
Baflkan V. Prof. Dr. 
Nüket YET‹fi’in 
41. Y›ldönümü 
Nedeniyle Yapt›¤›
Aç›klama

41. y›ldönümünü bugün kutlayan
TÜB‹TAK’›n misyonu, "Ülkemizin
rekabet gücünü ve refah›n› art›r-
mak ve sürekli k›lmak için; toplu-
mun her kesimi ve ilgili kurumlar-
la iflbirli¤i içinde, ulusal öncelikle-
rimiz do¤rultusunda bilim ve tek-
noloji politikalar› gelifltirmek, bun-
lar› gerçeklefltirecek altyap› ve
araçlar› oluflturmaya katk› sa¤la-
mak, araflt›rma ve gelifltirme faali-
yetlerini  desteklemek ve yürüt-
mek, bilim ve teknoloji kültürü
oluflturmakta öncü rol oyna-
mak"t›r. Bu çerçevede TÜB‹TAK’›n
vizyonu,  "Toplumumuzun yaflam
kalitesinin artmas›na ve ülkemizin
sürdürülebilir  geliflmesine hizmet
eden, bilim ve teknoloji alanlar›n-
da yenilikçi, yönlendirici,  kat›l›m-
c› ve paylafl›mc› bir kurum ol-
mak"t›r. 

TÜB‹TAK’›n faaliyet alanlar›n› ve
bu alanlarda son dönemde
yürütülen/bafllat›lan projelerden
örnekleri flöyle s›ralayabiliriz:

1. Türkiye'nin bilim ve tekno-
loji politikalar›n›n oluflturul-
mas›nda Hükümete yard›mc›
olmak:
Bu amaçla iki y›l önce bafllat›lan
Vizyon 2023 çal›flmalar› sürdürü-
lüyor. 27 kamu kurumu, 29 si-
vil/mesleki kurulufl ve 9 üniversi-

tenin üst düzey temsilcilerinden
oluflan yönlendirme kurulu son
toplant›s›n› 16 Temmuz’da yapt›.
Toplant›da Teknoloji Öngörü
projesi sonuçlar› ve haz›rlanm›fl
strateji belgesi tasla¤› üzerinde
görüflüldü, yönlendirme kurulu
önerileri ile birlikte ,ülkemiz ge-
nelinde tart›flmaya aç›ld›. Gelecek
öneriler de göz önüne al›narak,
tasla¤a, 8 Eylül 2004 tarihinde sa-
y›n Baflbakan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an’›n baflkanl›¤›nda topla-
nacak  Bilim ve Teknoloji Üst Ku-
rulu’nun bilgisine  sunulmak üze-
re  son flekli verilecek.

2. Bilimsel ve teknolojik arafl-
t›rma ve gelifltirme faaliyetleri-
ni yapmak, özendirmek, des-
teklemek:
Kurumumuzda, bu belirleyici çiz-
giler do¤rultusunda yeni projele-
rin hayata geçirilmesine ya da iv-
me kazand›r›lmas›na yönelik  bir
süreç bafllad›.  

Bunlardan bir tanesi, bilim alan›n-
da y›llard›r ülkemizin kanayan ya-
ras› olan beyin göçünü önlemeye
yönelik giriflimler çerçevesinde,
"Ulusal Genç Araflt›rmac› Kariyer
Gelifltirme  Program›" d›r. Bu Prog-
ram ile, kariyerlerine yeni bafllayan
doktoral› genç bilim insanlar›n›n
çal›flmalar›n› proje deste¤i vererek
teflvik etmek amaçlan›yor.

21.yüzy›l›n akademik önderli¤ini
yüklenecek genç araflt›rmac›lar›n
çal›flmalar› desteklenerek, hem
genç bilim insanlar›n›n kariyerle-
rini araflt›rmac› ve e¤itimci olarak
en iyi flekilde sürdürmeleri, hem
de bilimsel düzeyimizin gelifltiril-

mesi ve bilimin ülke kalk›nmas›n-
daki rolünün art›r›lmas› hedefle-
niyor. Bu program›n uygulanmas›
sonucunda,

n Yetenekli genç bilim insanlar›-
n›n ve mühendislerin Türki-
ye’deki akademik ortamlarda
(Türk üniversitelerinde) kalmala-
r›n› sa¤layarak beyin göçünün
önlenmesi,
n D›fl ülkelerde yaflamakta olan
üstün nitelikli genç bilim insanla-
r›n›n ve mühendislerin, kariyerle-
rini Türkiye’de sürdürebilmeleri, 
n Ulusal ve uluslararas› teflvik fon-
lar› kaynakl› (AB-Çerçeve Prog-
ramlar› gibi) rekabetçi araflt›rma
projelerinde çal›flmaya hevesli
olan yetenekli ve araflt›rmaya me-
rakl› bilim insanlar›ndan ve mü-
hendislerden oluflan bir iflgücü
oluflturulmas›, 
n Genç bilim insanlar›n› ve mühen-
disleri, ö¤retim ve araflt›rmay› bir
arada içeren kariyerler gelifltirmeye
teflvik ederek, ö¤retim ve araflt›rma
aras›nda bir köprü kurulmas›, 
n Türkiye’nin endüstriyel ve eko-
nomik sorunlar›n› evrensel bilim
ve mühendislik teknikleriyle çöze-
bilmek üzerinde odaklanan özgün
araflt›rma projeleri tasarlamaya ve
gelifltirmeye yatk›n bilim insanla-
r›ndan ve mühendislerden oluflan
bir iflgücü a¤› yarat›lmas› ve
n KAR‹YER proje deste¤i alm›fl,
yeni fikir ve bulufllar›n gelifltiril-
mesinde üstün baflar›lar göstermifl
ve liderlik potansiyeli olan genç
bilim insanlar›na ödüller verilme-
si öngörülüyor.

3.Bu faaliyetlerin sonuçlar›n›n
ekonomik ve sosyal faydaya
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dönüflmesini sa¤layacak or-
tamlar› oluflturmak:
Ülkemiz insanlar›n›n refah düze-
yini art›rmak ve yaflam kalitesini
yükseltmek, bilim, teknoloji ve
inovasyon yetene¤imizin yüksel-
tilmesine ba¤l›d›r.  

Bunu sa¤laman›n somut araçlar›n-
dan biri olan, AR-GE Yard›m› uy-
gulamas›, 1995 y›l›ndan beri TÜ-
B‹TAK-Teknoloji ‹zleme ve De-
¤erlendirme Baflkanl›¤› ile D›fl Ti-
caret Müsteflarl›¤›’nca baflar›l› bir
iflbirli¤i içinde yürütülüyor.

