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“5 Saniye KuralI”
Mikroskop Alt›nda
“5 Saniye Kural›” Nedir?
Günümüzde belki de en çok bilinip kullan›lan söylencelerden bir tanesi “5 saniye kural›”d›r. Bu kurala göre, yere düﬂen bir yiyecek 5 saniyeden
k›sa sürede yerden al›n›rsa güvenle
yenebilir. ‹ngiltere, Avustralya, Güney
Afrika, Japonya ve Kuzey Amerika’n›n
tamam›nda kullan›lan bu kural›n pek
çok farkl› uygulamas› var. Genellikle,
gündelik yaﬂamdaki kullan›m›n› kolaylaﬂt›rmak için n+1 ifadesi kullan›l›r.
Burada n yiyece¤in yerle temas etti¤i
tahmini süreyi simgeler.
“5 saniye kural›” ile ilgili öncü bir
çal›ﬂma 2003 y›l›nda, Champaign-Urbana’daki Illinois Üniversitesi’nde yap›ld›. Bu çal›ﬂmada E. coli bakterisi
bulaﬂt›r›lm›ﬂ yüzeylere kurabiye ve yumuﬂak ﬂeker parçalar› de¤iﬂik sürelerde düﬂürüldü. Bu yiyecekler mikroskop alt›nda incelendi¤inde, 5 saniyeden k›sa bir sürede kayda de¤er miktarda bakterinin yiyeceklere bulaﬂt›¤›
görüldü. Araﬂt›rmalar›m›z sonucunda,
bu çal›ﬂman›n yaz›l› metninin veya deney sonuçlar›n›n yay›nlanmad›¤›n›
gördük. Bu kural›n bilimsel düzenek
içerisinde, sonuçlara dayanarak tekrarlanmas›n›n gerekli oldu¤unu düﬂündük.

“5 Saniye Kural›” Gerçek mi,
Efsane mi?

gin kir” olarak iﬂaretlendi. Kürdanlar
otoklav makinesinde 121°C’de 15 dakika tutularak steril hale getirildi. Steril kürdanlar önceden haz›rlanm›ﬂ kirli bir yüzeye b›rak›larak yukar›da belirtilmiﬂ sürelerde al›n›p ayr› ayr› steril
tüplere kondu (ﬁekil 1). “Belirgin kir”
kürdan›, zaman tutmadan, görünür
bir kir tabakas› oluﬂana kadar kirli bir
yüzeye sürtüldükten sonra tüpe kondu. Bunsen alevinin 15 cm çevresinde
2 ml LB s›v› besiyeri (tripton, maya
özütü, sofra tuzu ve suyun belirlenmiﬂ
miktarlarla kar›ﬂt›r›lmas›yla haz›rlan›r) her bir tüpe eklendi. Tüpler,
37°C’de, 225 rpm h›zla sallanan inkübatöre yerleﬂtirildi. Steril gazl› bez
parçalar› da ayn› zaman dilimleri için
yüzeye düﬂürülüp al›nd›. Test tüpleri
yerine, agar besiyerlerine (LB s›v› besiyeri’ne agar eklenerek haz›rlan›r)
yerleﬂtirildi. Agar besiyerleri 37°C’lik
sabit inkübatöre yerleﬂtirildi. Yaklaﬂ›k
16–18 saat sonra, agar besiyerlerindeki ve tüplerdeki de¤iﬂiklikler gözlemlendi. Çeﬂitli zaman dilimlerindeki de¤iﬂiklikler, “0 saniye” (kirli yüzeye hiç
düﬂürülmemiﬂ olan) ile k›yasland›.
Renk ve doku de¤iﬂiklikleriyle bera-

