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Halil Tekiner, Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ö¤rencisi ve Kulübümüzün de Ankara muhabiri. Halil’in hedefi, a¤r›l› ve ateﬂli hastal›klar›n tedavisinde kullan›labilecek yeni ilaçlar›n ortaya ç›kar›lmas› konusunda çal›ﬂmalar yapmak. Moleküler modelleme, kantitatif yap›-etki illiﬂkileri (QSAR) ve rasyonel ilaç tasar›m› konular›na da ilgi duyan Halil’in ilk çal›ﬂmas› da, pek çok ilac›n bileﬂiminde bulunan bir madde, Parasetamol üzerine.
macopoeia katologuna eklenmiﬂtir.
Kapal› formülü C8H9NO2 olup paraacetyl-amino-phenol'ün k›salt›lmas›yla
ismini alan Parasetamol; 4-hidroksi
‹laç tüketiminin yüksek düzeyde oldu¤u ülkeasetanilid, asetaminofen, ya da N-Asemizde, halk›m›z›n doktora dan›ﬂmadan kendi
til p-amino fenol (NAPAP) olarak da
seçimiyle ald›¤› ilaçlar›n baﬂ›nda, antibiyotiklerden
adland›r›labilir.
Parasetamolün Etki Mekanizmas›
sonra a¤r› kesiciler geliyor. Aspirin, Parasetamol,
Parasetamol, a¤›zdan al›nd›¤›nda sindirim sis‹buprofen, Naproksen Sodyum ilk akla gelen a¤r›
teminden h›zla emilir. Emilim h›z› karbonhidratl›
kesiciler. Ancak pek çok hasta, ald›¤› a¤r› kesicig›da al›nd›¤›nda düﬂer ve etkisi azal›r. Normal konin hangi durumlarda, nas›l kullan›laca¤›, yan etﬂullardaki etkisi 15-30 dakikada
kileri ve özel riskleri konusunda
Parasetamolün
baﬂlar. 10-60 dakika içinde, kan
yeterli bilgiye sahip olmadan bu
3 boyutlu yap›s›
plazmas›nda en yüksek düzeye ulailaçlar› kullan›yor. Örne¤in Aspi(Çubuk-top modeli)
ﬂan ve yaklaﬂ›k %15-25'i plazma
rin, iltihab› ve kan›n p›ht›laﬂmas›n›
proteinlerine ba¤lanan Parasetamol,
önlüyor; ama hasta, kan p›ht›laﬂdokular›n ço¤una da¤›l›r. Esas olamas›n› azaltan ilaçlar kullan›yorsa,
rak karaci¤erde metabolize olur,
Aspirin almas›n›n oldukça sak›ncasa¤l›kl› bireylerde % 80-90’› glukul› oldu¤unu kesinlikle bilmeli.
ronid ve sülfat bileﬂikleri ﬂeklinde
Günümüzde, ateﬂ düﬂürücü ve
24 saat içinde idrarla vücuttan at›l›r.
a¤r› kesici olarak kullan›lan ilaçlar›n en önde geleniyse Parasetamol
De¤iﬂmeden at›lan k›sm›ysa %5'ten
(asetaminofen). Parasetamol, beazd›r.
yaz, kokusuz ve kristalize yap›da.
500 mg’l›k Parasetamol a¤›zdan
Kimyasal olarak N-asetil para amial›nd›¤›nda biyoyararlan›m›, yani venofenol yap›s›nda olan bu ilac›n
rilen ilac›n sistemik dolaﬂ›ma kimyageçmiﬂi yüz y›l kadar önceye dayasal de¤iﬂime u¤ramadan geçen k›sn›r. 1949’da Brodie ve Axelrod
m› %63 iken, 1 ya da 2 gram dozunisimli araﬂt›r›c›lar›n, Parasetamol’ün, asetanilid ve
dan sonra bu oran % 90’a yükselir. Parasetamol
fenasetinin önemli bir y›k›m ürünü (metaboliti) ola¤r› kesici özelli¤ini, merkezi sinir sisteminde
du¤unu bulmalar›n›n ard›ndan, ABD ve ‹ngiltedo¤al olarak bulunan prostaglandinin biyosentezire’de piyasaya sürülmüﬂ ve 1963’te British Pharni engelleyerek gösterir. Ayr›ca plasentadan geçer

A¤r›n›n ﬁiddetini
Azaltan Parasetamol

ve anne sütünde de bulunur.
Parasetamol Hangi Durumlarda
Kullan›l›r?
Parasetamol; hafif a¤r›, baﬂ a¤r›s›, diﬂ
a¤r›s›, nezle, grip ve sinüzite ba¤l› a¤r›, yüksek ateﬂ, eklem a¤r›lar›, migren, kas a¤r›s›, adet sanc›lar›nda kullan›l›r. Aspirinin kullan›lamayaca¤› ülser gibi durumlarda ve aspirinin iltihap giderici etkisi istenmedi¤inde, yaln›zca a¤r› kesici ve ateﬂ düﬂürücü
etkinlik sa¤lamak için kullan›lan etkin bir alternatiftir de. Ancak, çocuklarda 5, yetiﬂkinlerde 10
günden fazla süreyle; çocuklarda ve yetiﬂkinlerde
tekrarlayan, 3 günden fazla süren 39,5 oC’den
yüksek ateﬂ durumunda doktora dan›ﬂ›lmadan kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Parasetamol Kullan›rken
Nelere Dikkat Etmeli?
Ast›m, anemi, hepatit, karaci¤er hastal›klar›,
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bask›land›¤› hastal›klar ve
böbrek hastal›klar›nda Parasetamol kullan›lmaz.
Aﬂ›r› dozda al›nd›¤›nda karaci¤er üzerinde toksik
etki yarat›r. Bütün ilaçlarda oldu¤u gibi Parasetamol de alkolle birlikte kullan›lmaz; çünkü alkol
yüksek dozda Parasetamolün karaci¤er üzerindeki
toksik etkisini art›r›r. Yüksek dozlarda al›nd›¤›nda
ve duyarl›l›¤› olan kimselerde, kusma, mide-ba¤›rsak kanal›nda kanama, deri döküntüsü, böbrek ve
karaci¤er harabiyeti, beyin ödemi, kalp ritim bozukluklar›, beyin zar› iltihab›, merkezi sinir sistemi
uyar›lmas›, anemi gibi rahats›zl›klara da yol
açabilir.

‹zmir Konak Anadolu Lisesi Haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi Mustafa Büçkün 1987 ‹zmir do¤umlu ve Kulübümüzün ‹zmir
muhabiri. Mustafa 6-19 Ocak tarihleri aras›nda düzenlenen ‹zmir Bilim Fuar›’n› izledi ve bir de haber oluﬂturdu.

