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Küresel ›s›nman›n etkilerinden birinin buzul-
lar›n erimesi oldu¤unu biliyoruz. Buzullar eridik-
çe, Kuzey Buz Denizi’nde gemilerin geçebile-
ce¤i yeni yollar aç›l›yor. Bu sayede baz› liman-

lar aras›ndaki mesafe kilometrelerce k›sal›yor.
Ancak iklimbilimciler, yeni yollar nedeniyle ar-
tacak gemi trafi¤inin hava kirlili¤ine neden
olaca¤›n› söylüyorlar. ‹klim modelleri, Sibir-
ya’n›n kuzeydo¤u k›y›s›, Kuzey Alaska ve Ka-
nada yak›nlar›ndaki tak›madalar aras›ndaki
yollar›n, 2050’den sonra yaz aylar›nda aç›k
olaca¤›n› gösteriyor. Fransa’daki Pierre ve
Marie Curie Üniversitesi’nden Claire Granier,
aç›lacak bu yollar›n y›l›n alt› ay› boyunca kul-
lan›labilece¤ini hesaplam›fl. Ancak, gemiler-
den atmosfere sal›nacak olan azotoksitler ve
karbonmonoksit miktar›n›n ozon düzeyini sa-
nayileflmifl bölgelerdeki kadar art›rabilece¤i
söyleniyor. Max Planck Entitüsü’nden Ulrike Ni-
emeier’a göre, kuzey kutbunda ozon düzeyi-
nin bu denli yükselmesinin, gezegenimizdeki
bitki yaflam› aç›s›ndan ciddi sonuçlar› olabilir.

Kaynak: http://www.newscientist.com/artic-
le.ns?id=mg19125615.700&print=true

Ergenlik, F›rsatlar 
Dönemi Olabilir

Dünyada yaflayan 6,5 milyar insan›n yak-
lafl›k % 20’sini 10 – 19 yafllar›ndaki gençler
oluflturuyor. Bu, önemli bir oran! Genç insan-
lar›n bu dönemde verdikleri kararlar, yaflam-
lar›n›n ileriki y›llar›nda sa¤l›kl› ya da mutlu ol-
malar›n› etkileyebiliyor. Bu nedenle, gençlik
ya da ergenlik dönemi çok önemli araflt›r-
malara konu oluyor. Bunlardan biri olan ve
Güney Afrika’da gerçeklefltirilen “Do¤um-
dan Yirmili Yafllara” adl› arafl-
t›rmada, 1990’da do¤an
3000 bebek 20 yafl›na
kadar izlenecek. Araflt›r-
may› yürüten biliminsanla-
r›, flu anda 16 yafl›na ge-
len bu gençleri do¤dukla-

r› günden itibaren izlemeye bafllam›fl ve
hem onlarla hem de aileleriyle ilgili çeflitli bil-
giler toplam›fllar. Araflt›rma sonuçlar›, özellik-
le 10 – 19 aras› yafllar›n, insanlar›n yaflamlar›-
n›n geri kalan›n› biçimlendirmede çok
önemli bir rol oynad›¤›n› gösteriyor. Çocuklar
ailelerinden kaynaklanan, sa¤l›k ya da yok-
sullukla ilgili sorunlarla erken yaflta karfl›laflt›k-
lar›nda genellikle yetiflkinlikte de güçlüklerle
karfl›lafl›yorlarm›fl. Ancak ergenlik boyunca,
okulda ya da toplumsal yaflamda edindikle-
ri olumlu deneyimler, bu durumu tersine çe-

virebiliyormufl. Ergenlikte
gençlere iyi beslenme, sa¤-
l›kl› yaflam, olumlu aile ve
okul ortamlar› sa¤lanabil-
mesi, bu olumlu deneyimle-
rin temelini oluflturuyormufl.

Kaynak: http://www.eureka-
lert.org/features/kids/2006-06/aaft-ta-

o062306.php

Kuzey’de Aç›lan Yollar
Kirlilik Yaratacak
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fiimdi Kaydet, 
Sonra Koklars›n!

Japonya’daki Tokyo Tekno-
loji Ensititüsü’nden bir grup mü-
hendis, bir koku kaydedici yap-
may› baflard›. Bu ayg›t› örne¤in,
yeni piflmifl bir kurabiyeye do¤-
rulttu¤unuzda, kokuyu çözümle-
yip zehirli olmayan birtak›m kim-
yasal maddeler kullanarak yeni-
den üretebiliyor. Üreticiler, ayg›t›n telefonla
ya da ‹nternet arac›l›¤›yla yap›lan sat›fllarda
çok yararl› olabilece¤ini düflünüyorlar. Bu sa-
yede, sat›n almak istedi¤iniz bir parfümü ya
da yiyece¤i önceden koklama olana¤› bula-
caks›n›z. Ayn› zamanda da bu ayg›t sayesin-
de, safra, kan ya da idrar kokusunu yeniden
üreterek hastal›k tan›s› koymada kolayl›k sa¤-

lanabilecek. Kokular› kaydedip
yeniden üretmenin o kadar da
kolay bir ifl olmad›¤›n› söyleyen
mühendisler, insanlarda kokla-
ma duyusuna ait 347 alg›lay›c›
oldu¤unu, bu nedenle çok say›-
da kimyasal kayna¤a gereksi-
nim duyuldu¤unu belirtiyorlar.
Ayg›tta 15 kimyasal alg›lay›c›
mikroçip, bir baflka deyiflle elek-
tronik burun görev yap›yor. Bu

