
nite eknikleri 
ongresi e a  

kulları

Üni ersitenin temel g re leri 

arasında araştırma e eğitim en 

n sırada yer almaktadır. apılan 

araştırmaların sonuçlarının ellikle 

genç araştırmacılarla paylaşıldığı bilim 

plat ormları arasında ise lisans üstü 

ya  okulları e kongreler çok nemlidir. 

B  raştırma rubu da bu noktadan 

areketle u un yıllardır em ya  okulları 

em de ulusal e uluslararası kongreler 

dü enlemektedir. Bu kapsamda  yılı 

a iran ayı bi im için dolu dolu geçti. lk 

olarak nite ens rler a  kulu nu  

a iran  tari leri arasında Beytepe de 

gerçekleştirdik. imya B lümü on erans 

alonunda gerçekleştirdiğimi  toplantıya 

nin ü erinde genç araştırmacı lisans, 

yüksek lisans e doktora ğrencileri  

e akademisyenler katıldı. ens rler 

geleneksel analitik ci a ların ı lı e ucu  

bir alternati  olarak  yıldan da a u un 

bir süredir bilimsel arenada araştırma 

konusudur. isiplinlerarası araştırmaların 

tıp, gıda, çe re, sa unma gibi çok arklı 

alanlarını birleştiren ara yü ün merke inde 

yer alan sens rler sadece rutin birer anali  

y ntemi değil aynı amanda astalıkların 

erken d nemde teş isi, gıda, çe re e 

sa unma gü enliği konularında yaşamımı ı 

doğrudan etkileyen nemli araçlardır. Bu 

nedenle, da a sağlıklı olmak, da a gü enli 

bir çe rede yaşamak e da a gü enli 

gıdalar tüketmek için sens rler ncelikli 

araştırma alanları arasında yer almaktadır. 

nite ens rler a  kulu nda, a nite 

temelli sens rler ile ilgili son d nemlerdeki 

gelişmeler e ba ı nemli uygulamalar 

temel bilgilerle armanlanarak 

ürkiye nin  arklı üni ersitesine mensup 

bilim insanları tara ından ya  okulu 

katılımcılarına aktarıldı. 

a a bu toplantının teri kurumadan 

a ta sonu mir ü erinden uşadasına 

geçtik.  a iran  tari leri 

arasında dnan enderes ni ersitesi, 

imya B lümü ğretim yeleri oç. 

r. eni  ktaş ygun e urat ygun 

ile birlikte rotein romatogra si a  

kulunu dü enledik. lkemi in arklı 

üni ersitelerinden  ci arında 

ğrencinin katıldığı toplantı ü ercinada 

esleki e eknik nadolu isesi ygulama 

telinde gerçekleştirildi. a  okulunun 

ardından da  a iran  tari leri 

arasında . lusal nite eknikleri 

ongresi ni dü enledik. a  okuluna unceli 

ni ersitesi nden editepe ni ersitesi ne 

kadar geniş bir yelpa ede ülkemi in 

d rt bir yanındaki üni ersitelerden genç 

bilim insanları e akademisyenler katıldı. 

oplantının açılış konuşmasını e nite 

erü eninin ünü e Bugünü isimli ilk 

sunumunu r. dil eni li yaptı. nite 

eknikleri ongresi nin uluslararası 

misa ri adrid lcala ni ersitesi nden 

r. l erto scarpa idi. r. scarpa nite 

Biyosens rler e ikroçiplerle ilgili çok 

gü el bir sunum gerçekleştirdi. oplantının 

ikinci gününde da etli konuşmacı B  

sli yesi r. li uncel idi. r. uncel  

yıllık bilimsel birikimini e araştırmalarını 

nite romatogra si Ba lı Biyomolekül 

olasyon istemleri isimli sunumunda 

katılımcılarla paylaştı. oplantının bilimsel 

dü eyi oldukça üst noktada idi. 

Bu tür bilimsel toplantıların bir diğer 

nemli kısmı tabi ki sosyal programlardır. 

 a iranda orbalıda bulunan  

tomobil ü esini iyaret ettik. Birbirinden 

değerli e gü el arabaların e ilgili 

aksesuarların yer aldığı mü e tek kelime 

ile arika idi.  a iran  umartesi 

günü gerçekleştirdiğimi  es, amaç 

leri, eryem na, irince e elçuk 

e ileri de mu teşemdi. r. scarpa nın da 

çok beğendiği e acı olduğu bu ge inin 

son gün yapılması e katılımcı sayısının 

a  olması dışında ya  okulu e kongreyi 

tamamlayan çok nemli bir kültürel boyut 

olduğu yadsınama . onuç olarak dile 

kolay . nite eknikleri ongresini de 

başarı ile tamamladık. nsanüstü çabalarla 

e bireysel imkanlarla sürdürdüğümü  bu 

kongrenin da a u un yıllar yaşamasını 

e bilim insanları tara ından da a büyük 

çabalarla desteklenmesini diliyoru . 

dil eni li  

acettepe ni ersitesi imya B lümü
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