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• Gamze Nihal KARAKUŞ • Kenan BEZCİ 
ACP ÜRÜNLERİYLE KALİTENİN YÖNÜNÜ 
DEĞİŞTİRİYORUZ
n 1988’den günümüze pasif bileşen komponentleri üreten ve 
40’tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç eden ACP, Türkiye’de uzun 
yıllardır Megasan ile işbirliği sürdürmektedir.
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• Ersel UZUN
FLEXIBLE PCB’LER
n Gelişen teknoloji ile ürünlerin küçülmesi ve sektör ihtiyaçlarının 
değişmesi sonucunda Flexible PCB’lere ihtiyaç duyulmuştur.
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• Talha USTABAŞI
OTOMOTİVDE ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ
n Elektronik sistemler 1950’lerde otomobillerin sadece %1’ini 
oluştururken bu oran 2010’larda %30’lara çıkmıştır. Günümüzde 
modern elektrikli otomobiller elektrik motorunun kontrolü için 
güç elektroniğine ihtiyaç duyarken gelecekte ise güçlü bilgisayar 
sistemlerine, sensörlere, uydu ve navigasyon sistemlerine ihtiyaç 
duyacaklar.
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• Ahmet KOZAK
YENİ DEPOMUZLA STANDARTLARIMIZI  
İLERİYE TAŞIYORUZ
n Yeni depomuzda teknolojiden önemli ölçüde yararlanma, depo 
içi süreçlerini daha sistematik bir hâle getirme ve olabilecek 
maksimum operasyon hızına ulaşma çabası içerisindeyiz. Megasan 
olarak aylık 100’ün üzerinde mal kabul ve 1000’in üzerinde 
sevkiyat süreçlerini yönetiyoruz.
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• Erkut BENLİ
AKILLI TUĞLALAR SAYESİNDE DUVARLAR 
ELEKTRİK DEPOLAYABİLECEK  
n   Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, tuğlaları 
iletken bir polimerle kaplayarak, tuğlaları enerji depolayıp elektrik 
üretebilen süper kondansatörlere dönüştürmeyi başardı.

SAYFA 14

• Psikolog Sema ŞAHiN
YEME BOZUKLUĞU 
n  Son yıllarda giderek önem kazanan ve özellikle gençlerde 
yaygınlığı ve sıklığı giderek artan yeme bozuklukları Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “önemli tıbbi durum” olarak 
tanımlanmaktadır.

SAYFA 16



Tek bir ürün dahi olsa, 
en uygun ürüne en hızlı 
şekilde ulaşabilmeniz 

için buradayız. Büyüklüğüne 
bakılmaksızın tüm taleplerinize 
aynı kalite standartlarında 
en iyi hizmeti sunabilmek 
için yanınızdayız. Düzenli 
olarak planlanan haftalık 3 
yüklememiz ile uzun teslim 
sürelerinin önüne geçiyor en 
hızlı şekilde ürünlerinizi teslim 
ediyoruz.
 
Sektörde uluslararası 800’den 
fazla lider üretici ve birçok 
ofisiyle hizmet veren, dünyanın 
önde gelen yetkili distribütörü 
Mouser Electronics’in, 
Türkiye’deki tek yetkili iş 

ortağı olarak tüm yarı iletken 
ve elektronik komponent 
ihtiyaçlarınızı karşılamak 
konusunda bizlere gönül 
rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. 

YURTİÇİ SEVKİYAT
Mouser Electronics’in geniş 
stok ağına, düzenli olarak 
planladığımız haftalık 3 
yüklememiz ile Türkiye’deki 
adresinizden kapı teslim olarak 
ulaşabilirsiniz.                         

YEREL PARA BİRİMİ DESTEĞİ
Kredi kartı seçeneği sayesinde 
Amerikan Doları (USD) veya 
Türk Lirası (TRY) olarak 
ödeme yapabilir veya isterseniz 
şirketler, okullar ve kamu 

kurumları için sunduğumuz 
ilave vade imkânlarından 
faydalanabilirsiniz. 