ber gözle görülebilen koloni oluﬂumlar› gözlemlendi. LB s›v› besiyerlerindeki herhangi bir büyüme, spektrofotometre kullan›larak ölçüldü. Ayr›ca,
agar besiyerleri beyaz ›ﬂ›k alt›nda incelendi.
Gözle görünür kolonilerdeki mikroorganizmalar› tan›mlayabilmek için
agar besiyerlerinden al›nan örneklerden yayma preparatlar› ﬂu ﬂekilde haz›rland›: lam›n ortas› bir damla suyla
›slat›ld›. Öze ile al›nan örnek suyun
içine yerleﬂtirildi. Preparatlar›n havayla kurumas› beklendikten sonra, Bunsen alevinden geçirilerek sabitlendi,
kristal mor boyas›yla 30 saniye boyand› ve suyla y›kand›. Sonra, ka¤›t havluyla kuruland›, lamel ile kapat›ld› ve
Zeiss ›ﬂ›k mikroskobu alt›nda incelendi.

Sonuçlar
“5 saniye kural›”n› test etmek için
iki farkl› yöntem seçildi. ‹lkinde, steril
kürdanlar kirli yüzeye belirli zamanlarda temas ettikten sonra, s›v› besiyerlerine b›rak›ld› ve 16 saat inkübe
edildi. Tüplerdeki büyüme, spektrofotometre ile ölçüldü ve grafik ile göste-

Bizim deneyimizin amac›, “5 saniye kural›”n›n geçerlili¤ini test etmek.
E¤er mikroorganizmalar temas halinde bir yüzeyden di¤erine geçiyorlarsa,
o zaman “5 saniye kural›”n›n geçersiz
olmas› gerekir.

Yöntemler
Öncellikle, laboratuvar güvenlik
ekipmanlar› (önlük, gözlük, maske ve
eldiven) giyildi. Agar tabaklar› ve tüpleri 0, 1, 3, 5, 10, 60 saniye ve “belir-

ﬁekil 1: Araﬂt›rmac›lar Defne Gürel ve Melis Atalar, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar›’nda. Soldaki foto¤raf mikrobiyoloji çal›ﬂma alan›nda deney esnas›nda, sa¤daki foto¤raf ise moleküler
biyoloji laboratuvar›nda malzeme haz›rlarken çekilmiﬂtir.

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
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ﬁekil 2: LB besiyerindeki büyümenin spektrofotometre ile
ölçülmesi. LB: içinde bakteri
olmayan besiyer; zaman aral›klar›: 0, 1, 3, 5, 10, 60 saniye. Her bir deney, üç kez
tekrarlanm›ﬂt›r ve farkl› renkteki çubuklar ile gösterilmiﬂtir. Her deneyin ortalamas›
noktal› çizgiler ile gösterilmiﬂtir. Belirgin kir de¤erleri
tabloda gösterilmemiﬂtir.

rildi (ﬁekil 2). 0 saniye de¤erlerinin
ortalamas› (0,014) ile di¤er zaman
aral›klar›n›n de¤erleri k›yasland›¤›nda, 3 saniyeden itibaren emilim de¤erlerinde art›ﬂ gözlemlendi. Bu deney, 5
saniyeden k›sa sürede bulaﬂman›n
varl›¤›n› göstermiﬂ oluyor. Belirgin
kir ile yap›lan deneyin sonuçlar› 0,82
ile 1,37 aras›nda ölçüldü. Bu de¤erler,
grafikte verilmese de, pozitif kontrol
olmalar› aç›s›ndan önemli. ‹çine hiç
bakteri konmadan ölçülen LB s›v› besiyeri de, deneyin negatif kontrolü
olarak say›ld›.
S›v› besiyerlerinde gözlenen bu büyümenin kayna¤›n› saptamak için ikin-

ci yaklaﬂ›ma geçildi. Önceden haz›rlanan kirli yüzeye düﬂürülen steril gazl›
bez parçalar› agar besiyerlerine ekildi.
16 saatin sonunda mikroorganizma
oluﬂumu gözlemlendi (ﬁekil 3). 0 ve 1
saniye besiyerlerinde hiç büyüme gözlenmezken; 3, 5, 10 saniye besiyerlerinde bakteri kolonileri gözle görülür
büyüklükteydi. 60 saniye besiyerinde
bu defa hiç büyüme gözlenmedi. “Belirgin kir” ile oluﬂturulan büyüme ortam›nda, besiyerin geneline yay›lan yo¤un bulaﬂmalar saptand›. Bu deney, 5
saniyeden k›sa sürede bulaﬂman›n gerçekleﬂti¤ini tekrar göstermiﬂ bulunuyor.

