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Stanford Üniversitesi ile birlikte yürütü-
len, “Kars Biyoçeflitlili¤i” isimli bir projemiz
de bulunmakta. Bu projede de, Kars toprak-
lar› içersindeki bitkileri belirleyip, Kars flo-
ras›n› oluflturaca¤›z ve çal›flma sonunda
Kars floras›n› içeren bir el kitab› oluflturma-
y› planl›yoruz. Buradaki bir di¤er önemli
amaçsa yörenin floras›n› ortaya ç›kar›rken,
endemik olan bitkileri de belirleyip tehlike
durumlar›n› ortaya ç›karmak ve koruma
önerilerinde bulunmak. Böylece yerli halk›
bu bitkiler konusunda bilinçlendirece¤iz de.
Yine bu proje içerisinde önemli oldu¤unu
düflündü¤üm bir husus daha var: Kars çev-
resinde yetiflen bitkilerin etnobotanik özel-
likleri, yani bitkiler “halk taraf›ndan nas›l
ne flekilde tüketiliyor” konusunu araflt›r›yo-
ruz. Halk bu bitkilerden nas›l yararlan›yor?
‹laç yap›m›nda m›, yiyecek olarak m› vs. kul-
lan›yor? Bu yönleriyle de ilginç bir çal›flma.
Bitirme tezleriyle projeyi destekliyoruz.
fiimdiye kadar elimizde 10 köyde yap›lan
çal›flmalar mevcut. Bu çal›flmalar biraz daha
geniflletilecek. fiu anda bu konuda üç arka-
dafl›m›zda bitirme tezlerini yap›yorlar. Bu
çal›flmalar›n ileriye dönük önemli yararlar›
olacak. En önemlilerinden biri de, özellikle
ülkemizde ilaç tüketimi h›zla artmakta ve bu
ilaçlar sentetik temelli maddelerden üretil-
mekte. Bu maddelerin insan vücuduna ya-
rarlar›n›n yan›nda zarar verdi¤i de bilinmek-
te. Bu bitkilerin tedavi edici özellikleri arafl-
t›r›larak, bu ilaçlar›n yerini almas› insan
sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önem arz edecek.

Gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er çal›flmay›
da, Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i ve Hol-

landa D›fliflleri Bakanl›¤› ile yürütüyoruz.
Türkiye’de 144 önemli bitki alan› belirle-
mifl. Bu alanlardan biri olan "Ç›ld›r gölü ve
çevresi önemli bitki alan›" projesini bafllat-
t›k. Bu çal›flmadaki amaç bu alan›n önemi
ve korunmas› gerekti¤ini yerel yöneticiler
ve halka çeflitli yollarla anlatabilmek. Bu
projenin Kars koordinatörlü¤ünü Kafkas
Üniversitesi Botanik Anabilimdal› üstlenmifl
durumda.

Son olarak TÜB‹TAK projemizden söz et-
mek isterim. Bu proje, Kafkas Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Anabilim da-
l› için büyük bir bafllang›ç oldu. Bugüne ka-
dar bir steromikroskobumuz dahi yoktu;
çok yüksek maliyeti olmamas›na ra¤men
buna ödenek ayr›lamam›fl, bu konuda her-
hangi bir giriflimde de bulunulmam›flt›. TÜ-
B‹TAK projemizle tohum morfolojisi, polen
morfolojisi ve ayn› zaman da görebildi¤imiz
çiçek parçalar›n›n çizimini sa¤layacak mik-
roskoplar›m›z oldu. “Flora of Turkey”’imiz
de oldu, ki bu çok önemli. Bu 11 ciltlik se-
ri, “Flora of Turkey” olmadan toplad›¤›n›z
bitkiyi teflhis edemiyorsunuz, bu kitaplar
kesinlikle gerekiyor, bitkiyi teflhis etmek
için. Bu projeyle kitaplar›m›z› da ald›k, ana-
lizi için de PCR’›m›z› ald›k. Yani çal›flabile-
ce¤imiz tam donan›ml› laboratuar›m›z› ve
alt yap›m›z›n hepsini TÜB‹TAK projesiyle
sa¤lam›fl olduk. Bu s›k›nt›lardan ötürü el-

BTK: Kars ve çevresinde yapmakta oldu-
¤unuz çal›flmalar konusunda önce bizi bilgi-
lendirir misiniz?

