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“...Genciz, güzeliz ve çok heyecanl›y›z... Tam da üretebilecek, bir fleyleri düzeltebilecek k›vamday›z... T›pk› sizler gibi... diyerek ifle koyuldular ve 100 YTL'ye Okul yapt›r›yorlar... Ama iflin bafl›ndalar ve desteklerinize ihtiyaçlar› var...
Bu röportaj› okuduktan sonra siz de içinizde tarif edilemez bir
fleylerin harekete geçti¤ini hissedeceksiniz...” Biz hissettik ve
onlar›n yan›nday›z, sizlerin de ayn› görüflte olabilece¤inizi
bildi¤imizden bu projeden haberdar olun istedik.

100 YTL’ye 1 Okul Yapt›rmak ‹ster misiniz?

Merhaba bize öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Bizler üniversite mezunlar›y›z. Türkiye’nin farkl› yörelerinden kopup gelen, farkl› renklerde, farkl› yafllarda, farkl› görüfllere
sahip, olaylara farkl› aç›lardan bakan bireyleriz... Farkl›l›klar›m›z›n yan›nda asl›nda o
kadar çok ortak noktam›z var ki birlikte hareket etmememiz için hiç bir neden yok.
Genciz, güzeliz ve çok heyecanl›y›z... Tam
da üretebilecek, bir fleyleri düzeltebilecek
k›vamday›z... T›pk› sizler gibi...
100 YTL’ye 1 okul isimli bir projeniz
var. Bize bu projeden bahseder misiniz?
Proje nas›l do¤du? Projenin mimarlar› kimler?
Kat›l›mc›lar›n›n küçük katk›lar›ndan kocaman bir baflar› elde etmeyi amaçlayan bu
proje, ça¤›m›z›n en güçlü iletiflim organ› internette, baflta ODTÜ olmak üzere birçok
üniversitemizin ev sahipli¤inde, vicdanlar›m›z›n harekete geçmesinden do¤du. Bu projenin mimarlar› gerçek mimarlar, mühendisleri çiçe¤i burnunda mühendisler, planlay›c›lar› gelece¤in planlamac›lar›… Yani kat›l›mc›lar›n›n ayn› zamanda fikirsel destek verebildi¤i ve projenin gidiflini yönlendirebildi¤i
bir proje "100YTL’ye Okul Projesi"...
Her kat›l›mc›n›n kendine göre amaçlar
belirleyebilece¤i projemizin amaçlar›n› flu
cümlelerle ifade etmek istiyoruz: Yak›ndan
uza¤a, varl›ktan yoksullu¤a, bilgiden cehalete bir köprü kurmak; yok sayman›n ve f›rsat eflitsizli¤ini kan›ksaman›n sorunlar› çözemeyece¤ini görüp, baflkalar›n›n da yaflamlar›nda güzel fleyleri hak ettikleri gerçe¤ini
hat›rlatmak; hayata farkl› aç›lardan bakan
bireylerle ayn› hedef do¤rultusunda bir araya gelerek somut bir ifle imza atmak. Bunlar projemizin bafll›ca amaçlar›.

Bir de merak etti¤imiz; sizin de siteniz de yer verdi¤iniz “Yol Haritan›z” var. Bu harita nedir?
Yol haritam›z, amaçlar›m›z› gerçeklefltirmede uygulayaca¤›m›z yöntemleri tan›mlar
ve bunlar› belli bir planlamaya tabi tutar...
Yol haritam›z› da di¤er fleyler gibi sürekli
güncellemeye ve gelifltirmeye çal›flmaktay›z.

Projelerinize birlikte yön veriyorsunuz,
nas›l biraraya geldiniz, topland›¤›n›z belirli
yerler var m›?
Ço¤unlukla birbirlerini daha önceden tan›mayan insanlar›z. ODTÜ Mezunlar›n›n buluflma alan› olan bir forumda filizlenen bu
proje etraf›nda bir araya geldik. Dünyan›n
dört bir yan›ndan internet vas›tas›yla hiç de
küçümsenmeyecek katk›lar› olan kat›l›mc›lar›m›z var. Örne¤in internet sitemizin teknik
altyap›s› ve yönetimi Amerika’da doktoras›n›
yapmakta olan bir arkadafl›m›z taraf›ndan
sa¤lanmakta... Ankara ve ‹stanbul’da yaflayan mezunlar olarak 100 YTL’ye Okul Projesini hayata geçirebilmek için her hafta ODTÜ
Mezun Dernekleri’nde biraraya gelip çal›flmalar yapmaktay›z. Yapt›¤›m›z bu çal›flmalar

