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“Biz uygarl›ktan, 

ilimden ve fenden kuvvet al›yor ve 

ona göre yürüyoruz.”

M u s t a f a  K e m a l  A t a t ü r k





TÜB‹TAK-Sanayii ‹flbirli¤i çerçeve-

sinde destek verilen projeler hak-

k›nda bilgi almak amac›yla Marma-

ra Araflt›rma Merkezi’ni (MAM) zi-

yaret eden Baflbakan ERDO⁄AN,

MAM Baflkan Vekili Önder YE-

T‹fi’ten kurum yap›s› ve projeler

hakk›nda brifing ald›.

Brifingin ard›ndan bir konuflma

yapan Baflbakan ERDO⁄AN, TÜB‹-

TAK Gebze merkezinin Türkiye’nin

en büyük teknoloji üssü oldu¤unu

belirtti. “Bu özelli¤iyle de Türkiye'mi-

zin gözbebe¤i gibidir. Bilim ve tekno-

lojide ne kadar üretici olabilece¤imizi

gösteren gurur kayna¤›m›zd›r” diyen

Baflbakan ERDO⁄AN flöyle devam

etti: “Burada üretime, günlük hayata

ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlar›na

çok önemli katk›lar yap›lmaktad›r. Bu

bak›mdan TÜB‹TAK Gebze merkezi,

hem kamunun, hem de özel sektörün

çözüm orta¤›d›r. Bugün art›k sadece

ülkemize de¤il dünyaya hitap eden,

dünyaya Ar-Ge ihraç eden bir

kurumdur. Gebze merkezi, bütün bu

baflar›lar›yla özel bir yere sahiptir”

Dünyadaki geliflmifl ülkelerin zen-

ginli¤i ve refah›n›n nitelikli insan

gücü, üretme gücü, yönetme gücü

oldu¤unu söyleyen Baflbakan

ERDO⁄AN, as›l gücün bilgiyi

hayata aktarabilmekte, bilgi ile

hayat› buluflturabilmekte oldu¤u-

nu vurgulad›. 

Sanayi kurulufllar›m›za verilen Ar-

Ge desteklerini de anlatan Baflbakan

ERDO⁄AN “2002’de sanayimize

Ar-Ge deste¤i olarak 25 milyon

dolar verilirken, bu rakam 2003’te

38 milyon dolara, 2004’te 46 mil-

yon dolara yükselmifltir. 2005 sonu

itibariyle ise 110 milyon dolar des-

tek vermifl olaca¤›z. Yani sanayi Ar-

Ge’sine desteklerimizi 4 senede tam

4 kat› artt›rm›fl bulunuyoruz”dedi.

Baflbakan ERDO⁄AN sözlerine flöy-

le devam etti. “TÜB‹TAK gelece¤e

yönelik çok önemli ad›mlar atm›flt›r.

Hem araflt›rma ortam›n› iyilefltirmifl,

hem de araflt›rmac›lar›m›z›n ülkemi-

zin güçlü gelece¤ine katk› yapmas›-

na zemin haz›rlam›flt›r. Gerek üni-

versitedeki, gerekse özel sektördeki

araflt›rmac›lar›m›za verilen destekler

büyük oranlarda art›fl göstermekte-

dir. Kamu kurulufllar›m›z da ilk de-

fa kendi araflt›rma programlar›n›

oluflturup TÜB‹TAK’tan destek al-

maya bafllad›lar.Bu sene bafllayan

stratejik çaba, ülkemizin gelecek

yolculu¤unun önemli bir ad›m›d›r.

Ve güçlenerek sürecektir.”

Baflbakan ERDO⁄AN, konuflmas›n›n

ard›ndan TÜB‹TAK-MAM iflbirli¤iyle

sanayii kurulufllar›nca yürütülen pro-

jelere ait ürünlerin sergilendi¤i alan›

gezerek, projeler hakk›nda firma yet-

kililerinden bilgi ald›. 

TÜB‹TAK-MAM’›n ‘fieref Defteri’ni

imzalayan Baflbakan Recep Tayyip

ERDO⁄AN’a günün an›s›na TÜB‹-

TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket

YET‹fi taraf›ndan plaket sunuldu.

Baflbakan ERDO⁄AN daha sonra

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji

Araflt›rma Enstitüsü’ne (UEKAE)

geçerek incelemelerde bulundu.

Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN TÜB‹TAK Gebze
Yerleflkesini Ziyaret Etti

Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN ve beraberinde Milli Savunma Bakan› Vecdi
GÖNÜL, Çevre ve Orman Bakan› Osman PEPE, Kocaeli Valisi Erdal ATA ve Kocaeli
Belediye Baflkan› ‹brahim KARAOSMANO⁄LU 18 Kas›m 2005 tarihinde TÜB‹TAK
Gebze yerleflkesini ziyaret etti.
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MAM’da yap›lan çal›flmalar ve ens-

titüler hakk›nda yetkililerden bilgi

alan Bakan GÜLER, TÜB‹TAK Bafl-

kan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi

ile birlikte  bas›n toplant›s› düzen-

ledi. Türkiye’nin dünya bor rezer-

vinin %72’sine sahip oldu¤unu be-

lirten GÜLER, bor ve hidrojen ko-

nusunda yürütülen çal›flmalar hak-

k›nda bilgi verdi. Türkiye’nin dün-

ya bor pazar›nda iyi bir yer edin-

meyi amaçlad›¤›n› söyleyen Bakan

GÜLER, bor madeninin seramik,

tekstil, savunma, tar›m, ka¤›t, hid-

rojen, demir çelik vb. sektörlerde

de¤erlendirilebilece¤ini belirtti. Dr.

Hilmi GÜLER, TÜB‹TAK MAM’›n

Ar-Ge konusunda çok önemli bir

merkez oldu¤unu ifade ederek, Ar-

Ge harcamalar› için TÜB‹TAK’a ay-

r›lan bütçeye dikkat çekti. 

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi de konuflmas›nda

TÜB‹TAK MAM’daki Enerji Ensti-

tüsü bünyesinde hidrojen ve bio-

kütle gazlaflt›rma alanlar›nda mü-

kemmelliyet merkezleri oluflturul-

mas›yla ilgili iki projenin AB 6. ÇP

taraf›ndan desteklendi¤ini söyledi.

Yine AB 6. ÇP kapsam›nda enstitü-

nün bugüne kadar yedi adet enerji

konulu proje kazand›¤›n› belirten

Prof. YET‹fi, AB’den elde edilen

destek miktar›n›n 3 Milyon Eu-

ro’yu buldu¤unu kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›

Dr. Hilmi GÜLER’in yan› s›ra Ulu-

sal Bor Araflt›rma Enstitüsü (BO-

REN) Baflkan› Erk ‹NGER, HEAfi-

HAM‹TABAT Genel Müdürü Nuri

fiER‹FO⁄LU, Elektrik Üretim A.fi.

