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Ülkemiz, 29 Mart 2006 tarihinde,

yaklafl›k 4 dakikal›k bir “Tam Günefl

Tutulmas›”na flahit olacak. Tutulma,

Do¤u Karadeniz’den, Bat› Akdeniz’e

uzanan, yaklafl›k 165 km. geniflli¤inde

bir kuflak üzerinde gözlenebilecek. 

Özellikle, Antalya ve çevresinin tam

tutulma kufla¤› üzerinde bulunmas›,

tutulman›n Türkiye için önemini ar-

t›r›yor. Dünyada tam tutulman›n iz-

lenebilece¤i di¤er yerlere oranla, ik-

lim, ulafl›m ve konaklama gibi konu-

larda bir çok üstünlü¤e sahip olan

Antalya’n›n tutulma aç›s›ndan bir

baflka özelli¤i de, TÜB‹TAK Ulusal

Gözlemevi’nin (TUG), Sakl›kent’te

2550 m.lik Bak›rl›tepe zirvesinde

bulunmas›. 

Yurdumuzun, 11 A¤ustos 1999 tari-

hinde gerçekleflen tam günefl tutul-

mas›n›n ard›ndan tekrar yakalad›¤›

bu eflsiz f›rsat›, hem bilimsel hem de

turizm aç›s›ndan gere¤i gibi de¤er-

lendirebilmek için bafllat›lan çal›fl-

malar büyük ölçüde tamamland›.

Yap›lan tahminlere göre, Türkiye'ye

gelecek yabanc› gruplar ve yerli izle-

yicilerle birlikte bölgedeki insan sa-

y›s› milyon mertebesine ulaflacak.

TUG taraf›ndan bu çerçevede dü-

zenlenecek etkinlikler flöyle:

Tam Günefl Tutulmas› 29 Mart 2006’da Gerçekleflecek

En muhteflem do¤a olaylar›ndan biri olan tam günefl tutulmas›, 29 Mart
2006’da gerçekleflecek.

Tam tutulma, Türkiye’den de izlenebilecek.
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w 26-29 Mart 2006 tarihlerinde, Milli E¤itim

Bakanl›¤› deste¤i ile, fizik ve fen bilgisi

ö¤retmenlerine yönelik “2006 Tam Günefl

Tutulmas› ve Astronominin Fen

Bilimlerindeki Yeri” konulu sempozyum.

(http://www.tug.

tubitak.gov.tr/ogrsem2006.html)

w TUG, Ankara Üniversitesi ve Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi iflbirli¤i, TÜB‹TAK,

OPTRONIK ve UNESCO-ROSTE (Regional

Bureau for Science in Europe)

sponsorlu¤uyla, 26-29 Mart 2006

tarihlerinde düzenlenecek olan “Solar and

Stellar Physics Through Eclipses” konulu

uluslararas› toplant›. (http://eclipse2006-

conf.ankara.edu.tr)

w Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü iflbirli¤iyle

30 Mart-1 Nisan 2006 tarihlerinde

gerçekleflecek olan “Annual Meeting of the

Balkans, Black Sea and Caspian Sea

Regional Network on Space Weather

Studies”  konulu uluslararas› bilimsel

toplant›.

( http://www.ihy2007.boun.edu.tr)

w 29 Mart 2006 tarihinde, SREAC(Sub-

Regional European Astronomical

Committee) toplant›s›.

(http://www.astro.bas.bg/SREAC)

wHollanda Groningen Üniversitesi iflbirli¤iyle

düzenlenen, 16 yafl›ndaki Türk ve Hollandal›

ö¤rencilerin kat›laca¤›, “Tutulma 2006-

Konuk Ö¤renci Etkinli¤i”. Bu etkinlik ile,

Hollandal› 20 ö¤renci, bir hafta Türk ailelerin

yan›nda kalacak, tutulma gözleminin yan›

s›ra kültürel ve tarihi geziler yapacak.