bize çok fley katmakta, ayn› zamanda vaktimizi böyle güzel bir iflle de¤erlendiriyor olman›n verdi¤i mutlulu¤u yaflamaktay›z.
Projenize Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Anka ra Valili¤i de destek veriyor. Bu destekten
biraz bahseder misiniz?
Projemizin önemli aflamalar›ndan arsa
tahsisi, inflaat projesi haz›rlama, yap› denetimi gibi konular› Milli E¤itim Bakanl›¤› ile,
Okul Yapt›rma Protokolü, kampanya oluflturma gibi konular› da Ankara Valili¤i ile
iletiflim halinde yürüttük ve bu protokol yap›ld› da.
Peki okulun yap›laca¤› yeri nas›l belirlediniz?
Okulu nereye yapaca¤›m›z konusu üzerinde uzun süren çal›flmalar›m›z oldu. Bütün
kat›l›mc›lar›n konuyla ilgili fikirlerini ve önerilerini almaya çal›flt›k. Ayn› zamanda Ankara’ya ba¤l› ‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleriyle
tek tek iletiflime geçerek okul ihtiyac› olan
yerleri belirledik. Okul yapt›raca¤›m›z yer
konusunda belli kriterler tan›mlay›p etkilerini “a¤›rl›k matrisi” yöntemiyle oluflturduk.
Bu kriterlerin en önemlileri a¤›rl›klar›yla
birlikte flu flekilde ifade edilebilir: Mevcut ve
gelecekteki derslik ihtiyac›, %25.1; Ankara'ya yak›nl›k, %20.8; Mevcut ve gelecekteki sosyo-kültürel altyap›, %20.7; ODTÜ-MD
ve ODTÜ ile ortak yap›labilecek sosyal ve
e¤itim etkinlikleri, %17.9; ‹htiyac› karfl›layacak büyüklükteki okulun tahmini maliyeti,
%5.7; MEB'den al›nacak ihtiyaç listesi, %
4.1; Olas› ayn› ba¤›fllar›n olas› yerdeki etkisi, %3.8; Ba¤›fl toplayabilme kolayl›¤›,
%1.9. Sonuç olarak Ankara ili, Sincan ilçesi, Ço¤lu köyü’ne 16 derslikli bir ilkö¤retim
okulu yapt›rmaya karar verdik. Bu karar›m›z› Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ilettik, onlar
da kabul ettiler.
Siz okulu yapt›rd›ktan sonrada iflfliin peflflii ni b›rakmay›p ve yard›m etmeye devam ede ceksiniz. Okulu yapt›rd›ktan sonra ne gibi
yard›mlar›n›z olacak?
Okul yapt›rmak projemizin ilk aya¤›n›
oluflturmakta. ‹nflaat sonras› iletiflimi çok
önemsiyoruz. Bu yüzden okulumuzun OD-

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
TÜ’ye yak›n bir yere yap›lmas›na özen gösterdik. ‹nflaas›n› tamamlayaca¤›m›z bu okulu kardefl okul olarak tayin edip, ö¤rencileriyle sosyal ve kültürel iletiflim kurmak projemize çok önemli bir anlam katacak. Bizim
az veya çok sahip oldu¤umuz, ve bulundu¤umuz yere gelmemizde büyük katk›s› olan
flans faktörünü do¤ufltan elde edememifl ne
kadar çok çocu¤a bu yolla destek olabilirsek
o kadar amac›na ulaflm›fl kabul edece¤iz
projemizi... Ömründe hiç tiyatroya götürülmemifl çocu¤un okuluna ücretsiz tiyatro götürmek, dershaneye gitme imkan› bulunmayan çocuklara ücretsiz kurslar vermek, ayaklar› üflüyen çocu¤a bot, kitap paras› bulamayan çocu¤a kitap, ilgiye muhtaç çocu¤a ilgi
götürmek projemizin ikinci aya¤›n› oluflturmakta. K›saca somutla soyutu ustaca birlefltirip, ihtiyac› olan çocuklar›n hayat›nda ve
kendi hayat›m›zda olumlu de¤ifliklikler yapmak en önemli hedefimizdir...
Ba¤›flflllar›n 100 YTL olmas› flflaart› var m›?
Tabiki hay›r. Herkes kendi durumuna gö-

