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TÜBİTAK, saatlerini en doğru bi-
çimde ayarlamak isteyenler için,
atomik saati merkez binasının önün-
de ve Feza Gürsey Toplantı Salo-
nu’nda hizmete sundu. Atatürk Bul-
varı 221 Kavaklıdere adresindeki
TÜBİTAK Merkez Binası’nın önün-
de  yer alan saat, eğer var ise sani-
yenin binde biri oranındaki sapma-
ları bile  UME’ye modem aracılığıy-
la bağlanarak düzeltiyor.

Ayrıntılı haber 5. sayfada

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merke-
zi, Türkiye'de Kurumsal Mükemmellik
anlayışının yaygınlaştırılması ve bu
alanda başarılı örneklerin ortaya çıkarı-
larak deneyimlerin paylaşılması ama-

cıyla düzenlenen “Ulusal Kalite Ödü-
lü”ne layık görüldü. KalDer’in düzen-
lediği IV. Kamu Kalite Sempozyumu,
Ulusal Kalite Ödülü Yürütme Kurulu
tarafından TÜBİTAK Marmara Araştır-

ma Merkezi’ne verilen ödül ile son
buldu. Ödül töreni ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde 13 Haziran 2003
tarihinde yapıldı.

Ayrıntılı haber 2. Sayfada

Ulusal Kalite Ödülü TÜBİTAK-MAM’ın

Saatinizi
TÜBİTAK’tan 
Ayarlayın
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Ulusal Kalite Ödülü sürecine 2001 yılın-
da eklenen “Kamu Sektörü Kategorisi”
ödülüne bu yıl başvuranlar  arasında
Bursa Nilüfer Belediyesi, SSK Karade-
niz Ereğli Hastanesi ve TÜBİTAK-
MAM bulunuyordu. Adaylar arasında
saha ziyaretine kalarak adaylığını fina-
listliğe taşıyan tek kurum olan TÜBİ-
TAK-MAM, bu konuda özel yetiştiril-
miş ekipler tarafından gerçekleştirilen
değerlendirme sonucu ve EFQM mü-
kemmellik kriterlerine göre ödüle layık
görüldü.

Törende ayrıca Bursa Nilüfer Belediye-
si’ne de “Mükemmellikte Yetkinlik Bel-
gesi” verildi.

Ödül Törenine TÜBİTAK-MAM  çalı-
şanları ellerinde kurum kimliğini temsil
eden bayraklarla katıldılar. TÜBİTAK-
MAM Başkanı Prof. Dr. Naci Görür,
“AB’nin saygın bir üyesi olabilmek için
TÜBİTAK-MAM’da yaşanan değişim-
lerin ülkemizdeki tüm devlet kurumla-
rında yaşanması lazım” dedi.

TÜBİTAK-MAM Başkanı Prof. Dr.
Naci Görür törende yaptığı konuşmada
şunları söyledi: 

“Değerli Konuklar, Bir kamu kuruluşu
olarak 2003 Ulusal Kalite Başarı Ödü-
lü’nü kurumum adına almaktan büyük

bir kıvanç duyuyorum. Avrupa Birli-
ği’nin   kapısını zorladığımız bu günler-
de, bu   topluluğun saygın bir üyesi ola-
bilmek için TÜBİTAK-Marmara Araş-
tırma Merkezi’nde (MAM) yaşanan de-
ğişimlerin ülkemizdeki tüm devlet ku-
rumlarında yaşanması lazım. Vatanda-
şın kafasındaki hantal, beceriksiz ve işi

