
retmeni Mesut Ertafl. Mehmet’in projesi-
nin ad› "Kubitlerin Elde Edilmesi, Kuan-
tum mant›k Kap›lar›nda ve Kuantum Arit-
metik ‹fllemlerde Kullan›lmas›". Gerçek
kuantum mant›k kap›lar›n›n, kuantum ifl-
lemlerde nas›l bir sonuç vereceklerinin
görülmesi amaçlanm›fl.

re ya da Ifl›k Kalemiyle Çizilen fieklin Han-
gi Karakter Oldu¤unun Bulunmas›". Özet-
le flu: Klavye kullanma olana¤› olmayan
cep telefonu ve el bilgisayar› gibi cihazlar-
da veri girifli yap›lmas› için çizilen karak-
terlerin tan›mlanmas›. 

Biyoloji Birincisi, Soner Gündemir... 
Soner Gündemir, Ankara Fen Lisesi

ö¤rencisi. Rehber ö¤retmeni Fatma Uy-
sal. Soner’in projesinin ad›  "Ülkemizdeki
Termal Su Kanallar›nda Bulunan Termofi-
lik Bakterilerden Termostabil DNA Poli-
meraz Geninin Klonlanmas›". Bu projeyle,
moleküler biyoloji araflt›rmalar›nda s›kl›k-
la kullan›lan bir genin varl›¤›, farkl› kapl›-
ca sular›ndan izole edilen bakterilerin in-
celenmesiyle ortaya konuyor. 

Fizik Birincileri, Tansel Yücelen; Meh-
met Engin Özdemir; Ozan Aktafl...

Tansel Yücelen, ‹stanbul Maltepe Ana-
dolu Lisesi ö¤rencisi. Rehber ö¤retmeni
Senar Tayfuner. Tansel’in projesinin ad›
"Bir Cismin Renk De¤erlerinin Ölçülmesi,
Renkölçer". Renkölçer aleti, rengi RGB
sistemiyle analog olarak ölçüp, sonucu
say›sal olarak aktar›yor.

Mehmet Engin Özdemir, ‹zmir Borno-
va Anadolu Lisesi ö¤rencisi. Rehber ö¤-
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Genç Bilimciler...
Bundan böyle her say›m›zda sizlere,

bilime katk›da bulunan gençlerimizi tan›-
taca¤›z. Bu konuda sizler de bizlere, ken-
di çal›flmalar›n›z› ya da bilimsel çal›flmala-
r›na tan›k oldu¤unuz arkadafllar›n›z›n ça-
l›flmalar›n› gönderebileceksiniz. Bu bölüm
bütünüyle genç bilimcilerimizin. 

Bu ay sizlere, geçti¤imiz May›s ay›nda
sonuçlanan TÜB‹TAK Lise Ö¤rencileri Ara-
s› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas›’nda, Bilgi-
sayar, Biyoloji, Fizik ve Kimya  birincileri-
nin ve Matematik alan›nda ikinci olan
genç bilimcilerimizin çal›flmalar›n› tan›ta-
ca¤›z. Hemen söylemeliyiz ki, TÜB‹TAK Bi-
lim Adam› Yetifltirme Grubu’nca düzenle-
nen bu etkinlik, 32 y›ld›r, ortaö¤retime
devam etmekte olan ö¤rencileri temel bi-
limlerde çal›flmalar yapmaya teflvik edip,
onlar›n çal›flmalar›n› yönlendiriyor ve böy-
lece gençlerin temel bilimlerde özel e¤itim
olanaklar› edinmelerini sa¤l›yor.

Bilgisayar Birincileri, Taha Yunus 
Erdemli ve Yasin K›l›çdere... 

Taha Yunus Erdemli ve Yasin K›l›çde-
re, ‹zmir Özel Yamanlar Lisesi ö¤rencile-
ri. Onlar› yönlendiren, çal›flmalar›na des-
tek olan rehber ö¤retmenleriyse H. Özgür
Yakut. Projelerinin ad›  "Pendreader: Fa-