‹zmir Bilim Fuar›
“Her ﬂey merakla baﬂlad›...” Bu y›l ‹zmir’de
düzenlenen Bilim Fuar›’n›n slogan› buydu. ‹nsano¤lunun merak›yla baﬂlayan bilim yolculu¤unda
gelinen aﬂamay› sergileyen fuar, küçük büyük herkese bilimi yeniden sevdirdi.
‹zmir Fuar› Sabanc› Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bilim Fuar›” Ege Üniversitesi, TUB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› ve Deneme Bilim Merkezi’nin
kat›l›m›yla gerçekleﬂti. 6-19 Ocak tarihleri aras›nda süren fuara ‹zmirliler yo¤un ilgi gösterdi.
Deneme Bilim Merkezi’nin uygulamal› deney
stand›, mant›k ve topoloji sorular›, göz yan›lmas›
deneyleriyle fuar›n en ilginç standlar›ndan biriydi.
Fuarda en çok ilgiyi çeken deneylerden biri, “allak
bullak” isimli deneydi. Bu deneyde kiﬂi iç içe geçmiﬂ üç büyük halkadan en ortadakine ba¤lan›yor
ve çemberler çevrilmeye baﬂlan›yor. Böylece çemberlerin a¤›rl›k merkezleriyle kiﬂinin a¤›rl›k merkezi çak›ﬂt›¤›ndan, serbest dönme hareketi gerçekleﬂiyor. Kiﬂi yerçekimi olmayan bir ortamda gibi olu-

yor. Mekanizman›n boyutlar›ndan dolay› yaln›zca
çocuklar›n ba¤lanabildi¤i bu deneyde, çocuklara
bilim sevgisi, e¤lendirerek aﬂ›lan›yor.
Deneme Bilim Merkezi standlar›ndaki bir di¤er
etkinlik de beynin sa¤ ve sol yar›mküresini kullanmaya yönelik olarak haz›rlanan mant›k ve topoloji
sorular›yd›. Kad›nlar için üç boyutlu bir ﬂekli zihinde döndürmek ve erkekler için gösterilen ﬂekilleri
zihinde tutmay› içeren sorular, yan›t vermek isteyenleri oldukça zorlad›. Küçük çocuklar da unutulmad› ve çocuklar›n, depreme dayan›kl› kafes sistemlerinin minyatürleﬂtirilmiﬂleriyle çeﬂitli ﬂekiller
yapmalar› sa¤lanarak deprem hakk›nda bilgi verildi.
Ege Üniversitesi de Gözlem Evi “uzaktan yer
belirleme sistemleri” ve “y›ld›z haritalar›” hakk›nda barkovizyon gösterileri sundu ve konuyla ilgili
seminerler düzenledi. Çeﬂitli konulardaki sergileriyle ilginin yo¤unlaﬂt›¤› yerlerden biri de
buras›yd›. Bu standda insanlara gök haritalar› gösterilerek gökbilim anlat›ld›. Çinliler’in kulland›¤›
dünyan›n ilk pusulas›, merakl›lar›na gösterildi.

Ege Üniversitesi Tabiat
Tarihi Müzesi’nde yer alan
fosiller, kayaç ve mineraller,
hayvan örneklerinin sergilenmesi dünyan›n ve zaman›n canl›lar üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi stand›nda
pek çok bitki örne¤i yer ald› ve baz› bitkiler ve çiçekler sat›ﬂa sunuldu. K›rm›z› alglerden böcek
kapan bitkilere, tohumlu bitkilerden bir a¤aç
kesitine kadar her ﬂey mevcuttu.
Prof. Dr. Niyazi Lodos, Ege Üniversitesi Böcek
Müzesi stand›nda böcek koleksiyonlar›, böcek
yakalama gereçlerini sergiledi ve konu hakk›nda
bilgi verdi. Bu k›s›mda en çok ilgiyi çeken, sergide
yer alan di¤er kelebeklerden büyük ve güzel
olarak nitelenen Kanada kelebe¤iydi.
‹nsanlar fuardan mutlu ve bilgili olarak ayr›ld›.
Bilimi tüm kitlelere hitap edecek hale getiren
Bilim Fuar›, bilimi herkese sevdirerek ve tan›tarak
amac›na ulaﬂt›.
‹zmir’den herkese bilim dolu günler.

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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Bilim ve Teknik Kulübü
Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...
Hacettepe Üniversitesi Da¤ Bisikleti Kulübü’nün yerinde duramayan 23 genci, insanlara önce bisikleti sevdirmek, sonra da da¤ bisikletçili¤ini yayg›nlaﬂt›rmak amac›ndalar. Hacettepe Üniversitesi Da¤ Bisikleti Kulübü, çal›ﬂmalar›na on y›l önce, “Yar›ﬂ Bisikleti Kulübü” olarak baﬂlam›ﬂ. Süreç içerisinde kulüp ad›nda de¤iﬂimler olmuﬂ, ama amaçlar› hiç de¤iﬂmemiﬂ. Onlar için varsa yoksa bisiklet. Haziran’da
da ola¤anüstü geçece¤ini umduklar› bir etkinli¤e haz›rlan›yorlar: Bisikletle Kazda¤lar›, Biga Yar›madas› ve Gökçeada adeta fethedilecek... Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 4. S›n›f ö¤rencisi Meryem Daysal›, bu kulübün üyelerinden ve bu etkinli¤in de içinde. Bilim ve Teknik Kulübü’nün
Ankara muhabirli¤ini de yapan Meryem, bu konuda haz›rlad›¤› haberiyle, Da¤ Bisikleti Kulübü’nü daha yak›ndan tan›mam›z› sa¤layacak.