“burunlar”ca alg›lanan kokunun yeniden
üretilmesi için, say›sal bir formül ç›kar›l›yor. Da-
ha sonra 96 setlik kimyasal maddeye baflvuru-
luyor. Kokuyu yeniden üretmek için, kimyasal
maddelerden ilgili olanlar kar›flt›r›l›yor, ›s›t›l›yor
ve buharlaflt›r›l›yor. Bu sayede de istenen koku
yeniden elde edilebiliyor.

Kaynbak: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-06/ns-
rna062806.php

Mirkat Okulunda
Neler Oluyor?

Biliyoruz, henüz yaz tatili bit-
medi ve siz okulla ilgili bir fley
duymaya henüz haz›r olmaya-
bilirsiniz. Ama flöyle bir düflünün,
ya derslerinizden biri akrep ya-
kalamak olsayd›? ‹ngiltere’deki
Cambridge Üniversitesi’nden
Alex Thornton ve Katherine
McAuliffe, genç mirkatlar›n
(Mirkat 40 – 60 cm boyunda, 720 – 730
g a¤›rl›¤›nda ve Afrika’n›n güneyinde, özellik-
le Kalahari Çölü’nde yaflayan bir tür memeli)
ö¤retmenlerinden ö¤rendikleri fleylerden biri-
nin bu oldu¤unu söylüyorlar. Kimi fleylerin nas›l
yap›laca¤›n› aileleri ya da “ö¤retmenlerin-
den” ö¤renen çocuklar çok flansl›d›r. Mirkat-

lar da bu konuda çok flansl›.
Hayvanlar›n büyük k›sm›nda
böyle bir ö¤renme süreci
yok ya da en az›ndan bili-
minsanlar›, vahfli do¤ada
yaflayan hayvanlarda buna
pek rastlamam›fllar. Oysa,
yetiflkin mirkatlar t›pk› birer
ö¤retmen gibi, genç mirkat-
lara avlar›n› nas›l yakalay›p
yiyeceklerini gösteriyorlar.
Mirkatlar, avlar›n› henüz can-
l›yken yedikleri için bu avlan-

ma süreci yavrular için çok u¤raflt›r›c› oluyor.
Yetiflkinler e¤itim amac›yla genç mirkatlar›n
önüne canl› çekirge gibi, hareketli hayvanlar
getiriyorlar ve bunlarla al›flt›rma yapmalar›n›
sa¤l›yorlar.

Kaynak: http://eurekalert.org/features/kids/2006-07/aaft-
sif070706.php
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Ar›lar› ve Çiçekleri 
Yitirmek

Ar›lar›n olmad›¤› bir dünya nas›l olurdu?
Kuflkusuz, piknikte çok rahat ederdik. Ancak,
bu kez de piknik sepetine ko-
yacak yiyecek bulmakta zor-
lanabilirdik. Birçok bitkinin
meyvesi ar›lar›n tozlaflmay›
sa¤lamas› sonucunda üretile-
biliyor. Böylece bitkiler, bize
yiyecek de sa¤layabiliyorlar.
Bu durumda ar›lar› belki sevip
okflayamay›z, ama dostlar›-
m›z olarak kabul edebiliriz.
Avrupa’da yap›lan bir araflt›r-
mada, ar›lar ve tozlaflmalar›n›
sa¤lad›klar› bitkiler inceleniyor.
Bu araflt›rmaya göre, ar›lar›n ve bitkilerin sa-

y›s›nda sürekli bir azalma var. ‹ngiltere’deki
Leeds Üniversitesi’nden Jacobus Beismeijer
ve arkadafllar›, ‹ngiltere ve Hollanda’da
araflt›rmaya kat›lan gönüllülerce iflaretlenen
binlerce ar› ve bitkinin kay›tlar›n› karfl›laflt›r-

m›fllar. Karfl›laflt›rma sonucunda
1980’den beri ar›lar›n çeflitlili-
¤inde ve tozlaflmaya u¤rayan
bitki türlerinin say›s›nda düflüfl
oldu¤u gözlenmifl. Üstelik yal-
n›zca belirli bitkilerin tozlaflmas›-
n› sa¤layan ar›lar›n say›s›ndaki
azalma, di¤erlerine göre daha
fazlaym›fl. Araflt›rmac›lar, ar› ve
bitkilerin yok olmakta olduklar›-
n› söylemek için henüz çok er-
ken diyorlar. Ancak bunlar›n bi-
rinde gerçekleflecek bir azal-

man›n di¤erlerini de ekleyece¤ini ekliyorlar.
Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-07/aaft-

