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Bilim Teknik Kulübü Çanakkale Muhabirimiz Arif Solmaz, birkaç ay önce
çal›ﬂmalar›na baﬂlayan ve kendisinin de içerisinde görevli oldu¤u Çanakkale
Astrobiyoloji Çal›ﬂma Grubu’nun düzenledi¤i seminer serilerinin özeti olarak Prof. Dr.
Mehmet Emin Özel ile bir söyleﬂi yapt›. Arif’in, okuyucular›m›z›n oldukça önemseyece¤i
bir haberi de var. NASA bilim haberleri resmi sitesinin (http://science.nasa.gov ) Türkiye
sayfas›, Türkçe bilim haberleri baﬂl›¤› alt›nda web’de yay›mlanmaya baﬂland›. Yaz›lar›n bir
k›sm›n›n çevirisi yap›lm›ﬂ ve bir k›sm› da çevriliyor. Özellikle güncel haberleri yabanc› dil
bilmedikleri için izleyemediklerini söyleyen okuyucular›m›z için önemli bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂ. ‹lgilenenler,
konuyla ilgili, ÇOMÜ Astrobiyoloji Grubu’ndan (arif.solmaz@gmail.com) ayr›nt›l› bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’de Astrobiyoloji
Çal›ﬂmalar›
Dünyada hayat›n nas›l baﬂlay›p geliﬂti¤ini, evrenin baﬂka yerlerindeki olas› yaﬂam türlerini ve
hayat›n gelece¤ini araﬂt›ran astrobiyoloji, temel
olarak “yaﬂam” sözcü¤ünü konu edinen multi-disipliner yaklaﬂ›m›yla geliﬂmekte olan yeni bir bilim dal›. Astrobiyoloji tablosundaki “yaﬂam resmi”ni görebilmek için tüm bilim dallar›ndan uzmanlar›n f›rça darbeleri gerekiyor. Zira önlerinde
kuantum mekani¤i dinamiklerinden, diferansiyel
denklemlere, hücrenin derinliklerinden, y›ld›zlararas› ortama, atmosfer koﬂullar›ndan, kimyasal
denklemlere kadar birçok dalda disiplinler aras›
çal›ﬂma gerektiren bir durum söz konusu. Hal
böyle olunca astrobiyoloji bilim dal›nda fizikçiler,
kimyac›lar, biyologlar, gökbilimciler, jeologlar ve
hatta psikologlar ve toplum bilimciler de u¤raﬂ
vermekte.
Amaçlar›, yaﬂam konusundaki temel sorular
ya da sorunlar olan “Hayat nedir, nas›l baﬂlad› ve
geliﬂti?, Dünya d›ﬂ›nda, Evren’in herhangi bir yerinde yaﬂam var m›?, Gezegenimizde hayat›n gelece¤i nas›l olacak?” konular›na yan›tlar aramak.
1920 ve 1930’lu y›llarda, Rusya’da Oparin
ve ‹ngiltere’de Haldane birbirlerinden ba¤›ms›z
olarak Dünya’n›n ilk zamanlar›ndaki koﬂullar›n
yaﬂam›n kimyasal geliﬂimine nas›l olanak sa¤layabileceklerini öneren benzer teoriler öne sürdüler. Her ikisi de basit organik kimyasallar›n sentezlendi¤i ilkel indirgenmiﬂ atmosferi temel ald›.
Kan›tlamaya çal›ﬂt›klar›, kimyasallar zamanla okyanus yüzey sular›nda biriken yaﬂam›n en temel
biçiminin ortaya ç›kt›¤› bileﬂenlerdi. 1950’lerde
Amerika’dan Horowitz, ‹ngiltere’den Bernal ve
di¤er bilim insanlar›n›n da onay›yla, Miller-Urey
Deneyi’nin pozitif sonuçlar›n› da destekleyecek
Oparin-Haldane teorisi geniﬂ kabul görmeyi baﬂard›. Ayn› tarihlerde Watson ve Crick DNA’n›n
yap›s›n› ortaya ç›karan genetik kodu çözdü ve
böylece yersel yaﬂam›n temel kimyasal yap›taﬂlar›n›n bilgisi tamamlanm›ﬂt›.