re istedi¤i kadar ba¤›fl yapabilir. Sadece 1
YTL bile bizim için büyük bir ba¤›fl… Mesela ald›¤›m›z en büyük ba¤›fl 6 yafl›nda bir gönüllümüzden geldi, ‘yap›lacak okulun ö¤rencilerine verilmek üzere bir çikolata…’
Projeye destek vermek için ODTÜ ö¤rencisi ya da mezunu olmak zorunda m›y›z? D›flflaar›dan herhangi birisi destekte bulunabilir mi?
Projemiz bütün duyarl› yurttafllar›n projesi... Yaln›zca maddi desteklerine de¤il ayn› zamanda fikirlerine ve manevi desteklerine ihtiyaç duymaktay›z... Ço¤unlukla ODTÜ
mezunu olsak da projemizin ve toplant›lar›m›z›n kap›s› herkese sonuna kadar aç›k...
Örne¤in aram›zda sürekli biraraya geldi¤imiz Hacettepe, Gazi, ‹stanbul Teknik ve Y›ld›z Teknik üniversitelerinden mezun arkadafllar›m›z var, projenin yürütülmesi ve yönlendirilmesinde onlar›n da ciddi katk›lar›
var. Projeye gönüllü olarak destek vermek
ve bizimle beraber çal›flmak isteyen herkes
sadece bir telefon veya e-postayla bize ulaflabilirler.

Projenize maddi manevi destek vermek
isteyen gönüllüler neler yapma l›?
Aram›za kat›lmak isteyenler ifle www.okulayuzverin.org sitesine t›klayarak bafllayabilirler. E¤er arzu ederlerse çal›flmalar› daha
yak›ndan takip edebilmeleri ve müdahil olabilmeleri için yahoo e-posta grubumuza üye
olabilirler... Ayr›ca ODTÜ Mezunlar› Derne¤i
ve ‹stanbul ODTÜ Mezunlar› Derne¤i projemize destek olmak amac›yla ba¤›fl hesap numaralar› açt›lar. Konuyla ilgili detayl› bilgileri internet sitemizde bulabilirsiniz.
Son olarak sizin eklemek istedikleriniz...
Sitemize t›klay›n, e-posta grubumuza üye
olun, toplant›lar›m›za kat›l›n, aktivitelerimizde yer al›n… Gelin hep birlikte bir mucize
gerçeklefltirelim ve 100YTL’ye kocaman bir
okul yapt›ral›m... Fikirlerinize, heyecan›n›za,
coflkunuza, deste¤inize ve bizimle birlikte
çal›flacak gönüllülere ihtiyac›m›z var...
Üye olun; 100ytlokul@yahoogroups.com
Telefon edin; ODTÜ Mezunlar Derne¤i/Ankara Tel:(312) 286 79 79
Sertan Aygün 533 552 56 81 - Tunahan K›r›lmaz 536 263 31 68,
Funda Yetkin 532 569 70 04

layabiliyorlar. Bu nedenle bu çal›flmada yap›
olarak klorofile çok benzeyen molekülleri
sentezleyerek fotovoltaik piller elde ettik.”
FMV Özel Ifl›k Lisesi’nde baflar› bursuyla
okuyan Günefl Parlakgül ve Burak Çelik, bu
baflar›lar›yla ald›klar› ödüllerin yan› s›ra 14
puan ÖSS yerleflme katk› puan› da hak ettiler.