Uzanabildi¤imiz Her
Yerdeyiz!
Ya¤mur olmak, rüzgâr olmak, çamur olmak,
toz olmak, … do¤ayla bir ve ayn› olmak … “burada” olmak. So¤uk olmak, s›cak olmak … yol almak, durmak, Güneﬂ’e yaklaﬂmak, Güneﬂ’ten
uzaklaﬂmak, bir yamaca düﬂen gölge olmak, do¤an Güneﬂ’in kamaﬂt›rd›¤› göz olmak, bir kaya
parças›n›n kanatt›¤› ten olmak… “Burada” olmak.
Kas a¤r›lar›n›n, soluksuz kal›ﬂlar›n, nab›z yükseliﬂlerinin, çaban›n zevke dönüﬂtü¤ü yer “Buras›”;
Hacettepe Üniversitesi Da¤ Bisikleti Kulübü.
Kulübün çat›s› alt›nda toplanan gençlerin ortak bir söylemleri de var: “Do¤aya karﬂ› de¤il,
do¤ayla ayn› tak›mday›z. Do¤ada b›rakt›¤›m›z tek izse tekerleklerimizin izleri” diyorlar.
1993-1994 akademik y›l›nda
pedala basmaya baﬂlayan kulüp
üyeleri, Mart 1997’den beri
Da¤ Bisikleti Kulübü olarak
kamp ve günübirlik etkinliklerini sürdürüyor. K›z›lcahamam Bahar Kamp›, Kapadokya Sert Zemin E¤itimi,
Çamkoru K›ﬂ Kamp›, 1998’den bu yana gerçekleﬂtirilen etkinliklerden baz›lar›. Kulüptekilerse “en
heyecan duydu¤unuz etkili¤iniz hangisiydi?” dedi¤imizde, hep bir a¤›zdan Kapodokya diyor ve bu
heyecan› ﬂöyle aç›kl›yorlar: “Hava buz gibiydi Ürgüp’e vard›¤›m›zda. Saatler ilerledikçe artan s›cakl›ksa oldukça keyifli. Kas›m’›n ortas›nda güneﬂin
hâlâ ›s›tabildi¤i Kapadokya’n›n sert ve so¤uk zemininde dinlenme f›rsat›, bir daha ne zaman ele geçer kim bilir? ‹ki günde yapabilece¤imiz her ﬂeyi
yapamad›k elbette. Planlad›¤›m›z, sert zeminde bisiklet sürmekti. Ancak ilk gün yapt›¤›m›z keﬂif faaliyeti s›ras›nda sert zeminden çok yumuﬂak toprakl› ve dikenli tarlalar, ba¤lar, bisikleti güçlükle
taﬂ›d›¤›m›z topra¤› kayan dik yamaçlar ç›kt› karﬂ›-

Her Üniversitede Bir
Robot Toplulu¤u
Projesi Devam Ediyor...
Bilim ve Teknik dergisinin Aral›k 2002 say›s›nda duyurdu¤umuz “Her Üniversitede Bir Robot
Toplulu¤u” projesi tüm h›z›yla ilerliyor. Yaz›m›z›
okuyup, üniversitelerinde robot toplulu¤u kurmak, topluluklar›n› geliﬂtirmek isteyenler, hatta
yaln›zca robotlara ilgisi oldugunu belirten çesitli
üniversitelerden birçok arkadaﬂ›m›z bizimle iletiﬂime geçtiler.

m›za. Yolsuzduk.”
2002’de K›z›lcahamam (So¤uk Su Milli Park›
ve Çamkoru), Beytepe Kampüsü, Eymir ve Kapadokya e¤itimlerini de gerçekleﬂtiren Kulüp üyeleri, akademik y›l›n sonuna kadar, K›z›lcahamam K›ﬂ
Kamp›, Elmada¤ T›rman›ﬂ E¤itimi, Kaz Da¤lar› T›rman›ﬂ ve Kamp E¤itimi, Sincan ve Karagöl E¤itimi, Çaml›dere, Iﬂ›k Da¤›, E¤riova-Ankara, Çeltikçi,
Kerte-Kastamonu Kamp E¤itimi, Mezit Vadisi, Bilecik Kamp› gibi keﬂif etkinliklerini de planl›yorlar.
Gezilerde, üyelerin bisiklet sürüﬂ tekniklerini,
ﬂehirleraras› yollar› kullanma deneyimlerini ve performanslar›n› art›rmalar› için uygun, can güvenliklerini tehlikeye atmayacak parkurlar›n seçilmesine
özen gösteriliyor. 2000-2001 akademik y›l›ndan
beri bu pratik e¤itimleri destekleyen kamp, etkinlik güvenli¤i, beslenme, ilkyard›m, bisiklet mekani¤i, sürüﬂ teknikleri ve trafik
e¤itimi gibi teorik e¤itim toplant›lar› da
yap›l›yor. Hafta içi Beytepe kampüsünde, hafta sonlar› ulaﬂ›m›n kolay
oldu¤u parkurlarda performans
art›rmaya ve sürüﬂ tekni¤ini geliﬂtirmeye yönelik e¤itimler de
var.
Etkinlikler s›ras›nda kat›l›mc›
üyelerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini
tehlikeye atmadan her türlü do¤a parkurunda yol
al›n›yor. Gezilerin tek amac› sportif bir etkinlik
gerçekleﬂtirmek de¤il; etkinlik yap›lan yerlerin do¤as›n› ve kültürel zenginliklerini tan›mak da onlar
için çok önemli.
Elbette tüm bu e¤itim ve toplant›lar sonucunda varmak istedikleri bir hedef de var. Bu hedef,
19-29 Haziran 2003 tarihli Çanakkale-Gökçeada
Etkinli¤i. On gün sürecek bu etkinli¤in son gününde Gökçeada’da olacak gençler, Türkiye’nin en bat›s›na uzanm›ﬂ olacaklar. Etkinlik Kazda¤lar›-Biga
Yar›madas›-Gökçeada olmak üzere üç temel ayaktan oluﬂmakta. Kazda¤lar› t›rman›ﬂ›yla baﬂlayan
faaliyet zirvede kamp kurulmas›yla devam edecek.
‹niﬂin ard›ndan tarihi ve do¤al güzellikleri aç›s›nODTÜ Robot Toplulu¤u, her üniversitede bir robot toplulu¤u kurulmas›n› desteklemek amac›yla,
robot toplulu¤u kuran ya da toplulu¤unu kurma
aﬂamas›nda olan ünivesite ö¤rencilerine, projeli temel e¤itimler de veriyor. ﬁu ana kadar Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin e¤itim çal›ﬂmalar› tamamland›. Bilkent Üniversitesi, Uluda¤
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, F›rat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Koç Üniveritesi’yle e¤itim
çal›ﬂmalar› ﬁubat ay›nda baﬂlayacak.
Projeli temel e¤itim derslerinde robotlar hakk›nda genel bilgilerden baﬂlayarak, robotlar›n donan›m› ve yaz›l›m›yla ilgili kuramsal bilgiler veriliyor,
ard›ndan s›kça kulland›¤›m›z malzemeler tan›t›l›yor.

