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Tüm bilim dallar›nda oldu¤u gibi eczac›l›k da
teknolojide yaflanan bafldöndürücü geliflmelerden
pay›n› almakta. 19. yüzy›la kadar tamamen insan
gücüne dayanan ilaç üretimi, sanayi devrimiyle bir-
likte bu özelli¤ini her geçen gün yitirdi. O zamana
dek yüzlerce iflçinin bir günde üretti¤i bir ilac› tek
bir aletle bir saatten daha k›sa sürede yapmak; da-
ha steril flartlarda, uygun standartlara sahip ilaç
haz›rlamak mümkün oldu. 1850’li y›llardan itiba-
ren bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de haz›r
ilaç kullan›m›nda büyük bir art›fl yafland›.  Baflta
Beyo¤lu semtindeki “Pharmacie Britanique”’in ec-
zac›s› Noël Canzuch olmak üzere Nicolas Apéry,
Hamdi Bey, Ethem Pertev ve Beflir Kemal gibi dö-
nemin önde gelen eczac›lar› da bu konuda öncülük
ettiler.

Eczac›l›k teknolojisinde yeni bir ç›¤›r açan bu
geliflmeyi bir sonraki yüzy›lda geliflen bilgisayar ve
iletiflim (biliflim) teknolojileri izledi. Elbette bütün
bu geliflmeler eczac›l›k mesle¤inin uygulan›fl› ve
özellikle de eczac›n›n mesleki ifllevini farkl›laflt›rd›;
eczac› art›k ilaç haz›rlama görevinden daha çok,
haz›rlanan ilaçlar›n hasta taraf›ndan do¤ru flekilde
kullan›m› ve hastalar›n ilaç etki/yan etkileri konu-
sunda bilgilendirilmesinden sorumlu hale geldi. Ec-
zac›n›n bugün bu sorumlulu¤unu yerine getirme-
sinde en büyük yard›mc›s›ysa bilgisayarlar. Art›k
bilgisayarlarla hasta kay›tlar›n› tutmak, çeflitli
programlar/provizyon sistemleriyle hastan›n ilaç
kullan›m›n› takip etmek ve gerekli durumlarda has-
taya uyar›larda bulunmak, hatta reçetedeki bütün
bilgileri küçük bir barkod haline dönüfltürmek
mümkün. Son birkaç y›ld›r üzerinde çal›fl›lan “ilaç
da¤›t›m otomasyon sistemi” ile de eczac›n›n hasta-
ya verece¤i ilaç, bir bilgisayar kontrolünde otoma-
tik olarak raftan al›n›p tezgaha getiriliyor; ard›n-
dan tezgahta bulunan barkod okuyucunun önün-
den geçerek olas› bir yanl›fl engelleniyor. Kontrol-
den geçen ilaçlarsa otomatik olarak paketlenip,
üzerinde hastaya ve ilaca ait bilgilerin (kullan›m
flekli, dozu, uyar›lar vb.) yer alaca¤› flekilde etiket-
leniyor. Böylece eczac› da ilac› raftan almak için
harcayaca¤› zamanda hastaya, kullanaca¤› ilaçla il-
gili gerekli bilgileri veriyor. Ayn› uygulamayla bü-
yük hastanelerde yaflanan ilaç da¤›t›m kargaflas›-
n›n önüne geçmek de mümkün.

Tüm bu geliflmeler eczac›l›kta yepyeni bir anla-
y›fl›n, “e-eczac›l›k”›n (elektronik eczac›l›k) haberci-
si. Özellikle son 5 y›ld›r baflta ABD olmak üzere
çok say›da ülkede uygulama alan› bulan e-eczac›l›-
¤› da, kendi içinde farkl› konu bafll›klar› alt›nda in-
celemek mümkün. Bunlar aras›nda “E-reçete”, “E-
eczane”, “eczac›l›k e¤itiminde E-ö¤renme” ve “E-

sat›fl” projeleri özellikle üzerinde durulmas› gere-
ken konular. Bu yaz›da bunlar›n ilki olan E-reçe-
te’den bahsedece¤iz.

E-reçete (Elektronik reçete)
Reçete; doktorun, hastaya uygun buldu¤u ila-

c›n eczaneden al›nabilmesi için bunun ad›n› ya da
formülünü, nas›l kullan›laca¤›n› üzerine yazd›¤› ka-

¤›t, bir anlamda da doktor ile eczac› aras›nda ileti-
flim sa¤layan bir belgedir. Ancak eczanelerde reçe-
te haz›rlan›rken karfl›lafl›lan baz› sorunlar da mev-
cut olup s›kl›kla karfl›lafl›lanlar flunlard›r: Okunak-
s›z yaz›lm›fl reçeteler (ilaç ad›, adedi, kullan›m flek-
li, dozu, hastal›k teflhisi vb. bilgilerden biri ya da
birkaç›n›n okunamamas›); eksik/hatal› reçeteler;
reçetede tahrifat; reçeteye iliflkin ifllem çoklu¤unun
neden oldu¤u hasta ve eczac› hoflnutsuzlu¤u; reçe-
tenin baflka kifliler ad›na yazd›r›lmas›; zaman isra-
f›.