yokuşa  süren devlet imajının toplam
kalite anlayışı ile  hızla değiştirilmesi
gerekir. Her devlet   kurumu vatandaşı
bir müşteri gibi algılamalı, başarı kri-
terleri arasında müşteri memnuniyetini
ön sıraya almalıdır. Artık devlet dairele-
rinin çağdaş bir vizyonu ve misyonu ol-
malıdır. Faaliyetlerini bunlara uygun
olarak planlamalı ve uygulamalıdır. Uy-
gulama sonuçlarını sık sık ölçmeli, eksik
ve yanlışlarını saptayarak düzeltme ça-
lışmaları yapmalıdır. Çalışan memnuni-
yetini en üst düzeyde tutarak kurum mo-
tivasyonunu yükseltmeli ve dinamik bir
yapı kazanmalıdır. Performans yöneti-
mine geçmelidir. Herkesin ölçülebilir
hedefleri olmalıdır. Çalışan çalışma-
yandan ayırt edilmeli, başarılı olan
ödüllendirilmeli, başarısız olan uyarıl-
malıdır. Yönetimde kişisel hataları mini-
mize eden bir kurumsallaşmaya gidil-
melidir. Bunun için de Avrupa Kalite
Yönetim Modeli uygulanmalıdır. Velha-
sıl tüm devlet daireleri toplam kalite an-
layışı çerçevesinde değişmelidir. Deği-
şimde değerlerimizi, kimliğimizi koru-
mak ancak evrensel kalite, standart ve
ölçütleri benimsemek esas olmalıdır.
Ancak bu suretle devletin aydın yüzü,
güven veren kimliği ortaya çıkacaktır.
Bunları yapmayan bir devlet yapısının
Türk toplumunun beklentilerini karşıla-
ması, onu Avrupa Birliği’ne taşıması
mümkün değildir.

Değerli konuklar, kamu kurumlarının
yeniden yapılandırılmasının gündeme
geldiği şu günlerde TÜBİTAK’ın özgün
yapısının tüm kamu sektörü için örnek
alınmasını diliyorum. Bir hususu da ha-
tırlatarak sözlerime son vermek istiyo-
rum. Kamuda toplam kalite yönetiminin
en büyük engeli siyasi tercihlerin ku-
rumların vizyon, misyon ve hedeflerinin
önüne geçmesidir. Siyasetin tercihi her
zaman için toplam kalite anlayışı ve öl-
çütleriyle örtüşmemektedir. Ülkeye ya-
pılacak en büyük iyilik kurumları mis-
yonları doğrultusunda işlevlerini yerine
getirmede mümkün olduğunca serbest
bırakan, ancak sene sonunda yapması
gerekenler konusunda hesap soran bir
sistemin tüm devlet yapısına getirilmesi-
dir. TÜBİTAK-MAM’ın almış olduğu
Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nün kamu-
da örnek oluşturmasını diliyor, saygılar
sunuyorum.”

KalDer Ulusal Kalite Ödülü TÜBİTAK-MAM’a verildi.

Prof. Dr. Görür Kalite Ödülü’yle

TÜB‹TAK MAM Mensuplar› Kalite Ödülü’nü bayraklar›n› sallayarak kutlad›lar.



Ulusal Deprem Konseyi’nce düzenle-
nen “Deprem Zararlarını Azaltma Çalış-
tayı” 12-13 Haziran 2003 tarihlerinde
TÜBİTAK’ın Feza Gürsey ve Mustafa
İnan Toplantı Salonları’nda yapıldı.

Bilindiği üzere, depremle ilgili konular-
da kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi
sunmak, kamu yöneticilerine danışman-
lık yapmak, politika ve stratejiler öner-
mek suretiyle deprem zararlarının azaltıl-
masına katkıda bulunmak amacıyla kuru-
lan Ulusal Deprem Konseyi, kuruluşunu
takiben deprem zararlarının azaltılması
amacıyla yapılması gerekenleri belirle-
mek üzere kapsamlı bir çalışma gerçek-
leştirerek, 2002 yılında “Deprem Zararla-
rını Azaltma Ulusal Stratejisi” başlıklı bir
rapor yayımladı. Bu raporda, deprem ön-
cesinde yapılması gereken geniş kapsam-
lı, orta ve uzun dönemli zarar azaltma ça-
lışmaları üzerinde yoğunlaşıldı. 

Bu bağlamda, raporda ilke düzeyinde
sunulan önerilerin hayata geçirilmesine
yönelik bir “Uygulama Planı” çalışması
yapılmasının gerekliliği üzerinde duran

Konsey, ilgili kamu ve özel kesim kuru-
luşları ile sivil toplum kuruluşları tem-
silcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
“Deprem Zararlarını Azaltma Çalışta-
yı”nı düzenledi. 

