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G ü l g û n  A k b a b a

Çevre e¤itiminde, e¤itimin alt seviyesi okul ön-
cesi, üst seviyesiyse yaflam boyu süre¤en. Bu e¤i-
timle alg›lad›klar›m›zsa k›saca flöyle özetlenebilir:
bitki-bitki, hayvan-hayvan ve hayvan-bitki dengesi
korunmal›; çevre, yaln›zca bu ça¤a ait de¤il, gele-
cek ça¤lara da ait ve tüm dünyan›n ortak miras›;
uygulamaya dayal› çevre e¤itimi, yap›c› ve yarat›c›;
dolay›s›yla, bu e¤itim topluma, bilimsel düflünen
ve bilinçli bireyler kazand›r›yor.

Çal›flmalar›m›z...
Çevre E¤itimi projesinin ilk aflamas›nda, ülke-

mizdeki e¤itim kurumlar›nda ders olarak verilen
çevre e¤itimi konular›n›n durumunu, verimlili¤ini
ve ö¤rencilerin bilgi düzeylerini belirlemek amaç-
land›. ‹kinci aflamas›nda, ülkemizde okulöncesi e¤i-
time haz›rlanan ö¤rencilerin çevre e¤itimi konusun-
da ak›lda iz b›rak›c› materyallerle ö¤renmelerini
sa¤lamak vard›. Proje kapsam›nda e¤itmenlerin,
çevreyi korumak, gelifltirmek ve devaml›l›¤›n› sa¤-
lamadaki yaklafl›mlar› irdelenmeye aç›ld›. fiimdi bu
üç konuda yapt›¤›m›z çal›flmalar› inceleyelim. 

Projemizde, okul öncesi ö¤rencilerinin çevre
konusundaki gözlemlerini ölçmek amac›yla, ‹z-
mir'deki befl ilkö¤retim okulunda, okulöncesi ö¤re-
nime devam eden 90 ö¤renciye uygulama yapt›r›l-
d›. Uygulamada, ö¤rencilere önceden çizilen boyan-
mam›fl resimlerin kopyalar› da¤›t›ld› ve bunlar› do¤-
ru bir flekilde boyamalar› istendi. Renksiz resimler-
de a¤aç, yaprak, baca ve duman çizim taslaklar›
vard›. Ö¤rencilerin %79'u a¤aç resmini kahverengi-
gri ve siyaha, %11'i maviye, % 10'u yeflile boyad›.
Yapraklar, % 58 yeflile, %42 k›rm›z›-siyah ve sar›
renklere boyand›. Baca ve baca duman› boyamas›n-
daysa % 57 mavi, % 53 siyah renk kulland›.

Yap›lan bu çal›flma sonucunda okul öncesi yafl
grubundaki çocuklar›m›z›n, do¤an›n ve onu kirle-
ten unsurlar›n en temeli olan kavramlar konusunda
yeterli bilgiye sahip olmad›klar› sonucuna var›ld›.
Daha sonra bu ö¤rencilere resim boyama yöntemi-
ne göre gözlem yapma bilgisi ve çevre e¤itimi ve-
rildi. Bu e¤itimden 15 gün sonra boyama yeniden
yapt›r›ld›. Bu kez, a¤açlar %90 kahverengi ve yefli-
le, yapraklar %79 yeflile, baca ve baca duman› %75

siyah renge boyand›. Bu k›sa süreli çevre e¤itimi
çal›flmas› bile, oranlarda de¤iflime yol açt›. 

Yine ‹zmir'deki iki ilkö¤retim okulunun, 1.,2.
ve 3. s›n›flar›nda ö¤renimini sürdüren 250 ö¤renci
aras›nda düzenlenen anketlerden elde etti¤imiz so-
nuca göre; ö¤rencilerin, piknik yap›lan yerleri te-
mizlemedikleri, yak›lan atefli söndürmedikleri,
a¤açlara zarar verdikleri, çevreye çöp att›klar›, çöp
y›¤›nlar›na ve çevresindeki hayvanlara duyars›z kal-
d›klar›, hamile anneleri sigara içerken uyarmad›kla-
r›, geri dönüflüm hakk›nda yetersiz bilgiye sahip ol-
duklar› saptand›. Bu da bize ilkö¤retim 1.,2.,3. s›-
n›flarda, konular›n ak›lda kal›c›l›¤› ve ö¤renmeyi
(istendik davran›fllar›) tam olarak gerçeklefltireme-
diklerini göstermekte. 

Ayn› okullarda ilkö¤retim 5. s›n›fta ö¤renimini
sürdüren 360 ö¤renci aras›nda uygulanan anket
sonucuna da bir göz atal›m. Bu ankette ö¤rencile-
re yöneltilen sorular ve baz› yan›tlar flöyle: En çok
geri dönüflüme kazand›r›lan eflya hangisidir? % 4
dergiler-gazeteler. Elektri¤i ve suyu daha az harca-
mak için neler yap›lmal›d›r? % 95 tasarruf tedbirle-
ri al›nmal›d›r. Suyu daha az harcamak için neler ya-
p›lmal›d›r? %92 akan musluklar› tamir ederek bofla
akmalar› önlenmelidir. 

“Ö¤rencilerin ilgisinin art›r›lmas› için okul ida-
resine düflen görevler ne olmal›?” sorusuna verilen
yan›tlara gelince: Okul idarelerinden; gezi-gözlem
düzenlemesini isteyenlerin oran› %35; geri dönü-
flüm kampanyalar›n›n düzenlenmesini isteyenler

%27; okul bahçesine fidan dikerek bahçe oluflturul-
mas›n› isteyenler %26; slayt, dia ve CD gösterimi-
nin yap›lmas›n› isteyenler %12. 