Son y›llarda bütün bu sorunlar›n önüne geçe-
cek yeni bir kavram (e-reçete) geliflmekte. E-reçete
uygulamalar›yla reçetede bulunan gerekli tüm bil-
giler; hastane ad›, protokol no, doktor ad›, diplo-
ma/sicil no, hasta ad›, hasta kimlik no, teflhis, kul-
lan›lacak ilaçlar, ilaçlar›n kullan›m dozlar›, tarih vb.
bilgiler, ayr›ca hasta do¤um tarihi, adresi, telefo-
nu, varsa afl›r› duyarl› oldu¤u ilaçlar, daha önceki
laboratuvar sonuçlar› ve gerekli di¤er özel bilgiler
elektronik ortama transfer edilebilecek. Hastaya
ait TC kimlik numaras›n›n “Mernis”ten (Merkezi
Nüfus ‹daresi Sistemi) ça¤r›lmas› durumunda da
hastaya ait bu kiflisel bilgiler otomatik olarak bu
reçeteye eklenecek. Yaz›lan bu reçeteler de
yaln›zca doktor, eczac› ve di¤er sa¤l›k personelinin
ulaflabilece¤i ulusal reçete veribankas›nda (Reçete
Bilgi Sistemi) otomatik olarak hastan›n ilaç kulla-
n›m bilgilerine eklenecek; böylece gerekli oldu¤u
durumlarda hastan›n geçmiflte kulland›¤› ilaç ve
ilaç dozlar›na ait bilgilere kolayl›kla ulafl›labilecek.
Ayr›ca bu sistemle, reçetelerde zaman zaman kar-
fl›lafl›lan ve okunaks›z doktor yaz›lar›ndan kaynak-
lanan hatalar da engellenecek. (Ülkemizde de son
y›llarda benzeri uygulamalara geçilmiflse de Emek-
li Sand›¤›, Ba¤-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu,
Türk Silahl› Kuvvetleri vb. di¤er kurumlara ba¤l›
hastalara ait reçete ifllemlerinin, her biri ayr› bir
merkez taraf›ndan yönetilen reçete bilgi sistemleri
üzerinden yap›lmas› ve sistemler aras›nda kimi za-
man büyük farkl›l›klar olmas›, hem eczac›, hem de
hasta aç›s›ndan baz› sorunlara neden olmakta. Bu-
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Dünya Eczac›l›k Federasyonu (FIP)’nun üyesi ve Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri Birli¤i’nin
(EPSA) dan›flma kurulu üyesi olan Kayseri muhabirimiz Halil Tekiner e-reçete konusunda
bizleri bilgilendiriyor.

Eczac›l›kta yeni bir dönem: “e-reçete”

Barkod Teknolojisi

Barkod (çizgikod), kodlanabilir bilgilerin bilgi-
sayar ve benzeri cihazlar taraf›ndan okunabile-
ce¤i, farkl› kal›nl›klardan oluflan yan yana dizil-
mifl siyah çizgiler toplulu¤u. Barkodlar, kendi
içlerinde Code 39, Code 128, EAN 13, EAN8,
UPC gibi farkl› türlere ayr›lmakta. Bunlardan
EAN ve UPC barkod alfabeleri yaln›zca rakam-
lar› içermekte. Code39 ve Code128 ise rakam-
lar›, harfleri ve özel iflaretleri göstermek için
kullan›lmakta. Barkodlar›n yaln›zca düz çizgiler-
den oluflmad›¤› durumlar da var. Bunlar 2 bo-
yutlu (2D) ya da 3 boyutlu (3D) barkodlar ola-
rak adland›r›lmakta. Bu barkodlama sistemle-
riyle yüzlerce karakterlik bilgileri tek bir barko-
da s›k›flt›rmak olas›. Barkod okuyucular›ysa,
barkodun siyah ve beyaz çizgilerini elektrik sin-
yallerine dönüfltürme esas›na göre çal›flmakta.
Okuyucunun kod çözücüleri de bu sinyalleri çö-
zerek çeflitli rakam veya karakterler haline dö-
nüfltürmekte. Bu teknoloji, e-reçete uygulama-
lar› için de ucuz ve pratik bir çözüm.

Almanya’da kullan›lan ak›ll› hasta kart›na bir örnek

‹ki boyutlu (2D) barkod (daha
çok bilgi depolama imkan›)

Tek boyutlu
barkod
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nunla birlikte reçetedeki bütün bilgilerin provizyon
sistemlerine eczac› taraf›ndan giriliyor olmas› ecza-
c›lar›n mesleki ifllevini yerine getirece¤i zaman›n
ço¤unu bilgisayar bafl›nda geçirmesine yol
açmakta.) 

