Türkiye’den Haberler

Şişmanlıkta
Yeni Etken:
Bağırsaklar
Türkiye Diyabet Vakfı ile Türk Diyabet
Cemiyeti tarafından düzenlenen 45.
Ulusal Diyabet Kongresi 20-24 Mayıs
tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı
Profesör Temel Yılmaz ve Harvard
Üniversitesi Genetik ve Kompleks
Hastalıklar Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil kongrede yapılan
çalışmaları basın mensuplarına aktardılar.
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, basın
toplantısında yaptığı açıklamada “obezite
geni” diye bir kavram bulunmadığını,
doğrusunun “obezite genleri” olduğunu
belirterek, tek bir geni çözerek obeziteyi
engellemenin mümkün olmadığını
söyledi. Şişmanlığın tıbbi açıdan belki de
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kesilip atılmasıyla ortaya çıktığını
ifade etti. Bağırsakların yeni bilimsel
gelişmelerde ve tedavi yöntemlerinde
önemsenmeye başlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Hotamışlıgil, bağırsakların
obezite olgusundaki önemini, şişman
bir farenin bağırsak içeriğinin zayıf bir
fareye aktarıldığı deney sonrasında
zayıf farede obezite geliştiğinin
görüldüğü örneğiyle açıkladı.

Kök Hücre
Sempozyumu
TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu,
26-27 Haziran 2009 günlerinde
Ankara Bilkent Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek olan “IV. TÜBA Kök
Hücre Sempozyumu”nu düzenliyor.
Sempozyumun amacı, kök hücre
konusuyla ilgilenen bilimcilerimizi bir
araya getirerek, kök hücre alanında ortak
bir araştırma platformu oluşturmak.
Uluslararası bilimcilerin de katılımıyla
bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek
olan kök hücre sempozyumunda,
ülkemizde kök hücre konusunda
temel ve uygulamalı araştırma yapan
bilimcilerimiz arasında bilgi ve deneyim
paylaşımına imkân sağlanacak.

Kampın amacı katılımcılara fiziğin
eğlenceli ve zevkli olduğunu hissettirmek,
onların fiziğe olan merakını ve güvenini
artırmak, düşünme becerilerini
geliştirmek olarak belirlenmiş. Bilim
kampına katılım ve konaklama ücretsiz.
http://fizikkampi.kocaeli.edu.tr
E-posta: gulsahbozkir@kocaeli.edu.tr

Ölçme
Biliminde
130 Yılı Aştık
Bilimin temel yapı taşlarından
ölçümün toplum için öneminin bir kez
daha vurgulandığı 20 Mayıs Dünya
Metroloji Günü, ülkemizde ulusal ölçüm
standartlarını oluşturan ve ölçme
bilimi metrolojiye dair araştırmaları
yürüten TÜBİTAK Ulusal Metroloji
Enstitüsü’nde (UME) de çeşitli etkinliklerle
kutlandı.  Ölçüm standartları konusunda
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en zor problemlerden biri olduğuna işaret
eden Prof. Dr. Hotamışlıgil, “bu alanda
çok önemli gelişmeler oluyor, ama tek bir
ilaçla da olacak iş değil” diye konuştu.
Bağırsakların da vücudun dengesi
açısından çok önemli bir organ olduğuna
dikkati çeken Prof. Dr. Hotamışlıgil, bir
insanın bağırsaklarının toplam yüzeyinin
bir tenis sahasının tabanını kaplayıp yan
sahaya da taşacak kadar geniş olduğunu
belirtti. Bu kadar geniş bir yüzeye sahip
bu organda, 3,5-4 milyon organizmanın
yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Hotamışlıgil,
bağırsakların insan vücudundaki
öneminin çeşitli nedenlerle ameliyatla
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Fizik Bilim
Kampı
Kocaeli Üniversitesi, Fizik Bölümü
tarafından TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Projeleri Destekleme Programı
kapsamında “Fiziksel Olayların
Eğlenceli ve Görsel Sunumu” başlıklı
bilim kampı düzenlenecek.
Bilim Kampı, 28 Haziran - 3 Temmuz
2009 tarihleri arasında lise öğrencilerine,
5-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında da
üniversite öğrencilerine yönelik olarak
gerçekleştirilecek. Bilim kampında
mekanik, akışkanlar mekaniği, elektrik
ve manyetizma, titreşim ve dalgalar,
termodinamik ve optik gibi fiziğin çeşitli
dallarıyla ilgili eğlenceli görsel sunumlar
ve uygulamalı çalışmalar yapılacak.

İlköğretim II. kademe birincisi Elif Sevcan Şenel’in resmi

Lise ve dengi okullar birincisi Ayşegül Balbal’ın çalışması

Bilim ve Teknik Haziran 2009

evrensel birliği sağlamak amacıyla,
aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun
da bulunduğu 17 devlet tarafından
20 Mayıs 1875’te Paris’te imzalanan
Metre Konvansiyonu, tüm dünyada
her yıl “Dünya Metroloji Günü” olarak
kutlanıyor.  Ülkemizde TÜBİTAK UME’de
gerçekleşen 2009 yılı kutlamalarına
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş,
UME çalışanları ve çok sayıda TÜBİTAK
UME paydaşı katıldı.  20 Mayıs Dünya
Metroloji Günü kapsamında, ölçümün
toplum üzerindeki gücünün öğrenciler
tarafından nasıl algılandığını ve
geliştirildiğini keşfetmenin yanı sıra
öğrencilerimizin bilime yönelik ilgilerini
artırmayı ve onları ölçümün önemine
dair düşündürmeyi hedefleyen “Ya
Ölçemeseydik” konulu resim yarışması
düzenlendi. İlköğretim II. kademe (6, 7
ve 8. sınıf ) öğrencileriyle lise ve dengi
okullarda öğrenim gören öğrencilere
yönelik olarak düzenlenen yarışmada
dereceye giren öğrenciler TÜBİTAK UME’ye
davet edildi ve ödülleri Dünya Metroloji
Günü kutlamaları sırasında takdim edildi.

