
HA ZİR A N  –  T EM M U Z 20 16  

H A B E R  B Ü LT E N İ  

K iş i s e l  B a k ı m  Ü r ü n l e r i  Te s t  E d i l m e m i ş  

Z a r a r l ı   K i m y a s a l l a r  i l e  K a y n ı y o r !  

 
Yapılan araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletlerinde ortalama bir insanın  

sabah evden ayrılana kadar kişisel bakım ürünleri, sabunlar ve benzeri ürünler  

yoluyla yüzden fazla kimyasala maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Söz konusu ürünler konusundaki genel  

kanı güvenli oldukları yönünde olsa da,  

içeriklerin çok büyük bir kısmı test  

edilmemiş olup ciddi bir tehlike  

barındırmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin  

etiketleri de oldukça yanıltıcı olabiliyor.  

En bilinçli tüketiciler dahi bu sebepten  

dolayı yanılabiliyor. 

Kişisel  bakım   ürünleri   ş i rket i   

Beautycounter’ın sağlık ve güvenlik 

birimi başkanı Mia Davis “Sürdüğümüz parlatıcı, yediğimiz yiyecekler, hatta  

çocuklarımızın ellerini temizlerken kullandığımız sabun bile çok sayıda tehlikeli  

kimyasal içeriyor.” demiştir. Bu tür kimyasallara maruz kalmak ise meme kanseri, 

astım, otizm, üreme sorunları ve diğer sağlık sorunları oranlarında ciddi bir artışla  

ilişkilendirilmektedir. 

Bu bülten, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal  

Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında  

hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz  

Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği  

(İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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Ç ev re  D o s t u  Ü r ü n l e r i n  Y a r a r l a r ı  

Doğa dostu ürünler çevre için oldukları kadar bizler içinde faydalıdır. Bu yolla  

sadece çevreye saygı göstermiş olmuyoruz, aynı zamanda kendimizi ve ailemizi de  

ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek kimyasallardan korumuş oluyoruz. 

Standart ürünlerde dahi büyük miktarda zararlı  

kimyasallar bulunan günümüzde, doğa dostu  

ürünlere yönelmek verilebilecek en iyi karardır. 

Bununla birlikte biraz daha inceleyecek olursa, çevre  

dostu ürünler  genellikle biyolojik olarak  

parçalanabilen, geri dönüştürülmüş ve/veya organik  

ürünler kullanılarak üretilerek bizi kimyasallardan  

korunmak dışında pek çok etkiye de sahip. 

Örneğin, ağaçtan yapılan çevre dostu bir ürünü ele  

alalım. Bu ürünü kullanmak bizi koruduğu gibi,  

böyle bir ürünün yapılabilmesi için gereken   ağaçları 

sağlayacak  sürdürülebilir  bir  orman  gerekmekte.  Sürdürülebilir  bir  orman      ise 

düzenli olarak ağaç dikilen ve kesilmeden önce hasat edilmeyi bekleyen ağaçların  

olduğu bir orman demektir. Böylece yenilenebilir bir kaynak asla tükenmeden veya  

yok olmadan korunmuş olur. Daha fazla bilgi için linki tıklayınız. 

 

 

İ k i n c i  C i l t :  C i l d i  K a l ı n l a ş t ı r a n  

Y e n i  B i r   M a d d e  

MIT, Massachusetts General Hospital, Living  

Proof ve Olivo Labs uzmanları cildi geçici olarak  

kalınlaştıran ve koruyan yeni bir materyal  

geliştirdiklerini açıkladı. 

Davis, Avrupa şirketlerinde bu durumun sıkı yasalarca daha kontrol altında  

olduğuna dikkat çekerken, Amerika’da ise P&G, Johnson & Johnson ve Taget ile  

Walmart gibi şirketlerin tüketici baskısı nedeniyle yavaşta olsa bir değişim içine 

girdiğini belirtmiştir. Aynı zamanda kimyasallara karşı etkin yasalar çıkarmanın  

odak noktası olması gerektiğini söylemiştir. Haberin devamı için tıklayınız. 
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http://www.charcos.biz/the-benefits-of-eco-friendly-products
https://www.hsph.harvard.edu/news/features/harmful-chemicals-in-personal-care-products/


N o r v e ç :  NORSOK  i l e  Y e n i  B i r  B aş l a n g ı ç  

Norveç Organik Tarım Merkezi (NORSOK) 30. Yılını kutlarken, yeniden Norveç’in  

etkin uzmanlık merkezlerinden biri halini aldı. 

