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TÜBİTAK ile Makedonya Eğitim ve
Bilim Bakanlığı arasında mevcut Bi-
limsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaş-
ması’nın 2002-2004 Yılları Uygulama
Programı Makedonya Eğitim ve Bi-
lim Bakanı Nenad Novkovski ve
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık
Kemal Pak tarafından Ankara’da im-
zalandı. 

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı
Nenad Novkovski başkanlığında 5 kişi-
lik bir Makedon Heyeti 12 Ekim 2001
tarihinde TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Gö-
rüşmelerde, öncelikli alanları yüksek
teknoloji malzemeleri, enerji ve çevre,
genetik mühendisliği, ziraat, veteriner-
lik bilimleri, yer bilimleri, deprem mü-
hendisliği ve enformatik olarak belirle-
nen anlaşma çerçevesinde Makedon ve
Türk bilim adamlarının ortak bilimsel
projeler yapabilecekleri karara bağlandı.

ve 150. kitap...
"Boşluk Bakışımın

Biçimini Alıyor"
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
"Boşluk bakışımın biçimini alıyor" adlı
150. kitabını Kurtuluş Dinçer’in özenli
çevirisive Ödül Evren Töngür’ün özel
tasarımıyla yayımladı. 150. kitap,
Fransa'nın TÜBİTAK'ı olan CNRS'de
araştırma bölümünü yöneten astrofi-
zikçi Hubert Reeves’in "Boşluk bakı-
şımın biçimini alıyor" adını taşıyan
günlüğü. 

Hubert Reeves, doğaya ve insanoğlu-
nun dünyayla, kozmosla ilişkisine
dair gözlemlerini içeren günlüğünde,
düşündürücü bir yaşam dersi veriyor.
Bilimin hiç sorgulamadan kabul etti-

ğimiz verilerini derin bir felsefi bakış-
la ele alan Reeves, insanın kozmosta-
ki yerini dile getirmeye çalışıyor.
Bu günlük, bir nevi "kozmik dua"
niteliğini taşıyor.

Sayısal açıdan daha da zenginleşmeyi
ve ulaşabileceği en geniş kesime  bi-
lim kültürünü yaymayı hedefleyen
TÜBİTAK Yayınları, Hasan-Âli Yücel
tarafından başlatılan kitap seferberli-

ğinden sonra, Türkiye’nin ikinci büyük
kitap yoluyla eğitim projesi. Her bir
kitap, yayımının üzerinden bir yıl bile
geçmeden, en az 4 baskı yaptı, toplam
tiraj üç buçuk milyona yaklaştı. 

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları,
sadece bir bilim dizisi olmaktan çıkıp,
bir kültür kitaplığına doğru hızla iler-
liyor. Çocuk Kitaplığı, Gençlik Kitap-
lığı, Okul Öncesi Kitaplığı, Başvuru
Kitaplığı ve Genel Dizi, değişik yaş-
lardaki insanların bilimle tanışıp bu-
luşmalarının etkili birer aracı.

Kitabın sayfaları arasında arasında
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık
Kemal Pak’ın okuyucuya şu seslenişi
yer alıyor: "Bu serüvene girişirken,
150. kitap bizim için bir hayaldi.
Bugün bu hayali gerçek kıldık.
Nice güzel kitaplara..."
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Türkiye Tıp Araştırma
Ödülü GATA’dan 
Doç. Dr. Metin Özata’nın...
Özata’nın 
Araştırması
Şişmanlık 
Geniyle İlgili...
TÜBİTAK ile Almanya Atatürkçü Dü-
şünce Derneği (AADD) tarafından or-
taklaşa oluşturulan ve bu yıl ilk kez ve-
rilen Türkiye Tıp Araştırma Ödülü’nü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Endo-
krinoloji ve Metabolizma Bilim Da-
lı’ndan Doç. Dr. Metin Özata kazandı.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan jüri-
nin değerlendirmesi sonucu Doç. Dr.
Özata’nın şişmanlık geni ve bu genin
sonucu yağ dokusunda oluşan leptin

maddesiyle ilgili araştırması, 2001 Yılı
Türkiye Tıp Araştırma Ödülü’nü alma-
ya değer bulundu.

