
ATAL’de
Atatürk Anıtı
Açıldı
TÜBİTAK Ankara Test ve Analiz La-
boratuvarı - ATAL, Atatürk anıtına ka-
vuştu. ATAL’ın çalışmalarını sürdürdü-
ğü Beşevler yerleşkesinde yaptırılan
Atatürk anıtının açılışı  TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak ve Bi-
lim Kurulu üyesi Doç. Dr. C. Güner
Omay tarafından yapıldı. Açılışta, La-
boratuvar’ın yöneticisi Prof. Dr. Tun-
cel Özden, TÜBİTAK’ın üst düzey yö-
neticileri ve ATAL çalışanları hazır bu-
lundular.

Prof. Dr. Tuncel Özden yaptığı konuş-
mada ATAL’ın bilimsel ve teknolojik
faaliyetlerin yanısıra her bağlamda
TÜBİTAK’a yakışır bir birim olma ça-
basında olduğunu bildirdi. Prof. Dr.
Özden, ATAL çalışanlarının Atatürk
anıtı dolayısıyla duydukları sevincin al-
tını çizerek yerleşkenin çevre düzenle-
mesi ve anıtın yapımında katkısı bulu-
nan kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Özden, Beşevler yerleşkesi-
nin çevre düzenlemesine Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı, Yenimahalle ve
Çankaya Belediyelerinin katkıda bu-
lunduğunu, Doğukan Medikal’in Ata-
türk maskı ve mermeri sağladığını, dü-
zenlemenin ATAL ve TÜBİTAK Sivil
Savunma Amirliği çalışanlarının ortak
gayretleriyle tamamlandığını bildirdi.

Atal’de açılan anıt,
mermer bir kaide
üzerinde Atatürk
maskı ve Atatürk’ün
"Hayatta en haki-
ki mürşit ilimdir"
sözünün yer aldı-
ğı plakadan oluşu-
yor. Anıtın hemen
arkasında sağlı-
sollu iki bayrak
direği yer alıyor.

"Web Sitesi 
Yarışması-2001" 
Birinci İstanbul’dan Çetin Tüker,
İkinci Rize, 
Üçüncüler Ankara ve İzmit’ten...

TÜBİTAK’ın bilişim teknolojilerinin
yaygın kullanımını özendirmek amacıy-
la düzenlediği "Web Sitesi Yarışması-
2001" sonuçlandı. İstanbul’dan Çetin
Tüker, yarışmada birinci gelerek bir
milyar liralık ödülü almaya hak kazandı.

Birinciye bir mil-
yar, ikinciye 500
milyon, üçüncüye
250 milyon lira
para ödülü bulu-
nan yarışma bü-
yük ilgi gördü.
TÜBİTAK Baş-
kan Danışmanı ve
Bilişim Hizmet-
leri Müdürü Doç.
Dr. Serhat Çakır,

başta öğrenciler olmak üzere sadece
gerçek kişilere açık olarak düzenlenen,
şirket ve firmaların katılamadığı yarış-
maya 3000’ü aşkın başvuru yapıldığını,
bunlardan 95’inin ön elemeden geçe-
rek değerlendirmeye alındığını söyledi.
Yarışmaya katılan web sayfalarını de-
ğerlendiren jüride şu isimler yer aldı:
Prof. Dr. Namık Kemal Pak (TÜBİTAK
Başkanı), Prof. Dr. Tuğrul Tankut
(TÜBİTAK Başkan Yardımcısı),
Prof. Dr. Asuman Doğaç (ODTÜ Bil-
gisayar Mühendisliği), Prof. Dr. Murat
Aşkar (TÜBİTAK-BİLTEN Müdürü),
Prof. Hasip Pektaş (Grafiker Ressam,
HÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan
Yardımcısı), Doç. Dr. Tuğrul Yılmaz
(TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürü),
Doç. Dr. Serhat Çakır (TÜBİTAK
Başkan Danışmanı),  Şefik Kahraman-
kaptan (Gazeteci-Yazar, ÇAĞSAV
Genel Sekreteri), Funda Karadağ
(Ressam, Birleşmiş Ressamlar ve Hey-
keltraşlar Derneği Genel Sekreteri)
Jüri üyelerinin elektronik ortamda ayrı
ayrı inceleyip not vererek gerçekleştir-
diği değerlendirme sonunda ilk üç de-
receyi şu yarışmacılar paylaştı: 
1. Çetin Tüker (İstanbul), 
2. Metin Usta (Rize), 
3. Ersin Koç (Ankara) ve 
Ersin Arslan (İzmit).
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık
Kemal Pak, amacı başta üniversite öğ-
rencileri olmak üzere, bilişim teknolo-
jileri ve estetiği konusunda yeni çalış-
maları özendirmek olan yarışmanın so-
nucunda elde edilen web sayfalarından
TÜBİTAK’ın sitesinin yeniden düzen-
lenmesinde yararlanılabileceğini be-
lirtti. Prof.Pak, yarışmayı, her yıl deği-
şik konular vererek gelenekselleştir-
mek istediklerini söyledi.
Yarışmada derece alanlara ödülleri, 14
Eylül 2001 Cuma günü saat 17:30’da
TÜBİTAK Başkanlık binasında düzen-
lenecek bir törenle verilecek.

