
Bilim Dünyas›ndan Haberler

Türkiye’nin CERN 

üyeli¤i bafllad›.

Bilindi¤i gibi, 2006 y›l›ndan itibaren
Türkiye ile Avrupa Nükleer Araflt›rma Mer-
kezi (CERN) aras›nda ortak çal›flmalar yü-
rütülmekteydi. 14 Nisan 2008’de, Türkiye
Atom Enerji Kurumu(TAEK) ile CERN
aras›nda iflbirli¤i antlaflmas› imzaland›. 23
Ocak 2009’da CERN’e TAEK taraf›ndan
tam üyelik için resmi baflvuru yap›ld› ve bu
baflvurunun ard›ndan Türkiye’nin üyelik
süreci 16 Mart 2009’da bafllad›.

LHC’de parçac›klar 

dönmeye bafllad›.

CERN’deki Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›-
s›’nda (LHC) 10 Eylül 2009’da parçac›klar
dönmeye bafllad›; ancak daha sonraki
ad›mlara geçilemeden 19 Eylül’de meyda-
na gelen kazayla deney tamamlanamad›.

Bu kaza sonucunda çarp›flt›r›c›da 53 m›k-
nat›s zarar gördü ve büyük ölçüde helyum
s›v›s› kaybedildi. 

Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

Bilim dünyas›nca heyecanla beklenen
Nobel ödüllerini kazanan isimler, Profesör
Gunnar Öquist taraf›ndan Ekim ay›n›n ba-
fl›nda aç›kland›. 2009 Nobel Fizik Ödü-
lü’ne, ›fl›¤›n fiber optik içinde aktar›lmas›
alan›ndaki ç›¤›r aç›c› araflt›rmalar›yla
Charles K. Kao ve yeni bir CCD sensör bu-
lufllar›yla Willard S. Boyle ile George E.
Smith lay›k görüldü. Kimya dal›nda ise
ödülü, ribozomun yap› ve fonksiyonun
farkl› bir tarzda inceleyen Venkatraman
Ramakrishnan, Thomas A. Steitz ve Ada E.
Yonath kazand›. Biyoloji dal›nda ise; telo-
mer taraf›ndan korunan kromozomlar›n ve
telomeraz enzimi keflfi ile Elizabeth H.
Blackburn, Carol W. Greider ve Jack W.
Szostak ödüle lay›k görüldüler.

Türk cerraha araflt›rmac› ödülü

Avrupa’n›n branfl içi en önemli kurulufl-
lar›ndan biri olan Avrupa Kalp Gö¤üs Cer-
rahisi Birli¤i’nin (EACTS) bu seneki genç
araflt›rmac› ödülünü 28 Ekim'de gerçeklefl-
tirilen törenle kalp cerrah› Doç. Dr. Can
Yerebakan ald›.
Yerebakan ayn›
zamanda Alman-
ya’n›n Freiburg Al-
bert-Ludwigs Üni-
versitesi’ne yurtd›-
fl›ndan gelen ilk
ö¤renci olarak ka-
bul edilmifltir. Al-
manya’n›n flu an en
genç doçentleri
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aras›nda yer alan Can Yerebakan, ayn› za-
manda bir ‹stanbul (Erkek) Lisesi mezunu-
dur ve haziran ay›ndan itibaren Washing-
ton, DC, USA'da bulunan Children’s Na-
tional Medical Center adl› hastahanede
dünyaca ünlü Çocuk Kalp Cerrahi Prof. Dr.
Richard A. Jonas’in asistan› olarak iki sene
Çocuk Kalp Cerrahisi e¤itimi görmek üze-
re kabul edilmifltir.

Ay’da su var!

14 Kas›m 2009’da NASA yetkilileri
yapt›klar› aç›klamada, Ay yüzeyinde k›s›tl›
miktarda da olsa suya rastland›¤›n› kamu-
oyuna duyurdu.

LHC bir kere daha çal›fl›yor.

20 Kas›m gecesi merakla beklenen olay
gerçekleflti ve LHC içerisinde parçac›klar
tekrar  tekrar dönmeye bafllad›. LHC’nin
çal›flmaya bafllamas›n›n ard›ndan 3 gün
geçmeden düflük enerjili çarp›flmalar ger-
çekleflti.

Royal Society'nin 

350. kurulufl y›ldönümü

Dünyan›n ilk akdemilerinden olan ‹ngil-
tere'deki Royal Society kuruluflu bu sene
kuruluflunun 350. y›ldönümünü kutlarken
iki önemli matematikçiye de araflt›rma pro-
fesörlü¤ü ünvan› verdi. Bunlardan birincisi
Cambridge Üniversitesi'nde ö¤retim üyesi
ve 1998'de matemati¤in en önemli ödülü
say›lan Fields Madalyas›'n› alm›fl olan Ti-
mothy Gowers. Bir di¤eri ise Fermat'›n Son
Teoremi'ni ispatlayan ve Princeton Üniver-
sitesi'nde ö¤retim üyeli¤i yapan Andrew
Wiles.

Biny›l›n en uzun 

günefl tutulmas› gerçekleflti.

En basit flekilde, Ay’›n Günefl ile Dünya
aras›na girmesi durumu olarak tan›mlana-

bilecek Günefl tutulmas› 15 Ocak’ta ger-
çekleflti. Hindistan, Do¤u Afrika ve
Çin’den tam anlam›yla gözlenebilen bu tu-
tulma, son 1000 y›l›n en uzun Günefl tutul-
mas› idi.

