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Tarih, deniz ve araflt›rma sevgi-
si, bir grup insan› bir araya getir-
mifl. Farkl› meslek dallar›ndan
olan bu insanlar, 360 Derece Ta-
rih Araflt›rmalar› Grubu adl› bir
grup kurmufllar. Grup, tarih
araflt›rmalar› yaparken, “tarihi
yaflamay›” amaçl›yor. Bunu
yaparak tarihi daha iyi anla-
yabilece¤imizi söylüyorlar.
Grubun çok say›daki proje-
sinden biri, “Uluburun Bat›-
¤›”yla ilgili. Uluburun Bat›¤›,
bundan 3300 y›l önce Kafl-Ulubu-

run aç›klar›nda batm›fl olan bir gemiye ait. 360
Derece Tarih Araflt›rmalar› Grubu, bilinen en

eski aç›k deniz bat›¤› olan
Uluburun Bat›¤›’n›n bir
benzerini yapm›fl. Projenin
en çarp›c› yanlar›ndan biri

de bu gemiyle gerçekten
yolculuk etmeleri. Gemi, 27
Temmuz 2006 tarihine kadar
Bodrum liman›nda demirli
olacak. Siz de tarihe “ad›m
atmak” isterseniz, hem bu ge-
miyi hem de Bodrum
Kalesi’nde projeyi foto¤raflarla
anlatan sergiyi ziyaret edebilirsi-
niz. 

Kaynak:
http://www.360derece.info/360.htm

Uluburun Bat›¤›
“Bodrum’da”

‹flte bilimkurgu filmlerinin en sevilen senar-
yolar›ndan biri: Birini dondurup y›llar sonra
buzlar›n› çözüp yeniden yaflama döndür-

mek. Ancak bu defa, bu senaryo gerçe¤e
dönüflebilir. Biliminsanlar›, tedavisi olmayan
bir hastal›¤a sahip insanlar›n vücutlar›n› don-

durup, tedavi bulundu¤unda yeniden
canland›rmay› düflünüyorlar. Ancak,
hücre içinde oluflan keskin buz kristal-
lerinin hücrelere zarar vermesi, böyle
bir fleyin gerçeklefltirilmesinin önünde-
ki en büyük engellerden biri. Bununla
birlikte, Helsinki Üniversitesi’nden arafl-
t›rmac› Anatoli Bogdan, buz kristalleri-
nin oluflmas›na izin vermeden vücu-
dun kimi parçalar›n›n ya da tümünün
yavafl yavafl dondurulmas›n›n olas›
oldu¤unu kan›tlayan bir çal›flma
yapm›fl. 

Kaynak: http://www.eurekalert.org/featu-
res/kids/2006-06/acs-ffp062006.php

Dondurulmufl ‹nsanlar
Yeniden Yaflama Dönebilirler mi?
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Bakteri Metali
Koruyabilir

Gece yatmadan önce büyük bir ifltahla
içmek için ald›¤›n›z süt bozulmufl mu? Çok kö-
tü! Ama, bunun sorumlusunu biliyoruz: Bakteri-
ler! Bakteriler sütün bozulmas›na yol açabildik-
leri gibi, bir k›sm› bizim için zararl› da olabilir.
Bakterilerin yol açt›¤› birçok hastal›k var. An-
cak, biliminsanlar› kimi bakterilerden yararlan-
man›n yollar›n› buluyorlar. Bu alanda yap›lan
bir çal›flmada, metalleri korumada
bakterilerden yararlan›lm›fl. Üzerleri bir koruyu-
cu maddeyle kaplanmad›¤›nda metallerin
bafl›na ne gelebilece¤ini hepimiz biliyoruz. Bir-
çok metal malzeme korunmad›¤›nda pasla-
n›r. Bu nedenle metallerin üzerine ço¤u za-
man paslanmay› engelleyici boya ya da cila
sürülür. Ancak, Güney Kaliforniya Üniversite-
si’nden araflt›rmac› Florian Mansfield bir tür
bakterinin metallerdeki paslanmay› engelle-

yebilece¤ini buldu. K›saca MR – 1 ad› verilen
bakteri, hemen hemen her yerde üreyebiliyor
ve insanlarla hayvanlara zarar vermiyor.
Mansfield, yapt›¤› deneylerde MR – 1 sayesin-
de demir, çinko, yumuflak çelik, bak›r, pirinç
gibi metallerin paslanmaya karfl› dirençlerinin
artt›¤›n› saptam›fl.   