Dileyenler derece alanların sayfalarına
aşağıdaki adresten ulaşabilirler:
http://yarisma.tubitak.gov.tr/

BÜLTEN Eylül 2001
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Prof. Dr. Pak - Doç. Dr. Omay

Çetin Tüker (İstanbul)

Prof. Dr. Özden

Doç. Dr. Çak›r



Kritik teknolojiler 
geniş bir katılımla 
TÜBİTAK-MAM’da 
ele alınıyor...

"KRİTEK 2001"e
İlgi Büyük...
Başbakanlıkça TÜBİTAK’a verilen
"Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Po-
litikaları Stratejisi 2003-2023" doküma-
nının hazırlanması görevi çerçevesinde
düzenlenen "Kritik Teknolojiler Sem-
pozyumu / KRİTEK 2001" 20-21 Ey-
lül’de Gebze’de TÜBİTAK-MAM’da
yapılıyor. Sempozyuma üniversiteler-
den, bürokrasiden, özel sektörden çok
sayıda yönetici ve uzman konuşmacı
olarak katılıyor. Sempozyumun açılış
konuşmalarını, TÜBİTAK-MAM Baş-
kanı Prof. Dr. Naci Görür, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Ekinci ve
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık
Kemal Pak yapacaklar.

KRİTEK-2001’de, ülkemiz için kısa,
orta ve uzun dönemde kamu yararı,
toplumun refahı, mutluluğu ve ulusal
güvenlik açısından kritik olabilecek;
jenerik özelliği ve rekabet öncesi öne-
mine dayalı olarak, tüm sektörleri doğ-
rudan ya da dolaylı etkileyen teknolo-
jiler ele alınacak. Bu teknolojilerin
başlıcaları; bilişim, gen mühendisliği,
otomotiv, biyoteknoloji, gıda, tekstil,
kimya, çevre, makine-elektromekanik,
ulaşım, elektrik-elektronik, uzay-ha-
vacılık, enerji, malzeme-metalurji, yer
ve deniz bilimleri şeklinde sıralanıyor.

Sempozyumda uluslararası uzmanlarca
konuyla ilgili genel kapsamlı bilgilerle
Avrupa Birliği ve ABD perspektifleri
ortaya konulacak. Çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarımızla, özel sektörün önde gelen
yönetici ve uzmanlarınca "kritik tekno-
lojiler" kavramına dönük sunuşlarda
bulunulacak, yeni model önerileri geti-
rilecek. Program içerisinde düzenlene-
cek iki panelde ulusal kritik teknolojiler
kavramı tartışılırken, uluslararası uz-
manlarca Türkiye’nin dünya rekabetin-
de önemli şansları olabilecek potansi-
yele sahip teknolojiler ve buna dönük
stratejiler üzerinde durulacak.

KRİTEK-2001’e davetli konuşmacılar
A.B.D. Princeton Üniversitesi’nden
Prof. Dr. İlhan Aksay, Avrupa Komis-
yonu Araştırma Genel Müdürlüğü’nden
Dr. Paraskevas Caracostas ve Dr. Uğur

Müldür, OECD Bilim ve Teknoloji Po-
litikaları Bölümü’nden Dr. Daniel Mal-
kin, A.B.D. NASA’dan Dr. Ali Sayır ve
Yunanistan Ulusal Araştırmalar Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Ion Siotis.