Yeni bir ürün üretme, veya üre-
timle ilgili bir teknik gelifltirme
amac›yla planlanan projelerle,
AR-GE Yard›m›’na baflvuru yap›-
labilmekte ve desteklenmeye
de¤er görülen projelerin AR-GE
giderlerinin %60’a kadarl›k k›s-
m› hibe fleklinde karfl›lanabili-
yor. 

Öte yandan, TÜB‹TAK’a ba¤l› ens-
titüler çal›flmalar›n› h›z kesmeden
sürdürüyor. Ayr›ca Gebze yerlefl-
kesinde Teknoloji Serbest Bölgesi
ve Teknoloji Gelifltirme Bölgesi,
kurulufl için hukuki ve kurumsal
gerekliliklerin tamamlanmas›yla
hizmet vermeye bafllad›.

4.Bu faaliyetler için gerekli in-
san kaynaklar›n›n geliflmesini
desteklemek:
Üniversite ö¤rencileri için burs
programlar› haz›rlanmaya, yurt
içi/yurtd›fl› araflt›rma projelerine
destek sa¤lanmaya devam edili-
yor. Lisansüstü ö¤rencilerine de
yurtiçi/yurtd›fl› burs olanaklar›
sa¤lan›yor. Doktora sonras› arafl-
t›rmac›lar› desteklemeye yönelik
programlar da devam ediyor.
Ulusal ve uluslararas› araflt›rmac›
de¤iflim programlar›n›n güçlen-
dirilmesini hedefliyoruz.

5.Türkiye’nin taraf olaca¤› bi-
limsel ve teknolojik yard›m
ve iflbirli¤i anlaflmalar›n›n
haz›rlanmas› ve müzakere-
sinde Hükümete yard›mc› ol-
mak ve bu anlaflmalar›n iz-
lenme ve uygulanmas›nda gö-
rev almak:
2000 y›l›nda hükümet taraf›ndan
iliflkileri bafllatma görevi TÜB‹-

TAK’a verilmifl olan Avrupa Uzay
Ajans› ile, 15 Temmuz’da iflbirli¤i
anlaflmas› imzaland›.

Anlaflma ile, özellikle uzay prog-
ramlar› çerçevesinde, araflt›rma
gelifltirme program ve projelerin-
de Avrupa ile ortak çal›flmalara
girebilmenin yolu aç›ld›. Anlafl-
man›n imzalanmas› ile, karfl›l›kl›
bilgi al›flverifli, toplant›lar, bilim
insanlar›n›n de¤iflim programla-
r›ndan yararlanmas›, ortak proje-
ler, ülke kurulufllar›n›n e¤itim
programlar› ile desteklenmesi gi-
bi faaliyet alanlar›nda çal›flmalar
yap›labilecek.  

Bu anlaflman›n imzalanmas› ile,
Türkiye’deki di¤er araflt›rma ku-
rulufllar›, üniversiteler, kamu ku-
rulufllar›, özel  ve sanayi kurulufl-
lar› ve sivil toplum örgütleri ile
uzay çal›flmalar›nda ikili iflbirlikle-
ri yapmak mümkün olabilecek.
Öte yandan, 2002 y›l›nda dahil ol-
du¤umuz Avrupa Birli¤i 6. çerçe-
ve program› kapsam›nda, Türk
araflt›rmac› ve giriflimcilerin proje
haz›rlamalar›n›n yolunu açan ta-
n›t›m ve teflvik çal›flmalar› sürdü-
rülüyor.

6.Bilimsel ve teknolojik bilgi-
lere eriflilmesini kolaylaflt›r-
mak:
Türkiye'nin araflt›rmac› veritaba-
n›n› oluflturmak ve sürekli olarak
güncellemek amac›yla, TÜB‹TAK
taraf›ndan tasarlanan ve gelifltiri-
len web tabanl› bir uygulama
olan Araflt›r›c› Bilgi Sistemi AR-
B‹S’in etkinlefltirilmesiyle k›sa sü-
rede veri say›s› 7 bini geçti.

ARB‹S ile, Türkiye'de görev ya-
pan tüm araflt›rmac›lar ve yurtd›-
fl›nda çal›flan Türk araflt›rmac›lar,
veritaban›na tek bir noktadan ka-
y›t olarak bilgilerini girebilmekte
ve güncelleyebilmekteler.

ARB‹S'e kay›t yapt›ran ve bilgile-
rini girerek onay alan araflt›rmac›-
lar, AB Alt›nc› Çerçeve Program›
gibi çeflitli iletiflim platformlar›n-
dan da yararlanabilmekte, TÜB‹-
TAK projelerine baflvurma ve ha-
kem-izleyici hizmeti verme gibi
etkinlikler için bir ön koflulu yeri-
ne getirmifl olmaktalar.

7.Bilgi ve teknoloji kullan›m›-
n› topluma sevdirmek ve be-
nimsetmek. Bilim ve teknoloji
kültürünün gelifltirilmesine
katk› sa¤lamak:
Bilim Adam› Yetifltirme Gru-
bu’nun çal›flmalar› kapsam›nda,
"gelece¤imiz" olan gençlerin "Bi-
lim"e ilgisini teflvik amac›yla her
y›l ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerine
yönelik; Bilim ve Matematik
Olimpiyatlar› ile Araflt›rma Proje-
leri Yar›flmas› düzenlenmeye de-
vam ediliyor. Genç araflt›rmac›
programlar›na yenilerinin eklen-
mesini, 2005 y›l›nda bu çal›flmala-
r›n, ülke genelinde  yayg›nlaflt›r›l-
mak üzere h›zland›r›lmas›n› ön-
görüyoruz. 

Kurumumuzun süreli yay›nlar›n-
dan Bilim ve Teknik dergisinin
içeri¤ini  ülkemizdeki bilim ve
teknoloji alan›ndaki geliflmeler
ve baflar›lar› daha fazla konu
ederek zenginlefltirmek, popüler
kitaplar›m›z›n daha yayg›n ola-
rak okuyucuyla buluflmas›n› sa¤-
lamak da hedeflerimiz aras›nda
yer al›yor. 