TÜRKİYE’DE YEREL 
DESTEK HİZMETİ
Mouser’in Türkiye’deki yeni 
iş ortağı olarak, tüm sipariş 
süreçlerinde sizlere en iyi 
hizmeti sunabilmek için 
deneyimli kadromuzla her daim 
hazırız. Birinci sınıf bir hizmete 
sahip olmak ve bu ayrıcalığı 
yaşamak için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

Megasan Elektronik 
Tic. ve San. A.Ş

MEGASAN, MOUSER’İN
TÜRKİYE’DEKİ YENİ İŞ ORTAĞI 
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1998’de İspanya, Tarazona’da 
kurulan Aragonesa de 
Componentes Pasivos (ACP), 

o zamandan beri pasif devre 
elemanlarının seri üretimini 
yapmaktadır. “Hayal gücünden 
daha kuvvetli bir silah yoktur.” 
prensibiyle çalışmalarını sürdüren 
ACP, sınırsız hayal gücünü 
kullanarak, teknolojinin sınırlarını 
aşmaya çalışıp her gün kendini 
geliştirmeye devam etmektedir.
Hedeflerini her zaman 
müşterilerinin ihtiyaçlarını 
anlamak ve bu ihtiyaçları çözüme 
ulaştırmak olarak belirleyen 
firma, bu amaçta en önemli kriteri 
çalışanları ve bünyesindeki seçkin 
uzmanları olarak belirlemiştir. 
Makine, kimya, malzeme, elektrik 
ve elektronik mühendislerini içeren 
güçlü bir Ar-Ge departmanına 
sahiptir. Ayrıca üniversiteler ve 
araştırma enstitüleri ile işbirliği 
yapmaktadır.
ACP firmasının üretim süreçleri 
tamamen elektroniktir ve ham 
madde alımından bitmiş ürünün 
paketlenmesine kadar tüm ara 
adımları içerir. 13000 m²’nin 
üzerinde alana sahip ACP, hem 
tasarım hem de üretim hizmetlerini 
2003 yılında Tarazona’da kurulan 

tesislerde yapmaktadır. Satışlarının 
%95’ini genel dağıtım ağı ile 40’tan 
fazla ülkeye ihraç etmektedir. 
Birçok sektörde elektromekanik 
çözümler geliştiren, üreten ve 
ticarileştiren dünyaca ünlü pasif 
devre üreticisi ACP, küçük ev 
aletleri, endüstriyeli multimedya 
ve otomotiv sektörlerinde standart 
ürünler üretmekle birlikte 
müşterilere özel uygulamalar 
konusunda da hizmet vermektedir.
ACP’nin uzmanlığı, polimerik 
macunların (dirençli, iletken 
ve dielektrik) geliştirilmesi, 
karakterizasyonu, üretimi 
ve çok çeşitli alt tabakalarda 
biriktirilmesinde yatmaktadır. 
Malzeme ve üretim süreçlerinde 
uzmanlaşarak nihai ürünlerin 
bir parçası olan plastik ve metal 
bileşenleri tasarlamakta ve 
üretmektedirler. Son olarak, 
tüm bu bileşenleri, bitmiş 
her bir ürünün elektriksel 
parametrelerinin kontrolünü 
içeren otomatik montaj hatlarında 
bir araya getirmektedirler. Bu 
uzmanlık, ürünlerin özel ve zorlu 
gereksinimleri olan müşteriler için 
uyarlanmasına ve elektromekanik 
çözümler sunulmasına olanak tanır.
Ürünler RoHS ve Reach uyumludur. 
IQNet tarafından ISO9001, 
ISO14001 ve IATF16949 
sertifikalarına sahiptir.

ACP ÜRÜNLERİYLE ACP ÜRÜNLERİYLE 
KALİTENİN YÖNÜNÜ  KALİTENİN YÖNÜNÜ  
DEĞİŞTİRİYORUZDEĞİŞTİRİYORUZ

 1988’den 
günümüze 

pasif bileşen 
komponentleri 

üreten ve 40’tan 
fazla ülkeye 

ürünlerini ihraç 
eden ACP, 

Türkiye’de uzun 
yıllardır Megasan 

ile işbirliği 
sürdürmektedir .

