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G ü l g û n  A k b a b a

Ö¤retmenin, ö¤rencinin akademik baflar›s›na
etkisi herkes taraf›ndan kabul edilir. Ö¤retmen
beklentisiyse, fark edilmeden oluflan en önemli
etken. Ö¤retmen beklentisiyle kastedilen, ö¤ret-
menin ö¤retim y›l›n›n daha ilk aylar›nda belirli ö¤-
rencilerin baflar›l› ya da baflar›s›z olaca¤›na iliflkin
tahmin yürütmesi. Bu beklenti gerçekten de ö¤-
rencinin akademik baflar›s›n› do¤rudan etkiler.
Konuyu biraz daha açmak için 1968’lere, Robert
Rosenthal ve Leonore Jacobson taraf›ndan yap›-
lan bilimsel çal›flmalara gitmemiz gerekir. Rosent-
hal ve Jacobson, 300 ö¤rencinin yer ald›¤› bir
devlet okulunda, tüm ö¤rencileri sözlü olmayan
bir zekâ testine tabi tutmufllar ve ö¤renciler için-
den rastgele seçtiklerini ö¤retmenlere zeki olarak
sunmufllar. Bir ö¤retim y›l› sonunda ö¤renciler
tekrar test edilmifller ve ö¤retmenlere zeki olduk-
lar› söylenilen ö¤renciler, di¤erlerinden ortalama
10-15 puan fazla alm›fllar. Ayr›ca ö¤retmenler,
bu ö¤rencilerin daha mutlu, nefleli ve olas›l›kla
gelecekte daha baflar›l› olacaklar›n› bildirmifller.
Çal›flma sonunda "ö¤retmen beklentisi, beklenti-
nin gerçekleflmesine yol açar" sonucu ç›kar›ld›.
Bu iki bilimadam›n›n çal›flmalar›, ö¤retmenin bek-
lentilerinin ö¤renci kariyerine etkisi konusundaki
tart›flmalara temel oluflturdu. Bu modelde ö¤ret-
men karar verici aktif, ö¤renciyse beklentileri iti-
razs›z yerine getiren pasif temsilci konumunda.
Yap›lan çal›flmadan alt› y›l sonra, T. Good ve J.
Brophy, befl basamak içeren yeni bir model orta-
ya att›lar. ‹lk basamakta, ö¤retmen her ö¤renci-
den belirli davran›fllar ve akademik performans
bekler. ‹kinci basamakta, bu beklentiler ö¤ret-
menlerin farkl› ö¤rencilere farkl› flekilde davran-
mas›na neden olur. Üçüncü basamakta, bu davra-
n›fllar, ö¤retmenin ö¤renciye onlardan hangi dav-
ran›fllar› ve nas›l bir baflar› beklediklerini bildir-

mesinin yan›nda, ö¤rencinin kendini tan›mas›n›
ve motivasyonunu etkiler. Dördüncü basamakta,
ö¤retmenin davran›fllar› pek çok kez tekrarlan›r
ve ö¤renci, ö¤retmenin beklentilerini kabul eder-
se bu, onlar›n davran›fl ve baflar›lar›n› flekillendi-
rir. Yüksek beklentili ö¤renciler yüksek baflar›lar,
düflük beklentililer düflük baflar›lar elde ederler.
Son basamaktaysa, ö¤rencilerin davran›fl ve bafla-
r›lar›, temelde beklenilen biçimde olmaya bafllar.
Bu modelin en önemli yönü, hem ö¤retmen, hem
de ö¤rencinin aktif olmas›. Bu da bir ö¤rencinin
farkl› ö¤retmenler karfl›s›nda farkl› performans
sergilemesini aç›klar. Burada bir baflka model-
den, Albert Bandura’n›n motivasyonel faktörlerin
ö¤rencinin akademik baflar›s›na etkisini kan›tla-
yan özetkinlik modelinden bahsedilebilir. Bu mo-
delde, insanlar›n bir fleyi baflarmak için, baflar›l›
olacaklar›na inanmalar› gerekir. Bu inanc› da ö¤-
renciye ö¤retmen afl›lar. Ö¤retmen beklentisi üze-
rine öne sürülen bir di¤er modelse, ö¤retmen-ö¤-
renci etkilefliminde, ö¤retmen kontrolünü temel
alan model. Ö¤retmen övgü ve elefltirileri s›n›f yö-
netimini sa¤lamak ve ö¤rencilere gösterdikleri ça-
bayla ilgili bilgi vermek için kullan›r. Övgü ve
elefltiriler, ö¤rencinin kendini alg›lamas›n› sa¤lar;
bu da performans›na ve davran›fllar›na yans›r. 

Tüm bu çal›flmalar "kendi kendini gerçekleflti-
ren kehanet" olarak nitelendirilen, ö¤retmen bek-
lentisinin ö¤rencinin baflar› ve davran›fllar›na etki-
sinin önemini gösteriyor. O zaman ak›llara ö¤ret-
men beklentisini nelerin oluflturdu¤u ve bu bek-
lentilerin ö¤retmenin davran›fllar›na nas›l yans›d›-
¤› sorular› geliyor. Yine yap›lan çal›flmalar göster-
di ki, iyi ya da kötü yönde beklenti oluflmas›n›
sa¤layan pek çok unsur var. Bunlardan ilki ö¤ren-
cinin sosyoekonomik s›n›f›. Ö¤retmenler yüksek
ya da genellikle kendilerinin de bulundu¤u orta
gelir grubundan ö¤renciler için iyi yönde beklen-
tiler gelifltirirlerken, yoksul ö¤rencilerden baflar›
beklemezler. ‹kincisi, ülke içindeki az›nl›klara
karfl› olan önyarg› yüzünden bu ö¤rencilerden dü-
flük baflar› beklenmesi. Üçüncüsüyse, büyük kar-
deflin okul performans› iyiyse küçük kardeflin de
iyi performans sergilemesinin beklenmesi. Bir
araflt›rmac›ya göre, beklentiler, davran›fllara söz-
lü ya da sözsüz biçimlerde yans›r. Beklentilerin

