Türkiye’den Haberler

TÜBİTAK
Kitaplığı
Projesi Başladı

kapsamında yerel idarelerden tek beklenen
kütüphane altyapılarının hazır olması.
Bu amaçla Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet
Aydın tarafından tüm valiliklerle ilişkiye
geçilerek kütüphanesi olmayan okulların
saptanması ve kütüphane altyapılarının
kurulması yönünde katkılarının
beklendiğini belirten bir yazı gönderildi.

Ezra Kılınç

T

üm Türkiye’yi TÜBİTAK Popüler Bilim
Yayınları ile buluşturacak TÜBİTAK
Kitaplığı projesi, 22 Ocak 2009 tarihinde
Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın
Konya, Sare Özkaşıkçı Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu’nun kütüphanesinde yaptığı
açılış töreniyle başladı. Projenin tanıtılması
ve öneminin belirtilmesi amacıyla Konya
Konukevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törenin ardından Devlet Bakanı Prof. Dr.
Mehmet Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Nüket Yetiş, Konya Vali Vekili Mustafa
Karabacak, Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sanayi
Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve
TÜBİTAK üst düzey yetkililerinin katılımıyla
Sare Özkaşıkçı Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.
TÜBİTAK Yayınlarıyla
Bilim Her Yerde...
Toplumumuzda bilime yönelik
olumlu bir yargı oluşturarak, öncü
bireylerin yetişeceği bir bilgi toplumunun
oluşmasına destek olmak amacıyla,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) popüler bilim
yayınlarını ülke çapında ücretsiz olarak
dağıtacağı bir bağış projesi başlattı.
Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde
yerel yönetimlerin katkılarıyla
gerçekleştirilen bu projeyle, 81 ildeki il, ilçe
ve kasaba halk kütüphaneleriyle Türkiye
genelinde 593 yatılı ilköğretim bölge
okuluna (YİBO), TÜBİTAK Popüler Bilim
Yayınları’ndan oluşan birer kütüphane
kuruluyor. Her kütüphaneye ortalama 500
kitap ve derginin gönderileceği ilk toplu
bağışın ardından, kurumun yayımlayacağı
bütün kitap ve dergiler bu kütüphanelere
gönderilmeye devam edecek.
İlk aşamasında 593 yatılı ilköğretim
bölge okulunda eğitim gören 265.000
öğrenciye ulaşacak olan kampanya
kapsamında altyapısı hazır olan okul
kütüphanelerine TÜBİTAK Popüler
Bilim Yayınları bağışlanacak. Bu proje

16

Türkiye’ deki tüm yatılı ilköğretim
bölge okulları ile bu okulların bulunduğu
il, ilçe ve kasaba kütüphanelerinde
kurulacak TÜBİTAK kitaplığı geniş
bir okur kitlesiyle buluşturulacak.
Bu projeye Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya Milli
Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı,
Kültür Bakanlığı ve PTT Genel
Müdürlüğü destek veriyor.

TUG’dan
Karanlık Enerji
Kanıtına Katkı
Halk Kütüphaneleri de
Proje Kapsamında
Projeyle yalnızca yatılı ilköğretim
bölge okullarında okuyan öğrencilerimiz
değil, tüm Türkiye TÜBİTAK Popüler
Bilim Yayınları ile buluşturuluyor. Türkiye
genelindeki 1158 halk kütüphanesine
de ulaşılacak projeyle her kütüphaneye
aynı şekilde ortalama 500 adet TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayını bağışlanarak bilime ve
bilim okur-yazarlığına ilişkin farkındalığın
toplumun tüm kesimlerinde yaratılması
ve yaygınlaştırılması sağlanacak.
Pilot İl Konya
Ülke genelinde başlatılan TÜBİTAK
popüler bilim kütüphaneleri kurulması
projesi ilk olarak Konya’da yaşama
geçiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya İl Kültür Müdürlüğü ve Konya İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu
etkin işbirliği sayesinde kütüphanelere
her türlü lojistik ve kurulum desteğinin
verildiği proje kapsamında ilk aşamada
Konya ilindeki 11 yatılı ilköğretim bölge
okulunda okuyan 3470 öğrenciye
ulaşılıyor. Ayrıca Konya’da bulunan
38 kütüphanede (il, ilçe ve kasaba
kütüphaneleri) kurulacak kitaplıklarla
çok daha geniş kitlelere de ulaşılması
amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya İl Kültür Müdürlüğü ve Konya
Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğindeki
yerel idarenin toplumda bilimin
yaygılaştırılması konusunda sergilediği
gönüllülük ve motivasyon pilot
il olarak Konya’nın seçilmesinde
etkili oldu. Konya’da yapılan açılışın
ardından, projeyle 2009 yılı içinde

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

R

usya, Danimarka, ABD ve Şili’den bir
grup bilim insanı, Alexey Vikhlinin’in
liderlik ettiği çalışmalarında karanlık
enerjinin gökada kümelerinin gelişimini
geciktirdiğini öne sürüyor. Gökada
kümelerinin büyümesinin son 5,5 milyar
yılda yavaşladığını keşfettiklerini söyleyen
Alexey Vikhlinin, bu yavaşlamanın aslında
karanlık enerjinin bir göstergesi olduğunu
belirtiyor. Karanlık enerji henüz yeterince
anlaşılabilmiş değil. Yine de bilim insanları
karanlık enerjinin Einstein’ın önerdiği
kozmolojik sabite yakın bir itici kuvvetle
ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Bu, “boşluk”
olarak da tanımlanan uzay ortamında itici
bir kuvvetin olduğu anlamına geliyor.