Bir sonraki basamaktaysa e-reçetede kay›tl›
tüm bilgilerin tek ya da iki boyutlu barkodlar halin-
de bast›r›lmas› ya da hastan›n sahip oldu¤u manye-
tik hasta kart›na (patient smart card – PSC – ak›l-
l› kart) aktar›lmas› mümkün. Ortalama 32 K mik-
roifllemcili bu kart arac›l›¤›yla eczanede, doktorun
reçeteye yazd›¤› bilgilerin bilgisayara yeniden giril-

mesinin de önüne geçilecek, tek bir ifllemde, ecza-
c› hastaya ait reçete bilgilerinin tümünü görebile-
cek, böylece gereksiz formalitelerin de önü al›nm›fl
olacak. ‹lk kez Almanya’da “SaxTeleMed Projesi”
kapsam›nda 5 hastanede uygulanmaya bafllanan
ak›ll› kart sisteminin elde etti¤i baflar›, bu ülkede
1 Ocak 2006’dan itibaren uygulanmaya bafllana-
cak olan yeni ve kapsaml› bir projenin (bIT4Health
Projesi) do¤mas›na neden oldu. Bu yeni sistem; Al-
manya’daki yaklafl›k 70 milyon sigortal›, 270.000
doktor, 77.000 diflhekimi, 2.000’in üzerinde has-
tane ve 22.000 kadar eczane aras›nda elektronik

bir anahtar ifllevi görecek ve tahminen 250 milyon
dolarl›k tasarruf sa¤layacak. Benzer çal›flmalara ‹s-
kandinav ülkeleri, Tayvan ve pek çok Avrupa
Birli¤i ülkesinde de rastlamak mümkün.

Bu noktada E-reçetenin avantajlar› ve dezavan-
tajlar›n› da belirtmek gerekiyor. Befleri hatalar›n
minimuma indirilmesi; zamandan tasarruf; sürekli
güncellenebilme olana¤›; kolay ulafl›labilirlik; h›zl›
ve yinelenebilir hizmet; hasta takibi; gereksiz ilaç
kullan›m›n›n kontrol alt›na al›narak sa¤l›k giderle-
rinin azalt›lmas› ve okunaks›z doktor yaz›lar›ndan
kaynaklanan reçete hatalar›n›n önüne geçilmesi, E-
reçetenin avantajlar›. 

E-reçetenin dezavantajlar›ysa flöyle özetlenebi-
lir: Yüksek maliyet; teknoloji fobisi; teknolojik ge-
liflmeleri takip edememe; sanal güvenlik problem-
leri (virüsler, hacker vb.); yasal denetim güçlü¤ü
(ilgili mevzuat›n ülkemizde bulunmamas›); kesinti-
siz elektrik ve ‹nternet ba¤lant›s› gereksinimi; afl›-
r› makineleflmenin mesle¤e olumsuz etkileri.
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Çevre E¤itimi 
Projesi 
Yayg›nlafl›yor

2003 y›l› Haziran›nda, duyurdu¤umuz "Yapa-
rak Yaflayarak Ö¤renme: Çevre E¤itimi" bafll›kl›
projeye ilgi devam ediyor. Proje bafllat›ld›¤› gün-
den beri, çeflitli üniversitelerden, sivil toplum kuru-
lufllar›ndan, devlet okullar›ndan, özel okullardan
ve fen liselerinden yo¤un iflbirli¤i teklifi geliyor.
Proje sayesinde bu kurulufllarla karfl›l›kl› bilgi al›fl-
verifli de söz konusu. Ortaya ç›kan bu geri dönüfl-
ler çevremizin sahipsiz olmad›¤›n›n da göstergesi.
Yetiflmekte olan genç neslin, amaçs›z yay›nlanan
televizyon programlar›n› izledi¤i, zamanlar›n› bofla
harcad›¤›, kitap, gazete, dergi okumad›klar› gibi
temelsiz olgulara dayanarak yap›lan genellemeleri
hak etmedikleri anlafl›l›yor. Gençler her konuda
oldu¤u gibi çevre e¤itimi konusunda da bilinçlen-
dirilmek istiyorlar. Bu konuda çaba gösteren, An-
talya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Biyoloji Ö¤retme-
ni Semra Yakut da okulunda bir proje bafllatt› ve
bizle ba¤lant›ya geçti. Semra ö¤retmen, çocukla-
r›yla "Çevre E¤itimi" üzerine daha önce ‹zmir'de
yapt›¤›m›z çal›flman›n benzerini  Antalya'da yapa-
cak. Elde edilen sonuçlar ülkemizin iki ilinde kar-
fl›laflt›rmal› sonuçlar›n elde edilmesini de
sa¤layacak. 

Fatih Bozyi¤it
Çevre E¤itimi Projesi Koordinatörü

YOK OLAN B‹R
MESLE⁄‹N SON
TEMS‹LC‹LER‹
Lüle Tafl›
Projesi’NDE
B‹RARAYA GELD‹

Türkiye’nin ilk Eylem 3 - A¤ Kurma Projesi
olan “Yok Olan Bir Mesle¤in Son Temsilcileri-
Lületafl› Projesi”nin aç›l›fl program› Anadolu Üni-
versitesi’nde gerçeklefltirildi. Anadolu Üniversite-
si Bilim ve Teknoloji Kulübü ile Anadolu Üniver-
sitesi Avrupa Ö¤rencileri Forumu Kulübü’nün
(AEGEE-Eskiflehir) Avrupa Birli¤i E¤itim ve Genç-
lik Programlar›ndan (YOUTH) yararlanarak ger-
çeklefltirdikleri projenin aç›l›fl program›, 10 Ma-
y›s’ta, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde
yap›ld›. 