Bu yan›tlardan elde etti¤imiz sonuçsa flu: Ö¤-
rencilerimiz art›k s›ralarda oturarak pasif bir biçim-
de ders ifllemek istemiyor. Onlar da, aktif olarak,
bir fleyleri yaparak, yaflayarak ve iflin içine kendile-
rini katarak ö¤renmek istiyorlar. Bu nedenle, ço-
cuklar›m›z› gözlem gücüne dayal› bir çevre e¤itimi-
ne yönlendirmek, onlara günlük yaflamda çevre ko-
nular›yla iç içe olduklar›n› fark ettirmek, ifllenen
ünitelerde gezi ve gözleme daha fazla yer vermek,
görsel ve iflitsel bas›n arac›l›¤›yla somut örnekleri
artt›rmak gerekiyor. 

‹zmir’deki 4 ilkö¤retim okulunun, 8. s›n›f›nda
okuyan 180 ö¤rencimize, "çevre konusu ne zaman-
d›r ilginizi çekmeye bafllad›?" sorusunu da yönelt-
tik. Ö¤rencilerin yan›tlar›n›n oran› flöyle: Anas›n›-
f›nda % 8; ilkö¤retim I. kademesinde %55; ilkö¤re-
tim II. kademesinde % 25; hâlâ ilgimi çekmiyor
%12. Bu sonuçlara göre, çocuklar›m›z ilkö¤retimin
ilk kademesinde çevre duyarl›l›¤› kazanmaya baflla-
maktalar. Ancak okul öncesi e¤itimdeki oran ol-
dukça az. Bu da okulöncesinde okullaflma oran›n›n
az olmas› ve bu e¤itim düzeyinde yeterli ve nitelik-
li çevre e¤itiminin verilemeyiflinden kaynaklanmak-
ta. Özellikle bu e¤itim düzeyinde ö¤rencilerimizin
biliflsel ve duyuflsal dönemleri dikkate al›narak on-
lar›n ilgisini çekecek farkl› yöntem ve tekniklerin
kullan›lmas›n›n gereklili¤i ortaya ç›kmakta. Ayn›
zamanda soyut düflünme dönemine geçmemifl okul
öncesi ö¤rencilerimizin, h›zl› kentleflmeden dolay›
do¤ay›, a¤açlar›, bitkileri, çiçekleri ve bu ekosis-
temlerde yaflayan hayvanlar› görememesinin de ö¤-
renmede çok büyük etkisi var. 

Günlük yaflama bakt›¤›m›zdaysa, az da olsa çev-
re olgusunun geliflmeye bafllad›¤› görülmekte. Örne-
¤in; halen ulusal yay›n yapan bir radyo kuruluflu,
gün içerisinde verdi¤i saat bafl› haber bültenlerinin
ard›ndan son haber olarak "çevre ve sa¤l›k" konulu
haberler yay›mlamakta. Haber içerikli televizyon ka-
nallar›ndaysa "çevre" konulu aç›k oturumlar ve tar-
t›flma programlar› yay›mlanmakta. Bu haberlerin ve
yay›nlar›n, tüm medyada, spor haberlerinin verilme-
si gibi bir adet haline getirilmesi gerekiyor.  

Bilim ve Teknik Kulübü

Yaparak ve Yaflayarak Ö¤renmek...

Çevre E¤itimi

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, 

‹zmir muhabirimiz Fatih Bozyi¤it'in bafllatt›¤› Çevre E¤itimi projesi iyi-

ce h›z kazand›. Projeyle ilgili Haziran say›m›zda yay›mlanan tan›t›m ya-

z›s›ndan sonra, Fatih'e, özellikle üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim üyele-

rinden, destek ve yard›m telefonlar›, e-postalar ya¤d›. Görünen o ki bu pro-

je, çevre e¤itimini ülkemizde gelifltirme, yayma ve iflbirli¤i içerisinde bilgi al›fl-

veriflini sa¤lama amaçlar›na teker teker ulaflacak. Bunu da örgütlenme bilincimizle

gerçeklefltirece¤iz... Muhabirimiz, proje kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n›, bu konuda

yap›lan di¤er araflt›rmalara da yer vererek bizlere aktar›yor. 

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
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Anketimizde, ilkö¤retim ve ortaö¤retim ö¤ren-
cilerine "sizce çevre e¤itimi nas›l verilmelidir?" so-
rusunu da sorduk. Ankete 150 ö¤renci kat›ld›. So-
ruya verilen yan›tlar›n yüzdeleri flöyle: Gazete, der-
gi, kitap, broflürlerle: ilkö¤retimin birinci kademe-
sinde %8; ilkö¤retim ikinci kademe %10 ve ortaö¤-
retim (lise ve dengi) %12. Televizyonla: ilkö¤reti-
min birinci kademesinde %35; ilkö¤retim ikinci ka-
deme %40 ve ortaö¤retim (lise ve dengi) %30.
Radyoyla: ilkö¤retimin birinci kademesinde %2;
ilkö¤retim ikinci kademe %5 ve ortaö¤retim (lise
ve dengi) %4. ‹nternet ile: ilkö¤retimin birinci ka-
demesinde %1; ilkö¤retim ikinci kademe %4 ve or-
taö¤retim (lise ve dengi) %10. Okullarda: ilkö¤reti-
min birinci kademesinde %54; ilkö¤retim ikinci ka-
deme %41 ve ortaö¤retim (lise ve dengi) %44.

Görüldü¤ü gibi tüm basamaklarda çevre e¤itimi-
nin okullarda verilmesi gerekti¤ini düflünenlerin ora-
n› yüksek. Bu da bize okullarda verilen e¤itimin ne
kadar önemli oldu¤unu ve özellikle ilkö¤retim I. ka-
demede bunun önemi gayet net bir flekilde görül-
mekte. Ö¤rencilerin bu flekilde ö¤renebileceklerini
düflünmeleri bizim için de önemli. Ayr›ca e¤itim ka-
demesi yükseldikçe yaz›l› eserlerin (gazete, dergi, ki-
tap, broflür) etkisinin artt›¤› görülmekte ve bu iliflki
anlam tafl›makta. Kitle iletiflim araçlar›n›n önemi an-
lafl›lmakta. Özellikle görsel-iflitsel araçlar›n (özellikle
televizyon) ö¤renciler üzerinde ne kadar etkili oldu-
¤u bilinen bir gerçek. Bu nedenle “Bas›n ve Çevre”
konulu konferans ve toplant›lar›n say›lar›n›n art›r›l-
mas›n›n önemi bir kez daha ortaya ç›kmakta.