"Pygmalion Etkisi" biçiminde nitelendirilen olum-
lu olan›nda, ö¤retmenler baflar›l› olaca¤›na inan-
d›klar› ö¤rencilere daha çok övgü, daha az eleflti-
ride bulunmalar›n›n yan›nda, bu ö¤rencilerin her-
hangi bir soruyu yan›tlayamamalar› durumunda,
daha çok tekrar yap›p, soruyu ipuçlar› ekleyerek
farkl› flekillerde yinelerler. Onlarla daha s›k ve da-
ha uzun diyaloglar kurulur; dolay›s›yla da s›n›fta
kendilerine daha yak›n yere oturturulurlar. Bu ö¤-
rencilerin isimlerini daha s›k söylerler, karfl›l›kl›
konuflmalar›nda daha fazla sözcük kullan›rlar ve
ses tonlar› daha yumuflak olur. "Golem Etkisi" de-
nilen olumsuz ö¤retmen beklentisindeyse, hakla-
r›nda düflük beklenti gelifltirilen ö¤renciler, övgü-
den çok elefltiri al›rlar. Sözsüz davran›fllara geli-
nirse, ö¤retmenler yüksek beklentili ö¤rencileri-
ne daha arkadaflça yaklafl›r, daha çok gülümser,
bafllar›n› daha s›k okflarken, gözlerine daha s›k
bakarlar. Onlar konuflurken daha dikkatli dinler-
ler ve sözlü etkileflimlerinde onlara do¤ru e¤ilir-
ler. Ö¤retmenler, düflük beklentili olduklar› ö¤-
renciler soruyu yan›tlarken onlar› daha az süre
bekler, yanl›fl yan›tlar›nda yerlerine daha çabuk
oturtur, daha az s›kl›kta konufltururken, yaramaz-
l›k yapmalar›n›n d›fl›nda onlara daha az dikkat ve-
rirler. Bu ö¤rencilere kafllar›n› çatarak ya da dik
dik bakma gibi yüz ifadeleri, tekrarlanan kafa ya
da parmak sallama gibi negatif jestler, karfl›l›kl›
etkileflim s›ras›nda geriye do¤ru uzaklaflma gibi
davran›fllar sergilenir. Bütün bu sözlü ve sözsüz
davran›fllar sonunda ö¤renci kendisinden ne bek-
lenildi¤ini hisseder ve ona göre davran›fl geliflti-
rir.

Yapt›¤›m çal›flmaya göre, ilkokul ö¤retmenle-
ri, özellikle birinci s›n›fta, birinci ay›n sonunda,
baflar›l› olacak ö¤renci kendini belli eder, yani
adam olacak çocuk belli olur görüflünü savunu-
yorlar. Neye dayanarak böyle bir yarg›ya vard›k-
lar› soruldu¤unda, hemen hepsi bunu ö¤rencile-
rin gözlerinden, kurduklar› tümcelerden, seçtikle-
ri oyunlardan anlad›klar›n› söylediler. Daha önce-
ki meslek yaflamlar›nda da ileride baflar›l› olur de-
dikleri ö¤renciler, gerçekten  baflar›l› olarak, id-
dialar›n› kan›tlad›lar. Burada  ö¤retmenlerin da-
yand›klar› temellerin gerçekten zekâ belirtisi olup
olmad›¤›n› tart›flmadan önce, ö¤retmenin sezgi
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ve beklentilerinin ö¤renciyi nas›l yönlendirdi¤ini
ortaya koyan bir çal›flmadan sözetmek iyi olur.
Bir okuldaki ana s›n›f›nda, sekizinci günün sonun-
da ö¤retmen hiçbir yetenek testi uygulamad›¤›
halde hangi ö¤rencilerin parlak, hangilerinin ya-
vafl oldu¤unu bildi¤ini iddia ederek onlar› üç gru-
ba ay›rm›fl. H›zl› ö¤renenler s›n›f›n en ön masas›-
na, ö¤retmene yak›n; yavafl ö¤renenler en arkaya
oturtulurken, vasat diye nitelendirdi¤i ö¤renciler,
iki grubun aras›na yerlefltirilmifl. Ö¤retmen en
çok en önde oturanlarla, en az da en arkada otu-
ranlarla ilgilenmifl. Do¤al olarak ö¤retim y›l›n›n
sonunda ön masada oturan h›zl› ö¤renenler, en
baflar›l› grup olmufl. Ö¤renciler birinci s›n›fa gel-
diklerinde yeni ö¤retmen, ö¤rencilerin önceki ça-
l›flmalar›na bakarak yine h›zl› ö¤renenler grubunu
öne oturtmufl ve yine bu grup s›n›fa önderlik et-
mifl. Bir üst s›n›fa gelindi¤indeyse, ikinci s›n›f ö¤-
retmeni ö¤rencilerin notlar›na bakarak s›n›f› üçe
ay›rm›fl. Ö¤renciler gruplara, ana s›n›f› ö¤retme-
nin baflta ay›rd›¤› flekilde da¤›lm›fllar. Yani ö¤ren-
cinin okul hayat› ve baflar›s›, ana s›n›f›ndaki o ilk
sekiz günü taraf›ndan zincirlemesine belirlenmifl.
Bu bulgulardan hareketle, Türkiye’de ö¤rencinin
ana s›n›f›ndan sonraki befl y›l›n› ayn› ö¤retmenle
geçirmesinin, zaten etkili olan ö¤retmen beklen-
tisini daha da art›raca¤› söylenebilir. 

Kal›t›m m›, Çevre mi?
Zekây› kal›t›m m› yoksa çevre mi daha çok et-

kiler? Bu soru yüzy›llard›r bilimadamlar›n›n kafa-
s›n› kar›flt›rm›fl ve kal›t›m diyen biyologlarla, çev-
re diyen sosyologlar› karfl› karfl›ya getirmifl. Her
iki taraf da tezlerini kan›tlamak için çal›flmalar,
araflt›rmalar yapm›fllar, sonuçlar›n görüfllerini
destekledi¤ini iddia etmifller. Günümüzde bu ko-
nu hakk›nda kesin bir yarg›ya var›labilmifl de¤il.
Kal›t›mc›lara göre zekâ beyinin ön lobunda bulu-
nan gri madde hücre miktar›yla iliflkili ve hücre
hacmi tümüyle genetik etkenlere ba¤l›. Bu nokta-
ya gelinirken, öncelikle psikologlar tam olarak ta-
n›mlanamayan genel zihinsel yetene¤i "g" biçi-
minde nitelemifller. Yine baz› nöroloji uzmanlar›-
n›n belirtti¤ine göre, her türlü zekâ tek bir faktö-
re, "g" faktörüne ba¤l›. California Üniversitesi
(Los Angeles) ve Finlandiya’dan bir grup bilim
adam› da "g" faktörünün do¤rudan gri madde
hacmiyle iliflkili oldu¤unu ve gri madde hacminin
de kal›t›mla de¤iflti¤ini bulmufllar. 1997’de ger-
çeklefltirilen bir baflka çal›flmadaysa, IQ puan›
160 ve üstü olan çocuklardan kan örnekleri al›n-
m›fl ve kanlar›nda normal insanlarda bulunma-
yan, IGF2R ad› verilen bir gene rastlanm›fl. Bütün
bu çal›flmalar zekây› kal›t›m ve genlere ba¤lar-
ken, IQ, zekâ ve ›rk aras›ndaki iliflki tart›flmas›n›
da yine gündeme getirdi. ‹lk olarak 1905’te,
Fransa’da e¤itim bakanl›¤› taraf›ndan özel e¤iti-
me muhtaç çocuklar› saptamak için uygulanan bir
test, testi uygulayan bilim adamlar›n›n, testin ze-
kây› ölçmedi¤i yönündeki aç›klamalar›na ra¤men;
1912’de, Alman psikolog Stern taraf›ndan gelifl-
tirilerek IQ (Intelligence Quotient) ad›yla, zekâ
testi olarak kullan›lmaya baflland›. 1921’de,
Amerika’ya yap›lan göçlerde uygulanmaya baflla-
yan testte, ‹ngilizce konuflulan ülkeler ve ‹skandi-