Sempozyumdaki oturumlarda yer ala-
cak diğer konuşmacı ve panelistler şöy-
le: Prof. Dr. Ali Ercan (MSB-SSM Müs-
teşarı), Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (İTÜ
Rektörü), Tınaz Titiz (Bilim ve Teknolo-
jiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı), Dr.
Baha Kuban (ŞİŞECAM A.Ş.), Doç. Dr.
Orhan Alankuş (TOFAŞ A.Ş. Ar-Ge Ge-
nel Müdürü), Prof. Dr. Nüket Yetiş
(TÜSSİDE Müdürü), Prof. Dr. Sezginer
Tunçer (Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi), Deniz Kurtcebe (Kurtsan

İlaçları Yönetim Kurulu Üyesi), Prof.
Dr. Filiz Öner (Hacettepe Üniversitesi),
Doç. Alptekin Aydın (Hipokrat A.Ş. Ge-
nel Müdürü), Osman Çalışkan (TEBA
A.Ş. Genel Müdürü), Doç. Dr. Levent
Güvenç (İTÜ), Mustafa Uysal (Tekno
Tasarım Genel Müdürü), Musa Yağmur-
lu (Nemed Ltd.), Serhat Kaya ve Prof.
Dr. Taylan Altan (Ohio State Univer-
sity), Dr. Ken Ducatel (JRC/IPTS-Euro-
pean Commission, Manager of Futures
Project), Dr. Atilla Öner (Yeditepe Üni-
versitesi), Prof. Dr. S. Turgut Tümer
(TÜBİTAK), Doç. Dr. Serhat Çakır
(TÜBİTAK/ODTÜ), Prof. Dr. Mustafa
Gökler (ODTÜ), Örsçelik Balkan (EAE
A.Ş.), Dr. Duran Kocabağ (Barit Maden
A.Ş. Genel Müdürü), Y. Müh. Kd. Alb.
Doğan Özdemir (DKK ARMERKOM
Komutanı), Dr. Atilla Yücel (Roketsan
A.Ş. Genel Müdürü), Dr. Y. Müh. Yb.
Hakan Başaran (DKK ARMERKOM
Akustik Araştırma Grup Başkanı), Öz-
can Ertem (TUSAŞ Mühendislik Şefi),
Emre M. Yazıcı (TUSAŞ Teknik Hiz-
metler Müdürü), Doç. Dr. Levent Sevgi
(İTÜ), Tamer Sınmazçelik ve Armağan
Arıcı (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr.
Zafer Durusoy (Hacettepe Üniversitesi),
Dr. Bülent Özarslan (Kalefrit A.Ş. Mü-
dürü), Doç. Dr. Hasan Mandal (Anado-
lu Üniversitesi), Alber Bilen (Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneği Onursal
Başkanı), Prof. Dr. Oktay Erbatur (Çu-
kurova Üniversitesi), Memduh Erbilen
(Kaleporselen Müdürü), Prof. Dr. Nihat
Kınıkoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Doç. Dr. Ersan Kalafatoğlu (TÜBİTAK
MAM), Mustafa M. Arıkan (Erdemir
A.Ş.), Mehmet Zaim (ASELSAN A.Ş.),
Dr. Yavuz Ege (Ulusal Politika Araştır-
maları Vakfı Başkanı), Dr. Ali Serpengü-
zel (Harward University), Selim Güven
(SIEMENS A.Ş.), Çağlar Ünal (Tekno-
lojik Güvenlik Dergisi), Dr. Orhan Tor-
kul (Sakarya Üniversitesi Enformatik
Bölüm Başkanı), Murat Yakıcı (ODTÜ),
Doç. Dr. Feriha Erfan (Kocaeli Üniver-
sitesi), Dr. Hasan Esenoğlu (İstanbul
Üniversitesi), Doç. Dr. Sema Baykara
(Yıldız Teknik Üniversitesi) Doç. Dr. Tü-
lay Esin (Gebze Yüksek Teknoloji Ensti-
tüsü) , Dr. Mahinur Akkaya (ODTÜ), Dr.
Hülya Sönmez (TÜBİTAK MAM), Ba-
nu Bahar (TÜBİTAK MAM), Dr. Hülya
Doğan (TÜBİTAK MAM)

20-21 Eylül günleri Gebze’de bulunan
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Mer-
kezi’nin Konferans Salonları’nda yapı-
lacak olan sempozyum uzmanlara açık
ve katılım ücretsiz.
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Konumuz gene deprem

TÜB‹TAK-NSF
Ortak Çal›fltay› 
TÜB‹TAK’›n deprem konusun-
da çeflitli uluslararas› kurulufllar
ve yabanc› üniversitelerle ortak
araflt›rma ve çal›flmalar› kesin-
tisiz devam ediyor.