1950’lerin ortas›nda hayat›n kökeniyle ilgili
ilk çal›ﬂmalar›n di¤er dünyalardaki yaﬂama iliﬂkin
ba¤lant›s› da görülmeye baﬂland›. Böylece astrobiyolojinin de temelleri at›lm›ﬂ oluyordu. Hâlihaz›rda Avrupa ve Amerikan Uzay Ajanslar›na ba¤l› alt birimlerce astobiyoloji çal›ﬂmalar› yürütülmekte. Bu konuda bizim de söyleyece¤imiz sözler var diyen Türk bilim insanlar› da yeni yeni at›-

lan ad›mlarla astrobiyoloji alan›na girdiler. Çekirdek grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Fizik ve Biyoloji Bölümleri ö¤retim üyelerinden Osman Demircan, Mehmet E. Özel, Edwin Budding (Carter Gözlemevi, Avustralya), Hilal Göktaﬂ ve Cüneyt Ak› ve yüksek lisans ö¤rencilerinden oluﬂan ÇOMÜ Astrobiyoloji Grubu, ayn› zamanda Erciyes ve Ege Üniversitesi’yle de iletiﬂim halinde. “Yaﬂam›n Kökeni” baﬂl›¤›yla seminerler düzenliyorlar. Bilim ve Teknik Kulübü olarak biz de bu toplant›larda ele al›nan konular›n
bir özeti ﬂeklindeki düﬂüncelerini Mehmet E.
Özel’den al›yoruz.
BTK: Tarihi perspektiften astrobiyolojiyi de¤erlendirirsek neler söyleyebiliriz?
M. Özel: Tarih boyunca farkl› kültürler, göklerde var olabilecek ak›ll› ve güçlü varl›klar düﬂünmüﬂler. Birçok efsane ve hikâyede göklerden
gelen ziyaretçiler, insanl›¤›n kendini Evren’in bir

parças› olarak görebilme arzusunun bir göstergesi olarak al›nabilir. Son beﬂ yüz y›lda bat› dünyas›nda oluﬂan yerötesi yaﬂamla ilgili görüﬂler Dünya’n›n Evren’deki tek yaﬂam adas› ve bütün varl›¤›n ve Evren’in merkezi oluﬂundan, Dünya benzeri çok say›da gezegen oldu¤una kadar de¤iﬂen
bir spektrumda yer al›r. Örne¤in, 17. yüzy›lda,
bilim yard›m›yla do¤an›n anlaﬂ›lmas›n›n zevkine
en çok var›ld›¤› bir dönemde, Güneﬂ Sistemi gezegenlerinin kendi sakinleri oldu¤u görüﬂü geniﬂ
kabul görüyordu. Hollandal› tan›nm›ﬂ fizikçi Huygens, di¤er dünyalardaki hayat üzerine bir kitap
yazm›ﬂt›. Bu kitab›nda, o gezegenlerin öngörülebilen koﬂullar›nda yaﬂamlar›n› sürdürebilecek
canl›lar› tahmin etmeye çal›ﬂ›yordu. 18. yüzy›lda
Frans›z hiciv yazar› Voltaire, kahvalt›s›nda koca
da¤lar› midesine indiren dev bir Satürnlü’yü hayal ediyordu!
BTK: Bilimsel yönden geliﬂmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M Özel: Ele ald›¤›m›z ‘yer-ötesi hayat’ konusu çok-yönlü bir bilmece durumunda. Bir yandan
sürecin tek örne¤i olarak bildi¤imiz ﬂekliyle hayat ve onun yeryüzündeki serüveni (ortaya ç›k›ﬂ›
ve geliﬂimi) üzerine elimizde sa¤lam ipuçlar› var.