Öte yandan, yeni uygulamaya ko-
nulan bir proje kapsam›nda, "Do-
¤an›n Dilini Ö¤renme Kampanya-
s›" bafllat›ld›. 11 Temmuz’da ilk
uygulamas› rehber e¤itimciler
eflli¤inde, Ankara’n›n sönmüfl vol-
kan› Hüseyingazi tepesi ile Ga-
vurkalesi yöresi, izcilik ö¤retmen-
leri baflta olmak üzere e¤itimcile-
re gezdirilip, ekolojik önemleriyle
tan›t›ld›.

Bilimsel ve Teknolojik çal›flmalar
ve onlara ayr›lan kaynaklar, ülke-
mizin gelece¤idir, gelece¤e yat›r›-
m›d›r. Ülkemizde var olan bilgi
ve teknoloji birikimini sosyal ve
ekonomik yarara dönüfltürme
yetkinli¤imiz ve h›z›m›z, bizi ça¤-
dafl medeniyetler düzeyine tafl›ya-
cakt›r. Bu, topyekün bir seferber-
liktir. Bilimin ›fl›¤›, akl›n rehberli-
¤i ile gerçeklefltirece¤imiz bu yol-
culukta 41 y›ld›r oldu¤u gibi biz
TÜB‹TAK’l›lar, üzerimize düflen
görevleri en iyi biçimde yapmaya
devam edece¤iz.

Bilgi’ye ve Bilen’e yat›r›m›n h›z-
land›¤› nice yar›nlara...
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"ULUSAL GENÇ 
ARAfiTIRMACI KAR‹YER
GEL‹fiT‹RME PROGRAMI"

551199 AARRAAfifiTTIIRRMMAACCII BBAAfifiVVUURRUU
YYAAPPTTII
TÜB‹TAK olarak, kariyerlerine
yeni bafllayan doktoral› genç bi-
lim insanlar›na yeni bir aç›l›m
sa¤lamak amac›yla bafllat›lan,
‘’Ulusal Genç Araflt›rmac› Kari-
yer Gelifltirme Program›’’ için
baflvuru süresi sona erdi. Prog-
ram için 64 üniversite ve araflt›r-
ma kuruluflu’ndan 519 araflt›r-
mac› baflvuruda bulundu.

Bu y›l ilk kez bafllat›lan 
program›n uygulanmas› 
sonucunda,

n Yetenekli genç bilim insanla-
r›n›n ve mühendislerin Türki-
ye’deki akademik ortamlarda
(Türk üniversitelerinde) kalma-
lar›n› sa¤layarak beyin göçünün
önlenmesi, 

n D›fl ülkelerde yaflamakta olan
üstün nitelikli genç bilim insan-
lar›n›n ve mühendislerin, kari-
yerlerini Türkiye’de sürdürebil-
meleri, 

n Ulusal ve uluslararas› teflvik
fonlar› kaynakl› (AB-Çerçeve
Programlar› gibi) rekabetçi arafl-
t›rma projelerinde çal›flmaya he-
vesli olan yetenekli ve araflt›r-
maya merakl› bilim insanlar›n-
dan ve mühendislerden oluflan
bir iflgücü oluflturulmas›, 

n Genç bilim insanlar›n› ve mü-
hendisleri, ö¤retim ve araflt›r-
may› bir arada içeren kariyerler
gelifltirmeye teflvik ederek, ö¤-
retim ve araflt›rma aras›nda bir
köprü kurulmas›, 

n Türkiye’nin endüstriyel ve eko-
nomik sorunlar›n› evrensel bilim
ve mühendislik teknikleriyle çö-
zebilmek üzerinde odaklanan öz-
gün araflt›rma projeleri tasarlama-
ya ve gelifltirmeye yatk›n bilim in-
sanlar›ndan ve mühendislerden
oluflan bir iflgücü a¤› yarat›lmas›, 

n KAR‹YER proje deste¤i alm›fl,
yeni fikir ve bulufllar›n gelifltiril-
mesinde üstün baflar›lar göster-
mifl ve liderlik potansiyeli olan
genç bilim insanlar›na ödüller
verilmesi,

hedefleniyor.

Avrupa Uzay Ajans›-ESA ile 15 Temmuz
günü "D›fl Uzay›n Bar›flç› Amaçlarla ‹n-
celenmesi ve Kullan›lmas› ‹flbirli¤i An-
laflmas›" imzaland›.

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi, imza töreninde yapt›¤› aç›klama-
da, "Anlaflma, uzay›n bar›flç› amaçlarla
kullan›lmas› için yap›lacak her türlü bi-
limsel ve teknik çal›flmalarda ESA ile ifl-
birli¤i olanaklar› getiriyor" dedi. ESA
D›fl ‹liflkiler Müdürü Jean-Pol POCELET
de, ESA ve AB’nin içiçe oldu¤unu, Bir-
li¤in uzay çal›flmalar›n› ESA’n›n yürüttü-

¤ünü dile getirdi. Poncelet, uzay›n ba-
r›flç› amaçlarla kullan›lmas› konusunda
iflbirliklerinin önemine iflaret etti. TÜB‹-
TAK Baflkanl›k Binas›’ndaki imza töre-
ninde D›fliflleri Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
temsilcilerinin yan› s›ra çok say›da ba-
s›n mensubu haz›r bulundu. 

D›fl uzay›n bar›flç› amaçlarla incelenme-
si ve kullan›m› konular›nda taraflar›n
karfl›l›kl› ç›karlar› kadar, karfl›l›kl› yü-
kümlülüklerini de kapsayan Anlaflma
gere¤i, taraflar, birbirlerini kendi  uzay
faaliyetleri, programlar› ve geliflmeleri
ile potansiyel iflbirli¤i alanlar› konusun-
da bilgilendirecekler. 

Taraflarca belirlenen potansiyel iflbirli¤i
alanlar› flöyle: 
n Uzay bilimi, özellikle astronomi, astrofizik, günefl 

sistemi araflt›rmas› ve günefl-yerküre fizi¤i;
n Yer gözlem araflt›rma ve uygulamalar›, özellikle 

çevrenin izlenmesi, meteoroloji, atmosfer bilimi, 
jeodezi ve bafll›ca tehlikelerin izlenmesi;

n Telekomünikasyon, özellikle hizmet gösterimleri 
ve uydu seyrüseferi;

n Mikro çekim araflt›rmas›, özellikle uzay biyolojisi 
ve t›bbi malzemelerin ifllenmesi;

n Yer sistemlerinin mühendisli¤i ve kullan›m›.

VVVViiiizzzzyyyyoooonnnn  2222000022223333  
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Vizyon 2023 Projesi Yönlen-
dirme Kurulu üçüncü toplant›-
s›, Kurul üyelerinin kat›l›m› ile
16 Temmuz 2004 tarihinde
TÜB‹TAK’ta yap›ld›.

