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‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

BTYK TOPLANDI

‹NG‹LTERE’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMES‹ YAPILDI

TÜRK B‹L‹M ‹NSANLARI TASSA YILLIK KONFERANSINDA BULUfiTU

AB 6. ÇP HAVACILIK VE UZAY TEMAT‹K ALANI START PROJES‹ KAPANIfi TOPLANTISI 

TÜB‹TAK-B‹LTEN’DE GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

GÜNEfiE TUTULDUK

TR-ACCESS PROJES‹ KURUMSAL ‹RT‹BAT NOKTALARI EfiGÜDÜM TOPLANTISI YAPILDI

EASIER PROJES‹ 13 MART 2006 

TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE ‹SPANYA KRALLI⁄I ARASINDA B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹

ANLAfiMASI ‹MZALANDI

TÜRK‹YE-UKRAYNA ORTAK ÇALIfiTAYI

TÜB‹TAK-EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü ‹fiB‹RL‹⁄‹

POPÜLER B‹L‹M K‹TAPLARINDAN “OLA⁄ANÜSTÜ BULUfiLAR”

4. BURSA K‹TAP FUARI 4-12 MART’TA YAPILDI
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Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN, toplant›n›n

aç›l›fl›nda bir konuflma yaparak flunlar› söyledi;

“2004 y›l› bir haz›rl›k y›l›yd›. Ar-Ge’ye tarihi bir kay-

nak ay›rarak bafllad›¤›m›z 2005 y›l› ise, sonuçlara

bak›nca memnuniyetle görüyorum ki, tam bir at›l›m

y›l› oldu. Bu performans› gerçeklefltiren TÜB‹TAK’›,

tüm kamu ve özel sektör kurulufllar›m›z› ve üniver-

sitelerimizdeki araflt›rmac›lar›m›z› samimiyetle teb-

rik ediyorum. Bilgi ile hayat› buluflturan, güçlü ve

sözü dinlenen bir Türkiye için bu at›l›m›n daha da

h›zlanarak ve güçlenerek devam etmesi gereklidir.

TÜB‹TAK, belirlenen strateji çerçevesinde 2005 y›-

l›nda büyük ifller baflarm›flt›r. Öncelikle araflt›rmala-

r› ve araflt›rmac›lar› desteklemek üzere k›sa sürede

dünya standard›nda sistemler kurulmufl, iflbirlikleri

gelifltirilmifltir. Sanayiinin, üniversitenin, kamu ku-

rulufllar›n›n önü aç›lm›flt›r.”

Baflbakan ERDO⁄AN 2003 y›l›nda araflt›rma alan›-

na 532 milyon YTL kaynak ay›rd›klar›n› belirterek;

“Bu y›l ise 1 milyar 280 milyon YTL ay›rm›fl durum-

day›z. Hükümet olarak göreve geldi¤imiz tarihten

bugüne bu kayna¤› 4,5 kat›na ç›karm›fl durumday›z.

TÜB‹TAK geçen sene verilen fonlar›n hemen

hepsini akademik, kamu ve sanayi araflt›rmalar› için

kulland›rm›flt›r. 2005 y›l›nda üniversitelerimize aka-

demik araflt›rmalar için ayr›lan 90 milyon YTL’nin

tamam› kullan›lm›flt›r. Sanayi Ar-Ge’mize destek

BTYK TOPLANDI

18.08.1983 tarih ve 77 say›l› Kanun Hükmünde Kararname

hükümlerine göre “Bilim ve teknoloji alan›ndaki araflt›rma

ve gelifltirme politikalar›n›n ekonomik kalk›nma, sosyal

geliflme ve milli güvenlik hedefleri do¤rultusunda tespit

edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sa¤lan-

mas›” amac›yla oluflturulmufl olan Bilim ve Teknoloji Yük-

sek Kurulu’nun (BTYK) onüçüncü toplant›s› 8 Mart günü

TÜB‹TAK-B‹LTEN’de yap›ld›.

4



olarak da TÜB‹TAK kaynaklar›ndan 75 milyon YTL, DTM

kaynaklar›ndan 57 milyon YTL olmak üzere toplam 132 mil-

yon YTL kulland›r›lm›flt›r. Hem savunma ve uzay alan›nda,

hem de kamu araflt›rmalar›nda da 36 milyon’ar YTL kulla-

n›lm›flt›r” dedi.

Baflbakan ERDO⁄AN sözlerine flöyle devam etti; “Bu alan›n

aktörlerinden beklentimiz ise, bir araya gelerek daha büyük

sinerji oluflturmalar›, do¤ru alanlarda daha fazla proje üret-

meleri ve gerçeklefltirmeleridir. Özellikle sanayiimiz, tekno-

loji ithalat› ve transferine dayanan üretimden vazgeçerek,

kendi gelifltirdi¤i özgün teknolojileri esas almal›d›r. Dünya

ile ancak böyle rekabet edebiliriz. K›sacas›, 2005 y›l› için

ay›rd›¤›m›z 416 milyon YTL’nin 323 milyon YTL’si araflt›rma-

lara aktar›lm›flt›r. Eminim ki bu y›l verilen ödenekle s›çrama

yapan Ar-Ge alan› hem ülke, hem Avrupa, hem de dünya

çap›nda daha da ileri bir konuma gelecektir.”

Baflbakan Tayyip ERDO⁄AN’›n ard›ndan söz alan TÜB‹-

TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Türkiye Araflt›r-

ma Alan›’n›n (TARAL) temel hedefleri do¤rultusundaki ge-

liflmeleri içeren sunumunda, Türkiye’nin özellikle sanayide

rekabet gücünü art›rmaya yönelik çal›flmalara h›z verdikle-

rini belirtti. Yap›lan de¤iflikliklerle giriflimcilerin baflvuru

süreçlerini kolaylaflt›rd›klar›n› vurgulayan Prof. Dr. Nüket

YET‹fi, “TÜB‹TAK olarak, h›zl› büyümenin ve yenili¤in loko-

motifi olan KOB‹’leri destekliyoruz. 1995’te TÜB‹TAK des-

tekleri için proje önerisi sunan firmalar›n yüzde 22’si KOB‹

iken, bu oran 2005 y›l›nda yüzde 64’e ulaflm›flt›r. Bafllatt›-

¤›m›z yenilik çal›flmalar›n› sürdürerek sanayimiz baflta ol-

mak üzere yurt çap›ndaki tüm kurulufllar›m›zda Ar-Ge fa-

aliyetlerini yayg›nlaflt›rma amac›nday›z” dedi. 

Sekreterya görevini TÜB‹TAK’›n yürüttü¤ü ve Baflbakan

Recep Tayyip ERDO⁄AN’›n baflkanl›k etti¤i toplant›da, da-

ha önce al›nan kararlara iliflkin geliflmeler aktar›larak, yeni

iki karar tasla¤› kabul edildi.

