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Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayın-
lanan yazı, haber ve fotoğrafları 
tamamen veya kısmen dahi olsa 
izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
Yayınlanan köşe yazılarındaki fikir 
ve görüşler, röportajlar ve ilanların 
sorumluluğu hukuken sahiplerine 
aittir. Megasan Bülten basın ve 
meslek ilkelerine uymayı kabul ve 
taahhüt eder.
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•  Cavit SAVAŞ
MEGASAN VE NANTONG 
JIANGHAI ANLAŞMASI UZUN  
YILLARA DAYANIYOR
n Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd.’yi 
uyumlu ve başarılı bir iş partneri olarak gören 
Megasan Elektronik ortaklık anlaşmasına 
devam ediyor.

SAYFA 02

• Doç. Dr.  Adnan AYVAZ
ERKEN TEDAVİ İLE 
DİSLEKSİYİ YENEBİLİRSİNİZ
n Erken fark edilen, eğitim ve tedaviye erken 
başlanan çocuklar çoğunlukla akıcı okuma özelliği 
kazanabilmektedir. Ancak büyük çocuklar ve 
erişkinlerde durum biraz daha zayıf kalmaktadır.

  
SAYFA 09

• Erkut BENLİ
YARININ KUANTUM BELLEĞİ:
YTTERBIUM
n Araştırmacılar, yüksek frekanslarda çalışırken 
bile ytterbiumun hassas kuantum bilgilerini 
saklayabilecekleri ve koruyabilecekleri yeni bir 
materyal keşfettiler.

  
SAYFA 13

• Erhan AYVAZ
DÜNYA MUTFAĞINA
TÜRK DAMGASI
n Eşsiz yemekleri bünyesinde barındıran Türk 
mutfağı, dünya mutfakları arasında ayrı bir yere 
sahip.

  
SAYFA 15

•  Talha USTABAŞI
MEGASAN VE BRTLED’İN
İŞ PARTNERLİĞİ SÜRÜYOR
n Megasan Elektronik, kızılötesi infrared 
LED’lerde yüksek kalitede ürünler üreten 
BRTLED ile iş birliği anlaşmasını sürdürüyor. 

 
SAYFA 05

•  Talha USTABAŞI
•  Ümit KORUCU
GÖRÜNMEZ IŞIK: İNFRARED
n 940 Nm dalga boyuna sahip kızıl ötesi 
diyotlar ile geceleri, gündüz gibi göstermek 
mümkün olmuştur.

SAYFA 07
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İŞ BİRLİĞİ

Nantong Jianghai 
Capacitor Co., Ltd. 
1958 yılında kurulan 
ve  temel olarak 

kondansatörlerin ve buna bağlı 
olarak da ilgili malzemelerin ve 
aksesuarların üretimi, satışı ve 
servisi ile faaliyet gösteren bir 
firmadır. Jiangsu Eyaleti’nde 
Kondansatör ve Malzeme 
Sektörü İnovasyon İttifakı’nın 
yüksek ve yeni teknolojili 
kuruluşudur. Şirketin satış 
geliri, ülkede 21 yıldır faaliyet 
gösteren alüminyum elektrolitik 
kondansatör endüstrilerinde 
birinci sırada yer almıştır ve 
ihracat gelirinin aynı ticaret 
işletmeleri arasında lider 
konumda olduğu tescilli bir 
şekilde bilinmektedir. Birbirini 
izleyen 23 yıl boyunca, Çin 
Elektronik Bileşen Endüstrisi 
Birliği tarafından Çin’in 
elektronik bileşen endüstrisinin 
en iyi 100 şirketi arasında seçildi. 

MEGASAN VE NANTONG 
JIANGHAI ANLAŞMASI UZUN  
YILLARA DAYANIYOR

Nantong Jianghai Capacitor 
Co., Ltd.’yi uyumlu ve başarılı 
bir iş partneri olarak gören 
Megasan Elektronik ortaklık 
anlaşmasına devam ediyor.