Türkiye ve Tayvan’da büyük y›-
k›ma neden olan 1999 deprem-
lerinin  yap›lar üzerindeki etkile-
rini belirlemek     amac›yla bafl-
lat›lan "Turkey&Taiwan Earth-
quakes" bafll›kl› NSF program›
çerçevesinde desteklenen 25
kadar projenin sa¤lad›¤› gelifl-
meler, 23-25 Eylül 2001 günle-
rinde Antalya’da gerçeklefltirile-
cek olan çal›fltayda de¤erlendi-
rilecek.

Bu projelerin Amerikal› yürü-
tücüleri yan›s›ra, proje çal›fl-
malar›na kat›lan Türk araflt›r-
mac›lar›n da kat›laca¤› toplan-
t›da, TÜB‹TAK-NSF iflbirli¤i
çerçevesinde gelifltirilebilecek
ortak araflt›rma projeleri de
gündeme getirilecek.



Üniversitelere 
yeni bir teşvik

AR-GE 
Proje Pazarı 
Platformu 
Destekleme 
Programı
TÜBİTAK, üniversitelerle sanayicile-
rin AR-GE alanında işbirliği ve ortak
proje geliştirmelerini sağlamak ama-
cıyla "Proje pazarları" düzenlemeleri
için üniversitelere yönelik yeni bir
destek programı başlattı. "AR-GE Pro-
je Pazarı Platformu Destekleme Prog-
ramı" adı verilen bu yeni özendirme
mekanizmasıyla, TÜBİTAK proje pa-
zarı düzenlemek isteyen üniversitelere
parasal destek sağlayacak.

Ar-Ge Proje Pazarı, TÜBİTAK ile Tür-
kiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV) tarafından, özgün teknolojile-
re sahip olabilmek için Ar-Ge ortaklığı
arayışındaki sanayicilerin ve uzmanlık
alanlarındaki birikimlerini bu amaca
yöneltmek isteyen kuruluş temsilcile-
rinin tanışarak, somut düşünce ve pro-
je önerilerini tanıtmaları amacıyla ilk

olarak 1997 yılında düzenlendi. İkinci
proje pazarı ise 1998’de tekstil alanın-
da ve uluslararası çapta düzenlendi.

Uluslararası benzerleri "Brokerage
Event" olarak adlandırılan proje pa-
zarları, üniversite-sanayi işbirliğini
artırmada kullanılan yeni bir aktivite
olarak Avrupa’da, özellikle EUREKA
programı çerçevesinde sıkça uygula-
nıyor. Proje pazarları, somut Ar-Ge
düşüncelerine sahip ve bunları ger-
çekleştirmek için başka uzmanlık
alanlarından katkıya gereksinim du-
yan kuruluşların temsilcilerinin bir-
birleriyle görüşmeler yapabileceği,
bilgi ve fikir alışverişinde bulunabile-
ceği "dinamik karakterli" bir toplantı
platformu. Dolayısıyla, Proje Pazarla-
rı konferans ve seminerlerden çok
farklı ve aktif programlar.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Tek-
noloji İzleme ve Değerlendirme (Tİ-
DEB) Başkanı Prof. Dr. H. Nevzat
Özgüven; proje pazarlarının üniversi-
teler tarafından düzenlenmesinin daha
işlevsel olacağı ve daha düşük mali-
yetle daha çok proje pazarı düzenle-
nebileceği saptamasından hareketle,
yeni destek programını başlattıklarını
belirtti.