Kat› ve s›v› besiyerlerinde gözle
görülen büyümeye neden olan bakterileri belirlemek için büyüme alanlar›ndan örnek al›narak preparatlar haz›rland› ve mikroskopta incelendi. 1000
kez büyütme ile coccus ve bacillus
bakterilerin varl›¤› saptand›. Bu iki
yaklaﬂ›m ile bizce “5 saniye kural›”n›n
geçerli olmad›¤› gösterildi. Her iki yaklaﬂ›mda da, 3 saniyeden itibaren bakteri varl›¤› kan›tland›¤› düﬂünüldü.
Deney hatas›n› engellemek için,
her bir deney üç kez tekrarland›. Ayn›
süre için yap›lan tekrarlarda, deney sonuçlar›n›n birbirlerinden farkl›l›k gösterdi¤i gözlemlendi. Örne¤in, 3 saniye
için yap›lan tekrarlarda, Deney 1’de
bakteri görülmezken, Deney 2 ve 3’te
gözle görülür bakteri kolonileri saptand› (ﬁekil 4). Bu deney ile 3 saniyenin bakteri bulaﬂmas› için yeterli oldu¤u gösterildi ama her 3 saniyelik temas›n bakterilerin yerleﬂmesi için ﬂart olmad›¤› sonucuna var›ld›.
Yap›lan deneyler sonucunda kirli
yüzey ile temas›n 3 saniyeden itibaren
bakteri bulaﬂmas› için yeterli oldu¤u
bulundu. Her tekrarda ayn› büyümenin gözlenmemesi, temas edilen yüzeyin kirlilik derecesi ile iliﬂkili olabilir.
Yere düﬂen bir yiyece¤in bakteri bulunduran bir ortama düﬂmesi halinde,
bulaﬂma için 3 saniye gibi k›sa bir sürenin yeterli oldu¤u fakat bakteri bulundurmayan bir ortamda 60 saniye
dahi kald›¤›nda bulaﬂman›n gerçekleﬂmedi¤i sonucuna var›ld›.

Karar
“5 saniye kural›” mikroskop alt›nda incelendi ve efsane oldu¤una karar
verildi.
ﬁekil 3: Agar besiyerlerinin beyaz ›ﬂ›k alt›nda çekilmiﬂ foto¤raflar›. 0 ve 1 saniye besiyerlerinde hiç büyüme
gözlenmezken; 3, 5 ve 10 saniye besiyerlerinde bakteri kolonileri gözle görülür büyüklükteydi. 60 saniye besiyerinde hiç büyüme gözlenmedi. Bakteri oluﬂumlar› beyaz oklar ve çerçeveler ile belirtilmiﬂtir.

Araﬂt›rmac›lar
Defne Gürel, Melis Atalar,
Bilkent Üniversitesi Haz›rl›k Okulu,
Lise 1. S›n›f Ö¤rencileri
Ayça Arslan Ergül,
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, Doktora Ö¤rencisi
Dipnot: Bu çal›ﬂma, Bilkent Üniversitesi Haz›rl›k Okulu
2006–2007 Bilim Fuar› için yap›lm›ﬂt›r ve bu etkinlikte okul
çap›nda birincilik ile ödüllendirilmiﬂtir. Bütün deneyler Bilkent
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuvarlar›nda yap›lm›ﬂt›r.

ﬁekil 4: 3 saniye için yap›lan üç ayr› deneyin foto¤raflar›. Bakteri oluﬂumlar›, beyaz oklar ve çerçeveler ile
gösterilmiﬂtir.