ltb071406.php

SMART, Ay’› Harital›yor
Herhangi bir fleyin foto¤raf›n› çekmek için

foto¤raf makinesini ona do¤rultmak ve dek-
lanflöre basmak yeterlidir. Ancak kimi za-
man, ifller bu kadar kolay olmayabilir; özellik-
le de foto¤raf makineniz Ay’›n yörüngesinde
saatte binlerce km h›zla dolanan bir uzay
meki¤indeyse. ESA’ya (Avrupa Uzay Ajans›)
ait, SMART – 1 adl› mekik, Ay’daki 15 ayl›k gö-
revi boyunca, her hafta Dünya’ya 1000’in
üzerinde say›sal foto¤raf yollad›. Bunlardan
baz›lar›, yüzey fle-
killerinin özellik-
lerini 40 m ya-
k›ndan gösteri-
yor. Peki, bir
mekikten bu
kadar net gö-
rüntüler nas›l el-

de edildi? Meki¤in alt› ay boyunca görevi,
Ay’›n haritas›n› ç›karmakt›. Bu süre boyunca,
foto¤raf makinesi afla¤› odaklanm›fl ve olan
biten her fleyi sürekli kaydetmifl. Daha sonra,
görüntü ekibi hedeflenen gözlemleri yapma-

ya bafllam›fl. Araflt›r-
mac›lar›n daha faz-
la bilgi edinmek iste-
dikleri bölgeler üzeri-
ne sürekli bir odakla-
ma yap›lm›fl ve gö-
rüntü dizileri elde
edilmifl. Son olarak
da dört ayr› renk fil-
tresiyle Ay yüzeyi ta-
ranarak görüntü el-
de edilmifl.

Kaynak:
http://www.esa.int/esaKID-

Sen/SEMSVKWALPE_OurUni-
verse_0.html
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Ne Kadar H›zl› 
Görüyoruz? 

Görmek, gözlerimizin al-
g›lad›¤› görüntüye iliflkin bil-
giyi beynimize göndermesi
ve bu bilginin beynin ilgili
bölgesinde ifllenmesiyle
mümkündür. Ancak bu, o
kadar k›sa sürede gerçekle-
flir ki, bize böyle bir bilgi ak›fl›
için zaman harc›yormufluz
gibi gelmez. ABD’deki
Pennsylvania Üniversite-
si’nden araflt›rmac›lar, göz-
lerimizden beynimize bilgi ak›fl›n›n bilgisayar-
lardaki kadar h›zl› gerçekleflti¤ini hesaplam›fl-
lar. Kobay farelerle yap›lan bir araflt›rmada,
farelerin gözlerindeki a¤tabakaya (retina) gö-
rüntü yans›tm›fllar. Bu s›rada elektrotlar yard›-

m›yla görüntülerin beynin görmeden sorumlu
bölgesine geçifl h›z›n› hesaplam›fllar. Yap›lan
hesaplamalar sonucunda farelerin gözlerin-

deki a¤tabakan›n saniyede
875 kilobit (bilgisayarlarda
veri depolama h›z› ölçüm bi-
rimi) veriyi aktard›¤› ortaya
ç›km›fl. ‹nsanlardaysa, bu ak-
tar›mda görevli hücrelerin sa-
y›s› farelerinkinin yaklafl›k on
kat›. Bu durumda, insan gö-
zünden beyne bilgi aktar›m›-
n›n saniyede 8,75 megabit
oldu¤u söyleniyor. Araflt›rma-
c›lar, asl›nda sinirlerin bu ak›fl›
çok daha h›zl› gerçeklefltire-

bilece¤i düflüncesindeler. Ancak, enerjiyi ve-
rimli kullanabilmek için sinirlerimizin biraz yavafl
davrand›¤›n› belirtiyorlar. 

Kaynak: http://www.newscientist.com/channel/being-hu-
man/dn9633.html

Günefl’i 
Selamlad›k

Geçen say›m›zda,
TÜB‹TAK taraf›ndan
bu y›l ikincisi düzenle-
nen Üniversiteleraras›
Günefl Enerjili Araba-

lar Yar›fl›’n›n ilk aya¤› olan Ege Kupas›’n›n so-
nuçlar›n› duyurmufltuk. Temmuz ay›n›n 20 – 22’sin-
deyse, Günefl’ten ald›klar› enerjiyi elektrik enerjisi-
ne çevirerek hareket eden bu arabalar ‹stan-
bul’da yar›flt›. Türkiye Kupas› ad›n› tafl›yan bu büyük
yar›fl›n birincisi Ar›ba 1 adl› araçlar›yla ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi ö¤rencileri olurken, ayn› üniversite-
ye ait Ar›ba 2 adl› araç ikinci, Y›ld›z Teknik Üniversi-
tesi’nin Barracuda adl› arac› da üçüncülü¤ü ald›.   

“minifest” Eylül’de...
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n

düzenledi¤i çocuk flenli¤i “minifest”
22 – 24 Eylül 2006 tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul, Maslak Parkorman’da yap›-
lacak. fienlik süresince her yafl gru-
bundan çocuklarla çeflitli etkinlikler
yap›lacak. 

Bilgi için : 0 (212) 334 07 93 
www.iksv.org/minifest
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