Doç. Dr. Özata’nın çalışmaları, şiş-
manlık geni ve bu genin ürünü olarak
yağ dokusunda oluşan "leptin" hakkın-
da yeni bilgiler elde edilmesini sağlı-
yor. Protein yapısındaki leptin, beyinde
ve yağ dokusundaki etkileri ile vücut-
ta yağ dokusu dağılımını kontrol altın-
da tutabiliyor, iştahı azaltıyor, yağların
sentezini azaltıp yıkımını arttırarak za-
yıflamaya yolaçıyor. 

Özata ve arkadaşları 1998 yılında ya-
yımladıkları bir makalede leptin geni
mutasyonu taşıyan şişman ve hipogo-
nadizmi olan bir kişi saptadılar. Ödül
kazanan araştırma ise bu Türk ailenin
mensuplarının, literatürde tanımlanan
"leptin gen mutasyonu" taşıyan ilk eriş-
kin bireyler olduklarını gösterdi. Tüm
bulguları leptin fizyoloji ve fizyopato-
lojisine katkıda bulunabilecek ve ileride
yapılacak araştırmalara da yön verebile-
cek bu çalışmasıyla  Türkiye Tıp Araş-
tırma Ödülü’nün sahibi olan Doç. Dr.
Özata, 1998 yılında da tiroid hormonla-
rı üzerindeki çalışmalarıyla TÜBİTAK
Teşvik Ödülü’nü kazanmıştı.

Türk bilim insanlarının  tıp alanında ve
tercihan Türkiye’ye özgü sağlık sorunla-
rını çözmeye yönelik çalışmalarını özen-
dirmek, seçkin araştırma, çalışma ve hiz-
metlerini değerlendirmek amacıyla oluş-
turulan Türkiye Tıp Araştırma Ödülü’nü
kazanan çalışma, her yıl 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nda açıklanacak.

Doç. Dr. Özata
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2001 Yılı 
Bursiyerleri 
Belirleniyor
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştir-
me Grubu (BAYG) 2001 Yılı
Üniversite Temel Bilimler Burs
Programı-B Yazılı Seçme Sınavla-
rı, 27 Ekim tarihinde ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi  Elektrik Mü-
hendisliği Bölümü’nde yapıldı. 

Üniversitelerimizin temel fen bi-
limleri bölümlerinden birinde li-
sans öğrenimi görmekte olan ya
da biri temel fen bilimi olmak
üzere çift anadal programına ka-
yıtlı, üstün başarılı T.C. uyruklu
öğrencilere yönelik olarak oluş-
turulan program çerçevesinde
düzenlenen sınavlara, başvurusu
geçerli görülen, matematik da-
lında 48, fizik dalında 51, kimya
dalında 50 ve biyoloji dalında 83
olmak üzere toplam 232 öğrenci
çağırıldı. 

Sınav sonunda başarılı bulunan
öğrencilere üniversite lisans öğ-
renimleri boyunca, gerekli şartla-
rı sağladıkları takdirde karşılıksız
burs verilecek. 1 Ekim 2001 tari-
hinden geçerli olmak üzere başla-
tılacak bursa ek olarak öğrencile-
re her yıl Kasım ayında bir aylık
burs tutarında da kitap desteği
sağlanacak. Sınav sonucunda
bursiyer olmaya hak kazanan, fa-
kat Kredi ve Yurtlar Kurumu dı-
şında herhangi bir yerden burs
alan öğrencilere ise aylık burs ve-
rilmiyor. Bununla birlikte, bu öğ-
renciler yılda iki defa (Kasım ve
Mart aylarında) bir aylık burs tu-
tarı olan kitap desteğinden fayda-
lanabiliyorlar.

Bursun devamı için bursiyerin,
her yarıyıl, kayıtlı olduğu kredili
tüm derslerden geçer not alması
ve Bilim Adamı Yetiştirme Grubu
tarafından belirlenen not ortala-
masını tutturması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi:   
Tel: (312) 468 53 00 / 2208
URL: http://www.tubitak.gov.tr/
bayg/programlar/
univ_ogr_yon_b.html
e-mail: koyuncu@tubitak.gov.tr 