•  Cavit SAVAŞ
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Nantong Jianghai başarılı bir ortak
Zorlu araştırma çalışmaları sayesinde, fikri mülkiyet haklarına sahip teknolojik bir sistem ortaya 

çıkarmıştır. Şu ana kadar 7 devlet düzeyinde yeni ürün, 33 yerli yetkili ve kabul edilmiş patent, 53 
uluslararası patent ve 7 patentsiz teknolojiye sahiptir. GB/T19001–2008 idt ISO 900: 2008 Kalite 
Yönetim Sistemi sertifikası, UL onayı ve GB/T24001: 2004 idt ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim 
Sistemi sertifikalarına sahiptir. Nantong Jianghai Capacitor uzun yıllardır Megasan Elektronik ile 
uyumlu ve başarılı bir işbirliği içerisindedir.
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Kapasitör

Power Film
Kapasitör

Süper
Kapasitör

Materyal 
Aksesuarlar

- Screw Terminal
- Snap-in
- Radial
- Polymer 
  Radial & SMD

Endüstriyel
Otomasyon  

Enerji
Sistemleri

Güç
Kaynakları

Asansör ve Varyasyonu 
Kaldırma Teknolojileri

Tüketici
Elektroniği

Ulaşım

- DC-Link
- AC X2  
- Snubber
- Module, EV
- Customized

- EDLC Coin,    
   Radial, Snap-in
- LIC Soft  
  Package, Radial
- Module

- Etched Foil
- Formed Foil
- Cover for Screw
- Carbon Coat Foil
- Metalized  Film
- Lithium Coated      
  Copper Foils

Uygulama Alanları 
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MEGASAN VE BRTLED’İN
İŞ PARTNERLİĞİ SÜRÜYOR
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Megasan Elektronik, 
kızılötesi infrared 
(IR) LED’lerde 
BRTLED ile iş 

birliği içerisindedir.
Brighted olarak adlandırılan 
Bright LED Electronics Corp. 
Temmuz 1981’de kuruldu. 
BRTLED günümüzde tüm 
dünyada müşterileri ile Tayvan, 
Çin, Kore, Güneydoğu Asya, 
Amerika ve Avrupa dahil uzun 
vadeli ilişkiler kurmuştur. 
Ürünleri, popüler çeşitli alanlar 
da dahil olmak üzere 3C 
sanayi, aydınlatma ve otomotiv 
pazarındaki müşterilere hitap 
etmektedir. BRTLED’in ilk 
üretim üssü Tayvan’ın New 
Taipei şehrindeki endüstri 
parkındaydı. Çin’in pazar 
taleplerini ve teşviklerini dikkate 
alan BRTLED, 1990 yılında 
Hong Kong’da, Çin ve Tayvan 
arasındaki aktarma noktası 
olarak Mainbright’ı kurdu. 

Şirketin politikası 
güvenilir olmak
Aynı yıl, Mainbright ayrıca Çin’in 
Dongguan şehrinde bir fabrika 
kurdu. Daha sonra 2011 yılında 
Dongguan fabrikası, BRTLED 
grubu altında Dongguan 
Parlak LED Electronics Corp.’a 
dönüşmüştür. Dongguan 
fabrikasının arazisi yaklaşık 
180.000 metrekaredir ve tesis 
alanı 150.000 metrekaredir. 
BRTLED’in doğrudan ve dolaylı 
olmak üzere mevcut personel 
sayısı 1000’in üzerindedir. Ana 
ürünleri, LED bileşenler (LAMP), 
displayler, kızılötesi modüller 
SMD ve diğer çeşitli LED 
modülleridir. Şirketin politikası 
sadece müşterilere yüksek 
kalitede rekabetçi ürünler 
sunmak değil, aynı zamanda 
müşterilere dürüst ve güvenilir 
bir ortak olmaktır. Tanıtım 
videosu için aşağıdaki linkte 
tıklayınız.

Megasan Elektronik, 
kızılötesi infrared LED’lerde 
yüksek kalitede ürünler 
üreten BRTLED ile iş birliği 
anlaşmasını sürdürüyor. 

•  Talha USTABAŞI

https://www.youtube.com/watch?v=bVctdXhVeCg&feature=emb_logo 
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TEKNOLOJİ

GÖRÜNMEZ IŞIK: İNFRARED

940 Nm dalga boyuna 
sahip kızıl ötesi diyotlar 
ile geceleri, gündüz gibi 
göstermek mümkün 
olmuştur.

•  Talha USTABAŞI



www.megasan.com 08

TEKNOLOJİ

Işık yayan diyotlar 21. 
yüzyılın şüphesiz en önemli 
ışık kaynaklarıdır. LED, 
hemen hepimizin evinde 

kullandığı, hakkında biraz da 
olsa bilgi sahibi olduğu devrim 
niteliğindeki icattır aslında. 
Gözümüzle görebildiğimiz en 
önemli yapay ışık kaynakları 
LED’lerdir diyebiliriz.