FG: Dünya üzerinde biyoçeflitlilik zengin-
li¤i bak›m›ndan belirlenen s›cak bölgeler
vard›r. Kafkas bölgesi de bu s›cak bölgeler
aras›nda yer almakta. Bu nedenle bu bölge-
de birçok çal›flma yürütülmekte. Örne¤in bi-
zim de içinde bulundu¤umuz projelere bir-
kaç örnek vermek isterim: Amerika’daki
IUCN (International Union for Conservation
of Nature - Do¤a ve Do¤al Kaynaklar›n
Korunmas› ‹çin Uluslararas› Birlik) taraf›n-
dan desteklenen projemizde amaç; Kafkas
bölgesinde var olan ve dünyan›n baflka bir
yerinde olmayan endemik bitkileri belirle-
yip, onlar›n tehlike durumlar›n› ortaya koy-
mak, yani bir k›rm›z› kitap yaz›p, Kafkas
bölgesi k›rm›z› kitab›n› oluflturmak.
2006’n›n fiubat ay›nda bafllayan bu proje-
nin bu y›l bitirilmesi planlan›yor. Bu proje-
ye, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan
ve Gürcistan’›nda da aralar›nda bulundu¤u
7 ülke kat›l›yor. Her y›l, her ülkeden 6 bi-
lim insan›n›n kat›l›m›yla biraraya gelen arafl-
t›rmac›lar, 1 haftal›k çal›fltaylar yaparak ça-
l›flmalar›n› sürdürüyorlar. Bu çal›fltaylar›n il-
ki Gürcistan’da Tiflis yak›nlar›ndaki Bakur-
yani’de yap›ld›. Bu flekilde araflt›r›c›lar ara-
s›nda sistematik gruplar oluflturuluyor. Bu
gruplar sürekli birbirleriyle ba¤lant› içerisin-
de oldu¤undan yeni tür bitkilerin keflfi çok
daha kolay oluyor.

Bu çal›flmalar s›ras›nda yaln›zca Türki-
ye’de oldu¤unu sand›¤›m›z bir bitkinin, ki
buna “endemik” diyoruz, bu çal›flmalar s›ra-
s›nda ayn› zamanda Rusya ya da Gürcistan-
da’da ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu durum-
da bu bitki endemik olmaktan ç›k›yor. Ama
Türkiye için endemiklikten ç›k›yor; oysa ki
Kafkasya bölgesi için yine endemik ve
önemli; çünkü dünyan›n baflka hiçbir yerin-
de bulunmuyor. Bu yüzden “Kafkas ende-
mikleri” ad› alt›nda bu projeyi yürütüyoruz.

KAFKAS B‹TK‹LER‹N‹N TÜRK‹YE AYA⁄I

Kafkasya bölgesi biyoçeflitlilik aç›s›ndan adete bir cennet. Kendine özgü birçok canl› tü-
rünü bünyesinde bulunduran bu bölgede Türkiye’nin de önemli bir toprak parças› bulun-

makta. Bu önemli alan›n bir k›sm› olan Kars, Türkiye floras›nda bulunan bitkilerin yakla-
fl›k 1 200 çeflidini bar›nd›r›yor. Bunlar›n da 100’ü, Kars ve çevresi için “endemik bitki”

olmakta. Yani bu bölge d›fl›nda dünyan›n hiçbir yerinde yetiflmiyor bu bitkiler. S›n›rda bir
kent için endemik bitki oran›n›n yüksek olmas› çok önemli. Çünkü bu bitkilerin, Kars’›n kom-

flusu ve yak›n›nda bulunan Ermenistan, ‹ran, Gürcistan gibi ülkelerde de olma olas›l›¤› yüksek. Nor-
malde s›n›r bir kentte endemik bitki oran› az olur. Ancak Kars ve çevresinin co¤rafik yap›s› ve flekli, da¤lar›n›n volkanik özellik göstermesi,
ikliminin çok sert geçmesi gibi özellikler bitki çeflitlili¤ini artt›rmakta. Kars muhabirimiz Burak Baltac› bu konuda, “Kars ve çevresindeki bit-
kiler üzerinde yap›lan botanik çal›flmalar›n›n neler oldu¤unu ö¤renmek için Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Anabilim Dal›
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Günefl ile bir söylefli yapt›. ‹lgiyle okuyacaks›n›z. 