fiiflmanl›k son y›llarda çok say›da bilimsel araflt›rmaya konu oluyor



2001 TÜBİTAK 
Bilim ve Teşvik
Ödülleri Töreni 
14 Kasım’da 
Türk Nobelleri olarak 
nitelenen "Bilim ve Teşvik
Ödülleri" ni bu yıl 
kazanan bilim insanlarımıza
ödülleri, 14 Kasım 2001 
Çarşamba günü 
TÜBİTAK Feza Gürsey 
Konferans Salonu’nda 
saat 11.00’de düzenlenecek 
bir törenle veriliyor. 
Törene Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer ile 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Dr. Devlet Bahçeli de 
katılacaklar.
2001 Bilim ve Teşvik 
Ödülleri Töreni’nde 
her biri kendi alanında 
seçkin araştırma, 
çalışma ve hizmetleriyle 
bilime evrensel düzeyde 
katkıda bulunmuş 
18 bilim insanımız 
ödüllerini alacaklar.

Bilim Ödülü’nü almaya hak 
kazananlar ve k›sa gerekçeleri

Temel Bilimler Alan›nda,

t Wisconsin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Akif
Baha Balantekin, "Nükleer ve parçac›k astro-
fizi¤ine yeni ufuklar açan uluslararas› düzey-
de üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do-
¤a Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ataç
‹mamo¤lu, "Kuantum opti¤inden, yar›-ilet-
ken fizi¤ine kadar uzanan alanlarda önemli
etkiler yaratan uluslararas› düzeyde üstün
nitelikli çal›flmalar›", 

Mühendislik Bilimleri Alan›nda, 

t Princeton Üniversitesi Malzeme Bilimleri
Bölümü’nden Prof. Dr. ‹lhan A. Aksay, "Kol-
loit kimyas›, seramik mühendisli¤i ve özel-
likle son y›llarda nanobilim ve teknolojisine
önemli katk›lar sa¤layan uluslararas› düzey-
de üstün nitelikli çal›flmalar›", 

Sa¤l›k Bilimleri Alan›nda 

t Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakülte-
si’nden Prof. Dr. ‹hsan Çal›fl, "Türkiye bitki
örtüsünde yer alan t›bbi bitkilerden çok sa-
y›da bileflik izole ederek bilime kazand›ran
uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flma-
lar›", 

t Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, "Testisin ini-
fli, anormal testis yerleflimleri ile do¤umsal
f›t›k ve hidroselin nedenleri, karfl› testisin ze-
delenmesi, fetal fizyoloji ve korozif madde
etkileri konular›ndaki uluslararas› düzeyde
üstün nitelikli çal›flmalar›" 
nedeniyle. 

Teflvik Ödülü’nü 
almaya hak kazananlar ve 
k›sa gerekçeleri

Temel Bilimler Alan›nda;

t ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Mahinur S. Akkaya, "Ye-
ni tekniklerle bitkilerde genetik iliflkilerin çal›-
fl›lmas› ve moleküler belirleyici metodolojileri-
nin gelifltirilmesi konusundaki uluslar-aras› dü-
zeyde üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t Koç Üniversitesi Fen-‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Doç.
Dr. Nejat Bulut, "Yüksek s›cakl›kta süperilet-
ken olan maddelerin temel fiziksel özellikleri-
nin anlafl›lmas›na katk›da bulunan uluslarara-
s› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Da¤, "Na-
no boyutlu malzemelerin yeni haz›rlama
yöntemlerinin gelifltirilmesi, bu malzemelere
yeni özellikler kazand›r›lmas› ve bu özellik-
lerin molekül boyutunda kontrol edilebilme-
sine yönelik uluslararas› düzeyde üstün ni-
telikli çal›flmalar›", 

t ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü’den Doç. Dr. Mustafa Korkmaz,

"Yüzeylerin Gönderim S›n›flar› Grubu ile il-
gili özgün katk›lar içeren uluslararas› düzey-
de üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Kimya Bölümü'den Doç. Dr. Mustafa
Soylak, "Analitik kimya alan›nda, eser ele-
mentlerin de¤iflik inorganik ortamlardan ay-
r›larak ön zenginlefltirilmesi ve spektrometrik
tayinleri konular›ndaki uluslararas› düzeyde
üstün nitelikli çal›flmalar›", 