Tutulma sonras›nda, Türk ö¤renci grubu da,

bir ya da iki ö¤retmen denetiminde

Hollanda’ya gidecek ve tutulma s›ras›nda

Türkiye’de yapt›klar› gözlemlerin sonuçlar›n›

de¤erlendirecekleri toplant›lara, kültürel ve

e¤itsel gezilere kat›lacaklar.

TUG Yerleflkesinden yaklafl›k 2

dakika süre ile gözlenebilecek olan

tam tutulma s›ras›nda, hava flartlar›

izin verdi¤i takdirde baz› bilimsel

gözlemler yap›lacak. Gözlemevi, bu

bilimsel çal›flmalar›n yan› s›ra,

kapasitesi, ulafl›m zorluklar› ve

yerleflkenin Mart ay›ndaki a¤›r

meteorolojik flartlar› nedeniyle

tutulma gününün sonuna kadar

amatör gözlemcilere ve ziyaretçilere

kapal› olacak. 

Tutulma, Brezilya'n›n Do¤u k›y›s›nda

Günefl'in do¤uflu ile bafllayacak ve

Atlas okyanusu boyunca ilerleyecek.

Gana'dan Afrika k›tas›na ç›kan tutul-

ma gölgesi Nijerya ve Libya boyunca

Sahra çölünü geçerek Akdeniz'e ula-

flacak. Antalya k›y›s›ndan yurdumu-

za girecek olan tutulma gölgesi saatte

yaklafl›k 3250 km h›zla Ordu ilimize

kadar uzanan 165 km genifllikteki bir

hat üzerinde yoluna devam edecek.

Buradan Karadeniz'e geçecek olan tu-

tulma Gürcistan'da yeniden karaya

ç›karak Hazar Denizi'nin kuzeyi ve

Kazakistan'dan geçerek günbat›m›n-

da Mo¤olistan'da sona erecek. 

Ülkemizin rekabet gücünün artt›r›lmas› ve sür-
dürülebilir bir teknolojik geliflme h›z›n›n yakalan-
mas› aç›s›ndan kritik önem tafl›yan araflt›rma,
gelifltirme, Ar-Ge harcamas›, Ar-Ge personeli gi-
bi temel terimler için ülkemizde yayg›n bir dil
ve kavram birli¤i bulunmamaktad›r. Kamu ku-
rum ve kurulufllar›n›n, üniversitelerin, özel sek-
törün ve toplumun di¤er kesimlerinin bu kav-
ramlara getirdikleri farkl› tan›mlar ve yükledikle-
ri özel anlamlar bütüncül ve sa¤l›kl› bir bilim ve
teknoloji politikas› yürütülebilmesi ve uluslara-
ras› karfl›laflt›rmalar›n yap›labilmesi aç›lar›ndan
zorluklar oluflturmaktad›r.

Bu sebeple, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
(BTYK) 10 Mart 2005 tarihindeki 11. toplant›s›nda
“tüm bu çal›flmalar ›fl›¤›nda ve Avrupa Birli¤i mük-
tesebat›na uyum çerçevesinde, Frascati, Oslo
ve Canberra K›lavuzlar›’n›n tüm kamu kurum ve
kurulufllar›nda Ar-Ge istatistiklerinin toplanmas›,
Ar-Ge ve Ar-Ge deste¤i kapsam›na giren konula-
r›n belirlenmesi ve ilgili di¤er hususlarda referans
olarak kullan›lmas›na ve k›lavuzlar›n toplumun ilgi-
li kesimleri taraf›ndan benimsenmesi için yayg›n-
laflt›rma çal›flmalar› yapmak üzere TÜB‹TAK’›n gö-
revlendirilmesine” karar vermifltir.        