dan oldukça zengin olan Biga Yar›madas›’n›n antik kal›nt›lar› aras›ndan sahil boyunca yol al›nacak.
Sonras› m›? Ver elini Çanakkale ve Çanakkale üzerinden feribotla Gökçeada’ya var›ﬂ. Gökçeada’da
arazi sürüﬂleri yap›lacak ve bu sürüﬂlerle de etkinlik sona erecek.
Kulüp baﬂkan› Burak Kunduz Çanakkale-Gökçeada etkinli¤inin amaçlar›n› ﬂöyle s›ral›yor: Kazda¤›’n›n biyolojik zenginli¤inin gözlemlenmesi ve
foto¤raf çekilmesi. Güzergah üzerindeki antik kal›nt›lar›n kültürel amaçla gezilmesi ve buralar hakk›nda görsel olarak da bilgi edinilmesi. Güzergah
üzerindeki köyleri ve insanlar› gözlemleyerek
Türkmenler ve yerli halk›n folklorik ve kültürel
olarak tan›nmas›. Tatl› su havzas› bulunduran bir
ada olan Gökçeada’n›n ada ekosisteminin gözlemlenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Da¤ Bisikleti Kulübü
için önemli bir dönüm noktas› olan bu etkinlik,
bundan sonra yap›lacak uzun soluklu etkinlikler
için de bir dayanak noktas› olacak. Bu nedenle Kulüp, sizlerden gelecek maddi ve manevi tüm destekleri bekliyor.
Destek vermek isteyenler için:
web: http://www.bicycle.hacettepe.edu.tr/
e-posta: bkunduz@hotmail.com (Kulüp baﬂkan›)
Meryem Daysal›: e-posta: trinitate@hotmail.com

Kuramsal bilgilerin otuz sayfadan oluﬂan notlar› ö¤rencilere da¤›t›l›yor. Ö¤renciler ayr›ca web sitemizdeki e¤itim linkleriyle geniﬂ bir arﬂive ulaﬂabiliyorlar. E¤itimlerin uygulamal› k›sm›nda e¤itim alan
grup, çizgi izleyen robot ve sumo robot üretiyor.
Toplulu¤unuzun kuruluﬂ aﬂamas›nda gerekli
olabilecek bilgileri edinmek ve e¤itim almak için
sizler de bize ulaﬂabilirsiniz. www.robot.metu.edu.tr adresini ziyaret ederek ODTÜ Robot Toplulu¤u ve robotlar hakk›nda bilgi edinebilirsiniz. Bize ulaﬂmak için robot@metu.edu.tr ya da
e127479@metu.edu.tr adreslerine e-posta yollayabilirsiniz.

Asl›han Arslan

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr
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‹zmir muhabirimiz Rükan Genç, alg teknolojisi hakk›nda ilk a¤›zdan bilgi edinmek üzere, bu üretimin Türkiye öncülerinden biri olan
Doç. Dr. Meltem Conk Dalay ile bir söyleﬂi yapt›.

Alg Teknolojisi ve
Spirulina
21. yüzy›l› ad›m ad›m arﬂ›nlad›¤›m›z ﬂu y›llarda
biyoteknolojinin yaﬂam›m›zdaki yeri de artmakta.
Besinden kozmeti¤e her alanda do¤aya ve insana
olan yak›nl›¤›yla ön plana ç›kan biyokimyasal ürünler, do¤an›n bize sundu¤u bitki, bakteri ve küflerden elde edilmekte.
Yeryüzünde çeﬂit çeﬂit (yaklaﬂ›k 30.000) mikrobik yosunun varl›¤› biliniyor. Bu yosunlar›n üretimi
de çok kolay. Dolay›s›yla ﬂimdilerde birço¤umuzun
yabanc› oldu¤u mikroalg sanayii, önümüzdeki y›llarda patlama gösterip yaﬂam›m›za girecek.
Bu biyokimyasal ürünlerden biri de, mavi yeﬂil
alg olarak da adland›r›lan siyanobakterilerden, mikroskobik bir yosun türü olan Spirulina.
Proteinler, vitaminler ve minareller aç›s›ndan
zengin ve birçok hastal›¤›n tedavisinde destekleyici
olarak kullan›labilen Spirulina, 21. yüzy›l›n süper g›das› olarak tan›t›lmakta. Fakat buluntulara göre Spirulina, insano¤lu taraf›ndan yüzy›llar önce keﬂfedilmiﬂ bir besin. Spirulina'n›n Texcoco gölü k›y›s›nda
yaﬂayan Aztekler taraf›ndan besin kayna¤› olarak
tüketildi¤ine dair en eski kaynak 1524 y›l›na dayanmakta. 1963’te Frans›z Petrol Araﬂt›rma Enstitüsü
taraf›ndan ortaya ç›kar›l›p sonras›nda ticari kültürlerin yap›lmas› ve laboratuvarlarda üretilmesiyle Spirulina hakk›nda bilimsel anlamdaki çal›ﬂmalar da
baﬂlad›. NASA, astronotlara besin tableti yap›lmas›
amac›yla bu alg üzerindeki ilk çal›ﬂmalara öncülük
etti.
Türkiye'de de Ege Üniversitesi Biyomühendislik
Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Meltem Conk Dalay
ve ekibi taraf›ndan yürütülen üç y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda, EB‹LTEM (Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi) ve Egert Do¤al Ürünler Ltd. ﬁirketi iﬂbirli¤iyle Spirulina üretildi.
BTK: Spirulina’n›n üretim ortam› ve aﬂamalar›
hakk›nda bilgi verir misiniz?
MCD: Üretim yerimiz, Ege Üniversitesi ve EB‹LTEM’in sa¤lam›ﬂ oldu¤u olanaklarla, 10 m2 laboratuvar ve 100 m2 lik bir seradan oluﬂmakta. Sera alan›nda kenarlar› ahﬂap profilden yap›lm›ﬂ içi naylon
kapl› 60 m2 ve 40 m2 lik iki havuz ve 3 ton kapasiteli bir tüp sistemi bulunmakta. Havuzlarda kar›ﬂt›rma, çarkl› kar›ﬂt›r›c›larla sa¤lanmakta. Bunun yan›nda iki kurutma dolab› ve bir tablet makinemiz var.