(EÜAfi) Genel Müdürü Sefer BÜ-

TÜN, Türkiye Atom Enerjisi Ku-

rumu (TAEK) Baflkan› Okay ÇA-

KIRO⁄LU ile Osmangazi Üniver-

sitesi Mühendislik Fakültesi Deka-

n› ve BOREN Yönetim Kurulu

Üyesi Prof. Dr. Hasan MANDAL

ile TÜB‹TAK üst düzey yöneticile-

rinin haz›r bulundu¤u ziyarette,

Enerji Enstitü’sünde (EE) kurul-

makta olan, “Ergimifl Karbonat Ya-

k›t Pili” santralinin montaj çal›fl-

malar› incelendi. Ergimifl Karbo-

nat Yak›t Pili Santrali tamamland›-

¤›nda Japonya ve ‹spanya’da bulu-

nan santrallerle birlikte, dünyan›n

en büyük 3 yak›t pili santral›ndan

birisi olacak. 

Ziyaret kapsam›nda Enerji Bakan›

ve beraberindeki heyete, Enerji

Enstitüsü ile Kimya ve Çevre Ens-

titüsü’nde (KÇE) yürütülen Sod-

yum Bor Hidrür Üretimi ve Sod-

yum Bor Hidrürlü Yak›t Pili proje-

leri ile Malzeme Enstitüsü (ME) ta-

raf›ndan üretilen ve Hamidabat ve

Ambarl› santrallerinde kullan›lan

gaz türbin parçalar›, seramik izo-

latörü, gaz türbini premiks yak›c›

hava yönlendiricisi kanat ve ring-

leri ile Etibor A.fi. taraf›ndan kul-

lan›lan zay›f asit salmastra burçla-

r› tan›t›ld›. Malzeme Enstitü-

sü’nün hayata geçirdi¤i bu proje

ile, ülkemizin yurtd›fl›na ba¤›ml›

oldu¤u parçalar›n yerli üretimi ya-

p›ld› ve ülke ekonomisine önemli

bir katk› sa¤land›.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr. M. Hilmi GÜLER 
TÜB‹TAK-MAM’› Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr. M. Hilmi  GÜLER,
11 Kas›m 2005 tarihinde TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.



6

TÜB‹TAK ve TASSA Ortak Güz Çal›fltay› Düzenlendi

TÜB‹TAK, BTP-UP’nin Uygulanmas›n›n ‹zlenmesi ve 
Koordinasyonu Projesi’ni Bafllatt›

TÜB‹TAK ve Türk Amerikan Bilim ‹nsan-

lar› ve Akademisyenleri Derne¤i (TASSA)

iflbirli¤iyle, 21-23 Kas›m 2005 tarihleri

aras›nda, TÜSS‹DE tesislerinde “Ortak

Güz Çal›fltay›” düzenlendi. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket

YET‹fi, 2010 y›l›nda TASSA üyelerinin

%10’unun hem ABD’de hem Türkiye’de

ofisleri olmas› beklentisinde oldu¤unu

söyledi. Prof. Dr. Nüket YET‹fi, iflbirli¤i

ça l › flma la r ›n ›n

büyümesi, sürek-

li ve kal›c› olmas›

gerekti¤ini belir-

terek, geçmiflte

de benzer çal›fl-

malar yap›ld›¤›n›

ancak baflar›ya

ulafl›lamad›¤›n›

söyledi. Bu çal›fl-

man›n baflar›yla

sonuçlanaca¤›na

inand›¤›n› dile

getiren Prof. Dr.

YET‹fi, “Sadece

ABD’deki de¤il, di¤er ülkelerdeki bilim

insanlar›n› da bu oluflumun içine çeke-

bilmeliyiz. Dünyada bilim insan› olan

herkese bu iflbirli¤ini açmal›y›z'' dedi.

Prof. Dr. Nüket YET‹fi’den sonra söz alan

TASSA Baflkan› Süleyman GÖKO⁄LU,

bir ilki gerçeklefltirmek üzere yola ç›kt›k-

lar›n› belirterek, misyonlar›n›n, iki ülke

aras›ndaki e¤itim, bilim ve teknoloji köp-

rüsünü kurmak oldu¤unu söyledi. Gö-

ko¤lu, ''Türkiye'nin bilim politikalar›n›n

oluflmas›nda ne katk›m›z olabilece¤ini

düflünüyoruz. Bu do¤rultuda 2006 y›l›n›n

Mart ay›nda yap›lacak konferans›m›zda

TÜB‹TAK'› tan›tmak istiyoruz” dedi. 

TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi

Baflkan Vekili Önder YET‹fi de konufl-

mas›nda, Türkiye'de bilim alan›nda cid-

di çal›flmalar bafllat›ld›¤›n› belirtti ve

Amerika'daki bilim insanlar›yla birlikte

neler yap›labilece¤inin çal›fltayda flekille-

nece¤ini söyledi. 

ABD, üniversiteler ve TÜB‹TAK enstitüle-

rinden 55 bilim insan›n›n kat›ld›¤› çal›fl-

tayda, kat›l›mc›lar›n uzmanl›k alanlar›na

göre enerji, çevre, genetik, nanoteknoloji

ve yer bilimleri konular›nda gruplar olufl-

turuldu. Grup çal›flmalar›, Amerika’dan

gelen bilim insanlar›n›n sunumlar›yla

bafllad›. ‹ki gün süren grup çal›flmalar› so-

nunda ortaya ç›kan projeler bütün kat›-

l›mc›larla paylafl›ld›. Çal›fltay›n kapan›fl›n-

da, ilk ortak çal›fltay›n de¤erlendirilmesi

yap›ld› ve kat›l›mc›lar›n görüflleri al›nd›. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-

lu’nun, 10 Mart 2005 tarihinde dü-

zenlenen 11. toplant›s›nda verdi¤i

görev gere¤ince TÜB‹TAK, Bilim ve

Teknoloji Politikalar› Uygulama Pla-

n›’n›n (BTP-UP) uygulanmas›n› ko-

ordine etmek ve izlemek amac›yla

bir proje bafllatt›.

Türkiye Araflt›rma Alan›’ndaki (TA-

RAL) mevcut durumun analiziyle

bafllayan, ard›ndan TARAL aktörle-

rinin kendi ifade ettikleri sorunlar›

birbirleri ve TÜB‹TAK ile iflbirli¤i

içerisinde çözmeye çal›flacaklar›

uzun erimli bir çal›flma olarak tasar-

lanan bu projenin, ilk aya¤› olan an-

ket çal›flmas› bafllat›ld›. 