Di¤er yandan da ayn› sürecin yer-ötesinde olas›
di¤er ortaya ç›k›ﬂlar›na da¤›l›m›na göz atmak,
onlar hakk›nda daha fazla bilgiler edinmek istiyoruz. O zaman hayat›n yeryüzündeki fosil kay›tlar›ndan ve halen ulaﬂt›¤› evrelerden yararlanmak
ve di¤er öngörülerde bulunmak olas›. Bu tahmin
ve spekülasyonlar bilimsel verilere dayanmak zorunda. S›n›rs›z spekülasyonla bilimsel veri ve bulgulara dayanan spekülasyon aras›nda önemli
farklar oldu¤u hemen görülür. Bilgiyle yönlendirilen ve hayal gücünden çok fizik yasalar›yla s›n›rlanan bilimsel tahminler süreci bazen s›k›c› bile bulunabilir. Ancak geçmiﬂ baﬂar›lar›ndan da
h›z alan bilim, anlayabildiklerimizden ve eldeki
verilerden yola ç›karak, anlayamad›klar›m›z ve
fakat bilmek istediklerimiz hakk›nda bize tek yol
gösterici olarak görevini sürdürmekte.
Son birkaç yüzy›ld›r bilimsel birikime paralel
olarak oluﬂan yeni cesur anlay›ﬂ ve bilimsel bak›ﬂ
aç›s›n›n bizi, yeryüzündeki olaylar› yönlendiren
ve her an bizi gözetleyen (göz-kulak olan) bir
‘kozmik güç’e s›¤›nabilme olana¤›ndan mahrum
b›rakt›¤› söylenebilir. Evren‘e bu yeni bak›ﬂ pers-
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Astrobiyoloji kavram haritas› (Arif Solmaz taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.)

pektifinin oluﬂmas›nda bilim ve bilimciler genelde
yönlendirici roller üslendiler. Bilim, insanl›¤a, do¤aya hakim olabilme, çevresini de¤iﬂtirebilme gücü verdi ve daha iyi yaﬂam olanaklar›yla donatt›.
‹nsanl›k olarak, artan bu gücümüzle birlikte yeni
sorumluluklar da duyma¤a baﬂlad›k. Örne¤in, insanl›k olarak, içinde yaﬂad›¤›m›z çevreyi ve Dünya’y› kendimize karﬂ› koruma gere¤inin fark›na
varma¤a baﬂlad›k!
BTK: Üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›n›z konular neler?
M Özel: Bütün Evren’de yaln›z bir tek hayat
ﬂekli biliyoruz: Dünya üzerindeki hayat. Kökü ve
genetik organizasyonlar› aç›lar›ndan bir birlik
oluﬂturan dünya canl›lar›, etkileyici bir basitlikteki temel yap›lar üzerinde yükselen ola¤and›ﬂ› bir
karmaﬂ›kl›k gösterirler. Karmaﬂ›kl›¤›n kökeninde,
milyarlarca y›ll›k evrimin birikimi, basitli¤in kökenindeyse hayat›n yap›s›na giren farkl› atom ve
moleküllerin oldukça s›n›rl› say›s› bulunur. Hayat›n baﬂka y›ld›z sistemleri ve gezegenlerdeki ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimi üzerinde yap›lan tahminler ve
öngörüler basitlik ve karmaﬂ›kl›k aç›s›ndan daha
yak›ndan incelenmek durumundad›r. Bu çabada,
önce evrimin gezegenimizdeki geçmiﬂini belirlemek, daha sonra bu bilgiyi Evren’de mümkün olabilecek ve yeterince bilgi sahibi olamad›¤›m›z yaﬂamla ilgili durumlara uygulamak durumunday›z.
Hayat›n kökenini araﬂt›rmada en önemli ipucu ﬂu:
Basit monomerlerin (yap›taﬂlar›n›n) bir bölümü
‘sa¤lak’ (sa¤-el simetrisinde), bir k›sm› da ‘solak’
(sol-elli) olabilir. Bu iki farkl› konumlu moleküller
aras›nda taﬂ›d›klar› atom say›lar› ve dizilimleri
aç›s›ndan bir fark bulunmaz. Fakat, molekül içinde baz› atomlar›n konumlar›, sa¤ ve sol eldiven
çiftleri gibi birbirlerinin aynadaki yans›mas›na
benzer ﬂekilde ‘nüans’ gösterirler. ‹lginç olan,
yeryüzündeki hayat›n monomerleri her zaman

‘solak’, yani sol-elli cinstendir.