Tam kontrollü olarak yap›lan kültürlerde günlük
olarak s›cakl›k ve pH ölçümleri yap›l›yor. Kültür yo¤unlu¤unu tespit etmek üzere, günlük olarak hasat
öncesi ve sonras›, Neubauer say›m kameras›yla
630 ve 420 nm’de spektrofotometrik ölçüm yap›lmakta. Havuzlarda buharlaﬂmadan dolay› oluﬂan su
kayb› günlük olarak gideriliyor. Hasat iﬂlemi üç çeﬂit filtrasyon yöntemiyle (klasik filtrasyon, separatör, vibrasyonlu hasat makinesi) yap›l›yor. Hasat iﬂlemi sonras›nda ortama al›nan alg miktar› oran›nda
besin tuzu ekleniyor. Toplanan algler kurutma tavalar›na serilerek, fanl› kurutma dolab›nda kurutuluyor ve ö¤ütülerek toz haline getirildikten sonra
tablet makinesinde 5 tonluk bir bas›nç alt›nda, herhangi bir ›s› ya da ba¤lay›c› madde kullan›lmaks›z›n
tablet haline getiriliyor.
Spirulina, bilinen protein kaynaklar›n›n içinde
en yüksek protein oran›na sahip.
Protein Kaynaklar› %Su
%Protein
Spirulina
5
60-70
S›¤›reti
56,5
17,4
Tavuk Eti
61,3
19
Sardalya
50
20,6
Alabal›
77,6
19,2
Koyun Sütü
81,6
5,6
‹nek Sütü
88,5
3,2
Yo¤urt
86,1
4,8
Yumurta
74
12,8
Soya
8
36,7
BTK: Spirulina’n›n dünyadaki ve Türkiye’deki
yeri nedir?
MCD: Spirulina ticari olarak ilk kez 1982’de
ABD’nin California eyaletinde kurulmuﬂ olan, y›lda
400 ton kapasiteli Eartrise çiftli¤inde üretildi. Günümüzde ABD, Tayland, Tayvan, Japonya ve Havai’deki ﬂirketlerce üretilmekte. Birleﬂmiﬂ Milletler
ve Dünya Örgütleri taraf›ndan Spirulina’n›n çocuklar ve yetiﬂkinler için güvenli bir besin oldu¤u kabul edildi. Türkiye’deyse Sa¤l›k Bakanl›¤›,
13.03.2002 tarihinde oluﬂturulan bir komisyonla
Spirulina’n›n g›da takviyesi olarak tablet ﬂeklinde
iﬂlenerek de¤erlendirilebilice¤i görüﬂüne vard›.
Türkiye, Fransa ve ‹spanya'ya ra¤men, uygun arazi
geniﬂli¤i ve iklim koﬂullar› bak›m›ndan Avrupa’n›n
alg-üretim merkezi olma potansiyeline sahip bir
ülke.
BTK: Spirulina'n›n ''Asr›n Süper G›das›'' olarak
kabul edilmesinin nedeni ne?

MCD: Spirulina’n›n besin de¤eri oldukça yüksek. Hatta bilinen protein kaynaklar›n›n içinde en
yüksek protein oran›na sahip. Ayr›ca do¤al bir vitamin deposu. Biliyoruz ki ﬂu aralar sentetik vitaminlerin zararlar› s›kça tart›ﬂ›l›yor. Spirulina’ysa, içerdi¤i vitaminlerle (B-karoten, siyanokobalamin
(B12), D-Ca-pantoten, folik asit, inositol, niasin
(B3), pridoksin (B6), tiamin (B1), tokoferolE vitamini) günlük vitamin gereksinimimizi büyük
oranda karﬂ›l›yor ve hiçbir yan etki taﬂ›m›yor.
BTK: Spirulina’n›n etkileriyle ilgili bize baﬂka
neler söyleyebilirsiniz?
MCD: Spirulina’n›n, toplam ya¤ miktar› içinde
%12 gibi yüksek oranda bulunan alfalinoik asit, vücudun savunma mekanizmas›na etki ederek virüslerin hücre içine nüfuz etmelerine engel oluyor ve direnç kazand›r›yor. Vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
destekliyor ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemi rahats›zl›klar›ndan
korunmada, ayr›ca tedavide destekleyici olarak da
kullan›l›yor. K›rm›z› ve beyaz kan hücrelerinin üretimini teﬂvik ediyor; kans›zl›k sorunu olanlarda etkili. E1 vitaminiyle kolesterol sentezlemek, kan bas›nc›n› ayarlamak, hücre yenilenmesi, dinamizm kazand›rmak gibi görevleri yerine getirebiliyor. Yemeklerden önce al›nd›¤›nda, vücudu beslerken tokluk hissi de veriyor. Hücre yenileyici ve yumuﬂat›c›
etkisiyle cilt yan›klar›n›n tedavisinde kullan›l›yor.
Radyasyonun vücutttan at›lmas›nda da etken.
1991’de, Çernobil kazas› sonucunda radyasyondan
etkilenen çocuklar üzerinde yap›lan denemelerde
kullan›lm›ﬂ ve olumlu sonuçlar elde edilmiﬂ.
BTK: Spirulina üretiminin biyomühendislik çal›ﬂma alan›na girmesinin nedenlerini aç›klar m›s›n›z?
MCD: Biyomühendislik yeni bir bölüm ve henüz
birçok kiﬂi bu alandan habersiz. Biyomühendisli¤in
konular› içinde birtak›m reaktörler var ve alg kültürü geliﬂiminde de¤iﬂik reaktör tiplerinin kullan›m›
ve geliﬂtirilmesi söz konusu. Yine biyomühendislik
ve alg teknolojisini birleﬂtiren baﬂka alanlar da var.
Alglerden baz› kimyasallar›n ç›kar›lmas› ve bunlar›n
kullan›m›na yönelik çal›ﬂmalar, baz› maddelerin
algler taraf›ndan üretilmesi için gerekli ortamlar›n
deneysel çal›ﬂmalarla belirlenmesi ve yine bu maddelerin algin içeri¤indeki oranlar›n›n art›r›lmas› yönünde yap›lan çal›ﬂmalar, bu konulardan birkaç›.
Bu yaz›n›n haz›rlanmas›ndaki katk›lar›ndan dolay›
EB‹LTEM müdürü ve Biyomühendislik Bölüm Baﬂkan›
Prof. Dr Fazilet Vardar Sukan'a, Egert Do¤al Ürünler Ltd.ﬂti'ne,
Biyomühendislik ö¤rencisi Serap ﬁahin'e teﬂekkür ederim.
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Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...
Bilim ve Teknik Kulübü Ankara muhabiri ve ayn› zamanda bir biyoloji ö¤rencisi olan Gökçe Taner’in, ilerlemenin
temel koﬂulu olarak bilimin ›ﬂ›¤›n› yol gösterici kabul eden ve birlikteli¤in gücünü kabul edenleri sevindirecek bir
haberi var. Gökçe, bize Biyoloji Ö¤rencileri Platformu’nu tan›tacak.

Bilgi ve Dostlu¤un
Buluﬂmas›:
Biyoloji Ö¤rencileri
Platformu
Biyoloji Ö¤rencileri Platformu ilk ulusal biyoloji ö¤rencileri birli¤i; Türkiye’de lisans ö¤renimi
gören tüm biyoloji ö¤rencilerini kaps›yor. Bu birliktelik ayn› zamanda lisans düzeyinde biyolojiyle
ilgili e¤itim alan biyoloji ö¤retmenli¤i, moleküler
biyoloji ve genetik, biyomühendislik vb bölümlerdeki ö¤rencileri de kapsamakta. Yani bu bölümlerdeki her ö¤renci, platformun do¤al üyesi.
8. Biyoloji Ö¤renci Kongresi’ne
kat›lan 25 üniversiteden 250’yi aﬂk›n ö¤rencinin oy birli¤iyle, 13
Ekim 2001’de kurulmuﬂ olan bu
platform her geçen gün artan üye
say›s›yla hedeflerine emin ad›mlarla
yaklaﬂmakta.
Platformun üyelerine sunaca¤›
ayr›cal›klara gelince. Platform, gelecekte meslektaﬂ olacak ö¤rencilerin birbirlerini
daha önceden tan›malar›n› sa¤layacak. Bu durum
ileride yap›lacak ortak ve disiplinler aras› çal›ﬂmalara zemin haz›rlam›ﬂ olacak. Ayr›ca ö¤rencilere bilgi birikimlerini ve araﬂt›rmalar›n›, düzenlenecek toplant›, kongre, yaz ve k›ﬂ okulu gibi organizasyonlarda paylaﬂma olana¤›n› sunacak. Di¤er yandan, özellikle ‹nternet arac›l›¤›yla aralar›nda bir haber a¤› oluﬂturulmas›, birlik olman›n