TÜB‹TAK Baflkan› Vekili Prof.
Dr. Nüket YET‹fi'in aç›l›fl ko-
nuflmas› ile bafllayan üçüncü
Kurul toplant›s›nda, Teknoloji
Öngörü projesi sonuçlar› ve
haz›rlanm›fl strateji belgesi tas-
la¤› üzerinde görüflüldü, Yön-
lendirme Kurulu önerileri ile
birlikte ülkemiz genelinde tar-
t›flmaya aç›ld›. 

Gelecek öneriler de göz önüne
al›narak tasla¤a, 8 Eylül 2004
tarihinde Baflbakan Recep Tay-
yip ERDO⁄AN’›n baflkanl›¤›n-
da toplanacak BTYK’nun bilgi-
sine sunulmak üzere son flekli
verilecek.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Ku-
rulu (BTYK)’nun ilgili kararlar›
uyar›nca, bafllat›lan Vizyon
2023: Bilim ve Teknoloji Stra-
tejileri Projesi, ilgili kurum ve
kurulufllarla eflgüdüm içinde
TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülü-
yor, proje ile ilgili stratejik ka-
rarlar›n al›nmas› ve gelifltirilen
önerilerin ülkenin genel politi-
kalar› ba¤lam›nda de¤erlendi-
rilmesi ifllevlerini 27 kamu ku-
rumu, 29 sivil/mesleki kurulufl
ve 9 üniversitenin üst düzey
temsilcilerinden oluflan  Yön-
lendirme Kurulu üstleniyor.

Kurulun 12 Nisan 2004 tarihin-
de yapt›¤› son toplant›s›ndan
bu yana Teknoloji Öngörü
Projesi tamamlanarak Vizyon
2023’ün ilk aflamas›n›n sonuç
belgesi olan "Ulusal Bilim ve
Teknoloji Politikalar›: 2023
Strateji Belgesi" haz›rlanm›flt›.
Taslak, 16 Temmuz 2004 tari-
hinde düzenlenen üçüncü
toplant›s›nda Kurul üyelerinin
de¤erlendirmesine sunuldu.

TÜB‹TAK VE AVRUPA UZAY AJANSI ARASINDA ANLAfiMA ‹MZALANDI
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Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i-TÜS‹AD taraf›ndan dü-
zenlenen "Tüketici Odakl›l›k:
Ürün Güvenli¤i" konulu semi-
ner 9 Haziran günü ‹stanbul’da
yap›ld›. Seminerin aç›l›fl›na Ta-
r›m ve Köy ‹flleri Bakan› Prof.
Dr. Sami GÜÇLÜ kat›ld›. Prof.
Dr. GÜÇLÜ, aç›l›fl konuflmas›n-
da, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›’n›n ürün güvenli¤ine verdi¤i
önemi vurgulad›. Hayat stan-
dard›n›n yükselmesi ve tüketici-
ye güvenli g›da sunulmas›n›n
Bakanl›¤›n görevleri aras›nda
oldu¤unu belirten Güçlü, bunu
sa¤lamak amac›yla haz›rlanan
“G›da Kanunu” oluflturulurken
de tüm ilgili taraflar›n görüflleri-
nin al›nd›¤›n› ifade etti.

Seminerde iki panel oturumu
gerçeklefltirildi. "G›dada Ürün
Güvenli¤i" konulu ilk oturum
Marmara Araflt›rma Merkezi G›-
da Bilimi ve Teknolojisi Araflt›r-
ma Enstitüsü-GBTAE Müdürü
Doç. Dr. Güner ÖZAY’›n bafl-
kanl›¤›nda yap›ld›. G›da güven-
li¤i konusuda yurtiçi ve yurtd›-
fl›nda çal›flmalar yürüten
MAM’›n deneyimlerinin de pay-
lafl›ld›¤› oturumda Doç. Dr. Gü-
ner ÖZAY, g›da kaynakl› hasta-
l›klar›n (~270 adet) toplum ve
tüketici sa¤l›¤› için ciddi tehli-
keler oluflturdu¤unu ifade etti.
Doç. Dr. ÖZAY, tüketicinin de
son dönemlerde oldukça bilgi-
lendi¤ini ve organik ürünlere
yöneldi¤ini belirtti.

AB’nin önem verdi¤i G›da Gü-
venli¤i konusu, 6. Çerçeve
Program›’n›n 7 tematik alan›n-
dan biri olma özelli¤ini tafl›yor.
AB, bu konuya, 2002-2006 y›lla-
r› aras›nda 685 milyon Euro
destek ay›rma karar› alm›flt›.

FFFFOOOOOOOODDDDLLLLIIIINNNNKKKK

Projesi 
Tan›t›m› 
Yap›ld›
AB 6. Çerçeve Program› kap-
sam›nda desteklenen "Food-
link Projesi" tan›t›m ve bilgi-
lendirme toplant›s› 15 Tem-
muz günü ‹stanbul Sanayi
Odas›’nda  yap›ld›.

Proje, AB’ye aday ülkelerin 6.
Çerçeve Program›’na kat›l›m-
lar›n›n art›r›lmas› için çeflitli
aktiviteler düzenlenmesi ve
proje ortakl›klar›n›n gelifltiri-
lerek 6. Çerçeve Progra-
m›’n›n 5. öncelikli konusu
olan "G›da Kalitesi ve Güven-
li¤i"  bafll›¤› alt›nda haz›rla-
nacak proje teklifi say›s›n›n
art›r›lmas›n› amaçl›yor. Proje
ortaklar› Polonya’n›n koordi-
natörlü¤ünde, Slovakya, Lit-
vanya, Letonya, Bulgaristan,
‹spanya, Macaristan, Roman-
ya, Hollanda ve Estonya  ol-
mak üzere Türkiye dahil 11
ülkenin kat›l›m›ndan oluflu-
yor. Proje yard›m› ile ortakl›k
oluflturulabilmesi için olufltu-
rulan web sayfas›nda
( h t t p : / / w w w . f o o d -
link.pl/en/index.php), FOOD-
LINK projesinin bir aktivitesi
olan ve 21-24 Eylül 2004
tarihleri aras›nda Polonya’n›n
Poznan kentinde düzen-
lenecek olan POLAGRA-
FOOD 2004, Uluslararas›
G›da Endüstrisi Ticaret Fuar›
ve Proje Pazar› konusunda
da bilgiler yer al›yor.