nav ülkelerinden gelenler yüksek; Do¤u Avrupa,
Akdeniz ve Latin ülkelerinden gelenlerse oldukça
düflük sonuçlar ald›. IQ testinin zekây› ölçme de-
recesi ve zekâ ile “›rk” aras›ndaki iliflki üzerinde
o zaman bafllayan tart›flma, IQ testine göre Afri-
kal› Amerikal›lar›n beyaz Amerikal›lardan ortala-
ma 16 puan daha düflük not almas›yla tekrar gün-
deme gelerek alevlendi. Tek yumurta ikizleriyle
yap›lan çal›flmalar da, kal›t›m yönündeki iddialar›
daha da pekifltirdi. Tek yumurta ikizleri birlikte
büyüdükleri zaman IQ testinde %86 ayn›, birbir-
lerinden ayr› büyüdüklerindeyse %76 ayn› derece-
de baflar›l› oldular. Tümüyle farkl› ailelerde yetifl-
tirilen ikizler aras›ndaki %10’luk bir fark›n IQ tes-
ti aç›s›ndan pek bir önem tafl›mad›¤› söylenerek
zekâ, kal›t›ma ba¤land›. Kiflilerin sosyal s›n›f›n›
genlerin belirledi¤i, bu yönde ortaya at›lan bir
baflka iddia. Bu iddiaya göre, yoksullar, iflsizler
ve suçlular zeki de¤iller.

Baflta sosyologlar olmak üzere birçok bilim
adam› da zekây› belirleyenin çevre oldu¤unu ileri
sürmüfl. Sosyologlar, sosyal ve kültürel olmak
üzere zekây› etkileyen pek çok çevresel faktörden
söz etmifller. Kal›t›mc›lar›n tek yumurta ikizleri
çal›flmalar›na karfl› evlatl›k verilen çocuklar üzeri-
ne yapt›klar› deneyler bu alanda çok ses getirmifl.
Deneylerin sonucuna göre ayn› evde yaflayan ve
genetik olarak hiçbir ba¤lar› bulunmayan çocuk-
lar›n IQ sonuçlar› birbirine çok benzer bulunmufl.
Bu da aile ortam›n›n, verilen e¤itimin ve yetifltiril-
me koflullar›n›n bireyin zekâs› üzerine etkisinin
büyüklü¤ü iddias›n› kan›tlam›fl. Bununla ilgili bir
di¤er örnekse, Japon, Çinli ve Amerikal› çocukla-
r›n erken yafllarda zekâ farkl›l›klar› yokken za-
manla Asyal› çocuklar›n Amerikal›lar›n önlerine
geçmeleri. 1980’in sonlar›nda, ‹ngiltere’de yap›-
lan bir çal›flma beslenmenin kiflinin gelifliminde
büyük bir rol oynad›¤›n› gösterdi. Zekâ testine ta-
bi tutulan 12-13 yafllar›ndaki ö¤rencilerden bir
k›sm›na sekiz ay boyunca vitamin ve mineral tak-
viyesi yap›ld›. Sekiz ay sonunda uygulanan yeni
bir testte vitamin ve mineral takviyesi yap›lan ö¤-

rencilerin daha baflar›l› olduklar› gözlendi. Bu ça-
l›flma da bilim adamlar› için, çevresel faktörler-
den beslenmenin zekâ üzerine etkisini savunan
bir silah oldu. Ayr›ca IQ puanlar›n›n artabilece¤i-
nin gösterilmesi, kal›t›mc›lar›n "zekâ genetiktir
ve asla de¤ifltirilemez" tezini çürüttü. Uygulanan
IQ testinde Afrikal› Amerikal›lar›n, beyaz Ameri-
kal›lardan 16 puan düflük almas› da yine toplum-
sal ve kültürel farkl›l›klara ba¤land›. IQ testinin
zekây› ölçmedi¤ini iddia edenlere göreyse, bu
fark, sorular›n beyazlara göre haz›rlanmas› ve
testin gelir düzeyi yüksek gruba  hitap etmesin-
den kaynaklan›yor. Araflt›rmalar, Afrikal› Ameri-
kal›lara uygulanan IQ testinde, testi uygulayan ki-
fli siyah oldu¤unda al›nan puan›n alt› puan daha
fazla oldu¤unu göstermifl. Bunun yan›nda, okulla-
ra kay›t öncesinde uygulanan seviye tespit testin-
de, Afrikal› Amerikal›lar, testin bafl›ndaki kiflisel
bilgi k›sm›nda ›rklar› soruldu¤u zaman, bu bilgi-
nin istenmedi¤i durumdan daha düflük sonuçlar
elde etmifller. Afrikal› Amerikal›lar gibi, ülkelerin-
de ön yarg›yla yaklafl›lan Japonya’daki Buraku-
minler, Japonya’da uygulanan IQ testinde ülkele-
rindeki etnik ço¤unlu¤un 10-15 puan gerisinde-
dirler. Japonlarla ayn› muameleyi gördükleri
Amerika’da uygulanan IQ testindeyse di¤er Ja-
ponlarla ayn› baflar›y› elde etmifller. Bu araflt›rma
sonuçlar›ndan yola ç›k›larak, bir ülkedeki az›nl›k-
lara karfl› önyarg›l› yaklafl›m›n o kiflilerin baflar›s›-
na yans›yaca¤›, dolay›s›yla IQ testinde al›nan pu-
anlar›n kal›t›m›n de¤il, çevrenin bir ürünü oldu¤u
sonucuna var›lm›fl. Bu tezi savunanlara göre, ze-
kây› belirleyen bir di¤er çevresel faktör, radyo,
televizyon, bilgisayar gibi, bireyin kulland›¤› tek-
nolojik araçlar. 