G ü l g û n  A k b a b a
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bette bugüne kadar yüksek lisans ö¤rencisi
yetifltirememifltik; çünkü alt yap›m›z yoktu;
oysa ö¤renci yetifltirmek için alt yap›n›n ol-
mas› gerekiyor; cihaz ve yeteri kadar mad-
delerin olmamas› ö¤renci yetifltirmeyi engel-
liyor. Çok çal›flma yapmam›z› engelliyor;
ama bunda sonra hem ö¤renci yetifltirecek,
hem de biz de uluslararas› yay›nlar ç›karaca-
¤›z, buna inan›yorum. 

BTK: Projeleriniz içerisinde gerçeklefltir-
mifl oldu¤unuz “sitotoksonomik ve palinolo-
jik çal›flma” ne demek?

FG: Sitotaksonomik çal›flma demek, bit-
kinin sitolojik özelliklerini de kullan›larak
bir s›n›fland›rma, bir taksonomi ya da bir s›-
raya koymak demek. Biz normalde sistema-
ti¤i bitkinin d›fl görünüflünde bulunan mor-
folojik özelliklerine göre yap›yoruz. Ama si-
tolojik bilgilerde devreye kromozom flekille-
ri, kromozom büyüklükleri giriyor. Karyog-
ram ve idogramlar› ç›kart›larak türler aras›
kromozom haritalar›n›n oluflturulmas›yla
farkl›l›klar ortaya konuluyor. Bu farkl›l›klar-
la bizim “normal d›fl görünüflüne göre yapt›-

¤›m›z sistematik birbirine uyufluyor mu?”
buna bak›yoruz. Yani hem bitkilerin sitolojik
özelliklerini, kromozom özelliklerini araflt›r›-
yorsunuz, hemde d›fl taksonomik ya da d›fl
morfolojik özellikleriyle bir s›n›fland›rma ya-
p›yorsunuz. 

Palinolojik çal›flmalardaysa polen analizi
yap›l›yor Polenlerin flekli çok önemli; bunun
yan›nda “aperkür” dedi¤imiz polen üzerin-
deki delik ya da yar›klara dayal› olarak bir
s›n›fland›rma yap›l›yor. Yine burada tama-
men polen ölçümleri söz konusu, polenin
flekli, büyüklü¤ü, eni – boyu, yar›k varsa ya-
r›¤›n boyu - eni, delikler varsa deli¤in boyu
- eni ölçülüyor ortalamalar› al›n›yor ve bir
tablo oluflturuluyor. Bunlar tamamen siste-
mati¤i destekleyen ve sistemati¤i güçlendi-
ren özellikler. Art›k sistematik çal›flmalar› ya
da s›n›fland›rma yap›l›rken mutlaka bunlar
da göz önünde bulunduruluyor.

BTK: Herbaryum kurma çal›flmalar›n›z-
dan da söz eder misiniz?

FG: Hebaryumun kurulmas› kolay de¤il.
Bunun için çeflitli uluslararas› kurallara uyan

çal›flmalar yapman›z, yani bir anlamda geçer
not alman›z gerek. Sonras›nda, yani bu kural-
lara göre herbaryumunuzu kurdu¤unuzda
uluslararas› kod alabiliyor, dolay›s›yla herbar-
yumunuzu uluslararas› statüye tafl›yabiliyorsu-
nuz. Biz do¤al olarak bu konuda da fazlaca
zorluklarla karfl›laflt›k. Ancak bundan sonra
alaca¤›m›z projelerle tamamen herbaryum
oluflturmaya yönelik olacak, böylece ulus-
lararas› seviyede herbaryum kurabilece¤imizi
düflünüyoruz. Beflbinin üzerinde çeflit bitki ol-
du¤u zaman uluslararas› kod için baflvurabili-
yoruz. fiu an da bizim geçen y›l Kars biyoçe-
flitlili¤i projesinde yaklafl›k 800 çeflit bitki
toplad›k. Bu bitkilerin usulüne uygun olarak
kurutulup ve yine saklanmas› ger0ek; e¤er iyi
saklayamazsan›z bunlar›n kuru çöp ya da at›k
ottan fark› olmaz. Örne¤in, böcekler zarar ve-
rebilir bitkilere. Bu nedenle herbaryumun
oluflturulaca¤› yer çok iyi seçilmeli; çok nem-
li ya da çok kurak ortam olmamal›, ortam›n
sürekli steril olmas› gerekli. Ama bizim flu an-
da yaln›zca bir botanik laboratuar›m›z var ve
burada bitkilerimizi korumaya, biriktirmeye
çal›fl›yoruz; kendi olanaklar›m›zla yapabildi¤i-
miz kadar bitkileri ilaçlamaktan ziyade derin
dondurucuyu kullan›yoruz; sonra da bitkileri
dolaplara kald›r›yoruz. Dolaplar›n içerisinde
de tekrar naftalinliyoruz. Bu anlatt›klar›m bel-
ki gözünüze az görünebilir; ama bu bir bafl-
lang›ç, sonuç olarak bunu devam› da gelecek
ve gerekli iyilefltirmeler sonucunda Kars Kaf-
kas Üniversitesi’nde herbaryumumuzu olufltu-
raca¤›z.