TÜB‹TAK, ülkemizin bilim merkezlerinden biri. Önde gelen görevlerinden biri, toplumda bilimsel dü-
flünceyi egemen k›lmak. Örne¤in, üniversite, kamu ya da özel sektörde yürütülen araflt›rma-ge-

lifltirme etkinliklerine TÜB‹TAK hem parasal destek verir, hem de bu etkinliklerin yayg›nlaflma-
s›n› teflvik eder. Bilim kültürünü yaymak, araflt›rmac›l›¤› teflvik etmek için, çocuk, genç, ye-
tiflkin her kesime, bilim ad›na seslenen Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk dergilerini, popüler
bilim kitaplar›n› yay›mlar; yar›flmalar, flenlikler düzenler. Türkiye’de araflt›rmac› yetifltiril-
mesine katk›da bulunmak için, üniversite ö¤rencilerine, ayr›ca yüksek lisans ve doktora
yapanlara burslar verir. ‹lkö¤retim ve lise ö¤rencilerine yönelik, ulusal ve uluslararas› bi-
lim olimpiyatlar›n› koordine eder, araflt›rma projeleri yar›flmalar› düzenler. Verdi¤imiz
bu birkaç örnekten bile anlafl›l›r ki, TÜB‹TAK’›n kap›lar›, bilime, teknolojiye, sanata,
kültüre, do¤aya, çevreye önem veren her yafltan insana aç›kt›r... Bu kap›dan girmek is-
teyenlere bir f›rsat daha geliyor: Otuz dört y›ld›r Türk gençlerini, bilim ve teknoloji ala-
n›nda ayd›nlatan TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi, y›llar önce bafllatt›¤› kulüp faaliyet-
lerini yeniden etkinlefltirme karar›n› ald›. Bilim ve Teknik Kulübü’nde her yafltan genç
tekrar biraraya gelecek; bu kulübün çat›s› alt›nda, hem kendilerinin gerçeklefltirdi¤i,
hem de çevrelerinde olagelen bilimsel etkinlikleri yans›tabilecekler. Türkiye’nin dört bir
yan›ndan Bilim ve Teknik okuyan gençler, kulübün üyeleri, temsilcileri ve muhabirleri
olacaklar. Örne¤in, isteyen her Bilim ve Teknik dergisi okuru, Bilim Kulübü’nün üyesi

olabilecek. Derginin tan›t›m›nda, yüz binlere varan okuyucu potansiyelinin milyonlara ç›-
kar›lmas›nda ve böylece ülkemizi bilimin ayd›nl›¤›na kavuflturulmas›nda etkin olaca¤›na

inanan okuyucular›m›z ise kulubün temsilcileri olacaklar. Çevrelerini gözlemleyebilen, etraf-
lar›ndaki bilimsel olaylar› yaz›ya dökebilece¤ine inanan, kalemi güçlü okuyucular›m›za da ku-

lübün muhabirleri olma görevi düflecek. Bu yeniden oluflum  hakk›nda daha detayl› bilgileri
önümüzdeki aylarda sizlere aktarmay› sürdürece¤iz.

G ü l g û n  A k b a b a



Ozan Aktafl, ‹zmir Maltepe Askeri Lise-
si ö¤rencisi. Rehber ö¤retmeni Güven
Özen. Proje, "Kuvars Kristalinde Ters Pi-
ezoelektrik Etkisinin X-Ifl›nlar›yla ‹ncelen-
mesi". Ozan, elektrik alan›na konan bir
piezoelektrik kristalinin hacimsel boyut
de¤iflikli¤ine u¤rayaca¤›n›, bu de¤iflikli-
¤in ayn› zamanda kristalin belirli a¤ düz-
lemleri aras› mesafeleri de¤ifltirece¤ini
söylüyor. Bu bilinenden yola ç›karak, a¤
düzlemindeki bu tip de¤ifliklikleri x-›fl›n›
k›r›n›m yöntemiyle inceliyor.

Kimya Birincileri, Arif Aslan ve
Eray Göksu...

Arif Aslan ve Eray Göksu Ankara Fen
Lisesi ö¤rencileri. Rehber ö¤retmenleri
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Esin Çaml›dere. Arif ve Eray’›n projeleri-
nin ad› "Çözelti Faz›ndaki Anyonik Tekstil
Boyalar›n›n Katyonik Hidrojenlerle Uzak-
laflt›r›lmas›n›n ‹ncelenmesi". Proje, boya
fabrikalar›n›n at›k sular›ndaki boya mad-
delerinin toplanmas›; böylece sular›n te-
mizlenmesini amaçl›yor. 

Matematik ‹kincileri, Metehan Ayd›n;
Burak Boyac›...