Bu karar gere¤ince, kurumumuz da verece¤i
tüm Ar-Ge desteklerinde bu k›lavuzlar› referans
olarak kullanacakt›r. Bu k›lavuzlardaki Ar-Ge, yeni-
lik ve ilgili di¤er tüm kavramlar›n tan›mlar›, kuru-
mumuz desteklerinde d›fl›na ç›k›lamayacak ge-
nel çerçeveyi vermekte olup, kurumumuz politi-
ka öncelikleri do¤rultusunda K›lavuzlarda Ar-Ge
veya yenilik olarak tan›mlanan baz› faaliyetlere
destek vermeyebilir. K›lavuzlar›n kullan›m›nda bu
hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayr›ca kararda TÜB‹TAK’a verilen görev çerçe-
vesince, OECD taraf›ndan haz›rlanan Frascati K›-
lavuzu Türkçe’ye çevrilmifltir. Yine bu görev ge-
re¤ince, Kas›m 2005’te OECD taraf›ndan yay›m-
lanan Oslo K›lavuzu 3. Bask›s› da Türkçe’ye çev-
rilerek bast›r›lm›flt›r.

Oslo K›lavuzu’nun ve di¤er k›lavuzlar›n elektronik
sürümleri http://www..tubitak.gov.tr/destek-
ler/taral/kilavuz.htm internet adresinden yay›m-
lanmaktad›r.

Oslo Klavuzu Bas›ld›

Türkiye için tam tutulma hatt›



6

Sanat Bilimle Bulufltu

Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlü¤ü Modern Dans Toplulu¤u
(MDT) ve TÜB‹TAK iflbirli¤iyle, “Sessiz
Ad›mlar” isimli Modern Dans Perfor-
mans›’nda, sanat ve bilimi buluflturan
çal›flman›n ilk örne¤i sunuldu. 

MDT’nin yeni sanat anlay›fl›n›n ilk ürünü olan “Sessiz

Ad›mlar”, Ocak ay› içerisinde ilk gösterisini yapt›. Daha

önce “‹ki” adl› programda yer alan, koreografisini Bürge

ÖZTÜRK'ün haz›rlad›¤› “Kontrol” yeniden düzenlererek,

Alpaslan KARADUMAN'›n koreografisini haz›rlad›¤› “Ka-

y›p Renkler” ile birlefltirildi ve iki perdelik ça¤dafl dans

performans›n› oluflturdu. 

TÜB‹TAK’›n sahne tasar›m›na katk›da bulundu¤u ve için-

de dans, tiyatro, resim, müzik, opera gibi farkl› sanat dal-

lar›ndan örnekler bulunduran “Kay›p Renkler”, günü-

müzde bireysel ve toplumsal olarak sahip oldu¤umuz an-

cak de¤erlendiremedi¤imiz artistik - kültürel renkleri or-

taya ç›karmaya çal›fl›yor. Klasik piyano parçalar›n› profes-

yonel düzeyde çalan bir dansç› ile bilimsel yöntemlerle

gelifltirilmifl sahne tasar›mlar›n›n bir arada sunuldu¤u

gösteri, sanat›n farkl› dallar›n›n birbirleriyle ve bilimle

bütünleflmesi aç›s›ndan güzel bir örnek oluflturuyor. 

TÜB‹TAK’›n sahne tasar›m›na yönelik çal›flmas›, Aral›k

2005’de, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM)

Baflkan Dan›flman› Doç. Dr. Sunullah ÖZBEK liderli¤inde,

Malzeme Enstitüsü (ME) ile bir ekip oluflturulmas›yla bafl-

lad›. Ekip taraf›ndan yürütülen çal›flmalar sonucunda,

benzerlerine göre daha dayan›kl› ve esnek bir köpük üre-

tildi. Gösteriden önce, köpü¤ün görüntü kayd› al›nd› ve

bu kay›t, MDT taraf›ndan montajland›. Çal›flma 4 Ocak

2006 tarihinde Ankara Opera Sahnesi’nde yap›lan ilk gös-

terimde yaklafl›k 400 sanatsever ile bulufltu. 21 ve 26

Ocak 2006 tarihlerindeki Ankara ve 30 Ocak 2006 tarih-

li ‹stanbul gösterilerinde de köpü¤ün yan› s›ra, Doç. Dr.