Biyolojik kökenli bütün monomerler sol-elli
olduklar› halde, biyolojik olmayan ﬂekilde oluﬂan
ya da laboratuvarlarda oluﬂturulan monomerlerde
eﬂit oranlarda sa¤ ve sol-elli türler bulunur. Hayat›n baﬂlang›c›nda, olas›l›kla ﬂans eseri oluﬂan bu
ilk seçimin, yeryüzü kökenli bütün biyolojik ve organik kökenli moleküller için geçerli oldu¤u biliniyor. Uzaydan gelen baz› karbonlu meteoritlerde
baz› amino asitlere rastlanm›ﬂ; örne¤in, 1972’de
Avustralya’ya düﬂen ‘Murchison’ meteoritinde bu
görülmüﬂ. Bu meteordaki amino asitlerin eﬂit
miktarlarda sa¤ ve sol-elli olduklar› görülmüﬂ.
Monomerlerin daha büyük moleküller oluﬂturma
ﬂekilleri, sonuçta canl› ve cans›z madde aras›ndaki fark› yaratan yolda önemli bir ad›m olarak kabul edilmekte. Bu fark›n canl› moleküllerin gereksinimi olan yüksek miktarlarda bilgi depolama ve
aktarma (transfer) için bir temel oluﬂturdu¤u görülmekte. Depolama ve aktarmada atom tiplerinin yaratt›¤› ‘kompozisyon’ kadar, moleküllerin
oluﬂturdu¤u yap›lar›n da etkin oldu¤u düﬂünülmekte.
Burada yine, yeryüzündeki hayata ait di¤er
bir ay›rtedici ‘basitlik’ gündeme gelmekte: Mümkün olan çok yüksek (milyonlarca ...) say›daki
farkl› amino asitlerden yaln›z 20 tanesi hayat›
oluﬂturan temel yap›lanmada görev almakta. Di¤er taraftan, ortalama bir protein molekülü, yaklaﬂ›k 100 kadar amino asitten oluﬂmakta. Yani,
amino asitler 20100 farkl› ﬂekilde yarat›labilirler.
Bütün Samanyolu içindeki atomlar› say›s›ndan
çok büyük olan bu süper-astronomik say›ya karﬂ›l›k, yaﬂayan organizmalar›n 204 (~ 100.000)’den
daha az say›daki farkl› protein molekülüyle yetindikleri görülmekte! Özetle söylemek gerekirse,
kulland›¤› moleküller aç›s›ndan, hayat, ola¤anüs-

tü seçici davranmakta. Bu, bildi¤imiz ﬂekliyle hayat›n çok önemli bir özelli¤i.
Bütün bu karmaﬂ›k moleküllerde, karbon atomu yaﬂam›n temelini oluﬂturur. Karbonsuz, bildi¤imiz ﬂekliyle hayat›n varolmas› mümkün görülmüyor. Bunun temelinde de, karbon elementinin,
bir dizi de¤iﬂik elementle büyük ve karmaﬂ›k yap›l› moleküller oluﬂturabilme kabiliyeti yatmakta.
Molekül yap›s›ndaki bu de¤iﬂik ﬂekilleﬂebilme ve
karmaﬂ›kl›k özellikleri, bir yandan, maddenin bu
konumunun (konfigürasyon’unun) kendi benzeri
ya da t›pk›s›n› (kopyas›n›) üretebilmesini sa¤larken, organizman›n canl› kalabilmek için, oluﬂturmak ya da ortamda mevcutlardan seçmek zorunda oldu¤u (kendisi için gerekli kimyasal enerjiyi
de sa¤layacak olan) bileﬂikleri yaratabilmek ve
‘al›koyabilmek’ becerilerine temel oluﬂturmakta.