Buna göre;

n Ülkemizdeki iflletmelerin uluslararas› rekabet koflullar›-

na uyum sa¤layabilmesi ve performans›n›n art›r›lmas›

için, Ulusal Yenilik Sistemi’nin etkin bir flekilde çal›flmas›

gere¤i üzerinde duruldu. Bu ba¤lamda, Ulusal Yenilik Sis-

temi ile ilgili stratejik kararlar›n al›nmas›nda temel teflkil

eden ve uluslararas› karfl›laflt›rma yapmaya imkan veren

mevcut istatistiklerin iyilefltirilmesi ve eksik istatistiklerin

uluslararas› normlara uygun olarak üretilmesi amac›yla,

TÜ‹K, TÜB‹TAK ve di¤er paydafllar›n ortak olarak çal›fl-

mas›na karar verildi.

n Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi (2005-2010) çerçeve-

sinde 2006 y›l›nda TÜB‹TAK’›n Ar-Ge ödene¤ini proje ve

programlara da¤›t›rken izleyece¤i esaslar belirlendi.

BTYK toplant›s›nda ele al›nan konular ve 

kararlar ile daha detayl› bilgi için: 

www.tubitak.gov.tr/btpd/btyk 

5



‹ngiltere’de, a¤›rl›kl› olarak, uzay teknolojileri üzerine
faaliyet gösteren kurum ve kurulufllarla görüflmeler
yapmak amac› ile düzenlenen programa, TÜB‹TAK
Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Baflkan Yard›m-
c›s› Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN, Bilgi Teknolojileri ve
Elektronik Araflt›rma Enstitüsü (B‹LTEN) Müdür Ve-
kili Dr. U¤ur Murat LELO⁄LU, Baflkan Dan›flman› Dr.
Savafl BARKÇIN, Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM)
Baflkan Dan›flman› Dr. Sunullah ÖZBEK, Ulusal Elek-
tronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE)
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fikret HACIZADE, B‹L-
TEN Uydu Teknolojileri Grup Koordinatörü Yük.
Müh. Gökhan YÜKSEL ve AB 6.ÇP Ulusal Koordina-
tör Yard›mc›s› Hüseyin GÜLER kat›ld›.

TÜB‹TAK heyeti, seyahat kapsam›nda, Office of Sci-
ence and Technology (OST), British National Space
Centre (BNSC) ve uzay alan›nda önde gelen EADS
Astrium, QinetiQ, SSTL ve RAL kurulufllar›n›n yetkili-
leriyle çeflitli temaslarda bulundu.

20 Mart’ta yap›lan OST ziyaretinde, ilk olarak, 7. Çer-
çeve Program› ve güvenlik konular› ile ilgili olarak ‹n-
giltere Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› yetkilisi Samant-
ha LAWRENCE ve BNSC Genel Müdürü Colin HICKS
ile bir araya gelen heyet, daha sonra OST Baflkan› Sir
David KING ile bir toplant› yapt›. Toplant›da OST’nin
yap›s› ve teknolojiye bak›fl aç›s›n› anlatan David
KING ayr›ca, bütçeden bilim ve teknolojiye ayr›lan
pay, OST taraf›ndan desteklenen konular, ‹ngilte-
re’deki araflt›rma kurumlar›, OST’nin faaliyetleri ve
7.ÇP çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.

TÜB‹TAK yetkilileri, ayn› gün yap›lan BNSC ziyare-
tinde tekrar Colin HICKS ile bir araya geldi ve mer-
kezin çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›. Görüflmelerde,
iki ülke aras›nda iflbirli¤i içinde gelifltirilebilecek
teknoloji projelerinin bafll›klar› belirlendi, yüksek li-
sans ve doktora seviyesindeki Türk ö¤rencilerinin
‹ngiltere’deki e¤itim imkanlar› ile gelifltirilebilecek
yeni mekanizmalar ele al›nd›. Toplant›da ayr›ca, iki
ülkenin bilim insanlar›n›n ortak bir çal›fltayda, pro-
jeler üretmek ve bilgi al›flveriflinde bulunmak ama-
c›yla, 2006 y›l› içinde bir araya gelmesi hususunda

görüfl birli¤ine var›ld›. Çal›fltay konular›n›n, 7.ÇP’nin
güvenlik ve uzay temalar› üzerinde yo¤unlaflmas›
planlan›yor. 

TÜB‹TAK heyetinin ‹ngiltere program›, 21 Mart’ta
European Aeronautic Defence and Space Company
(EADS) Astrium ziyareti ile devam etti. EADS’nin ifl-
leyifli, alt kurulufllar›, teknolojik yetkinlikleri, yürüt-
tü¤ü projeler ve Galileo Projesi’ndeki rolü hakk›nda
bilgi alan Heyet, 22 Mart’ta QinetiQ yetkilileri ile bir
araya geldi. 

‹NG‹LTERE’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI

TÜB‹TAK Heyeti, ‹ngiltere’nin Bilim ve Yenilikten Sorumlu

Müsteflar› Lord SAINSBURY’nin daveti üzerine, 19-24 Mart

2006 tarihlerinde ‹ngiltere’ye gitti.

OST, ileri düzeyde fen, mühendislik ve teknoloji konular›n› destekleyen
ve bunlar› toplumun ve ekonominin yarar›na sunan bir kurulufl. Özellik-
le parçac›k fizi¤i, astronomi, biyoloji, biyoteknoloji ve mühendislik ko-
nular›na a¤›rl›k veren OST’nin yat›r›m planlar›, ‹ngiltere’yi bekleyen
riskler göz önünde bulundurularak yap›l›yor. OST’nin, 7.ÇP görüflmele-
ri için Brüksel’de sabit bir ofisleri bulunuyor. 

Daha fazla bilgi için: http://www.ost.gov.uk

BNSC’nin görevleri, sivil uzay faaliyetlerini koordine et-
mek, akademik araflt›rmalar› desteklemek, ‹ngiltere’nin
uzay endüstrisini beslemek ve ‹ngiltere’nin  uzay bilim-
lerindeki yeteneklerini art›rmaya ve bu çal›flmalar› uygu-
lanabilir faydaya dönüfltürmeye çal›flmak olarak özetle-
nebilir. Bu do¤rultuda uzay› farkl› amaçlarda kullan›ma
yönelik politikalar gelifltiren BNSC’nin, 2006 ve ötesi
için vizyonu “Bilim, giriflimcilik ve çevre için uzay”... 

Ayr›nt›l› bilgi için: http://www.bnsc.gov.uk 

Uydu sistemlerinin tasar›m ve üretiminde dünya lideri
kurulufllardan biri olan EADS Astrium, Galileo projesin-
deki ana oyuncudur. Bütün sivil ve askeri iletiflimde,
yer gözetleme, bilim ve navigasyon programlar›nda
faaliyet gösteren EADS,  ulusal, uluslararas› ve ticari
kurulufllarla iflbirli¤i yap›yor. 