Açılış konuşmasını Ulusal Deprem Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Tankut’un
yaptığı Çalıştay’ın açılışında, Bayındırlık
ve İskan Bakanı Zeki Ergezen  ile İstan-
bul Milletvekili Dr. Ersin Arıoğlu birer
konuşma yaptılar. 

UDK Strateji Raporu’nun genel tanıtımı-
nın ardından,  iki ayrı salonda, Deprem
Bilgi Altyapısı; Yapılaşma; Teknik Eği-
tim / Araştırma; Kentsel Planlama;
Kentsel Rehabilitasyon; Toplumsal Ör-
gütlenme / Halk Eğitimi; Yasal / Kurum-
sal Yapılanma başlıklı paralel oturumlar-
la devam eden çalıştayda katılımcıların
görüş, eleştiri ve önerileri alındı.

Çalıştay sonunda öne çıkan ve önemle al-
tı çizilen başlıca görüşler şöyle sıralandı;

• Ulusal Deprem Konseyi, hazırlanmak-
ta olan yapı denetimi, imar, kentleşme

ve yerel yönetim yasa tasarıları ile ilgili
tartışma süreçlerine her türlü katkıda
bulunmaya hazırdır.

• Afet ve risk yönetiminde yeniden yapı-
lanma sürecinin yararlı olması için daha
geniş bir katılımla karar alınması uygun
görülmektedir.

• İmar afları, deprem güvenliği bakımın-
dan çok sakıncalı olan uzun dönemli so-
nuçlarıyla, deprem zararlarının azaltıl-
ması amaçlarıyla ters düşmektedir.

• Kentsel planlama ve rehabilitasyon
konularında depreme duyarlı yeni uygu-
lama biçimlerine başvurulmalıdır.

• Deprem Yönetmeliğine onarım ve
güçlendirme ilkelerini içeren bir bölüm
eklenmesi önem taşımaktadır. Bu konu-
daki çalışmaların yoğunlaştırılması zo-
runludur.

• Zorunlu deprem sigortasının yaygın-
laştırılması, yasalaştırılması ve oluşan
kaynağın zarar azaltma amacıyla etkin
biçimde kullanılması sağlanmalıdır. 

• Mesleki yeterliliğin belgelenmesi ile
“Yetkin Mühendislik” ve “Mesleki So-
rumluluk Sigortası” sistemlerinin en kı-
sa zamanda uygulamaya geçirilmesi
önem taşımaktadır.

• Deprem zararlarını azaltmak ve depre-
me hazırlıklı olmak konularında halk
eğitimi ve örgütlenmesinin şemsiye ku-
ruluşlar tarafından eşgüdüm içinde ya-
pılması ve eğitim programlarının yöntem
ve içeriklerinde standardizasyonun sağ-
lanması gerekmektedir.
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Deprem Zararlarını Azaltma Çalıştayı Ankara’da toplandı 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Zeki Ergezen çal›fltay›n aç›l›fl›n› UDK Baflkan› Prof. Dr. Tu¤rul Tankut’la birlikte izledi.

Çal›fltayda düzenlenen panel



TÜBİTAK-UME
Müdürü Doç. Dr.
Hüseyin Uğur,
IMEKO’nun yeni
başkanı
TÜBİTAK-UME Müdürü Doç. Dr. Hü-
seyin Uğur IMEKO (Uluslararası Ölçme
Konfederasyonu) Genel Başkanlığı’na
seçildi. IMEKO 1958 yılında ölçüm tek-
nolojilerinin geliştirilmesi amacıyla ku-
rulan ve merkezi Budapeşte’de olan bir
uluslararası kuruluş. IMEKO, üniversite-
ler, ölçüm cihaz ve sistemi üreten kuru-
luşlar, kullanıcılar ve metroloji enstitüle-
rini bir araya getiriyor ve 20 teknik ko-
miteyle en hassas ölçümlerden, eğitime,
uluslararası işbirliğine ve bilginin yayıl-
masına kadar uzanan çok geniş bir yelpa-
zede faaliyet gösteriyor. 