BTK: Astrobiyolojide son dönemde yaﬂanan
geliﬂmeler hakk›nda sonuç olarak neler söylenebilir?
M Özel: Evren’de hayat› ve kökenini araman›n profesyonel bilimciler kadar s›radan bütün
her yaﬂtan insan için de en merakl› ve çekici konulardan biri oldu¤unda san›r›m ço¤u kimse
hemfikir. Biraz bilgi sahibi herhangi bir kiﬂi, yerötesi canl›lar ve özellikle de ak›ll› canl›larla temas haberiyle heyecanlan›r. Birçoklar› için, yerötelilerle temas ve haberleﬂme, insanl›¤›n gelece¤ine b›rak›lm›ﬂ en önemli serüven. Bu kategoride bir olay, bilimde, teknolojide ve büyük bir olas›l›kla, sosyal konularda yeni ufuklar›n, bilgi ve
olanaklar›n da baﬂlang›c› olabilecek. Fakat SETI
çal›ﬂmalar›nda çok sab›rl› olmak gerekiyor ve bunun nedeni de, program›n onlarca, hatta yüzlerce y›l sürebilecek olmas›. Öte yandan, konunun
özündeki büyüleyici çekicilik, her yaﬂtaki ve her
konudaki ö¤rencileri bilimi ö¤renmeye ve anlamaya teﬂvik eden bir m›knat›s görevi de üstlenmiﬂ. Dünya ve d›ﬂ›ndaki yaﬂam› araﬂt›rma çok
farkl› bilimsel ve teknolojik disiplinleri birlikte
ele almay› ve bunlar›n sentezini gerektiriyor. Bu
alanlar, temel fizik, kimya, biyoloji ve astronomi
yan›nda, iklim ve atmosfer bilimleri, ekoloji, evrim, uzay yolculu¤u teknolojileri, radyo teleskoplar›n iﬂleyiﬂ ilkeleri, bilgisayar teknolojileri, sinyal analizi, kriptoloji, hatta dil ve dilin do¤as›…gibi, hemen geniﬂ bir listeye ulaﬂmakta. Bu
nedenle, dünya d›ﬂ› yaﬂam›n kökeni konusu, dünyada çeﬂitli düzeylerdeki e¤itim kurumlar›nda
(baﬂta orta ö¤retim ve üniversitelerde olmak üzere) yayg›n olarak okutulan bir konu haline gelmiﬂ durumda. Bu derslere kay›tlardan, konunun
gençleri özellikle çekti¤ini ve onlar› bilim ö¤renmeye özendirdi¤ini anl›yoruz. Bu ba¤lamda bahar döneminde ÇOMÜ Terzio¤lu Yerleﬂkesi’nde
Bilgi Merkezi bünyesindeki “Ak›ll› S›n›flar”da
gerçekleﬂtirilecek lisans ve lisansüstü dersleriyle
bu tür konularda gerek ulusal, gerekse uluslararas› düzeyde bilgi paylaﬂ›m›n› gerçekleﬂtirmeyi
düﬂündü¤ümüzün müjdesini verebilirim. Bilindi¤i
gibi bu tür teknoloji donan›ml› s›n›flarda iﬂlenen
dersler an›nda ‹nternet arac›l›¤›yla temas halindeki di¤er kurum ve kuruluﬂlara iletilebilmekte.
Yeni e¤itim ve ö¤retim döneminde “Ça¤daﬂ Astronomi, Evrende Yaﬂam ve Astrobiyoloji” lisans
ve lisansüstü derslerinin ak›ll› s›nflarda iﬂlenmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar›m›z da sürüyor.
