-
KİM’deki düzeni ve ekosisteminin 
bir benzerini kendi ülkelerinde kur-
mak istediklerini belirten GEBKİM 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı, “Uzkimyosanoat 
çevresinde GEBKİM’i rol model 
alacak, aynı ekosistemi kendi 
ülkelerinde yaşatabilecekleri bir 
proje hayata geçirmek isteniyor. 
Bu amaçla GEBKİM’den bir heyet 
Özbekistan’ı ziyaret edecek” ifade-
lerini kullandı. 

 ÖZBEKISTAN’IN KIMYA ÜRETICISI 
 GEBKIM’I ZIYARET ETTI 

CHEMLIFE KIMYA VE TEKNOLOJILERI GAZETESI18 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kuad full page 33x34.pdf   1   15.07.2021   11:21



IMCD 25. YILINDA TÜRKIYE’YE 
YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDIYOR

İlaçtan kozmetiğe, inşaattan boya 
ve plastige, tekstilden gıdaya ka-
dar pek çok alanda özel kimyasal 
ve gıda bileşenlerini Türkiye dahil 
6 kıtada 54 ülkedeki yaklaşık 50 
bin müşterisine ulaştıran IMCD, 
25’inci yılında Türkiye’de büyü-
meye devm ediyor. 17 yıldır Tür-
kiye’de faaliyet gösteren ve 2 bini 
aşkın müşterisine sektör trend-
lerine uygun, yenilikçi formülas-
yonlar ile desteklenen geniş bir 
ürün portföyü sunan şirket, son 
dönemdeki şirket satın alımları ile 
kendi alanında liderliğini sağlam-
laştırırken, ekonomiye de katma 
değer yaratmaya devam ediyor.  

Hollanda merkezli ve Ams-
terdam Euronext’e kote olan 
şirket, EMEA, Asya – Pasifik ve 
Amerika’daki tedarikçilerine ve 
müşterilerine, sektör trendlerine 
uygun özel kimsayal ve gıda bile-
şenlerinin satışı, pazarlaması ve 
dağıtımını yapıyor. 54 ülkedeki 55 
laboratuvarında müşterilerine ve 
tedarikçilerine özel formülasyon-
lar da geliştiren IMCD, 2,7 milyar 
Euro’luk cirosuyla alanında dünya 
lideri unvanını da taşıyor. 

IMCD Türkiye Genel Müdürü 
Aylin Zakuto, “Dünya çapında 
3500 kişilik güçlü teknik ve ticari 
uzman ekibimizle müşterilerimize 
en iyisini en güvenilir şekilde sun-
mak için çalışıyoruz. Dolayısıyla, 
sorumluluğumuz çok büyük. Bu 
sorumluluğun bilinciyle kalite-
den asla ödün vermeden, dünya 
ölçeğinde kurumsal üreticilerle 
işbirliği yapıyoruz. Yenilikleri takip 
ediyor, bünyemizdeki laboratu-
varlarda yeni formülasyonlar ge-
liştiriyor ve sanayiye her gün yeni 
çözümler sunuyoruz. IMCD’yi 21. 
yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren 
lider ve öncü şirket yapan bu yak-
laşımın temelinde, ileriyi görmek 
ve devamlı gelişmek yatıyor. Bu 
felsefeyi 25.yılımızda  logomuz ve 
mottomuza da yansıttık. Geliştir-
diğimiz yeni marka vaadimiz olan 
“Creating a World of Opportu-
nity” ile, tüm iş ortaklarımıza yep-
yeni fırsatlar sunacağımızı söylü-
yoruz. Logomuzdaki sonsuzluk de 
müşterilerimize sunacağımız  sı-
nırsız fırsatları temsil ediyor” dedi.  