• Gamze Nihal KARAKUŞ
• Kenan BEZCİ 
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POTANSİYOMETRELER: 
Karbon ve Sermet 
potansiyometre çeşitleri 
mevcuttur. Hem yatay hem de 
dikey ayar türlerinde önden ve 
arkadan ayarlanabilir çeşitleri 
vardır. Through-hole ve SMD 
konfigürasyonları mevcuttur. 
Terminaller ve kollektörler 
normalde kalaylı pirinçten 
imal edilir ancak talep üzerine 
çelik terminalli versiyonları 
da üretilebilir. Çok çeşitli 
direnç değerlerinde, farklı 
toleranslarda, mekanik 
ömürlü, farklı gövde ve rotor 
renklerinde potansiyometreler 
üretilebilir.

ROTARY SENSOR: 
Sensör uygulamaları 
için özellikle 14 
mm rotary sensör 
kullanılır. Through-
hole ve SMD 
konfigürasyonları 
mevcuttur. RS14, 
direnç değeri, 
tolerans, koniklik, 
eğim, sileceklerin 
konumlandırılması, 
gövde ve rotor 
rengi açısından 
çeşitli değerlerde 
üretilebilir.

CARBON ENDLESS SENSOR: 
360°mekanik dönüş açısına 
(330°’ye kadar elektrik açısı) 
sahip 14mm döner konum 
sensörüdür.İki yapılandırma 
mevcuttur:
- Standart, 15.000 tur, 
çentiklerle kombine edilebilir.
- 1 milyon dönüşe kadar uzun 
ömür.
CS14, direnç, tolerans, tıklama 
efekti (50’ye kadar), sileceğin 
konumlandırılması, gövde 
ve rotor rengi gibi geniş bir 
olasılık yelpazesinde üretilebilir. 
Through-hole ve SMD 
konfigürasyonları mevcuttur.

ROTARY POTANTIOMETER SWITCH:  
Q16, sağlam ve hassas dişler gerektiğinde CS14 ürün 
ailesinin özel bir uygulamasıdır. 16x15mm boyutlarındadır. 
CS14 V potansiyometresine takılmış, yerleşik bir kilit 
mekanizmasına sahip dikdörtgen şeklinde bir üründür. 
Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, 
elektrikli fırınlar gibi beyaz eşyalarda ve otomotivde 
kullanılır.

SPRING LOADED POTANTIOMETER:
Q16 ile aynı boyutlarda ama işlevsellik tamamen farklıdır.  
Operatör merkezi dinlenme konumundan CW veya CCW 
düğmesini döndürdüğünde, bileşene takılan bir yay 
mekanizması zıt bir tork sağlar. Düğmeyi bırakırken, 
yay potansiyometreyi merkezi dinlenme konumuna 
geri döndürür. Mekanik açı seçeneği ± 45 ° ‘dir. Bu yaylı 
potansiyometre, belirli bir parametrenin değerini artırmak 
veya azaltmak için kullanılır.
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ROTARY SWITCH:  
Karbon ve sermet teknolojisinde 6, 9 ve 14mm çeşitleriyle 
mevcuttur. Through-hole ve SMD konfigürasyonları 
mevcuttur. Thumbwheeller ve şaftlar ayrı olarak veya 
anahtarın içine yerleştirilmiş olarak üretilebilir. Anahtarlama 
açısı, sileceğin yerleştirilmesi, gövde ve rotor rengi, mekanik 
ömür ve duraklama efekti açısından farklı çeşitlerde 
üretilebilir. Dimmerlarda ve haberleşmede kullanılır.

THICK FILM SOLUTIONS:
Yüksek güç dağılımının gerekli olduğu uygulamalarda veya 
yüksek sıcaklıklarda direnç değeri kararlılığının önemli olduğu 
durumlarda karbon ve sermet olarak üretilebilir. Tasarım 
desenleri ve şekilleri çeşitlidir. Maksimum panel boyutları: 
280mm - 180mm (Desen: 250mm x 150mm). Tek ve çoklu 
devre paneli konfigürasyonları işlenebilmektedir. Maaliyeti 
uygundur. Mekanik ömrü uzundur. Konum sensörlerinde, 
gaz sensörlerinde, direksiyonlarda, anahtarlarda, elektrikli el 
aletlerinde vb. birçok yerde kullanılırlar.