Program, projenin ortaya ç›k›fl sürecinin an-
lat›lmas›n› içeren bir sunum ve e¤itimlerde s›ra-
s›nda yap›lan röportajlardan oluflan bir tan›t›m
filminin izlenmesiyle bafllad›. Program›n deva-
m›nda, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Kulübü ile Anadolu Üniversitesi Avrupa Ö¤renci-

leri Forumu Kulübü tan›t›ld›. Bu kulüplerin faali-
yetleri ve projeleri hakk›nda bilgi verildi. Progra-
m›n ilerleyen bölümünde “Yok Olan Bir Mesle¤in
Son Temsilcileri- Lületafl› Projesi” ayr›nt›l› olarak
tan›t›ld›. Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Prog-
ramlar›, özellikle projeyi kapsayan “Eylem 3-A¤
Kurma Nedir?” sorular› yan›tland›. Anadolu Üni-
versitesi ö¤retim görevlilerinin, lületafl› ustalar›-
n›n ve ö¤rencilerin genifl kat›l›m›yla düzenlenen
program›n sonunda misafirlerin sohbet olana¤›
buldu¤u bir kokteyl düzenlendi.

Yeliz Erkoç

Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...

‹laç tüketiminde hasta,
hastane, doktor, eczac› ve
ulusal reçete bilgi sistemi
aras›ndaki iliflki
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Bo¤aziçi’nden ödül
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme ve Ekonomi Kulübü taraf›ndan her y›l

gerçeklefltirilen profil anket sonuçlar›na göre 2005 y›l›n›n “En Çok
Okunan Dergi Ödülü”nü TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi kazand›. 10
May›s’ta, ‹stanbul’da düzenlenen törende ödülü Bilim ve Teknik Dergi-
si Genel Yay›n Yönetmeni Raflit Gürdilek ald›. Törendeki konuflmas›n-
da, Bilim ve Teknik’in ilkö¤retimin son y›llar›ndan, üniversite ve ötesi-
ne kadar bir ö¤renci yelpazesine hitap etti¤ini vurgulayan Gürdilek,
derginin üniversite ö¤rencileri taraf›ndan bir baflvuru kayna¤› olarak
de¤erlendirilmesinden duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi. Gürdilek, Bilim
ve Teknik’in baflka üniversiteler taraf›ndan düzenlenen anketlerde de
en çok okunan dergi onuruna lay›k görüldü¤ünü, ama Bo¤aziçi Üniver-
sitesi gibi köklü bir e¤itim kurumu ö¤rencilerinin be¤enisini kazanma-
n›n ayr›ca gurur verici oldu¤unu belirtti.

Do¤a,
Sevgililerinden
Birini Daha Yitirdi

'Greenpeace' adl› küçük bir bal›kç› kay›¤›y-
la Alaska'ya giderek 45 gün boyunca ABD'nin
nükleer denemelerini protesto eden, Greenpea-
ce’i 1971 y›l›nda kuran ekipte yer alan Robert
Hunter’i, geçti¤imiz May›s ay›nda kaybettik.
Hunter, Kanada’da, Winnipeg’de do¤du. Genç-
lik y›llar›nda Winnipeg Tribune gazetesinde
muhabirlik yapan Hunter, daha sonra Vancou-
ver Sun gazetesinde çevre konulu yaz›lar ya-
y›mlad›. Greenpeace’in 1973’ten 1977’ye ka-
dar baflkanl›¤›nda bulunan Hunter, bir süre de
özel bir televizyonda sabah kufla¤›nda program
yapt›.  'Balinalar› kurtarmak', 'foklar› korumak'
ve 'nükleer denemeleri durdurmak' gibi kam-
panyalara imza atarak Greenpeace'i k›sa süre-
de uluslararas› bir çevre örgütü haline getirme-
yi baflaran Hunter, kanser teflhisi konmas›ndan
sonra modern tedavi tekniklerini istemedi. O,
Meksika’da alternatif t›p kamp›nda ameliyats›z
tedavi görüyordu.       