“TÜRKIYE’DE 2000 ŞIRKETLE 
ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’de 82çalışanla 2000’i 
aşkın şirkete hizmet verdiklerini 
kaydeden Zakuto, şöyle devam 
etti: “25. yılımızda hedeflerimizi 
de büyüterek yeni fırsatları ha-
yata geçirmek üzere yolumuza 
devam ediyoruz. IMCD olarak, 
Türkiye deki büyümeye ve potan-
siyele güveniyor, yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
yaptığımız büyüme yatırımlarına 
bu yılın başında Ejder Kimya’nın 
kişisel bakım bölümünü de ekle-
yerek liderliğimizi güçlendirdik. 
Bu satın alma, IMCD'nin küresel 
büyüme stratejisi doğrultusunda, 
kişisel bakım pazarında IMCD 
Türkiye’nin ayak izini güçlendir-
mek için çok sağlam bir adım oldu. 
Ejder Kimya’nın kişisel bakım 
pazarı uzmanlığını ve kapsamlı 
portföyünü IMCD’ye ekleyerek, 
müşterilerimize sunduğumuz 
çözümleri genişlettik ve kişisel 
bakım pazarında tedarikçilerimi-
zin büyümesine katkı sağladık. 
İstanbul’da faaliyet gösteren 
boya ve gıda laboratuvarımıza ek 
olarak bu yıl sonbaharda açılışını 
yapacağımız kişisel bakım ve yapı 
kimyasalları laboratuvarlarımız 
sayesinde hem müşterilerimize 

hem de tedarikçilerimize daha 
geniş kapsamlı bir hizmet sunma 
imkanına kavuşacağız.” 

DIJITALLEŞME SAYESINDE 
PANDEMI SÜRECINI 
BAŞARIYLA YÖNETTIK

IMCD’nin yapmış olduğu diji-
talleşme yatırımının pandemi 
döneminde çok büyük avantajını 
gördüklerini kaydeden Zakuto, 
“Çalışanlarımızın güvenliği bizim 
için birincil öncelikte  olduğu için 
ekibimizi evden çalışmayı teşvik 
ederek, toplantılarımızı, çalışma-
larımızı  digital platforma taşıdık. 
MyIMCD B2B platformumuzu 
aktifleştirdik. Her geçen gün yeni 
müşterilerimizi dahil ettiğimiz bu 
uygulama ile online sipariş verme, 
numune talebi, teknik destek gibi 
pek çok hizmeti dijital platforma 
taşıyarak IMCD’yi  24 saat aktif 
hale getirdik. Online sanal fuarlar 
ve uzmanlarımız önderliğindeki 
online webinarlarımız sayesinde  
yenilikleri aktarmaya devam ettik. 
Dijitalleşme alanındaki yatırımla-
rımız da devam edecek” şeklinde 
konuştu. 

SEKTÖREL GELIŞMELER

Dünyanın lider özel kimyasal ve gıda bileşenleri şirketi IMCD, 25’inci yılını logosunu ve mottosunu 
yenileyerek kutluyor. 17 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, son dönemde yaptığı satın 
almalarla hem ekonomiye hem de müşterilerine katma değer yaratmaya devam ediyor.
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Plastik hurda ithalatında 18 Mayıs 
2021’de yayınlanan düzenlemeler 
sonrası yaşanan sorunları aşma 
yolunda önemli bir adım atıldığını 
belirten Plastik Sanayicileri Fe-
derasyonu (PLASFED) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: 
“Polietilen hurda ithalatının ser-
best bırakılması memnuniyet veri-
ci olsa da ithalat yasaklarında fiili 
durum devam ediyor” dedi.

Plastik hurda ithalatının 18 Mayıs 
2021 tarihinde yasaklanması ile 
birlikte plastik geri dönüşüm sek-
töründe faaliyet gösteren işletme-
lerin kapılarına kilit vurma nokta-
sına geldiğinin altını çizen Ömer 
Karadeniz, “Federasyonumuz 
başta olmak üzere tüm sivil top-
lum kuruluşları bu haksız uygula-
madan vazgeçilmesi ve toptancı 
bir yaklaşımla yasaklamak yerine 
etkin denetim mekanizmaları 
kurulması hususunda girişimlerde 
bulundu. Geldiğimiz noktada ilgili 
kamu otoritelerine doğruları anla-
tabildiğimizi göstermesi açısından 
polietilen hurda ithalatını serbest 
bırakan bu tebliği çok önemsiyo-
ruz. Lakin plastik hurda ithalatın-

da fiili yasak durumunun devam 
ettiğinin de gözden kaçırılmaması 
gerekiyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının genelgesinde de kısa 
süre içerisinde değişikliğe gidil-
meli ve fiili yasak kaldırılarak etkin 
denetim mekanizmaları oluşturul-
malı” dedi.

KAZANAN ÜLKEMIZ OLACAK!