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‹TÜ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Kongresi
‹TÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, bu
y›l ikincisini düzenleyece¤i Moleküler Biyoloji ve
Genetik Kongresi’nin haz›rl›klar›na ilk kongrenin
baﬂar›s› ve sorumlulu¤uyla devam ediyor. Kökleﬂerek ve güçlenerek daha büyük iﬂlere imza atmaya aday ‹TÜ-MBG Kulübü, 28-31 A¤ustos tarihleri aras›nda, ‹TÜ Ayaza¤a Yerleﬂkesi’nde sizleri bekliyor.
Kongrede moleküler biyoloji, biyoteknoloji,
nanobiyoteknoloji, biyobenzetim(biyometics), biyoinformatik, biyomedikal, kök hücre, bilim eti¤i, biyoremediasyon, t›bbi genetik, ekoloji ve evrimsel konularla ilgili sunumlar, çal›ﬂtaylar, seminer programlar› ve konferanslar yap›lacak.
‹lgilenenler için: Fatma Özgün - fatoshh_90@yahoo.com
web: http://www.mbgkongre.itu.edu.tr/

Malzeme Günleri 2’nin kapan›ﬂ› ard›ndan topluluk üyesi gençler birarada...

Baﬂar›l› Bir Topluluk….
ODTÜ Malzeme
Bilimleri Toplulu¤u
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Toplulu¤u, metalurji ve malzeme mühendisli¤i ve ilgili alanlar hakk›nda bilimsel araﬂt›rmalar yapmak, metalurji ve malzeme bilimlerini
tan›tmak, günlük hayatta kulland›¤›m›z malzemelerin temel bileﬂenleriyle ilgili bilgi vermek için
kurulmuﬂ. Topluluk üyesi gençlerin hedefiyse, insanlar aras› etkileﬂimi kolaylaﬂt›rmak ve her anlamda sosyo-kültürel birikimlerini geliﬂtirmek.
Bu temel amaç ve hedefleri do¤rultusunda, kurulduklar› günden beri birçok önemli etkinli¤e de
gerçekleﬂtirdiler. Örne¤in, “Malzeme Günleri Ö¤renci Kongreleri” düzenliyorlar. Onlar, gerek
akademik yönden gerekse sosyal bak›mdan kendilerini bu kongreler sayesinde oldukça geliﬂtirdiklerini düﬂünüyorlar. Malzeme Günleri Ö¤renci Kongreleri’nin ilki 8-9 Haziran 2006’da, ikincisi 21-22 Haziran 2007’de düzenlenmiﬂti.
2008’de de, 19-20 Haziran tarihleri aras›nda,
ODTÜ Kampusu’nda bir araya gelecekler.
Bu etkinlik Türkiye'deki metalurji ve malzeme mühendisli¤iyle ilgili alanlarda okuyan ve bu
konularla ilgili araﬂt›rmalarda çal›ﬂan ö¤rencileri
de bir araya getirecek. Bu sayede, bilgilerini ve
tecrübelerini paylaﬂacaklar. Etkinlik, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i C Anfisi ve giriﬂ
salonunda gerçekleﬂecek. Bu kongrede sunum
yapmak ya da kat›l›mc› olarak kongreye kat›lmak

isteyen herkes bir form doldurmak durumunda.
Etkinlik, ve toplulukla ilgili bilgi almak isteyenler
http://www.odtumbt.com/malzemegunleri/
adresinden ayr›nt›l› bilgiye ulaﬂabilirler. Ayr›ca iletisim@odtumbt.com e-posta adresinden ve
(312) 210 60 13/6013 telefon numaras›ndan
da bilgi almak olas›.
ODTÜ Malzeme Bilimleri Toplulu¤u’nun, Hytech Racing Tak›m› da var. Bu tak›m, 2006 y›l›n›n Eylül ay›nda de¤iﬂik disiplilerden gelen mühendislik ö¤rencilerinin kat›l›mlar›yla çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. TÜB‹TAK'›n ilkini düzenledi¤i Hidromobil07 yar›ﬂ›nda yar› finalde 3.lü¤ü ve finalde
4.lü¤ü kazand›lar. Tak›m, ilk y›l›nda farkl› disiplinlerde çal›ﬂmalar›n› sürdüren ö¤renci, akademisyen ve mühendislere tak›m çal›ﬂmas›n› ö¤reterek, nas›l verimli sonuç al›naca¤›n› gösterdi.