Zekây› belirlemede birbirine ba¤l› olan çevre
ve kal›t›mdan hangisinin daha etkili oldu¤u tart›fl-
mas›, zekâ kavram› tümüyle ayd›nlat›l›ncaya ka-
dar sürecek gibi gözüküyor. Ö¤retmen beklentisi-
ne dönecek olursak, ö¤retmenlerin zekâ belirtisi
olarak yorumlad›klar›, ö¤rencinin bak›fllar›, cüm-
lelerinin uzunlu¤u gerçekten zekâ göstergesiyse,
ö¤retmenlerin ö¤renciler hakk›ndaki baflar›l› ola-
cak ya da olmayacak yarg›lar› bir öndeyidir. An-
cak e¤er ö¤retmenlerin dayand›klar› temeller ze-
kâ belirtisi de¤ilse, ö¤renciler hakk›ndaki yarg›lar
bir kehanettir. Bunu ö¤renmenin tek yolu da, da-
yan›lan temellerin, zekâ belirtisi olup olmad›¤›n›
tam olarak belirlemek.
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Hiç kuflkusuz genetik bilimi ça¤›m›z›n en h›z-
l› geliflen ve toplumu yak›ndan ilgilendiren alanla-
r›ndan biri. Moleküler biyoloji ve genetikteki ge-
liflmelerin t›p üzerindeki büyük etkilerini flimdi-
den görebiliyoruz. Genlerin hastal›klardaki rolüne
yap›lan vurgu her geçen gün art›yor ve bireylerin
genomlar›n›n test edilmesinde yeni DNA teknolo-
jileri kullan›l›yor. Belki de konu insan geneti¤i
olunca, bizlerin de ilgi ve beklentilerimiz art›yor.

Genetik hastal›klar ya da daha genifl anlamda
genetik özellikler, nesilden nesile aktar›labilen ki-
mi zaman ise soya¤ac› içinde ailenin tek bir üye-
sini ilgilendiren özellikler.

Her aile sa¤l›kl› bir bebe¤e sahip olmak ister;
do¤umlar›n %95’inde bu istek gerçekleflir. Ancak
o kadar flansl› olmayan %5, çeflitli anomalilerle
do¤arlar. Bunlar›n baz›lar› anneden geçen, hami-
lelik ve do¤um s›ras›ndaki olaylardan (enfeksiyon
gibi) kaynaklan›rken, genetik kusurlar›n rolü çok
daha büyüktür. Do¤umda görülen çeflitli anomali-
lerin oran›, ileri yafllarda ortaya ç›kan sorunlarla
daha da artar. Günümüzde özellikle geliflmifl ülke-
lerde, çevre koflullar›n›n giderek düzelmesiyle en-
feksiyon ve beslenme bozukluklar›na ba¤l› hasta-
l›klar›n azalmas› da genetik kökenli hastal›klar›n
ön plana ç›kmas›na yol açm›fl durumda.

Genetik hastal›klar›n bir k›sm› ciddi zihinsel
ve bedensel özürlere yol açt›¤›ndan kifliler, aile-
ler ve tüm toplum için önemli sosyal ve ekono-
mik sorunlar getiriyor. Bugün için, birkaç› d›fl›n-
da tedavisi olmayan genetik hastal›klardan ko-
runmak, en ak›lc› yol. Özellikle akraba evlilikle-
rinin s›k, çocuk say›s›n›n fazla ve çocuk sahibi ol-
man›n ileri yafllara kadar uzad›¤› ülkemizde bu
durum özel bir anlam kazanmakta. Genetik has-
tal›klardan korunmaysa; öncelikle topluma göre
daha riskli olan bireylerin belirlenmesi, söz ko-
nusu hastal›¤›n klinik tan›s›n›n konmas›, ay›r›c›
tan› için gerekli laboratuvar testlerinin gebelik
öncesinde yap›lm›fl olmas›yla olas›. Ancak bu ko-
flullarda do¤um öncesi tan› olanaklar›ndan yarar-
lan›labilir.

Genetik hastal›klar için kal›c› bir tedavi yönte-
mi henüz olmad›¤›ndan, bu hastal›klar›n erken ta-
n›s› ve anne ve baba aday›n›n karar›yla, bebek
kritik s›n›ra ulaflmadan gebeli¤in sonland›r›lmas›
çok önemli. Bu amaca yönelik kullan›lan çok sa-
y›da yöntem var. Genetik testler, hastal›k tan›s›
için kullan›lan testler içinde do¤ruluk de¤eri en
yüksek olan ve en h›zl› geliflen testlerden. ABD
Teknolojik Deneyim Ofisi’nin kay›tlar›na göre, ge-
lecek on y›lda bu testlerin say›s› bugünkünün on
kat› kadar art›fl gösterecek. Günümüzde bu yakla-
fl›m›n önemli bir basama¤›n› kromozomlar›n ince-
lenmesi, di¤er bir deyiflle sitogenetik çal›flmalar
oluflturmakta.

Kal›tsal hastal›klar›n külfetini düflündü¤ümüz-
de sitogenetik çal›flmalar›n önemi do¤um öncesi
tan› konusuyla ortaya ç›k›yor. Do¤um öncesi tan›

gebeli¤in erken dönemlerinde genetik hastal›kla-
r›n saptanmas› anlam›na geliyor.

Kromozom anomalileriyse, do¤um öncesi tan›
konulan hasta gruplar› aras›nda kesin tan› koyma
olas›l›¤› en fazla olan grup. Sitogenetik çal›flma-
larla, do¤acak bebekte kromozom düzeyinde her-
hangi bir anomali durumu olup olmad›¤› belirle-
nebiliyor. Peki kromozom ve kromozom anomali-
si nedir?

Kromozomlar, DNA ve proteinden oluflmufl,
hücre çekirde¤i içinde bulunan yo¤un ve belirgin
cisimciklerdir. Bir kromozomdaki DNA, kendi et-
raf›nda baz› proteinlerin de katk›s›yla süper sar-
mallar oluflturarak yo¤unlaflm›fl tek bir dizidir.
Kromozomdaki DNA’lar üzerindeyse de¤iflik say›-
da genler bulunur. ‹nsan›n genetik yap›s›n›, hüc-
re çekirde¤inde bulunan 46 kromozom belirler.

Birçok hücredeki
kromozomlar hücre
döngüsünün önemli bir
bölümünde (interfaz) da-
ha az yo¤un durumda bu-
lunurlar ve ›fl›k mikroskobuyla
görülemezler. Ancak hücrenin bö-
lünmesi (mitoz) sürecinde yo¤unlaflarak mikros-
kopta görünür hale gelirler. En uygun görüntüle-
me, metafaz aflamas›nda sa¤lan›r. Sitogenetik la-
boratuvarlar›ndaki uygulamalar›n temelinde de
yap›lan çeflitli ifllemlerle metafaz aflamas›ndaki
kromozomlar›n mikroskopta incelenecek duruma
getirilmesi söz konusu.