Türkiye’nin çeflitli illerinde bulunan

üniversite, teknoloji gelifltirme mer-

kezi, sanayici ve ifladamlar› dernek-

leri, sanayi odalar›, kamu kurumlar›

vb. kesimlerden 142 kurum ve ku-

rulufla ziyareti içeren bu çal›flma, Bi-

lim ve Teknoloji Politikalar› Dairesi

taraf›ndan yürütülmektedir. Çal›fl-

maya ayr›ca, AB Çerçeve Programla-

r› Birimi, Bilim ve Teknik Dergisi

Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü, Popüler Bi-

lim Kitaplar›, ‹nsan Kaynaklar› Mü-

dürlü¤ü ve Biliflim Müdürlü¤ü çal›-

flanlar› anketin uygulanmas› süre-

cinde katk› sa¤lamaktad›r.

Anket çal›flmas›na yönelik etkinlikler,

5 - 6 Aral›k tarihlerinde gerçeklefltiri-

lecek e¤itim toplant›lar›na ek olarak,

ilki 16 Kas›m 2005 tarihinde yap›lan

ve ikincisi 7 Aral›k 2005 tarihinde ya-

p›lacak kurum içi bilgilendirme top-

lant›lar›yla sürdürülmektedir.
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TÜB‹TAK ile Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›n-

ma Teflkilat› (United Nations Industrial De-

velopment Organization - UNIDO) taraf›n-

dan, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n finans-

man› ve T‹KA’n›n katk›lar›yla, 21-25 Kas›m

2005 tarihlerinde TÜSS‹DE Gebze Tesisle-

rinde “Technology Foresight for Organizers -

Organizatörler ‹çin Teknoloji Öngörüsü” ko-

nulu e¤itim düzenlendi.

E¤itimin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan TÜ-

B‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi

e¤itiminin TÜB‹TAK taraf›ndan tamamlanan

“Teknoloji Öngörüsü Vizyon 2023” çal›flma-

lar› kapsam›nda elde edilen bilgi ve tecrübe-

ler ›fl›¤›nda düzenlendi¤ini ifade etti. Prof.

Dr. YET‹fi teknoloji öngörüsü tekniklerinin

tan›t›laca¤› e¤itimde kat›l›mc›lara, ülkeleri-

nin teknolojik geleceklerini oluflturmak için

gerekli donan›mlar›n kazand›r›lmas›n›n he-

deflendi¤ini belirtti. Aç›l›flta ayr›ca,  Sanayi

ve Ticaret Bakanl›¤› AB Koordinasyon Genel

Müdürü ‹smail KAYIPLAR, UNIDO Türkiye

Direktörü Celal ARMANG‹L, T‹KA ad›na

Teknik Yard›m Uzman› Yeflim BAKTIR da

birer konuflma yapt›lar.

Teknoloji öngörüsü tekniklerinin tan›t›ld›¤›

e¤itimde kat›l›mc›lara, ülkelerinin teknolojik

geleceklerini oluflturmak için gerekli dona-

n›mlar›n kazand›r›lmas› hedeflenmifltir.

14 farkl› ülkeden 27 kiflinin kat›ld›¤› e¤iti-

min dördüncüsü Mart ay›nda Slovakya’da

düzenlenecek.

“Technology Foresight for

Organizers-Organizatörler ‹çin

Teknoloji Öngörüsü” E¤itimi

TÜSS‹DE’de Düzenlendi

Tayland Baflbakan› Thaksin SHINAWATRA,

10-11 Kas›m 2005 tarihlerinde ülkemizi

ziyaret etti. Ziyaret kapsam›nda, çeflitli anlafl-

malar›n yan› s›ra, Tayland ve Türkiye

aras›nda bilimsel ve teknolojik iflbirli¤i

anlaflmas› yap›ld›.

Thaksin SHINAWATRA’n›n ziyaretinin ikin-

ci günü yap›lan anlaflmay›, Türkiye Cumhu-

riyeti ad›na Sa¤l›k Bakan› Dr. Recep AKDA⁄,

Tayland Krall›¤› ad›na da Bilim ve Teknoloji

Bakan› Pravich RATANAPIEN imzalad›. 

Bilimsel ve teknolojik iflbirli¤inin, eflitlik ve

karfl›l›kl› yarar ilkelerine dayanarak geliflme-

si ve güçlenmesi hedefiyle yap›lan anlaflma,

ortak araflt›rma ve gelifltirme projeleri ile

bunlar›n sonuçlar›n›n paylafl›m› ve bilim

insan›, uzman ve araflt›rmac›lar›n de¤iflimini;

ortak bilimsel toplant›, konferans, sempoz-

yum, kurs, çal›fltay ve fuarlar›n düzenlenme-

si ve bunlara kat›l›m›; bilimsel ve teknolojik

bilgi ve belge de¤iflimini; araflt›rma ve gelifl-

tirme donan›mlar›n›n ve bilimsel gereçlerin

ortak kullan›m›n› ve bilimsel ve teknolojik

iflbirli¤inin, karfl›l›kl› anlaflma sonucunda

oluflturulabilecek di¤er flekillerini kaps›yor.

Türkiye ve Tayland bunlar›n yan› s›ra, kamu

kurulufllar›, araflt›rma kurumlar›, bilimsel

dernekler, yüksek ö¤retim kurumlar› ve

di¤er bilimsel, teknik ve endüstriyel kuru-

lufllar aras›nda iflbirlikleri oluflturulmas›n›

teflvik edecek.

Anlaflman›n uygulanmas› için, taraflarca ata-

nacak temsilcilerden oluflan, bir “Ortak

Komite” kurulacak. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland

Krall›¤› Aras›nda Bilimsel ve

Teknolojik ‹flbirli¤i Anlaflmas›
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Jeolojik kaynakl› afetlerin irdelenmesi konu-

lu “4. Dresden Sempozyumu”, 26-30 Eylül

2005 tarihlerinde Almanya’da yap›ld›. TÜB‹-

TAK’› temsilen, Marmara Araflt›rma Merkezi

(MAM) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü

(YDBE) Müdürü Doç. Dr. Sedat ‹NAN ve Uz-

man Araflt›rmac› Cemil SEY‹S’in kat›ld›¤›

sempozyumda, Jeolojik Kaynakl› Tehlike ve

Afetleri Araflt›rma Toplulu¤u’nun (Interna-

tional Geo-Hazards Research Society-IGRS)

oluflturulmas›na karar verildi. 

Bafll›ca araflt›rma alanlar› depremler, heye-

lan, tsunami ve volkanlar olan toplulu¤un

baflkanl›¤›na oybirli¤iyle Doç. Dr. Sedat

‹NAN, genel sekreterli¤ine  Almanya'dan Dr.

Thomas STREIL, sözcülü¤üne de Yunanis-

tan'dan   Prof. Dr. Constantin PAPASTEFA-

NOU getirildi. Toplulu¤a ayr›ca Slovenya,

Romanya, Yunanistan, ‹spanya, Hindistan,

Filipin, Endonezya, ‹talya, Almanya, Lük-

semburg, Tayvan, Meksika ve Türkiye’den

temsilciler seçildi.