Peki, görünmez ışık ve  
kaynakları nedir?
Işık aslında bir kaynaktan 
dalgalar halinde yayılan enerjidir. 
Bu enerjinin bir dalga boyu 
vardır ve farklı dalga boyuna 
sahip kaynaklar olabilir. Görünür 
ışık yani bizim görebildiğimiz 
ışığın dalga boyu 380 Nm ile 780 
Nm aralığındadır. Görülebilir 

aralıkta ışık rengi ve dalga boyu 
değişkendir. 780 Nm üzeri dalga 
boylarına sahip ışıklara kızıl ötesi 
ışık denmektedir. Görünmez 
ışıktan kastımız da aslında 
kızılötesi ışıklardır. Kızılötesi 
yani görünmez ışığın en önemli 
kaynakları da görünür ışıkta, 
LED’de olduğu gibi diyotlardır. 
LED ilk üretildiğinde sadece 
kızılötesi ışık yaymaktaydı. Bu 
ışık gözle görülemediği için ortam 
aydınlatmasında kullanılmadı. 
TV’ler, saatler, hesap makinesi 
radyo gibi cihazlarda haberleşme 
amacıyla kullanıldı. Sonrasında 
ışık yayan diyotlara yapılan 
yatırımlar ve hızlı gelişen 
teknolojinin yardımıyla şimdiki 
hale gelmiştir. Hızla gelişen 
teknoloji ve ışık yayan diyotların 
verimlerinin artması sonucunda 

940 Nm dalga boyuna sahip 
kızıl ötesi diyotlar ile geceleri, 
gündüz gibi göstermek mümkün 
olmuştur. Gözle görülmese de 
kamera uygulamaları ile bunu 
görmek mümkündür.

Peki, şimdi görünmez 
ışığı nerelerde 
kullanıyoruz?
Günümüzde “IR LED” diye 
adlandırdığımız kızılötesi 
diyotlar birçok uygulamada 
kullanılmaktadır. Bunlardan en 
önemlileri:
n Haberleşme uygulamaları,
n Otomatik kontrol uygulamaları,
n Sensörler, geçiş sistemleri,
n Fotosel uygulamaları,
n Gece görüşlü kamera 
uygulamalarıdır.

https://www.megasan.com/tr/optik-sensorler-fototransistorler

Ürün gruplarımızı aşağıdaki linkten inceleyebilir, istek ve ihtiyaçlarınız için  
satis@megasan.com’dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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ERKEN TEDAVİ İLE 
DİSLEKSİYİ YENEBİLİRSİNİZ



www.megasan.com 10

SAĞLIKLI YAŞAM

öğrenme güçlükleri ile ilgili 
geçen sayıdaki yazımızda 
başlık olarak yer verdiğimiz 
disleksi, öğrenme 

güçlüklerinin çok büyük bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bu yazımızda da 
başlıca özgül öğrenme güçlüğü olan 
disleksiden bahsedeceğiz.

Disleksi nedir?
Gerekli akademik ve isteğe rağmen 
beklenmedik bir şekilde akıcı 
konuşma ve okumada zorluk ile 
karakterize bir durumdur. Öğrenme 
bozukluğu olan çocukların yüzde 
80’ini etkileyen en yaygın öğrenme 
bozukluğu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yüksek sesle 
okumaya çalışırken basit kelimeleri 
çözümlemekte ve tanımlamakta 
çok güçlük çekerler. Tereddüt ile 
yanlış ve tekrarlanan girişimler 
sonucu yabancı kelimeleri ortaya 
çıkarmaya çalışırlar. Disleksi 
(okuma güçlüğü); sadece yanlış 
ya da hatalı okuma değil, aynı 
zamanda okumanın yavaşlığı ve 
okuduğunu anlama ile anlatabilme 
becerisindeki yetersizlik olarak da 
görülebilir. Bu bozukluk okul çağı 
çocuklarının %10-15’inde görülen, 
erkeklerde daha fazla rastlanan 
özgül öğrenme güçlüğünün bir alt 
grubudur. Disleksi erişkin yaşlarda 
da devam edebilir veya ortaya 
çıkarılabilir. Basit kelimeleri çözme 
konusundaki zorluklarına tezat 
olarak disleksisi olan bu çocuklar 
genellikle kavrama, sözdizimi ve 
anlamada yer alan diğer üst düzey 
yeteneklere sahiptir. Disleksililerin 
zekâ düzeyleri düşük değildir. 
Hatta bazı başka alanlarda özel 
yetenekli de olabilirler. Buna örnek 
olarak, disleksili olduğu bilinen 
çok tanınmış bilim adamları 