‹nsandaki vücut hücrelerinde 46 kromozom
23 çift halinde bulunur. Bunlardan 22 çifti otozo-
mal kromozomlar ve 1 çifti cinsiyet kromozomla-
r›d›r. 22 otozom seti ayn›yken cinsiyet kromo-
zomlar› erkekte Y, diflide X kromozomu olarak
farkl›l›k gösterir. Sonuç olarak, erkeklerde kro-

mozomlar 46,XY; diflilerde 46,XX fleklinde göste-
rilir. Her vücut hücresinde 2 set (toplam 46 adet)
kromozom bulunurken, yaln›zca cinsiyet hücrele-
ri (yumurta ve sperm) tek set kromozom tafl›rlar.
Yeni bir birey oluflurken bu hücreler birleflti¤inde
2 set kromozoma sahip bir hücre (zigot) meyda-
na gelmifl olur. Böylece her birimizin genetik ya-
p›s›, 23’ünü annemizden, 23’ünü babam›zdan al-
d›¤›m›z 46 kromozomla belirlenir.

‹lerlemifl doku kültürü ve sitolojik teknikler-
le, kromozomlar›n flekil ve büyüklük olarak ay›rt
edilebildikleri bulundu. 1960’lar›n sonlar›na
do¤ru kromozomlar›n belli bölgelerinin çeflitli
boyalar ve yöntemlerle boyanmalar› kromozom-
lar›n, boylar› d›fl›nda da bu boyanma özellikleri-
ne göre ay›rt edilebilir duruma gelmelerini sa¤la-
d›. Bu geliflme, birçok genetik hastal›¤›n kromo-
zom düzeyindeki temellerinin ayd›nlat›lmas›na
yard›mc› oldu.

Kromozomlar›n, DNA’n›n ve genlerin yap›lar›,
say›lar›n›n bütünlü¤ü son derece önemli. Bu bü-
tünlü¤ün bozulmas› "mutasyonlar›n" varl›¤›n›
gösterir ve ciddi hastal›klara yol açabilir. Do¤ufl-
tan bedensel ve zihinsel özürler, ailevi kas ve kan
hastal›klar›, kanser, fleker hastal›¤› gibi pek çok
hastal›¤›n kökeninde, genomdaki bir bozukluk
yatar.

Genetik hastal›klar temel olarak üç ana grup-
ta de¤erlendiriliyor. Kromozomlardaki say›sal ya
da yap›sal anomalilerin yol açt›¤›; tek bir gende
oluflan mutasyona ba¤l› olarak bir proteinin fonk-
siyon kayb›yla ortaya ç›kan hastal›klar ve iki ya
da daha fazla gendeki mutasyonlar›n ve çevre ko-

flullar›n›n karfl›l›kl› etkileflimiyle ortaya ç›kan
hastal›klar.

Kromozomlarda yap›sal ya da sa-
y›sal olarak ortaya ç›kan de¤i-

fliklikler "kromozomal mutas-
yonlar" ya da "kromozom
anomalileri" olarak tan›m-
lanmakta. Kromozom ano-
malilerinin %95’inden fazla-

s› kromozom say›s›n›n fazlal›-
¤› ya da kayb› olarak ortaya ç›k-

makta. Daha az orandaysa yap›sal
kromozomal bozukluklar görülebiliyor.

Kendili¤inden olan düflüklerin yaklafl›k %50’si-
nin, baz› kromozomal anomaliler tafl›yan fetuslar
oldu¤u bulunmufl. Yaklafl›k 160’ta 1 canl› do-
¤umda, bir çeflit kromozomal anomali bulunmak-
ta. Zihinsel ve bedensel özürlü çocuklarda, ölü
do¤an bebeklerde, tekrarlayan düflükleri olan ya
da çocuklar› olmayan efllerde kromozomal ano-
mali oldu¤u biliniyor. Örne¤in, daha s›k karfl›lafl›l-
mas› nedeniyle de pek çok kiflinin bildi¤i "Down
Sendromu" say›sal bir kromozom bozuklu¤udur.
46 yerine toplam 47 kromozomu olan bu bebek-
lerde 21. kromozom 3 adettir; oysa söyledi¤imiz
gibi normalde kromozomlar çiftler halinde bulu-

Akraba evlili¤i yapmaya haz›rlananlar: Dikkat, risk alt›ndas›n›z! Kendi yaflam›n›z› s›k›nt›lar içinde geçirmeye haz›rl›kl› olun.
Daha da önemlisi, do¤mam›fl çocuklar›n›z›n elinden, yaflam için en önemli de¤er olan sa¤l›¤› alabilirsiniz. Unutmay›n, dünyaya
getirebilece¤iniz zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklar›n tüm sorumlusu sizlersiniz... Ankara muhabirimiz Gökçe Taner,
günümüzde bile hâlâ tam tedavisi olmayan genetik hastal›klardan korunma yollar›yla ilgili bir çal›flma haz›rlad›. 
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nurlar. Trizomi 21 (47,XX ya da
47,XY) olarak belirtilen Down sendro-
munun ortaya ç›kma s›kl›¤›, toplumda
genel olarak 700-800’de bir olmakla
birlikte, 35 yafl›n üzerindeki gebelik-
lerde bu s›kl›k artar. Down sendromlu
bebekler zihinsel ve bedensel aç›dan
sorunludurlar. Belirgin ortak özellik-
ler gösteren bu bireyler genellikle k›-
sa boyludur, genifl ve k›sa kafatas›na
sahiptir, eklemleri çok esnektir ve
boynun arkas›nda fazladan deri bulu-
nur. K›sa genifl eller, karakteristik
parmak izleri ve avuçiçi görüntüsü gösterirler. Fi-
ziksel, psikomotor ve zihinsel geliflim geridir, IQ
çok ender olarak 70 üzerine ç›kar. K›sa ömürlü
ve k›s›rd›rlar.

21. kromozom d›fl›nda, hemen tüm kromo-
zomlarla ilgili say› ve yap› bozukluklar› oluflabilir.
En s›k görülen say›sal de¤iflikliklerden Edward
Sendromu ya da di¤er ad›yla Trizomi 18’de, üç ta-
ne 18 nolu kromozom bulunur. Turner Sendro-
mu’nda bir X kromozomu eksiktir. Klinefelter
Sendromu’nda bir X kromozomu fazlad›r. Patua
Sendromu’nda (Trizomi 13) üç adet 13 nolu kro-
mozom vard›r. Bu hastal›klarda, küçük yüz görü-
nümü, belirgin bir ardkafa, düflük kulaklar gibi
ciddi d›fl görünüfl bozukluklar›yla birlikte zeka ge-
rili¤i, kalp, böbrek gibi organlarda tutulmalar ve
yaflam süresinin k›sal›¤› söz konusudur. Canl› do-
¤umlar›n 7500’de birini Edward, 15.000’de biri-
ni Patua Sendromu etkiler. 