E¤itim ve ö¤retim program›m›zda, ilkö¤retimin
ilk 3 s›n›f›nda, yani 1.,2.,3. s›n›flar›nda okutulan
hayat bilgisi dersinin içeri¤inde, "Evimiz ve Ailemiz,
Sa¤l›¤›m›z› Koruyal›m, Çevremizi Tan›yal›m, Tafl›tlar
ve Trafik, Yeryüzünde ve Gökyüzünde Gördükleri-
miz" gibi çevreyle ilgili konular ifllenmekte. Uygun
alt bafll›klar halinde ifllenen bu konular›n, ö¤renci-
lere, süreklilik ve ö¤renmenin temel ilkesi olan ak›l-
da kal›c›l›k sa¤lanarak verilmesi gerekiyor. ‹lkö¤re-
timin 4. ve 5. s›n›f›nda okutulan konulardaysa
branfllaflman›n bafllamas›ndan dolay› genel konular-
dan özele inilmifl ve daha fazla detaya yer verilmek-
te. Ancak 4. ve 5. s›n›f konular› ilk 3 y›l›n devam›
niteli¤inde oldu¤u için ö¤rencilerde b›kk›nl›k hissi
oluflturmakta. Bu s›n›flarda "çevre"konular›n›n di-
¤er branfl derslerine fen bilgisi, sosyal bilgiler, tra-
fik, sa¤l›k, bilgisayar, din kültürü ve ahlak bilgisi gi-
bi derslerin içerisine serpifltirilmesi gerekmekte.

Ö¤rencilerimizin bilinçlenmesi için; e¤itim müf-
redat›m›za, hava kirlili¤i, nükleer kirlilik, gürültü kir-
lili¤i, sa¤l›kl› besinler, konut temizli¤i, içme suyunun
temizli¤i, a¤aç dikerek ormanc›k oluflturma ve bu-
nun sayesinde kent havas›n›n bir nebze olsun temiz-

lenebilece¤i gibi birebir
insan yaflam›n› ilgilendi-
ren konular›n acilen ek-
lenmesi gerekiyor. Ö¤ren-
cilerimizi buna yönlendir-
mek için, okullar aras›n-
da, ilçe, il ve ülke çap›nda
proje yar›flmalar›n›n yap›l-
mas›, onlar› çevre sorun-
lar›n› çözmeye ve gördük-
leri yanl›fll›klar› düzeltme-

ye özendirecek. Ayr›ca liselerde, çevre derslerinin
çeflitli alt dallar› seçmeli ders olarak uygulamaya ko-
nulmal›. Böylece çevre branfllaflmas› artacak. Okul
öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retimde uygulanmakta
olan e¤itsel kol kapsam›nda çevre kolunun amac›,
içeri¤i ve kapsam› tamamen ö¤rencilere aktar›lmal›
ve ö¤rencilerinde kat›laca¤› uygulamaya dönük çal›fl-
malar›n yap›lmas› bir bilinçlenme haline getirilmeli.

Oluflumlar›n önemini de hafife almayal›m. Bü-
yük kentlerimizde kurulan izcilik, da¤c›l›k ve ma¤a-
rac›l›k, k›fl sporlar›, yürüyüfl, çad›r ve do¤a kulüple-
ri gibi oluflumlar›n sosyalleflme bak›m›ndan olduk-
ça yarar› ve e¤itim aç›s›ndan yads›namaz bir önemi
var. Ancak bu oluflumlar›n küçük kentlerimizde de
a¤aç dallar› gibi da¤›lmas› ve ana gövde olan bü-
yük kentlerimizle s›k› bir iletiflim içinde olmas› ge-
rekiyor. Böylece elde edilen bilginin paylafl›m› ger-
çekleflmifl olacak. Zaten, ancak tüm dünya ülkeleri
dayan›flma, iflbirli¤i ve bilgi paylafl›m› içinde "çev-
re" olgusu üzerinde çal›fl›rsa ve kural olarak bilgiyi
paylaflmak gerçekleflirse, yaflanabilecek bir dünyay›
torunlar›m›za b›rakabiliriz.

Çal›flmam›z›n kapsam›ndaki bir di¤er soru da
ö¤retmenlere yönelikti. Ö¤retmenlerimize, "çevre
e¤itiminin verilmesi için uygulanmas› gereken yön-
tem ve teknik sizce ne olmal›d›r?" sorusu yöneltildi.
Bu soru, 5 okulda 160 ö¤retmenimize soruldu. An-
ket sonucuna göre, ö¤retmenlerin %41'i uygulama
yönteminin çevre e¤itimini vermek için en uygun
yöntem oldu¤unu belirttiler. Bu yöntemden kastedi-
lenin de; geri dönüflüm (ka¤›t, cam, plastik), bahçe-
de fidan yetifltirme, botanik bahçesi, park yap›m›,
çöpleri cinslerine göre s›n›flama, pil toplama kam-
panyas›, okulda bal›k, kurba¤a, kufl yetifltirilmesi gi-
bi olgular›n oldu¤unu görmekteyiz. Ö¤retmenlerimi-
zin belirttikleri serbest görüflse; "ö¤renmek için iflin
içine en fazla duyu organ›n›n kat›lmas› gerekti¤i". 