Sunullah ÖZBEK ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ifl-

birli¤i ile haz›rlanan ve içlerinde birbirine kar›flmayan özel

malzemelerin bulundu¤u cam yumurtalar kullan›ld›. 

MAM Baflkan Dan›flman› Doç. Dr. Sunullah ÖZBEK, bu

çal›flmalar›n bafllang›ç niteli¤i tafl›d›¤›n› ve ilerisi için

önemli projelerin haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤›n› söyledi. Al-

paslan KARADUMAN da, TÜB‹TAK ve MDT iflbirli¤inin

bilim ve sanat aras›ndaki köprüyü kurmak ve gelifltirmek

için ilk ad›m oldu¤unu kaydetti. Yak›n  gelecekte, daha

kapsaml›, uzun soluklu ve araflt›rma içeren bir projenin

hayata geçirilmesinin planland›¤›n› belirtti.

Sessiz Ad›mlar’›n gösteri tarihleri için: 

www.dobgm.gov.tr
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“Kültür Envanteri Sorgulama Projesi” Bafllat›l›yor

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan, kültür varl›klar› envanter bilgilerinin
paylafl›lmas›na yönelik ortak bir giriflim bafllat›ld›.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, “Kültür Envanteri

Sorgulama Projesi” ad› alt›nda oluflturdu¤u giriflim,

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Türk Tarih Kurumu,

Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜB‹TAK Ulusal

Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi (ULAKB‹M) ile birlikte

gerçeklefltirilecek. 

Proje ile, bugüne kadar çeflitli kurumlar›n

gerçeklefltirdi¤i envanter çal›flmalar› ile derlenen

bilgilere ortak sorgulama yoluyla eriflme imkan›

sa¤lamak ve  kurumlar›n kültür envanteri

çal›flmalar›nda gerçeklefltirebilece¤i yinelenmeleri

ortadan kald›rmak hedefleniyor.

Kültür envanteri bilgilerinin paylafl›lmas›na yönelik

olarak bafllat›lan bu çal›flma için gerekli platformun

haz›rlanmas› kapsam›nda, ilgili kurumlar taraf›ndan

30 Aral›k 2006 tarihinde bir protokol imzaland›.

TÜB‹TAK ULAKB‹M,  bilgi teknolojileri ve bilgi hiz-

metleri konular›ndaki birikimiyle, bu projeye teknik

destek, yaz›l›m ve dan›flmanl›k hizmeti veriyor. Kültür

Envanteri Sorgulama Projesinin tüm arayüz ve arama

motoru yaz›l›mlar› ULAKB‹M Yaz›l›m Grubu taraf›n-

dan gerçeklefltirildi. Veri tabanlar›n›n düzenli ve gü-

venli olarak ULAKNET sunucular›na yüklenmesi  ile

ilgili elektronik altyap› deste¤i de ULAKB‹M teknik

ekibi taraf›ndan sa¤land›. Bu projede ULAKB‹M tara-

f›ndan verilen destek ve elde edilen bilgi birikiminin,

veritabanlar›n› elektronik ortamda açmak isteyen ka-
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AB 6. Çerçeve Programlar› Tan›t›m Faaliyetleri 
Devam Ediyor

ÇPM’nin Proje Yazma ve Yönetme 
Seminerleri:

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Müdürlü¤ü’nün

(ÇPM) 6. Çerçeve Program›’n›n (6.ÇP) tan›t›m›na yö-

nelik bafllatt›¤› faaliyetler devam ediyor.

ÇPM’nin 2006 y›l›nda düzenledi¤i etkinliklerin büyük bir

bölümü, özellikle Çerçeve Program›nda proje yaz›m› ve

yönetimine yönelik uygulamal› e¤itimleri kaps›yor. Bu e¤i-

timlerin ilki 15 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul Üniversite-

si’nde gerçeklefltirilmifl olup ikincisi 23 Ocak 2006 tarihin-

de Ayd›n Adnan Menderes Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Mu¤la Üniversitesi ile Ay-

d›n Sanayi Odas›, Denizli Sanayi Odas› ve Milas Sanayi

Odas›n›nda kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Ad› geçen e¤itim-

lerin ilk bölümü herkese aç›k olup ikinci bölümü ise 40

kadar kat›l›mc› ile s›n›rland›r›larak  yap›ld›. E¤itimde kat›-

l›mc›lara uygulamal› olarak proje yazma e¤itimi ve proje-

lerin nas›l yürütülece¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verildi. 