Prof. Dr. Özgüven, destek progra-
mıyla ilgili tüm esasların belirlendi-
ğini, başvuru formlarının da yer aldı-
ğı kitapçıkların bastırıldığını, ayrıca
gerekli tüm bilgi ve formların web
sayfasında da yer aldığını söyledi.
Prof. Dr. Özgüven, "Üniversiteleri-
mizin bu yeni özendirici destek prog-
ramımızdan yararlanmak üzere baş-
vurularını bekliyoruz. Üniversite-Sa-
nayi işbirliğini sağlamada önemli bir
araç olarak kullanılabilecek olan pro-
je pazarlarına, Ar-Ge’nin önemini gi-
derek daha çok kavrayan sanayicile-
rimizin yeterli ilgiyi göstereceğine
inanıyoruz" dedi.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için:
TÜBİTAK-Teknoloji İzleme ve Değerlendirme
Başkanlığı (TİDEB)
www. tideb.tubitak.gov.tr

Prof. Dr. Özgüven
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Ölçüm/kalibrasyon kapasitesinde 
hamle haz›rl›¤›:

UME’nin 
Yeni Metroloji Binalar› 

TÜB‹TAK-MAM yerleflkesinde çal›flan ve kalite yönün-
den dünyan›n say›l› ölçüm merkezleri aras›nda yer alan
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)’nün mevcut laboratuvar
alanlar› artt›r›l›yor. Enstitünün ölçüm / kalibrasyon ola-
naklar›n›n gelifltirilmesi hedefiyle projelendirilen UME Ye-
ni Metroloji Binalar› Kompleksi’nin inflaat çal›flmalar› h›z-
la devam ediyor.

Temel kaz› çal›flmalar›na 2000 y›l› Aral›k ay›nda baflla-
nan ve 2001 Eylül ay› sonunda kaba inflaat›n›n bitirilme-
si öngörülen projede A¤ustos ay› sonu itibariyle kaba in-

flaat›n yüzde 90’› tamamland›. Dört ek bloktan oluflan ve
26690 m2’lik toplam kullan›m alan›na sahip yeni binala-
r›n yap›m›, mevcut UME binalar›n›n yan›nda belirlenen
7200 m2’lik zemin üzerinde gerçeklefltiriliyor. 11 metresi
yeralt›nda olmak üzere toplam 24,5 metre yüksekli¤inde
olacak kompleks içeri¤inin yüzde 90’›n› laboratuvarlar
oluflturacak.

Bu projeyle UME’nin Akustik, Ak›flkanlar Mekani¤i, Bo-
yutsal, Optik, S›cakl›k, Nem, Bas›nç, Vakum gibi mevcut
laboratuvar imkanlar›n›n gelifltirilmesinin yan› s›ra baflta
Kimyasal Metroloji, T›bbi Metroloji, Elektromagnetik Ifl›-
n›m, Yüksek Gerilim, ‹yonize Radyasyon olmak üzere 32
yeni laboratuvar›n daha kurulmas› sa¤lanacak. Halen ül-
ke ölçüm ve kalibrasyon ihtiyac›n› yüzde 50 oran›nda
karfl›layan UME, bu projenin tüm hatlar›yla hayata geçi-
rilmesiyle bu ihtiyac›n yüzde 95’ine yan›t verir duruma
gelecek. 

UME Yeni Metroloji Binalar› Kompleksi’nde 50 laboratu-
var ve 100 ofisle beraber misafirhane, yemekhane, revir,
sergi salonu, toplant› salonu, konferans salonu gibi sos-
yal tesisler de yer alacak. ‹hale bedeli yaklafl›k 10 milyon
dolar ve maliyetinin yüzde 75’i Dünya Bankas› taraf›n-
dan, yüzde 25’i de ulusal bütçeden karfl›lanmakta olan
UME Yeni Metroloji Binalar› Kompleksi yap›m›n›n 2002
y›l› Haziran ay›nda tamamlanmas› planlan›yor. 

Uğur Akkaya/Gebze



İki Gece-Üç Gün 
Yıldızlarla...
4. Ulusal Gökyüzü
Gözlem Şenliği

4. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği 14-
15 Eylül tarihleri arasında Antalya
Saklıkent’te yapılacak. Burası, gözlem
koşulları bakımından Dünyanın sayılı
yerlerinden biri olan TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi’nin yer aldığı Bakırlıte-
pe’nin eteğinde kurulu küçük bir yer-
leşim yeri. 

Bilim ve Teknik dergisince düzenle-
nen 4. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
öncekilerden farklı olarak, yalnız bir ge-
ce değil, üç gün iki gece sürecek. Şen-

lik programı bu yıl, yaşanan coşkunun
daha da artması amacıyla hayli renkli
hazırlandı. 