Ayr›nt›l› bilgi için: http://www.space.eads.net/ 

Galileo, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajans› (Eu-
ropean Space Agency-ESA) taraf›ndan yürütülen bir
“Uygu Navigasyon Sistemi” projesi. Proje ile, toplam 30
adet uydunun Dünya yörüngesine oturtularak, ulafl›m,
sosyal hizmetler, arama ve kurtarma çal›flmalar› gibi
alanlarda hizmet vermesi planlan›yor. ‹lk uydusu 2005 y›-
l›nda gönderilen Galileo Projesi’nin 2010 y›l›nda tamam-
lanmas› öngörülüyor. Sistem, sivil kullan›m›n bir sonucu
olarak, savafl zamanlar›nda dahi kullan›mda olacak. 

Ayr›nt›l› bilgi için: http://europa.eu.int/

comm/dgs/energy_transport/galileo/index.htm 
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QinetiQ tesislerindeki uçak hangarlar›, yer istas-
yonlar› ve test odalar›n› inceleyen TÜB‹TAK yetkili-
leri, QinetiQ’in ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤› için ge-
lifltirdi¤i (Ministry of Defence-MOD) askeri araçlar,
çok yönlü gözetleme sistemleri ve insans›z sualt›
tafl›tlar›, TOPSAT ve High Altitude Long Endurance
(HALE) projeleri ve teknolojik yetkinlikleri hakk›n-
da bilgi ald›. 

TÜB‹TAK Heyeti daha sonra, B‹LSAT Projesinde TÜ-
B‹TAK-B‹LTEN ile birlikte çal›flan Surrey Satellite
Technology Ltd (SSTL)’yi ziyaret etti.

23 Mart’ta da Rutherford Appleton Laboratory
(RAL) ziyaretinde bulunan TÜB‹TAK yetkilileri,  la-
boratuvar›n yap›s› ve iflleyifli hakk›nda bilgi ald›.
RAL’de kurulan Diamond sinkrotronunun tan›t›ld›¤›
gezi s›ras›nda, yetkililer, Diamond ile çal›flmak iste-
yen Türk araflt›rmac›lar için iflbirli¤ine haz›r oldukla-
r›n› belirttiler.

Dünyan›n önde gelen savunma teknolojileri ve güvenlik flirketlerinden
biri olan QinetiQ bünyesinde 8000 bilim insan› görev yap›yor.

Ayr›nt›l› bilgi için: http://www.qinetiq.com

‹ngiltere’deki Surrey Üniversitesi kampüsünde yer alan SSTL, küçük
uydular konusunda dünya çap›nda söz sahibi olan bir firma. 1980’li y›l-
lardan beri bu alanda çal›flmalar yapan SSTL, bugüne kadar 20’den
fazla küçük uyduyu üretti ve baflar›yla uzaya yerlefltirdi.

Council for the Central Laboratory of the Research
Councils (CCLRC) bünyesinde bulunan RAL, ‹ngilte-
re’nin bilim ve teknoloji konusundaki ana merkezlerin-
den biri. BNSC’nin ortaklar›ndan biri olan RAL, pek
çok uzay program›n›n yönetimini yap›yor. Uzayda bu-
lunan optik sistemlerin tasar›mc›s› ve sa¤lay›c›s› da
olan RAL taraf›ndan, bu alanda 172 cihaz üretildi ve
uzaya gönderildi. 

Atom alt› parçac›klar› ay›ran sinkrotronlar ile, çok yo-
¤un x ve mor ötesi ›fl›nlar üretilir. Bu ›fl›nlar maddele-
rin içine ifller ve bilim insanlar›n›n çevremizdeki dün-
yay› atom ve moleküller ölçüsünde araflt›rmas›na im-
kan tan›r.

TOPSAT, MOD için gelifltirilmifl bir teknoloji gösterme uydusu. Hizmet
birimleri SSTL, görüntüleyicisi de RAL taraf›ndan üretilen uydu 2.5 m
PAN ve 5.0 m renkli görüntü çekebilme özelli¤ine sahip.
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Kuzey Amerika’daki Türk be-
yin gücünü Türkiye ile ilgili
konularda düflünmeye ve çö-
züm üretmeye teflvik edici bir
ortam oluflturmak ve Türkiye
ile ABD aras›nda bilimsel ve
teknolojik iflbirli¤inin geliflti-
rilmesi do¤rultusunda giriflim-
lerin bafllamas›na yard›mc› ol-
mak amac›yla düzenlenen
konferans›n aç›l›fl konuflmala-
r›n›, Türkiye'nin Washington
Büyükelçisi Nabi fiENSOY ve
TASSA Baflkan› Dr. Süleyman
GÖKO⁄LU yapt›lar.

Konferansa, dünyaca ünlü be-
yin cerrah› Prof. Dr. Gazi YA-
fiARG‹L, Türkiye’den 10 üniver-
sitenin rektörü ve ABD’de ya-
flayan seçkin bilim insanlar› ile
Amerika’n›n önde gelen bilim-
sel kurulufllar›n›n temsilcilerinin
yan› s›ra, TÜB‹TAK Baflkan Ve-
kili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, TÜ-
B‹TAK Baflkan Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Ömer CEBEC‹ ve Dr.
Güldal BÜYÜKDAMGACI ALO-
GAN, TÜB‹TAK Baflkan Dan›flman› Savafl BARKÇIN
ve Avrupa Birli¤i 6.ÇP Ulusal Koordinatör Yard›mc›s›
Hüseyin GÜLER kat›ld›lar. Konferans›n ilk gününün
ana konuflmac›s› olan TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof.
Dr. Nüket YET‹fi yapt›¤› konuflmada, dünyadan k›yas-
lamalar sunarak Türkiye’nin bilim ve teknoloji alan›n-
daki güncel durumuna de¤indi. Bilim ve teknoloji ala-
n›nda ülkemizde bafllat›lan at›l›ma dikkat çeken Prof.
Dr. YET‹fi, bu at›l›mda yurt d›fl›nda yaflayan Türk bi-
lim gücünün kat›l›m›n›n önemli oldu¤unu ifade ede-
rek, bu çerçevede TASSA ile iflbirli¤ine önem verildi-
¤ini, Kuzey Amerika’da Türk araflt›rmac›lar›n ülkemiz-
deki projelere kat›labilecekleri, yararlanabilecekleri
de¤iflik f›rsatlar oldu¤unu anlatt›.  

Teknik grup oturumlar›n›n yan› s›ra temalar›n› güncel
konular aras›nda bafl› çeken “bio” bilimlerin olufltur-
du¤u konferansta, dünyaca ünlü bilim insanlar› bio-
nanoteknoloji, bio-kimyasal fizik ve bio-t›p dallar›n-

daki bilimsel geliflmeleri ve
kendi çal›flmalar› ile bulufllar›-
n›n bilimin s›n›rlar›n› nas›l ge-
niflletti¤ini ve topluma nas›l ya-
rarl› uygulamalar› olaca¤›n› ak-
tard›lar. Geçti¤imiz y›l Ameri-
kan Bilimler Akademisine seçi-
len North Carolina Üniversite-
sinden Prof. Dr. Aziz SANCAR,
bulufllar›yla Amerikan bilim
sözlü¤üne nas›l yeni kelimeler
ekledi¤ini anlat›rken,  Science
dergisinin en baflar›l› genç bi-
lim insan› seçti¤i California
Üniversitesinden Dr. Ahmet
YILDIZ da  hücre içinde mole-
küler motorlar›n nas›l yürüdü-
¤ünü gösterdi.