Metehan Ayd›n, Ankara Özel Samanyolu
Lisesi ö¤rencisi. Rehber ö¤retmeni Ahmet
Alayd›n. Metehan’›n projesinin ad› "Poli-
nomlar›n Asal Bölenleri". Projede, P(x)
tamsay› katsay›l› bir polinom ve m pozitif
bir tamsay› kabul edilerek, her n tamsay›s›
için P(n) bir tamsay›n›n m’inci kuvvetiyse,

P(x) = R(x)m olacak flekilde tamsay› katsa-
y›l› bir R(x) polinomu var m›d›r sorusuna
yan›t aranm›fl. Metehan’›n yan›t›, “evet var-
d›r.” Bunu da kan›tl›yor. 

Burak Boyac›, ‹zmir Fen Lisesi ö¤renci-
si. Rehber ö¤retmeni Ömer Tekbafl. Bu-
rak’›n projesinin ad› "Ard›fl›k Tamsay›lar›n
Kuvvetleri Toplam› Üzerine Bir Araflt›rma".
Projede, k, m, ve n pozitif tamsay›lar olmak
üzere, xk+(x+1)k+...+(x+n)k=ym denkleminin
pozitif tamsay› çözümleri araflt›r›lm›fl. 

Haberler...
Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fa-

kültesi Çevre Kulübü, 3-11 Haziran tarihle-
ri aras›nda, Çevre Haftas› nedeniyle, Eskifle-
hir’e ba¤l›, Sivrihisar ‹stiklalba¤›, Sivrihisar
Yeflilköy, Günyüzü Çardaközü ve Merkez
Uludere köylerinde yaflayan insanlar› çevre
konusunda ayd›nlatmak amac›yla etkinlik-
ler düzenledi. "Temiz çevre, sa¤l›kl› top-
lum" düflüncesinden hareket eden Çevre
Kulübü, ziyaret etti¤i köylerde, kiflisel te-
mizlik, hijyen ve çevre sa¤l›¤›; tar›mda kul-
lan›lan kimyasallar›n çevre ve insan sa¤l›¤›-
na etkileri; a¤açland›rma ve çevre konula-
r›nda seminerler düzenledi. Bu seminerler
kapsam›nda, Osmangazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› ö¤re-
tim üyesi Doç. Dr. Selma Metintafl ve Dr.
Didem Arslantafl, Ziraat Fakültesi ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Engin K›nac› Eskiflehir TEMA
temsilcili¤inden Nadir Yaz halka bilgiler
verdiler ve merak edilen sorular› yan›tlad›-
lar. Ayr›ca, gidilen köylerdeki çocuklar›n
yararlanmas› amac›yla TÜB‹TAK’›n çocuk
kitapl›¤›na ait bütün kitaplar köy muhtarla-
r› ve köy ö¤retmenlerine teslim edildi. 

Bilim Örgütleri...
Art›k her ay sizlere, bilimsel çal›flmalar

yapmak için bir araya gelmifl kiflilerin
oluflturdu¤u örgütleri tan›taca¤›z. Bu ay›n ko-
nu¤u, "bilim, gelece¤in ne olaca¤›n› gösteren
tek yoldur ve bu yolu izlemek, kabul etsek de
etmesek de zorunlu oldu¤umuz tek fleydir"
diyen ve görevlerinin "özellikle bilimin ayd›n-
l›¤›ndan gitmeyi reddedenlere bu ›fl›¤› farket-
tirmenin yollar›n› göstermek" oldu¤unu söy-
leyen Ödemifl Genç Ufuklar Derne¤i.

Ödemifl Genç Ufuklar Derne¤i’nin üye-
leri, Atatürk devrimlerini benimsemifl, bi-
limsel de¤erler ›fl›¤›nda çal›flmay›, ve ken-
dini gelifltirmeyi ilke edinmifl, sosyal iliflki-

leri kuvvetli, kurumsal mant›k çerçevesin-
de özgür düflünceye sahip olan gençler-
den olufluyor. ‹lgi alanlar› özellikle uzaybi-
limde yo¤unlaflm›fl. Ancak, flimdilerde,
matematik olimpiyat›, "Benim Okulum"
adl› köy ilkokullar›na yönelik yard›m kam-
panyas›, biyogaz konulu proje, gözlem
flenli¤i, tar›msal sempozyum gibi kapsam-
l› çal›flmalar› var. 

Dernek yönetimi, aram›zda yer almak
isteyen herkesi aram›za bekliyoruz ça¤r›-
s›n› yap›yor.
İlgilenenler için: Ödemiş Genç Ufuklar Derneği
Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Yiğit Sok. 
No:1 Kat:2 Ödemiş
Tel: (232) 545 92 33- 545 31 63
e-posta:ogud@mynet.com  