Jeolojik Kaynakl› Tehlike ve Afetleri Araflt›r-

ma Toplulu¤u’nun misyonu "jeolojik kay-

nakl› tehlike ve afetlerin araflt›r›lmas› konu-

sunda uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirerek, çok

disiplinli  uygulamal› ve temel bilim araflt›r-

malar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na katk› ve bu

konulardaki araflt›rmalara kaynak sa¤lamak”

olarak belirlendi. 

Önümüzdeki aylarda, toplulu¤un çal›flma

fleklinin belirlenmesi ve üye say›s›n›n art›r›l-

mas› için çal›flmalar yap›lmas› planlan›yor.

Jeolojik Kaynakl› Tehlike ve
Afetleri Araflt›rma Toplulu¤u
Kuruldu
Toplulu¤un Baflkanl›¤›na 
Doç. Dr. Sedat ‹NAN Getirildi

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Ens-

titüsü (TÜSS‹DE), sanayi kurulufl-

lar›n›n rekabet edebilirli¤ini ve sür-

dürülebilir baflar›s›n› sa¤lamak için

gerekli olan Ar-Ge faaliyetleriyle

ilgili temel becerileri kazanmalar›

amac›yla bafllatt›¤› “Ar-Ge Mühen-

disli¤i Uzmanl›k Sertifika Prog-

ram›” n›n sekizincisini, 14-20

Kas›m 2005 tarihleri aras›nda

Gebze tesislerinde gerçeklefltirdi. 

Otomotiv, kimya, demir çelik, g›da, elektronik

ve mobilya gibi farkl› sektörlerde çal›flmakta

olan 16 mühendisin kat›l›m›yla gerçekleflen

programda, dünyan›n önde gelen teknoloji flir-

ketlerinin ifl ak›fllar›nda takip etti¤i süreçler ve

her bir sürecin alt›nda uygulad›klar› mühen-

dislik metotlar› somut ad›mlar halinde göste-

rildi. Farkl› sektörlerden kapsaml› örnekler

verildi ve anlat›lan teorik bilgilerin bir Ar-Ge

departman›nda nas›l uygulamaya geçirilece¤i

çal›fltaylar arac›l›¤›yla ö¤retildi.

E¤itim sonunda çal›fltay program›n›n de¤er-

lendirmesi niteli¤inde uygulanan bir s›navla

Ar-Ge çal›flmalar›nda somut ad›mlar atacak

yetkinli¤e eriflen baflar›l› kat›l›mc›lara “Ar-Ge

Uzman›” sertifikas› verildi. 

KOB‹’ler ile kariyer hedeflerini Ar-Ge üzerine

odaklayan mühendislerin yararlanabilmesi için

bireysel kat›l›ma aç›k olarak düzenlenen prog-

ram, TÜSS‹DE Ürün Gelifltirme Koordinatörü

Dr. Suat Genç taraf›ndan verilmektedir.

TÜSS‹DE “Ar-Ge Mühendisli¤i
Uzmanl›k Sertifika
Program›”n›n Sekizincisini
Gerçeklefltirdi
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TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) Enerji

Enstitüsü’nde (EE) “Sürdürülebilir Enerji Sistemleri

için Maliyet De¤erlendirmesi (Cost Assessment for

Sustainable Energy Systems) - CASES” isimli yeni bir

proje bafllat›ld›. Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program›’n›n

Sürdürülebilir Enerji Sistemleri tematik alan› kap-

sam›nda bafllat›lan ve 30 ay sürecek olan projede

Avrupa Birli¤i ve aday ülkelerden 26 ayr› kurum ve

kurulufl görev al›yor. Toplam bütçesi 1.405.040 €

olan proje için MAM’a 219.360 € ayr›ld›. 

TÜB‹TAK MAM Enerji Enstitüsü, CASES Projesi kap-

sam›nda enerji kullan›m senaryolar›n›n haz›rlanmas›,

insan sa¤l›¤› ile iliflkili enerjinin endirekt maliyetleri-

nin belirlenmesi, ›s› ve elektrik üreten teknolojilere

özel maliyetlerin irdelenmesi, Türkiye’de ulusal sevi-

yede enerji üretiminin çevresel maliyetlerinin analizi

ve strateji belirleme araçlar›n›n ortaya konulmas› ifl

paketlerinde görev alacak. Enerji Enstitüsü’nün

çal›flmalar› çerçevesinde enerji kayna¤› olarak, ülke-

miz için potansiyel aç›dan önemli ve kritik olan yerli

kömür ve biyodizel yak›tlar› seçildi.

CASES projesi ile, önümüzdeki 25 y›lda, bafll›ca ener-

ji üretim teknolojileri ve de¤iflik enerji kaynaklar›na ait

maliyet tahminlerinin yap›lmas› ve farkl› ülkelerdeki

mevcut maliyetlerin analiz edilerek gelece¤e yönelik

de¤iflimlerin hesaplanmas›, enerji güvenli¤i maliyetle-

rinin ortaya ç›kar›larak de¤ifliminin incelenmesi, çev-

resel maliyetler, gelece¤e ait belirsizlikler ve Ar-Ge

alanlar›n›n belirlenmesi amaçlan›yor.

Kömür ve biyodizel ile ilgili birçok Ar-Ge projesini

yürütmekte olan TÜB‹TAK MAM Enerji Enstitüsü,

bu projeler ile ülkemize önemli katma de¤er yarata-

cak yerli kömür ve biyodizel teknolojilerini gelifltir-

meyi ve Türkiye’nin AB projelerindeki katk›s›n›

art›rmay› hedefliyor.

AB 6. Çerçeve Program› CASES Projesi
“Sürdürülebilir Enerji Sistemleri için Maliyet De¤erlendirmesi”

���

���
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e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

TÜB‹TAK MAM bünyesinde bulunan

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ileri

teknoloji kullanan, ölçme ve bilgisa-

yar destekli modellemeye dayal› stra-

tejik araflt›rmalar yapan bir araflt›rma

ve teknoloji merkezidir. Ulusal ve

uluslararas› standartlara göre gerçek-

lefltirdi¤i bilimsel araflt›rmalarla özel-

likle kamu kurulufllar› ve yerel yöne-

timlere öncülük yapmakta, disiplinle-

raras› çal›flmalar gelifltirmektedir.

YDBE’nin misyonu “Aktif tektonik ve

yeralt› zenginliklerinin araflt›rmalar›

konular›nda Türkiye’de ‘Mükemmel-

liyet Merkezi’ olmak”t›r. YDBE’nin

görevleri de “Aktif tektonik ve yeralt›

zenginlikleri alanlar›nda ölçmeye ve

modellemeye dayal› çok disiplinli

yaklafl›mlarla toplumsal fayda odakl›

uygulamal› araflt›rmalar gerçeklefltir-

mek ve elde edilen bilginin yayg›n-

laflmas›n› sa¤lamak”t›r. 