ve sanatçılar verilebilir: Albert 
Einstein, William Butler Yeats, 
George Patton, Harry Belafonte, 
Leonardo da Vinci, Auguste Rodin 
ve Cher gibi.

Disleksinin sebepleri nelerdir?
Disleksi genetik ve çevresel 
etkenlerin etkileşimi sonucu 
ortaya çıkabilen multifaktoriel 
(çok etkenli) sebepleri olan bir 
bozukluktur. Disleksisi olan 
bireylerin neredeyse yarısının 
ailesinde özgül öğrenme 
bozukluğu olması da bu bilgiyi 
desteklemektedir. Ancak kesin 
olarak disleksiye yol açabilecek 
bir neden saptanamamıştır. Dile 
özel yetersizlik hipotezine sebep 
olan işitsel ve görsel uyaranların 
zamansal işleyişinde yetmezlik de 
dâhil olmak üzere pek çok teori 
geliştirilmiştir. İkinci kategori 
bilişsel-dilbilimsel düzeyde, disleksi 
refleks eksikliğinin, dil sisteminin 
kendine has bir bileşeni olan 
konuşma seslerinin işlenmesinde 
yer alan fonolojik modülde (ses 
çıkarmaya ait yapı) bozukluk 
olabildiğini düşündürür. Yapılan 
birçok nöro-biyolojik araştırma 
disleksili çocuklarda beynin 
sol temporo-parieto-occipital 
bölgelerinin normal okuyan 
çocuklara göre farklı olduğunu 
göstermiştir. Fonksiyonel beyin 
görüntülemesi yöntemi ile erişkin 
ve çocuk disleksili kişilerde beynin 
sol yarısının arka kısımlarında 
okuma sırasında bir fonksiyon 
yetersizliği olduğu, bununla birlikte 
beynin ön bölgelerinde (frontal 
lob) ise fonksiyonel bir artış 
olduğu gösterilmiştir. Bu bulgunun 
“disleksinin nörolojik işareti” 
olduğu düşünülmektedir. 

Erken fark edilen, 
eğitim ve tedaviye 
erken başlanan 
çocuklar çoğunlukla 
akıcı okuma özelliği 
kazanabilmektedir. 
Ancak büyük çocuklar 
ve erişkinlerde durum 
biraz daha zayıf 
kalmaktadır.

• Doç. Dr. Adnan AYVAZ
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Çocuğun disleksili 
olduğundan hangi bulgularla 
şüphelenmeliyiz? 
- Konuşmada gecikme, kelimeleri 
yanlış söyleme.
- Kelimeleri bulmakta güçlük 
çekme (Örneğin, cami demek 
istediğinde “namaz yeri” 
diyebilir).
- Konuşurken, okurken çok 
fazla “eee, eemmm, umm” gibi 
uzatmalar yapma. 
- Akıcı okuyamama, okurken 
yavaş okuyucu kalma. 
- Sesli okumadan genellikle 
kaçınırlar.
- Okuma sırasında, 
• Harfleri anlamakta güçlük 
çekme,
• Harf sırasını atlama,

• Benzer eş sesli harfleri 
karıştırma,
• Okuma esnasında bir sonraki alt 
satıra geçmede zorluk,
• Hece tekrarları yapma,
• Harfleri okurken ve yazarken 
harflerin yerini değiştirme.
- El yazısı şekli, içeriği ve hızı da 
çoğunlukla etkilenmiştir. 
- Renk kavramını öğrenmekte 
zorluk, renkleri karıştırma.
- Kendinin ya da başkasının 
sağını solunu karıştırma.
- Kavramlardaki zıtlıkları 
öğrenmede sorun yaşama. 
- Benzerlikleri kolay fark 
edemezler.
- Yönlendirmelere (bak, gel, al 
gibi) dikkat edemezler.
- Sözcüklerin harflerini 

değiştirmek (portakala porkatal, 
bıçak için pıkaç gibi).
- Sözlü, kafiyeli oyunlardan 
çabuk sıkılmak, kafiye bulmakta 
zorlanma (şeker-teker gibi).
- Sanki aynadan yansırmış gibi 
şekilleri, harfleri ve sayıları ters 
çizme.
- Basit şekilleri kopyalayamama 
(daire, kare, üçgen).
- Genelde ayakkabı, tişört, eldiven 
gibi giysileri ters giyme olabilir.