TÜBİTAK Proje
Yarışması
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Arası Araştırma Projeleri Final Yarışma
Sergisi Altınpark Fuar Alanı B Salonu’nda
öğrenci, öğretmen ve velilerin
katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
Serginin açılışını gerçekleştiren
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş,
bilgi ve bilimin insanı kainattaki tüm
varlıklardan ayıran en önemli unsur
olduğunu belirterek, bu yolda ilerleyen
tüm öğrencilere TÜBİTAK’ın her türlü
desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Yarışmaya 2009 yılında 79 ilden 2800’e yakın
projenin başvurduğu bilgisini veren Prof.
Dr. Nüket Yetiş, başvuru sayısındaki artışta
Siirt’in birinci, Bitlis’in ikinci, Şanlıurfa’nın
üçüncü sırada yer aldığını belirtti.
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası
Araştırma Projeleri Yarışması, öğrencileri
temel ve uygulamalı bilimler alanlarında
araştırmaya teşvik etmek, onların yaratıcı
yönlerini ortaya çıkarmak ve bilimsel
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla
1969 yılından beri düzenleniyor.
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Bilim merakının artırılmasını,
gençlerin yaparak öğrenmelerini, bilimsel
bulguların daha geniş öğrenci kitleleriyle
paylaşılmasını amaçlayan TÜBİTAK
Proje Yarışması, 2005 yılından itibaren
bölgesel olarak yapılmaya başlandı.
2009 yılında Proje Yarışması’na,
bir önceki yıla oranla % 45’lik artışla
4740 öğrenci toplam 2791 proje ile
başvurdu. Bu projelerden 814’ü ilk
aşamada değerlendirilerek sergilenmeye
uygun bulundu ve bölge sergileri
7-9 Nisan 2009 tarihleri arasında 12
bölge merkezinde gerçekleştirildi.
Bölge sergilerinde birincilik ödülüne
layık görülen 134 proje Final Yarışması’na
katılmaya hak kazanarak, 22-24 Mayıs 2009
tarihleri arasında Ankara’da sergilendi.
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Arası Araştırma Projeleri Türkiye finalinde
dereceye giren proje sahibi öğrenciler 26
Mayıs’ta düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Bu yılki yarışmanın biyoloji dalındaki
birincilik ödülü, Bursa Işıklar Askeri Hava
Lisesi’nden Muhammed Emin Ayar ve
Yiğit Can İleri’nin “Zeytin Yaprağından
Gizli Güç ‘Oleuropein’ Kullanarak
Bakteri Yiyen Kumaş” isimli projeleri ve
İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden Özden
Canöz ve Efecean Çekiç’in “Tek Odacıklı
Mikrobiyal Yakıt Hücresi Sisteminde
Elektirik Üretimi Üzerine Anot Elektro
Türünün Sistem Hacminin ve Çeşitli
Besin Modellerinin Etkisinin İncelenmesi”
adlı projeleri arasında paylaştırıldı.
Fizik dalında ise İzmir Fen Lisesi’nden
Onur Aksöyek ve Uğur Yekta Başak, “Dalga
Cephesi Ölçümü İçin Yeni bir Yöntem ve
Uygulamaları” adlı projeleriyle birinci oldu.

Kimya dalında birinciliği Edirne Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası Bilişim Anadolu
Teknik Lisesi’nden Esen Duhan ve Emel
Ezerçe, “Siber Arı Feremon Maskesi
ile Migren Tedavisi” adlı projeleriyle
matematik dalında ise Ankara Samanyolu
Fen Lisesi’nden Furkan Kökdoğan ve
Fatih Ballı “Üçggenin Teğet Noktalarına
Farklı Bir Bakış” isimli projeleriyle aldı.
Yer bilimi alanında İstanbul Ulus
Özel Musevi Lisesi’nden Reysi Rodikli
ve Betsi Levi, “Jeotermal Kaynaklardan
Alternatif Yöntemle Elektrik Eldesi”
isimli projeleriyle birinci seçildi.
Sosyoloji alanının birincilik ödülü
ise “Taraftar Topluluklarıyla Futbol
Maçlarında Görülen Şiddet Olayları
Arasındaki İlişki (Samsunspor Örneği)”
isimli projeleriyle Samsun İbrahim
Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nden
İskender Cüre ve Furkan Aras’a verilirken,
tarih alanının birincilik ödülü de “93
Harbinin Anadolu’da Oluşturduğu Göç
Dalgası ve Bu Göç Dalgasında Tomorza
İlçesine Muhacir Göçleri” isimli projesiyle
Kayseri Melikgazi Kayseri Anadolu
Lisesi’nden Hakan Yıldız’ın oldu.
Törende, ayrıca yarışmaya katıldıkları
dallarda ikinci ve üçüncü olanların
yanı sıra teşviğe değer bulunan
projelerle “yılın genç araştırmacısı”
ödülleri de sahiplerine verildi.
Ayrıca, 9-15 Mayıs 2009 tarihlerinde
Intel-ISEF’in Amerika’da düzenlenen
56 ülkeden 1563 öğrencinin 1225
proje ile katıldığı Proje Yarışması’nda
üçüncülük ödülü alan İstanbul Lisesi
öğrencileri Erdem Başeğmez ve Murat
Aslan’a da ödülleri takdim edildi.
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