Merkezin yöneticisi Turid Strom, NORSOK’un araştırma, geliştirme ve  

bilinçlendirme etkinliklerini yeniden başlattığını söyledi. 

Yakın dönemde kurulan Norveç Biyoekonomi Araştırmaları Enstitüsü’yle birlikte  

organik tarım ve benzeri konularda yeni geliştirme projelerinin burada  

yapılmamasına karar verilmiş ve Enstitüde bulunan uzmanlar da NORSOK’a  

transfer edilmiştir. 

Strom, “Norveç’te organik tarımı geliştirmek ve yaymak için ulusal bir uzmanlık  

merkezinin yeniden kurulması için mükemmel bir zaman.” Demiştir. 

Daha önce Bioforsk Organic’in merkez yöneticiliğini yapan Strom, NORSOK’un  

yeni selefi olarak seçildi ve bunun oldukça zorlu bir iş olduğunu itiraf etmekle  

birlikte NORSOK’tan önümüzdeki günlerde büyük projeler beklenmesi gerektiğini  

de belirtmiştir. Oldukça deneyimli bir ekiple birlikte hazır olduklarını ve bunun  

Norveç’in “Yeşil Dönüşümü” için benzersiz bir adım olacağını da söylemiştir.  

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Uzmanlar cildi uygulanabilen, sağlıklı ve genç cildin özelliklerini gösteren silikon  

kaynaklı polimer bir maddenin oluşturulduğunu açıkladı. 

Bu madde cildi geçici bir süre için kalınlaştırarak koruma sağlıyor. İnsanlar ile  

yürütülen deneylerde, uzmanlar yeni maddenin göz torbalarını azalttığını ve ayrıca  

cilt kuruluğuna iyi geldiğini gözlemlemiştir. Aynı zamanda bu tür bir maddenin daha  

uzun süreli UV ışını koruması için kullanılabileceğini de açıkladı. 

 
Gelişme aşamasındaki bu maddenin cilde harika şekilde uyum sağladığı ve iyi bir  

performans sergilediği görülen bu ürünün daha fazla geliştirilerek egzama ve diğer  

cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği düşünülüyor. Bilgi için tıklayınız. 
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http://www.organic-europe.net/home-europe/news/article/1840.html
http://www.organic-europe.net/home-europe/news/article/1840.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160509115127.htm


Botoks işleminde yüz  

enjekte edilerek orta  

etkisiyle   cildin  daha 

kaslarına botulin  

derece bir felç  

genç  görünmesi 

sağlanmakta. Ancak böylece bilinmeyen bir 

sorun da ortaya çıkmakta: yüz ifadelerinin  

zayıflaması ve bir başkası tarafından  

anlaşılmasının oldukça zorlaşması. 

Yalnızca İtalya’da günlük ortalama 250.000  

botoks işlemi uygulanıyor. Bu da çok  sayıda 

bireyi kapsayan bir işlem demektir. Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu’nda  

(SISSA)araştırmacı bilim adamı olarak çalışan Jenny Baumeister, “bu zehrin yol  

açtığı “neyse ki” geçici olan yüz kaslarındaki felç sonucunda karşımızdaki kişinin  

yüz ifadesini anlamlandırmak çok daha zorlaşıyor.” Demiştir. 

Araştırmanın temel noktası ise oldukça ünlü bir bilimsel teori olan somutlaşmaya  

dayanıyor. Buradaki fikir, yüz ifadeleri gibi duygusal bilgileri işlemenin kısmen  

bunları kendi vücudumuzda oluşturmayı da içerdiği görüşünü desteklemektedir.  

Örneğin bir gülümsemeyi incelediğimizde, yüzümüzde bir gülüşme oluşması  

oldukça muhtemeldir. Ancak eğer yüz kaslarımız Botox ile felç edildiyse, bir  

başkasının duygusal ifadelerini anlama işlemi de imkânsız bir hal alabilmekte. 