Gelecek ‹çin Teknoloji
Yar›flmas›’na Baflvurular 
Devam Ediyor

Dünyan›n en büyük mikroifllemci üreticisi Intel’in ilk kez Türkiye’de
TÜB‹TAK iflbirli¤iyle düzenledi¤i “Intel® Gelecek ‹çin Teknoloji” yar›flma-
s›na baflvurular 30 Haziran’da sona eriyor. Üniversite gençlerini, yepyeni
bulufllar yaparak bilgisayar teknolojisinin s›n›rlar›n› zorlamaya teflvik eden
yar›flma tüm üniversite ö¤rencilerine aç›k. ‹lk defa Türkiye’de uygulanan
projenin Intel, Ortado¤u, Türkiye ve Afrika bölgesinde bulunan üniversite
ö¤rencilerine de ulaflt›r›lmas› ve süreklili¤i planlan›yor. Intel® Gelecek
için Teknoloji yar›flmas›n› kazanan 10 finalistten her birine, projelerini su-
nabilecekleri hale getirmeleri için maddi bir destek de sa¤lanacak. ‹lk 10
finalist aras›na giren ve çal›flma kriterlerine sahip olan bir kifli ‹ngiltere’de
Intel Uygulama ve Dizayn Merkezi’ndeki (ADC) Masaüsü Tak›m›’nda 1 y›l
ücretli olarak çal›flma flans›n› elde edebilecek. Projesi ilk üçe giren ö¤ren-
cilerse Cisco Systems ve Keysmart taraf›ndan verilecek olan Intel Pentium
4 ve Intel Centrino dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara sahip olacak.

Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin yar›flmaya kat›lmak isteyen ö¤-
rencileri www.tubitak.gov.tr/bayg/gelecekicin ya da http://gelecekicin.tu-
bitak.gov.tr sitesinden kat›l›m koflullar›n› ö¤renebiliyor ve baflvuru da ya-
pabiliyorlar. TÜB‹TAK’a ulaflan projeler, 4 akademisyenden ve Intel’in 3
teknoloji birimi müdüründen oluflan seçici kurulca de¤erlendirecek ve ko-
mite finale kalan 10 projeyi belirleyecek. 10 finalist, projelerinin prototip-
lerini yaparak, komite karfl›s›nda projelerini sunacaklar. 

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Temel
T›p Bilimleri Bölümü T›bbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dal› ve T›bbi Biyoloji Derne¤i, 9. Ulusal
T›bbi Biyoloji Kongresi’ni 5-8 Eylül tarihleri ara-
s›nda Anemon Otel / Manisa’da gerçeklefltirecek.
‹lgilenenler için: Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi 
T›bbi Biyoloji ve Genetik A.D. Manisa, Tel: (236) 233 07 18/1320
Web: http://www.bayar.edu.tr/duyuru/

Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...
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Dünya Fizik Y›l› 
Etkinlikleri
devam ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 2005
y›l›n›n “Fizik  Y›l›” ilan edilmesi nedeniyle, y›l
boyunca, üniversitenin de¤iflik birimlerinde
yo¤un etkinlik programlar› gerçeklefltirecek.
Bu etkinliklerden ilki, Einstein’in ölüm y›ldönümü
olan 18 Nisan’da, Troia Kültür Merkezi’nde, Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Fizik Bölümü  Kozmoloji Grubu’nca organi-
ze edilen, “Einstein'› Anma Günü”  program›yd›.
Akademik olarak çok genifl bir kadroyla gerçeklefl-
tirilen bu toplant›da, program bafllamadan önce,
kat›l›mc›lara Einstein’in konuflmas› kendi sesinden
dinlettirildi. Sabah ve ö¤leden sonra olarak iki bö-
lümde gerçeklefltirilen programda aç›l›fl›, kendisi
de bir fizikçi olan Prof.Dr. Ramazan Ayd›n gerçek-
lefltirdi. Ayd›n konuflmas›na 2005 y›l›n›n neden fi-
zik y›l› ilan edildi¤ini anlatarak bafllad›. Einstein’in
özgeçmiflinden de söz eden Ayd›n, “Temel Bilimler
Ne ‹fle Yarar?” bafll›kl› bir sunumda da bulundu.
Bu sunumda Ayd›n, “‹nsanl›k bugünkü uygarl›k dü-
zeyine do¤ay› anlama çabalar›yla eriflmifltir. Do¤a-
y› anlamak, do¤an›n sundu¤u olanaklar› kavray›p
de¤erlendirme ve bunlar› kullan›labilir flekillere dö-
nüfltürmektir. Do¤ay› yöneten yasalar›n yeterli bir
yaklafl›kl›kla kiflisel yorumlara yer vermeyen ve ma-
tematiksel olarak ifade edilebilecek flekilde sapta-
nabilmesi uygarl›¤›n biçimlenmesinde çok etkili ol-
mufltur. Uygarl›¤›n ötesinde, ça¤dafl kültürlerin
oluflmas›nda ve düflün sistemlerinin geliflmesinde
bu yasalar›n ve de elde edilmesinde izlenen yakla-
fl›mlar›n rolü yads›namaz. Do¤ay› anlama çabalar›-
n›n düflünme yetisinin kazan›lmas›yla bafllad›¤›
kuflkusuzdur”gibi çarp›c› noktalara de¤indi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Fizik Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Os-
man Demircan da, planlad›klar› etkinlik program›y-
la kat›l›mc›lar› bilgilendirme konuflmas›  yapt›.