‹nsan 
Kaynaklar›
Toplam› 36 olan enstitü personeli-

nin %8’i destek eleman›, %14’ü

teknisyen kalan %78’i araflt›r›c›d›r.

Araflt›r›c›lar›n uzmanl›k düzeyine

göre da¤›l›m› ise %39 doktora,

%22 yüksek lisans ve %17 lisans

fleklindedir. 

TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi 

YER VE DEN‹Z B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ (YDBE)

Analog Sismograf  kay›tç›s›n›n
yak›ndan görünümü 

Analog Sismogram  kay›tç›lar› (Kay›tlar, sisteme ba¤l› olan
kamera taraf›ndan surekli olarak web ortam›na akatr›lmaktad›r
bkz. www.mam.gov.tr)
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YDBE Stratejik ‹fl 
Birimleri (S‹B)

1. Deprem Süreçleri Stratejik 

‹fl Birimi:
u Deprem Sismolojisi
u Sismik Mikro-zonlama
u Kabuk Deformasyonu ve 

Yap›s›
u Deprem Risk Çal›flmalar›
u Aktif Tektonik 

2. Jeofizik Süreçler Stratejik 

‹fl Birimi:
u Sismik Veri Toplama ve ‹flleme
u Gravite-Manyetik Yöntemler
u Elektrik-elektromanyetik 

Yöntemler
u Maden/Petrol Aramalar›na 

Yönelik Yöntemler
u Deniz Jeofizi¤i
u Deniz ‹çi – Deniz Taban› 

Ölçüm Teknikleri Gelifltirme
u Arkeo-jeofizik Uygulamalar
u Heyelan ve Deformasyon 

Analizi
u Jeodezik Uygulamalar 

3. Jeolojik ve Jeokimyasal 

Süreçler Stratejik ‹fl Birimi:
u Biojeokimyasal ve 

Jeokimyasal uygulamalar
u Petrol ve Do¤al Gaz 

Araflt›rmalar›
u Diyajenez, Katajenez, 

Metajenez ile Gömülme ve 

Termal Tarihçe 
u Kantitatif Sedimenter Basen 

Analizi ve Modellenmesi
u Hidrojeokimya

YDBE’de Uygulanan
Teknikler:
YDBE’de araflt›rma ve çal›flmalarda

uygulanan teknikler flunlard›r:

Uzay Jeodezisi – (GPS, InSAR),

Uzaktan Alg›lama, Co¤rafi Bilgi Sis-

temi (CBS) Uygulamalar›, Yer ‹çi

Görüntüleme Yöntemleri, Defor-

masyon ‹zleme Yöntemleri, Sismik

Modelleme, Tektonik ve Jeolojik

Haritalama, Kuyu Loglar›, Organik

Jeokimya ve Organik Petroloji, Ba-

sen Modelleme. 

Deprem ile ilgili
Araflt›rmalar
Deprem gerçe¤i ile karfl› karfl›ya

olan ülkemizde çok disiplinli dep-

rem araflt›rmalar›nda öncü bir ensti-

tü olarak YDBE, 1999 Marmara

depreminden sonra Marmara Bölge-

si’nde araflt›rmalar›n› yo¤unlaflt›rm›fl

ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye-

si’nin iflbirli¤i ile ülkemizde ilk kez

sistematik bir flekilde depremi kes-

tirmeye yönelik yeni metodlar› uy-

gulamaya bafllam›flt›r. Deprem kesti-

rimi konusunda gelinen noktada,

cesaretlendirici bilgiler toplanm›fl ve

çal›flmalar›n kapsam› geniflletilerek

devam ettirilmesi yönünde ciddi bi-

limsel gerekçeler elde edilmifltir. Bu

çal›flmalar›n amac›, uzun soluklu ve

sab›r gerektiren çal›flmalar sonras›n-

da depremi kestirmeye yönelik “bi-

limsel anlamda güvenilir” yeni yön-

temleri elde etmektir.

Bu kapsamada, Marmara Bölgesi’nde

yap›lan araflt›rmalar sayesinde elde

edilen deneyimin, ülkemizin dep-

rem aç›s›ndan riskli, yüksek nüfus

yo¤unlu¤u ve endüstriyel aç›dan

önemli di¤er bölgelerinde de  Bay›n-

d›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Afet ‹flleri

Genel Müdürlü¤ü ve 16 bölge üni-

versitesi ile iflbirli¤i halinde uygulan-

mas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflen-

mifltir. Bu amaçla, TÜB‹TAK Akade-

mik Proje Destekleri kapsam›nda bir

proje Kas›m 2005’te bafllat›lm›flt›r.

Do¤al Kaynaklar ile
ilgili Araflt›rmalar
YDBE, ülkemizde hidrokarbon

kaynakl› do¤al zenginliklerini

Trakya Do¤al Gaz Havzas›, Zongul-

dak Kömür Havzas› ve Güneydo¤u

Anadolu Petrol Bölgesi baflta olmak

üzere detayl› bir flekilde ve uzun

süren y›llar boyunca, uygulamac›

kurulufllar MTA, TTK, TPAO ile ifl-

birli¤i halinde araflt›rm›flt›r. Bu ça-

l›flmalardan, ülkemiz için en fayda

sa¤layan› ve somut sonuç üreteni,

Zonguldak Kömür Gaz› havzas›nda

yap›lan kömür kökenli do¤al gaz

potansiyelinin ekonomik olarak

ciddi boyutlarda olabilece¤inin tes-

piti çal›flmalar› olmufltur.

YDBE Laboratuvarlar›
Çevre ve Petrol 

Jeokimyas› Laboratuvar› 

(ÇPJL) mevcut insan kayna¤›, bil-

gi birikimi ve cihaz/aletsel altyap›ya

ek olarak TÜB‹TAK MAM'a ba¤l› di-

¤er enstitülerdeki cihaz/aletsel altya-

p›y› da kullanarak Çevre ve Petrol

Jeokimyas› alan›nda detayl› ve kap-

e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .



saml› hizmet verebilme yetene¤ine

kavuflmufltur. Laboratuvar, ülke-

mizde ilk ve tek olma özelli¤ini bir-

çok analiz ve uygulama kabiliyeti

aç›s›ndan sürdürmektedir. TÜB‹-

TAK MAM'›n misyonu do¤rultusun-

da müflteri odakl› ve sanayiinin ge-

reksinimlerini karfl›layacak proje ve

di¤er endüstriyel hizmetleri sun-

maktad›r. Laboratuvarda çal›flmalar

ve süreçler ISO 9001 gereklerine

uygun yürütülmektedir. Laboratu-

vardaki cihaz altyap›s› ve analiz ka-

pasitesi afla¤›da verilmektedir:

u ‹zotop Oran› Kütle Spektro-

metresi (EA/GC-C-IRMS): 