Geri dönüştürülmüş plastik ham-
maddeye olan ihtiyacın her geçen 
gün artacağını belirten Karadeniz, 
“Yaşanabilir bir dünya için sürdü-
rülebilir politikaların hayatımıza 
girmesi ve bu politikaların tüketici 
davranışlarını da şekillendirmesi 
ile birlikte geri dönüşüm ekono-
misi hızla önem kazanmaya de-
vam edecek. Ülkemiz plastik geri 
dönüşüm sektörü son yıllarda çok 
hızlı bir büyüme trendi yakaladı 
ve bu alanda yatırımlar artarak 
devam ediyor. Doğru politikalar 
izlenirse ülkemiz geri dönüşüm 
sektöründe küresel çapta konu-
munu güçlendirebilir. Tabii bunun 
yapılabilmesi için sektörünün 
önünün mevzuatlarla kesilmemesi 
ve yatırımcıların korkutulmaması 

gerekiyor. İnanıyoruz ki bu sü-
recin sonunda kazanan ülkemiz 
olacak” dedi.

ÇÖZÜM ETKIN DENETIM!

Ülkemizin ana ihracat pazarı olan 
Avrupa Birliği tarafından yürür-
lüğe konan Yeşil Mutabakat met-
ninde yer alan iddialı geri dönü-
şüm hedeflerinin yakalanabilmesi 
adına geri dönüşüm sektörünün 
hızlı gelişimini sürdürmesi gerekti-
ğini dile getiren Ömer Karadeniz: 
“Çevre hepimizin birinci önceliği 
lakin az sayıda kötü örnekten yola 
çıkarak zamanın ruhunu anlaya-
mayan düzenlemelerle ülkemizin 
geleceğini olumsuz etkileyecek 
adımlar atmaktan da imtina edil-
mesi gerekiyor. İnanıyoruz ki atık 
ithalatını fiilen yasaklayan ve geri 
dönüşüm sektörümüzün kapısına 
kilit vurulması anlamına gelecek 
olan düzenlemelerden vazgeçile-
cek ve etkin denetim sistemleri ile 
çevre sorunlarının önüne geçilir-
ken ülkemizin bu paradigma de-
ğişikliğinin de dışında kalmaması 
sağlanacaktır” dedi.

 POLIETILEN HURDA 
 ITHALATI SERBEST BIRAKILDI! 
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HCS Group'un bir şirketi ve 
yüksek değerli hidrokarbon çö-
zümlerinin lider tedarikçisi olan 
Haltermann Carless, Almanya'daki 
Speyer tesisindeki yeni hidroje-
nasyon tesisinin tamamlanmasının 
ardından dünyanın en büyük Siklo-
pentan ve Siklopentan karışımları 
üreticisi olacak. Şirket, Siklopentan 
üretim kapasitesini 2022 yılının 
ilk çeyreği itibarıyla %70'e kadar 
önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Kullanılan hammaddeye bağlı ola-
rak tesiste yılda yaklaşık 100.000 
ton farklı hidrojene ürün - Siklo-
pentan dahil - işlenebilir.

Siklopentan enerji verimliliğine 
önemli katkı sağlıyor

Haltermann Carless, halihazırda 
Avrupa ve ABD'de lider bir Pentan 
üreticisi ve her üç Pentan tipini 
de üreten tek Avrupa şirketidir. 
Şişirme maddesi siklopentan, 
n- ve izo-Pentan ile birlikte üç 
izomerin en yüksek kalitesini su-
nar. Siklopentan poliüretan (PU) 
köpüklerde, özellikle yüksek bir 
yalıtım etkisi sağlar ve binaların ve 
buzdolaplarının verimli yalıtımına 
katkıda bulunur.

Şirket tarihindeki en büyük yatı-

rımı

Speyer hidrojenasyon tesisi, Hal-
termann Carless'ın HCS Group'un 
bir parçası haline gelmesinden bu 
yana yaptığı en büyük yatırımdır. 
Tesis, Pentan ürün hattına ek ola-
rak, farmasötik veya matbaa mü-
rekkebi endüstrilerinin gerektirdiği 
şekilde ürünler üretmek için de 
kullanılacak. Tesis ayrıca şirketin 
yeni ürün türleri geliştirmesine ve 
sunmasına ve gelecekte yenilene-
bilir hidrokarbonların üretimini ko-
laylaştırmasına olanak sağlayacak.