sonuçlar›ndan biri olacak.
Bilgi paylaﬂ›m›n›n yan› s›ra, biyoloji ö¤rencilerinin e¤itimleri süresince karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n belirlenmesi ve Türkiye’de biyoloji kapsam›na giren sorunlar›n tespit edilmesi, çözüm yollar›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› da platformun
amaçlar›ndan. Bununla ilgili olarak platforma
üye her üniversitenin kendi yöresindeki bir çevre
sorununu belirlemesi ve çözüm yöntemi geliﬂtirmesi do¤rultusunda projeler üretilecek.
Biyolojik zenginli¤iyle gurur duydu¤umuz ülkemizde biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n desteklenmesi de öncelikli hedeflerden.
Bu oluﬂumun temeli, ö¤rencilerin lisans düzeyinde gördükleri e¤itimle yetinmeyip, kendilerini daha iyi biyologlar
olarak yetiﬂtirme çabalar›na dayan›yor. Biyoloji bölümlerindeki kulüp ve
topluluklar›n küçük gruplar halinde
gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› etkinlikler, bu birlikteli¤in gücü sonucu çok
daha h›zl› ve kapsaml› olacak.
Türkiye’deki biyoloji ö¤rencilerinin
“Bilimsel anlamda geliﬂim, salt bilgiyi almakla olmaz, bu bilgi ayn› zamanda paylaﬂ›lmal›d›r” inanc›ndan hareketle haz›rlayacaklar› “Endemik” dergisi, biyoloji konular›ndaki güncel ve temel bilgilerle ilgilenen herkesin rehberi ve platformun sesi olacak.
Oluﬂturulan web sitesinin (www.biyolojiplatformu.org) oldukça zengin bilgiyle donat›lmas›
için de çal›ﬂ›l›yor. ﬁimdiden “linkler” baﬂl›¤› alt›nda oluﬂturulmuﬂ olan ve biyolojiyle ilgili çeﬂit-
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li konularda bilgiler içeren
adreslere ulaﬂman›z› sa¤layan bölüm, ilgilenen herkesin iﬂine çok yarayacak.
Gerçekleﬂecek önemli bir at›l›msa, biyoloji alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n yer alaca¤› geniﬂ bir
veri taban›n›n oluﬂturulmas›. Ayr›ca her y›l mezun olan ö¤rencilere kolayl›k sa¤lamak ad›na,
mezunlar veritaban› oluﬂturulmas› planlan›yor.
Biyoloji Ö¤rencileri Platformu 3 temel birim
üzerine kurulu; sekreterlik, üniversite temsilcileri ve üyeler. Platform; oluﬂturulan platform sekreterli¤i (ki bu görevi iki y›ll›¤›na Hacettepe Üniversitesi üstlenmiﬂ durumda) ve her üniversiteden seçilen temsilciler arac›l›¤›yla çal›ﬂmalar›n›
sürdürmekte.
Platform temsilcileri ﬂunu vurguluyor: “Bizler
lisans e¤itimi almaktay›z ve tüm bu amaçlar için
çal›ﬂma gücü ve sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤›m›za inan›yoruz.” Yani platform üyelerinin ortak fikri; hedeflerine ulaﬂmak için y›lmadan çal›ﬂan, do¤ru
talep etmeyi bilen, ayd›n ve idealist bir biyolog
neslinin yetiﬂmesi için geç olmadan çal›ﬂmaya
baﬂlaman›n gerekli oldu¤u. Ç›k›lan bu yolda yeni
neslin platform sayesinde çok daha farkl› olaca¤›
fikriyse en büyük motivasyon kayna¤›.
Platform üyelerinin bir de ça¤r›s› var. Ülkemizde biyolojinin hak etti¤i yere gelebilmesi için;
gelece¤in meslektaﬂlar› aras›nda dostluk köprülerinin ﬂimdiden kurulabilmesi amac›yla, ilgili
herkesi birlikte çal›ﬂmaya yap›lan bir ça¤r›.
‹lgilenenler için: www.biyolojiplatformu.org
e-posta: sekreterlik@biyolojiplatformu.org
Tel-Faks: (312) 299 20 28 (HÜ. Biyoloji Bölüm Baﬂkanl›¤›)
Biyoloji Ö¤rencileri Platformu Sekreterli¤i, HÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe/Ankara
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Kad›n ya da erkek olmam›z, yabanc› dil ö¤renmemizi ne derece etkiliyor? Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti muhabirimiz Ça¤da K›vanç
bu sorunun yan›t›n› ö¤rencileri yard›m›yla irdeledi. Kendi deyimiyle, “ç›kan sonuçlar gerçekten insan› hayrete düﬂürür nitelikte.”

Cinsiyet'in Yabanc› Dil
Ö¤renimindeki Rolü
‹nsano¤lu do¤umundan itibaren farkl› rollere ve görevlere büründürülmekte. Aileler ve
sosyal çevre, fark›nda olmadan da olsa, erkeklere ve k›zlara farkl› roller vermekte. Erkeklere
k›yasla k›zlar kendilerini sözlü ﬂekilde ifade etme konusunda cesaretlendirilirken, deneyime
dayal› etkinliklerde daha az f›rsat sahibi olmaktalar. Erkekler için herhangi bir dili ö¤renme,
bir kavram olarak alg›lanman›n yan› s›ra, deneylerle dolu yaﬂamlar›n›n sanki küçük bir deneyimi gibi.
Herhangi bir yabanc› dili ö¤renme de bir deneyimler edinme süreci. Deneyimse, size ne oldu¤u de¤il, sizin size yap›lm›ﬂ olana göstermiﬂ
oldu¤unuz bir reaksiyon, yani tepki. Yani deneyim sahibi olmak, yabanc› bir dili ö¤renme sürecinde yaﬂamsal bir önem taﬂ›makta.