1997 yılında Teknik Kurul üyeliğine seçi-
len Doç. Dr. Hüseyin Uğur, geçtiğimiz ay
yapılan IMEKO Genel Kurulu’nda da
2006-2009 yılları arasında IMEKO’nun
başkanlığını yapmak üzere seçildi. Kendisi

IMEKO Danışma Kurulu tarafından tek
aday olarak belirlendi. Dr. Uğur 2003-
2006 yılları arası Teknik Kurul, 2009-2012
yılları arasında da Danışma Kurulu başkan-
lığı yapacak. Bu görevler sırasında Türki-
ye’de gerçekleşecek IMEKO faaliyetlerin-
de büyük bir artış olması ve üniversite, sa-
nayi ve UME arasındaki ilişkilerin artan
bir hızla gelişmesi bekleniyor. Ayrıca IME-
KO faaliyetlerine düzenli olarak katılan
400’den fazla kuruluşun Türk meslektaş-
ları ile ilişkilerinde de artış bekleniyor. 

Doç. Dr. Hüseyin Uğur 1999 yılında ME-
NAMET (Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Metroloji Enstitüleri Organizasyonu)
başkanlığına seçilmiş olup halen bu göre-
vi de yürütüyor. Bunun yanı sıra Ulusla-
rarası Metroloji Sistemini yürüten CIPM
adlı kuruluşun 18 daimi üyesinden biri
olup, bu görevi kendi isteğiyle ayrılınca-
ya kadar sürdürmeye devam edecek.
Doç.Dr. Uğur aynı zamanda dünyadaki

sıcaklık ölçümlerin sorumlu olan ve dün-
yadaki en gelişmiş 17 sıcaklık laboratu-
varının oluşturduğu CIPM altında çalışan
CCT adlı teknik komitenin de başkanlığı-
nı yapıyor. TÜBİTAK-UME de bu seçkin
laboratuvarlar arasında yer alıyor.

Türkiye 35 üyeli IMEKO’ya UME aracı-
lığıyla 1994 yılında üye oldu. IMEKO her
üç yılda bir ölçüm alanında dünya kong-
resi düzenliyor. En son kongre 2003 yılı
Haziran ayında Hırvatistan’ın Dubrovnik
kentinde yapıldı ve 51 ülkeden 489 ha-
kemli bildiri sunuldu. UME bu kongreye
7 bildiri ile katıldı. IMEKO ayrıca Elsevi-
er tarafından yayınlanan Measurement
dergisini de çıkarıyor.

Doç. Dr. Hüseyin Uğur bugün metroloji
dünyasının en etkili isimlerinden biri. Bu
başarıda TÜBİTAK’ın oluşturduğu uy-
gun Ar-Ge ortamının ve UME personeli-
nin özverili çalışmasının büyük rolü var.
1992 yılında kurulan TÜBİTAK-
UME’nin kısa zamanda dünyadaki
önemli ve saygın metroloji enstitüleri
arasına girmesi ve 100-120 yıllık geliş-
miş kuruluşlarla aynı seviyede ileri tek-
noloji gerektiren üst seviye ölçümleri ya-
pabilmesi, Türkiye’nin itibarına ve tanıtı-
mına büyük katkıda bulunuyor. 
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Saatinizi 
TÜBİTAK’tan 
ayarlayın...
TÜBİTAK, saatlerini en doğru biçim-
de ayarlamak isteyenler için, atomik
saati  merkez binasının önünde ve Fe-
za Gürsey Toplantı Salonu’nda hizme-
te sundu. Atatürk Bulvarı 221 Kavak-
lıdere adresindeki TÜBİTAK Merkez
Binasının önünde  yer alan saat, eğer
var ise saniyenin binde biri oranındaki
sapmaları bile  UME’ye modem aracı-
lığıyla bağlanarak düzeltiyor.