 HALTERMANN CARLESS, 
 DÜNYANIN EN BÜYÜK SIKLOPENTAN 
 ÜRETICISI OLACAK  

Haltermann Carless, Almanya'nın Speyer'deki tesisindeki yeni 
hidrojenasyon tesisinin tamamlanmasıyla, dünya çapındaki en büyük 
Siklopentan üreticisi olacak. 
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CHEMONDIS’IN 
YENILIKÇI ÇÖZÜMLERI ILE 
TICARI POTANSIYELINIZE 
GÜÇ KATIN

SEKTÖREL GELIŞMELER

Sipariş Oluşturma ve Yanıtı 
Otomatikleştirme

Avrupa'daki kimyasallar için lider 
B2B pazarı olan CheMondis'i kul-
lanarak, ürün portföyünüzü bin-
lerce Avrupalı alıcıya sergileyebilir 
ve yeni satış potansiyeli oluştura-
bilirsiniz.

CheMondis, artık müşteri hizmet-
leri verimliliğinizi optimize etmek 
için tedarikçilere ek fırsatlar su-
nuyor. Bu fırsatlardan biri, sipariş 
oluşturma, yanıtlamayı otomatik-
leştirme ve böylece tüm müşterile-
rinize son teknoloji ürünü bir dijital 
müşteri deneyimi sunmak için 
ERP'nizi CheMondis'e bağlamaktır.

Siparişleri doğrudan ERP 
sisteminize alın.

Sipariş yanıtları, ERP sisteminiz-
den CheMondis'teki müşterinize 
otomatik olarak iletilecektir. Bu, 
CheMondis aracılığıyla müşteri 
siparişi işlemenizi daha hızlı, daha 
kolay, daha verimli hale getirir ve 
müşterilerinize tüm ilgili sipariş 
ayrıntılarını ve belgelerini proaktif 
olarak sağlar.

Ortağımız Elemica ile birlikte sun-
duğumuz çözümümüz, her türlü 
ERP sistemiyle çalışır ve mevcut 
tüm alıcılarınızı (küçük ve büyük) 
bağlamanıza olanak tanır. İlk ku-
rulum süreci yalındır ve tamamen 
işlevsel olana kadar sadece birkaç 
hafta sürer.

CheMondis ERP bağlantısı ile 
günlük operasyonlarınızda 

zamandan ve paradan tasarruf 
edin.

Artık manuel sipariş girişi yok

Sipariş bilgilerini e-posta, pdf veya 
fakstan sisteminize aktarmayı ve 
müşterilerinizden eksik verileri 
istemeyi unutun. ERP sisteminizde 
yeni siparişlerin otomatik olarak 
oluşturulmasını sağlayın.

Müşterilerinizi mutlu edin

Alıcılarınız, siparişlerini modern ve 
sezgisel bir arayüzde göndermek 
için CheMondis arayüzünü kulla-
nabilir. Müşterileriniz için sipariş 
yanıtları ve belgeler her zaman 
erişilebilir ve günceldir.

Düşük değerli siparişleri 
yüksek işlem maliyetleriyle 
otomatikleştirin

Mevcut B & C müşterilerinizin 
siparişlerini dijitalleştirin. Bu müş-
teriler, miktar birimi başına daha 
yüksek işleme maliyetleri ile so-
nuçlanan daha küçük boyutta daha 
fazla sipariş verme eğilimindedir.

Entegrasyon, aşağıdaki işlemleri 
doğrudan ERP sisteminizden 
yapmanızı sağlar.

1) Sipariş Oluşturma

CheMondis'te verilen siparişler 
ERP sisteminize gönderilir ve oto-
matik olarak bir sipariş oluşturulur.

2) Sipariş Onayları ve 
Değişiklikler

ERP sisteminizdeki herhangi bir 
durum güncellemesi otomatik 
olarak CheMondis'e iletilecek ve 
müşterinize gösterilecektir.

3) Gelişmiş Gönderi Bildirimi

Müşteriler, malzeme alınır alınmaz 
parti detayları ve tahmini varış 
zamanı hakkında otomatik olarak 
bilgilendirilecektir.