Konferans›n ikinci gününün
ana konuflmac›s› ünlü beyin
cerrah› Prof. Dr. Gazi YAfiAR-
G‹L, yapt›¤› bulufllarla mikro
ameliyatlar›n önünü nas›l açt›-
¤›n›, gelifltirdi¤i uygulamalar›n
bugünkü sinir ve beyin ameli-
yatlar›n›n temelini nas›l olufl-
turdu¤unun örneklerini verdi.
Ayn› gün TÜB‹TAK Baflkan
Yard›mc›lar› Prof. Dr. Ömer
CEBEC‹ “Yüksek Ö¤renimde
Yeni Vizyon” bafll›kl› panelde,
Dr. Güldal BÜYÜKDAMGACI
ALOGAN da “ABD ve Türkiye
aras›nda sürdürülebilir bilimsel
bir köprü oluflturmadaki çaba-
lar›n gelifltirilmesinde TÜB‹-
TAK’›n rolü” bafll›kl› panelde
konuflmac› olarak yer ald›lar.

Türkiye’den kat›lan üniversite rektörleri de üniversite-
lerinin her türlü bilimsel geliflime ve ortak projeye aç›k
olduklar›n› belirtirken, TASSA’n›n organize etti¤i “Ko-
nuk Bilim ‹nsan› Projesini” de desteklediklerini yinele-
diler. Konferansa kat›lan flirket temsilcileri de Türki-
ye’de araflt›rma gelifltirme laboratuvarlar›n›n kurulma-
s› ve bilimsel çal›flmalar›n Türkiye’ye çekilmesi konu-
sundaki giriflim ve düflüncelerini aktar›rken, TASSA’n›n
aktivitelerine tam destek verdiklerini belirttiler.

Konferans süresince TÜB‹TAK ekibi ABD’de bulunan
Türk araflt›rmac›larla bir araya gelerek, Türkiye’deki
olanaklar hakk›nda bilgi verdi. Prof. Dr. Nüket YET‹fi,
ABD’deki araflt›rmac›lar›m›z› “Bilim Elçilerimiz” ola-
rak gördüklerini ifade ederek, bafllatt›klar› “TÜB‹TAK
Bilim Elçileri Uygulamas›nda” yer almaya davet etti. 

TASSA ve konferans hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için:

http://www.tassausa.org 

Vizyonu, Türkiye ve Amerika aras›nda

kal›c› bilim köprüleri kurmak olan TASSA

(Turkish American Scientists and Scho-

lars Association/Türk Amerikan Bilim

‹nsanlar› ve Akademisyenleri Derne¤i),

25-26 Mart 2006 tarihlerinde Philadelp-

hia Drexel Üniversitesinde düzenledi¤i

ikinci y›ll›k konferans›nda Türk bilim in-

sanlar›n› buluflturdu. 
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Türk Bilim ‹nsanlar› TASSA Y›ll›k Konferans›nda Bulufltu



Bulgaristan, Estonya, Fransa, Letonya,

Litvanya, Malta, Polonya, Romanya ve

Türkiye’de uygulanmakta olan START

projesinin kapan›fl toplant›s›, TÜB‹TAK

Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer

ANLA⁄AN’›n aç›l›fl konuflmas› ile bafllad›.

Toplant›, START projesinin koordinatörü

Bulgaristan’dan Dr. Tsvetan DACHEV

taraf›ndan proje ile ilgili bilgilerin

aktar›lmas› ve TÜB‹TAK-B‹LTEN Müdür

Vekili Dr. U¤ur Murat LELO⁄LU’nun

B‹LTEN’i anlatan sunumu ile devam etti. 

START projesine dahil olan ülkelerin sunumlar›n›n

d›fl›nda, havac›l›k alan›ndaki Teknoloji Platformu

ACARE (Advisory Council for Aeronautics

Research in Europe) ile ilgili  sunumu ASD

(AeroSpace and Defence Industries Association of

Europe) ASTERA program yöneticisi Luigi

BOTTASSO yapt›. BOTTASSO ayr›ca, ASD ve IMG4

ile ilgili Avrupa’da havac›l›k alan›ndaki stratejiler

hakk›nda bilgiler aktard›. Almanya – Münih

merkezli KOÇ Consulting firmas›n›n Genel Müdürü

Aydo¤an KOÇ, havac›l›k ve uzay alan› ile ilgili

olarak Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara

projelerinde Avrupa’da nas›l destek olunabilece¤i

ile ilgili bilgi verdi. 

Kapan›fl toplant›s›n›n ilk gününde, China Great Wall

Industry Corporation Uzay Bölümü Genel Müdürü

Fu ZHIHENG taraf›ndan yap›lan Çin Halk Cumhuri-

yeti’nin uzay alan›ndaki çal›flmalar›n›n anlat›ld›¤› su-

num oldukça ilgi çekti. Ayr›ca, Bilkent Üniversitesi

Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi ve Uzay Teknolo-

jileri Araflt›rma Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Ekmel ÖZ-

BAY’da nanoteknolojinin havac›l›k ve uzay alan› ile

kesiflen konular› ile ilgili yapm›fl olduklar› çal›flmala-

r› ve Bilkent Grubu’nun uzay alan›ndaki yap›lanmas›

ve çal›flmalar›yla ilgili bilgiler aktard›. ‹TÜ Uçak ve

Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Fevzi

ÜNAL da üniversitedeki araflt›rma faaliyetleri ile il-

gili bir sunum yapt›. ‹lk günün sonunda MilSOFT,

TA‹, TE‹ ve TAV’›n sunumlar›yla, Türkiye’nin havac›-

l›k ve uzay alan›ndaki potansiyeli, yurtd›fl›ndan ge-

len kat›l›mc›lara da aktar›ld›. 

Toplant›n›n ikinci gününde Teknosfer Ltd. Genel

Müdürü Özgür GÜRTUNA ISU (International Space

University) ile ilgili bilgi verdi. Ayr›ca, AeroLimak

Ltd. Genel Müdürü Selçuk ARDIÇ, Ankara Cyberpark

‹fl Gelifltirme Uzman› Reha DUMLU, TÜRKSAT

Baflkan Yard›mc›s› Dr. fienol DUMAN, GATE

Elektronik Genel Müdür Yrd. Atilla YEN‹DO⁄AN ve

ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i Bölüm

Baflkan› Prof. Dr. Nafiz ALEMDARO⁄LU da birer

sunum yapt›lar. 