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-06/uosc-
bcp061906.php

Gözleri görmeyen insanlar için özellikle
kentlerde, bir yerden bir yere güvenli bir bi-
çimde gidebilmek pek kolay de¤ildir. Ama
art›k bu zorluk afl›l›yor. ESA (Avrupa Uzay Ajan-
s›) ve bir ‹spanyol firman›n gelifltirdi¤i düzenek
sayesinde, gözleri görme-
yen ya da görüflleri zay›f
olan insanlar kolayca yol-
lar›n› bulabilecekler. Bu-
nun için küresel konumlan-
d›rma sistemi (GPS) uydu-
lar› ve veri aktar›m› sa¤la-
yan a¤lar kullan›l›yor. Git-
meyi hedefledi¤imiz yerle

ilgili gerekli veriler uydulardan al›nd›ktan son-
ra, Avrupa’da 40 noktada yer istasyonu bulu-
nan EGNOS adl› uydu yer bulma sisteminde ifl-
leniyor. Bu veriler, daha sonra cep telefonu
sistemi mant›¤›yla kurulmufl bir a¤ yard›m›yla

kullan›c›ya ulafl›yor. Kulakl›k
yard›m›yla sesli bilgilendir-
meye dönüflen yer bilgileri
sayesinde kullan›c›, ne za-
man sa¤a dönmesi gerekti-
¤ini ya da ne kadar daha
düz gitmesi gerekti¤ini bili-
yor.

Kaynak: http://www.eurekalert.org/fe-
atures/kids/2006-06/esa-ssb061906.php
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Uydular Gözleri Görmeyenlere Yol Gösterecek
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Milyonlarca Y›ll›k
Örümcek A¤lar›

Hiç örümcek a¤›na dokundunuz mu?
Dokunduysan›z bilirsiniz, biraz yap›flkan olma-
s›na karfl›n, kolayca parçalanabilir. Durum
böyle olunca da, bir örümcek a¤›n›n milyon-
larca y›l dayanabildi¤ine inanmakta zorla-
nabilirsiniz. Ancak, ‹span-
yol ve ABD’li araflt›r-
mac›lar en az 110 mil-
yon y›ll›k oldu¤u
san›lan bir örümcek
a¤› bulmufllar, üstelik
üzerinde a¤a yaka-
lanm›fl kimi böcek
ve amber (çok eski-
den kalma a¤aç
reçinelerinin kaya
kadar sertleflmifl ha-
li) parçalar› da bu-
lunuyormufl. A¤›n

büyük bir k›sm› parçalanm›fl oldu¤u için, bü-
tününün tam olarak neye benzedi¤i bilinmi-
yor. Ancak, araflt›rmac›lar bu a¤›n arka bah-
çemizde gördü¤ümüz yap›flkan ve yuvarlak
a¤lardan çok farkl› olmad›¤›n› düflünüyorlar.
Örümcekler konusunda uzman olan araflt›r-
mac› Jessica Garb ve di¤er araflt›rmac›lara
göreyse, bu tür örümcek a¤lar› çok daha es-
kiden kalma olabilir. Örümcekler, daha ön-
ceden örülmüfl a¤lar›n çevresinde dönerek,

üzerine benzer a¤lar örebili-
yorlarm›fl. Bu a¤› ördü¤ü düflü-
nülen örümce¤in büyük – bü-
yük annesinin de 136 milyon y›l
önce yaflad›¤› ve bu a¤› ilk
ören örümcek oldu¤u düflünü-
lüyor. Bu durumda, bu örüm-
cek a¤›n›n en eski bölümleri he-
nüz dinozorlar yafl›yorken örül-
müfl diyebiliriz. 

Kaynak:
http://www4.eurekalert.org/features/kids/2006-

06/aaft-ssw061606.php

Yeni Teleskop
Tehlikeli Küçük
Gezegenleri
Yakalayacak

En çok konuflulan karanl›k
senaryolardan biri de, Dün-
ya’ya büyük bir göktafl›n›
nçarpmas›. Bu, gerçekleflme
olas›l›¤› hiç olmayan bir se-
naryo de¤il. Ama biliyoruz ki,
çok küçük bile olsa böyle bir olas›l›k varsa,
biliminsanlar› bunu de¤erlendirir. Hawaii’de
kurulan yeni teleskopun görevi, birkaç yüz
metre geniflli¤indeki küçük gezegenleri (as-