ÇPM’nin koordinatörlü¤ünü yapt›¤› ve Avrupa Ko-
misyonu taraf›ndan desteklenen TR-ACCESS projesi
kapsam›nda düzenlenen “Proje Yazma ve Yönetme
Seminerleri” önümüzdeki aylarda da farkl› illerde
gerçeklefltirilecek. 

fiubat ay›nda gerçeklefltirilmesi kesinleflen seminerler;

w Sakarya’ da  Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve  Kocaeli Üniversitesi’nin kat›l›m›yla, 

w ‹stanbul’da  Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde Beykent Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi

ve Kadir Has Üniversitesi’nin kat›l›m›yla,

w Trabzon’da ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sanayi 

odalar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflecek.  

ÇPM’nin Yapt›¤› Di¤er 
Faaliyetler:
Koordinatörlü¤ünü AB Genel Sekreterli¤inin yapt›¤›
Avrupa Birli¤i Entegrasyonu Destekleme Program›n›n
e¤itim bilefleni kapsam›nda, 27 Ocak 2006 tarihinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inde (TOBB) gerçek-
lefltirilen seminer program›nda “AB 6.ÇP ve KOB‹’le-
re Sa¤lanan Destekler” konusunda e¤itim verildi.

Bu etkinliklerden farkl› olarak, 25 Ocak 2006 tarihinde
Türkiye’de Çerçeve Programlar kapsam›nda proje yürüt-
me konusunda oldukça fazla deneyimi olan ODTÜ Ö¤-
retim Üyesi Prof. Dr. Asuman Do¤aç ile ÇPM çal›flanla-
r›, TÜB‹TAK B‹LTEN’de düzenlenen bir toplant›da bir
araya gelerek bilgi paylafl›m›nda bulundular.

ÇPM’nin SustDev tematik alan›nda ortak olarak yer ald›-
¤› ERA-ENV projesi kapsam›nda 6-7 fiubat 2006 tarih-
lerinde, ‹zmir’de ikinci e¤itim semineri “Çevre” konu-
sunda düzenlendi. ‹ki gün süren seminerde 6. ve 7. Çer-
çeve Programlar› tan›t›larak, proje haz›rlama, sunma,
proje yönetimi ve finansal konular›nda sunumlar yap›l-
d›. Ayr›ca Sürdürülebilir Kalk›nma, Küresel De¤iflim ve
Ekosistemler (SustDev), Uluslararas› ‹flbirli¤i Etkinlikle-
ri (INCO) ve Politikalara Bilimsel Destek (SSP) alanla-
r›nda çevre bafll›¤› alt›nda yararlan›labilecek ça¤r›lar
hakk›nda bilgi verildi.
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TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Müdürlü¤ü Serbest Çal›flan
Çevirmen ve Redaktör Havuzunu Geniflletiyor...

Çok iyi derecede ‹ngilizce ve

Türkçe bilen, deneyimli, ‹ngilizce

bilgisini KPDS (en az 90), TOEFL

(eski sisteme göre TOEFL en az

600, yeni sisteme göre TOEFL en

az 250) veya IELTS (en az 8) so-

nuçlar›yla ve/veya daha önce yap-

t›¤› çeviri/redaksiyon çal›flmalar›y-

la (en az bir adet) belgeleyebilen

adaylardan, ayn› zamanda afla¤›da-

ki özelliklere sahip olmalar› da

bekleniyor.

Çevirmenler için:
w Bir metni ‹ngilizceden Türkçeye, 

Türkçe dilbilgisine, sözdizimine, 

yaz›m kurallar›na uygun olarak 

çevirebilmek.

w Çeflitli kaynaklardan (sözlük, 

ansiklopedi, ‹nternet vb.) iki dilde de

araflt›rma yapabilmek.

w Redaktörle uyumlu çal›flmak.