Konuflmac›lar aras›nda,  Bilim ve Teknik der-
gisindeki yaz›lar›ndan tan›d›¤›m›z Prof. Dr. Meh-
met Emin Özel de vard›. Özel, “Fizikte Baz› Fel-
sefi Konular” adl› sunumuyla kat›l›mc›lar› bilgi-
lendirdi; ayr›ca sunumunda, Einstein’in  Nobel
Ödülü’nü al›rken çekilen görüntülerine yer verdi.
Einstein’in,  Amerika’da görkemli flölenlerle kar-
fl›land›¤› görüntüleri izleyicilerin çok ilgisini çekti
ve programa ayr› bir renk katt›.

Program›n ö¤leden sonraki k›sm›nda, Einste-
in’›n 1905’te yay›mlad›¤› “Fizikte Devrim Gerçek-
lefltiren Fotoelektrik olay, Brown Hareketi ve
Özel Görelilik” adl› makalelerinden söz edildi.
Özellikle fotoelektrik olay deneyi,  Doç. Dr. ‹hsan
Y›lmaz taraf›ndan, bilgisayar ortam›nda, animas-
yonlar eflli¤inde kat›l›mc›lara izletildi. Brown ha-
reketinin anlat›ld›¤› k›s›mdaysa, Doç. Dr. ‹smail
Tarhan, robotlarda Brown hareketini anlatt›. Tar-
han, Brown hareketinin, piyasa analizlerinde ve
t›bbi görüntülemede  kullan›lan alanlar› oldu¤unu
vurgulad›. Program›n son bölümde, özel görelilik
kuram›n›n (bkz: Bilim ve Teknik fiubat 2005)
matematiksel formülasyonu, örnekler eflli¤inde
anlat›ld›.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Fizik Bölümü, “Einstein’i Anma
Panelleri” de düzenliyor. Paneller, “Elektroman-
yetik ›fl›n›m, parçac›klar, radyoaktivite, atom
enerjisi, gök cisimleri, evren, gezegenler, göktafl-
lar›, karadelikler, pulsarlar, kuasarlar, evrende
yaflam, baflka dünyalar, ›fl›k, ses, atom, molekül,
nükleer reaksiyonlar, kütleçekimi, uzay araçlar›,
Günefl, y›ld›zlar, Samanyolu, galaksiler, Big-Bang,
Ufo’lar, astroloji” konular›n› kapsayacak. Bu pa-
nellerden ilki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’nin Anafartalar kampusü, Süleyman Demirel
Konferans Salonu’nda, “Fizik Y›l› Bilgilendirme
Paneli: Popüler Bilim ve Einstein” bafll›¤›yla, Os-
man Demircan, M. Emin Özel ve Zeki Eker’in ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirildi. Aç›l›fl›, Dr. Demircan’›n
yapt›¤› panelde, Einstein’in yaflam›, Nobel Ödülü
al›fl›, bilimsel düflünme sistemati¤i, düflünce de-
neyleri, bilgi birikiminin yaflam›m›za etkileri, do-
¤an›n sorgulanmas›, bilimsel çevre oluflturma vb.
konular tart›fl›ld›. Panelde, kat›l›mc›lardan gelen
sorular da yan›tland› Panelistlerden Dr. Özel,
önümüzdeki aylarda fizik bölümü taraf›ndan ger-
çeklefltirilecek olan ulusal etkinliklerden “Mose-
ley  Çal›fltay›”na, Prof. Dr. Erdal ‹nönü, Prof. Dr.
Tekin Dereli gibi, konular›nda oldukça önemli
isimlerin davetli oldu¤u müjdesini verdi. 

Dünya Fizik Y›l› etkinlikleri kapsam›ndaki bir
di¤er sunum da, 21 Nisan’da gerçekleflti. Prog-
ramda kat›l›mc›lar› teknoloji serüvenine ç›karan
üniversitenin ö¤retim üyeleri, bilimsel geliflmenin
önündeki engellerden birinin de araflt›rma proje-
lerinde  üniversitelerin birbirlerinden kopuk ol-
malar›na ba¤lad›lar. E¤er dünya çap›nda büyük
projelere imza atmak istiyorsak ortak bir bilinçle
her üniversitenin üzerine düfleni yapmas› gerekti-
¤ini ve bir sinerji ortam› oluflturulmas› gerekti¤i
gerçe¤ine parmak bast›lar. Bu programda son
olarak kat›l›mc›lara “Bu Gün ve Yar›n ‹çin On Ör-
nek Teknoloji” bafll›kl› sunum yap›ld›. Bu sunum-
da, kablosuz alg›lay›c› (sensör) a¤lar›; doku en-
jeksiyonu mühendisli¤i; nano günefl gözeler (so-
lar cells) (enerji); mekatronik; siberuzayda a¤ he-
saplamalar› (da¤›lm›fl hesaplama); yaz›l›m güven-
li¤i; molekül düzeyinde görüntüleme; nano bask›
litogafisi; glikomik ve kuantum kriptografisi alan-
lar›na dikkat  çekildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde,
Parçac›klar Do¤ada Nas›l Kümeleniyor” bafll›kl›
konferans da, 6 May›s’ta Zürih Teknik Üniversite-
si’nde araflt›rmalar›n› sürdüren Prof. Dr. Mehmet
Erbudak taraf›ndan verildi.  Erbudak sunumunda,
do¤adaki  maddelerin kümelenme flekillerinden,
atomlar›n simetrilerinden ve kendi çal›flmalar›yla
yapt›¤›  deneylerle ilgili bilgiler verdi.