4) Analiz Sertifikası

Gönderilen her parti için CoA, 
PDF biçiminde sağlanır ve müşteri 
tarafından CheMondis'teki sipariş 
ayrıntıları sayfasından indirilebilir.

5) Fatura

Faturayı ERP sisteminizde oluştu-
run. Daha sonra müşteriniz tara-
fından CheMondis'te erişilebilir ve 
kolaylıkla indirilebilir

Bağlantı sınırsız sayıda alıcı ile 
çalışır.

Tüm yaygın ERP sistemleri des-
teklenir.

Bağlanmak için atacağınız adımlar

1. Iletişime Geçin

Çözümlerimiz ile ilgileniyorsanız

umut.oeztuerk@chemondis.com, 

Cep: +49 151 744 45 468 ara-
cılığıyla CheMondis ile iletişime 
geçin.

2. Başlangıç Toplantısı

CheMondis, iş gereksinimlerinizi ve 
teknik sorularınızı cevaplayacak.

3. Teknik Kurulum ve Test

Kurulum ve test için gerekli BT 
kaynağı (maks. %20 / hafta). Sis-
teme ve iş gereksinimlerinize bağlı 
olarak, ilk katılım 2-8 hafta süre-
cektir.

CheMondis.com
Cell: +49 151 744 45 468
Email: umut.oeztuerk@chemondis.
com
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VIII. ULUSAL ANORGANIK KIMYA 
KONGRESI 2-5 EYLÜL 2021 TARIHLERI 
ARASINDA YAPILACAK

SEKTÖREL GELIŞMELER

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından 
yapılan açıklamada VIII. Ulusal Anorganik 
Kimya Kongresi’nin nu yıl online olarak 
yapılacağı açıklandı.

 VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 
2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya 
Anabilim Dalı tarafından Covid-19 salgını 
nedeni ile online olarak gerçekleştirile-
cek. Kongre, Anorganik Kimya’nın farklı 
alanlarında uzman çağrılı konuşmacıların 
sunumlarının yer aldığı ve katılımcıların ça-
lışmalarını sözlü veya poster bildiri olarak 
sunabilecekleri hakemli bir toplantı olarak 
düzenlenecektir.

Kongre, tüm Anorganik Kimya paydaşlarını 
bir araya getirerek, bu alandaki son çalış-
maları ve yaşanan gelişmeleri, değerli bilim 
insanları, araştırmacılar, sanayiciler, öğren-
ciler ve ilgili firma / kuruluşlar ile birlikte 
tartışma fırsatı sağlayacaktır.

Kongre Takvimi
Kongre Kayıt Tarihi:
01 NİSAN 2021

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi:
01 NİSAN 2021

Sözlü Sunum Için Bildiri Özeti Gönderme 
Bitiş Tarihi
10 AĞUSTOS 2021

Poster Sunumu Için Bildiri Özeti Gönder-
me Bitiş Tarihi
01 EYLÜL 2021

Bildiri Kabulünün Duyurulması:
10 AĞUSTOS 2021

Erken Kayıt Için Son Tarih:
10 AĞUSTOS 2021

Kongre Programının Duyurulması:
10 AĞUSTOS 2021

https://anorganik2021.org/
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33. ULUSAL KIMYA KONGRESI 
7-9 EKIM 2021 TARIHLERI 
ARASINDA YAPILACAK

33.Ulusal Kimya Kongresi Türkiye Kimya 
Derneği’nin koordinatörlüğünde Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Kimya Bölümü tarafından düzen-
lenecek.

Bu yılki kongrenin de kimya ile ilgili tüm 
konularda araştırmalar yapan bilim insanla-
rının aktif olarak yer almaları ve katılımcılar 
ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları temel 
hedef olarak belirlenmiştir. “Kimyanın 
Gücü” ana teması ile düzenlenecek olan 
kongre, disiplinler arası çalışmalarda Kim-
ya’nın önemini ortaya koyacak.

33.Ulusal Kimya Kongresi 7-9 Ekim 2021 
tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya 
Bölümü ev sahipliğinde Covid-19 salgılının 
etkileri göz önüne alınarak katılımcıların 
sağlığını korumak adına ONLINE (Çevrimi-
çi) olarak düzenlenecektir. 33.Ulusal Kimya 
Kongresi kimyanın farklı alanlarında uzman 
çağrılı konuşmacıların sunumlarının yer 
alacağı ve katılımcıların çalışmalarını sözlü 
veya poster bildiri olarak sunabilecekleri 
hakemli bir kongre olarak gerçekleştirile-
cektir.