SPECIAL POTANTIOMETER:
Dişli Konum Sensörü: RS14, özel muhafaza alanına ve 
modifiye edilmiş pim düzenine sahiptir. 1 milyon dönüşe 
kadar uzun ömürlüdür. Farklı dişlilere sahip mekanik 
arayüzleri bulunur.
Metal Kasa Potansiyometre: IP 65 çevre korumasını sağlamak 
için reçine ile kaplanmış metal bir kasa içinde senkronize 
anahtar ve potansiyometre fonksiyonları bulunur. Metal şaft 
dönüşüne sahiptir. 1 milyondan fazla dönüşe sahiptir, uzun 
ömürlüdür.
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Bu sayımızda yapısal olarak 
Flexible(Esnek) PCB’lerden 
bahsedeceğiz. Gelişmekte olan 

elektronik sektöründe kompakt 
ürünler her geçen gün artıyor. 
Bunun doğal bir sonucu olarak PCB 
sektöründe Flexible PCB’ler ortaya 
çıkmıştır. 
Temelde esnekliği, kıvrılma ve 
bükülmelere karşı dayanımı 
sayesinde mekanik tasarımın 
serbestliğine izin verirken diğer 

yandan sistem güvenilirliği ve 
kararlılığını önemli ölçüde artırır. 
Genel kullanım alanları iletişim 
cihazları, kamera sistemleri, 
bilgisayar sistemleri ve tıbbi cihaz 
sistemleridir.

YAPISI
Genellikle esnek yalıtkan bir 
materyal üzerinde, bakır katman ve 
bu bakır katmanı yalıtan esnek bir 
malzemeden oluşur.

FLEXIBLE PCB’LERFLEXIBLE PCB’LERGelişen 
teknoloji ile 

ürünlerin 
küçülmesi 
ve sektör 

ihtiyaçlarının 
değişmesi 

sonucunda 
Flexible 

PCB’lere 
ihtiyaç 

duyulmuştur.

• Ersel UZUN

Copper foil  - Bakır Katman

Flexible substrate - Esnek ham madde

Structure of Flexible PCB - Esnek PCB’nin yapısı

Flexible PCB’lerde materyal seçimi oldukça önemlidir. Kullanılacak materyal seçiminde mekanik 
özellikleri ve elektriksel performansına dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan yaygın materyaller 
polyester ve poliimid olmasına rağmen FR4 türevleriyle de karşılaşılmaktadır. İstenen özelliklere 
göre materyel seçimi yapılır.
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KULLANIMI
Flexible PCB’ler; Rigid PCB’ler ile 
karşılaştırıldığında daha maliyetli bir 
üretime ve sonrasında daha maliyetli bir 
dizgi(assembly) sürecine sahiptir. Doğrudan 
dizgi hattına yerleştirilemezler, sert bir 
yüzey üzerinde işleme alınırlar. 
 
KULLANIM ALANLARI
Maliyetinin yüksek olması nedeniyle 
kullanım alanlarında başka alternatifi 
olmadığı durumlarda tercih edilirler.
l Aydınlatma sektöründe şerit led 
üretiminde, 
l İletişim sektöründe akıllı telefonlar ve 
tabletlerin; on-off ve volume up-down 
butonunda,
l Kamera sistemlerinde,
l Tıbbi cihazlarda kablolama yerine ( EMU 
ve filtreler için) kullanılır.
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OTOMOTİVDE 
ELEKTRİKLİ ARAÇ 
DÖNEMİ