Redaktörler için:
w Özgün metni ve çeviri metni 

karfl›laflt›rarak çevirinin do¤rulu¤unu 

ve Türkçeye uygunlu¤unu kontrol 

etmek.

w Çeflitli kaynaklardan (sözlük, 

ansiklopedi, ‹nternet vb.) iki dilde de

araflt›rma yapabilmek.

w Çevirmenle uyumlu çal›flmak.

‹lgilenenlerin güncel bir özgeçmifl

ile, insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr

adresine baflvurmalar› rica olunur.

Koflullara uygunluk aç›s›ndan ya-

p›lacak bir ön eleme ve s›ralama-

n›n ard›ndan mülakat yap›lacak ve

çevirmen adaylar›ndan deneme

çevirisi, redaktör adaylar›ndan de-

neme redaksiyonu istenecektir.

Ancak bu aflamalardan geçmifl ol-

mak ilgililer için kazan›lm›fl hak

oluflturmayacak ve TÜB‹TAK nihai

karar› vermekte serbestli¤e sahip

olacakt›r. Bu ilanda yer almayan

konularda TÜB‹TAK Yay›n Yönet-

meli¤i hükümleri geçerlidir.

Çeviri ücretinin 
hesaplanmas› ve ödeme:
Popüler Bilim Kitaplar›n›n (26

Aral›k 2005 tarihinden itibaren)

yap›lan her bask›s›nda çeviri ücre-

ti ödenmektedir.

Çeviri ücretinin hesaplanmas›n-

da, çeviri kitaptaki her 200 keli-

me bir sayfa olarak kabul edilir.

Her sayfa için ödenecek birim çe-

viri ücreti 7,70 YTL’dir. Birim çe-

viri ücreti gerekirse her y›l yeni-

den belirlenir.

‹lk 2500 adetlik bask› için toplam

çeviri ücreti, kitaptaki toplam ke-

lime say›s›n›n 200’e bölünmesiyle

bulunan say›n›n 200 kelime için

verilen birim çeviri ücretiyle çar-

p›lmas›yla bulunur. Sonraki her

2500 adetlik dilim için, toplam

çeviri ücretinin yüzde 25’i tuta-

r›nda ödeme yap›l›r. Örne¤in:

20.000 kelimelik (100 sayfa) bir

çeviri için ilk 2500 adet bask›da

brüt 770 YTL, sonraki her 2500

adet bask›da brüt 192 YTL öde-

nir. Kitaplar›n ilk bask›s› genel-

likle 10.000 adet yap›lmaktad›r.

Bu durumda çevirmene ilk

10.000 adet bask› için brüt 1346

YTL ödenmektedir. Çeviri ücret-

leri, her bask›dan sonra harcama

pusulas› karfl›l›¤› peflin olarak

ödenir.

Redaksiyon ücretinin 
hesaplanmas› ve ödeme:
Redaksiyon ücreti olarak, ilk

10.000 adet bask›ya ödenen çevi-

ri ücretinin % 35’i ödenir. Redak-

siyon ücreti, yap›lan ilk 10.000

adet bask›dan sonra peflin olarak

ödenir.
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ABD Maryland Üniversitesi Uluslararas› ‹fller Bölümü Baflkan

Yard›mc›s› Dr. Saúl SOSNOWSKI, Maryland Üniversitesi

Ö¤retim görevlisi ve TÜB‹TAK Baflkan Dan›flman› Prof. Dr.

Yavuz ORUÇ ile birlikte, potansiyel iflbirli¤i alanlar›n› ortaya

ç›karmak amac›yla Türkiye’de çeflitli temaslarda bulundu.

‹lk olarak 16 Ocak 2006 tarihinde TÜB‹TAK Baflkan Vekili

Prof. Dr. Nüket YET‹fi’i ziyaret etti.

TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›lar› Prof. Dr. Ömer CEBEC‹, Prof.

Dr. Ömer ANLA⁄AN ve Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkan

Vekili Prof. Dr. Faruk AR‹NÇ’›n da bulundu¤u ziyaret

s›ras›nda, Türk ö¤rencilere Maryland Üniversitesi’nde bilim

ve mühendislik dallar›nda lisans e¤itimi imkan› sa¤lanmas›

konular› görüflüldü. 

Sabanc› Üniversitesi, ODTÜ ve Bo¤aziçi Üniversitesi’ni

ziyaret eden Dr. SOSNOWSKI, Bilkent Üniversitesi’nde de

“Kültür ve Demokrasi: Latin Amerika’dan Dersler Ç›karma”

konulu bir konuflma yapt›. 

TÜB‹TAK Gebze yerleflkesini de ziyaret eden Dr. Saúl

SOSNOWSKI, Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) Baflkan›

Önder YET‹fi ile görüflerek, bilimsel araflt›rmada iflbirli¤i için

potansiyel alanlar hakk›nda bildi ald›.

Maryland Üniversitesi’nden Dr. SOSNOWSKI TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti

TÜB‹TAK-Bilim ‹nsan› Destekleme Daire Baflkanl›¤› (B‹DEB)

taraf›ndan düzenlenen 2005 y›l› Ulusal Bilim Olimpiyatlar›

sonucunda baflar›l› olan ö¤renciler, Bodrum ve Ankara’da

yap›lan 2006 y›l› TÜB‹TAK-B‹DEB Uluslararas› Bilim

Olimpiyatlar› K›fl Yetifltirme Okuluna kat›ld›.

21 Ocak-4 fiubat 2006 tarihleri aras›nda düzenlenen k›fl

yetifltirme okulu, bilgisayar dal› için Ankara-ODTÜ’de, biyoloji,

fizik, kimya ve matematik dallar› için Mu¤la-Bodrum’da yap›ld›.

2006 y›l› k›fl okuluna bilgisayar dal›nda 6, biyoloji dal›nda 18,

fizik dal›nda 11, kimya dal›nda 24, lise matematik dal›nda 17

ve ilkö¤retim matematik dal›nda 9 ö¤renci kat›ld›.

Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› K›fl Yetifltirme Okuluna kat›lan

ö¤renciler aras›ndan seçilecek üstün baflar›l› ö¤renciler;

matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar alanlar›nda 2006

y›l›nda yap›lacak olan Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar›nda

Türkiye'yi temsil edecekler.

Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› K›fl Yetifltirme Okulu 
Bodrum ve Ankara’da Düzenlendi

TÜB‹TAK -B‹DEB taraf›ndan, 2006 y›l›nda son s›n›f lisans

ö¤rencilerine yönelik “2228 - Son S›n›f Lisans Ö¤rencileri ‹çin

Yurt ‹çi Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Program›”

bafllat›ld›. 

Üniversitelerimizin do¤a bilimleri, sa¤l›k bilimleri,

mühendislik dallar› veya sosyal bilimler alanlar›nda lisans

ö¤renimlerinin son s›n›f›nda olan ve mezun olduktan sonra

bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora

yapacak üstün baflar›l› ö¤rencilere karfl›l›ks›z burs verilecek.

Ayr›nt›l› bilgi için 

TÜB‹TAK’tan “Bursun Haz›r” Burs Program› 
“2228 - Son S›n›f Lisans Ö¤rencileri ‹çin Yurt ‹çi Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Program›”
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��� 15.08.2002 tarih ve 24847 say›l›
Resmî Gazete’de yay›mlanan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu
Yay›n Yönetmeli¤inin 12 nci maddesi
de¤ifltirildi.  26 Aral›k 2005 tarih ve 26035
say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi.

Daha fazla bilgi için: 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/ 

��� 2005 y›l›nda burs almaya hak
kazanan üniversite lisans bursiyerlerinin
Ekim, Kas›m ve Aral›k 2005 aylar›na ait

burslar›, Kredi ve Yurtlar Kurumu

taraf›ndan aç›lan banka hesaplar›na

yat›r›ld›.

