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Köpekler ve Robotlar 
Ayn› E¤itimden Geçiyor

ABD’deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü’nün ilginç konuklar› oluyor. Bir süredir
her ay 10 – 20 polis köpe¤i ve e¤iticileri Ensti-
tü’yü ziyaret ediyorlar. Bu, öyle s›radan turistik
bir ziyaret de¤il; köpekler ve e¤itmenler, Ensti-
tü’de robotlar için haz›rlanm›fl olan e¤itim
program›ndan geçmeye geliyorlar. E¤itim, ge-
nellikle deprem gibi bir do¤al afet ya da pat-
lama yüzünden y›k›lm›fl ya da çökmüfl binalar-
da gerçeklefliyor. Amaç, göçük alt›nda kalm›fl
insanlar› bulup kurtarmalar› için robotlar› e¤it-
mek. Bununla birlikte, robotlar yaln›zca kazaze-
deleri bulmak için de¤il, bomba arama – bul-
ma ve imha etmek için de e¤itiliyorlar. Mobil-
yalar, molozlar, y›k›lm›fl duvarlar, merdivenler
ve birçok baflka eflyan›n kullan›ld›¤› e¤itimler-
de gerçek insan boyutunda haz›rlanan plastik
mankenler de kazazede olarak kullan›l›yor. Po-
lis köpeklerineyse bu e¤itimler bomba ve uyufl-
turucu arama amaçl› uygulan›yor. Köpek bun-

lardan birine rastlarsa hemen yere yat›p sahibi-
ni ça¤›r›yor. Enstitü’de görev yapan araflt›rma-
c›lar, köpekler ve e¤itmenleri aras›ndaki iliflkiyi
ve köpeklerin davran›fllar›n› inceleyerek arama
– kurtarma operasyonlar›nda kullan›lacak da-
ha geliflmifl robotlar üretmeye çal›fl›yorlar.

Kaynak: Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) Bülteni

Daha Fazla At›k ‹stemiyoruz  
Araflt›rmac›lar, at›k sular› temizlerken kullan›lan ve

hidrojen gaz› üreten bir biyofiltre yapabilmek için
“bakteri gücü”nden yararland›lar. Milyarlarca bakte-
rinin bu ürkütücü etkisi, biliminsanlar›nca yararl› bir
amaç için kullan›ld›. Bu düflünceden yola ç›k›larak
yap›lan ayg›t, yaln›zca baflka makineleri çal›flt›rmak-
ta yak›t olarak kullan›lan hidrojen üretiminde de¤il,
biyofiltre sistemlerinin yaflama geçirilmesinde de çok
baflar›l› oldu. Bununla birlikte bu sayede insan, hay-
van ve bitki art›klar›n›n özümlenmesi de art›k daha
kolay bir hale geldi.

Kaynak: Pennysylvania State Üniversitesi Bülteni
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Trende S›k›lmaya Son
Uzun tren yolculuklar›nda yol boyunca pen-

cereden d›flar›y› seyretmekten b›kanlar için iyi bir
haberimiz var! Çok yak›nda, bir yandan trende
yolculuk ederken bir yanda da ‹nternet’te gezi-
nebilece¤iz. Uydu arac›l›¤›yla sa¤lanacak olan
Internet ba¤lant›s› birkaç ay içinde Brüksel – Pa-
ris seferini yapan h›zl› trenlerde pilot uygulama-
ya geçecek. Ba¤lant›y› sa¤layacak antenler
vagonlar›n üstlerine yerlefltiriliyor. Dünya’dan
36.000 km yukar›da dolaflan uyduyla

saatte 300 km h›zla giden tren aras›ndaki iki yön-
lü ba¤lant›y› desteklemek amac›yla da özel ya-
z›l›mlar kullan›l›yor. Bu hizmetten yararlanmak is-
teyen yolcular, yolculuk boyunca ifllerini yapa-
bilme, e-posta al›p gönderme, ‹nternet’te arafl-
t›rma yapma, hava durumu tahminlerini ö¤ren-
me, müzik dinleme gibi birçok olana¤a kavuflu-
yorlar. Pilot uygulama baflar›l› olursa bu sistem
Avrupa’da sefer yapan birçok tren hatt›nda hiz-
mete girecek. 