Ö¤rencilerin Yaratt›¤› Bir Dergi:
UZGÖRÜ
2006 y›l› TÜB‹TAK-B‹DEB Ortaö¤retim
Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas›’nda derece alan üç proje, ABD/New
Mexico’da, 13–19 May›s tarihleri aras›nda
yap›lan, Uluslararas› Gençler Bilim ve Mühendislik Proje Yar›flmas› INTEL-ISEF (International Science and Engineering Fair)’de, yar›flt›lar. 50 ülkeden 1508 ö¤rencinin, 1212 projeyle kat›ld›¤› bu yar›flmada, ‹stanbul FMV
Özel Ifl›k Lisesi ö¤rencileri Günefl Parlakgül
ve Burak Çelik, Tak›m Projeleri yar›flmas›nda, Kimya dal›nda, “Yeni Nesil Günefl Pilleri”
projeleriyle dünya birincili¤i ödülünü ald›lar.
Kübra Karatop ve Bahad›r Dilber’in dan›flmanl›¤›nda projelerini haz›rlayan Günefl ve
Burak, çal›flmalar›nda yap› olarak klorofil
molekülüne çok yak›n olan tetra-fenilporfirin
(TPP) ile çinko tetrafenilporfirin (ZnTPP) moleküllerini sentezleyerek fotovoltaik piller elde etmifl ve bu iki pilin çeflitli renklerdeki ›fl›k
alt›nda ürettikleri gerilim ve ak›m› araflt›rm›fllard›. ZnTTP molekülü kullan›larak oluflturulan günefl pilinde en yüksek gerilim ve ak›m

beyaz ›fl›k alt›nda elde edilirken, TPP molekülünde k›rm›z› ›fl›k alt›nda elde edilmifl ve ayr›ca ZnTPP ile oluflturulan pile ön ve arkadan
s›cak bir cisim yaklaflt›r›ld›¤›nda gerilim ve
ak›m olufltu¤u saptanm›flt›. Yani projede, do¤ay› taklit ederek, günümüzde sahip olunan
teknolojiden daha ucuz, yüksek verimli ve
çevre dostu, organik esasl› günefl pili üretmenin yollar› araflt›r›lm›fl, ayr›ca, organik boyar
maddenin absorbance spektrumuyla ›fl›¤›n
dalga boyu aras›ndaki iliflkisi incelenmifl ve
Infrared (IR) bölgenin organik günefl pilleri
üzerindeki etkisi araflt›r›lm›flt›.
Günefl ve Burak, projelerinin önemini,
2006 y›l›nda TÜB‹TAK’a flöyle aç›klam›fllard›:
“Günümüzde kullan›lan fotovoltaik pillerde
yayg›n olarak silikon elementi kullan›l›yor.
Bu piller arac›l›¤›yla sa¤lanan enerji maliyeti,
genel olarak di¤er enerji kaynaklar›na göre
daha pahal› oluyor. Silikon esasl› günefl pillerinin ömürleri uzun da de¤il. Oysa, bitkiler
gereksinim duyduklar› enerjiyi çok uzun y›llar
fotosentez yaparak Günefl enerjisinden karfl›-

Üniversite ö¤rencilerinin kendilerini gelifltirebilece¤i teknik seviyesi yüksek denemelerden oluflturulup ülkenin her yan›ndaki üniversitelere iletilerek üniversiteler aras› teknik bilgi paylafl›m
ortam›n›n oluflmas›na katk›da bulunmak amac›yla, iki
ayda bir, 3000 tirajla yay›mlanan,
‹TÜ IEEE Ö¤renci
Kolu yay›n› olan bir dergi UZGÖRÜ. Elektrikelektronik ve bilgisayar konular›nda kendilerini gelifltirmek isteyenlerin Türkçe kaynak
s›k›nt›s›n› giderme yolunda önemli bir araç
olacak bu dergideki makaleler de lisans ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlan›yor.
‹lgilenenler için: ‹TÜ IEEE Ö¤renci Kolu
‹TÜ Ayaza¤a Yerleflkesi Elektrik Elektronik Fakültesi
Tel: (212) 285 36 80 E - posta : ieeesb@itu.edu.tr ‹TÜ IEEE Ö¤renci Kolu Ad›na Yrd. Doç. Dr. Turgay Alt›lar (altilar@itu.edu.tr),
Genel Koordinatör Murat Hac›o¤lu (hacioglumu@itu.edu.tr),
Editör Mert Güller (guller@itu.edu.tr), Dizgi Sorumlusu Onur Varol
(varolo@itu.edu.tr)

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: gulgun.akbaba@tubitak.gov.tr