Bu cihaz (Micromass) esasen üç ayr›

cihaz›n birbirlerine ba¤l› (online)

halde bulunduklar› bir sistemi teflkil

eder. Bu sistemin parçalar› elemen-

tal analiz cihaz›, gaz kromatograf ve

kütle spektrometresi cihazlar›d›r. Bu

sistemde kat›, s›v› ve gaz haldeki

maddelerde duyarl› izotop analizleri

yap›lmaktad›r. Duyarl› izotop ana-

lizleri, organik ve inorganik madde-

de Karbon (C), Azot (N), Oksijen

(O) ve Kükürt (S) için yap›lmakta-

d›r. Bu sistemde ayr›ca, kar›fl›m

maddelerinde gaz kromatografta ay-

r›lan her bileflik için (compound

specific) 13C izotop oran› analizleri

yap›lmaktad›r. 

u Gaz Kromatografi Kütle 

Spektrometresi (GC-MS): 

Bu sistem (Micromass Quadropole)

bileflik tan›mlamas›nda ve bileflikle-

rin köken çal›flmalar›nda yayg›n ola-

rak kullan›lmaktad›r. Bu sistemdeki

analizler fosil yak›tlar›n köken tespi-

ti ve korelasyonlar› ile çevre kirlili¤i-

nin kaynaklar›n›n tespitinde önemli

ipuçlar› elde etme do¤rultusunda

yap›lmaktad›r. 

u Gaz Kromatograf (GC): 
Bu cihaz (Shimadzu 17A) fosil ya-

k›tlarda ve/veya rafine edilmifl pet-

rol ürünlerinde veya bunlar›n kir-

letti¤i toprak su gibi çevre malze-

mesinde aromatik ve doymufl hid-

rokarbon fraksiyonlar›n›n analizin-

de kullan›lmaktad›r. Ortamda ad-

sorblanm›fl halde bulunan gaz fa-

z›ndaki hidrokarbonlar da cihaz›n

headspace ünitesi yard›m› ile analiz

edilebilmektedir.

u Rock-Eval Piroliz (RE):
Bu sistemde (Vinci Rock Eval 

6 - Standard) piroliz ve oksidasyon

f›r›nlar› bulunmaktad›r. Rock Eval

piroliz analizinde örnekteki organik

maddenin bollu¤u, türü ve olgunlu-

¤u tespit edilir. Bu analiz, petrol ara-

mac›l›¤›nda ve çevre araflt›rmalar›n-

da h›zl› ve güvenilir sonuçlar sa¤la-

d›¤›ndan, detayl› organik jeokimya-

sal analizler öncesi bir tarama anali-

zi olarak tercih edilmektedir.

u Yüksek Performans S›v› 
Kromatograf (HPLC):

Bu cihaz (Biochrome) do¤al petrol

veya rafine edilmifl petrol türevinde

hidrokarbon ve hidrokarbon olma-

yan fraksiyonlar›n ayr›lmas› ve pet-

rol/bitüm ve su örneklerinde PAH

ve ayr›ca su örneklerinde anyonlar›n

tan›mlanmas›nda kullan›lmaktad›r.

u Fotometreli Araflt›rma 
Mikroskobu:

Bu mikroskop sistemi (Leitz Ort-

hoplan MPV SP) ile sedimenter ka-

ya, kömür ve toprak örneklerindeki

sedimenter organik maddenin gör-

sel tan›mlanmas› çal›flmalar› gerçek-

lefltirilmektedir. Ayr›ca, fotometre

ünitesi yard›m› ile kömür aramac›l›-

¤› ve teknolojisinde ve petrol arama-

c›l›¤›nda önemli bir parametre olan

organik maddede olgunluk tespiti

"vitrinit yans›mas›" yap›lmaktad›r.

Mikroskopta mavi ›fl›k (UV) düze-

ne¤i de mevcuttur. Bu düzenekte

hem yans›mal› hem de geçirgen ›fl›k-

ta analiz ve gözlem mümkündür. 

Deprem Araflt›rmalar› 

Laboratuvar›’nda çal›flmalar ve

süreçler ISO 9001 gereklerine uy-

gun yürütülmektedir. Laboratuvar-

daki temel cihaz altyap›s›  afla¤›da

verilmektedir:

e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .
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Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre
Cihaz› (GC-MS)

‹zotop Oran› Kütle Spektrometre
Cihaz› (EA/GC-C-IRMS)
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u Sismoloji Çal›flmalar›
v Genifl band sismometreler
v M‹DAS Say›sal deprem kay›tç›lar› 

(YDBE taraf›ndan gelifltirilmifltir)
v 16-bit ve 24-bit çok  kanall› say›sal 

deprem kay›tç›lar›

u Deformasyon Çal›flmalar›
v Tek ve çift frekansl› GPS al›c›lar›

v Mikrogravite ölçüm cihazlar›

u Jeokimya Çal›flmalar›
v Toprak radon gaz› sürekli ölçüm 

cihazlar›
v Su radon gaz› sürekli ölçüm cihazlar›
v Toprak radon gaz› spot  ölçüm cihaz›
v Su s›cakl›k, pH ve iletkenlik ölçüm 

cihazlar›

v Yüksek performans s›v› kromatograf

Var olan cihaz altyap›s› ile deprem

aç›s›ndan stratejik bölgelerdeki tek-

tonik problemler, projeler çerçeve-

sinde kurulan çok parametreli ve

sürekli gözlem yapan geçici gözlem

a¤lar› ile araflt›r›lmakta, özellikle

mikro-deprem etkinli¤i ve bunun

var olan tektonik rejimler ile iliflkisi

ele al›narak, deprem olay›n› anlama-

ya ve kestirmeye yönelik “bilimsel

anlamda güvenilir” yeni yöntemler

oluflturmaya çal›fl›lmaktad›r.