MAM  MKTAE’de Bir ‹lk :
GT Premix 
Yak›c› Hava 
Yönlendirici 
Kanat ve Ringleri 
Üretildi

MAM  Malzeme ve Kimya Tek-
nolojileri Araflt›rma Enstitüsü
(MKTAE) yapt›¤› çal›flmalar so-
nucunda, "Do¤al Gaz / Oksi-
jen Yanma Ünitesinin" do¤ru-
dan alev etkisinde kalarak
960°C s›cakl›kta çal›flan ringle-
ri "Santrifüj Döküm", 400°C s›-
cakl›kta çal›flan kanatç›klar› ise
"Hassas Döküm" yöntemiyle
üretti.

Türkiye’de santraller için, ilk
kez bir s›cak bölge metali yer-
li kaynaklarla üretilmifl oldu.
Böylece yaln›zca bir birim için
yurt d›fl› sat›n al›m›nda yakla-
fl›k 100.000 USD azalma sa¤-
land›. Çal›flmalar; öncelikle,
kenarlar› 0,2 mm’den 9,0
mm’ye tedricen artan kal›nl›k-
ta ve 10 cm boyunda 4 cm
eninde olan kanatç›klar›n has-
sas döküm ile üretilmesi için
bafllad›. Bu çelik kanatlar daha
önce yurtd›fl›nda ekstrüzyon
yolu ile üretilmekteydi. Kanat-
ç›klardaki 0,2 mm kal›nl›¤›n-
daki ince kenarlar›n, dökümde
elde edilebilmesi için çeflitli ta-
sar›m ve döküm de¤iflkenleri
üzerine yap›lan 6 ayl›k bir ça-
l›flman›n ard›ndan baflar›ya
ulafl›ld›. "Santrifüj Döküm" de-
nemelerinde de aylar süren
çal›flmalar ile benzer tasar›m
ve döküm de¤iflkenleri belir-
lendi ve her bir ring, 80 kg
a¤›rl›¤›nda 1500 C’deki s›v› sü-
peralafl›m›n, h›zla kendi çevre-
sinde dönen kal›plara dökül-



e-TR Ödülleri ve Kongresi
Tan›t›m Toplant›s› 
TÜB‹TAK’ta Yap›ld›
Türk Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i-TÜS‹AD’›n
düzenledi¤i e-TR Ödülleri ve Kongresi Tan›t›m
Toplant›s›,  23 Temmuz günü TÜB‹TAK Feza
Gürsey Konferans Salonu’nda yap›ld›. Toplant›-
ya Baflbakan Yard›mc›s› ve Devlet Bakan› Ab-
düllatif fiENER, TÜS‹AD Baflkan› Ömer SABAN-
CI, Türkiye Biliflim Vakf› Baflkan› Faruk ECZACI-
BAfiI ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi’in yan s›ra çok say›da davetli ve bas›n
mensubu kat›ld›. Törende konuflan Abdüllatif
fiener, elektronik imzaya iliflkin esas ve usulle-
ri düzenleyen yasan›n yürürlü¤e girdi¤ini hat›r-
latarak, "Çok yak›nda ç›kmas›n› bekledi¤imiz
bir Baflbakanl›k genelgesi ile de elektronik im-
za konusundaki teknik ve idari yap›lanma neti-
celendirilmifl olacak" dedi. Bakan fiENER, bilgi
toplumuna dönüflüm sürecinde kamu kurulufl-
lar› kadar, özel sektör, sivil toplum kurulufllar›
ve bas›n›n da üzerlerine düflen görevleri yeri-
ne getirmesi gerekti¤ini ifade etti.

TÜS‹AD Baflkan› Ömer SABANCI, e-devlet
projesini kamu reformunun önemli bir aya¤›
olarak gördüklerini söyledi. Türkiye Biliflim
Vakf› Baflkan› Faruk ECZACIBAfiI da konuflma-
s›nda, e-dönüflümün baflkalar› istiyor diye ya-
p›lan bir ifllem olmad›¤›n› belirterek, ''e dönü-
flüm, kozmetik bir makyaj de¤il, hayat kurta-
ran bir ameliyatt›r'' dedi.

Tan›t›m Toplant›s› 
‹stanbul’da Yap›ld›

Avrupa Birli¤i’ne aday ülkelere
yönelik SSA proje teklif ça¤r›s›na
iliflkin tan›t›m toplant›s›, 23 Tem-
muz günü ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi Maslak Kampüsü Süley-
man Demirel Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Toplant›da projenin içeri¤i tan›t›l-
d› ve tekliflerin haz›rlanmas›na
iliflkin kat›l›mc›lara bilgi verildi.

Proje teklif ça¤r›s› tan›t›m toplan-
t›s›nda konuflan AB 6. Çerçeve
Program› Koordinasyon Ofisi
Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Fa-
ruk ARINÇ, "Fona 3 ülkeden 7 te-
matik alanda teklif verilecek.
Amaç zaten mükemmel olan ve-
ya ona yak›n olan merkezlerin
kapasitelerini daha da gelifltirmek
ve 6. Çerçeve Program›'na enteg-
rasyonlar›n› sa¤lamak" dedi. Pro-
jeye bir kurulufltan birden fazla
merkezin baflvuruda bulunabile-
ce¤ini, proje süresinin özel haller
hariç 3 y›l› geçmeyece¤ini ifade

eden Prof. Dr. ARINÇ, de¤erlen-
dirmede merkezin ne ölçüde mü-
kemmeliyet merkezi oldu¤una
bak›laca¤›n›, seçilebilmek için
merkezin rekabet gücünü göster-
mesi gerekti¤ini kaydetti. 

Prof. Dr. ARINÇ, teklif verecek
merkezin faaliyetlerinin 6. Çer-
çeve Program› ile uyumlu oldu-
¤unu göstermesi gerekti¤ini de
belirtti.

AB’nin bu program çerçevesinde
ay›rd›¤› 19.800.000’luk deste¤in,
üç ülke aras›nda eflit da¤›t›lmas›
gibi bir k›stas›n bulunmad›¤›na
da dikkat çeken Ar›nç, bu konu-
da, belirleyici kriterlerin merke-
zin ve teklifin kalitesi oldu¤unu
söyledi. 