II. s›rada %32'lik oranla “gözlem”, sonras›nda
%18 ile inceleme dendi. Gözlem ve incelemenin yol-
lar› da flöyle aç›kland›: ka¤›t ve cam fabrikalar›na,
orman- göl gibi do¤al ekosistemlere ve milli parklar

ile do¤a tarihi müzelerine geziler düzenlemek. Dör-
düncü s›rada, % 9'luk oranla deney dendi. Yani ö¤-
retmenlerimizin çok az bir bölümü, çevre e¤itimi gi-
bi somut özellikler gösteren bir kavram›n deneye da-
yal› oldu¤unu belirttiler. Örne¤in, okul öncesi ö¤ren-
cileri için deney çok önemli bir kavram. Bu nedenle,
örne¤in bilgisayar ortam›nda çizgi filmler haz›rlana-
bilir. Bu filmlerin konusu, bu yafltaki ö¤rencilerin
anlayabilece¤i düzeyde olmal›d›r. Filmlerde konufl-
ma cümleleri k›sa ve yine bu ö¤rencilerin anlayabi-
lece¤i düzeyde olmal›d›r. Bir çizgi filmde, bir konu-
nun bitirilmesine özen gösterilmelidir. Çizgi filmlerin
sonunda o film ile ilgili soru sorarak, problem çöz-
me, bilimsel düflünme ve yorumlama güçlerini gelifl-
tirmek hedeflenmelidir. Ayr›ca film sonunda o filmin
ana özellikleri 2-3 bafll›k alt›nda (ö¤renciler henüz
okuyamad›klar› için bafll›klar donuk resimli veya çi-
zimli hale getirilmelidir) s›ralanmal›d›r. Buradan da
amaç, ö¤renmenin sa¤lanmas› için en fazla duyu or-
gan›n›n ö¤renmeye kat›lmas› ve yaparak yaflayarak
ö¤renmenin esas olmas›d›r. Bu da onlara uygulama-
ya dayal› proje çal›flmalar›n›n verilmesiyle olas›d›r.
Elbette bu s›rada, ö¤retmenlerin kullanaca¤› el ki-
taplar› ve yöntem yönergelerinin onlara sa¤lanmas›
gerekti¤i unutulmamal›d›r. Yine okulöncesi ö¤renci-
lerinin düzeyine uygun bir flekilde çevreye karfl› has-
sasl›klar›n› ölçmek için en güzel resim, en güzel ma-
ket, reklam filminde en iyi oynayan, en güzel pano-
yu yapan, en güzel çiçe¤i yetifltiren ve en iyi gazete-
dergiyi ç›karan ekip gibi ödüllü yar›flmalar yap›lmal›
ki rekabete dayal› ö¤renme gerçekleflsin.

Sonuçta...
Çevre e¤itimi, ö¤rencinin biliflsel, duyuflsal ve du-

yu-devinimsel dönemlerine uygun olarak verilmeli.
Çevre e¤itimi verilirken birden fazla duyu organlar›-
n› ö¤renmeye katarak ve yaparak-yaflayarak ö¤ren-
meleri gerekmekte. Ö¤rencilere CD, video kaseti,
asetat, pozitif film, dergi, kitap, broflür, afifl ve pos-
ter gibi e¤itim malzemeleri sa¤lanmal›. Ö¤retmenler
hizmet içi e¤itimden geçirilmeli. Ö¤rencilerin ödüllü
proje, kompozisyon, fliir, resim, reklam filmi senar-
yosu gibi faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmekte.
Ö¤renciler fidan dikme ve fidan›n büyümesini göz-
lemleme gibi etkinliklere yönlendirilmeli. Ö¤renciler
park, milli park, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi,
do¤a tarihi müzesi, at›k çöp depolama tesisi, geri dö-
nüflüm fabrikalar› ve ormanlar gibi yerlere geziye gö-
türülmeli. Bahçesi uygun okullarda, ürüne dayal› (do-
mates, biber, limon, portakal, mandalin, marul v.b.)
bahçelerin oluflturulmas› ve üretmeden al›nan zevkin
tatt›r›lmas› gerekmekte. Okullarda çevre panolar› ve
geri dönüflüm kutular›n›n oluflturulmas›n›n sa¤lan-
mal›. "Çevre Gazetesi" ad› alt›nda çevre içerikli gaze-
tenin ç›kar›lmas›, ö¤rencilere yaprak koleksiyonunun
yapt›r›lmas›, bas›nda (televizyon radyo, gazete, der-
gi) çevre konulu k›sa ve e¤itici program ve yaz›lar›n
yay›nlanmas› kesinlikle gerçeklefltirilmeli. Okul-aile
iflbirli¤i içinde, kermes ve sergiler düzenlenmeli.
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Bir Kongrenin Ard›ndan

Sosyal Psikiyatri Derne¤i’nce düzenlenen 10. Ulu-
sal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5 - 7 Haziran tarihleri
aras›nda, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Morfoloji
Binas›’nda yap›ld›.

Kongreye, ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan farkl› mes-
lek gruplar› ve flizofren derneklerinden oluflan genifl
perspektifli bir kat›l›m vard›. Birçok üniversitenin psi-
kiyatri ana bilim dallar› uzmanlar›, yabanc› konuk psi-
kiyatristler, sosyal hizmet uzmanlar›, t›p doktorlar›,
psikologlar, hemflireler, flizofren aileleri, gazeteciler
kat›l›mc›lardand›.

Kongre bilimsel niteli¤ine ra¤men her kesimden
insana ulaflan ve kat›l›m›na f›rsat veren bir kimli¤e sa-
hipti. Konuflmac›lar, uluslararas› çal›flmalar›nda sunul-
du¤u, birbirinden güzel ve tamamlay›c› toplant›larla,
her yönden birikimlerini cömertçe ve içtenlikle paylafl-
t›lar. Kongre bütünlü¤ü içindeki konferanslar, çal›flma
gruplar›, kurslar, sosyal programlar verimlili¤i artt›r›c›
unsurlard›.