KONGRE TAKVIMI 
Kongre Kayıt Tarihi:
01 MAYIS 2021

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi:
01 MAYIS 2021

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi:
01 EYLÜL 2021

Bildiri Kabulünün Duyurulması:
10 EYLÜL 2021

Erken Kayıt Için Son Tarih:
10 EYLÜL 2021

Kongre Programının Duyurulması:
15 EYLÜL 2021
https://kimya2021.com/
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HAVA KIRLILIĞINE KARŞI 
ETKILI JÖLE FORMÜLASYONU 
VE PERFORMANS TESTLERI
Didem BİLİR 
ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. 
VE TİC. A.Ş. Ar-Ge Sorumlu Uzmanı
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ÖZET:

Saç şekillendirme ürünlerinde 
jöle, wax, sprey, köpük gibi farklı 
formlarda ürün tasarımları ya-
pılabilmektedir. Ürün içeriğinde 
kullanılan tutucu polimerin saçı 
şekillendirme, şekli uzun süre 
koruma ve neme dayanım gibi ana 
kriterlerin yanı sıra kepeklenme 
yapmama,  hacim verme, bukleleri 
belirginleştirme gibi performans 
kriterleri bulunmaktadır. Ürün 
formülasyonu, ürünün vizkozitesi 
ve yapısı kullanım performansını 
etkileyen kriterler arasında bulun-
maktadır. 

Bu çalışmada jölede kullanılan tu-
tucu polimerin etkisi tutuculuk ve 
neme karşı dayanıklılık kriterleri-
nin yanı sıra hava kirliliğine karşı 
koruma etkisi sağlaması hedeflen-
miştir. Yapılan test çalışmaları ile 
ürün performansına dair analiz 
sonuçları paylaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Saç şekillen-
dirme, jöle, tutucu polimer, hava 
kirliliği

GIRIŞ: 

Hava kirliliğinin neden olduğu 
problemler arasında solunum 
hastalıkları ve alerjiler konusun-
da dünya çapında bir farkındalık 
mevcuttur. Cilt ve saç derisi hava 
kirliliğine karşı ilk bariyeri oluştu-
rur. Endüstriyel Toksikoloji Araş-
tırma Merkezi’nin 1994 yılında 
yayınladığı rapora göre insan saçı 
üzerindeki etkilere atıfta bulunu-
lan bir çalışma yayınlamıştır. Bü-
yük asılı parçacık, havadaki küçük 
partiküller, duman ve gaz; saç 
derisinin ve saçın tahriş ve hasa-
rına neden olur. Hava kirliliği; saç 
derisi tahrişine, kızarıklığa, kaşıntı, 
aşırı sebum salgılanması, kepek, 
saç köklerinde ağrı ve saç kaybına 
neden olur. (1)

Jöle formülasyonunda kıvamlaş-
tırma amaçlı olarak karbomer ve 
tutucu polimer olarak Akrilat ko-
polimer kullanılmaktadır. 

Polimerler saçı yumuşatmak ve 
diğer bileşenlerin saça etkisini 
geliştirmek, taramayı, saçın şekil 
almasını ve yapısına katkısı ve 
bukleleri korumayı iyileştirmek 
için; kıvam vermek ve emülsiyon 
stabilitesini geliştirmek için şam-
puan, bakım ürünlerinde, losyon 
ve jel gibi şekillendirici ürünlerde, 
saç şekillendirme ürünlerinde 
birincil bileşenler veya yardımcı 
bileşenler olarak kullanılmaktadır.
(2) 

Bu çalışmada jöle kullanıcıları ile 
ürün kullanıcı testi yapılarak; saça 
şekil verme, sabitleme, uzun süre 
kalıcılık, saçı ağırlaştırma, kepek-
lenme, koku ve jölenin yapısı ile 
ilgili yorumları değerlendirildi. 
Jöle numunelerinde tutuculuk ve 
neme karşı dayanıklılık testleri 
gerçekleştirildi. 