Baz› psikologlar, k›zlar›n dil ö¤reniminde
erkeklerden daha iyi oldu¤una inanmakta. Hatta ö¤renimlerinin ilk y›llar›nda k›zlar›n daha az
okuma zorluklar› yaﬂad›¤›n› söyleyenler var.
K›zlar›n dil ö¤reniminde erkeklerden daha üstün oldu¤unu kabul etmeyenler de var. Bu ikinci gruba dahil araﬂt›rmac›lar›n karﬂ›t teziyse, bireylerin davran›ﬂ farkl›l›klar›n› temel almakta.
Yap›lan son araﬂt›rmalarsa bireylerin davran›ﬂ
özelliklerinin ve geliﬂimlerinin, di¤er bireylerin
inan›ﬂlar›ndan, alg›lamalar›ndan, beklentilerinden ve davran›ﬂlar›ndan etkilendi¤ini göstermekte. E¤itim sisteminin, ö¤rencilerin (bireylerin) ö¤renme farkl›l›klar›n› temel alarak düzenlenmesi baﬂar› sa¤l›yor. Çünkü ö¤renme, bireyin kendi içerisinde savaﬂ vermesi demek. Ö¤renme ayn› zamanda bir süreç. Bir konuyu araﬂt›r›rken yeni yeni ﬂeyler ö¤renirsiniz. Böylece
bir arama, bulma dolay›s›yla kendine mal etme
durumu do¤ar. 18 kiﬂilik bir dil s›n›f›nda bu 18
kiﬂiye ayn› ﬂekilde davranmak, ö¤rencilerin ö¤-

renme sürelerini
yaln›zca yavaﬂlat›r.
Benim araﬂt›rma yerim olan
Lefke Avrupa
Üniversitesi, Haz›rl›k Okulu da bireysel farkl›l›klar› temel alan
bir e¤itim sistemini benimsemiﬂ. 2001-2002
akademik y›l›nda Lefke Avrupa Üniversitesi, Haz›rl›k Okulu’nda okuyan 40 ö¤renci üzerinde
yapm›ﬂ oldu¤um araﬂt›rma sonuçlar›, cinsiyetin
dil ö¤renimini do¤rudan etkilemedi¤ini gösterdi. Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin baﬂar›
düzeyi ve s›n›f içerisindeki performanslar›, hemen hemen eﬂit sonuçlar do¤urdu. Bu da bizlere cinsiyetin, dil ö¤renimindeki etkisinin henüz
tam olarak bulunamad›¤›n› gösteriyor. Do¤an›n
küçük bir kopyas› olan 'insano¤lu' karmaﬂ›k yap›s›yla birçok bilim adam›n› daha uzun süre hayrete düﬂürece¤e benziyor.
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K›br›s Araﬂt›rmalar› Kongreleri, K›br›s’la ilgili olarak gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›n akademik bir platformda tart›ﬂ›lmas›na, yayg›nlaﬂt›r›lmas›na ve paylaﬂ›lmas›na olanak sa¤layan ve iki y›l arayla düzenlenen uluslararas› toplant›lardan biri. Geçti¤imiz y›l, 28-29 Kas›m’da bu
kongrelerin dördüncüsü gerçekleﬂti. Kongrede bildiri sunanlardan biri de Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti muhabirimiz Özge Özden’di. Özge,
Do¤u Akdeniz Üniversitesi K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezi Baﬂkan› Ülker Vanc› Osam ile bu bilimsel etkinlik hakk›nda bir söyleﬂi yapt›.
BTK: Bu y›l dördüncüsü gerçekleﬂtirilen Uluslararas› K›br›s Araﬂt›rmalar› Kongresi hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Ü.O: K›br›s Araﬂt›rmalar› Kongreleri’nin ilki
1996’da, Türkiye, KKTC, Almanya, Çin, ‹ngiltere
ve ABD’den gelen toplam 91 kat›l›mc›yla gerçekleﬂti. 1998’de yap›lan ikinci kongrede kat›l›mc› say›s› 201’e ç›kt›. Bu kongre, Türkiye ve KKTC’den
kat›lanlar›n yan› s›ra, K›rg›zistan, Hindistan, Yugoslavya, Makedonya, Özbekistan, Romanya, ‹rlanda,
‹srail, ‹ngiltere, Fransa, Rusya, Macaristan, Azerbaycan, Hollanda, ABD, Polonya, ‹spanya, Gagauzyeri, Kanada ve Almanya gibi ülkelerden gelen bilim adamlar›na da ev sahipli¤i yapt›.
2000’de gerçekleﬂen üçüncü kongrede, yine
KKTC ve Türkiye’nin yan› s›ra, ‹sveç, ABD, ‹rlanda,
Ukrayna, Filistin, Hollanda, Arnavutluk, ‹ngiltere,
Kazakistan, Kosova, Azerbaycan, Suudi Arabistan,
Almanya, Polonya, Özbekistan, Gagauzyeri, Bulgaristan, Rusya, Romanya, ‹srail, Makedonya ve Macaristan’dan toplam 198 kat›l›mc›m›z oldu.
2002’deki kongremiziyse, hem daha seçici davrand›¤›m›z için, hem de kongreye maddi destek sa¤layan kurum ve kuruluﬂlar›n yaﬂamakta olduklar› mali s›k›nt›dan dolay› daha küçük boyutta tutmak zorunda kald›k. KKTC, Türkiye, Almanya, Polonya,
‹ngiltere, Macaristan, Hindistan ve Azerbaycan’dan
toplam 80 kat›l›mc›yla kongremizi akademik bir etkinlik olarak baﬂar›yla gerçekleﬂtirdik.
2002 kongremizin, dünya gündeminin K›br›s
konusuna odakland›¤› bir zaman diliminde yer almas›, kongremize ayr› bir önem ve anlam katt›.
Özellikle ‘K›br›s sorunu ve tarih’ konulu bildirilerde, kamuoyunu yak›ndan ilgilendiren sunu ve tart›ﬂmalar yap›ld›. Kongrede ayr›ca, ‘ekonomi ve turizm’, ‘halkbilimi’, ‘edebiyat’, ‘e¤itim’, ‘mimarl›k
ve sanat tarihi’ konular›nda toplam 41 bildiri, 7
poster sunusu ve bir de ‘K›br›s’ta Zaman’ baﬂl›kl›
foto¤raf sergisi yer ald›.

BTK: Bu kongreleri de düzenleyen K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezi ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?
Ü.O: K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezi, K›br›s’›n sosyal, siyasal ve kültürel tarihiyle ilgili bilimsel araﬂt›rmalar› teﬂvik etmek amac›yla, 1995’te Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nin çat›s› alt›nda kurulmuﬂ bir birim. Merkez, biraz önce sözünü etti¤im uluslararas› kongrelerin yan› s›ra, de¤iﬂik konularda sempozyumlar (örne¤in, ‹z B›rakm›ﬂ K›br›sl› Türkler Sempozyumu I ve II), yuvarlak masa toplant›lar› ve paneller düzenliyor, bunlar› kitap haline getiriyor. Ayr›ca K›br›s Araﬂt›rmalar› Dergisi (Journal of Cyprus
Studies)’ni de yay›ml›yoruz. ‹ngilizce ve Türkçe makalelerin yay›mland›¤› bu dergi, K›br›s araﬂt›rmalar›na önemli bir akademik boyut kazand›r›yor.

