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Nihat Ergün
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Hedefimiz Dünya ile Rekabet Edebilen Bir Türkiye…

Bilim ve Teknoloji de Büyük Bir Atılım İçerisindeyiz

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan ekonomilerin bilim, teknoloji
ve yenilik eksenli olduğunu görüyoruz. Bugün dünyada en çok milli gelir elde
eden ülkelerin, en çok beyin gücüne sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
refah seviyesi yüksek bir ekonomi için ulusal Ar-Ge ve yenilik sistemimizin
güçlendirilmesi gerektiği bir gerçektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak bu gerçeklerden hareketle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve
Hükümetimizin desteğini alarak, her alanda dünyayla rekabet edebilen bir
Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), misyonu
doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan paydaşların projelerini
ve bilim insanlarını desteklemekte, kendisine bağlı merkez ve enstitülerinde
ülke öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, ülkemizdeki ve
bölgemizdeki sorunların çözülmesi, rekabet gücümüzün artması ancak bilim
ve teknolojinin ışığında yol almakla mümkündür. Hedeflerimize ulaşmak için
bilim ve teknolojinin tüm aktörleri ile ortaklık ve etkileşim içinde çok önemli
gördüğümüz bir atılım içindeyiz. Artık Türkiye olarak kendi uydumuzu ve
kendi savunma sistemlerimizi üretiyor, en gelişmiş ülkelere ve NATO gibi
kurumlara bile yüksek teknolojili ürünler satabiliyor, yeni destek ve teşvik
mekanizmaları oluşturarak kamu, üniversite ve sanayi işletmelerinin Ar-Ge
çalışmaları ile katma değeri yüksek ürünler geliştirmesini sağlıyor, verdiğimiz
burslarla yurtiçi ve yurtdışındaki bilim insanlarımızla beyin gücümüzü
artırıyor, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak teknoloji ve sistemleri ülke
hizmetine sunuyoruz. Bütün bu başarılarımız uluslararası alanda da takdir
ve heyecanla karşılanıyor.
Bizler son yıllarda gerçekleştirilen atılımların ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz, ancak bu çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da bir o
kadar önemli olduğunun farkındayız.
TÜBİTAK’ın 2012 yılına ilişkin faaliyetlerinin bir kısmını içeren bu kitap
vesilesiyle ülkemizin aydınlık geleceği için çaba sarf eden tüm kurum ve
kuruluşları içtenlikle kutluyor, bu çalışmaların artarak devam edeceğine
inancımla saygılarımı sunuyorum.

Ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik değere dönüşmesinde özel
sektörün katılımı kritik bir öneme sahip. Bu doğrultuda özel sektörün
Ar-Ge çalışmalarında daha güçlü olmasını ve girişimcilik kültürünün
artmasını sağlamak amacıyla birçok destek mekanizmasını hayata geçirerek
Ar-Ge ve yenilik için uygun bir iklim oluşmasını sağladık. Bunun olumlu
sonuçları da ulusal göstergelere yansıdı.

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
TÜBİTAK Başkanı

Bir ülkenin bilim politikası oluşturulurken ulusal öncelikler doğrultusunda
hareket edilmesi hayati önem taşımakta. Bu yüzden TÜBİTAK olarak, Sayın
Başbakanımızın başkanlığını yaptığı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
tarafından belirlenen önceliklere göre çalışma alanlarımızı belirliyor, destek
ve projelerimizi ülkemizin hizmetine sunuyoruz.
Toplumda bilim kültürünün yaygınlaşması için etkinlikler düzenleyen,
destekleyen, kitap ve dergiler yayınlayan TÜBİTAK, bütün illerimize bilim
merkezlerinin kurulması için de önemli adımlar attı.
Başkanı olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum TÜBİTAK’ın 2012 yılı
faaliyetlerinden bazılarını derlediğimiz bu kitap, ülkemizdeki bilim ve
teknoloji atılımını kısaca özetliyor.
TÜBİTAK 2012, Başkanlık birimleri ile merkez ve enstitülerimizde yürütülen
çalışmaların önemli ancak küçük bir bölümünü kapsıyor. TÜBİTAK’ın
faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi almak için internet adresimizi ziyaret
etmenizden, başarı hikayelerinizi paylaşmanızdan ve bizimle yakın temas
içinde olmanızdan mutluluk duyacağız.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza en
içten teşekkürlerimi sunarım.