TÜBİTAK-Ulusal Metroloji Enstitü-
sü(UME) Zaman ve Frekans  Labora-
tuvarı mevcut 3 adet Cs (Sezyum) ato-
mik saati ve 2 adet GPS uydu alıcısıyla
Eylül 1994 tarihinden itibaren Ulusla-
rarası Atomik Zaman Ölçekleri Kulü-
bü’nün (TAI) üyesi ve uluslararası za-
man ölçeğinin oluşturulmasına %2 ora-
nında katkıda bulunuyor. Bu şekilde
UME, Türkiye’nin referans zamanını
oluşturuyor. UME’nin oluşturduğu ve
Türkiye için referans zaman olan UTC
(UME) zamanının bu sistemde yer alan
diğer ülkelerin zamanlarından farkı na-
no (10-9) saniye mertebesinde. Yani
saat başında UME’deki saatlerle örne-
ğin ABD’nin veya İngiltere’nin refe-

rans saati arasındaki fark saniyenin
milyarda biri seviyesinde.
UME oluşturduğu zaman bilgisini tele-
fon hatlarıyla kullanıcılarına ulaştırıyor.
Bu amaçla kullanıcının cihazı ile
UME’deki zaman dağıtım bilgisayarı mo-
dem ile telefon hatları üzerinden  haberle-
şiyor. UME bilgisayarı telefon hatlarında-
ki gecikmeyi ölçüyor, gerekli düzeltme-
leri yaparak zaman sinyalini kullanıcıya
gönderiyor. Bu şekilde saniyenin binde
biri mertebesinde bir hata ile UME’deki
referans atomik saatlerde oluşan zaman
bilgisi kullanıcıya ulaştırılıyor. TÜBİ-
TAK Merkez binasındaki iki sayısal saat
da bu sisteme bağlı olarak Türkiye’deki
en “doğru saat”i halka ulaştırıyor.

2. Yapı Mekaniği
Laboratuvarları
Toplantısı
TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknoloji-
leri Araştırma Grubu’nca organize edi-
len ve iki yılda bir tekrarlanması amaç-
lanan Yapı Mekaniği Laboratuvarları
Toplantılarından ikincisi 19 ve 20 Hazi-

ran günleri Konya Selçuk Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Birinci toplantıya göre daha yoğun bir
katılım ve daha çok sayıda bildiriyle
gerçekleşen toplantı, yüksek ilgi nede-
niyle, yapı mekaniği alanındaki deney-
sel araştırıcıların, kendi aralarında ileti-
şim sağlayıp bilgi alışverişinde bulun-
dukları bir meslektaşlar toplantısından

çok bir kongre havasına büründü.

Konya Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi’nin sıcak mi-
safirperverliği ve mükemmel organi-
zasyonu ile yürütülen toplantıya bu yıl,
80 araştırıcı toplam 34 bildiriyle katıldı.
2005 yılında düzenlenmesi öngörülen
üçüncü toplantıya ev sahipliği yapmak
için, daha şimdiden iki üniversitemiz
aday olduklarını bildirdiler.



Ulaştırma 
ve Turizm 
Paneli 
Yapıldı
Vizyon 2023 Projesi’nin  11
tematik alanından biri olan
Ulaştırma ve Turizm Paneli,
11 Haziran 2003 tarihinde
TÜBİTAK Feza Gürsey Sa-
lonu’nda toplandı. Açış ko-
nuşmasını TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yap-
tığı toplantıda sektörün ileri
gelenleri ile daha önce hazır-
lanan ön rapor tartışıldı. 

Ulaştırma ve Turizm Paneli
toplantısında Prof. Dr. Namık
Kemal Pak "Türkiye’nin Bi-
lim ve Teknoloji Vizyonu",
Prof. Dr. Turgut Tümer ise
"Vizyon 2023 Projesindeki
Gelişmeler" başlıklı birer su-
num yaptılar. Toplantının de-
vamında Ulaştırma vizyonu-
nu panel üyesi Hülya Tok-
göz, Turizm vizyonunu ise
Nazif Ekzen sundu. Bu su-
numların ardından, Süreyya
Yücel Özden’in başkanlığın-
da; Prof. Dr. Ahmet Yalnız,
Yusuf Bolayırlı,  Ö. Saffettin
Sile ve Dr. Oktay Varlıer'in
katılımıyla, sektörlerin sorun-
larının ve vizyonlarının masa-
ya yatırıldığı bir oturum ya-
pıldı. Sorular ve tartışma bö-
lümünün çok faydalı geçtiği
toplantı, çalışmanın ülke için
öneminin vurgulanmasıyla
sona erdi.
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Türkiye’nin 2023’te sahip olacağı tek-
nolojileri belirlemek amacıyla 18 Mayıs
2003 tarihinde başlatılan ve 11 sosyo-
ekonomik faaliyet alanında 413 somut
teknolojiyi içeren ilk teknoloji öngö-
rüsü anketinin (Delfi) birinci aşaması
8 Haziran 2003’de sonuçlandı.