Söz konusu ülkelerin AB 6. ÇP Havac›l›k ve Uzay

Ulusal ‹rtibat Noktalar›n›n, sanayi ve havac›l›k-uzay

alan›ndaki etkin kurumlar›n temsilcilerinin kat›ld›¤›

toplant›, ileride oluflabilecek proje ortakl›klar› aç›s›n-

dan oldukça yararl› oldu.

Avrupa Birli¤i (AB) 6. Çerçeve Program› (ÇP) Havac›l›k
ve Uzay Tematik Alan› START projesinin kapan›fl toplant›-
s› 16-17 Mart 2006 tarihlerinde TÜB‹TAK-B‹LTEN konfe-
rans salonunda gerçeklefltirildi. 
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AB 6. ÇP Havac›l›k ve Uzay Tematik Alan› START Projesi Kapan›fl
Toplant›s› TÜB‹TAK-B‹LTEN’de Gerçeklefltirildi



Tam Tutulma’n›n ülkemiz aç›s›ndan bir di¤er özelli-
¤i de, TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG), tutul-
ma hatt›n›n üzerinde olmas›yd›. 

Sakl›kent’te 2550 m.lik Bak›rl›tepe zirvesinde bulu-
nan TUG’da,  tam tutulma s›ras›nda, bugüne kadar
güneflle ilgili bilinmeyen birçok konu, tam olarak
incelendi. RTT150 teleskobuyla, bir dakikal›k süre
içinde, güneflin corona analizi yap›ld›. 

Ayr›ca, 40 santimetre çapl› teleskop yard›m›yla da
güneflin ay ile olan kontak temas zamanlar› ince-
lendi. Bu ifllemler, büyük çözünürlü¤e sahip dijital
kameralar vas›tas›yla kayda geçirildi.  

TUG’da yürütülen bu çal›flmalara, yerli ve yabanc›
bilim insanlar› da, gözlemevi d›fl›ndaki seyyar göz-
lem istasyonlar›ndan ald›klar› veri deste¤iyle kat›l-
d›. Özellikle TUG ile iflbirli¤i içinde olan NASA'n›n
100 kiflilik bilim ekibi, tutulmay› hem analiz etti,
hem de uydu yay›n› arac›l›¤›yla, Side Antik Tiyatro-
su’ndan ald›klar› tutulma görüntülerini bilim müze-
lerine ulaflt›rd›.

Tutulma, Türkiye hatt› üzerinden sorunsuz olarak
izlendi. Özellikle, uygun hava flartlar›n›n do¤al gü-
zelliklerle birleflti¤i Side-Manavgat, yabanc› bilim
insanlar›n›n ve tutulmay› izlemek isteyen turistlerin
ak›n›na u¤rad›. Exploratorium Bilim Müzesi de, tu-
tulmay› izlemek için Side’yi seçen gruplar aras›n-
dayd›.  

TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi taraf›ndan ayr›ca, 26-
29 Mart 2006 tarihlerinde, Side’de, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› E¤itimi Araflt›rma ve Gelifltirme Dairesi Bafl-
kanl›¤› (EARGED) deste¤i ile, fizik ve fen bilgisi ö¤-
retmenlerine yönelik “2006 Tam Günefl Tutulmas›
ve Astronominin Fen Bilimlerindeki Yeri Sempoz-
yumu-OGRSEM 2006” düzenlendi. Türkiye'nin  65
ayr› ilinden  112 ö¤retmen ve 12 ö¤rencinin kat›ld›¤›
sempozyumda TUG, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan bilim-
sel kurulufl ve üniversite temsilcileri taraf›ndan su-

GÜNEfiE TUTULDUK

En muhteflem do¤a olaylar›ndan biri olan tam günefl tutulmas›, 

29 Mart 2006’da gerçekleflti.

Tam Tutulma, Türkiye’de, Do¤u Karadeniz’den Bat› Akdeniz’e uzanan, 

yaklafl›k 165 km. geniflli¤inde bir kuflak üzerinde izlendi.
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Parçal› tutulmay› izleyen OGRSEM 2006 kat›l›mc›lar›, 

Side - Antalya

Tam tutulma an›, Side – Antalya



numlar yap›ld›. Sempozyum kapsam›nda, gökbilim
ve gökbilimin ö¤retimi hakk›nda genifl bilgi alma
imkan› bulan kat›l›mc›lar, geceleri de gözlemler ya-
parak gökyüzünü tan›d›lar.

Tam günefl tutulmas› etkinlikleri kapsam›nda ayr›-
ca, 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 tarihle-
rinde, “Solar and Stellar Physics Through Eclipses”
konulu uluslararas› toplant› düzenlendi. 

TUG’un bilimsel dan›flmanl›k, TÜB‹TAK Bilim ve
Teknik Dergisi’nin de bas›n ve teleskop ekipman
sponsoru olarak destek verdi¤i Tutulma Avc›lar› da
tam tutulma hatt› boyunca etkinlikleri görüntüledi-
ler, gözlemler ve gökbilim seminerleri düzenlediler. 
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Yüksek ay›rma güçlü tayf gözlemi s›ras›nda RTT150 Teleskobu Tam Tutulma an›nda gökyüzü, © 2006, TÜB‹TAK Ulusal 

Gözlemevi, Bak›rl›tepe - Antalya

Tam Tutulma an›, Side - Antalya

RTT150 Teleskobu, TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi, 

Bak›rl›tepe - Antalya



Toplant›n›n daha faydal›

geçmesi amac›yla 9 Mart

2006 tarihinde, s›n›rl› say›-

da K‹N’in kat›l›m›yla, “K‹N

Sisteminin ‹yilefltirilme-

si/Gelifltirilmesi” ve “Sana-

yinin/KOB‹’lerin Çerçeve

Programlar’a Kat›l›m›n›n Ar-

t›r›lmas›” bafll›kl› iki çal›fltay

yap›ld›. Çal›fltay sonuçlar›, 10 Mart 2006 tarihindeki

toplant›da kat›l›mc›larla paylafl›ld›. Toplant›da çal›fl-

tay sonuçlar›n›n yan› s›ra, proje kapsam›nda ÇPM ta-

raf›ndan kaydedilen geliflmeler, Ulusal Koordinasyon

Ofisi ve K‹N sistemi hakk›ndaki düflüncelerini almak

üzere K‹N’lerden kay›t s›ras›nda doldurmalar› istenen

anketin sonuçlar› ve AB 7. Çerçeve Program› hakk›n-

da bilgiler verildi. 