Araştırmada gözlenen gökada kümelerinden biri olan
740 milyon ışık yılı uzaktaki Abell 85’in birleştirilmiş
X-ışını ve optik görüntüsü.

Bilim ve Teknik Şubat 2009

Son on yılda yapılmış gözlemler evrenin
genişlemesinin hızlandığını gösteriyor.
Çalışmalarında Chandra uydusunun X-ışını
gözlemlerinin yanı sıra, TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi’nde (TUG) yaptıkları optik
gözlemleri de kullanan araştırmacılara
göre tüm verilerin bir araya gelmesiyle,
karanlık enerjinin kozmolojik sabitle
ilişkili olduğunu gösteren en güçlü kanıt
bulundu. Kozmolojik sabit, evrenin
neden genişlediğini açıklayabilmek için
Einstein’ın kendi kuramını düzeltirken
kullandığı bir sabit. Bilim insanlarının
bu çalışması gizemli karanlık madde
olgusuna yeni bir bakış açısı getirdiği
gibi karanlık enerjinin kozmolojik sabit
olarak yorumlanması görüşünü de
destekliyor. Bir başka deyişle, bulgular
karanlık enerjinin evrendeki tüm maddeyi
ittiğini gösteriyor. Bu itme sürecek
ve çok uzak gelecekte, yakınımızdaki
Andromeda dışında Dünya’dan
görülebilecek hiçbir gökada kalmayacak.

Akademik
Bilişim 2009
Duran Akca

H

arran Üniversitesi 11-13 Şubat 2009
tarihleri arasında “Akademik Bilişim
2009” konferansına ev sahipliği yapacak.
Akademik Bilişim 2009 konferansı,
üniversitelerde bilgi teknolojileri
konusunda çalışan ilgili grupları bir
araya getirerek bilgi teknolojilerinin
altyapısını, kullanımını, eğitim ve üretimini
tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak,
deneyimleri paylaşmak ve ortak politika
oluşturmak amacıyla düzenleniyor.
Konferansta davetli bildiriler, eğitim
seminerleri ve yapılandırılmış çalışma

grubu, açık oturum türü etkinlikler
yer alacak.
Konferans yeri: Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
http://ab2009.harran.edu.tr/

Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı
Kabatepe Tanıtım Merkezi

Fikir Projesi
Yarışması
Duran Akca

yenilikçi çözümler getirilmesi, geliştirilen
senaryo ve sunum tekniğiyle uyumlu
müze ve simülasyon merkezinin
mimari tasarımının hazırlanması ve
bu alanda etkinlik gösteren güzel
sanatların teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Birinciye 150.000 TL, ikinciye 100.000
TL ve üçüncüye de 50.000 TL ödül
verileceği yarışmada beş projeye de
30.000 TL’lik mansiyon ödülü verilecek.
7 Ocak’ta şartnamesi yayımlanan
yarışma için son proje teslim
tarihi 14 Mayıs 2009.
Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için:
A: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık
Müdürlüğü Kat:1, Söğütözü Cad. No: 14/E, Ankara
T: (312) 207 60 58- 207 60 10- 207 59 83
F: (312) 207 59 81- 207 67 10
geliboluyarisma@gmail.com

Ç

evre ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından serbest, ulusal ve
tek kademeli “Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi
Fikir Projesi Yarışması” açıldı. Yarışmanın
amacı, Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı içinde yer alacak Kabatepe
Tanıtım Merkezi’nin tasarlanması,
merkezde sunulacak Çanakkale
Savaşı’na yönelik bir senaryonun elde
edilmesi ve senaryonun sunumuna
ilişkin düşüncelerin geliştirilmesi.
Hazırlanacak senaryo çerçevesinde,
Çanakkale Savaşı’nın öncesinin,
savaşın yaşandığı anın ve savaşın
sonrasının senaryoda öngörülen
panoramik, simülasyon, animasyon
ve başka sunum teknikleri kullanılarak
sergilenmesi ve sunulması bekleniyor.
Yarışma yoluyla, Kabatepe Tanıtım
Merkezi’nde anlatılacak temalara ilişkin
verilen kaynak dokümana bağlı kalınarak,
savaştan bazı anektotlar kullanılarak
değişik düşünce ve senaryoların üretilmesi,
senaryoların sunum tekniklerine

III. Ulusal
Antropoloji
Kongresi
Duran Akca

A

ntropoloji Derneği tarafından
“1980’den Bugüne Türkiye’nin
Değişim Yılları, Değişen Değerler, Kültürel
Pratikler, Yaşam Tarzları, Siyasalar” başlıklı
kongre 7-9 Nisan 2009 tarihleri arasında
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
III. Ulusal Antropoloji Kongresi’nin
amacı, 1980’den bugüne Türkiye’de
yaşanan değişim süreci ve yeni oluşumlarla
dünyadaki değişimlerin etkileşiminin
eleştirel bir perspektifle tartışılabileceği
bilimsel bir ortam sağlamak.
Kongre için önerilen başlıca temalar iç
ve dış göç, kent, yoksulluk, popüler kültür,
aile ilişkileri, inançlar, eğitim, sanat, sosyal
sorunlar, demokrasi, birey-devlet ilişkisi
sivil toplum gibi başlıklardan oluşuyor.
Ayrıca, “Yazılı Medyada Türkiye’nin
Değişim Yılları” sergisi ve “Yitip Giden
İstanbul” adlı, İstanbul’un hızla dönüşen
semtlerinden sokaklar, evler ve mimari
ayrıntıları kapsayan bir fotoğraf
gösterisi sunulacak.

http://www.antropoloji.net
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