Haziran 2007 31 B‹L‹M ve TEKN‹K

kulupHaz

25/5/5

21:9

Page 24

ODTÜ E¤itim Toplulu¤u geçti¤imiz ay Giresun’un Kuzgun ve Yozgat’›n Bahad›n Kasabas›’ndayd›lar.
Kitap sevdal›s› çocuklar›m›za, kitap götürdüler. Günlerce süren çabalar› sonucunda edindikleri yüzlerce
kitapla buluflturdular çocuklar›m›z›. Sizler de onlara, mehmetkuzu@gmail.com ileti adresiyle iletiflim kurarak ba¤›fllayaca¤›n›z kitaplar›n›zla destek verebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R K‹TAP KAMPANYASI

Uzun çabalar sonucunda yirmi iki koliyi,
kitaplarla doldurduk, art›k yola ç›kmak için
haz›rd›k ve Tirebolu’nun Kuzgun Köyü’ne
do¤ru yola ç›kt›k. Bizi muhtar ve okul müdüresi karfl›lad›. Güleryüzlü bu insanlar da asl›nda “ne için?” orada oldu¤umuzu anlamam›fl olacaklar ki, flaflk›n gözlerle bizlere bak›yorlard›. Amac›m›z belliydi: biz yirmi dört
ODTÜ’lü, köyde birçok olanaktan uzakta kalan, ama destek bulduklar›nda akl›m›z›n
ucundan bile geçemeyecek ifllere imza atabilecek ak›ll› ö¤rencilere kitap götürüp, onlar›n okuma al›flkanl›klar›n› gelifltirmede ve yar›nlara daha bilinçli, düflünen, araflt›ran ve
sorgulayan bireyler olarak yetiflmelerine katk›da bulunmak için oradayd›k. Bu bizim yar›nlar›m›z için gerekliydi ve bunu gerçeklefltirmek, bizi yar›nlara güven ve huzurla tafl›yacakt›. Asl›nda biz çok ilginç ya da kimsenin akl›na gelmeyecek bir fley yapm›yoruz.
Olmas› gerekeni, olmas› gerekti¤i gibi yap›-

yoruz. Birilerine bir kitap hediye etmek ya
da kütüphanelerimizde y›llarca tozu al›nmaktan baflka bir “ifllevi” olmayan ve oldu¤u yerde y›llarca tutulan, içlerindeki enerjileri bitirilen kitaplar› yeniden canland›rmak için çal›fl›yoruz, kardefllerimiz okusunlar diye.
Kuzgun’da da ayn› olay gerçekleflti. Birbirinden zeki, nefleli kardefllerimiz kitaplarla bulufltular ve hep birlikte kitaplar› okul
kütüphanelerine yerlefltirdik. Hepsi bize söz
verdi, art›k daha çok kitap okuyacaklard› ve
kitap okuma bir bofl zaman geçirme etkinli¤i olmayacakt›. Kitap okuma, hayat›m›zdaki
birçok u¤rafl gibi olacak ve belli zamanlarda
yapt›¤›m›z, erteleyemedi¤imiz ve hiç bir flekilde unutmamam›z gereken bir etkinlik olacakt›. Anlatt›klar›m›z› öyle dikkatli dinlemifllerdi ki bizlere yazd›klar› küçük notlarda
duygular›n› hiç çekinmeden anlatm›fllard›.
Art›k yeni yerlerine yerleflmifllerdi kitaplar. Bizler için onlardan ayr›lma zaman› gel-

Astronomi Yaz Okulu

kavramlar› hakk›nda somut düflünebilme deneyimi kazand›r›lacak.
Befler günlük iki farkl› dönemde yap›lmas› planlanan yazokulu, 12 yafl ve üzerindeki
herkesin kat›labilece¤i flekilde düzenlenecek.
‹lk dönemi 6 - 10 A¤ustos tarihleri aras›nda, ikinci dönemi 13 - 17 A¤ustos’ta gerçeklefltirilecek olan etkinlik, hafta içi her gün
15:00-24:00 saatleri aras›nda yap›lacak.