Aile disleksisi olan çocuğa 
nasıl yaklaşmalıdır?
• Çocuğunun gelişimini 
yakından takip eden her aile 
farklılık gördüğünde bu durumu 
tanımlamak için bir uzmana 
başvurmalıdır.
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• Sabır göstermek çok önemlidir. 
• Uyum sağlama, disleksisi olan 
çocuğun bilgisini göstermesine 
izin vermede kritik öneme 
sahiptir. 
• Uzman eşliğinde çocuğuna 
yaşadığı problemi uygun dille 
anlatıp, güçlü ve zayıf yönlerini 
fark etmesi sağlanmalıdır.
• Destekleyici ve cesaret verici 
olmalı, çocuğun olumlu ve güçlü 
yönlerini vurgulamalıdır.
• Öğretmenleriyle olan 
iletişim güçlü tutulmalıdır.
• En önemlisi çocuklarını başka 
çocuklarla kıyaslamamalıdır.

Disleksi nasıl tedavi edilir?
- Çocuk hem vücut hem de 
psikolojik olarak ayrıntılı 
olarak değerlendirilmelidir. Bu 
değerlendirme sayesinde beyni 
ve zekayı ilgilendirecek nörolojik 
ve psikiyatrik hastalıklar ekarte 
edilmiş olur. Altta yatan sebepler 
araştırılmalı, çocuğun genel zeka 

seviyesi, entelektüel düzeyi, 
sosyal becerileri ve günlük yaşam 
becerileri değerlendirilmelidir.
- Disleksi ve tüm öğrenme 
güçlüklerinin tedavisi eğitimdir. 
Değerlendirmenin sonucuna 
göre çocuğun ihtiyaçlarına uygun 
olarak uzmanlar tarafından 
bir eğitim programı hazırlanır. 
Çocuk normal bir okulda eğitime 
devam ederken ek olarak bireysel 
ya da grup halinde özel bir 
eğitime alınır.
-  Bu program evde veya 
uzmanlaşmış merkezlerde 
bireysel derslerle çocuğa 
uygulanır. Disleksinin şiddetine 
göre sunulan eğitim desteğinin 
süresi ve yoğunluğu değişir. Hafif 
düzeydeki olgularda kısa süreli 
eğitim desteği bile yeterliyken; 
ağır vakalarda destek sürmesine 
rağmen akademik zorluklar 
devam edebilir.
- Öğrenme güçlüğünü ortadan 
kaldıracak ilaç tedavisi 

bulunmamaktadır. Ancak eşlik 
eden psikiyatrik ve nörolojik bir 
hastalık (dikkat eksikliği, kaygı 
bozukluğu, depresyon, epilepsi 
vs.) varsa onların tedavisi için 
ilaç kullanılabilir.

Disleksili çocuk özel eğitim 
ve tedaviden fayda görür 
mü?
Sayıları yeterli olmamakla birlikte 
disleksili çocukların eğitimi 
ve sağaltımı için özelleşmiş 
öğretmenler ve kurumlar 
ülkemizde de bulunmaktadır. 
Bazıları gönüllülük esasına göre 
hizmet vermektedir (Türkiye 
Disleksili Çocuklar Vakfı, Disleksi 
Derneği, Disleksi ve Hiperaktivite 
Derneği vb.). Erken fark edilen, 
eğitim ve tedaviye erken başlanan 
çocuklar çoğunlukla akıcı okuma 
özelliği kazanabilmektedir. Ancak 
büyük çocuklar ve erişkinlerde 
durum biraz daha zayıf 
kalmaktadır.



www.megasan.com13

TEKNOLOJİ

YARININ KUANTUM BELLEĞİ:
YTTERBIUM
Erkut BENLİ

Araştırmacılar, yüksek 
frekanslarda çalışırken 
bile ytterbiumun hassas 
kuantum bilgilerini 
saklayabilecekleri ve 
koruyabilecekleri yeni 
bir materyal keşfettiler.