Elektronik sistemler 1950’lerde otomobillerin sadece 
%1’ini oluştururken bu oran 2010’larda %30’lara çıkmıştır. 
Günümüzde modern elektrikli otomobiller elektrik 
motorunun kontrolü için güç elektroniğine ihtiyaç duyarken 
gelecekte ise güçlü bilgisayar sistemlerine, sensörlere, 
uydu ve navigasyon sistemlerine ihtiyaç duyacaklar.
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İçinde bulunduğumuz yılın 
elektronik trendi elektrikli 
araçlar olsa gerek. Türkiye’nin 

yerli otomobili TOGG’un bu 
sene tanıtılması bunun işareti 
diyebiliriz. Yeni bir elektrikli araç 
çağı başlıyor. Bunu destekleyecek 
altyapılar, şarj üniteleri ve 
kullanılan elektronik ürünler 
otomotivde elektroniğin hızlı 
bir atlama sürecine gireceğini 
göstermekte. Elektrikli araçları 
kullanmak önümüzdeki yıllarda 
birçok insan için norm haline 
gelecek olup hükümetler ve 
enerji şirketleri bu durum için 
planlamalarını hazırladılar bile. 
Alman hükümeti yakın gelecekte 
dizel ve benzinli araçları 
yasaklama üzerine çalışırken, 
Fransa ve İngiltere 2040 yılında 
dizel ve benzinli araçların satışını 
yasaklamayı planlıyor.
‘Nasıl oldu da elektrikli 
otomobillerde kullanılan 
elektronik sistemlerin oranı 
ve otomobilde elektrik ve 

elektroniğin artışı başladı?
Seri üretimi mevcut en eski 
otomobil elektroniği sistemleri 
1930’larda araba radyolarıydı. 
İkinci dünya savaşından sonra 
yarı iletkenlerin geliştirilmesi 
otomobillerde elektronik 
kullanımını büyük ölçüde 
genişletti. Microchip ve 
mosfetlerin gelişmesiyle motor 
kontrol üniteleri elektronik 
birer bilgisayar haline gelerek 
otomobillerin tüm kontrolü için 
beyin işlevi görmeye başladı.
Elektronik sistemler, 1950’lerde 
otomotivlerin sadece %1ini 
oluştururken bu oran 2010’larda 
%30’lara çıkmıştır. Günümüzde 
modern elektrikli otomobiller 
elektrik motorunun kontrolü 
için güç elektroniğine ihtiyaç 
duyarken gelecekteki otonom 
otomobiller tüm bileşenlerin 
kontrolü için güçlü bilgisayar 
sistemleri, sensörler, uydu ve 
navigasyon sistemlerine ihtiyaç 
duyacaklar. Günümüzde seri 
üretimde olan elektrikli araçlar 
ile otomotiv endüstrisinde 
elektroniğin %30’dan %100’e 

ulaştığını söylemek  
yadsınamaz bir gerçektir. 
Elektrikli araçlar; akü, şarj portu, 
DC / DC dönüştürücü, elektrikli 
çekiş motoru, güç elektroniği 
kontrolörü gibi elektronik 
komponentlerden oluşur demek 
yanlış olmayacaktır.

Akü araç aksesuarlarına 
güç sağlarken, şarj portları 
pillerin harici güç kaynağına 
bağlanmasını sağlar.
DC / DC dönüştürücü pilden 
gelen yüksek voltajlı DC yükü 
araç aksesuarları ve aküsü 
için düşük voltajlı DC güce 
dönüştürür. Güç elektroniği 
kontrolörü pilden gelen 
elektrik enerjisinin kontrolünü 
sağlayarak motorun gücünü 
kontrol ederken tüm bunların 
arka planında yarı iletken 
ve microchip teknolojisi 
çalışmaktadır. 