TÜB‹TAK ÇPM taraf›ndan 1 May›s 2004 tarihinden

bu yana yürütülen TR-ACCESS Projesi’nin amaçla-

r›ndan biri de, ülke çap›nda bilgi da¤›t›c›lar›n›n da-

hil oldu¤u bir a¤ oluflturmakt›r. Bu kapsamda, Ku-

rumsal ‹rtibat Noktalar›’n› biraraya getirerek önce-

likle K‹N sisteminin iflleyiflini, sorunlar›n› ve sistemi

gelifltirmek amac›yla düzenlenen K‹N Çal›fltay ve

Eflgüdüm Toplant›s›’ndan, elde edilen bilgiler çer-

çevesinde, önümüzdeki dönemde yap›lacak iyilefl-

tirme çal›flmalar› belirlendi. Bu çal›flmalar› da içe-

ren toplant› ile ilgili genel bir de¤erlendirme rapo-

ru, tüm Kurumsal ‹rtibat Noktalar› ve ilgili üniversi-

te, kurum ve kurulufl yöneticilerine iletilmek üzere

haz›rland›. 

TR-ACCESS Projesi kapsam›nda gerçeklefltirilen tüm

etkinlikler ile haz›rlanan bilgi/e¤itim dokümanlar›,

bültenler ve proje teklifi sunarken baflvurulabilecek

destek araçlar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için: 

URL: http://traccess.tubitak.gov.tr/

e-posta: traccess@tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Müdürlü¤ü (ÇPM)

taraf›ndan yürütülen TR-ACCESS Projesi “Kurumsal ‹rtibat

Noktalar› (K‹N) Eflgüdüm Toplant›s›” 10 Mart 2006

tarihinde TÜB‹TAK Mustafa ‹nan Konferans Salonu’nda

yap›ld›. 2004 tarihinde gerçeklefltirilen ilk toplant›n›n

devam› niteli¤inde; “AB 7. Çerçeve Program›’na Do¤ru”

bafll›¤›nda düzenlenen toplant›ya 80 K‹N kat›ld›. Proje

kapsam›nda ÇPM taraf›ndan kaydedilen geliflmelerin

aktar›ld›¤› toplant›da, AB 7. Çerçeve Program›'na yönelik
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TR-ACCESS PROJES‹
KURUMSAL ‹RT‹BAT NOKTALARI EfiGÜDÜM TOPLANTISI YAPILDI

TÜB‹TAK ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi ara-

s›ndaki iflbirli¤i çerçevesinde 13-15 Mart 2006 tarih-

lerinde, TÜSS‹DE Gebze yerleflkesinde bir çal›fltay

düzenlendi. 

Amac›, Türkiye ve Ukrayna kurulufllar› aras›nda bilim-

sel ve teknolojik iflbirli¤ini gelifltirmek ve özellikle mal-

zeme, uzay ve elektronik  alanlar›nda ortak projeler

üretmek olan çal›fltay, Ukrayna Büyükelçisi Mr. Olek-

sandr M‹SCHENKO ile TÜB‹TAK ad›na Baflkan Yard›m-

c›s› Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN’›n konuflmalar› ile aç›ld›.

Ukrayna’n›n çeflitli üniversite ve araflt›rma enstitüle-

rinden gelen 21 bilim insan›n kat›ld›¤› çal›fltaya, TÜ-

B‹TAK enstitülerinin araflt›rmac›lar› ile çeflitli üniver-

site ve Ar-Ge yapan özel flirket yetkilileri kat›ld›.

Çal›fltayda gelifltirilen proje fikirlerinden baz›lar›n›n,

önümüzdeki aylarda uygulama aflamas›na geçebil-

mesi için ortak çal›flmalar sürdürülmektedir.    

TÜRK‹YE-UKRAYNA ORTAK ÇALIfiTAYI

TÜB‹TAK ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi aras›ndaki iflbirli¤i çerçevesinde 13-15 Mart 2006

tarihlerinde, TÜSS‹DE Gebze yerleflkesinde bir çal›fltay düzenlendi.



Bu anlaflma ile, ülkeleraras› bilimsel ve teknolojik ifl-

birli¤inin eflitlik ve karfl›l›kl› yarar ilkelerine dayana-

rak geliflmesi ve güçlenmesi hedefleniyor. ‹flbirli¤i;

ortak araflt›rma, gelifltirme projeleri ve bunlar›n so-

nuçlar›n›n de¤iflimi ile bilim insan›, uzman ve araflt›r-

mac›lar›n de¤iflimini; ortak bilimsel toplant›, konfe-

rans, sempozyum, kurs, çal›fltay ve fuarlar›n düzen-

lenmesi ve bunlara kat›l›m›; bilimsel ve teknolojik bil-

gi ile belge de¤iflimini; araflt›rma, gelifltirme dona-

n›mlar›n›n ve bilimsel gereçlerin ortak kullan›m›n›; bi-

limsel ve teknolojik iflbirli¤inin karfl›l›kl› anlaflma so-

nucunda oluflturulabilecek di¤er flekillerini kaps›yor.

Anlaflma, TBMM yasama süreçlerinden geçtikten

sonra, gerekli onaylar tamamlanarak Resmi Gaze-

te'de yay›mlanmas› sonras›nda uygulamaya geçebi-

lecek ve taraflarca atanacak  temsilcilerden oluflan,

bir “Ortak Komite” kurulacak. 

Türk taraf› ad›na Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Abdullah GÜL ve  ‹spanya taraf› ad›na

D›fliflleri ve ‹flbirli¤i Bakan› Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE taraf›ndan, 3 Mart 2006

tarihinde Madrid’de “Bilimsel ve Teknolojik ‹flbirli¤i Anlaflmas›” imzaland›.
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TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE ‹SPANYA KRALLI⁄I ARASINDA B‹L‹MSEL VE
TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ ANLAfiMASI ‹MZALANDI

EASIER projesi, biliflim sektörü flirketlerinin Avrupa

araflt›rma projelerine kat›l›m›n› art›rmak üzere, Av-

rupa Komisyonu taraf›ndan desteklenerek, 12 ülke-

nin iflbirli¤i ile oluflturuldu. Projede, ülkemizi TÜB‹-

TAK, TAGES ve TBV temsil ediyor. Proje kapsam›n-

da, biliflim firmalar›na yönelik ülke içi e¤itimler des-

tekleniyor ve uluslararas› organizasyonlar ile Avru-

pa biliflim firmalar›yla iflbirliklerinin artt›r›lmas› he-

defleniyor.

Bu kapsamda, EASIER Projesi kapsam›nda 16 Avru-

pa ülkesinde paralel olarak bir çal›fltaylar zinciri yü-

rütülüyor. 13 Mart 2006 tarihinde, TÜB‹TAK Musta-

fa ‹nan toplant› salonunda  gerçeklefltirilen çal›fl-

tayda, AB Çerçeve Programlar› kapsam›ndaki Türk

biliflim firmalar›n›n, Avrupa’n›n araflt›rma ve tekno-

loji gelifltirme alan›nda sundu¤u hibe desteklerin-

den yararlanabilmesi amaçland›. Çal›fltayda, kat›-

l›mc›lar interaktif olarak proje teklifi yazma konu-

sunda anlat›lanlar› uygulad›lar. Ayr›ca, kat›l›mc› ya-

z›l›m KOB‹’lerine yetkinliklerinin ve çerçeve prog-

ram›ndan beklentilerinin soruldu¤u bir anket uygu-

land›. Anket sonuçlar› do¤rultusunda, KOB‹’lerimiz

ile proje kapsam›ndaki 12 ülke KOB‹’leri aras›nda

ortak çal›flmalar yürütülebilmesi amac›yla efllefltir-

me yap›lmas›na karar verildi.