Kaynak: Avrupa Uzay Ajans› Bülteni

Ifl›k Her Derde Deva m›?
Kendimizi çok üzgün ve çaresiz

hissetti¤imiz zamanlar vard›r. Kimi
zaman bizi neflelendiren güzel fley-
ler olur ve bu üzgün halimiz bir süre
sonra kendili¤inden geçer. Kimi za-
mansa, daha çok yetiflkinlerde, bu
durum biraz uzun sürer ve bir uzma-
n›n yard›m›na gereksinim duyar›z.
Genel olarak depresyon diye ad-
land›r›lan bu sa¤l›k sorununun te-
davisinde birtak›m yöntemler kulla-
n›l›r. Kuzey Carolina Üniversite-
si’nden Robert N. Golden, farkl› bir
tedavi yöntemi öneriyor. Golden,
depresyondaki hastalara parlak ›fl›-
¤›n iyi geldi¤ini savunuyor. Asl›nda bu dü-
flünce yeni de¤il; 20 y›ld›r ›fl›kla depresyon tedavi-
si gündemde. Ancak, bugüne de¤in elle tutulur

bir sonuç al›namam›flt›. Golden’›n özellikle “mev-
simsel duygusal bozukluk” diye adland›r›lan dep-

resyon türü üzerinde uygulad›¤› ›fl›k teda-
visi çok etkili olmufl. Bununla birlikte, di¤er
depresyon türlerinde tedavi, kullan›lan
ilaçlar›n etkinli¤ini art›yormufl. Uzmanlar,
›fl›¤›n depresyondaki kiflilerin biyolojik sa-
atlerini düzenlemeye yard›mc› oldu¤u
görüflündeler. Ancak, kimi uzmanlar bu
yöntemin daha çok yeni oldu¤unu ve bir
süre daha üzerinde araflt›rma yap›lmas›
gerekti¤ini söylüyorlar. Hangisinin kesin
do¤ru oldu¤unu söylemek flimdilik zor.
Ama, e¤er siz gerçekten kendinizi çok
ama çok üzgün hissediyorsan›z “masa
lamban›z›” yakmadan önce büyüklerini-
ze sizi üzen fleylerden söz edin ve gerekir-

se bir doktordan yard›m al›n.

Kaynak: http://www.sciencenewsforkids.org
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Rusya, Alaska ve Kanada’da bulunan ve
Kuzey Buz Denizi’ne dökülen nehirlerle ilgili
araflt›rma yapan R. Max Holmes, araflt›rmala-
r›n› yaparken yaln›z de¤ildi. Holmes’ün en
büyük yard›mc›s› 13 yafl›ndaki Anya’yad›.
Anya, aralar›nda Holmes’ün de bulundu¤u
araflt›rmac›lar›, örnek toplamak amac›yla Le-
na nehrinde gezdiren geminin kaptan›n›n k›-
z›. Araflt›rmac›lar, Anya’n›n konuyla çok ilgili
oldu¤unu fark edip ona da örnek toplamay›

ö¤retmifl, hatta ülkeden
ayr›l›rken Anya’ya bir ör-
nek toplama seti b›rakm›fl-
lar. Anya 1 y›l boyunca iki
haftada bir nehirden ör-
nekler alm›fl. Araflt›rmac›-
lar, Anya’n›n toplad›¤› ör-
neklerin çok önemli oldu-
¤unu fark ettikleri için An-
ya’n›n okuluna gidip pro-
jede çal›flmak isteyen gö-
nüllü ö¤renci ve ö¤ret-
menleri bulmufllar. Ö¤ren-
ci – ö¤retmen – biliminsan›
iflbirli¤i temelinin at›ld›¤› Si-

birya’daki Zhigansk ‹lkö¤retim Okulu, araflt›r-
man›n bir aya¤›n› oluflturmufl. Küresel ve çev-
resel de¤iflimlerin ekosistem üzerindeki etkile-
rini araflt›ran Holmes, bu tür iflbirliklerinin yay-
g›nlaflmas›n› istedi¤i için bu y›l Kanada ve
Alaska’dan ö¤rencilerin de yer alaca¤› da-
ha kapsaml› bir çal›flma yapmay› planl›yor.
Bu araflt›rmada, iklim de¤ifliminin Kuzey Kut-
bu Bölgesi’nde su çevrimleri ve kimyasallar
üzerindeki etkileri incelenecek. Farkl› ülkeler-
de yaflayan bu çocuklar, hem bilimsel bir
araflt›rmaya katk›da bulunabilecek, hem de
birbirleriyle kültürel anlamda çok fley payla-
flabilecekler. 

Kaynak: Woods Hole Araflt›rma Merkezi Bülteni 

Dünya Biyolojik Çeflitlilik Günü 
Kutlanacak

22 May›s’ta So¤uksu Milli Park›’nda Dünya
Biyolojik Çeflitlilik Günü bir festivalle kutlana-
cak. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n liderli¤in-
de birçok kurum ve kuruluflla sivil toplum ör-
gütlerinin de görev alaca¤› festivalde, çevre

ilçelerden ve köylerden gelen ö¤rencilerle
birlikte çeflitli etkinlikler yap›lacak. Özellikle
do¤a koruma ve biyolojik çeflitlilik konusunda
oyunlar, söylefliler, gösteriler ve birçok baflka
etkinliklerin de düzenlenece¤i festivalde,  “Bi-
yolojik Çeflitlilik ve Do¤al Kaynak Yönetimi”
projesinin de ç›kt›lar› paylafl›lacak ve toplan-
t›lar düzenlenecek.