K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin gerçekleﬂtirmek istedi¤i önemli çal›ﬂmalar›ndan biri de arﬂiv
çal›ﬂmalar›. Merkez Baﬂkan› olarak gönlümdeki,
Do¤u Akdeniz Üniversitesi-K›br›s Araﬂt›rmalar›
Merkezi’nin, K›br›s’la ilgili her konuda kaynak sa¤layabilecek zenginlikte bir arﬂiv ortaya ç›karmas›.
Bunu da ancak Merkezin arﬂivini büyüterek, zenginleﬂtirerek sa¤layabilece¤imize inan›yorum. Bununla ilgili projelerimiz haz›r. K›sacas›, K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezinin yapaca¤› daha çok iﬂ var.
BTK: Siz bu merkezde ne zamandan beri baﬂkanl›k görevini yapmaktas›n›z?

Ü.O: Merkezdeki görevime Temmuz 2002’de
baﬂlad›m. Daha önceden Merkez’in süreli yay›n›
olan K›br›s Araﬂt›rmalar› Dergisi’nin (Journal of
Cyprus Studies) genel yay›n yönetmenli¤i görevim vard›. Benden önceki baﬂkan Say›n ‹smail
Bozkurt’un ayr›lmas›yla, yeni bir baﬂkana gereksinim duyulmuﬂ. Teklif gelince epeyce düﬂündüm. Çünkü K›br›s Araﬂt›rmalar› Merkezi hem
KKTC’de, hem de DAÜ’de önemli bir misyon yüklenmiﬂ bir birimdi. Bu yükün alt›ndan kalk›p kalkamayaca¤›m› kendi içimde ölçüp tartt›ktan sonra, yapabilece¤ime karar verdim. Bence önemli
olan bir iﬂi sahiplenmek. Üniversitedeki ö¤retim
üyeli¤i, komisyonlardaki görevler gibi baﬂka sorumluluklar›m›n içinde DAÜ-KAM’›n yeri hiç bir
zaman di¤erlerinden daha az de¤il.
BTK: Gelecek kongreler için hedefleriniz neler?
Ü.O: Gelecek kongrelerin de en az bu kongreler kadar baﬂar›l› olarak amaca hizmet etmesini amaçlamaktay›z. Elbette kat›l›m say›s›n›n artmas› da çok önemli. Ama o oranda artmas› gereken önemli bir baﬂka ﬂey de, ‘kalite’. DAÜ-KAM
olarak yapaca¤›m›z her etkinlikte bunu göz önünde tutma gayretimiz var. Baz› kat›l›mc›lar›m›z, bu
kongrelerin geniﬂ bir konu yelpazesi içermektense, belli bir ya da iki temaya odaklanmas›n› önerdiler. Bundan sonraki kongreyi düzenlerken bu
önerileri de göz önünde bulunduraca¤›z.

Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...
Uluda¤ Üniversitesi Do¤al Yaﬂam Toplulu¤u’nun oluﬂumunda baﬂ›ndan beri büyük emek sarf eden Bursa
muhabirimiz Ayﬂegül U¤ur, bu toplulu¤un nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve neler yapaca¤›n› bizlere anlat›yor.

Uluda¤ Üniversitesi
Do¤al Yaﬂam Toplulu¤u
Çevremizdeki ço¤u insan›n ütopik bir özel ilgi
alan› olarak düﬂündü¤ü DOST Projesi, art›k Uluda¤
Üniversitesi'nin aktif topluluklar›ndan birine dönüﬂtü. Toplulu¤umuzun ad› da, Uluda¤ Üniversitesi Do¤al Yaﬂam Toplulu¤u. Yani “gerçekleﬂmesi olanaks›z” diyenleri yan›ltt›k. ‹çimizdeki hayvan sevgisi ve
projenin do¤ru bir iﬂ oldu¤una olan inanc›m›z sayesinde bugün buralarday›z. “Deli misin? Hiç iﬂin gücün yok mu senin?” diyen insanlara, birtak›m yanl›ﬂl›klar› anlatma çabalar›, baﬂta boﬂunaym›ﬂ gibi gözükse de, boﬂuna olmad›. Ayn› amaç için hareket
eden insanlar, ﬂimdi biraraday›z. Bu topluluk, var
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olan ekolojik dengede özellikle hayvanlar›n önemini
vurgulamak üzere yap›lacak çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirecek. ‹nsanlar›n hayvanlar üzerindeki bask›s›n› kald›rmay› hedefliyor. Giyim, süs eﬂyas›, besin ve gelir
kayna¤› olarak kulland›¤›m›z hayvanlar üzerindeki
etkilerimiz, onlar›n soyunu tehlike alt›na at›yor. Hayvanlar yüzy›llardan beri bu tehlikeyi yaﬂ›yor. Kimisi
dayanamad› ve dünya üzerinden silindi gitti. Do¤al
Yaﬂam Toplulu¤u, bu konuda insanlar› bilinçlendirecek. Bu bilincin kazand›r›lmas› için, do¤a ve hayvan
sevgisinin aﬂ›lanmas› için, hayvan davran›ﬂlar›n›n ö¤renilmesi için, araﬂt›rmalar, do¤a gezileri ve seminerler düzenlenecek. Bu etkinliklere kat›lanlar, yeni
yerler keﬂfetmenin, do¤ay› tan›man›n yan›nda çok
zevkli ve e¤lenceli bir e¤itimle bilinçlenecekler. Dahas›, Bursa ve çevresindeki, kampüsümüzdeki hay-

van türlerinin ö¤renilmesinin yan›nda, hayvanlar›n her an karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› çevresel olumsuzluklar ve bu olumsuzluklardan onlar› koruma yöntemlerini içeren bölgesel etkinlikler de düzenleyece¤iz. Türkiye'deki hayvanat bahçelerinin gezilmesi,
koﬂullar›n ve hayvanlar›n durumunun gözlenmesi ve
gerekli görülen uyar›lar›n yap›lmas› gibi etkinlikler
de yapaca¤›z. Baykuﬂun u¤ursuzlu¤u gibi do¤ayla,
hayvanlarla ilgili birtak›m önyarg›lar› ortadan kald›rmaya yönelik çal›ﬂmalar›m›z da olacak. Türkiye Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli¤i'ni kurmay›,
'Türkiye'deki Hayvanat Bahçeleri' kitapç›¤›n› haz›rlamay›, bir de belgesel haz›rlamay› planl›yoruz. K›sacas› gümbür gümbür geliyoruz!