Bunun için, üretim süreçleri planland›, yap›lacak
çal›ﬂmalar bir proje takvimine dönüﬂtürüldü,
üretimde kullan›lacak mühendislik malzemeleri
ve bunlara ait süreçler belirlendi, test edildi.
Elektronik sistemlere, yak›t hücresine ve hidrojen depolamaya ait gerekli ekipmanlar sa¤land›.
Tüm bu süreç içerisinde üretim ve tasar›m çal›ﬂmalar›nda pek çok teknik personel ve kuruluﬂun
maddi ve teknik deste¤ini ald›lar ve sonuçta da
önemli bir baﬂar› elde ettiler. ﬁimdi de TÜB‹TAK’›n 2008 y›l›nda düzenleyece¤i yar›ﬂa haz›rlan›yorlar ve konuyla ilgili firmalardan maddi ve
teknik destek beklediklerini söylüyorlar.
Onlarla ilgili olarak, http://www.odtumbt.com/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

RLC Seminer Günleri’08
“Teknolojinin geliﬂimine ivme kazand›rmak
için!”, Y›ld›z Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Ö¤renci Kolu, 4. RLC Seminer Günleri organizasyonu, 18-19 ﬁubat tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde, 20-22 ﬁubat tarihlerinde ise Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirecek.
2005 y›l›nda “Elektronik Günleri” olarak baﬂlayan RLC Seminer Günleri, zamanla elektrik,
elektronik, otomasyon sistemleri ve biliﬂim alanlar›nda geniﬂ bir kitleye yay›ld›.. Her geçen y›l kat›l›mc› kitlesiyle profesyonelleﬂen bir yap›ya sahip olan bu organizasyon, Türkiye’de ö¤renci-firma, sanayi-üniversite iﬂbirli¤ini gerçekleﬂtirmesi
aç›s›ndan oldukça önemli bir yere sahip.

‹lgilenenler için: Nazmiye Kopacak
YTÜ IEEE Ö¤renci Kolu Elektrik Mühendisli¤i Bölümü
http://ieee.yildiz.edu.tr

ILTEK Günleri’08
Y›ld›z Teknik Üniversitesi IEEE Ö¤renci Kolu,
3. ILTEK (‹letiﬂim Teknolojileri) Seminer Günleri
organizasyonu, 3-6 Mart tarihlerinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryum ve Sergi Salonu’nda
üniversite ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂecek. Günümüz telekomünikasyon ve biliﬂim teknolojilerinde uzman firmalar›n gerçekleﬂtirece¤i
teknik seminerlerle üniversite-sanayi ortakl›¤›n›
devam ettiren YTU-IEEE Ö¤renci Kolu, 7-9 Mart
tarihlerinde de ILTEK’08 kapsam›nda kariyer günü, paintball turnuvas› ve ‹stanbul gezisi düzenleyecek.
Sektörün sayg›n firmalar›n›n yer alaca¤› bu
organizasyona kat›lmak isteyenler, YTÜ IEEE Ö¤renci Kolu’yla ba¤lant› kurabilirler.
‹lgilenenler için: Nazmiye Kopacak
YTÜ IEEE Ö¤renci Kolu Elektrik Mühendisli¤i Bölümü
http://ieee.yildiz.edu.tr
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Hidromobil 07’de,
finalde
4. oldular.

Düzeltme: Yeni Ufuklar Ocak 2008 say›s›nda
"Bitkilere Gen Aktar›m›" baﬂl›kl› yaz›da verilen
referanslarda, Köseo¤lu "Kösesakal"; Unlu "Ünlü"; Altu¤u "Altu¤" ve sayfa 8’de, üst sa¤da yer
alan resimlerin alt›ndaki histogramlarda y ekseninde konsantrasyon birimi olarak verilen (g/ml)
(μg/ml) olarak düzeltilecektir.