Burada dikkat çekilmesi gereken konu, ilerle-
yen anne yafl›yla beraber anomalili çocuk do¤ur-
ma olas›l›¤›n›n artmas›. Örne¤in 25 yafl›nda bir
kad›n›n Down sendromlu bir çocuk do¤urma ola-
s›l›¤› 1/1348 iken 30 yafl›nda bu olas›l›k 1/905
ve 35 yafl›nda 1/381 olmakta. Günümüzde art›k
kad›nlar›n çal›flma yaflam›na yo¤un kat›l›mlar› ne-
deniyle geç yafllarda do¤um yapmay› tercih ettik-
leri düflünülürse, 35 yafl ve üzeri anne adaylar›na
do¤um öncesi  tan› uygulamas›n›n önemi daha iyi
anlafl›labilir.

Günümüzde pek çok genetik hastal›kta kro-
mozom bozuklu¤u ya da gen de¤iflikli¤i tan›mlan-
m›fl durumda. Önceden belirlenmifl genetik bir
riskin oldu¤u tüm gebeliklerde do¤um öncesi ta-
n› uygulanmal›. Do¤um öncesi tan›, genetik bir
hastal›k riskinin olmas› durumunda anne karn›n-
daki bebe¤e gebelik dönemi içinde uygulanan kü-
çük cerrahi giriflimleri, genetik testleri ve genetik
dan›flmay› içeren bir program.

Bu alandaki ilk geliflme, pek çok ülkede ve
tüm gebeliklerde rutin olarak uygulanan ve bebe-
¤in anne karn›ndaki gelifliminin görüntülenmesini
sa¤layan "ultrasonografi" yöntemi. Bu yöntem fe-
tusta pek çok bedensel kusurun görüntülenmesi-
ni sa¤l›yor. Ultrasonografik incelemeler s›ras›nda
x-›fl›nlar› kullan›lm›yor; test yaln›zca ses dalgala-
r›yla ilgili ve bundan dolay› anne ve fetusa zarar
vermeyen güvenilir bir yöntem. Ancak kromozo-
mal anomalilerde kesin tan› için kromozomlar›n
analiz edilmesi, bunun için de hücrelerin elde edi-
lerek kromozomlara ulafl›lmas› gerekiyor. Analiz
için gerekli hücrelerin elde edilmesinde birkaç
yöntem var. Genetik amaçl› do¤um öncesi tan› bu
yöntemlerden biriyle gerçeklefltiriliyor.

Bunlardan en s›k kullan›lan yöntem "amniyo-
sentez". Amniyosentez en s›k olarak, ileri yafl›
olan anne adaylar›n›n bebeklerinin kromozom
anomalisi aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde ve üçlü
test denilen biyokimyasal testte risk saptand›¤›
durumlarda kesin tan› amac›yla kullan›l›yor. Bu
giriflim, genetik tan›ya gidilebilmesi için fetustan
hücre elde edilmesi amac›n› güdüyor. Bu amaçla
gebelikte ideal olarak 15-18. haftalarda, bebe¤i
çevreleyen amniyotik kese içindeki s›v›dan 15-
20ml’lik örnek al›n›yor. Bu, annelerin ultrasonog-
rafiyle bizzat izleyebildikleri, anastezi gerektirme-
yen bir ifllem. K›sacas› amniyosentez, i¤ne arac›-
l›¤›yla anne karn›ndan amniyotik s›v› bofllu¤una
girilerek s›v› al›nmas›. Amniyotik s›v› içinde fetu-
sun bedeninden dökülen hücreler bulunmakta.
Bu hücrelerin incelenmesiyle genetik olarak bilgi
sahibi olunabilmekte. Laboratuvarda uygulanan
hücre kültürü yöntemiyle hücreler ço¤alt›l›r ve
kromozomlar elde ediliyor. 10 gün-3 hafta süren
çal›flmalar sonucu, sitogenetik analizle bebe¤in
kromozomlar›nda say›sal anomali ya da belirgin
yap›sal bozukluk olup olmad›¤› belirleniyor.

Amniyosentez girifliminin ciddi bir ac› verme-

di¤i, pek çok anne taraf›ndan ifade
edilmekte. Elbette ki hiçbir cerrahi gi-
riflim risksiz de¤il; ancak amniyosen-
tezin risk oran›n›n düflük oldu¤u (%5
oran›nda fetusun kaybedilmesi riski
vard›r) görülmekte. Zaten genetik
amaçl› do¤um öncesi tan›da en s›k
baflvurulan yöntem, amniyosentez.
Ancak baflka yöntemler de kullan›l-
makta. K›saca bahsedecek olursak
"Koryonik doku biyopsisi" (CVS) ad›
verilen giriflim gebeli¤in 10-11. hafta-
lar›nda uygulanan bir di¤er do¤um

öncesi tan› yöntemi. Bu yöntemde anneyle bebek
aras›nda iletimi sa¤layan plasentadan, ultrason
kontrolü alt›nda 5mg kadar doku parças› al›n›yor.
Yani bu yöntemle elde edilen hücreler  plasenta
kaynakl›. Gebeli¤in erken dönemlerinde de uygu-
lanabilme avantaj›na sahip; ancak ifllemden kay-
naklanan risk amniyosenteze göre daha yüksek. 

Bunlar›n d›fl›nda fetustan kan elde edilmesini
sa¤layan ve göbek kordonundan bebe¤e ait kan›n
al›nmas› anlam›ndaki "kordosentez" de do¤um
öncesi tan› amaçl› bir yaklafl›m. Ancak bu yönte-
min daha ciddi bir risk yaratt›¤› bilinmekte.

Do¤um öncesi tan› uygulanan durumlarda
olumlu sonuçlar, ailelerin, kafalar›n› kurcalayan
sorular›na yan›t bulmalar›n› sa¤larken, a¤›r be-
densel ve zihinsel özürlere yol açan genetik bir
hastal›k söz konusu oldu¤unda aile istedi¤i tak-
dirde gebelik sonland›r›labiliyor.