Ayr›nt›l› bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bayg/krediyurtlar_odeme.pdf

��� 2006 Y›l› Ulusal Bilim Olimpiyatlar› ve

Ulusal ‹lkö¤retim Matematik Olimpiyat›

baflvurular› 13-27 Mart 2006 tarihleri

aras›nda kabul edilecektir. 

‹lgili formlar ve ayr›nt›l› bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bayg

��� 2006 Y›l› Ortaö¤retim Ö¤rencileri
Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas› için
son baflvuru tarihi 17 fiubat 2006. 

‹lgili formlar ve ayr›nt›l› bilgi için: 

http://www.tubitak.gov.tr/bayg

��� 10 fiubat 2006 tarihinden itibaren
Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar› Teflvik
Program›'na (UBYT) sadece TÜB‹TAK'›n
web sitesinden Online olarak baflvuru
yap›labilecektir. 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.tubitak.gov.tr/destekler/ubyt.htm

k › s a  k › s a . . .
k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .

k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .

k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .

k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .

k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .  k › s a  k › s a . . .

TÜB‹TAK taraf›ndan, proje önerilerinin

de¤erlendirilmesinde uygulanmakta olan “Panel Sistemi”ni

tart›flmak ve iyilefltirmek amac›yla, 20 Ocak 2006 tarihinde

TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda “Panel

Sistemi ‹yilefltirme Çal›fltay›” düzenlendi. 

De¤iflik üniversitelerden 50 panelistin kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen çal›fltayda, “Panel Süreci”, “Panelist Seçme

Kriterleri ve De¤erlendirme Formunun ‹yilefltirilmesi”

konular› ele al›nd›. Tam gün süren çal›fltay sonunda genel

bir de¤erlendirme yap›ld›. Ortaya konulan öneriler,

Araflt›rma Gruplar› Yürütme Komitesi toplant›lar›nda

de¤erlendirilerek,  fiubat ay› içerisinde düzenlenmesi

planlanan Grup Yürütme Komitesi Sekreterlerinin

kat›laca¤› “Koordinasyon Toplant›s›nda”

sonuçland›r›lacak.

TÜB‹TAK’ta “Panel Sistemi ‹yilefltirme Çal›fltay›” Düzenlendi

Halk›m›z›n, bilimin de¤iflik konular›n› uzmanlar›ndan

dinleyerek bilimsel düflünme, sorgulama ve tart›flma

olana¤›na kavuflmas› için TÜB‹TAK Bilim ve Teknik

Dergisi taraf›ndan bafllat›lan “Ayd›nlanma Yolunda

Bilim ve Teknik Konferanslar›” devam ediyor. Dileyen

herkesin yararlanabildi¤i hizmet sayesinde, merak

edilen sorular en yetkili ve konusunda uzman kifliler

taraf›ndan cevaplanarak, yanl›fl edinilen bilgiler, yerini

uzman görüflüne b›rak›yor. Konferanslar› yerinde

izleme olana¤› bulamayanlar ise istedikleri konferans›n

video çekimlerini cd halinde sat›n alabiliyorlar. 

TÜB‹TAK Merkez Binas›’nda gerçeklefltirilen etkinlik

kapsam›nda;

15 fiubat 2006 tarihinde saat 18:30’da, Bilim ve Teknik Dergisi Yay›n

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vural ALTIN taraf›ndan “Kriz Ortam›nda Enerji

Parametreleri: Türkiye” 

22 fiubat 2006 tarihinde, saat 18:30’da, Ankara Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Aziz EKfi‹

taraf›ndan “G›da Katk›lar› Güvenli mi?”

22 Mart 2006 tarihinde saat 18.30’da, Hacettepe Üniversitesi Spor

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar

ARITAN taraf›ndan “Spor ve Teknoloji”

konulu konferanslar verilecek.

Ayd›nlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konferanslar›

���
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