Mühendislik Bilimleri Alan›nda; 

t ODTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mü-
hendisli¤i Bölümü’nden Doç. Dr. Erdin Boz-
kurt, "Bat› Anadolu’da Menderes Masi-
fi’ndeki makaslama zonlar›nda mikrotekto-
nik çal›flmalar› ile yeni bir araflt›rma dönemi
bafllatan uluslararas› düzeyde üstün nitelik-
li çal›flmalar›", 

t Anadolu Üniversitesi Mühendislik      Fa-
kültesi Seramik Mühendisli¤i Bölümü’nden
Doç. Dr. Ayd›n Do¤an, "Elektronik seramik-
ler, transdüserler ve sensörler konusundaki
uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flma-
lar›", 

t Bo¤aziçi Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü’nden Doç.
Dr. Pemra Doruker, "Polimer kimyas› ala-
n›nda sentetik ve biyolojik makromoleküler
sistemlerin modellenmesi ve simulasyonu
konusundaki uluslararas› düzeyde üstün ni-
telikli çal›flmalar›", 

t Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr.
Nalan Kabay, "Enerji ve çevre teknolojileri
alan›nda, deniz suyundan uranyum kazan›l-
mas› ve at›k sulardan a¤›r metal iyonlar›n›n
ayr›lmas› konular›ndaki uluslar-aras› düzey-
de üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Çevre Mühendisli¤i
Bölümü’nden Doç. Dr. Nuray Ifl›k Kabdafll›,
"Su kimyas› ile ilgili kavramlar›n kimyasal
ar›tma yöntemlerine uygulanmas› ve yeni
kimyasal ar›tma sistemlerinin gelifltirilmesi
konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün
nitelikli çal›flmalar›", 

Sa¤l›k Bilimleri Alan›nda; 

t Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakülte-
si’nden Doç. Dr. A. Tuncay Demiryürek,
"Pulmoner damar yata¤›ndaki ve özellikle
hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonun fiz-
yopatolojisine yönelik uluslararas› düzeyde
üstün nitelikli çal›flmalar›", 

t Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
Prof. Dr. Filiz Onat (Y›lmaz), "Kardiyovaskü-
ler sistemin santral düzenlenmesine arac›l›k
eden GABAerjik ve kolinerjik mekanizmalar-
la ilgili uluslararas› düzeyde üstün nitelikli
çal›flmalar›", 

t Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi On-
koloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Ayflegül H.
Üner, "Hematopatoloji alan›nda, lenfoid ma-
lignansilerin immünofenotipik, sitogenetik
ve patolojik özelliklerini tan›mlayan, özellik-
le büyük granüllü lenfoid hücreli malignansi-
lerdeki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli
çal›flmalar›" 
nedeniyle.
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Teknoloji 
Yarışı
Başladı
Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler
arasında yer alması çabalarına destek ol-
mak üzere, "yaratıcı düşüncenin ekono-
mik ve toplumsal yarara dönüştürülme-
si" hedefinin sanayie yaygınlaştırılmasını
amaçlayan TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD
Teknoloji Ödülleri’nin dördüncüsü için
bu yıl 51 ön başvuru yapıldı. Bunlardan
29’u son başvuruyu da yaparak değer-
lendirmeye alındı. Değerlendirme süre-
cinin ilk aşaması Aralık ayında tamam-
lanacak.

Bu yılki IV. Teknoloji Ödülleri’nde ye-
di ayrı sektörden makine alanında 7,
elektronikte 10, yazılımda 5, gıdada 2,
tıpda 3, inşaat ve havacılık alanlarında
birer olmak üzere 29 proje değerlendi-
riliyor. Bunlardan 11’i Teknoloji Bü-
yük Ödülü, 18’i ise Teknoloji Başarı
Ödülü kategorilerinde yarışıyor. Finale
kalan firmalara değerlendirici kurulla-
rının yapacağı saha ziyaretleri ile de-
vam edecek değerlendirmelerden son-
ra son karar Teknoloji Ödülü Jürisi ta-
rafından verilecek. Teknoloji yarışının
sonuçları 21 Mayıs 2002’de İstan-
bul’da gerçekleştirilecek bir törenle
kamuoyuna duyurulacak.

2001 Yılı 
Beyin 
Araştırmaları
Ödülleri
TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları
Derneği tarafından ortaklaşa oluşturu-
lan 2001 yılı Beyin Araştırmaları Burs
ve Ödüleri’ni kazananlar belli oldu.
İlaç firmaları tarafından desteklenen
ödüller, bir ila beş milyar lira arasında
değişiyor. 