teroid) saptamak. PS1 ad›
verilen teleskopa 2007’de
dünyan›n en genifl kameras›
yerlefltirilecek. PS1, Panora-
mik ‹zleme Teleskopu ve H›zl›
Yan›t Sistemi (Pan – STARRS)
ad› verilen büyük bir projenin
ilk teleskopu. 2010 y›l›na ka-
dar üç teleskopun daha ku-
rulmas› planlan›yor. Toplam
dört teleskopun gökyüzünü
izleyece¤i projede, Dün-
ya’ya yak›n geçen ve
çaplar› 300 m’den büyük

olan küçük gezegenlerin % 99’unun teles-
koplar yard›m›yla saptanabilece¤i söyleni-
yor.     

Kaynak:
http://www.newscientistspace.com/article/dn9403.html
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Robotlar da Bizim Gibi
Dokunabilecek

Günün birinde, elleri insan eli kadar du-
yarl› robotlar yap›l›rsa ne olur? Büyük olas›l›kla
böyle bir beceri, robotlar›n ayakkab› ba¤la-
maktan tutun da, iskambil kâ¤›d›ndan ev
yapmaya, hatta önemli ameliyatlarda cer-
rahl›¤a kadar birçok ifli kolayca
gerçeklefltirebilmelerini sa¤la-
yacak. Asl›nda, flu anda da
robotlar kimi aç›k ameliyatlar-
da kullan›l›yorlar. Vücudun
çok duyarl› bölgelerinde çok
“ince” çal›flmalar yapmalar›
gerekti¤inde, cerrahlar bu
tür kesme, ç›karma, dikme
gibi ifllemleri “incelikle çal›-
flan” robotlara yapt›r›yorlar.
Ancak, gelecekte robotla-
r›n çok daha “incelikli” çal›-
flabilecekleri ameliyatlara
girebilmeleri için, insan eli-

nin duyarl›l›¤›nda olmalar› gerekiyor. Araflt›r-
mac›lar bunun için çal›flmalara bafllad›lar bi-
le. Gelifltirilen yeni bir alg›lay›c›, insan parmak-
lar› gibi bas›nç ve dokuya duyarl›. Özel bir tür
filmin kullan›ld›¤› çal›flmada, araflt›rmac›lar
bozuk para gibi bir nesneyi filmin üstüne bas-
t›rm›fllar. Uygulanan bask›yla filmde bir par-
lakl›k oluflmufl. Bu ›fl›¤› alg›layan kameraysa,
bozuk paran›n çok ayr›nt›l› bir görüntüsünü ç›-

karm›fl. Kullan›lan bu gereçlerin ne
kadar duyarl› oldu¤u görül-
dükten sonra, robotlar›n el-
lerinde de bu filmin kullan›la-
bilece¤i düflünülmüfl. Film-
den gelen ›fl›¤› görüntüye
dönüfltüren kamera da robo-
tu idare eden bilgisayara
ba¤lanacakm›fl. Öyle görü-
nüyor ki robotlar da insan elle-
ri kadar duyarl› ellere kavufla-
bilecekler.  

Kaynak:
http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-

06/aaft-ast060206.php

Günefl’e Selam Yola Devam
Formula G, TÜB‹TAK Günefl Enerjili Araba

Yar›fl›’n›n bu y›l ikincisi düzenleniyor. Türkiye’nin
çeflitli üniversitelerinden ö¤rencilerin
oluflturdu¤u tak›mlarca yap›lan araçlar, Gü-

nefl’ten ald›klar› enerjiyi elektrik enerjisine

dönüfltürerek çal›fl›yorlar. Bir baflka deyiflle, bu
arabalar›n tek yak›t› Günefl! 38 tak›m›n kat›ld›-
¤› bu y›lki yar›fllar›n ilki 6 – 9 Temmuz’da ‹z-
mir’de gerçeklefltirildi. Yar›flta ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nden Ar›ba 1 adl› araç birinci,
Sakarya Üniversitesi’nden Saguar ikinci,
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Ar›ba 2 de
üçüncü oldu. Ancak, bu yaln›zca yar›fl›n ilk

aya¤›yd›. 20 – 22 Tem-
muz’da yar›fl›n ikinci aya¤›,
‹stanbul Kurtköy’deki ‹stan-
bul Park Pisti’nde gerçekleflti-
rilecek. Giriflin ücretsiz olaca-
¤› 22 Temmuz’daki büyük fi-
nale hepiniz davetlisiniz. 