Fotoğraf 
kuantum bellek 
olarak hizmet 
eden bir nadir 
element kristalini 
gösterir. Kristal, 
mutlak sıfır 
sıcaklığının 
3 derece 
üzerine 
soğutulur.
UNIGE
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K uantum iletişimi ve 
kriptografi, yüksek 
güvenlikli iletişimin 
geleceğidir. Ancak, 

kuantum sinyalinin uzun 
mesafelerde yayılması da dahil 
olmak üzere, dünya çapında bir 
kuantum ağının kurulmasından 
önce birçok zorluk var. En 
büyük zorluklardan biri, ışıkla 
taşınan kuantum bilgilerini 
depolayabilecek kapasiteye 
sahip bellekler yaratmaktır. 
Araştırmacılar, yüksek 
frekanslarda çalışırken bile 
ytterbiumun hassas kuantum 
bilgilerini saklayabilecekleri 
ve koruyabilecekleri yeni 
bir materyal keşfettiler. Bu, 
ytterbiumu gelecekteki kuantum 
ağları için ideal bir aday haline 
getirmektedir. Buradaki amaç 
sinyali uzun mesafeler boyunca 
tekrarlayıcı olarak, hareket ederek 
yaymaktır. Kuantum kriptografisi 
günümüzde birkaç yüz kilometre 
boyunca optik fiber kullanır ve 
yüksek güvenlikle işaretlenir. 
Kaybolmadan bilgiyi kopyalamak 
veya engellemek imkansızdır. 
Bununla birlikte, sinyalin 
kopyalanmasının imkansız 
olması, Wi-Fi ağında olduğu 
gibi uzun mesafeler boyunca 
dağılmasını da zorlaştırmaktadır.

Kuantum bellekler için doğru 
malzemeyi bulmak
Sinyal yok olmadan, 
kopyalanamaz veya 
çoğaltılamaz. Bu yüzden, bilim 
insanları şu anda fotonları 
yakalayıp onları daha fazla 
dağıtabilmeleri için senkronize 
eder. Bu işlem ile kuantum 
bellekleri tekrarlayabilmek 

için çalışmaktadırlar. Tüm bu 
kalıntılar, kuantum bellekleri 
yapmak ve doğru malzemeyi 
bulmak içindir. UNIGE Fen 
Fakültesi Uygulamalı Fizik 
Bölümü’nde Araştırmacı Mikael 
Afzelius, şöyle konuşuyor: 
“En büyük zorluk, fotonlar 
tarafından iletilen kuantum 
bilgisini, çevresel sinyallerden 
izole edebilecek bir malzemeyi 
bulabilmektir. Böylece onları 
senkronize edebiliriz. Ancak bir 
foton bir saniyede 300.000 km 
yol kat ediyor!” Bu, fizikçilerin 
ve kimyagerlerin çok iyi izole 
edilmiş bir malzemeyi ortaya 
çıkarması gerektiği anlamına 
geliyordu. Böylece foton hızlı bir 
şekilde saklanabilecek ve geri 
yüklenebilecekti ki bu da çoğu 
zaman uyumsuz olarak kabul 
edilen iki özelliktir.

Nadir elementlerin yerini 
alabilecek
Laboratuvarda test edilmiş 
kuantum bellek prototipleri 
zaten mevcut olsa da, europium 
veya praseodimyum gibi nadir 
elementler de olmak üzere, hızları 
henüz yeterince yüksek değildir. 
UNIGE Fen Edebiyat Fakültesi 
Uygulamalı Fizik Bölümü’nde 
Profesör ve ID Quantique’in 
Kurucusu Nicolas Gisin, “Böylece; 
ilgimizi şu ana kadar çok az 
ilgi çeken periyodik tablodan 
nadir bir elemente çevirdik: 
Ytterbium. Amacımız atomları 
ortamdan izole etmeyi içeren, 
sinyali bozma eğilimi gösteren 
kuantum tekrarlayıcılar yapmak 
için ideal malzemeyi bulmaktı. 
Bu ytterbium ile olacak gibi 
görünüyor!” diye konuştu. UNIGE 

ve CNRS fizikçileri, bu nadir 
elementleri çok hassas manyetik 
alanlara maruz bırakarak; nadir 
atomunun, çevrelerindeki 
etkileşimlerinden kurtularak, 
foton yakalanmasını mümkün 
kılan bir duyarsızlık durumuna 
girdiğini keşfettiler. UNIGE 
Uygulamalı Fizik Bölümü’nde 
Araştırmacı Alexey Tiranov ise, 
“Manyetik alanın genişliğini ve 
yönünü değiştirerek bir ‘sihirli 
nokta’ bulduk. Bu noktaya 
ulaşıldığında, yüksek frekanslarda 
çalışırken, ytterbium atomlarının 
tutarlılık katsayıları 1000 kat 
artar!” dedi. 