AR-GE ÜRÜNLERİ
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HAYAT TEK
KARTLA
KOLAYLAŞACAK
Tüm Bilgiler Tek Kartta!
Pilot çalışması başarıyla tamamlanan akıllı kimlik
kartlarıyla yakında günlük hayatımızın her alanında
karşılacağız. Sosyal güvenlik, sağlık, ulaşım, nüfus ve
bankacılık işlemleriyle kamunun bir çok alanında hayatı
kolaylaştıracak olan akıllı kartlar, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi
Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi tarafından
milli yazılım ve yerli çip kullanılarak tasarlandı. Akıllı
kartların dağıtımına 2013 yılından itibaren başlanacak.

Teknik Özellikler
68 KB EEPROM
Common Criteria (CC) EAL4+ İşletim Sistemi
Common Criteria (CC) EAL5+ Mikro İşlemci
ISO/IEC 7816 uyumlu
DES simetrik şifreleme algoritması
3DES (2 anahtarlı) simetrik şifreleme algoritması
2048 bit RSA asimetrik imzalama/şifreleme algoritması
PKCS #11 Yazılım Kütüphanesi
MS CAPI Yazılım Kütüphanesi
Gerçek Rastgele Sayı Üreticisi

Milli olarak geliştirilmiş bir
akıllı kart işletim sistemi
olan AKİS güvenlik hizmetleri
sunan bir mikroişlemci
üstünde çalışıyor ve elektronik
imza, şifreleme ve güvenlik
anahtarları taşıma hizmetleri
sunuyor.

Yerli Çip
Milli Kart
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SOSYAL
YARDIMDA
TEK TUŞ
DÖNEMİ
Bütünleşik Sosyal Yardım
Projesi

Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri Projesi ile ihtiyaç
sahiplerine hızlı şekilde
ulaşılabiliyor.

TÜBİTAK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle
yürütülen projeyle ihtiyaç sahipleri tek tuşla tespit
edilebiliyor.
Proje, şehit yakınları, gaziler, dul ve boşanmış kadınlar,
yetimler, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar ile yoksul
aileleri kapsıyor.
Proje sayesinde
• Suistimaller ve mükerrer yardımların önüne geçilecek.
• İhtiyaç sahipleri yardımlara daha hızlı ulaşacak.
• Yoksulluk haritası çıkarılacak.
• Yoksulluk puanlama sistemi oluşturulacak
• Zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak.
• Gerçek anlamda muhtaçlık ve yoksulluk kriterleri
belirlenecek.

Sosyal
Yardım
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SOM Füzesi Hava Kuvvetlerinin
Hizmetinde
Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) havadan karaya ve yoğun
bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak
üzere tasarlandı.

TÜRKİYE’NİN
İLK MİLLİ
SEYİR
FÜZESİ
SOM, havadan karaya ve
yoğun bir şekilde korunan
kara ve deniz hedeflerine karşı
kullanılmak üzere tasarlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzun menzilli seyir füzesi ihtiyacının
karşılanması amacı ile geliştirilen SOM, Türkiye’nin ilk milli seyir
füzesi olma özelliğini taşıyor. SOM, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli,
düşük görünürlüklü, tüm hava şartlarında görev yapabilen, INS/GPS/
IIR Güdüm Sistemi’nin yanı sıra Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi
ve Görüntü Referanslı Navigasyon Sistemi’ne sahip bir silah sistemi.
Fiziksel Özellikler
• Füze kütlesi: ~ 1,300 lb. (600 kg)
• Harpbaşlığı kütlesi: 500 lb. (230 kg)
• Füze uzunluğu : 12,6 ft (3,85 m)
Operasyonel Özellikler
• Bilinen tüm hava savunma sistemlerinin menzili dışında
• Tek atışta tek vuruş
• Düşük görünürlükte ve karıştırmaya karşı dayanıklı
• Geniş atış zarfı
• Programlanabilir vuruş özellikleri