2001 Beyin Araştırmaları Burs ve
Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

Araştırma Teşvik Ödülleri’ni 
Kazananlar

l Pharmacia-Upjohn Ödülü: 
Dr. Sultan Tarlacı,

l İki çalışmaya eşit olarak 
paylaştırılan Wyeth Ödülü: 
Dr. Erkan Kaptanoğlu ve 
Dr. Hasan Çağlar Uğur  

l Novartis Ödülü: 
Dr. Işın Ünal Çevik

Proje Destek Ödülleri’ni 
Kazananlar

l Lundbeck Ödülü: 
Dr. Işın Ünal Çevik 

l Wyeth Ödülü: 
Dr. Nazlı Başak

l MSD Ödülü: 
Dr. Haşmet Hanağası

l Pfizer Ödülü:
Dr. Münire Kılıç

l BMS Ödülü:
Dr. Müge Yemişçİ

l Novartis Ödülü:
Dr. Şermin Genç

l Roche Ödülü:
Vuslat Yılmaz

l Aventis Ödülü:
Dr. Elif Akkurt Özen

Seyahat ve Eğitim Bursu 
Kazananlar

l Gen İlaç Bursu:
Dr. Ümit S. Şehirli,

l Abdi-İbrahim Bursu:
Naci Çine,

l Adeka Bursu:
Dr. Münire Kılınç,

l Codman Nöroşirurji Bursu:
Dr. Kağan Tun,

l Pfizer Bursu:
Dr. Özlem (Işıksaçan) Özen

l Astra-Zeneca Bursu:
Sema İçöz

Ödüller 31 Ekim’de Antalya’da yapı-
lan 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Açı-
lış Töreni’nde sahiplerine sunuldu. 
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Gıda ve beslenme 
alışkanlıkları 
masaya yatırılıyor...

Gıde ve Beslenme
Kongresi 
2002 Yılında
MAM’da...
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Mer-
kezi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Araştırma Enstitüsü (GBTAE) tara-
fından 16-18 Ekim 2002 tarihinde
"Gıda ve Beslenme" konularını içeren
bir kongre düzenlenecek. Üniversite-
ler, ilgili bakanlıklar ve sanayi kuru-
luşlarının katılımı ile gerçekleşecek
olan kongrede, yakın zamana kadar
geleneksel özellikler gösteren Türk
halkının gıda tüketim alışkanlıklarının
gıda sanayiindeki gelişmelere paralel
olarak değişimi ele alınacak.

Gıda bilimi ve teknolojisiyle ilgili
olarak AR-GE ve temel bilimler alan-
larında yapılan çalışmaların sergilene-
ceği kongrede, son bilimsel ve tekno-
lojik gelişmeleri tanıtmak, sanayi uy-
gulamalarını aktarmak ve gıda sektö-
rü ile ilgili geniş kitleleri bir araya
getirerek bilgi alış verişine ortam ha-
zırlamak amaçlanıyor. Bu sayede, ül-
ke olarak gıda ve beslenme alanında
içinde bulunduğumuz durum sapta-
nacak ve gelecekte yönelinmesi gere-
ken ortak hedefler kararlaştırılacak.

Kongre’nin düzenleme kurulu şöyle:
Dr. Hülya Doğan (Kongre Başkanı),
M. Banu Bahar (Kongre Başkan
Yard.), Prof. Dr. Filiz Açkurt (Kong-
re Danışmanı), Doç. Dr. Güner Özay,
Dr. Necla Aran, Dr. Ferda Seyhan,
Dr. H. Esra Ağel, Dr. Mehlika Bor-
caklı, Aysun Ünlü, Gül Löker, Hande
Karacan, Mehmet G. Bahar, Oral Kı-
lıç ve Songün Demirel.

Kongre süresince, bilimsel poster ve
sözlü bildiri sunumları yanında gıda
sektöründeki sorunların tartışılacağı
paneller gerçekleştirilecek. Ayrıca gı-
da sektöründe faaliyet gösteren fir-
maların ürün ve hizmetlerini tanıta-
cakları standlar açılacak. 