Ytterbiumun yararları
Fizikçiler, gerekli 
senkronizasyonu sağlamak 
için mümkün olduğunca uzun 
süre foton tutulurken, bir 
tekrarlayıcıdan diğerine geçişleri 
hızlı bir şekilde yapmada 
kullanılabilen ytterbiyum bazlı 
kuantum bellekler oluşturma 
aşamasındadır. Afzelius, 
açıklıyor: “Bu materyal, küresel 
bir kuantum ağı oluşturmak için 
yeni bir imkan alanı yaratıyor. 
Ayrıca bir kuantum hafızası 
oluşturmak gibi daha uygulamalı 
araştırmalara paralel olarak, 
temel araştırmaları sürdürmenin 
öneminin altını çiziyor.”

Kaynak: https://phys.org/news/2018-07-ytterbium-quantum-memory-tomorrow.html
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DÜNYA MUTFAĞINA
TÜRK DAMGASI

•Erhan AYVAZ
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Eşsiz yemekleri bünyesinde 
barındıran Türk mutfağı, dünya 
mutfakları arasında ayrı bir 
yere sahip.

B iz Türkler damak 
tadımıza düşkün 
bir milletiz. Bu 
düşkünlüğümüz 

neticesinde hiçbir alanda 
yapmadığımız araştırmayı yemek 
konusunda yapmış, tarihimiz 
boyunca hep geliştirmişiz. 
Bunun neticesinde bugün 
dünyada Türk mutfağı önemli bir 
yer edinmiştir.  Tarihin uzun bir 
dönemi boyunca İpek yolunun 
hakimiyetini elimizde tutmuş 
olmamız ve aynı zamanda Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göçlerin 
etkisi, bu zengin mutfağın 
oluşmasında en önemli 
etmendir. Doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine binlerce 
yıllık yemek kültürü mirası, 
gelenekler ve göreneklerle 
anneden kızına veya gelinine 
aktarılmış, mesleki anlamda 
ise babadan oğula aktarılarak 
günümüze kadar gelmiştir. 
Yurdumuzda dünyaca ünlü 
şefler, aşçılar çıkarmışız. 
Mengen bunların en ünlü 
yerlerinden biridir. Günümüzde 
Karadeniz mutfağı, Akdeniz 
mutfağı, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun, Trakya’nın 
ve İç Anadolu’nun mutfak 
kültüründen bahsedebiliyorsak, 
hep zenginliğimizin nesiller 
boyunca aktarılarak günümüze 
kadar gelmesine borçluyuz. 

Osmanlı mutfağı eşsiz 
lezzetler barındırıyor
Osmanlı saray mutfağını ise 
anlatmaya makaleler yetmez. 
Hakkında yüzlerce kitap yazılmış 

derin bir konu. Açları doyurun, 
çıplakları giydirin, yıkılanları 
yapın, az halkı çok edin gibi 
kutsal öğütlerle yola çıkan 
göç kafileleri göçebe hayattan 
yerleşik hayata geçtikleri verimli 
Anadolu topraklarında tarımı 
ve hayvancılığı geliştirerek, 
Türk yemek kültürüne yeni bir 
açılım eklemişler, zamanla farklı 
kültürlerden gelen halklarla 
etkileşimleri neticesinde de 
kendi öz yemek kültürlerini 
oluşturmuşlardır. Düğün, 
dernek, cenaze, bayramlar, 
doğumlar ve çeşitli vesilelerle 
verilen davetlerde yemek 
kültürümüzün zenginliklerini 
doyasıya sergilemişlerdir.