Sonuç olarak bilinmesi gereken en önemli ay-
r›nt›, genetik yap›lar›m›z›n bize ait de¤iflmez özel-
likler içerdi¤i ve tüm yaflam boyu tafl›d›¤›m›z im-
zam›z oldu¤u. Kromozom analizi sonuçlar› da de-
¤iflmez sonuçlar veriyor ve burada hata pay› ol-
mas› gerçekten çok çok düflük.

fiu an laboratuvarlarda kromozom düzeyinde-
ki çal›flmalar rutin olarak gerçeklefltiriliyor.
1987’de bafllat›lan ve insan genomundaki binler-
ce genin kromozom üzerindeki yerini, yap›s›n› ve
görevini belirlemeyi hedefleyen bir proje olan ‹n-
san Genom Projesi’nin tamamlanmas›yla, tüm
teknolojik geliflime karfl›n halen çok k›s›tl› veriler
getiren genetik testler farkl› bir boyut kazanacak;
bunun yan›nda gen tedavisi de yaflam›m›za aktif
olarak kat›lacak.

Kaynaklar
www.genetikbilimi.com/genbilim/prenatal.htm
www.premed.com.tr/gen_disease.htm
Bilim ve Teknik Yeni Ufuklara "Genetik"eki Nisan 2002
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la say›s›z etkinlikler düzenlendi. Bu
etkinlikler aras›nda Kimya Haftas›

ve Tepkime Dergisi önemli yer
tutmakta. 
‹nternet üzerinden de ulafl›labi-
len Tepkime dergisinin 7. say›s›,

önümüzdeki dönem bafl›nda yay›nla-
nacak. Özellikle gençlerin yo¤un ilgisini

toplayan kimya haftalar›ndaysa, seminerler, pa-
neller ve geziler düzenleniyor. Bu etkinliklerde,
ODTÜ ve di¤er birçok üniversiteden kimya bilimi-

ne gönül vermifl de¤erli e¤itimci ve araflt›rmac›la-
r›n yan› s›ra, Türk kimya sanayinin önde gelen
isimleri de gerek kat›l›mc› gerek konuflmac› ola-
rak yer al›yorlar. 2004 Nisan›nda düzenlenmesi
planlanan V. Kimya Haftas› program›ysa, 15 Ara-
l›k’ta flekillenmifl olacak. Gerek haftayla ilgili ge-
rekse y›l içinde düzenlenecek olan di¤er etkinlik-
lerle ilgili olarak, toplulu¤un ‹nternet sitesinden
ya da ODTÜ Kimya Bölümü’nde bulunan odalar›n-
dan bilgi almak mümkün.

Ayflegül Kuyumcu
‹letiflim için: info@kimyatoplulugu.org

Bil im Örgüt lenmeler i . . .Bi l im Örgüt lenmeler i . . .
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B‹LSAT-1’in F›rlat›l›fl›

Ertelendi

Bilim ve Teknik Dergisi’nin Nisan ve Temmuz
say›lar›nda ilk Türk yap›m› uydu ünvan›n› tafl›yan
B‹LSAT-1 uydusunun heyecan›n› siz okuyucular›-
m›zla paylaflm›flt›k.  Yaz›lar› takip eden okuyucula-
r›n dergimizin bu say›s›nda uydunun f›rlat›l›fl›yla il-
gili baflar› öyküsünü beklemeleri hiç de flafl›rt›c› ol-
maz. fiimdi size bir kötü, bir de iyi haberimiz var.
Kötü haberimiz, 28 Temmuz’da gerçeklefltirilmesi
planlanan f›rlatman›n, ne yaz›k ki ertelenmesi. ‹yi
haberimiz ise, f›rlatman›n baflar› öyküsünü okuma-
n›z için çok da beklemeniz gerekmeyece¤i. Yeni
bir aksilik ç›kmazsa Türkiye’nin bu uzay rüyas› 26
Eylül günü gerçe¤e dönüflecek.

TÜB‹TAK-B‹LTEN taraf›ndan yap›m› gerçeklefl-
tirilen ve yaklafl›k 2 y›ll›k yo¤un bir mühendislik
çal›flmas›n›n ürünü olan B‹LSAT-1 uydusu için tüm
planlar, 28 Temmuz gününe göre yap›lm›flt›. Bu
tarihten önce uydunun yap›m aflamas› tamamland›,
gerekli testlerden geçirildi ve uydu, ‹ngiltere’de
bulunan SSTL (Surrey Satellite Technology Limi-
ted) flirketinin laboratuvarlar›ndan, f›rlat›lmak üze-
re Rusya’ya götürüldü. F›rlatma yeri olarak önce-
den de birçok uydu için kullan›lan, Rusya’n›n Ple-
setsk Askeri Üssü seçilmiflti. Uydu art›k f›rlatma
gününü bekliyordu ve B‹LTEN çal›flanlar›nda yor-
gunlu¤un yerini geri say›m›n heyecan› alm›flt›. An-
cak her fley Rusya’dan gelen bir haberle  de¤iflti.
Rusya Federasyonu, kendisine ait bir askeri uydu-
nun ar›zalanmas› üzerine bu uyduyu yenilemek
amac›yla program›nda de¤ifliklik yapt›¤›n›, B‹L-
SAT-1 ile ayn› rokette uzaya gönderilmesi planla-
nan, ‹ngiltere ve Nijerya’ya ait uydular›n f›rlat›l›fl›-
n›n da 28 Temmuz’dan 26 Eylül’e b›rak›ld›¤›n› bil-
dirdi. Cosmos-3M roketiyle uzaya f›rlat›lacak ve
farkl› yüksekliklerde roketten ayr›larak yörüngeye
oturacak B‹LSAT-1, UK-DMC (‹ngiltere) ve Niger-
sat (Nijerya) uydular› ayn› kader günlerini bekle-
mek üzere yetkililerce tekrar laboratuvarlara götü-
rüldü. fiu anda B‹LSAT-1 uydumuz da ‹ngiltere’de-
ki SSTL laboratuvarlar›nda bulunuyor. 

B‹LSAT-1 projesi ile mikro uydu üretebilme
teknolojisini ve yetene¤ini elde eden TÜB‹TAK-

B‹LTEN, yepyeni projelerle uzay alan›nda Türki-
ye’nin gurur kayna¤› olma yolunda emin ad›mlarla
ilerliyor. Dileriz 26 Eylül günü ertelenen rüyam›z
gerçe¤e dönüflür ve biz de Bilim ve Teknik dergisi
olarak bu baflar› öyküsünü önümüzdeki say›larda
sizlerle paylaflabiliriz. Hepimiz 26 Eylül günü gök-
yüzüne bak›p gülümseyece¤iz; çünkü inan›yoruz ki
o gün uydumuz B‹LSAT-1, uzaydan Türkiye’deki
gururlu, övünç dolu gülen yüzlerimizin foto¤raf›n›
baflar›yla çekecek.     

Engin Toktafl

Dünya Ormanc›l›k

Ö¤rencileri Türkiye’de

Bulufluyor
30. Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Sem-

pozyumu, ‹stanbul’da gerçeklefliyor. Sempozyum,
Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i’nin bir
etkinli¤i olarak, ‹stanbul Ormanc›l›k Ö¤rencileri
Birli¤ini’nin ev sahipli¤inde yap›l›yor.

Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i (In-
ternational Forestry Students Assocation-IFSA)
dünya genelinde orman fakülteleri ya da baflka bir
isim alt›nda ormanc›l›k e¤itimi veren yüksek ö¤re-
nim kurumu ö¤rencilerinin oluflturdu¤u bir kurum.
Bu kurum, bölgesel ve ulusal ormanc›l›k ö¤rencile-
rini bir araya topluyor. 1990’da, bir organizasyon
haline gelen IFSA’n›n çal›flmalar›n›n kökeniyse
1967 y›l›na dayan›yor. Günümüzde IFSA’ya 49 ül-

keden 72 ö¤renci birli¤i üye. IFSA, dünya genelin-
deki  ormanc›l›k e¤itimini desteklemek ve ö¤renci-
ler aras›nda bilgi ve kültür al›flveriflini sa¤lamak,
yaflanan ve gelecekte yaflanabilecek sorunlar› bir
bütün halinde düflünüp birlikte çözüm yollar› üret-
mek amac›nda. 

IFSA’n›n etkinlikleri aras›nda Uluslararas› Or-
manc›l›k Ö¤rencileri Sempozyumu (International
Forestry Students Symposium (IFSS) da var. IFSA
üyelerini bir araya toplayan bu organizasyonun te-
meli, 31 y›l öncesine dayan›yor. Sempozyum
1993’ten 1998’e kadar s›ras›yla; Malezya, ‹sviçre,
Finlandiya, Avustralya, Güney Afrika ve Gana’da
yap›ld›. Türkiye, bu etkinli¤e ilk kez Eylül
1999’da,  Almanya’da gerçekleflen, 27. Uluslara-
ras› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Sempozyumu’yla kat›l-
d›. Ülkemiz, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleflen 29.
Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Sempozyumu
d›fl›ndaki sempozyumlara, ‹.Ü. Orman Fakültesi
ö¤rencileriyle kat›ld›. 2003 y›l›nda gerçekleflecek
organizasyona, ‹stanbul Ormanc›l›k Ö¤rencileri
Birli¤i ev sahipli¤i yapacak.

‹stanbul Ormanc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i, 29
Mart 1999’da, Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri
Birli¤i’ne üye oldu. Birlik ayn› zamanda Türki-
ye’den üye olan ilk birlik olma özelli¤ini de tafl›-

yor. Kuruldu¤u tarihten itibaren çok h›zl› bir flekil-
de altyap›s›n› oluflturan ‹stanbul Ormanc›l›k Ö¤ren-
cileri Birli¤i, ayn› h›zla yeterli üye say›s›na da ulafl-
may› baflarm›fl durumda. Ulusal ve uluslararas›
alanlarda çal›flmalar gerçeklefltiren birlik, bir yan-
dan uluslararas› birlikle iliflkilerini yürütürken, di-
¤er yandan da ulusal düzeyde organizasyonlar dü-
zenliyor. ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
bünyesinde etkinlik gerçeklefltiriyor. 

Örne¤in, 1999’da, Almanya’da gerçekleflen
27. Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i
Sempozyumu’na Türkiye’den  kat›lan kurucu bafl-
kan Mehmet Demirci ve O. Devrim Elvan ayn› za-
manda birer bildiri de sundular. Birlik, 2000,
2001, 2002 y›llar›nda ulusal düzeyde üç Orman
Fakülteleri Ö¤renci Kongresi de düzenledi. Bu
kongrelerle, orman fakülteleri ö¤rencileri, akade-
mik ortamda bir araya getirildi.

Uluslararas› sempozyumlara kat›l›m ve yurt içi
kongrelerin organizasyonlar›, ‹stanbul Ormanc›l›k
Ö¤rencileri Birli¤ini uluslararas› sempozyuma ev
sahipli¤i yapabilecek düzeye de getirdi. Birlik
2003-Uluslararas› Ormanc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i
Sempozyumu’na ev sahipli¤i yapmak için aday ol-
du ve adayl›¤› da kabul edildi. 1-15 Eylül 2003 ta-
rihleri aras›nda ‹stanbul ve Isparta merkezli olmak
üzere, çevre illere de (Denizli, Antalya, Kütahya)
günübirlik gezilerin olaca¤›, bir organizasyon ger-
çeklefltirilecek. Sempozyuma 30 ülke baflvuruda
bulunmufl durumda.  "Forest for food and water"
bafll›kl› sempozyum workshoplar, genel kurul top-
lant›lar›, geziler ve sosyal etkinliklerden oluflmak-
ta. Workshoplarda kat›l›mc›lar, kay›t yapt›rd›klar›
konularda ‹ngilizce sunum yapacaklar. Sempoz-
yum 1 Eylül’de, ‹Ü Rektörlük Binas›'nda yer alan
Bilim ve Sanat Merkezi’nde yap›lacak olan aç›l›flla
bafllad›.

Devrim Elvan
‹stanbul Ormanc›l›k Ö¤r. Birli¤i Dan›flman›

IFSS 2003 Organizasyon Baflkan Yard›mc›s›
Tel: (212) 226 11 00/25316

Anadolu Üniversitesi

Bilim fienli¤i
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü

22-24 Ekim tarihleri aras›nda "Bilim fienli¤i" dü-
zenliyor. fienlikte çeflitli üniversitelerden gelecek
bilim adamlar› konferanslar verecek. Ayr›ca dia
gösterileri, sergiler ve tan›t›m standlar›n›n yer ala-
ca¤› flenlikte bir de astronomi gecesi düzenlene-
cek. D›flar›dan kat›l›mlara da aç›k olan flenlikle il-
gili ayr›nt›l› bilgi almak isteyenler için: 
Yeliz Erkoç, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü 
Fen Fakültesi Zemin kat F023 Nolu Oda
26470 Eskiflehir
Tel:  (222) 335 05 80/5767
web: www.btk.anadolu.edu.tr
e-posta: eabat@anadolu.edu.tr e-posta: yelizerkoc@hotmail.com

Ara Güler Dia Gösterisi
Ara Güler’in, "Hindistan-Nepal-Bali" isimli dia

gösterisi, 2 Eylül Sal› günü, saat:19.30'da,
Fotografevi Koç Allianz Galerisi’nde izlenebilir. 
‹lgilenenler için: FOTOGRAFEV‹
Tütüncü Ç›kmaz› No:4 Beyo¤lu-‹stanbul
Tel : (212) 249 02 02 - 251 05 66
web : http://www.fotografevi.com
e-posta : fotografevi@fotografevi.com
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