Kaynak: 
https://www.eon.com/en.html 
https://afdc.energy.gov/

• Talha USTABAŞI
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Megasan olarak müşteri 
taleplerini karşılamak 
adına en hızlı şekilde, 

daha planlı, daha sistematik 
ve kolay erişim imkanlarını 
sağlamanın yanında uygun 
ortamda maksimum düzeyde 
saklama koşullarını da sunuyoruz. 
Depomuzun daha etkin ve 
verimli kullanılması amacıyla 
teknolojiden önemli ölçüde 
yararlanma, depo içi süreçlerini 
daha sistematik bir hâle getirme 
ve olabilecek maksimum 
operasyon hızına ulaşma çabası 
içerisindeyiz. Megasan olarak 
aylık 100’ün üzerinde mal kabul 
ve 1000’in üzerinde sevkiyat 
süreçlerini yönetiyoruz. 
Bu doğrultuda yeni depomuz ile 
birlikte kazanımlarımız;

1. ESD (ELECTROSTATİC 
DİSCHARGE) KORUMASI: 
Elektrostatik boşalma (ESD, 

Electrostatic Discharge), 
elektriksel yüklü iki nesnenin 
temasıyla gerçekleşen ani bir 
elektrik akımı, kısa devre veya 
dielektrik bozulmasıdır. ESD, can 
ve mal kayıplarına yol açabilen, 
dolayısıyla önlemler alınması 
gereken önemli bir husustur. 
ESD kazaları, sadece ekstrem 
durumlarda oluşan ölümcül 
patlamalar ile sınırlı olmayıp; 
elektronik sektöründe de 
özellikle mali açıdan önemli 
kayıplara yol açmaktadır. 
Yapılan çalışmalara göre, 
elektronik sektöründeki arızalı 
mal iadelerinin yaklaşık %30-
%50 kadarı, üretim hollerinde 
çalışmalar sırasında istenmeyen 
ve beklenmeyen elektrostatik 
boşalmalar nedeniyle oluşan 
arızalardan kaynaklanmaktadır. 
Bu arızaların ekonomik maliyeti 
yıllık 45 milyar ABD doları 
mertebesinde olup; bu meblağ 
tüm elektronik sektörünün yıllık 
gelirinin yaklaşık %6’sına karşılık 
gelmektedir.

• Ahmet KOZAK

YENİ DEPOMUZLA 
STANDARTLARIMIZI 
İLERİYE TAŞIYORUZ

Yeni depomuzda 
teknolojiden 
önemli ölçüde 
yararlanma, depo 
içi süreçlerini 
daha sistematik 
bir hâle getirme 
ve olabilecek 
maksimum 
operasyon hızına 
ulaşma çabası 
içerisindeyiz. 
Megasan olarak 
aylık 100’ün 
üzerinde mal 
kabul ve 1000’in 
üzerinde sevkiyat 
süreçlerini 
yönetiyoruz.

Şekil 1. Elektronik sektöründe cihaz/ürün arızalarına sebep olan tipik bir 
elektrostatik yük boşalımı vakası: Personelden elektronik ürüne doğru, arızaya 
sebep olacak şekilde bir yük boşalımı olması muhtemeldir. Arızaya sebep verecek 
böylesi bir kaza, gerekli önlemleri almamış bir personelin kendi hareketleri sonucu 
zaman içerisinde üzerinde biriken yükten de kaynaklanabilmektedir.
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BİZDEN HABERLER
Şekil 2. Eleman, 
devre, sistem ve 
servis seviyelerinde 
ESD temelli mali 
kayıplar: Bu zarar tek 
bir bileşenden sistem 
seviyesine kadar 
çıktıkça gösterildiği 
gibi hemen her 
basamakta 10 kat 
artmaktadır.
Bu kayıpları 
minimize etmek 
adına tüm depomuz 
ESD korumalıdır. 
Ayrıca çalışma 
arkadaşlarımız ESD 
korumalı iş kıyafetleri 
ile çalışmaktadırlar.

2. BİLGİSAYAR KONTROLLÜ DEPO 
İKLİMLENDİRMESİ:
Yarı mamullerimizin sıcaklık ve nem 
faktörlerinden etkilenmeden daha 
uzun depolanması için depomuzda 
7/24 bilgisayar kontrollü iklimlendirme 
yapmaktayız. 

3 DAHA GENİŞ DEPOLAMA HACMİ:
Müşterileri taleplerine daha hızlı cevap 
verebilmek adına 2500 m³ olan hacmimizi 
5000 m³ ‘e çıkardık. 

4. YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 
Depomuz 7/24 güvenlik kameralarıyla 
kayıt altında olup; yangın ve hareket 
sensörleriyle önlemlerimizi artırmış 
olmaktayız. 

5. GELİŞTİRİLMİŞ DEPO 
SÜREÇLERİ VE EĞİTİMLER: 
Depomuzun daha işlevsel ve hızlı olması 
adına süreçlerimizde iyileştirmeler 
yapılmaktadır. Tüm süreçlerde en 
teknolojik kaynakları kullanmaktayız. 
Tüm depo süreçlerinde kullandığımız 
Android tabanlı mobil yazılımımızı sürekli 
güncel tutuyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza 
sürekli eğitim fırsatı sunmaktayız. 

Kaynak: 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 

Part:C, Tasarım ve Teknoloji 
Cilt: 3 , Sayı: 2 , Sayfalar: 443-455 (2015)
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AKILLI TUĞLALAR
SAYESİNDE DUVARLAR 

ELEKTRİK DEPOLAYABİLECEK  

  Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, 
tuğlaları iletken bir polimerle kaplayarak, tuğlaları 

enerji depolayıp elektrik üretebilen süper 
kondansatörlere dönüştürmeyi başardı.
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Washington 
Üniversitesi’nden 
bilim insanları; 

tuğlaları iletken bir polimerle 
kaplayarak, onları süper 
kondansatöre dönüştürmeyi 
başardı. Bu sayede tuğlalara 
enerji depolanarak, elektrik 
üretilebiliyor. 
Araştırma ekibinin yaptığı 
deneyle, yeşil bir led 
lambayı yakacak kadar 
voltaj üretilebiliyor. 
Araştırmacılar, böylece 
tuğlaları enerji depolamak için 
kullanılabileceklerini konsept 
olarak göstermiş oldu. 
Hepimizin bildiği kırmızı 
tuğlalara, süper kondansatör 
kabiliyeti kazandırmak için 
PEDOT adı verilen özel iletken 
bir polimerle kaplandı. İşte 

bu sayede tuğlalar elektriği 
depolayan bir pil gibi 
kullanılabiliyor. 
PEDOT adı verilen polimer, 
nanofiberlerden yapıldığından 
tuğlaların gözenekli yapılarına 
girebiliyor. Böylece tuğla 
elektriği ileten ve depolayan bir 
“iyon süngerine” dönüşüyor. 
Böylece süper kondansatöre 
dönüştürülen tuğlalar, büyük 
miktarlarda enerji depolayarak, 
yükleniyor ve pillerden 
daha hızlı bir şekilde deşarj 
olabiliyor. Bu tuğlalar üst üste 
ya da yan yana dizilerek daha 
büyük veya daha küçük enerji 
depolama cihazları yapılabilir. 
Sonrasında üretilen bu duvar 
özel bir epoksiyle kaplanarak 
dış etmenlerden korunuyor 
ve elektriğin içerde kalması 
sağlanıyor. 
Yapılan testlerde araştırmacılar 
tuğlanın 10 saniyede, 3 

volta kadar yüklenerek yeşil 
bir LED lambayı 10 dakika 
kadar yakabiliyor. Sistem su 
altında bile çalışabiliyor. Bu 
tuğlalar güneş hücreleriyle 
birleştirilerek, mikroelektronik 
sensörler ve ışıklarla beraber 
çalıştırılabilir. Tuğlalar, süper 
kondansatör olduklarında 
saatte binlerce kez şarj 
olabilirler.
PEDOT kaplı tuğlaların 
acil durum aydınlatması 
olarak kullanılabileceğinin 
altı çiziliyor. 50 tuğlanın 
5 saat boyunca acil durum 
aydınlatması yapabileceği 
iddia ediliyor. Bu tuğla 
teknoloji oldukça basit  ve ucuz 
olduğundan eski tuğlalar yeni 
tuğlalara dönüştürülebilir.