NASA’n›n Yeni Uzay

Teleskopunun ‹smini Sen Belirle!
Bir sonraki dev uzay teleskopunun ad›n›

koymak ister misin? ‹flte flans›n: NASA
2008 y›l› ortas›ndaki f›rlat›l›fl›ndan önce di-
¤er ad›yla GLAST olarak bilinen Gama Ifl›n
Genifl Alan Uzay Teleskopuna isim önermek
üzere dünya genelinde herkesi davet ediyor.
GLAST gama ›fl›n patlamalar›ndan karade-
liklere ve ötesinde evrendeki en fliddetli
olaylar› ve egzotik (ilginç) nesneleri araflt›r-
mak için tasarlanan bir uzay arac›.
GLAST’›n heyecan verici görevinin özelli¤ini
koruyan ve gama ›fl›n› ve yüksek enerji as-
tronomisine dikkat çeken öneriler
arad›klar›n› belirten Washington NASA mer-
kez bürosundan baflkan yard›mc›s› Alan
Stern, "Birisinin telaffuzu kolay, uyduyu ve
görevini bir akflam yeme¤i masas› ya da s›-
n›f tart›flmas› konusu yapmaya yard›m ede-
cek, kolayca ak›lda kalabilen bir isim öner-
mesini ümit ediyoruz." diyor. 

Teleskopun anahtar bilimsel amaçlar›n›n
kapsam›: Dünya üzerindeki herhangi bir fle-
yin kulland›¤› enerjinin çok ötesinde enerjik

olan evrendeki en uç ortam koflullar›n› kefl-
fetmek; yeni fizik yasalar›n›n iflaretlerini ve
gizemli karanl›k maddenin bileflenlerinin ne
oldu¤unu aramak; karadeliklerin uçsuz bu-
caks›z madde jetlerini neredeyse ›fl›k h›z›na
kadar nas›l h›zland›rd›¤›n› anlamak; gama-
›fl›n patlamalar› olarak bilinen muazzam
güçlü patlamalar›n gizemlerini keflfetmek;
kozmik ›fl›nlar›n kökenleri, pulsarlar ve gü-
nefl parlamalar› gibi uzun süredir bekleyen
sorular› yan›tlamak.

Teleskop için önerilen görev ismi bir k›-
saltma olabilir, fakat bu zorunlu de¤il. Te-
leskopa, NASA’n›n di¤er görevlerinde daha
önce kullan›lmam›fl -hayatta olmayan- bilim-
cilerin adlar›n› içeren herhangi bir öneri
paketi de sunulabilir. Bütün bu önerilerin
dikkate al›naca¤› da özellikle belirtiliyor.
Önerilerin kabul edilmesi 21 Mart 2008’de
sona eriyor. Kat›l›mc›lar, “niçin önerilerinin
bu görev için güçlü bir isim oldu¤unu” 25
ya da daha az sözcükle ifade etmeliler.
Birden fazla isim önerilebilir. Görev ismi
önermek için, http://glast.sono-
ma.edu/glastname sayfas›n› ziyaret edin.
Web sayfas›ndaki "Uydu ‹smi” öneri kutu-
suna isim önerenler elektronik posta ara-
c›l›¤›yla karfl›l›k verilecek bir “Kat›l›mc›
Sertifikas› “ almay› seçebilirler. Kat›l›mc›-
lar ayr›ca yeni görevin ismini duyuracak
NASA bas›n bültenlerinden haberdar da
olabilirler. Duyurunun teleskopun f›rlat›l›-
fl›ndan ortalama 60 gün sonra yap›lmas›
bekleniyor.
Kaynak: Science@NASA  http://science.nasa.gov