Uzaktan Alg›lama ve 

Co¤rafi Bilgi Sistemleri 

Laboratuvar›’nda uzaktan alg›-

lama ve görüntü iflleme, güncel ara-

zi örtüsü s›n›fland›rma ve de¤ifliklik

belirleme, çeflitli ölçeklerde yüksek

çözümlemeli uydu görüntüsü uygu-

lamalar›, su kirlili¤i ve çevresel de¤i-

fliklik belirleme çal›flmalar›, k›y›

alanlar›nda de¤ifliklik belirleme do-

ku analizi çal›flmalar›, co¤rafi bilgi

sistemleri ve karar destek sistemleri,

altyap› çal›flmalar› ve kurumsal da-

n›flmanl›k, Co¤rafi Bilgi Sistemleri

girifl ve uygulama e¤itimleri, çeflitli

tematik uygulamalar ve haritalama,

tematik haritalama çal›flmalar› kap-

sam›nda hizmet verilmektedir.

u Türkiye Uydu Görüntüleri Ar-

flivi’nde (TUGA) bütün Türkiye’yi

üç farkl› zaman diliminde örten,

‘LANDSAT’ uydu görüntüleri bu-

lunmaktad›r. Bunlar; 1972-75

LANDSAT MSS görüntüleri, 1984

LANDSAT MSS görüntüleri, 1984-87

LANDSAT TM görüntüleri ve ço-

¤unlu¤u 1990 sonras› çekilmifl pro-

je çal›flma alanlar›na ait Frans›z

SPOT uydusu (XS/Pankromatic),

Avrupa ERS1 radar ve Hindistan

IRS (C/D, LISS/PAN) görüntüleri

de bulunmaktad›r.

u Marmara Uydu Görüntüsü

Al›m ‹stasyonu efl zamanl› olarak

günde 4-5 kez 1.1 km x 1.1 km çö-

zümlemeli ve 5 bantl› Amerikan

NOAA uydu görüntülerini almak-

tad›r. Seçti¤imiz görüntülerden bir

zaman serisi oluflturmakta ve TÜ-

B‹TAK MAM merkez olmak üzere

2000 km çevre uzunluklu Kuzey

Afrika ve Avrupa’dan Arap yar›ma-

das›na uzanan genifl bir alan›n gö-

rüntüleri arflivlenmektedir. Bu is-

tasyon taraf›ndan al›nan görüntüler

her gün Internet sitesinde

(http:\\www.mam.gov.tr)  yay›n-

lanmaktad›r. 

Yer ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü’nün 
Gerçeklefltirdi¤i 
Projelerden Örnekler 
u Türkiye’nin Jeo-straetjik Bölgelerinde

Deprem Davran›fl›n›n Çok Disiplinli Yön-

temlerle Araflt›r›lmas› (Kas›m 2005 – 2009) 

u FORESIGHT Frequent Observation-dri-

ven Realistic Evaluation and Simulation of

Interacting Geophysical Hazard Triggers

(11.09.2004-11.09.2006)

u MERP Projesi Kapsam›nda Yalova 

Yerleflim Merkezi ‹çin Sismik Bölgeleme

ve CBS Çal›flmalar› (2003-2005)

u Gebze-Tuzla Aras›ndaki Bölgenin 

Mikrodeformasyon Özellikleri 

(01.08.2003-01.12.2005)

u Marmara Bölgesi’nde Radon Gaz› ve 

Di¤er Yöntemler ile Deprem Kestirimi 

Çal›flmalar› (2003-2005)

u IBB Zemin ve Deprem ‹nceleme 

Müdürlü¤ü’ne Ait Deprem ‹stasyon A¤›n›n

‹flletilmesi ve Gelifltirilmesi Projesi 

(2003-2005)

u Kuzey Anadolu Fay›’n›n Bat› ve 

Orta Kesimlerinin Dinamik Özelliklerinin

Belirlenmesi (02.01.2001-31.12.2004)

u Sualt› Ortam Gürültüsü Ölçümü ve 

De¤erlendirmesi ve Deniz Taban› 

S›n›fland›rmas› (2) (11.12.2002-31.12.2004)

u Bolu ‹linde Co¤rafi Bilgi Sistemi’nin 

Kurulmas› ve Yeni Yerleflim Yerlerinin UA

ve CBS Yöntemleri ile Belirlenmesi 

(2001-2003)

u Zonguldak Taflkömür Havzas›nda 

Kömür Kökenli Do¤al Gaz Potansiyelinin

Araflt›r›lmas› (1991-1997)

u Türkeyinin Petrol ve Do¤al Gaz 

Bölgelerinin Farkl› Yaklafl›mlarla Yeniden

De¤erlendirilmesi (2000-2001)

u Hazar Havzas›n›n Afla¤› Kura 

Depresyonunda (Azerbaycan) petrol 

oluflumu (1993-1995)

e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Say›sal sismograflar ile surekli 
kaydedilen yer sars›nt›lar›n›n anl›k 
görüntüsü
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TÜB‹TAK, TTGV, TÜS‹AD taraf›ndan ülkemizde

yarat›c› düflünceyi yenilikçi ürüne dönüfltürme

çabalar›n› teflvik etmek, yenilikçi ürün gelifltirme-

nin rekabetçi pazarlarda baflar› için kaç›n›lmaz

oldu¤u konusunda Türkiye’nin genç sanayiini

bilinçlendirmek amac›yla ortaklafla oluflturulan

Teknoloji Kongresi ve Teknoloji Ödülleri’nin

alt›nc›s›, 6 Aral›k 2005 tarihinde ‹stanbul Kadir Has

Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yap›l›yor.

Teknoloji Ödülleri Töreni öncesinde “AB Sürecinde

Araflt›rma, Teknoloji Gelifltirme ve ‹novasyon” ana temal›

Teknoloji Kongresi düzenlenecek. Ayr›ca kongrede  “Dün-

yayla rekabet için ‘bilim, teknoloji ve yenilikçilik’ üçgeni”

ve “Ne kadar yenilikçi olabiliriz?-Ürünler, süreçler ve

oyuncular” bafll›klar›nda iki oturum gerçeklefltirilecek. 

Büyük Ödül ve Baflar› Ödülü kategorilerinde verilecek

olan VI. Teknoloji Ödülleri’nde finale kalan firmalar

ve ürünleri flöyle s›ralan›yor.

ARÇEL‹K A.fi. BULAfiIK MAK‹NES‹ ‹fiLETMES‹ EKOLOJ‹ST BULAfiIK MAK‹NASI1

ASELSAN PRC-9651 YAZILIM TABANLI TELS‹Z (SOFTWARE RADIO)2

EÖS ECZACIBAfiI ÖZGÜN K‹MYASAL ÜRÜNLER SAN. 
ve T‹C. A.fi.

