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Mars’a 220 bilim insanı gücünde robot fırlatıldı
Bir gezegende görev alacak en ileri düzeyde robot 
olan“Curiosity -Merak”, NASA tarafından Mars’a gönderildi.

ABD’nin Ulusal 
Havacılık ve Uzay 
Dairesi (National 

Aeronautics and Space Administration -NASA), 
bir gezegende görev alacak en ileri düzeyde 
robotu Atlas V 541 roketi ile Florida eyaleti 
Cape Canaveral üssünden Mars’a gönderdi. 
“Curiosity (Tecessüs-Merak)” robotu, Kızıl 
Gezegen’in yaşamın gelişimine uygun geçmişi 
olup olmadığını belirleyecek.Mars toprağına, 
570 milyon km yol katettikten sonra 6 Ağustos 
2012’de konacak Curiosity, diğer adıyla “Mars 
Science Laboratory (MSL)” için NASA uzmanları, 
Güneş Sistemi’nin bir başka gezegenine 
şimdiye kadar gönderdikleri en kapasiteli robot 
olduğunun altını çiziyor.

NASA uzmanları, Mars’a Curiosity’yi 
kondurmanın, bu gezegene sanal olarak 
220’den fazla bilim insanı göndermek gibi 
olduğuna işaret ediyor. Curiosity, Mars’ta 
2004’ten beri keşiflerini sürdüren Opportunity 
ile yörüngeden faaliyetlerini devam ettiren Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO) ile Avrupa Uzay 
Kurumu’nun Mars Express uzay araçlarına 
katılmış olacak.

900 kilo ağırlığında ve daha önce gönderilen 
Spirit (Cin) ve Opportunity’den (Fırsat) 2,5 kez 
daha uzun ve 5 kat daha ağır tekerlekli robot, 

Mars’a yeni geliştirilen sistem sayesinde dev bir 
kabloyla iniş yapacak. Mars’ın atmosferinin ilk 
tabakalarına girdikten sonra paraşütlerini açıp 
kapsülden ayrılacak Curiosity’yi toprağa bu yeni 
geliştirilen vinç sistemi indirecek. Radyoaktif 
plütonyumun parçalanması sonucu açığa çıkan 
sıcaklıkla çalışan robotun, “Kızıl Gezegen”de 
bir Mars yılı (687 Dünya günü) geçirmesi ve 
sıcaklığın sıfırın altında 90 ve 0 santigrat derece 
arasında değiştiği dev Gale kraterine inerek 
burayı incelemesi öngörülüyor. Bilim insanları, 
150 kilometre genişliğindeki dev kraterde 
bulunan yüksek dağın, aralıksız esen Mars 
rüzgârının zaman içinde burayı doldurarak 
şekillendirmesiyle oluştuğunu düşünüyor. 

Taşıdığı 10 bilimsel cihazla, kaya parçalarının 
kimyasal tahlilini yapacak Curiosity, indiği 
Gale kraterinde yaşam için organik unsurlar 
bulunup bulunmadığını inceleyecek. Yüksek 
çözünürlüklü kamerası ve 7 metre mesafeden 
hedefini inceleyebilen lazer sistemine sahip altı 
tekerlekli robotun, kayanın içini 6 santimetre 
delme kapasiteli 2,1 metre uzunluğunda 
eklemli bir kolu da bulunuyor. Toplanan 
numuneler incelenmek üzere robotun içindeki 
iki laboratuardan birine iletilecek. Proje değeri 
2,5 milyar dolar olan Curiosity’nin bir de 
meteoroloji istasyonu bulunuyor. 

ABD Başkanından 
Türk bilim adamına ödül

ABD California 
Üniversitesi’nde 
nanoteknoloji 

üzerine çalışmalarda 
bulunan, UCLA EE 
bölümünde Bio- ve Nano-
Photonics Laboratuarı’nın 
Müdürü Prof. Dr. Aydoğan 
Özcan, “Genç Bilim 
İnsanları ve Mühendisler 
Başkanlık Kariyer Ödülü” 
aldı. Ödüle bu yıl, Prof. 
Dr. Özcan’ın da aralarında 
bulunduğu toplam 94 
araştırmacı layık görüldü.
Ödülü veren ABD Başkanı 
Barack Obama, bilim 
adamlarının yaptığı 
çalışmaların ilham verici ve çok değerli 
olduğunu söyledi. Amerikan yönetimi 
tarafından 1996 yılından beri verilen ödüller, 
bilimadamları ve mühendislere verilen 
en yüksek onur nişanı olarak gösteriliyor. 
Özcan’ın ödüle, “az gelişmiş ülkelerde halkın 
sağlık ihtiyaçlarının ele alınmasına katkıları, 
optik bilim camiasına olan hizmetleri ve 
yetersiz hizmet alan azınlık öğrencilerine 
rehberlik ve destek”ten dolayı layık görüldüğü 
belirtildi. Ödül sahipleri, 16 federal bakanlık ve 
kuruluşun her yıl bir araya gelerek, ümit vaat 
eden, yetenekli bilim insanları ve mühendisleri 
aday göstermesiyle belirleniyor.

Başkan Obama yaptığı açıklamada, ödüle layık 
görülen bilim adamlarının yaptıkları yenilikçi 
çalışmaların ilham verici ve çok değerli 
olduğunu belirtti. Obama, “Bu araştırmacıların 
çoğunun rehberlik ve diğer toplumsal hizmet 
türlerine de zaman ayırmaları, onların sadece 
birer bilim insanı değil, birer model vatandaş 
olarak da taşıdıkları potansiyeli açıkça 
gösteriyor” ifadesini kullandı.

Prof. Özcan’a ödül getiren çalışma Gölge 
Görüntüleme Tabanlı Merceksiz Ultrageniş 
Hücre Görüntüleme Dizin Platformu (Lensless 
Ultrawide Field Cell Monitoring Array 
Platform based on Shadow Imaging- LUCAS) 
adı verilen “merceksiz hücre görüntüleme” 
teknoloji oldu. Hücre tanıyan çip olarak 
tanımlanan bu çalışma ile Özcan, 2008’de 
Okawa ödülünü de almıştı. Özcan’ın grubunda 
geliştirilen teknoloji, bir iki saniye içinde 100 
bin civarında hücreyi aynı anda görüntüleme 
olanağı tanıyor. En önemli özelliği çok yüksek 
bir hacme, çok hızlı bakabilmesi ve normal 
optik mikroskoplara göre 1000 kat daha hızlı 
olması. Yaklaşık 10-20 cm2’lik bir alanı değişik 
hücrelerin karakteristik imzalarını tanımak 
için aynı anda görüntüleyebilen teknoloji, 
yaklaşık 5ml’lik bir hacimdeki değişik 
hücreleri karakterize edebiliyor. Teknolojinin 
normal optik mikroskoplara göre bin kat 
daha hızlı olduğunu anlatan Özcan, buluşun 
özellikle TeleHealth uygulamaları için çok 
önemli olduğunu söyledi. 

“Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık 
Kariyer Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Özcan’a 
ödülünü Başkan Barack Obama verdi.
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