Ülkemizde ilk kez denenen ve sonuç-
ları dünya ortalamaları düzeyinde ger-
çekleşen anketi, yanıtlamaları için
TÜBİTAK Proje Ofisi ve panellerden
adları derlenen 7016 kişiye öneride bu-
lunuldu. Bu öneriyi dikkate alarak an-
kete katılanların sayısı 1636 kişi oldu.
Ancak bazı uzmanlar ankete katılma-
makla birlikte, yerlerine başka uzman-
ları tavsiye ettiler. Bazı uzmanlar da,
çeşitli yollarla anketten bilgi sahibi ola-

rak katıldı. Böylece her iki gruptan ka-
tılımcıların toplam sayısı 2294’e ulaştı.

Genel olarak %55.3’ü üniversite,
%23’ü ticari kesim ve %21.7’si kamu
kesiminden olan anket katılımcıları, en
fazla Tarım ve Gıda Paneli ifadelerini
yanıtladı. Bunu Bilgi ve İletişim Pane-
li izledi. 

Ayrıntılı bilgiye vizyon2023@tubi-
tak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Süreyya Yücel Özden baflkanl›¤›ndaki oturum.

TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu Vizyon 2023 Ulaflt›rma ve Turizm Paneli’nin aç›l›fl konuflmas›n› yapt›.

Teknoloji öngörüsü anketinin
birinci aşaması sonuçlandı



Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk dergi-
lerince düzenlenen 3. Buluş Şenliği 6-7
Haziran 2003 tarihlerinde TÜBİTAK
Merkez Binası avlusunda yapıldı. Şen-
lik’te, Bilim Çocuk Dergisi kategorisi
ilköğretim düzeyindeki çocukları, Bi-
lim ve Teknik Dergisi kategorisi ise lise
ve üstü düzeydeki katılımcıları kapsı-
yordu. 

Amaç, çocukları buluş yapmaya teşvik
etmek ve bilimsel düşünceye yakınlaş-
tırmak olduğu için, Bilim Çocuk Dergi-
si kategorisinde Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinden 435 çocuğun gönderdiği bu-
luşlar, herhangi bir ön elemeden geçi-
rilmeden Şenlik’te sergilendi. Hemen
hemen her bölgeden gelen buluşlar, çok
yaratıcı ve desteklenmeye değerdi. Bi-
lim ve Teknik Dergisi’ne gönderilen 90
buluştan ise 40 tanesi sergilenmeye de-
ğer bulundu.

Şenlikte katılımcılar için eğlenceli ve
ödüllü bilim deneyleri, doğa oyunları,
müzik dinletileri, çok masa satranç tur-
nuvası, Porof. Zihni Sinir’in çizeri İrfan
Sayar’la söyleşi, fotogram çalışması,
“Patent nasıl alınır?” konulu seminer ve
çeşitli gösteriler düzenlendi. Ayrıca ya-
pılan bilgi yarışması sonucunda en yük-
sek puanı alan 10 çocuk, Uzay Kampı
Türkiye tarafından düzenlenen iki ayrı

kampa katılma olanağı buldular. Katı-
lımcılar iki gün boyunca hem bilim do-
lu, hem de eğlenceli zaman geçirip, bir-
birleriyle buluşlarını ve düşüncelerini
paylaştılar.