Ruhsal sorunu olanlarda “damgalama”n›n (stigma-
tizasyon) ne oldu¤unu merak ediyorsan›z, sorular›n›z›n
yan›t›n› bu kongrede bulabilirdiniz. Kongrenin ana te-
mas›n› oluflturan damgalama her aç›dan ak›llarda soru
kalmayacak flekilde genifl bir düflünce sistemati¤iyle
sorguland› ve ifllendi. Damgalaman›n tarihsel sürecini,
postmodern bir toplumda ne anlama gelece¤ini, nas›l
bir evrim geçirece¤ini ö¤renebilirdiniz. Niye ruhsal
alanda damgalama bu kadar önemsenen bir konu?
Damgalama nelere engeldir? En çok bize ne denmesin-
den korkar›z? Ruhsal sorunlu damgas› yemekten niçin
korkar›z? Bunu tehdit olarak alg›lad›¤›n›z ortamlar›n
neden var oldu¤u, kimlerin niye damgalad›¤›n› ve be-
delini yaln›zca ruhsal sorunlu kiflilerin de¤il, toplumsal
benli¤imizin bir k›sm›na yabanc›laflarak hep beraber
nas›l ödedi¤imizi görebilirdiniz. Anlamad›¤›m›z birini
ya da davran›fl›n›, bazen bu bilinmezli¤in ifadesi ola-
rak, bazen kendi farkl›l›¤›m›z›n göstergesi olarak dam-
galad›¤›m›z› ö¤renebilirdik. Kötü niyetle yap›lmayan
damgalama, bazen sadece farkl›l›¤›m›z› gösterme ihti-
yac›m›z›n göstergesidir, ama ço¤u zaman hastal›¤›n iyi-
leflme sürecini, topluma uyum aflamas›n› güçlefltiren
en önemli etkenlerden biridir.

Ruhsal hastal›klar içinde flizofren hastalard›r bu
bedeli en a¤›r ödeyen. ‹fle yaramaz, sevgisiz, korkulan,
yard›ma lay›k görülmeyen, bulafl›c› hastal›¤› varm›fl gi-
bi kaç›lan, istenmeyen, toplumsallaflamayan, ifl bula-
mayan kifliler olurlar; yaflam onlar için biraz daha a¤›r-
d›r ve ac›mas›zd›r… Ortak olan yönler de¤il farkl›l›klar-
d›r ortada olan ve önemsenen. 

Yaln›zca damgalamay› de¤il, sanat terapisinin çok
genifl iflleniflini, flizofren hastalar›n tedavisinde iyileflti-
rici sürecini, hastalar›n aileleriyle yap›lan psikodrama

çal›flmas›n›, medyan›n toplumun ruh sa¤l›¤› üzerindeki
rolünün irdeleniflini ve daha birçok konudaki çok de-
¤erli çal›flmalar› dinleyebilirdiniz.

Üç günün sonunda ruhsal sorunlar›m›z›n toplumda
ve içimizde yaratt›¤› f›rt›nalar›n ve çözümsüzlüklerimi-
zin fazlal›¤›n›, gelinen bilgi birikimini, emek verenlerin
küçümsenmeyecek say›da oldu¤unu, ama hâlâ hem
toplumun, hem de bu alan›n profesyonellerinin yapa-
cak çok iflleri bulundu¤unu, tu¤layla de¤il, çak›l taflla-
r›yla b›k›p usanmadan çal›flmaya duyulan gereksinimi
ö¤renerek ve bu konuya gereken ilginin gösterilmesi
gerekti¤inin bilincine daha bir vararak ayr›l›rd›n›z. 

Dr. Gülnur Sunday Özdamar 

Biyoloji Sergisi
Ankara Ünversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-

mü’nde, 26-28 May›s tarihleri aras›nda  "Biyoloji Ser-
gisi"  yap›ld›. 3 gün süren ve halka da aç›k olan sergi
yo¤un ilgiyle karfl›land›. Bu sergi y›lda bir kez olmak
üzere, biyoloji bölümü ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlan›-
yor. Ö¤rencilerin canl›lar dünyas›yla ilgili olarak, gö-
nüllü olarak haz›rlad›klar› bu çal›flmalar bir y›l kadar
sürüyor ve okulun bitmesine yak›n tarihlerde sergileni-
yor. Konuyla ilgili olarak biyoloji bölümü baflkan› Prof.
Dr. Cumhur Çökmüfl, Bilim ve Teknik dergisine flu
aç›klamay› yapt›: "Her y›l düzenli olarak yap›lan Biyo-
loji Sergisi’nin temel amac› halka ve di¤er meslek
gruplar›na biyolojiyle ilgili temel ve güncel olaylar› an-
latmak. Bunun yan›nda ö¤retim üyesiyle ö¤renci ileti-
flimini sa¤lamak, özellikle ö¤rencilerin biyolojiye ilgisi-
ni artt›rmakt›r. Bölümümüzde iki y›ldan bu yana dü-
zenlenen Biyoloji Sergisi gerek ö¤retim elemanlar›n›n
ve gerekse ö¤rencilerin kat›l›m›yla düzenlenmekte. Ö¤-
rencilerin ilgisi özellikle biyolojiyle ilgili güncel olaylar
seçilerek çekilmeye çal›fl›lmakta. Biyoloji Sergisi’nde
iki y›ld›r yaklafl›k 50 poster konusu ve ayr›ca de¤iflik
hayvan ve bitki gruplar›ndan çok say›da örnek sergi-
lenmifltir. Gelecek y›l ve sonraki y›llarda da bu serginin
tekrarlanmas› planlanmakta. Bu tip sergilerin y›lda 2-
3 gün ile s›n›rlanmas› yerine halk›n belirli günler ziya-
ret edebilece¤i sabit sergi salonlar›n›n ya da müzelerin
organize edilmesi daha yerinde olacakt›r. Bu flekilde
özellikle bitki ve hayvan örneklerinin kayb› veya zarar
görmesi de engellenmifl olacakt›r. Fen Fakültesi’nde
bu amaçla bir yer ayr›l›p bu sergini sürekli olarak ya-
p›lmas›n› sa¤lamak istiyoruz. Biyoloji sergileriyle hal-
k›n bu konudaki temel bilgi düzeyi artt›r›l›rken di¤er
yandan ilgi duydu¤u güncel olaylardaki sorular› da ya-
n›tlanm›fl olmaktad›r." 