Arif Solmaz/BTK Çanakkale Muhabiri

kulup  2/29/08  11:08 AM  Page 23



32 Mart 2008B‹L‹M veTEKN‹K

Malzeme ve Teknoloji Çal›fltay›
Anadolu Üniversitesi Malzeme Teknoloji-

leri Kulübü, Türkiye çap›ndaki tüm üniversi-
telerdeki Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i,
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i ve Sera-
mik Mühendisli¤i ö¤rencilerini, 7 - 8 Mart
tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi’nde ilki
düzenlenecek olan Malzeme ve Teknoloji
Çal›fltay›’nda sanayi firmalar›yla buluflturup,
malzemenin teknoloji üzerindeki etkisini
tart›flmaya davet ediyor. Malzeme ve Tekno-
loji Çal›fltay› bütün bu kapsamdaki ö¤renci-
lere ücretsiz olacak. Anadolu Üniversitesi
Malzeme Teknolojileri Kulübü’nün bu
önemli çal›flmas›na birçok firman›n yan› s›-
ra , Anadolu Üniversitesi Seramik Araflt›rma
Merkezi, Türkiye Metalurji Mühendisleri
Odas› ve Türkiye Seramik Derne¤i de büyük
destek vermekte. 

Malzeme Teknolojileri Kulübü’nün bu et-
kinli¤ine kat›lan ö¤renciler ayr›ca Kulüp’ün
bu y›l ikincisini düzenleyecekleri 2. Elektron
Mikroskobi Görüntü Sergisi’ni de gezme
olana¤›n› elde edecekler. Çal›fltay’da Türki-
ye Metalurji Mühendisleri Odas› da gelece-
¤in mühendislerine, TMMOB’n›n önemini
bir saatlik bölümde anlatacak. Çal›fltay’da
bir de ö¤renci kurulu oluflturulacak ve
2009’da Çal›fltay’›n hangi üniversite yap›la-
ca¤›n› saptayacak.
‹lgilenenler için: Aytaç Biçer
Tel: 0505-5575166 
Web: http://www.mtk.anadolu.edu.tr/mtc 
E-Posta; mtk@anadolu.edu.tr
Adres: Malzeme Teknolojileri Kulübü, ‹ki Eylül Kampüsü, Anadolu

Üniversitesi, Eskiflehir

ODTÜ Robot Günleri

“Uluslararas›” Boyut Kazand›
ODTÜ Robot Günleri’nin beflincisi bu y›l

21-23 Mart tarihleri aras›nda ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi'nde uluslararas› boyutta
düzenlenecek.

2002’de, “Niye Türkiye’de, Türkiye’nin
kaynaklar›yla düzenlenen bir robot yar›flma-
s› yok?” sorusuna yan›t arayan ODTÜ Robot
Toplulu¤u ö¤rencileri, 22-23 Ekim 2002’de
Türkiye Zeka Vakf› iflbirli¤iyle Türkiye’nin
ilk Robot Organizasyonu olan ODTÜ Robot
Günlerini düzenlemifllerdi. Sonras›nda ken-

di ayaklar› üzerinde durabilece¤ini de gös-
teren ODTÜ Robot Toplulu¤u, bu organizas-
yonu 2005’den beri tek bafllar›na düzenli-
yorlar. Art›k gelenekselleflen ODTÜ Robot
Günleri bu y›l düzenlenecek olan
beflincisiyle birlikte Türkiye’nin ilk Uluslara-
ras› Robot Yar›flmas› da olacak.

Uluslararas› ODTÜ Robot Günleri’nin
baflvurular› aç›ld› ve son baflvuru tarihi 11
Mart olarak belirlendi. “Çizgi izleyen, Su-
mo, Mini Sumo, Merdiven Ç›kan, Çöp Te-
mizleyen, Slalom Yapan ve Serbest Stil Ro-
bot” kategorilerinde yar›flacak robotlar›, ilk
3'e girmeleri durumunda, laptop, lcd ekran,
hard-disk ve printer gibi ödüller beklemek-
te. Türkiye'nin ve dünyan›n çeflitli yerlerin-
den çok say›da kat›l›mc›n›n yer alaca¤› et-
kinlik için tüm robot severler, ODTÜ'ye,
ODTÜ Robot Toplulu¤u taraf›ndan davet
ediliyor. 
‹lgilenenler için: www.odturobotgunleri.org.tr