Şenliğin son günü düzenlenen törenle
ödüller sahiplerini buldu. 1-2-3. sınıflar,
4-5. sınıflar ve 6-7-8. sınıflar olmak üze-
re Bilim Çocuk Dergisi 3 ana kategori-
de ödül verdi. Ayrıca 3 buluşa esprili
bulunmaları nedeniyle özel ödül verilir-
ken, Mersin Gökkuşağı Köyü İlköğre-

tim Okulu öğrencileri de gösterdikleri
üstün çaba ve başarı nedeniyle özel
ödüle değer bulundu.  Bu yıl Bilim Ço-
cuk Dergisi birincileri için bir de sürp-
riz vardı: Birincilerin buluşları için Ja-
pon Buluş ve Yenilikler Enstitüsü’nün
2004’te düzenleyeceği Uluslararası
Genç Buluşçular Şenliği’ne katılmak
üzere yapılan başvuru kabul edildi.
2004 yılının Ağustos ayında 3. Buluş
Şenliği birincileri, ülkemizi temsil et-
mek için Japonya’ya gidecekler.

3. Buluş Şenliği Birincileri 2004’te Japonya Yolcusu

3. Bulufl fienli¤i’nde de¤iflik ö¤renci gruplar› gösteriler yapt›.

TÜB‹TAK Merkez binas›n›n iç avlusu ö¤rencilerle c›v›l c›v›ld›.
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3. Buluş Şenliği 
Ödülleri:

1-2-3. S›n›flar
1. Çember Metre
Sarp Alemdar
Özel Erken Baflar› ‹.Ö.O 3/A

2. Su Zeminli Konut
Zeynep Kekeç
Özel Erken Baflar› ‹.Ö.O 3/A

3. Kald›raçl› Tekerlekli Sandalye
Atakan Alt›ntafl
Özel Y›ld›r›m ‹zmirlio¤lu ‹.Ö.O 3/B

4-5. S›n›flar
1. Paletli Araba
Asl›gül ‹fller-‹rem Uluda¤
Özel Nam›k Sözeri ‹.Ö.O  4. s›n›f

2. Lazerli Hassas Termometre
fierife fiahin-Merve Çalkano¤lu
Özel Darüflflafaka ‹.Ö.O 5. s›n›f

3. Kurflun Kalemden Org
Arda Arsen Acar
Özel Baflkent ‹.Ö.O 5/B

66--77--88..  SS››nn››ffllaarr
1. Klozet Kapa¤›n›n El
De¤meden Aç›lmas›
Selin Acar-Merve Erhan
Özel Nam›k Sözeri ‹.Ö.O 7.s›n›f

2. Shark
Sabri Mert Ar›k

Ö¤retmen Kenan Gams›z ‹.Ö.O
8/B

3. Kolay Perde Asma
Engin Can Akal›n
FMV Ayaza¤a Ifl›k ‹.Ö.O   6/B

3. Yayl› Klozet 
Ayfle Gizem Sever
Tarsus Atatürk ‹.Ö.O   6/C

Özel Ödüller
Yenebilen Santranç Tafllar›
Yi¤it Özgür Uçar
Özel Deniz ‹.Ö.O  4/B

fieker Eritmez Çay Taba¤›
Muhammed Emin fien
Özel Çaml›ca ‹.Ö.O  6/A

‹flitme Engellileri 
Uyand›ran Saat
Tolga ‹çinak
Mehmetçik ‹.Ö.O  7/C

Gökkufla¤› ‹.Ö.O ö¤rencileri
Bilim ve Teknik Dergisi
kategorisindeyse herhangi bir
bulufl birincili¤e de¤er
bulunamad›. ‹kincilik ve üçüncülük
ödülleriyse afla¤›daki kifli ve
bulufllar› taraf›ndan paylafl›ld›. 