Bu y›l sergide ifllenen baz› konularsa flunlar: Adli
t›pta DNA testi, ölümsüzlü¤ün s›rr›; kök hücreler, bö-
cekler ve di¤er omurgas›z hayvanlar, kanser, genetik
mühendisli¤i ve yaflam›m›zdaki yeri, bakterilerde anti-
biyotiklere direnç ve önemi, y›lanlar, biyokütle enerji-
si, biyolojik silahlar, hepatit, kurald›fl› canl›lar; Arkeler,
biyoteknolojide mikro algler, AIDS ve gelece¤imiz,
mantarlar, gözün evrimi, küresel ›s›nma, likenler, çay
ve kahvenin moleküler etkileri, deli dana hastal›¤› ve
prionlar, SARS, memeli hayvanlar dünyas›, bal›klar
dünyas›, homeobaks genleri, kufllar, tohum dünyas›,
a¤›r metallerin mikroorganizmalarla ar›t›m›, ›fl›k mik-
roskobu, erozyon ve çölleflme, biyokütle enerjisi, ozon
deli¤i, moleküler evrimde ters transkriptazin rolü, su-
larda a¤›r metal kirlili¤i, egzoz gazlar›n›n bitkilere et-
kileri, sivrisineklerle biyolojik savafl, tohum dünyas› vb. 

Bülent Gözcelio¤lu

Biyoloji Dolu Günler...
Sabanc› Üniversitesi’nde ö¤renci klüplerinin say›s›

gün geçtikçe art›yor. Bu kulüplerden biri de, ço¤unluk-
la biyoloji ö¤rencilerinden oluflan “BioLogic” adl› Biyo-
loji Kulübü. 2001’de kurulan Kulüp, kuruluflundan bu
yana ilk kez üniversite ötesine aç›ld›¤› etkinlik olan
“Biodays (Biyoloji Günleri)” paneli, 26-28 May›s tarih-
leri aras›nda düzenlendi. Organizasyonunda özellikle
ikinci s›n›f ö¤rencilerinin büyük eme¤i geçen ve yakla-
fl›k 400 kifli a¤›rlayan panelde, Türk ve yabanc› bilim
adamlar›, güncel konularda konferanslar verdiler.

‹lk günün konuflmac›s›, Bilkent Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ifl›k Yulu¤ oldu. Meme kanseri konusunda
moleküler düzeyde çal›flmalar yapan Yulu¤, panel kat›-
l›mc›lar›na “Bilimin Kanserle Savafl›nda Umuda Yolcu-
luk” bafll›kl› bir seminer verdi. Panelin ikinci gününde,
Harvard Üniversitesi’nden Dr. Andrew Berry,
“DNA’dan Sonraki 50. Y›l” konulu, görsel bak›mdan
zengin sunumuyla büyük be¤eni toplad›. Panelin son
günü, biyoterörizm konusunun ifllendi¤i ve dört konufl-
mac›n›n birlikte yürüttü¤ü bir konferans verildi. Mar-
mara Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden Prof. Dr. Be-
yaz›t Ç›rako¤lu, Diomed A.fi. Ar-Ge Bölümü Baflkan›
Doç. Dr. Tan›l Kocagöz, Cumhuriyet Bilim ve Teknik
Dergisi yazar› ve editörü Orhan Bursal› ve TSK NBC Si-

lahlar Okulu ve E¤itim Merkezi emekli ö¤retim üyesi
Em. Alb. Bülent Okay’›n yürüttü¤ü konferansta, biyo-
lojik ve kimyasal silahlar, çeflitli yönlerden karfl›laflt›r›-
larak anlat›ld›. Tarih boyunca bu kitle imha silahlar›n›n
kullan›m›na iliflkin örneklerin de verildi¤i konferans
sonras›nda, ö¤rencilerin sorular› yan›tland› ve olas› bir
NBC savafl›na haz›rl›kl› olmak için Türkiye’de neler ya-
p›labilece¤i tart›fl›ld›.

Çeflitli kurum ve firmalar da, tan›t›m standlar›yla
panel davetlilerini bilgilendirdiler. Panelde ayr›ca, çe-
flitli canl› gruplar›na ait müze örnekleri de sergilendi.

Kulübün flimdilik düflünce aflamas›nda olan bir
sonraki etkinli¤i, geçti¤imiz aylarda Ege Üniversite-
si’nden düzenlenen “Ulusal Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik Ö¤renci Kongresi”ni bir gelenek haline getire-
rek, bu kongrenin ikincisini 2004 y›l›nda kendi üniver-
sitelerinde düzenlemek. Bu amaçla flimdiden çal›flma-
lara bafllayan kulüp, önümüzdeki y›l “Biyoloji Günleri
Paneli”’nin de ikincisini düzenleyecek.

Deniz Candafl

Nanoyap›l› Manyetikler 
Gebze ‹leri teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü ve TÜ-

B‹TAK’›n ortaklafla organize etti¤i NMMA-2003 sem-
pozyumu, 1-4 Temmuz tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
yap›lacak. “Nanoyap›l› Manyetik Materyaller ve Uygu-
lamalar›”n› konu alan sempozyuma birçok ülkeden bi-
lim adamlar› kat›lacak. 
Daha ayr›nt›l› bilgi için www.gyte.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sündüs Yerdelen

Haberler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .
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Trabzon Yomra Fen Lisesi

Bilim ve Kültür Kulübü

Ülkemizi, ça¤dafl uygarl›k düzeyine ç›karma bi-
linci ve sorumlulu¤uyla; yarat›c› biçimde düflüne-
rek, yeni ve yararl› fikirler üretmek, mant›kl› ve
do¤ru kararlar vermeyi ö¤renmek, gözlerimizi bi-
limin ayd›nl›k ufkuna çevirmek, geliflim için gerek-
li olan bilim, teknoloji gibi bütün alanlarda büyük
bir azim ve özgüvenle çal›flmak, böylece di¤er
uluslar›n gençleriyle yar›flmak, bunu yaparken de
kendi kültürümüzü ve benli¤imizi iyi bir flekilde
ö¤renmek ve korumak, Trabzon Yomra Fen Lisesi
Bilim Kulübü’nde yer alan ö¤rencilerin ortak dü-
flüncesi. 