Kaynaklar
1 Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Five_second_rule [eriﬂim
tarihi: 29 Kas›m 2006]
2 UIUC. http://www.aces.uiuc.edu/news/stories/news2467.html
[eriﬂim tarihi: 20 Temmuz 2007]
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ODTÜ Verimlilik
Toplulu¤u
1992’de, Prof. Dr. Canan Çilingir taraf›ndan
kurulan ODTÜ Verimlilik Toplulu¤u, kuruldu¤undan bu yana, baﬂta ODTÜ olmak üzere Türkiye ve Avrupa’daki yönetim ve mühendislik ö¤rencilerinin buluﬂtu¤u platform olma gayesini
sürdürüyor. Topluluk, iﬂ dünyas›ndan profesyoneller ve akademik dünyadan uzmanlarla gündem oluﬂturan, yarat›c› ve ilginç konular üzerinde etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklerinden
bütün paydaﬂlar›n›n karﬂ›l›kl› yararlanmas›n›
sa¤l›yor; dolay›s›yla düzenledikleri her etkinlik
gerek ülkemizde gerek yurtd›ﬂ›nda takdirle karﬂ›lan›yor.
ODTÜ Verimlilik Toplulu¤u, di¤er üniversitelerdeki ö¤rencilerle iletiﬂim halinde bulunmak
ve ortak etkinliklerde buluﬂmak amac›yla birçok
ö¤renci organizasyonuna da üye. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and
Management)’in Türkiye’den ilk üyesi olan VT,
yine bir ö¤renci organizasyonu olan EMT (Endüstri Mühendisli¤i Topluluklar› Birli¤i)’nin de
kuruluﬂ aﬂamas›ndan beri içinde yer al›yor. Ayr›ca her dönem düzenlenen Türkiye Endüstri
Mühendisli¤i Ö¤rencileri Buluﬂmas› (TEMÖB) ve
Ankara Endüstri Mühendisli¤i platformlar›na da
gerek kat›l›mc›, gerek organizatör topluluk olarak kat›l›yor.
Topluluk 2008’de de ilk kez bir vaka analizi yar›ﬂmas›n›, “VT-Çözüm”’ü düzenleyecek. Onlar, “Sorunun De¤il, Çözümün Bir Parças›y›z”
diyorlar ve TEMA Vakf› ile paydaﬂ olarak çevre
sorunlar›m›za Türkiye çap›nda düzenleyecekleri
vaka analizi yar›ﬂmas›yla çözüm ar›yorlar. Yar›ﬂ-

ma tüm üniversite ö¤rencilerine aç›k. Ö¤renciler 2 ya da 3 kiﬂilik tak›mlar›n› oluﬂturarak, en
geç 31 Ocak tarihine kadar yar›ﬂmaya kat›labilecekler. Tak›mlar kat›l›m için baﬂvurduktan
sonra vaka kendilerine gönderilecek, verilen sürede yar›ﬂman›n ilk aﬂamas› olan problem tespitlerini yapmalar› istenecek. Çal›ﬂmalar seçici
bir kurulun incelemesine tabi tutulacak ve baﬂar›l› olan tak›mlardan tespit ettikleri problemlere
özgün çözümler bulmalar› istenecek. Bulunan
çözümler ayn› kurul taraf›ndan de¤erlendirildikten sonra belirlenen finalistler ODTÜ’de gerçekleﬂtirilecek olan büyük finalde jüri karﬂ›s›nda sunumlar›n› yapacaklar. Her yar›ﬂmada oldu¤u gibi bu yar›ﬂmada da kazananlar için ödüller olacak.

Lojistikte
"Ben de var›m!"
Diyorsan›z
Lojistik sektörü standart büyüme h›z›n›n
üzerinde bir h›zla geniﬂlemekte. Dünya lojistik
pazar›n›n de¤eri 5 trilyon dolar›n üzerinde.
2015’te 120 milyar dolar›n üzerinde bir de¤ere
ulaﬂmas› beklenen Türkiye’deki sektör, ﬂu anda
52 milyar dolarl›k bir hacme sahip. Yeryüzünde
üretilen her 1 dolarl›k de¤erin %25’i lojistik etkinliklerine ayr›lmakta.