Cemal Koç hayata veda etti

Bugün Türkiye’nin en önemli matematik
dergisi olan “Matematik Dünyas›”n›n fikir

babas› ve Antalya
Cebir Günleri'nin
düzenleyicilerinden
olan Cemal Koç 1
fiubat 2010'da haya-
ta veda etti. Koç,
ayn› za-manda
Matematik Vakf›n›n
on kurucusundan
biridir.

Türkiye’de felsefenin gelene¤i ve 

gelece¤i tart›fl›ld›

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü, 24-26 Mart tarihleri ara-
s›nda “Türkiye’de Felsefenin Gelene¤i ve
Gelece¤i” bafll›kl› felsefe toplant›lar›n› dü-
zenledi. Kat›l›m›n oldukça yüksek oldu¤u
toplant›larda Ömer Naci Soykan, Teoman
Dural›, fiafak Ural, Cengiz Çakmak ve Ali
Utku gibi de¤erli akademisyenler bildirile-
rini sundular.

Asar-› Bakiye

Art›k Salih Zeki'nin 1913'te bas›lm›fl
olan üç ciltlik Asar-› Bakiye kitab›na Türk
Matematik Derne¤i'nin www.tmd.org.tr si-
tesinden ulaflabilirsiniz. Döneminin en iyi
matematikçilerinden biri olmas›n›n yan›s›-
ra Osmanl›'n›n ilk bilim tarihçilerinden
olan Salih Zeki bu kitab›nda ‹slam dünya-
s›nda ortaya ç›kan matematik ve astronomi
çal›flmalar›n› incelemifltir.
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Okuldan Haberler

Fen a¤›rl›kl› olan okulumuzda bildi¤iniz
üzere bilimsel etkinlikler aç›s›ndan önemli
bir aç›k mevcuttur. Bu aç›¤› biraz olsun ka-
pamak, okulumuza bir de¤er daha katmak
ad›na bu sene üyelerinin ço¤unlu¤u yay›n
kurulumuzdan oluflan ‹stanbul (Erkek) Li-
sesi Bilim Komitesi'ni kurduk. Komitenin
temel amac› düzenlenecek bilimsel aktivi-
telerin daha sistemli ifllemesini sa¤lamak
ve yeni projeler üretmektir. Geçti¤imiz ö¤-
retim y›l› içerisinde haz›rlad›¤›m›z projele-
ri tart›flt›k ve bilime ilgi uyand›rmak ad›na
birtak›m konferanslar düzenledik. Bu sene
gerçeklefltirebildi¤imiz en önemli proje ise
Numûne-i Terakki Dergisi'ni yay›n hayat›-
na döndürmek oldu. Numûne-i Terakki ge-
rek Osmanl›'n›n ilk ö¤renci dergisi oldu¤u
için, gerekse de ‹stanbul (Erkek) Lisesi ö¤-
rencileri ad›na bir miras niteli¤i tafl›d›¤›
için çok farkl› bir anlam teflkil etmektedir.
Ümit ediyoruz ki, bizden sonra gelecek
olanlar hem bu derginin devaml›l›¤›n› sa¤-
layacak, hem de yeni projeleri hayata geçi-
rebileceklerdir.

‹stanbul (Erkek) Lisesi Bilim Komitesi

Kenan Demirkol’la GDO'lu Ürünler 

ve Beslenme Konferans›

17/11/2009
‹stanbul T›p Fakültesi Ana Bilim Dal›

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirkol
okulumuzu ziyaret ederek, GDO ve sa¤l›k-
l› beslenme üzerine bir konferans verdi.
Ayn› zamanda okulumuzun 1975 mezunu
olan Kenan Demirkol, bitkilerin genetik
yap›lar›n›n de¤ifltirilerek insan sa¤l›¤›na
nas›l zararl› hale getirildi¤ini, bunun do¤a-

ya olan olumsuz etkisini ve gelecekte insan
sa¤l›¤›n› bekleyen tehlikeler konusunda bi-
zi ayd›nlatt›. Konferanstan sonra kendisiy-
le yap›lan röportaj› sayfa 87'de bulabilirsi-
niz.

Can Kozcaz’la CERN’e

Bak›fl Konferans›

28/12/2009
‹stanbul Lisesi mezunu fizikçi Dr. Can

Kozcaz 28 Aral›k 2009 tarihinde okulu-
muzda parçac›k fi-
zi¤i konulu bir
konferans verdi.
Bilkent Üniversite-
si Fizik Bölümün-
den mezun olduk-
tan sonra Washing-
ton Üniversite-
si'nde doktora ya-
pan Can Kozcaz,
flu anda CERN'in

teori bölümünde çal›fl›yor. Araflt›rma konu-
lar›n›n bafl›nda topolojik sicim kuram› gel-
mekte. Konferansta do¤an›n temel parça-
c›klar›na ve kuvvetlerine de¤inen, LHC'de-
ki deneyleri aç›klayan Kozcaz sicim kura-
m› ve süpersimetri gibi teorik fizikteki ye-
ni aç›l›mlardan da bahsetti.

Tübitak Ortaö¤retim Örencileri

Aras› Proje Yar›flmas›

Okulumuz haz›rl›k s›n›f› ö¤rencileri
Mehmet Efe Akengin ve Zeyd Yusuf Kö-
ro¤lu Tübitak'›n düzenledi¤i proje yar›flma-
s›nda matematik dal›nda birincilik ödülü
ald›lar.
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