Kulübün temel amaç ve hedefleriyse flöyle be-
lirlenmifl:

Ülkemizin geliflmesi için mutlaka gerekli olan
bilim ve teknoloji üretimine verilen önemin art›r›l-

mas›na yard›mc› olmak; ö¤rencilerin daha lise y›l-
lar›ndan itibaren bilimsel ve teknik çal›flmalara yö-
nelmeleri için gerekli ortam› haz›rlamak; bilimsel
araflt›rma ve inceleme çal›flmalar› yapmak, bu ça-
l›flmalar›n sonuçlar›n› tart›flmak, yorumlamak,
özümsemek ve uygulamaya geçirmek, elde edilen
sonuçlarla yeni fikirler, projeler üretmek, böylece
yeni bilimsel sonuçlar elde etmek ve bu projelerle
çeflitli yurtiçi ve yurtd›fl› yar›flmalara kat›larak

Trabzon Yomra Fen Lisesi’ni ve ülkemizi temsil et-
mek; yay›nlar yaparak, yap›lan çal›flmalar› Türkiye
ve dünyaya duyurmak; Türkiye ve dünyadaki bilim
flenliklerini, seminerlerini, konferanslar›n› ve top-
lant›lar›n› okula bildirmek ve bunlara kat›l›p, edi-
nilen bilgileri ve deneyimleri duyurmak; bilimsel
ve kültürel toplant›lar, seminerler düzenlemek;
do¤ru ve mant›kl› düflünebilme yetene¤ini geliflti-
ren, zeka ve mant›k oyunlar›na daha çok önem ve-
rilmesini sa¤lamak, bu konularda ilgili yar›flmala-
r› duyurmak, bunlara kat›lmak; biliflim kültürü-
nün yay›lmas›na yard›mc› olmak; ö¤renci sorun-
lar›na, tart›flma ortamlar› haz›rlayarak do¤ru çö-
zümler bulmak; Kulüp içinde fikir al›flveriflini, ile-
tiflimi ve iflbirli¤ini sa¤lamak; Kulüp üyelerinin
yarat›c› düflünme, do¤ru karar verme, sorunlara
do¤ru çözümler bulabilme yeteneklerinin gelifl-
mesini sa¤lamak, ö¤renciler aras› birlik, beraber-
lik ve dayan›flmay› sa¤lamak,bütün bu çal›flmalar-
la Trabzon Yomra Fen Lisesi’nin geliflimine yar-
d›mc› olmak.

Bil im Örgüt lenmeler i . . .Bi l im Örgüt lenmeler i . . .

Çekmece Nükleeer Araflt›rma ve E¤itim Merke-
zi (ÇNAEM), 1962’de, Küçükçekmece gölü kena-
r›nda, 2800 dönümlük bir arazi üzerine kurulmufl.
ÇNAEM’de 44 bilim doktoru, 89 bilimsel ve teknik
formasyona sahip uzman, 45 teknisyen ve 40 des-
tek uzman› olmak üzere 218 kiflilik aktif bir kad-
ro bulunuyor. Merkez, reaktör, sa¤l›k fizi¤i, nükle-
er mühendislik, radyobiyoloji, nükleeer yak›t tek-
nolojisi, fizik, kimya, nükleer elektronik, endüstri-
yel uygulama, radyoizotop ve radyofarmasotik bö-
lümleriyle 10 bölümden olufluyor.

ÇNAEM, kamu ve özel sektör kurulufllar›na da-
n›flmanl›k yaparak, analiz hizmetleri vererek ve
özel cihaz isteklerini karfl›layarak, yaln›zca kendi
içinde de¤il, d›flar›ya da çal›flmakta. Devlet Planla-
ma Teflkilat› (DPT), Uluslararas› Atom Enerji Ajan-
s› (UAEA), Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›
(BMKP) gibi kurulufllar da bu merkeze destek ve-
riyorlar. Merkezde yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›,
çeflitli zamanlarda yap›lan ulusal ve uluslararas›

kongrelerde sunuluyor ve ayr›ca makale olarak bi-
limsel dergilerde yay›mlan›yor.

ÇNAEM’in nükleer alandaki çal›flmalar›na ge-
lince. Ülkemizin ilk nükleer tesisi olan 1MW gü-
cündeki TR-1 Araflt›rma Reaktörü 1962’de kurul-
mufl ve daha sonra 5 MW gücündeki TR-2 reaktö-
rü 1984’den itibaren çal›flmaya bafllam›fl. Merkez-
de gerçeklefltirilen araflt›rma ve gelifltirme faaliyet-
lerinden baz›lar›ysa k›saca flöy-
le özetlenebilir: reaktörleri ge-
lifltirmek, nükleer güç santral-
lerinde kullan›lan yak›tlar›n ya-
p›m teknolojisini kazanmak, in-
san vücudundaki radyoaktivite
ölçümleri, canl› ve cans›z çev-
resel örneklerde radyoaktivite
düzeyini saptayan araflt›rmalar,
maden ve kapl›ca sular›n› do-
¤al radyoaktivite düzeyinin ta-
yini, kromozom aberasyon ana-

lizleri yöntemleriyle biyolojik doz tayini. Bunlar›n
yan›nda ÇNAEM’de, radyasyondan korunma hiz-
metleri de veriliyor. Radyoaktif maddelerle çal›flan
kurulufllar›n sürekli olarak yap›lan radyasyon de-
netimleri, lisanslama ifllemleri, kanser teflhis ve te-
davisinde kullan›lan cihazlar›n ve radyasyon ölçer-
lerin kalibrasyonlar›, hava, su ve topraktaki do¤al
radyasyon ölçümleri yap›l›yor.