Arif Solmaz
btk_arif@yahoo.com 

kozmoloji@physics.comu.edu.tr

Taflrada Neler 
Oluyor?

K›rflehir’de, 14 Nisan tarihinde bir aç›l›fl yap›l-
d›. Türkiye üniversitelerindeki ikinci, e¤itim fakül-
telerindeki ilk “co¤rafya araflt›rma laboratuvar›”
hizmete sunuldu. K›rflehir Valisi Selahattin Hati-
po¤lu’nun aç›l›fl›n› yapt›¤› laboratuvar; Gazi Üni-
versitesi K›rflehir E¤itim Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Mehmet Günay’›n destekleriyle yaflam buldu.
Doç. Dr. Sencer Sayhan’›n kiflisel katk›lar›n› labo-
ratuvar›n her köflesinde hissetmek olas›. Doç. Dr.
Hayriye Sayhan ve Doç. Dr. Sencer Sayhan’›n özel
bitki ve tafl kolleksiyonlar›n›n sergilendi¤i labora-
tuvarda co¤rafya çal›flmalar› için gerekli birçok
malzeme edinilebiliyor. 

Co¤rafya araflt›rma laboratuvar› kuflkusuz yö-
renin do¤al ve befleri co¤rafya potansiyelinin or-
taya konulmas›nda büyük yarar sa¤layacak. Her
ne kadar araflt›rma laboratuvar› olarak tasarlansa
da, e¤itim faaliyetlerine de katk›da bulunaca¤›
göz ard› edilemez. Sedimentoloji, petrografi, ve-
jetasyon, hidrografya, tektonizma, paleoco¤rafya
alanlar›nda hizmet vermek üzere tasarlanan labo-
ratuvar, bu alanlarda yap›lacak araflt›rmalara yö-
nelik temel alt yap› malzemesine de sahip. 

Merkezden uzak taflrada günlük h›rslardan
ar›nm›fl insanlar zamanlar›n› bofla harcam›yor.
fiairler çal›fl›yor, bilim insanlar› ifl bafl›nda. Dileriz
kitaptan yoksun, bilimin ›fl›¤›n›n ulaflmad›¤› yer
kalmaz da ülkemiz ayd›nl›¤›na ayd›nl›k, geliflimi-
ne geliflim ekler.

Ça¤r› Öztürk
cagri@gazi.edu.tr

Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...

Dr. Rafet Arpac›k

Vefat Etti
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zoo-

tekni Anabilim Dal› Emekli Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Rafet Arpac›k, 30 Nisan tarihinde vefat etti. 

Üç dönem TÜB‹TAK Dan›flma Kurulu ve TÜ-
B‹TAK Veteriner ve Hayvanc›l›k Grubu Üyeli¤i
yapan Arpac›k, bilim hayat› boyunca çok say›da
bilimsel araflt›rma, tebli¤, el kitab›, kitap yay›n-
laman›n yan› s›ra yüksek lisans tezi ve doktora
çal›flmas› yönetti. Türkiye’nin çeflitli bölgelerin-
de s›¤›r yetifltiricili¤i ve besicili¤i konusunda se-
minerler verdi. Ö¤rencileri, meslektafllar› ve
Türk bilim ailesi ad›na, kendisini sayg› ve özlem-
le an›yoruz.

kulupHaziran  5/27/05  7:06 PM  Page 31



32 Haziran 2005B‹L‹M veTEKN‹K

C VE S‹STEM 
PROGRAMCILARI

Derne¤i

C ve Sistem  Programc›lar› Derne¤i, çal›fl-
malar›n› C programlama diliyle yürüten ve ko-
nusunu sistem programlama alan›yla iliflkilen-
diren uzmanlar›n oluflturdu¤u bir dernek.
1993’ten beri faaliyette olan derne¤in amac›,
bilgisayar dünyas›n›n bu yo¤un bilgi gerektiren
en at›l›mc› alan›nda, araflt›rma, gelifltirme faali-
yetlerini daha iyi organize edilmifl bir biçimde
teflvik etmek. 

Dennis M. Ritchie taraf›ndan 1970'lerde
gelifltirilen C programlama dili, 1980'lerde ar-
t›k sistem programc›lar›n›n kulland›¤› dil haline
geldi ve h›zla popülerleflmeye bafllad›. C dilin-
de yaz›lm›fl bir program  kaynak kodunun ma-
kine ve iflletim sisteminden ba¤›ms›z olmas› bu
dile yayg›nl›k kazand›r›yor. Windows, Unix gibi
iflletim sistemleri ; Excel, Word gibi ofis prog-
ramlar›n›n ço¤u C programlama diliyle yaz›l-
m›fl. Dünyadaki geliflimine paralel olarak ülke-
mizde  de C programlama dili, özellikle
1980'lerin ikinci yar›s›ndan itibaren yayg›nl›k
kazand›. Ancak bu konudaki bilgisel yetersizlik-
ler  ve araflt›rma olanaklar›n›n darl›¤›, ilgili ki-
flileri merak düzeyine hapsetti.  C ve Sistem
Programc›lar› Derne¤i, dilin yayg›nlaflmas› ve
anlafl›labilmesi konusunda yo¤un bir çaba için-
de. A-Z'ye C K›lavuzu, ‹leri Excel, ‹ntel ifllemci-
leri ( Korumal› Mod )  ve C’de yap›lan tipik ha-
talar› içeren C Yanl›fllar› kitaplar›, bu çal›flma-
lardan birkaç›. Dernek, gerek C programlama
diline, gerekse sistem programc›l›¤›na iliflkin
yeni kitaplar haz›rlanmas› konusunda ciddi  ça-
l›flmalar› da destekleme karar›nda.