6. Çerçeve Program›'nda Türki-
ye'nin bugünkü konumuna da
de¤inen Prof. Dr. ARINÇ, 6. Çer-
çeve Program›’nda Türkiye’nin
Türk kat›l›mc›lar baz›nda baflar›
oran›n›n %12 oldu¤unu bildirdi.
Türkiye’nin Bulgaristan ve Ro-
manya'dan daha baflar›l› bir ülke

konumunda oldu¤una de¤inen
ARINÇ, sa¤lanacak kaynakla
ekipman al›nabilece¤ini, eleman-
lar›n e¤itime gönderilebilece¤ini,
yurtd›fl›ndan uzman getirilebile-
ce¤ini, çal›fltaylar, konferanslar
düzenlenebilece¤ini, yeni proje-
ler için haz›rl›k ziyaretleri yap›la-
bilece¤ini belirtti.

Avrupa Birli¤i’ne aday ülkelerin
(Türkiye, Bulgaristan ve Roman-
ya) 6. Çerçeve Program›’ndan da-
ha iyi yararlanabilmeleri amac›y-
la, aday ülkelere yönelik yay›nla-
nan ça¤r› kapsam›nda yedi tema-
tik alan›n (LifeSciHealth, IST, Na-
noMatPro, AeroSpace, Food,
SustDev, Citizen) her biri için,
aday ülkelerdeki gelecek vaad
eden ulusal araflt›rma merkezleri-
nin (centers of excellence) en iyi-
lerinin seçilmesi hedefleniyor.

Verilecek toplam deste¤in
19.800.000 oldu¤u bu ça¤r› için
son teklif verme tarihi 14 Ekim
2004. 

Destek Program› hakk›nda daha fazla bilgi için:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=146

TÜRK‹YE’DEK‹ ARAfiTIRMA MERKEZLER‹ ‹Ç‹N BÜYÜK FIRSAT: 
SSA PROJE TEKL‹F ÇA⁄RISI

e-imza ve e-Türkiye 
Sempozyumu Yap›ld›
Devlet Planlama Teflkilat›, Telekomüni-
kasyon Kurumu ile Türk Standartlar›
Enstitüsü’nün destekledi¤i ve Telekom
Dünyas› Dergisi taraf›ndan düzenlenen
"e-imza ve e-Türkiye" bafll›kl› sempoz-
yum 15 Temmuz günü Ankara Etap Alt›-
nel Oteli’nde yap›ld›.

Toplant›ya, Baflbakan Yard›mc›s› ve
Devlet Bakan› Abdüllatif fiENER, Teleko-
münikasyon Kurumu Baflkan› Doç. Dr.
Ömer ARASIL ve TÜB‹TAK Baflkan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Ömer CEBEC‹ konufl-
mac› olarak kat›ld›. Panellerde birinci
oturumun baflkanl›¤›n› DPT Müsteflar
Yard›mc›s› Halil ‹brahim AKÇA, ikinci
oturumun baflkanl›¤›n› da Milli E¤itim
Bakanl›¤› E¤itim Teknolojileri Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Nizami AKTÜRK yapt›.

Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer
CEBEC‹ konuflmas›nda, TÜB‹TAK olarak,
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma
Enstitüsü’nde Aç›k Anahtar Altyap›s› ko-
nusundaki çal›flmalar›n befl y›ld›r sürdü-
¤ünü hat›rlatt›. Bu çal›flmalar›n meyvesini

verdi¤ ini
b e l i r t e n
C e b e c i ,
E n s t i t ü -
nün, üretti-
¤i ürün ve
hizmetleri
öncelikle

kendi bünyesinde kulland›¤›n›, daha son-
ra da Türk Silahl› Kuvvetleri’nde ve bir-
çok kamu, kurum ve kuruluflun pilot uy-
gulamas›nda kullan›ma sundu¤unu belirt-
ti. CEBEC‹, Aç›k Anahtar Altyap›s› Siste-
mi’nin bilgi güvenli¤i aç›s›ndan oldukça
yüksek bir önemi oldu¤una dikkati çeke-
rek, birçok ülkenin, kendi Aç›k Anahtar
Altyap›s› sistemini tasarlay›p üretmenin
yan›nda, baflka ülkelere Aç›k Anahtar Alt-
yap›s› sistemi ve sertifika satarak teknolo-
jik ve politik üstünlük sa¤lad›¤›n› kaydet-
ti. Prof. Dr. Ömer CEBEC‹, "Aç›k Anahtar
Altyap›s› sistemlerinin milli olarak üretilip
kullan›lmas› ülkelere hem bilgi güvenli¤i
hem de teknolojik aç›dan birçok üstün-
lükler sa¤lamaktad›r" dedi.

Sempozyumda e-imza ve e-Türkiye, e-im-
za Uygulamalar›nda Bilgi Güvenli¤i ve
Teknolojik Altyap› ile e-imza Çerçevesinde
e-ticaret ve e-hukuk  konular› ele al›nd›.
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TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme
Grubu taraf›ndan düzenlenen XI.
Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda ba-
flar›l› olan ö¤renciler aras›ndan
seçilerek Uluslararas› Bilim Olim-
piyatlar›’na kat›lan ö¤renciler, ba-
flar›lar›yla yüzümüzü güldürüyor. 

Yunanistan, Kore, Almanya,
Avustralya, Bulgaristan ve S›rbis-
tan Karada¤’da düzenlenen Olim-
piyatlarda Türk ö¤renciler her
dalda derece ald›lar.

5-10 May›s 2004 günlerinde Bul-
garistan-Plevne’de düzenlenen 21.
Balkan Matematik Olimpiyat›’nda,
Kerim Yasin OKTAY ve Ata F›rat
P‹R bronz, Elnur EMRAH, Sait
TUNÇ, Mehmet KAYS‹ ve Fatih
ÖLMEZ gümüfl madalya ald›lar.

26 Haziran-1 Temmuz günleri
aras›nda S›rbistan Karada¤-Novi
Sad’da düzenlenen 8. Genç Bal-
kan Matematik Olimpiyat›’nda,
Gamze KEDERO⁄LU bronz, Me-
tehan ÖZSOY, Ahmet KABAKU-
LAK ve Ahmet Hamdi FAZLIO⁄-
LU gümüfl, ‹brahim Ç‹MENTEPE
de alt›n madalya ald›.

3-9 Temmuz günleri aras›nda Bul-
garistan-Plovdiv’de düzenlenen 12.
Balkan Bilgisayar Olimpiyat›’nda,
Soner YILMAZ ve Tunay GÜR
bronz, Hakan YILDIZ ve Mahmut
SAM‹ Tafl gümüfl madalya ald›lar.