Somutlaşma teorisi duyguları anlamamıza yardımcı olur. Anca Botox’un dahil  

olduğu bir durum düşünün; doğru iletişimin çok önemli olduğu, iki birey arasındaki  

bir iletişimde taraflardan birini yüz kasları Botox ile felç olmuş ise bu iletişime son  

derece büyük bir darbe indirecektir. Haberin devamı için tıklayınız. 

E k o  E t i k e t i n  Y a r a r l a r ı  

-Tüketicileri bilgilendirme: Eko etiket sistemi, tüketicileri  

kullanmayı düşündükleri ürünün çevreye veya sağlıklarına etkileri  

konusunda bilgilendirmenin en etkili yollarından biridir. 

-Ekonomik etkinliği arttırma: Eko etiket sistemi geleneksel  

mevzuat kontrollerinden çok daha ucuzdur. Tüketici ve üreticileri  

çevre dostu kararlar almak konusunda teşvik eder. 

B o t o k s l u  D u y g u l a r  

Gülümseyen birini gördüğümüzde, bu ifadeyi anlamaya çalışırken refleks olarak  

bizde de gülümseme eğilimi oluşur. Ancak araştırmacılar karşımızdaki kişinin yüz  

kasları botoks ile felç edilmiş ise duyguları ve ifadeleri anlaşmanın çok daha zorlu  

bir süreç halini aldığını söylüyor. 
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https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512085113.htm


İ l k  G R İ  S a ç  G e n i  B u l u n d u !  

Uluslararası UCL-led çalışmalarından birinde ilk gri saç geninin keşfedildiği  

açıklandı. Nature Communications’ta yayınlanan ve Latin Amerika çapında 6.000  

kişiden fazla bir grupla gerçekleştirilen bir çalışmada saç rengi, saçın griye dönmesi,  

gürlüğü ve şekliyle ilgili genler bulundu. 

UCL Hücre & Gelişimsel Biyoloji  

bölümünden Dr. Kaustubh Adhikari, “belli  

genlerin kellik ve saç rengiyle ilgisi  

olduğunu biliyorduk ancak ilk kez  

insanlarda saçın griye dönmesiyle alakalı  

bir gen keşfettik.” dedi. 

Çok çeşitli geçmiş, kültür ve bölgelerden  

çok sayıda katılımcı incelendikten sonra  

gri saçtan sorumlu gen olan IRF4 bulundu  

ve bu genin saç renginin belirlenmesinde  

bir rol oynadığının zaten bilindiği ancak ilk 

kez grileşme ile de alakası olduğunun gözlemlendiği açıklandı. 

IRF4 geni melanin, saç, cilt ve göz rengini belirleyen pigmentlerin üretimi ve  

depolanmasından sorumlu. Saçın gri renk alması ise melanin eksikliğinden  

kaynaklanan bir durum. Araştırmacılar genin bu konuda nasıl bir rolü olduğunu  

belirlemek için çalışmalara devam ediyorlar. 

ULC Biobilimler bölümünden Profesör Andres Ruiz-Linares ise “Saçın  

beyazlamasından sorumlu ilk geni bulduk ve bu bize insanda görülen yaşlanmayı  

anlamak için iyi bir model sağlayabilir. IRF4 geninin saç beyazlamasıyla ilgili  

mekanizmalarını anlamak aynı zamanda bunu engellemek için çözüm yollarının da  

önünü açacaktır.” şeklinde konuştu. 

Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

-Pazar gelişimini canlandırmak: Tüketiciler eko etiketli ürünler aldıklarında,  

pazardaki ürün arz-talep dengesini doğrudan etkilemektedir. Bu ise üreticileri  

çevre dostu ürün ve üretime geçme konusunda ciddi derecede teşvik etmektedir. 

-Sürekli gelişimi destekleme: Eko etiketli ürün pazarındaki dinamikler, Pazar  

genelinde çevre dostu kararlar alma ve çevresel gelişim konusunda bir dalga  

yaratarak bu konuda sürekli adımlar atılmasını sağlamaktadır. 

 
Bilgi için tıklayınız. 
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https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0316/010316-first-grey-hair-gene-discovered
https://www.iisd.org/business/markets/eco_label_benefits.aspx