‹kincilik ödülleri: 

Kavflaklar ‹çin Trafik
Düzenleyicisi 
Ceyhun Ayd›n 

Ev ve ‹flyerlerindeki Elektrik
Harcamalar›n›n Do¤rudan
Elektrik ‹daresine Yazd›r›lmas›
Gökmen K›sa - Neslihan fiaru 

Perdeleri Yeniden Kornifle
Kolay Takma Aparat› 
Özkan Mutlu - Zahra Cakal›o¤lu 

Üçüncülük Ödülleri

Ifl›¤a Duyarl› Fotosel fialter
Ayflegül Ba¤c› - Türkan Yanar 

Otomatik Tuvalet Ka¤›d›
Makinesi  
Erkut Adasu Dinçer 

Korozyon ve Katodik Koruma
Zeynep Aydo¤mufl

Bilim ve Teknik Dergisi Genel Yay›n
Yönetmeni Raflit Gürdilek

Başkent Üniversitesi
ODTÜ G.V.İ.Ö.O Big Band Jazz
Orkestrası
ODTÜ Türk Japon İletişim
Topluluğu 
Özel Maya İ.Ö.O Müzik Topluluğu
Uzay Kampı-Türkiye
Banvit A.Ş.
TED Satranç Kulübü
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği

Yıldırım Elektronik  A.Ş.
Siemens
Meteksan Bilgisayar Teknolojileri
A.Ş.
Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gate Elektronik A.Ş.
Kütahya Porselen A.Ş.
Eskil Firması Ltd. Şti.
Hacettepe Üniversitesi Fizik Müh.
Bölümü’nden Prof. Dr. Demir İnan

Türk Patent Enstitüsü’nden Patent
Uzmanı Ahmet Koçer
Porof. Zihni Sinir’in çizeri İrfan
Sayar
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden
Dr. Hacer Erar
Bilim Çocuk Dergisi’ne yazılarıyla
katkıda bulunan
Tuğba Can, Burcu Meltem Arık,
Sevilay Atmaca ve Ziya Ahmedov

4. Buluş Şenliğine katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar:

7



7. Genç 
Balkan
Matematik
Olimpiyatı 

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde
TÜBİTAK tarafından düzenlenen  7.
Genç Balkan Matematik Olimpiyatı
20-25 Haziran tarihleri arasında Kuşa-
dası’nda yapıldı. 9 ülkeden 15,5 yaş
altında 54 öğrencinin katıldığı 7. Genç
Balkan Matematik Olimpiyatı’nda 6
öğrenci altın, 12 öğrenci gümüş, 15
öğrenci ise bronz madalya kazandı.

Olimpiyat’ta ülkemizi temsil eden
ekipte yer alan Hale Nur Kocaçeşme
ve Sait Tunç gümüş madalya elde etti.
İbrahim Çimentepe, Burak Sağlam ve
Türkü Çobanoğlu ise bronz madalya
kazandı. Ülke sıralamasında  birincili-
ği Romanya, ikinciliği Bulgaristan
alırken Türkiye üçüncü oldu. Olimpi-
yatta Türk ekibinin liderliğini Başkent
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil İbra-
him Karakaş, lider yardımcılığını OD-
TÜ’den Duru Türkoğlu yaptı.

Kapanış ve Ödül  Töreni’nin 25
Haziran 2003 Salı günü Kuşadası Pi-
ne Bay Oteli’nde yapıldığı Olimpiya-
ta katılan yabancı öğrencilere, başta
Efes antik kenti ve Meryem Ana
olmak üzere, çevredeki tarihi mekan-
lar da gezdirildi.

Sahibi: TÜB‹TAK ad›na Baflkan V: Prof. Dr. Tu¤rul Tankut 
Yay›nlar ve Tan›t›m Daire Baflkan›: fiefik Kahramankaptan
Haber Merkezi: Ya¤mur Yavuz, Ayflen Özgentafl, ‹nci Songör,
Ali Özdemir (Foto¤raf), U¤ur Akkaya
Grafik Tasar›m - Uygulama: Ödül Evren Töngür
Bask›: TÜB‹TAK Matbaas›
AYDA B‹R YAYIMLANIRBÜLTEN Temmuz 2003
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Sayı: 24
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BAYG Yöneticileri olimpiyata kat›lan ö¤rencilerle.

Balkan 3. sü olan Türk matematik tak›m›.

7. Genç Balkan Matematik Olimpiyat›’na kat›lan konuk ö¤renciler Efes Antik Kenti’nde.