6-18 Temmuz günleri aras›nda
Yunanistan-Atina’da düzenlenen
45. Uluslararas› Matematik Olim-
piyat›’nda, Elnur EMRAH, Sait
TUNÇ ve Ata F›rat P‹R bronz, Ke-
rim Yasin OKTAY ve Fatih ÖL-
MEZ  gümüfl madalya ald›lar.

11-18 Temmuz günleri aras›nda
Avustralya-Brisbane’de düzenle-
nen 15. Uluslararas› Biyoloji
Olimpiyat›’nda, Erdem AKKAYA,
Güzin ÇAKMAK ve Erkan YÜCE
bronz madalya ald›lar.

15-23 Temmuz günleri aras›nda Ko-
re-Pohang’da 35. Uluslararas› Fizik
Olimpiyat›’nda, Altu¤ ALKAN man-
siyon, Ça¤r› fiENEL, Emrah TUR-
GUT, Emrah BALCIO⁄LU ve Yavuz
YET‹M bronz madalya ald›lar.

18-27 Temmuz günleri aras›nda
Almanya-Kiel’de düzenlenen 36.

Uluslararas› Kimya Olimpiya-
t›’nda, Mehmet Talha KUTLU,
Tu¤rul NALBANTO⁄LU ve Der-
ya KARNAS gümüfl, Hasan ARS-
LAN da alt›n madalya ald›.

Yine Uluslararas› Bilim Olimpi-
yatlar› kapsam›ndaki 16. Uluslara-
ras› Bilgisayar Olimpiyat›  11-18
Eylül günleri aras›nda Yunanis-
tan-Atina’da düzenlenecek.

Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar›
için oluflturulan tak›mlarda yer
alan ve üniversitelerin temel
fen, uygulamal› fen veya sa¤l›k
bilimlerinden birine kay›t olan
ö¤renciler, TÜB‹TAK'›n üniver-
site lisans bursiyeri olmaya hak
kazan›yorlar. Olimpiyat tak›mla-
r›na seçilen ö¤renciler ÖSS'ye
girdikleri y›l, bir defaya mahsus
olmak üzere uluslararas› yar›fl-
mada ald›klar› derecelerle oran-
t›l› ek katsay› uygulamas›ndan;
bu olimpiyatlarda alt›n , gümüfl
veya bronz madalya kazananlar
ise üniversitelere s›navs›z yer-
lefltirilme olanaklar›ndan yarar-
lanabiliyorlar.

Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar›’na 
Kat›lan Türk Ö¤rencilerin Büyük Baflar›s›

Savunma Sanayi Müsteflar›
Murad BAYER, Gebze yerlefl-
kesindeki TÜB‹TAK Enstitüle-
rini ziyaret etti.

Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ömer ANLA⁄AN ve MAM
Baflkan V. Önder YET‹fi, BA-
YER’e enstitüleri gezdirdiler
ve yap›lan çal›flmalar hakk›nda
bilgi verdiler.

Savunma Sanayii Müsteflar›
UEKAE’yi Ziyaret Etti



B i l i m  Ö d ü l l e r i

Prof. Dr. A. Murat TEKALP
Alan›: Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Sinyal ‹flleme, Görüntü ‹flleme, Video ‹flleme
Görev Yeri: Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan S. HOTAMIfiLIG‹L
Alan›: Genetik ve Moleküler Biyoloji
Araflt›rma Konular›: Diferansiyasyon ve hücre dizisine yöneliflin 
moleküler mekanizmalar›
Görev Yeri: Harvard Üniversitesi

H i z m e t  Ö d ü l l e r i

Prof. Dr. Cevat ERDER
Alan›: Tarihi An›tlar›n Bak›m ve Onar›m›
Görev Yeri: ODTÜ, Mimarl›k Fakültesi

Prof. Dr. Altan GÜNALP
Alan›: Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› / Moleküler Biyoloji        
(Merhum)

T e fl v i k  Ö d ü l l e r i

Doç. Dr. Tayfun AKIN
Alan›: Elektrik- Elektronik Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Mikroelektronik
Görev Yeri: ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, 
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü

Doç. Dr. ‹dil ARSLAN-ALATON
Alan›/Araflt›rma Konular› : Çevre Mühendisli¤i
Görev Yeri: ‹TÜ, ‹nflaat Fakültesi, Çevre Mühendisli¤i Bölümü

Prof. Dr. Emin Zeki BAfiKENT
Alan›: Orman Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Orman Amenajman›
Görev Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN
Alan›: Nöroloji
Araflt›rma Konular›: Vasküler Bafla¤r›s› ve Beyin Damar Hastal›klar›
Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nöroloji ABD.

Doç. Dr. Vural BÜTÜN
Alan›: Kimya
Araflt›rma Konular›: Fizikokimya
Görev Yeri: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Kimya Bölümü

Prof. Dr. Ahmet GÜL
Alan›: ‹ç Hastal›klar›
Araflt›rma Konular›: Romatoloji
Görev Yeri: ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç 
Hastal›klar› ABD., Romatoloji Bilim Dal›

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLGÜN
Alan›: Malzeme Bilimi
Araflt›rma Konular›: Malzeme Bilimi
Görev Yeri: Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do¤a Bilimleri 
Fakültesi
Doç. Dr. Ayfle Gül GÜREK
Alan›: Kimya
Araflt›rma Konular›: Anorganik Kimya
Görev Yeri: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya 
Bölümü

Prof. Dr. Mithat HAL‹LO⁄LU
Alan›: Radyoloji
Araflt›rma Konular›: Pediatrik Radyoloji
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi Radyoloji ABD.

Yrd. Doç. Dr. Ezhan KARAfiAN
Alan›: Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

Araflt›rma Konular›: Optik A¤lar

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i 

Bölümü

Doç. Dr. Hayyam KIRATLI
Alan›: Göz Hastal›klar›

Araflt›rma Konular›: Oküler Onkoloji

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Göz Hastal›klar› ABD.

Doç. Dr. Metin KUMLU
Alan›: Su Ürünleri Yetifltiricili¤i

Araflt›rma Konular›: Krustase Larva Sindirim Fizyolojisi

Görev Yeri: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Doç. Dr. Cenap fi. ÖZBEN
Alan›: Fizik

Araflt›rma Konular›: Nükleer Fizik

Görev Yeri: ‹TÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. ‹. Serdar ÖZO⁄UZ
Alan›: Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

Araflt›rma Konular›: Devreler ve Sistemler

Görev Yeri: ‹TÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Dr. Ümit YAfiAR
Alan›/Araflt›rma Konular›: Farmakoloji

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi Farmakoloji ABD.