Gözlem şenliğinde, gündüzleri gökbi-
limle ve amatör gökbilimcilikle ilgili
çeşitli bilgiler verilecek, bazı eğlenceli
etkinliklerde bulunulacak. Geceleri
gözleme ayrılacak; gözlemler çıplak
gözle ve teleskoplarla , gökyüzünü iyi
tanıyan ve teleskop kullanmayı bilen
amatör ve profesyonel astronomlar
yardımıyla yapılacak. 

Çıplak gözle takımyıldızlar tanıtılacak;
Bilim ve Teknik dergisinin sağladığı te-
leskoplarla yıldız kümeleri, bulutsular
ve gezegenler gibi bir çok gökcismi
gözlenecek. Şenlikte gözlem yaptır-
mak, çeşitli konularda bilgi ve semi-
nerler vermek amacıyla bulunacak gö-
revliler katılımcıların gökyüzü ve gök-
bilimle ilgili her türlü sorularını yanıtla-
maya hazır olacak. Şenlik programında
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi gezisi de
yer alıyor.

Hem yaz hem de kış takım yıldızları-
nın, Mars gezegeninin ve Samanyo-
lu’nun merkezinin yer aldığı ve gökyü-
zünün en zengin yerlerinden biri olan
Yay takım yıldızının gözlem için çok
iyi bir konumda bulunması nedeniyle
şenlik bu sene de Eylül ayında gerçek-
leştiriliyor.

Jules Verne’nin 
kayıp romanı Türkçeye 
kazandırıldı:
Yirminci Yüzyılda
Paris
Çocukluğunda kitaba meraklı olup da
Jules Verne’nin günümüz "bilim-kur-
gu"larının babası sayılan romanlarını
okumayan yoktur... Denizler Altında
Yirmibin Fersah’dan Beş Hafta Balon-
la Seyahat’a kadar birbirinden ilginç,
sürükleyici romanlar...

Jules Verne’nin
19. Yüzyılın
b a ş l a r ı n d a
2 0 . Y ü z y ı l
için öngör-
d ü k l e r i n i n
pek çoğu ger-
çekleşti. Ver-
ne’nin roman-
larının değeri
giderek arttı.
Bu arada, Ju-
les Verne’nin
yazdığı ama
hiç basılma-
mış ve kay-
bolmuş bir

kitabı ortaya çıktı: Yirminci Yüzyılda
Paris...

Jules Verne, 1863’te yazdığı varsayılan
bu kitabında 1960’ın Paris’ini öngörü-
yordu. Ama kitabı verdiği yayımcı
P.J.Hetzel "Azizim Verne, peygamber
bile olsanız, günümüzde getirdiğiniz
vahiye inanacak adam çıkmaz" yoru-
munu el yazması orijinalin kenarına
düşünce, Verne kitabı rafa kaldırmış,
sonra da el yazmaları kaybolmuştu.
Kitap 130 yıl sonra bir rastlantı sonucu
bulundu. Türkçe olarak da ilk kez
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları ta-
rafından yayınlandı. 233 sayfalık kitap
3.750.000 TL fiyatla kitabevi rafların-
da yerini aldı.

Okulöncesi Kitaplığı da dört yeni ki-
tapla zenginleşti: Renkler, Karşıtlıklar,
Rakamlar ve Farklı Olanı Bul. Bu dört
kitap da dizinin diğer kitapları gibi ço-
cukların el becerilerini geliştirmek,
dikkatlerini toplamalarını sağlamak ve
onlara basit aritmetik bilgileri aktar-
mak amacını taşıyor.

“Bilgisayarda 101 Proje” ve “e-posta”
gençlerin ilgisini çekebilecek iki yeni
kitap. Bilgisayarda 101 Proje, hemen
her bilgisayarda olan sıradan program-
larla ilginç şeyler yapmak isteyen bil-
gisayar tutkunları için. Kitap, internet
üzerinde etkin bir e-posta kullanıcısı
olmak için bilinmesi gerekenleri ör-
neklerle adım adım anlatıyor..
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Gözlemevi’nin 40 cm’lik teleskobu

Jules Verne’nin 
sonradan bulunan roman›
“Yirminci Yüzy›lda Paris”
piyasada...