Derne¤in baflka bir amac› da, bilgisayar ko-
nusuna yabanc› olan kesimleri bu  alanla tan›fl-
t›rmak, abart›l› ve basmakal›p söylemleri d›flla-
yan bir bilgisayar kültürü ve kamuoyu bilinci
oluflturmak. 

Her iki alana yönelik faaliyetler, çeflitli se-
minerler, sempozyumlar, kurslar ve yay›nlarla
devam ediyor. Hafta sonlar› ücretsiz olarak iz-
leyebilece¤iniz Cumartesi seminerleri, bilgisa-
yar sosyolojisindan iflletim sistemlerine kadar
uzanan genifl bir yelpaze içeriyor. Periyodik
olarak aç›lan derslerse dil bilincinin yerleflmesi-
ni ve uygulama de¤eri olan bilgiler edinilmesi-
ni hedefliyor.

C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i yetkilile-
ri, ülkemizde bütün bilimsel kurumlarla ve ilgi-
lenen  bütün kiflilerle iflbirli¤ine aç›k oldu¤unu
da belirtiyor. 
‹lgilenenler için: C ve Sistem Programc›lar› Derne¤i 
Adres : 2. Tafloca¤› Cad. O¤uz Sok. 
Barbaros Apt. No: 5/4 Mecidiyeköy ‹stanbul
Tel: 0212 288 35 20- 274 63 60 
www.csystem.org  

Örgütlenmeler... Örgütlenmeler...

fiehircilik ve Proje
Yar›flmas› Yap›ld›

Özel Fatih Koleji taraf›ndan düzenlenen ve
AB taraf›ndan desteklenen “2. ‹stanbuluflum

Ulusal fiehircilik ve Proje Yar›flmas›” bu y›l 21-
22 May›s tarihleri aras›nda, Fatih Koleji Beylik-
düzü Kampüsü’nde yap›ld›. ‹stanbul çap›nda
yap›lan yar›flmaya 168 ö¤renci, 135 projeyle
baflvurdu. Bu projelerden 84’ü sergilenmeye
hak kazand›. 

Ö¤renciler, yaflad›klar› flehir ‹stanbul’u ayn›
zamanda yaflamaktan zevk al›nan ve imrenilen
bir çehreye kavuflturaca¤›n› düflündükleri pro-
jeleriyle iki gün boyunca yar›flt›lar. Kategorisin-
de en iyi seçilen ilk üç projenin dan›flman ö¤-
retmeni ve ö¤rencilerine para, madalya ve çe-
flitli sürpriz sponsor ödülleri verildi. 

Ulusal Co¤rafya 
Ö¤renci 
Sempozyumu

Fen Edebiyat Fakültelerin Co¤rafya Bölümü,
E¤itim Fakültelerinin Co¤rafya Ö¤retmenli¤i Bölü-
mü ve de¤iflik disiplinlerdeki ö¤rencilerin kat›l›m›-
n› amaçlayan, 4.Ulusal Co¤rafya Ö¤renci Sempoz-
yumu, 13-16 Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da,
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi’nde
yap›lacak. Sempozyuma son baflvuru tarihiyse 30
Haziran olarak belirlenmifl.

Bilgi ve Kat›l›m için: www.cografyakulubu.org
(‹stanbul Üniversitesi Co¤rafya Kulubü)

Mimarl›k Yaz Okulu

Mimarl›k Vakf› 2005 uluslararas› yaz okulu ka-
y›tlar› bafllad›. 11 Temmuz - 5 A¤ustos tarihleri
aras›nda e¤itime bafllayacak yaz okulu, yurt için-
den ve yurt d›fl›ndan toplam 40 mimarl›k ö¤renci-
sini a¤›rlayacak. Kat›l›mc›lar program boyunca,
çeflitli mesleki seminerlere, atölye çal›flmalar›na,
teknik gezilere kat›lma olana¤› bulacak ve ortak
projeler haz›rlayacaklar. Çal›flmalar, bir jürice de-
¤erlendirilecek ödüllü bir yar›flmayla sonlanacak
Bilgi ve iletisim icin:
Tel: (212) 245 16 66 Faks: (0212) 249 08 32
web: mimarlikvakfi@superonline.com
e-posta: www.mimarlikvakfi.org
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