Saç tutamları üzerinde farklı tutu-
culuk test yöntemleri (iki noktalı 
bükülme sertliği) geliştirilirken, 
saç tutamları üzerinde pratik ola-
rak ilgili duyusal değerlendirmeler 
ve şekillendirici jellerin değerlen-
dirildiği bir panel testi ile korelas-
yonu karşılaştırılmıştır.  (3) 

Tutuculuk testinde, aynı koşullar-
da bekletilmiş ve aynı özelliklere 
sahip saç tutamlarına hazırlanan 
farklı jöle formülleri uygulan-
makta; daha sonra, uygulanan 
kompozisyonun saç telleri üzerin-
de oluşturduğu filmi kırmak için 
gerekli olan kuvvet ölçülmektedir. 
Kullanılan sabitleyici ajanların 
türleri ve kullanım miktarları bu 
testin sonucunu doğrudan etki-
lemektedir. Bir saç şekillendirme 
ürününde sabitleme miktarının en 
önemli performans ölçütlerinden 
biri olduğu aşikârdır. Test için 3 
Noktalı Bükülme Sertliği yöntemi 
kullanılmış ve ürün ile muamele 
edilmiş saç tutamları üzerindeki 
polimer filmi kırmak için gereken 
kuvvet ölçülmüştür. Test 0,9 g 
net ağırlıkta 2cm genişlik ve 8 cm 
uzunlukta standart saç tutamları 
kullanılarak, 5 tekrarlı olarak ya-

pılır. Saç telleri önceden yıkanmış 
ve gece boyunca 20-25 °C, % 40-
50 bağıl nemde koşullandırılmış-
tır. Saç jölesi ve su karışımı hazır-
lanarak saç tutamlarına uygulanır. 
Saç telleri gece boyunca 21 °C / 
% 65 bağıl nemde bir etüv içinde 
bekletilir. Daha sonra bükülme 
sertliği yöntemi ile filmi kırmak 
için gereken maksimum kuvvetin 
değeri ölçülür. 

Analiz sonucuna göre, tutuculuk 
değerleri istenilen aralıkta bulun-
muştur. 

Neme karşı dayanıklılık testi 
(HHCR testi) ise aynı özelliklere 
sahip saç tutamlarına hazırlanan 
kompozisyonların uygulanma-
sından sonra şekillendirilip aynı 
nem koşullarına sahip bir ortamda 
bekletilmesi şeklinde uygulan-
maktadır. Önceden belirlenen 
zamanlarda saç tutamlarının şekil-
lerinin bozulmaları ölçülmektedir. 
Test 2g net saç ağırlıkta 15.5 cm 
uzunlukta standart saç tutamla-
rı kullanılarak, 5 tekrarlı olarak 
yapılır. Saç, gece boyunca bir 
iklimlendirme kabininde (20 °C, % 
45-50 RH) ön koşullandırılır. Saç 
jölesi ve su karışımı hazırlanarak 
saç tutamlarına uygulanır. Her saç 
teli bir teflon çubukta kıvrılır ve 
gece boyunca 40 °C / % 20 bağıl 
nemde tutulur. Saç tutamları 24 
saat boyunca 25 °C /% 90 bağıl 
nemde bir iklimlendirme etüvün-
de bekletilir ve bu süre boyunca 
saçın neme bağlı olarak buklesinin 
bozulması ile birlikte uzaması 
ölçümleri alınır. Oda koşulların-
da bekletilen saç tutamları için 
sonuçların istenen performansta 
çıkmıştır, sonuçlar grafikte göste-
rilmektedir.

Jöle uygulanan saçın, uygulan-
mamış saça kıyasla aktif karbon 
ile kirletilmesi sonucunda ürünün 
saçı ne kadar koruduğu tespit 
edilmiştir. Hava kirliliğine karşı 
koruma testi BASF Almanya labo-
ratuvarında yapılmıştır.Bu test ile 
saça yapışan aktif karbon miktarı 
mikroskop altında görüntülene-
rek, saç teline yapışan partikül 
sayısı ve yıkama sonrasında saç 
telinde kalan partikül sayısı tespit 
edilir.  Yapılan test çalışmasına 
göre %38-44 oranında daha az 
partikül saça tutunurken; yıkama 
sonrasında %11-43 arasında daha 
fazla temizlenmektedir. 

 Bu özelliği sayesinde Egos jöle 
Türkiye’de saçı hava kirliliğine 
karşı koruma açısından bir ilk 
olmuştur. 
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