ÇNAEM’nin üretim faaliyetlerinin içindeyse,
nükleer t›p merkezlerinin gereksinimini karfl›la-
mak üzere Tc-99m radyoizotoplar›n›n üretimi, t›p-
ta teflhis amac›yla kullan›lan radyofarmasötiklerin
üretimi, radyasyon ölçerlerin üretimini sayabiliriz.

Analiz faaliyetleri olarak, biyolojik, jeolojik ve
metal örneklerinde nitel ve nicel element analizle-
ri, uranyum, toryum, radyum analizleri, petrol de-
terjan gibi kirleticilerin kimyasal analizlerini söyle-
yebiliriz. Merkez, radyasyon ve radyoaktif korun-
ma ve dozimetri e¤itimi, endüstride tahribats›z
test konular›nda çal›flan elemanlara e¤itim hizmet-
leri de sunuyor.

‹stanbul Muhabirimiz Dilek Terzi Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi. Yeditepe Üniversitesi Bilim Ku-
lübü’nde de aktif olarak çal›flmalarda bulunan Dilek, geçti¤imiz aylarda Çekmece Nükleer Araflt›rma ve E¤itim Merkezi’ne, Bi-
lim Kulübü’nün düzenledi¤i teknik bir geziye kat›ld›. Bizlere de, özellikle Nükleer Enerji konusunda ülkemizde neler yap›ld›¤›n›
merak edenlere, ‹stanbul Küçükçekmece’deki Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ba¤l› Çekmece Nükleeer Araflt›rma ve E¤itim
Merkezi’ni tan›tan bir haber haz›rlad›.

Ülkemizin Nükleer Enerji Araflt›rma Merkezlerinden Biri...

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri



Fosiller, Hatay ili Samanda¤ ilçesi s›n›rlar›
içerisinde bulunan Çö¤ürlü köyü yak›nlar›ndan ç›-
kar›lm›fl. Tarla da, Asi Nehri’nin vadi taban›ndan
yaklafl›k 100 metre yükseklikte. Örnekler, yumu-
flakçalar (Mollusca) olarak bilinen omurgas›z hay-
vanlar grubunun iki önemli s›n›f›na ait: kar›ndan-
bacakl›lar (Gastropoda) ve baltabacakl›lar (Pe-
lecypoda). Deniz canl›lar›na ait olan bu örnekler,
kayaçlar›n yap›s›nda uzun y›llar boyunca kalabi-
len sert ve dayan›kl› kabuklar›n›n flekilleriyle ta-
n›nabiliyor. S›kl›kla kuma gömülerek ya da deniz
taban›ndaki kayalara tutunarak yafl›yorlar. Günü-
müzde yaflayan türleri de, ekonomik aç›dan de-
¤er tafl›yan su ürünleri aras›nda say›l›yor.

Fosil örneklerinin bulundu¤u bölgede yap›-
lan ilk ciddi bilimsel çal›flma, Dr. Lütfiye Erünal
Erentöz’ün Fransa’da, 1958 y›l›nda verdi¤i dok-
tora tezi. Karaman, Adana ve Hatay yörelerinde-
ki Neojen (Üst Miyosen-Pliyosen: yaklafl›k 4-10

milyon y›l öncesi) yafll› kayaçlarda bulunan yu-
muflakça örneklerinin incelendi¤i bu tez, ayr›nt›-
l› bir sistematik çal›flmay› ve katman incelemesi-
ni içeriyor. Elimizdeki örnekler de, ayn› döneme
ait, Do¤u Akdeniz sucul yaflam grubunu yans›t›-
yor. Benzer fosil örneklerine, Hatay’dan bafllaya-
rak, bat›ya do¤ru Misis Havzas›, Adana Havzas›,
Aksu-Manavgat Havzas› ve Kafl-Kasaba Havza-
s›’nda da rastlamak mümkün. Akdeniz Bölgesi
s›n›rlar› içerisinde bulunan tüm bu kal›nt› havza-
lar, Akdeniz sular›n›n 3-25
milyon y›l önce Anadolu’nun
içlerinde kaplad›¤› alanlar›
gösteriyor. Sözünü etti¤imiz
dönemlerde deniz alt›nda çö-
kelmifl olarak bulunan bu ka-
yaçlarla, içlerinde yer alan
mikro ve makro boyuttaki deniz
canl›lar›na ait fosiller, günümüzde Akdeniz

bölgesi k›y› fleridi boyunca görülebiliyor. Benzer
fosillere, k›y› alanlar›m›zdan yüzlerce ve bazen
binlerce metre yükseklikteki da¤l›k ve tepelik
alanlarda da rastlayabiliyoruz. Bu da, Akdeniz
sular›n›n zaman içinde çekildi¤inin ve ayn› dö-
nemlerde Anadolu’nun bu kesiminin de yükseldi-
¤inin önemli bir göstergesi.

‹lgilenenler için, Dr. Lütfiye Erünal Erentöz’ün doktora tezi:
“Mollusques du Néogene des bassins de Karaman, Adana et Hatay

(Turquie)”
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Glycymeris spp.

(fosil form solda
modern form sa¤da)

Venus spp.

(fosil form solda,
modern form sa¤da)

Cardium spp. 

(modern form)

Cardium spp.

(fosil form)

Hatay ‹limizden Fosiller
Esra Do¤ru adl› okuyucumuz, geçti¤imiz ay dergimize, sat›n ald›klar› tarlada buldu¤u baz› fosilleri gönderdi. Biz de,
kabuklu deniz canl›lar›na ait bu fosillerin incelenebilmesi için, ad›n› Türkiye’de bulunan ilk dev deniz sürüngeni
yaz›m›zdan an›msayaca¤›n›z Doç. Dr. Cemal Tuno¤lu’ya baflvurduk. Fosillerin teflhisini yapan Hacettepe 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Tuno¤lu, bu fosiller hakk›nda okurlar›m›z için 
bir de k›sa anlat› haz›rlad›.