Gülhane Bilim ve Araflt›rma

Toplulu¤u (GÜBAT) ve 9. Ulusal

Genel T›p Ö¤renci Kongresi - 

3. T›bbi Hipotez Yar›flmas›
1996’da kurulan Gülhane Bilim ve Arafl-

t›rma Toplulu¤u, kuruldu¤undan günümüze
kadar düzenlemifl oldu¤u 8 Ulusal T›p Ö¤-
renci Kongresi, 2 T›bbi Hipotez Yar›flmas›,
5 ‹lk Sunum Günleri ve ö¤renciler taraf›n-
dan haz›rlanm›fl yüzlerce araflt›rma ve kay-
nak tarama çal›flmalar›yla t›p fakültesi ö¤-
rencileri aras›nda bilimin ›fl›¤›na yaklaflmay›
arzulayanlar› desteklemeyi görev edinmifl
bir ö¤renci birli¤i. Y›ll›k rutin etkinlikleri
içinde; topluluk içi e¤itim faaliyetleri; kari-
yer günleri; yarat›c› ve e¤itici düflünce çal›fl-
malar›; ilk sunum günleri; T›bbi Hipotez Ya-
r›flmas› ve Ulusal Ö¤renci Kongresi ve di¤er
ö¤renci kongrelerine kat›l›m yer almakta.

Bu y›l da GÜBAT taraf›ndan, Ankara’da
dokuzuncusu düzenlenecek olan “Genel T›p
Ö¤renci Kongresi”, 18-20 Nisan tarihleri ara-
s›nda yap›lacak. Kongrede tüm t›p konular›n-

dan oluflan ve ö¤renciler taraf›ndan haz›rla-
nan panel, araflt›rma ve olgular› içeren su-
numlar ve çal›fltaylar yap›lacak. Tüm t›p fakül-
tesi ö¤rencilerinin hipotezleriyle kat›labildi¤i
üçüncüsü yap›lacak olan “T›bbi Hipotez Yar›fl-
mas›”, 19 Nisan’da yap›lacak ve kongrenin bi-
limsel program› içinde yer alacak. Yar›flma,
t›p fakültesi ö¤rencilerinin yarat›c› yönlerinin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak ve onlar› bilimsel
araflt›rma yapmaya ve hipotez kurmaya teflvik
etmeyi amaçl›yor. Hipotezlerin de¤erlendirme-
sini Ankara içindeki tüm t›p fakültelerinden
birer ö¤retim görevlisi bulunacak flekilde olufl-
turulmufl 6 kiflilik bir kurul yapacak. Finale
kalan 6 hipotez ulusal ö¤renci kongresinde hi-
potezlerini sunacak ve son de¤erlendirmelerle
dereceye giren ilk 3 hipotez belirlenerek ödül-
leri verilecek. 3. T›bbi Hipotez Yar›flmas› için
son baflvuru tarihi 15 Mart olarak belirlenmifl. 
Kongre ve di¤er konularda, GÜBAT Baflkan› Seçkin Deniz - 
0 544 587 04 26 ve GÜBAT Genel Sekreteri Mete Kara 
- 0 505 359 40 92 ile ba¤lant›ya geçebilirsiniz.

Seçkin Deniz 
GATA 4. S›n›f Ö¤rencisi/BTK Muhabiri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ö¤renci Kongresi
Ege Üniversitesi’nde, 27–30 A¤ustos ta-

rihleri aras›nda düzenlenecek olan “Ege
Üniversitesi 1. Moleküler Biyoloji ve Gene-
tik Ö¤renci Kongresi” üniversitenin Kampüs
Kültür Merkezi’nde gerçekleflecek. Kongre-
de bilimsel program içeri¤inde aç›l›fl konufl-
mas›, sözlü sunumlar, poster sunumlar›, bi-
limsel klip yar›flmas›, sunumlar aras› sosyal
klipler, sertifika da¤›t›m töreni ve kapan›fl
konuflmas› var. Yan› s›ra kongreye kat›lan
herkesin hoflça vakit geçirmesinin planland›-
¤› bilimsel program sonras› sosyal aktivite-
lerin içeri¤inde aç›l›fl kokteyli, tan›flma par-
tisi, konser ve yat gezisi yap›lacak.
‹lgilenenler için: Dilara Y›ld›z
Kongre Organizasyon Komitesi Baflkan› 
e-posta: www.egembg.org iletisim@egembg.org
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