Ayrıntılı bilgi:  
Tel: (262) 641 23 00/  3512 
Fax: (262) 641 23 09
URL: http://www.mam.gov.tr/etkinlikler/
gidakongresi
e-mail: gbtae.kongre@posta.mam.gov.tr 



TÜBİTAK - INERIS
ortak çalışması

Sanayi 
Kazalarından 
Korunma Yolları
Açıklandı

TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknoloji-
leri Araştırma Grubu öncülüğünde
MAM Enerji Sistemleri ve Çevre
Araştırma Enstitüsü ile Fransız hükü-
meti desteğiyle, Fransız Endüstriyel
Çevre ve Riskleri Milli Enstitüsü
INERIS işbirliğiyle  düzenlenen semi-
ner, 9 -12 Ekim tarihleri arasında Geb-
ze’de TÜSSİDE tesislerinde yapıldı.

Seminerin amacı, A.B. üyesi ülkelerce
benimsenmiş bulunan SEVESO II yö-
nergesinin ilgili Türk kuruluşlarına ta-
nıtılması ve tehlikeli maddelerle işlem
yapan kimya sanayiinden kaynaklanan
kaza risklerinin önlenmesi ve toplu-
mun bu tür kazalardan korunması ko-
nusunda gerekli bilincin oluşmasının
sağlanmasıydı.

Fransız uzmanların katılımıyla yürütül-
düğü için İngilizce sürdürülen semi-
ner, TÜBİTAK ve INERIS’in dışında;
Çevre, Sağlık, Bayındırlık ve İskan,

İçişleri, Milli Savunma ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlıkları; A.B.
Genel Sekreterliği; Kocaeli ve Yalova
Valilikleri, İstanbul Sanayi Odası,
TÜSİAD, Kimya Sanayicileri Derne-
ği, TÜPRAŞ, AKSA ve çevredeki di-
ğer çeşitli sanayi kuruluşlarından ge-
len 41 kişi tarafından izlendi.

Seminerin açılışında TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak’ın
açış konuşması İÇTAG Sekreteri En-
der Arkun tarafından okundu. Ayrıca,
Fransa’nın İstanbul Baş Konsolosu
Jean-François Bouffendeau bir ko-
nuşma yaptı. Fransa’da, Toulouse’da,
21 Eylül’de meydana gelen büyük sa-
nayi kazasında hayatını kaybedenler
için bir dakikalık saygı duruşu ile
başlayan seminerin birinci gününde
Fransız uzmanlar tarafından SEVESO

II Yönergesinin nitelikleri ve Fran-
sa’da uygulanış biçimi ile ilgili bildi-
riler sunuldu. İkinci ve üçüncü günler
SEVESO II  sınıflamasına giren çev-
redeki dünya çapında iki büyük sana-
yi tesisi olan TÜPRAŞ Petrol Rafine-
risi ile Yalova’daki AKSA Akrilik El-
yaf Sanayii tesisleri gezildi ve bu iki
önemli tesisin risk yönetimi ve kaza-
lardan korunma açısından aldıkları ön-
lemler yerinde görülerek yetkililer-
den brifing alındı. Seminerin dördün-
cü gününde MAM Enerji Sistemleri
ve Çevre Araştırma Enstitüsü, TÜSİ-
AD ve ODTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü adına verilen bildirilerle Tür-
kiye’de bu konudaki bilgi birikimi ve
uygulamalar tanıtıldı. Seminer genel
değerlendirme ve ileriye yönelik bek-
lentilerin belirtilmesiyle ve MAM
Başkanı Prof. Dr. Naci Görür’ün ka-
panış konuşmasıyla sona erdi.

Seminerin her aşamasında yoğun kar-
şılıklı katkılarla bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. TÜSSİDE tarafından başarılı
bir organizasyonla gerçekleştirilen
sosyal etkinlikler, katılımcıların yakın-
laşmasına ve iletişimin daha etkili bir
biçimde gerçekleşmesine olanak sağ-
ladı. Bu girişimle başlatılan A.B.
SEVESO II Yönergesiyle uyum ve sa-
nayi kazalarından korunma alanında
işbirliği çalışmaları, TÜBİTAK’ın kat-
kılarıyla ileride de sürdürülecek.

5

Ender Arkun

TÜB‹TAK - INERIS seminerinden bir görüntü



Kervan 
yoluna devam ediyor

İlköğretim 
Okullarında 
Popüler 
Bilim 
Kitapları’na 
İlgi Büyük
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Ta-
nıtım ve Gezici Aracı, Ankara’da bulu-
nan ilköğretim okullarını gezmeye de-
vam ediyor.