KEM‹K ER‹MES‹ TEDAV‹S‹NDE KULLANILAN ALENDRONAT ‹Ç‹N
GEL‹fiT‹R‹LEN ÜRET‹M PROSES‹3

‹NFORM ELEKTRON‹K SAN. ve T‹C. A.fi. NIRVANA PROJES‹ IGBT DO⁄RULTUCULU ÜÇ FAZ 
KES‹NT‹S‹Z GÜÇ KAYNA⁄I4

KAREL ELEKTRON‹K SAN. ve T‹C. A.fi. DS10 ‹LET‹fi‹M SUNUCUSU5

BÜYÜK ÖDÜL F‹NAL‹STLER‹

BYM B‹LG‹SAYAR ‹LE YÖNET‹M ve MÜHEND‹SL‹K A.fi. e-Sim: SUPERCOMPUTER & ONLINE SIMULATION CENTER1

EL‹MKO LTD. fiT‹. E-AC-10 A⁄IRLIK ÖLÇÜM ve KONTROL C‹HAZLARI A‹LES‹2

H‹MTAfi HAR‹TA ‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹K T‹C. A.fi.
‹ZM‹R METROPOL‹TEN ALANI ve YAKIN ÇEVRES‹N‹N GIS, GPS ve

UZAKTAN ALGILAMA S‹STEM‹NE DAYALI KARAYOLLARI NAV‹GASYON
A⁄ININ KURULMASI P‹LOT PROJES‹

3

H‹T‹T B‹LG‹SAYAR H‹ZMETLER‹ LTD. fiT‹. CRANE CRM/FF4

‹NTERFARMA TIBB‹ MALZEMELER SAN. ve T‹C. A.fi. SO⁄UK BANDAJ5

KONSAN B‹LG‹ ve TEKNOLOJ‹ ÜRET‹M‹ SAN. T‹C. A.fi. GELENEKSEL HARÇTAN "SOFTHARÇ"A6

ÖRNEK MAK‹NA SAN. ve T‹C. KOLL. fiT‹. PRC-9651 YAZILIM TABANLI TELS‹Z (SOFTWARE RADIO)7

S‹STEM TEKN‹K ENDÜSTR‹YEL ELEKTRON‹K S‹STEMLER SAN. 
ve T‹C. LTD. fiT‹. GENEL AMAÇLI VAKUM ISIL ‹fiLEM FIRINI8

SYS TELEKOMÜN‹KASYON B‹LG‹SAYAR ELEKTRON‹K SAN. 
ve T‹C. A.fi. VIASES9

TELPAfi TELEKOMÜN‹KASYON SAN. ve T‹C. A.fi TELPAfi PROGRAMLANAB‹L‹R TELEFON10

BAfiARI ÖDÜLÜ F‹NAL‹STLER‹

Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buluyor...
VI. Teknoloji Kongresi ve Teknoloji Ödülleri Töreni 
6 Aral›k 2005 Tarihinde Yap›l›yor



15

���TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifl-

tirme Grubu (BAYG) tarafindan

düzenlenen XIII. Ulusal Bilim Olim-

piyatlar› 9-13 Aral›k 2005 tarihlerin-

de yap›lacak. XIII. Ulusal Bilim

Olimpiyatlar›’nda dereceye giren

ö¤renciler, 13 Aral›k 2005 tarihin-

de TÜB‹TAK Feza Gürsey Konfe-

rans Salonu’nda düzenlenecek

törende ödüllerini alacak. Tören-

de, X. Ulusal Ilkögretim Matema-

tik Olimpiyat›’nda dereceye giren

ö¤rencilerin yan› s›ra, 2005 Y›l›

Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar›’nda

Türkiye’yi temsil eden ö¤renciler

de ödüllendirilecek. 

���TÜB‹TAK Marmara Araflt›r-

ma Merkezi (MAM) Enerji Enstitü-

sü (EE) taraf›ndan, 2 Aral›k 2005

tarihinde TÜB‹TAK Feza Gürsey

Konferans Salonu’nda  “Türki-

ye’de Biyodizel Üretimindeki

Mevcut Durum, Sorunlar ve Öne-

riler” Çal›fltay› düzenlenecek. TÜ-

B‹TAK Temsilcilerinin yan› s›ra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›-

¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan

yetkililerin kat›laca¤› çal›fltayda

biyokütle üretimi, biyodizel kulla-

n›m›, standart ve yönetmelikle-

rin yan› s›ra özel sektörün konu-

ya yaklafl›m› ele al›nacak.

���TÜB‹TAK Marmara Araflt›r-

ma Merkezi (MAM) ‹fl Gelifltirme

Birimi (‹GB) taraf›ndan, 9 Kas›m

2005 tarihinde, Ar-Ge için verile-

bilecek mali destek programlar›

hakk›nda bilgilendirme toplant›-

s› düzenlendi. 

MAM’da gerçekleflen toplant›-

n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan

MAM Baflkan Dan›flman› Meh-

met DEM‹REL Merkez tan›t›m›-

n›n ard›ndan, TÜB‹TAK Teknoloji

‹zleme ve De¤erlendirme Bafl-

kan Yard›mc›s› Deniz BAYHAN

söz alarak, T‹DEB destek ve fa-

aliyetleri ile yenilenen yönet-

melik hakk›nda bilgi verdi.

Toplant›da, Türkiye Teknoloji

Gelifltirme Vakf› (TTGV) taraf›n-

dan verilen Ar-Ge destekleri,

TÜB‹TAK Teknoloji Serbest Böl-

gesi (TEKSEB) ve TÜB‹TAK Tek-

noloji Gelifltirme Bölgesi (TEK-

GEB) tan›t›m› da yap›ld›. Toplan-

t›ya 80 kifli kat›ld›. 

���TÜB‹TAK ve Otomotiv Sa-

nayi Derne¤i (OSD) iflbirli¤iyle,

MAM Gebze Yerleflkesi’nde OSD

Çevre Komitesi ve Biliflim Komite-

si toplant›lar› yap›ld›.  10-11 Kas›m

2005 tarihlerinde düzenlenen

toplant›lara, MAM Baflkan Dan›fl-

man› Mehmet DEM‹REL, MAM ‹fl

Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Si-

bel Sain ÖZDEM‹R,  Biliflim Tekno-

lojileri Enstitüsü (BTE), Kimya ve

Çevre Enstitüsü (KÇE), Enerji Ens-

titüsü (EE) ve Malzeme Enstitüsü

(ME) yetkililerinin yan› s›ra çeflitli

firmalardan davetliler kat›ld›. 

Biliflim Komitesi toplant›s› sonu-

cunda, olas› iflbirli¤i konular› belir-

lendi ve projelendirme kapsam›n-

da toplant›lara devam edilmesi-

ne karar verildi. Toplant›dan son-

ra, bir firma ile ifl gelifltirme çal›fl-

mas› bafllat›ld›.

���TÜB‹TAK Popüler Bilim Ki-

tapl›¤›na bir kitap daha eklendi:

Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri.

40 y›ll›k bir çal›flma so-

nucu ortaya ç›kan

“Türkiye Amfibi ve Sü-

rüngenleri”nde, ülke-

mizin zengin biyoçe-

flitlili¤i içinde önemli

yeri olan sürüngen ve

kurba¤a gruplar›na ait

türler tan›t›l›yor. 

Ülkemizdeki farkl› yaflam ortamlar› ne-

deniyle çok say›da türü olan sürüngen

ve amfibilerin do¤al yaflam ortamlar›-

n›, foto¤raflar›n›, yap›sal özelliklerini ve

bulunduklar› co¤rafi bölgeleri detayl›

olarak okuyucuya aktaran kitap Prof.

Dr. ‹brahim BARAN taraf›ndan haz›rlan-

d› ve 7,00 YTL fiyatla sat›fla sunuldu.
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