Hande Bakano¤ullar›
VT-Çözüm ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için: www.cozumsende.org
Toplulukla ilgili ayr›nt›l› bilgi için: ODTÜ Kampüsü, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, Ankara Tel/Faks: (312) 210 60 12
e-posta/‹nternet: info@odtuvt.org.tr / www.odtuvt.org.tr

Yönetim Bilimleri
Kongresi ve Proje
Yar›ﬂmas›
‹ﬂletme Mühendisli¤i Kulübü’nün her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i Yönetim Bilimleri
Kongresi’nin 9.su bu y›l 12-15 Mart tarihinde
gerçekleﬂtirilecek. Kongre kapsam›nda düzenlenen ‹novasyon konulu proje yar›ﬂmas›n›n baﬂvurular› da ﬂu anda devam ediyor. Baﬂvurular›n ilk
olarak 14 Ocak tarihine kadar ‹nternet’ten yap›lmas› gerekiyor. Projelerin son teslim tarihiyse 4 ﬁubat. Projeler ‹TÜ ö¤retim görevlilerinin
oluﬂturdu¤u Bilim Kurulu ve birçok önemli firman›n yetkililerinden oluﬂan Sanayi Kurulu taraf›ndan iki aﬂamada de¤erlendirildikten sonra finale kalan projeler 22 ﬁubat tarihinde aç›klanacak. Finale kalan projeler kongre s›ras›nda sunumlar›n› yaparak birbirinden de¤erli ödüller
için yar›ﬂacaklar. Yar›ﬂmada birinci olan projeye
diz üstü bilgisayar ve yurtd›ﬂ› e¤itim gezisi, 2.
ve 3. olan projelere ise dizüstü bilgisayar ve cep
telefonu ödüllerini kazanacak. Yar›ﬂmac›lar›n en
fazla 3 kiﬂi, proje dilinin ‹ngilizce ya da Türkçe
ve yar›ﬂmac›lar›n lisans ya da yüksek lisans ö¤rencisi olmas› gerekiyor.
‹lgilenenler için: www.ituybk.org

‹stanbul Teknik Üniversitesi Uluslararas› Mühendislik Kulübü de, düzenlemekte oldu¤u Lojistik Haftas›’nda, gençlere bu sektörde “kariyerini taﬂ›ma” f›rsat› sunuyor! 1 Aral›k 2007’de
baﬂvurular› ‹nternet sitesi üzerinden al›nmaya
baﬂlanan, “Kariyerimi TAﬁIYORUM” yar›ﬂmas›nda, gençlere verilen görev, ekme¤i kente da¤›tmak! Gençler, fabrikadan büfelere ekmek da¤›t›m a¤›n› kurarak hem nakit para ödülleri kazanacak, hem de geleceklerine bir ad›m daha yaklaﬂacaklar.
Yar›ﬂman›n son baﬂvuru tarihi 20 Ocak. Yar›ﬂmaya bireysel ya da iki kiﬂilik grubunuzla da
baﬂvurabilirsiniz. Baﬂvurular Lojistik Derne¤i’nin akademisyenlerince de¤erlendirilecek.
Baﬂvuruyu yap›p, projesini yollayan gruplara Lojistik Derne¤i taraf›ndan kat›l›m sertifikas› sempozyum günü içerisinde verilecek. Yar›ﬂma sonuçlar› 2 ﬁubat’ta, Uluslararas› Mühendislik Kulübü taraf›ndan düzenlenen Lojistik Sempozyum’unda aç›klanacak ve derece alan gruplara
ödülleri takdim edilecek.
‹lgilenenler, ayr›nt›l› bilgi ve baﬂvuru formunu
www.kariyerimitasiyorum.com adresinden edinebilirler.
Lojistik Haftas› Organizasyon Ekibi, Uluslararas› Mühendislik Kulübü
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Düzeltme: Kas›m 2007 say›s›n›n 76. sayfas›nda ç›kan “ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Toplulu¤u
Dünya Uzay Haftas› Kutlamalar›” baﬂl›kl› yaz› Yunus Can Esmero¤lu ve R. Büﬂra Kamilo¤lu
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
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