T ü r k i y e  T › p  A r a fl t › r m a  Ö d ü l ü

Araflt›rman›n Bafll›¤›: "Randomized, Crossover
Study of the Effect of Vitamin C on EPO Response in
Hemodialysis Patients"

Yay›nland›¤› Dergi American Journal of Kidney Diseases, Vol.41 

No.6,2003 pp 1233-1239

Y a z a r l a r
Uz. Dr. Kenan KEVEN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi

Nefroloji Bilim Dal›

Uz. Dr. Sim KUTLAY
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi

Nefroloji Bilim Dal› 

Doç. Dr. Gökhan NERG‹ZO⁄LU
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi

Nefroloji Bilim Dal›

Prof. Dr. fiehsuvar ERTÜRK
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi

Nefroloji Bilim Dal› 

“TÜB‹TAK Bilim, Hizmet, Teflvik Ödülleri” ve

“Türkiye T›p Araflt›rma Ödülü” Sahiplerini Buldu

7



Sahibi TÜB‹TAK ad›na Baflkan V: Prof. Dr. Nüket Yetifl

‹letiflim Dan›flman› A. Feyza Okan

Haber Merkezi Ayflen Özgentafl n ‹nci Songör n Ali

Özdemir (Foto¤raf)

Grafik Tasar›m-Uygulama Aytaç Kaya

Bask› Kavel
AYDA B‹R YAYIMLANIR

"Do¤an›n Dilini
Anlama 
Kampanyas›"
çerçevesinde 
gezi düzenlendi

Bilimin yayg›nlaflt›r›lmas› kapsa-
m›nda bafllat›lan "Do¤an›n Dilini
Anlama Kampanyas›" çerçevesin-
de ilk etkinlik 11 Temmuz 2004
tarihinde düzenlendi.

Kampanya ile, kentlerde yaflayan
halk›n, özellikle ilk ve orta ö¤re-
tim ça¤›ndaki gençlerin, yaflad›k-
lar› kent ve çevresinde bulunan
do¤al ve kültürel de¤erlerin fark›-
na varmalar›, buralar› koruyarak
kullanma temelinde tan›malar›
amaçlan›yor.

Bu do¤rultuda, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› Okul ‹çi Spor ve ‹zcilik
Dairesi Baflkanl›¤› ile Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü¤ü Ankara il
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› izcilik ö¤ret-
men ve ö¤rencilerini kat›ld›¤› An-
kara’n›n 10 km. kuzeyindeki Hü-
seyingazi Volkan Da¤› ve Hayma-
na yak›nlar›ndaki jeoarkeolojik
yönden önem tafl›yan "Gâvurka-
lesi" yöresine gezi düzenlendi.

Gezi öncesi TÜB‹TAK Feza Gür-
sey Konferans Salonu’nda aç›l›fl
konuflmas› yapan Baflkan Vekili

Prof. Dr. Nüket YET‹fi, kent ve
çevresindeki güzelliklerin günlük
yaflam içinde fark edilmedi¤inin
üzerinde durarak, gençlerin, ül-
kenin sahip oldu¤u de¤erlerin
fark›na varmas›n› istediklerini be-
lirtti. Bilimsel düflünceye sahip ç›-
k›larak do¤adan ö¤renilenlerin
insanlar›n yarar›na kullan›lmas›
gerekti¤ini vurgulayan Prof. YE-
T‹fi, bu düflünceden hareketle,
gençlere bafllang›çta Ankara ol-
mak üzere do¤al ve kültürel zen-
ginlikleri bilimsel aç›dan tan›t-
mak, böylece halk› bilimle kucak-
laflt›rmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. YET‹fi’in konuflmas›n›n
ard›ndan, TÜB‹TAK Yer, Deniz
ve Atmosfer Bilimleri Araflt›rma
Grubu Dan›flman› Doç. Dr. San-
car OZANER gezi ve Hüseyingazi
Volkan› ile Gâvurkalesi hakk›nda
bilgi verdi. Ankara Üniversitesi
DTCF Antropoloji Bölümü ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Berna ALPA-
GUT da Kazan Omurgal› Yata-
¤›’na iliflkin bir konuflma yapt›.
MTA Genel Müdürlü¤ü Jeoloji
Etüdleri Dairesi’nden Jeol. Yük.
Müh. Ahmet TÜRKECAN’›n "Vol-
kanik Kayaçlar›n S›n›fland›r›lmas›
ve Hüseyingazi Volkan›n›n Yafl›"
konulu konuflmas›n›n ard›ndan
gezi program› uyguland›.

Kampanya çerçevesinde, sonba-
harda Çayraz Köyü Fosil Yata-
¤›’na da bir program düzenlen-
mesi bekleniyor.

Hüseyingazi Volkan›:
Günümüzden 46 milyon y›l önce
aral›klarla püsküren lavlar›n so-
nucunda olufltu. Bu lavlar bölge-

de Ankara’ya özgü andezit kay-
naklar›n› yaratt›. Hitit ve Frigler,
özelikle mabetlerini bu kayal›k-
lardan kopard›klar› andezit taflla-
r›yla infla ettiler.

Andezit tafllar› Cumhuriyetin ku-
ruldu¤u dönemde de yap›laflma-
da büyük ilgi gördü. Bu dönem-
de infla edilen ilk ve ikinci Meclis
binalar›, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, Ankara Gar›, Dil ve Tarih
Co¤rafya Fakültesi ile Ulus’taki
birçok tarihi binan›n yap›m›nda
andezit tafllar› kullan›ld›.

Gâvurkalesi:
Hitit döneminde mabet olarak
kullan›lmak üzere yap›ld›. Üze-
rindeki rölyeflerdeki giysilerin
Türkler’e ait olmad›¤› gerekçe-
siyle bu ad ile an›l›r. Mabet infla
edildi¤i dönemdeki güçlüklere
ra¤men 2,5 km. uzaktaki kay-
naklardan tafl›nan andezit tafllar›
ile yap›ld›.

BÜLTEN
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Ac› Kay›plar›m›z
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü çal›flanlar›m›zdan M. Ercan KURUO⁄LU ve Mustafa AKTEK‹N’i, 16
Temmuz 2004 günü, Gelibolu yak›nlar›nda meydana gelen elim bir trafik kazas›nda kaybettik. Yitirdi¤imiz
arkadafllar›m›za Allah’tan rahmet, ailesine sab›r dileriz.