Bunlara ek olarak, çal›fltayda 6. ve 7. Çerçeve Prog-

ramlar›yla, 7. Çerçeve Program›nda ICT ve STREP

Proje Teklifi Yazma konular›nda sunumlar yap›ld›.

Bilgilendirme çal›flmalar›n›n sonunda STREP Proje

Teklifi Yazma uygulamas› gerçeklefltirildi. Bu uygu-

lamada kat›l›mc›lar 6’flar kiflilik gruplara ayr›larak

proje teklifi haz›rlad›lar. Uygulamadaki amaç, farkl›

KOB‹’lerin bir araya gelerek ortak bir fikirde karar

k›lmalar›n› teflvik etmek ve çerçeve program› or-

takl›klar›ndaki gibi farkl› KOB‹’lerin iflbirli¤i içinde

çal›flmaya al›flmas›n› sa¤lamakt›.

Çal›fltaylar zinciri ‹zmir ve ‹stanbul’da da devam

edecek. EASIER Projesi çal›fltaylar›n›n genel amac›,

KOB‹’lerimizi, 7. Çerçeve Program›na Proje Teklifi

sunabilecek seviyeye getirmek ve uluslararas› orga-

nizasyonlarda 12 ülke KOB‹ temsilcileriyle yap›lan

ortak projelerde, çerçeve program› hakk›ndaki bilgi

seviyelerinin en üst düzeyde olmas›n› sa¤lamak.
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Emniyet Genel Müdürü

Gökhan AYDINER top-

lant›da yapt›¤› konufl-

mada, bilgiyi kullanma-

yan ve amaç edinme-

yenin baflar›l› olamaya-

ca¤›n› ve kaderine raz›

olup, geride kalaca¤›n›

ifade etti. Emniyet tefl-

kilat›n›n güçlü oldu¤u-

nu belirten AYDINER,

güçlü teflkilat›n, prob-

lemlerini bilen ve çö-

züm üreten bir teflkilat

oldu¤unu vurgulad›.

TÜB‹TAK Baflkan Vekili

Prof. Dr. Nüket YET‹fi

de yapt›¤› konuflmas›n-

da kurum olarak iki

önemli fonksiyonlar›n›n

oldu¤unu, bunlar›n üniversitelerde ve sanayi kuruluflla-

r›nda yap›lan bilimsel araflt›rmalara fon aktarmak ve

araflt›rma yapmak oldu¤unu belirtti. Prof. Dr. YET‹fi

Türkiye’de bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar›n yap›l-

mas›n›n zorunlu oldu¤unu ve tüm yüzy›llarda bilim ve

teknoloji konusunda iyi at›l›mlar yapan ülkelerin ege-

men oldu¤unu vurgulad› ve flöyle devam etti: “Türki-

ye’de bilim ve teknolojinin önündeki üç önemli engel

olan kaynak ayr›m›, bilim insan› yetersizli¤i ve bilim in-

sanlar›n›n araflt›rmada bulunmamas› afl›ld›. Bilim ve ak-

l›n seferber edilmesi laz›m. Hangi alanda bilim ve tek-

nolojiye ihtiyaç varsa di¤er paydafllarla birlikte payla-

fl›lmal›. Bunun için buraday›z.”

“Ortak Ak›l Toplant›s›”nda öncelikle temel amaç aç›k-

lanarak, tak›m olarak iletiflim, sorun çözümü ve strate-

ji üretilmesi konusunda uygulamal› çal›flmalar yap›ld›.

Daha sonra Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün güçlü ve

geliflmeye aç›k alanlar› ile f›rsat ve tehditleri belirlendi.

Bunlar›n do¤rultusunda ihtiyaç duyulan Ar-Ge projele-

rinin taslaklar› ile araflt›rma program› haz›rland›. Ayr›ca

bu projelerin yürütülmesi s›ras›nda karfl›lafl›labilecek

olas› sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri üretildi. 

Emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli yürütülebil-

mesi amac›yla Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve TÜB‹TAK iflbir-

li¤iyle 1-3 Mart 2006 tarihleri aras›nda TÜB‹TAK Gebze

Yerleflkesi’ndeki Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitü-

sü’nde (TÜSS‹DE) Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER

ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi baflkanl›-

¤›nda “Ortak Ak›l Toplant›s›” düzenlendi.  
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Do¤an›n iflleyifli hakk›nda

toplumu e¤itmenin bilim

adamlar›n›n görevlerinden

biri oldu¤unu düflünen

Frank ASHALL “Ola¤anüstü

Bulufllar”da, dönemlerinde

insano¤lunun dünyaya bak›-

fl›n› de¤ifltiren bulufllardan

baz›lar›n›n nas›l yap›ld›¤›n›,

temel bilimsel araflt›rmalar›n

insanl›¤a sa¤lad›¤› yararlar› sade bir dille anlat›-

yor. Okuyucuyu bilim adamlar›n›n ve kimi zaman

tesadüf ö¤esi de içeren bulufllar›n dünyas›nda bir

yolculu¤a ç›karan kitap, art›k hayat›m›z›n ufak bi-

rer ayr›nt›s› haline gelmifl pek çok geliflmenin as-

l›nda nas›l bilim adamlar›n›n inatla ifllerine sar›lma-

lar›, “tesadüfleri” de¤erlendirebilmeleri sayesinde

ortaya ç›kt›¤›n› bize gösteriyor.

Temel bilimsel araflt›rmalar›n insanl›¤a sa¤lad›¤›

ve sa¤layabilece¤i faydalar› ö¤renebilmemiz,

ürünlerini sürekli kulland›¤›m›z ama temel yap›s›n›

ço¤u zaman göz ard› etti¤imiz temel bilimsel arafl-

t›rmalar› kavrayabilmemiz ve  belki de gelecek ça-

l›flmalar›m›z için bir örnek olabilecek “Ola¤anüstü

Bulufllar” kitab› 7YTL fiyatla sat›fla sunuludu.

TÜB‹TAK Popüler Bilim

Kitaplar› Müdürlü¤ü Mart

ay›nda Frank ASHALL’›n

yazd›¤›, Türkçe’ye çeviri-

sini Gülgün SELAMO⁄LU-

nun yapt›¤› “Ola¤anüstü

Bulufllar” (Remarkable

Discoveries) adl› kitab›

yay›ma sundu.  

Popüler Bilim Kitaplar›ndan
“Ola¤anüstü Bulufllar”

4. Bursa Kitap Fuar›, 4 – 12 Mart tarihleri aras›nda

gerçeklefltirildi. Fuara TÜB‹TAK, Popüler Bilim Ki-

taplar›, Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk Dergileriyle

kat›ld›.  Geçen senelere göre yo¤un ilgi gören kitap

fuar›nda yaklafl›k 3500 Popüler Bilim Kitab› okurla-

ra ulaflt›.