Ö¤renciler ‹klim 
Araflt›rmalar›na 
Yard›m Ediyor

nevarneyokmay  5/11/05  6:11 PM  Page 3



Bilim Çocuk 7

E l i f  Y › l m a z

NE ne  VAR var  NE ne  YOK yokNE ne VAR var NE ne YOK yok

Tüm M›s›rlar Patlas›n!
Büyük bir ifltahla bir avuç dolusu patlam›fl m›s›-

r› a¤z›n›za att›n›z, fakat o da ne? M›s›rlardan bir k›s-
m› patlamam›fl ve bu sert tanecikleri ›s›rd›¤›n›z için
neredeyse difliniz k›r›l›yordu. Purdue Üniversite-
si’nden Bruce Hamaker, kimi m›s›rlar patlarken di-
¤erlerinin neden patlamad›¤›n› araflt›ran bir g›da
kimyac›s›. M›s›r taneleri, sert kabuklar›n›n içinde bir
miktar su bar›nd›r›rlar. Yap›lan deneylerle bir m›s›r
tanesinin düzgün olarak patlayabilmesi için için-
deki suyun m›s›r›n a¤›rl›¤›n›n % 14,5 – 15’ini olufltur-
mas› gerekti¤i anlafl›lm›fl. M›s›r tanesi ›s›t›ld›¤›nda
içindeki bu su, s›v› halden gaz hale geçerek genifl-
ledi¤i için m›s›r›n içine s›¤amaz olur ve m›s›r›n ka-
bu¤u çatlar. Hamaker yapt›¤› çal›flmalar sonu-
cunda kimi m›s›rlar›n ›s›t›l›rken di¤erlerine göre çok
çabuk s›v› kaybetti¤ini görmüfl. Bunlar ›s›tma sonu-
cu genellikle patlam›yorlarm›fl. Bunun üzerine Ha-
maker, m›s›r tanelerinin d›fl kabuklar›n›n yap›s›n› in-
celemifl. Kabuk bir karbon, hidrojen ve oksijen bi-
leflimi olan selülozdan olufluyor. M›s›r tanesinin d›fl

kabu¤undaki selüloz ›s›t›ld›¤›nda, düzgün bir yap›
olan kristal halini al›yor. Bu yap›, selüloza göre da-
ha s›k› oldu¤undan m›s›r taneci¤inin içindeki s›v›-
n›n d›flar› ç›kmas›n› daha fazla engelliyor. Bu ne-
denle, düzgün kristal yap›lara dönüflebilen selüloz
kabuklu m›s›r taneleri di¤erlerinden daha iyi patl›-
yor. Hamaker’›n m›s›r üreticilerine önerisi, daha
düzgün kristal yap›ya dönüflebilen selüloz kabuklu
m›s›rlar yetifltirmeleri. 

Kaynak: http://www.sciencenewsforkids.org

Genç Mucitler Projesi
E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV) ve Eczac›ba-

fl› Toplulu¤u iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen Genç
Mucitler projesinin hedefi, ilkö¤retim düzeyinde
fen ve matematik alanlar›nda çocuklar›n ana-
litik ve yarat›c› düflünce becerilerini gelifltirmek,
bilgiye yaparak, yaflayarak ve deneyerek ulafl-
malar›n› sa¤lamak, onlar› bilim yoluyla bilimin-
sanl›¤›na ve mucitli¤e özendirmek. Proje, “Ma-
tematik, Fen ve Ben” adl› her yafla özel e¤itim

kitaplar›, “Keflif Ortam›” ad› verilen atölyeler ve
e¤itime kat›lan çocuklarla iletiflimin kopmama-
s› için kurulacak “Mucitler Kulübü”nden oluflu-
yor. Pilot uygulamas›, Gaziantep Büyükflehir Be-
lediyesi E¤itim Park›’nda bafllat›lan proje,
2007’ye kadar TEGV’nin e¤itim parklar›nda özel
olarak tasarlanm›fl 7 atölyede, gönüllü e¤iticiler
deste¤iyle çocuklara ulaflt›r›lacak.

Ayr›nt›l› biligiye 0216 492 32 32 numaral› telefondan ya da 
egitim@tegv.org adresinden ulaflabilirsiniz.
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