Avcı toplumuyken süt 
ürünleri ön plandaydı
Avcı bir toplum olan Türk 
kavimlerinde önceleri 
bitkiler pek önemli değildi. 
Türkler, bitkileri hayvanlar 
yer, hayvanları da biz yeriz 
mantalitesiyle uzun yıllar 
yaşamışlardır. Eski Türklerin 
temel gıdası bu sebeple koyun 
eti ve süt ürünleri olmuştur. 
Fermente edilmiş kısrak sütü, 
kımızı ve yoğurdu bulmuş ve bu 
ürünler beslenme kültüründe 
önemli bir yer edinmiştir. Talas 
Savaşı, Müslüman Araplar 
ile Karluk Türklerinin Çin 
ordusuna karşı zafer kazanması 
sonrasında Türkler İslamiyet’le 
tanışmalardır. Sosyal ve kültürel 
anlamda olduğu kadar yemek 
kültürümüzde Türk İslam 
sentezinin bir karışımı olarak 
bugünkü noktaya gelmiştir. Bu 
sebeple kımızı da Orta Asya’da 
bırakmışız. 

Yerleşik hayatla birlikte 
tarım ürünleri baş tacı oldu

Yerleşik hayata geçiş ve tarımsal 
alanda yaşanan değişim 
neticesinde Türkler kuru fasulye, 
nohut, bulgur, mercimek ve 
pirinç ile tanıştılar. Zamanla 
bu ürünler ana besin maddeleri 
haline gelmiş. Daha sonraları ise 
sebze ve meyveler de üretilmeye 
başlanmış. Patates, pancar, 
pırasa, turp, kereviz aklınıza 
gelebilecek diğer sebzelerle, bir 
zamanlar ana besin kaynakları 
olan eti harmanlamış ve ortaya 
eşsiz lezzetler çıkarmışlardır. Etli 
kuru fasulye, pilav ve yanında 
bir baş kuru soğan Türk yemek 
klasikleri arasında başköşeye 
oturmuştur. Sofra bezinin 
ortasına konmuş tahta sofra ve 
üzerine konan büyük tepsinin 
içinde yenen etli kuru fasulyeyi, 
yer minderlerine oturarak yiyen 
kalabalık aileleri hepimiz ya 
yaşamışızdır ya da filmlerde 
görmüşüzdür. 

Melceü’t-Tabbâhîn 
emsalsiz bir rehberdir
Her yöremizin kendine özgü 
meşhur yemekleri vardır. Mesela 
güncel tartışma konularımızdan 
biri “Kayseri pastırması mı? 
Kastamonu pastırması mı?” Bu 
türlü tartışmalar bizim yemek 
kültürümüzün zenginlikleridir. 
Yunanistan’a baklavasını 
kaptırmamış bir milletin, 
kendi içlerinde yaptıkları bu 
tür tartışmalar sadece yemek 
kültürümüzün genişliğini 
gösterir. Meraklısına tavsiye 
niteliğinde bir öneride bulunacak 
olursak, ilk basılı Türkçe yemek 
kitabı Melceü’t-Tabbâhîn 1844 
yılında adli tıp hocası Mehmed 
Kâmil tarafından yazılmıştır. On 
iki bölümden oluşan bu kitap, 
halen Türk mutfağı için eşsiz bir 
rehberdir.  



BÜYÜYOR VE GÜÇLENİYORUZ!
Yeni depomuzla hizmetinizdeyiz!
Yeni depo yatırımımızla büyüyor ve güçleniyoruz. Siz 
değerli müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet 
verebilecek ve hizmet kalitemizi yeni depomuz 
sayesinde daha da yukarılara taşıyabilecek olmanın 
gururu ve mutluluğu içindeyiz. 

Depomuz 2 katına çıkıyor!
Depo hacmimizi 5000 m3’e çıkarıyoruz. 
Geliştireceğiniz projeler ve işler için daha fazla ürüne 
ve çeşitliliğe kolayca ulaşabileceksiniz.

Ürünler koruma 
altında!
Tüm depo alanına ve raflara 
elektrostatik kaplama 
yaparak ESD önlemi 
alıyoruz. Statik elektriğin 
ürünleri bozmasının önüne 
geçiyoruz. Ürünlerimizi 
projelerinizde ve işlerinizde 
güvenle kullanabilirsiniz.

Standartları yükseltiyoruz!
24 saat akıllı cihazlarla iklimlendirme kontrolü 
yapıyoruz. Ürünlerin iklim koşullarından dolayı 
bozulmalarını önlüyor, raf ömürlerini koruyarak 
saklama standartlarını yükseltiyoruz. 

Detaylı bilgi için www.megasan.com
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