4. Bursa Kitap Fuar› 4-12
Mart’ta Yap›ld›
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BTYK TOPLANDI n ‹NG‹LTERE’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI n

TÜRK B‹L‹M ‹NSANLARI TASSA YILLIK KONFERANSINDA BULUfiTU n AB 6. ÇP HAVACILIK VE

UZAY TEMAT‹K ALANI START PROJES‹ KAPANIfi TOPLANTISI TÜB‹TAK-B‹LTEN’DE GERÇEKLEfi-

T‹R‹LD‹ n GÜNEfiE TUTULDUK n TR-ACCESS PROJES‹ KURUMSAL ‹RT‹BAT NOKTALARI EfiGÜDÜM

TOPLANTISI YAPILDI n EASIER PROJES‹ 13 MART 2006 n TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE ‹SPANYA

KRALLI⁄I ARASINDA B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ ANLAfiMASI ‹MZALANDI n TÜRK‹YE-

UKRAYNA ORTAK ÇALIfiTAYI n TÜB‹TAK – EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü ‹fiB‹RL‹⁄‹ n POPÜLER

B‹L‹M K‹TAPLARINDAN “OLA⁄ANÜSTÜ BULUfiLAR” n 4. BURSA K‹TAP FUARI 4-12 MART’TA YAPILDI

Say›sal Kay›t, Arfliv ve Analiz Sistemi Projesi Sözleflmesi ‹mzaland› n “25. Enerji Verimlili¤i Haftas›” Etkinlikleri 

Düzenlendi n TÜB‹TAK’tan Formula G – 2006’ya Güçlü Start n TASSA Y›ll›k Konferans› Yap›l›yor n TÜB‹TAK’da

Havac›l›k ve Uzay Koordinasyon Toplant›s› Düzenlendi n Türkiye Araflt›rmac› Katalo¤u Güncelleniyor

n Prof. Dr. Nüket YET‹fi, “Bilimsel Araflt›rman›n Özgürlü¤ü Dünya Kongresi”ne Kat›ld› n TÜB‹TAK - B‹LTEN ISPRS

Çal›fltay›na Ev Sahipli¤i Yapt›... n “Medeniyetler ‹ttifak›nda Kad›n” Kongresi Yap›ld› n BTYK Toplan›yor 

Tam Günefl Tutulmas› 29 Mart 2006’da Gerçekleflecek n Oslo Klavuzu Bas›ld› n Sanat Bilimle Bulufltu n Kültür

Envanteri Sorgulama Projesi” Bafllat›l›yor n AB 6. Çerçeve Programlar› Tan›t›m Faaliyetleri Devam Ediyor

n TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Müdürlü¤ü Serbest Çal›flan Çevirmen ve Redaktör Havuzunu Geniflletiyor... 

n Maryland Üniversitesi’nden Dr. SOSNOWSKI TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti n Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› K›fl

Yetifltirme Okulu Bodrum ve Ankara’da Düzenlendi n TÜB‹TAK’tan “Bursun Haz›r” Burs Program› n K›sa k›sa... 

n TÜB‹TAK’ta “Panel Sistemi ‹yilefltirme Çal›fltay›” Düzenlendi n Ayd›nlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konferanslar›

2005 Y›l› Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri Sahiplerine Verildi n 2005 Y›l› Descartes Ödülüne Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY

Lay›k Görüldü n Gelece¤in Bilim ‹nsanlar› Ödüllerini Ald›.. n Gelenekselleflen Teknoloji Ödülleri’nin Alt›nc›s›

Sahiplerini Buldu… n TÜB‹TAK’tan Çarp›c› Araflt›rma n TÜB‹TAK, EuroHORCs Üyeli¤ine Kabul Edildi n TÜB‹TAK

ve Fransa D›fliflleri Bakanl›¤› Aras›nda “Ortak Komite” Toplant›s› Yap›ld› n Ukrayna Ankara Büyükelçisi 

TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti n PARDUS 1.0 Ç›kt› n ULAKB‹M, Elektronik Bilgi Kaynaklar›na Eriflim Hizmetlerine Yeni

Bir Boyut Kazand›rd› n MSB’nin Dört Projesinin Sözleflmesi ‹mzaland› n TÜB‹TAK Baflkanl›k Bünyesinde ‹lk 

Oryantasyon Program› Gerçeklefltirildi n TÜB‹TAK MAM ‹SO 14001 Belgesi Ald› n Enstitülerimiz nnnn EE nnnn ENERJ‹

ENST‹TÜSÜ n “Türkiye’de Biyodizel Üretimindeki Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler” Çal›fltay› Düzenlendi

n 10. “Türkiye’de ‹nternet” Konferans› yap›ld› n K›sa k›sa...

Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesini Ziyaret Etti n Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakan› Dr. M. Hilmi GÜLER TÜB‹TAK-MAM’› Ziyaret Etti n TÜB‹TAK ve TASSA Ortak Güz Çal›fltay› Düzenlendi 

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

Foresight for Organizers-Organizatörler ‹çin Teknoloji Öngörüsü” E¤itimi TÜSS‹DE’de Düzenlendi n Türkiye

Cumhuriyeti ve Tayland Krall›¤› Aras›nda Bilimsel ve Teknolojik ‹flbirli¤i Anlaflmas› n Jeolojik Kaynakl› Tehlike

ve Afetleri Araflt›rma Toplulu¤u Kuruldu n TÜSS‹DE “Ar-Ge Mühendisli¤i Uzmanl›k Sertifika Program›”n›n 

Sekizincisini Gerçeklefltirdi n AB 6. Çerçeve Program› CASES Projesi n Enstitülerimiz nnnn YDBE nnnn YER ve DEN‹Z

B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ n Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buluyor... n K›sa k›sa...

TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri Düzenlendi n TÜB‹TAK-B‹LTEN ve Satrec Initiative Aras›nda 

Sözleflme ‹mzaland› n AB Tam Üyelik Müzakereleri Tarama Toplant›lar› Bafllad› n AB 6. Çerçeve Program› 

MC-WAP Projesi n AB 6. Çerçeve Program› NetBioCof Projesi n TÜB‹TAK Bursunu Almaya Hak Kazananlar  

Belli Oldu n TÜB‹TAK Merkez ve Enstitüler Stratejik Planlama Çal›flmas› Yap›ld› n TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› 

Seçme ve De¤erlendirme Kriterleri Çal›fltay› Yap›ld› n Enstitülerimiz nnnn ME nnnn MALZEME ENST‹TÜSÜ n SSM-2005 

Uluslararas› Savunma Sanayii Konferans› Düzenlenecek n “Technology Foresight for Organizers” E¤itimi 

Düzenleniyor n Popüler Bilim Kitaplar›’n›n 206’nc› kitab› okuyucusuyla bulufltu: “Çevremizdeki Fizik” n K›sa k›sa...
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