Kaynak: Washington University in St. 
Louis, Nature Communications

https://www.gercekbilim.com

• Erkut BENLİ 



www.megasan.com 16

SAĞLIK

• Psikolog Sema ŞAHiN

YEME
BOZUKLUĞU

Son yıllarda giderek önem kazanan ve 
özellikle gençlerde yaygınlığı ve sıklığı 

giderek artan yeme bozuklukları Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “önemli 
tıbbi durum” olarak tanımlanmaktadır.
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Kişi aç hissetmemesine 
rağmen yemek, tatlı, 
abur cubur yeme ihtiyacı 

hisseder. Bedeni ile aşırı uğraş 
içerisindedir. Zayıflamak, kilo 
almak onun için son derece 
önem teşkil eder. Kişinin 
yemek yeme düzeni, sıklığı 
ve miktarı farklılaşır. Gün 
içerisinde miktar olarak çok 
fazla yer. Bazen bazı kişilerde 
ise bu durum farklılık gösterir 
ve aşırıya kaçacak kadar az 
yiyebilir. Yemek yemeyle ilgili 
yaşadığı bu durumu kişi fark 
etmez ve onun için normaldir. 
Tüm bu durumlar yeme 
bozukluğunun belirtisidir. 
Belirtilerden bazıları ya da 
hepsi kişide olabilir.
Yeme bozukluklarında 
“duyguları yemek” tabiri 
yaygındır. Duyguları yemek 
nedir? Kişinin ihtiyacı ilgi, 
sevgi, hoşgörü, anlaşılma, 
dinlenilme, sorunlarla baş 
edebilme, kendini ifade etme 
vb. gibi durumlarken yemek 
yer ve yediği şeylerle ihtiyacını 
karşılamaya çalışır. Fakat 
kişinin ihtiyacı yemek olmadığı 
için tatmin etmez ve kişinin 

olağan seyri bozulur.
Yeme bozuklukları kişilerin 
gizlemesinden dolayı bazen 
fiziksel muayenelerde ortaya 
çıkar. Örneğin anoreksiye 
nervoza hastaları yeterli 
beslenmediği ve beslenirken 
insanların yemek yerken ki 
uğraşlarını fark etmelerinden 
dolayı gizlediği için hastalıkları 
fark edilmez. 
Yeme bozukluğu kişide fiziksel 
olarak da ciddi sorunlar teşkil 
ettiği için bunun farkına 
varmak ya da çevremizde bu 
durumu yaşayan kişiler varsa 
farkına vardırmak çoğu zaman 
hayati önem taşımaktadır. 
Yeme bozukluğunda fark 
edilmesi gereken en önemli 
konulardan biri: Gerçekten 
aç olduğunuz için mi 
yiyorsunuz yoksa yemek 
kendinizi kötü hissettiğiniz 
anlarda çözümünüz mü? 
Kendinize bu soruyu yöneltmeli 
ve sorgulamalısınız.
“Ben çok iştahlıyım, 
üzüldüğümde sinirlendiğimde 
yemek yerim, sık sık aynada 
kendime bakarım, vücudumda 
kusurlar var ve dikkatimi 

çok çeker” gibi cümleleri 
kullanmak bazen yaşanılan 
durumu normalmiş gibi 
gösterebilir. Bunlara dikkat 
etmek önemlidir. Yeme 
bozuklukları bazı toplumlarda 
normal karşılanabilir. Özellikle 
Türk toplumundaki bazı aile 
yapılarında, akrabalarda 
çok yemek yeme, kiloya 
karşı takıntılı düşünceler, 
davranışlar, bedenle ilgili 
aşırı uğraş gibi kişi ile aynı 
şeyleri yaşayanların olması, 
kişinin yeme bozukluğunun 
farkında olmasına engel teşkil 
edip yaşadığı durumu olağan 
gösterebilir. Yaşanılan bu 
duruma dikkat edilmesi gerekir.
Yeme bozukluğu yaşayan 
kişilerin hızlıca ruh sağlığı 
çalışanlarına ve bir hekime 
başvurması gerekmektedir. 
İlerleyen durumlarda kişinin 
hastaneye yatması gerekebilir. 
Psikolojik destek ve fiziksel 
destek ile çözüm mümkündür.