Astronomiyi popüler anlamda gökyüzü
merakl›lar›na tafl›yan Ankara Üniversitesi Rasathanesi, A¤ustos ay›nda, “Astronomi Yaz
Okulu” düzenliyor. Yaz okulunun amac›; çocuklar›n ve gençlerin bilime olan ilgisini çekmek, gökbilimiyle ilgilenenlere bilimsel çal›flmalar›n yap›ld›¤› bir ortam içinde bilimsel
düflünceyi art›rmak, temel astronomi kavramlar›n› ö¤retmek, ortak bir çal›flma ve yard›mlaflma ortam› sunmak, gökyüzünü ve
gökcisimlerini tan›tarak teleskoplarla gözlem
yapmay› ö¤retmek.
Yaz Okuluna kat›lanlar, e¤lenerek ö¤renmenin yan›s›ra yarat›c› düflünmenin ve tak›m
çal›flmas›n›n zevkine varacaklar. Ayn› zamanda bu bilim okulunda kat›l›mc›lara, Evrendeki cisimlerin boyutlar› ve yafl› hakk›nda bir
tan›t›m yap›larak uzayda uzakl›k ve boyut
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Bilgi için iletiflim: http://rasathane. ankara.edu.tr/yazokulu
Yrd. Doç. Dr. Kutluay Yüce, kyuce@astro1.science.ankara.edu.tr,
Tel: (312) 212 67 20/1196,
Ö¤r.Gör. Yahya Demircan, demircan@ankara.edu.tr,
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miflti. Oysa ne de güzel günler geçirmifltik
birlikte. fiimdi bu ayr›l›k bizleri üzüyordu,
ama olsun, nas›l olsa yaln›z kalmayacaklard›. Bundan böyle onlarla ilgilenen daha çok
arkadafllar› vard›. O akflam Giresun’dan ayr›ld›k. Ertesi sabah Ankara’ya vard›¤›m›zda
on arkadafl›m›z Yozgat’a gitmek için son haz›rl›klar›n› yap›yorlard›. Sorgun ‹lçesi’nin
Bahad›n Kasabas›n’da fiehit Ali Akdo¤an ‹lkö¤retim Okulu’na götürecektik kitaplar›m›z›... Orada da bir baflka yenilikçi, ilerici ö¤retmen kadrosu karfl›lad› bizi. Böyle ö¤retmenlerin var oldu¤unu görmek ve onlarla
tan›flmak bizi çok mutlu etti. Burada da kardefllerimizle birlikte yerlefltirdik kitaplar›, s›raya girdiler ve tek tek kitaplar›n› ald›lar,
kütüphanelerine koydular. Gözlerini iri iri
aç›fllar›, büyük bir ifl yapt›klar›n› düflünmelerini yüzlerine yans›tmalar› inan›lmazd›. Ali,
Yunus, Burak, Tuana, Duygu, Mücahit, Murat... hepsi birer cevher, hepsi birer meflale
ayd›nlanma yolunda. Bu kardefllerimize destek olmaksa çok kolay. Raflarda tozlanan
kitaplar›m›z› onlarla paylaflmak yetiyor. ODTÜ E¤itim Toplulu¤u olarak “Sürdürülebiir
Kitap Kampanya” lar›m›z› sürdürece¤iz ve
baflka kitap okumak isteyen ve istedi¤i kitab› bulamayan kardefllerimize ulaflaca¤›z. Kitaplar› elden götürmek, kardefllerimizle birlikte yerlefltirmek ve onlarla iletiflimimizi
sürdürmek, iflte bu ikisi kampanyam›z› sürdürülebilir duruma getiriyor. Bizlere bu yolda yard›mc› olan tüm dernek ve yay›nevlerine ve herkese teflekkür ediyoruz.

“Bir Buluflum Var”’a
Davetlisiniz
Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi Fen Bilimleri Zümresi, 9-15 Haziran tarihleri aras›nda, “Bilim Sanat Kültür fienli¤i” düzenleyecekler. fienlik kapsam›nda, 9 Haziran’da,
7-8-9. s›n›f ö¤rencileri haz›rlam›fl olduklar›
projelerini, saat 10-16 aras›nda sergileyecekler. Projeler, “Bir Buluflum Var” ad›yla
okul bahçesinde kurulan stantlarda sergilenecek. Ö¤renciler projelerini gerçeklefltirirken yaflad›klar›n› paylaflmak, projelerini sizlere tan›tmak için herkesi flenliklerine davet
ediyorlar. Ayr›ca TÜB‹TAK Bilim ve Teknik
dergisi Y›ld›z Tak›m› da bu flenli¤e davetli.
Y›ld›z Tak›m› editörleri 11 Haziran’da Tevfik
Fikret Lisesi 6-7-8. s›n›f ö¤rencileriyle buluflucaklar.
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