Ankara’nın çeşitli semtlerindeki okul-
lardan gelen yoğun talep üzerine kısa
süre içinde, Evrensel Koleji, Yüce Ko-
leji, Özel Ayşe Abla Koleji, Özel Neşe
İlköğretim Okulu, Gökçe Karataş İlköğ-
retim Okulu, Özel Atılım İlköğretim
Okulu ve Ali Ersoy İlköğretim Okulu
ziyaret edilerek öğrencilerin yayınları
daha yakından  tanımaları sağlandı.

Büyük ilgi gören Popüler Bilim Kitap-
larının, Bilim Teknik ve Bilim Çocuk
Dergilerinin, Evrensel Koleji, Yüce
Koleji ve Özel Ayşe Abla Koleji’nde
iki gün üst üste tanıtımı, satışı ve abo-
nelik kayıtları yapıldı.  Tanıtım ve Gezi-
ci Satış Aracı, okullardan gelen talep
doğrultusunda oluşturulan programla
çalışmalarını sürdürecek.

Bilim ve Teknik’ten 
On-Line  Abonelik
Bilim ve Teknik Dergisi, Kurum per-
soneli için yaptığı özel indirim ve dı-
şarıdan toplu abonelikler için uygula-
dığı indirimlerin yanı sıra abone iş-
lemlerini kolaylaştırıcı uygulamaları
da yaşama geçirdi. 

Bunların başında, aracı banka işlemle-
rini, komisyon ödemeyi, ekstre gön-
derme faks çekme gibi zahmetli ve
masraflı işlemleri ortadan kaldıran,
çağdaş "online abonelik" kolaylığı ge-
liyor. Artık yurt içinde ve dışında abo-
ne olmak isteyenler Bilim ve Tek-
nik’in Web sayfasına girip işaretli yeri
tıkladıklarında, kendilerine yapacakları
işlemleri ayrıntılarıyla anlatan bir reh-
ber sayfaya ulaşıyorlar ve ardından da
TÜBİTAK Bilişim Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün uzman personelince hazırla-
nan bir elektronik abone kaydı çıkıyor.
İstenen bilgileri ekranda dolduran
okurlarımız, elektronik şifrelerle koru-
nan sistemin güvencesinde kredi kart-
larıyla abone olabiliyorlar. 

Bilgisayar sahibi olmayan okurlarımız
da gene her türlü banka, posta çeki ya
da havale işlemlerine gerek bırakma-
yan "alo abone" kolaylığımızdan da
yararlanabiliyorlar. Bilim ve Teknik
Dergisi’nin Abone Servisi’ne ait
(312) 427 33 21 ve (312) 467 32 46
nolu telefonları arayarak yalnızca kredi
kartı numaralarını bildirerek abonelik-
lerini aracısız gerçekleştirebiliyorlar.

Bilindiği gibi Bilim ve Teknik ve Bi-
lim Çocuk dergileri TÜBİTAK PER-
SONELİNE  %35 oranında abonelik
indirimi uyguluyor. Ayrıca hem Bilim
ve Teknik, hem  de Bilim Çocuk Der-
gileri, aynı adrese gönderilecek 10
dergi ve üzerindeki abonelikler için
%25 indirim, 25 dergi ve üzerindeki
abonelikler için de %30 indirim uy-
guluyor. 

Sahibi: TÜB‹TAK ad›na Baflkan: Prof. Dr. Nam›k Kemal Pak 
Yay›nlar ve Tan›t›m Daire Baflkan›: fiefik Kahramankaptan
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü (Sorumlu): Nilgün Nazilli
Haber Merkezi: ‹nci Songör, Ali Özdemir (Foto¤raf), 
Ya¤mur Yavuz, Ali Tel, Ayflen Büyükkaragöz
Grafik Tasar›m: Ödül Evren Töngür
Bask›: TÜB‹TAK Matbaas›
AYDA B‹R YAYIMLANIR
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Popüler Bilim Kitaplar› Sat›fl Arac› Bilim ve Teknik Dergisi on-line abonelik web sayfas›

alo 
abone
0(312) 

427 33 21
0(312) 

467 32 46
Kredi kart numaranızı

bildirin yeter!..

yyyyeeeennnniiii

09:00  - 18:00
aras›nda arayabilirsiniz
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