Yüksek
Hassasiyet,
Uzun Menzil
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Nüfus Edici Bomba - NEB
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Nüfuz Edici Bomba,
Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip dünyadaki
ilk ve tek bomba olma özelliğini taşıyor.
Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere
geliştirilen, Hassas Güdüm Kiti ve GBU-10E/B lâzer kitleri
ile kullanıma uyumlu ve dünyadaki emsallerine göre
çok daha üstün özelliklere sahip olan NEB, Türkiye’de
geliştirilen ilk beton delici mühimmat. NEB, Ardışık Delici
Harp Başlığı teknolojisi sayesinde düşük çarpma hızlarında
ve açılarında dahi hedef üzerinde yüksek delme etkinliği
gösterebiliyor. NEB, genel maksat bombası taşıyabilen
tüm uçaklar tarafından taşınabilme ve tüm güdüm kitleri
ile kullanılabilme özelliğine, dolayısı ile büyük bir pazar
potansiyeline sahip.

TÜRKİYE’NİN
İLK BETON
DELİCİ
BOMBASI
Dünyadaki emsallerine göre
çok daha üstün özelliklere
sahip, Türkiye’de geliştirilen
ilk beton delici mühimmat
olan Nüfuz Edici Bomba,
büyük bir pazar potansiyeline
sahip.

Fiziksel Özellikler (NEB)
• Boy: 2600 mm
• Çap: 457,2 mm
• Ağırlık: 870 kg
Operasyonel Özellikler
• Düşük çarpma hızılarında ve açılarında dahi yüksek
delme etkinliği,
• MK-84 (2000 lb.)genel maksat bombası ile kullanılabilen
tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme,
• Önceden şekillendirilmiş parçacılar ile ikincil hedeflere
karşı yüksek etkinlik.
• Programlanabilir ateşlenme zamanları
• Farklı tipteki hedeflere karşı kullanılabilme özelliği

Özellikleriyle
Dünyada Tek

AR-GE ÜRÜNLERİ
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Hassas Güdüm Kiti - HGK
Savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin vurucu gücünü artıran TÜBİTAK, savaş uçaklarında kullanılan
bombaları akıllı hale getiren Hassas Güdüm Kiti-HGK’yı geliştirdi.
Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği HGK’lar ile uçaklar hedefi 25 kilometre uzaklıktan
noktasal olarak vurabiliyor. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran
HGK’lar TÜBİTAK mühendislerinin 5 yıllık çalışması sonucu geliştirildi. Ar-Ge’si
tamamlanan HGK’lar güdümsüz bombaların üzerine giydirilecek şekilde tasarlandı.

TÜRK JETLERİ,
AKILLI
BOMBALARLA
HEDEFİ 12’DEN
VURACAK
TÜBİTAK, savaş uçaklarında kullanılan
bombaları akıllı hale getiren Hassas
Güdüm Kiti’ni (HGK) geliştirdi. Dünyada
sadece 4 ülkenin üretebildiği HGK’lar
ile uçaklar hedefi 25 kilometre
uzaklıktan noktasal olarak vurabiliyor.

Fiziksel Özellikler (HGK-1 ve MK-84)
• Boy: 3900mm
• Çap:450mm
• Ağırlık: 950kg
Operasyonel Özellikler
• 40.000 ft irtifa için 15 NM ve 25.000 ft irtifa için 8 NM menzil
• 6 m vuruş hassasiyeti
• 20-70 dereceleri arasında ayarlanabilir vuruş açısı
• ANS ve KKS/ANS ile güdüm tiplerinde yüksek hassasiyet
• Yüksek tahrip etkisi

Savaş
Uçaklarına
Akıllı Bomba

AR-GE ÜRÜNLERİ
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ISIL PİL
TEKNOLOJİSİ
TÜRKİYE’DE!
Isıl Pil

TÜBİTAK, ısıl pil teknolojisini
ülkemize kazandırdı.

TÜBİTAK, güdüm kitleri, füzeler, tapalar, akustik
karıştırıcı/aldatıcılar gibi sistemlerde temel
güç kaynağı olarak kullanılmakta olan ısıl pil
teknolojisini ülkemize kazandırdı.

Bu teknoloji dünyada sayılı
ülkede var.

Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ısıl pil teknolojisi
ile Türkiye, satışı Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi ile
denetim altında olan, yurtdışından tedariki yüksek
maliyetli olan ve yüksek gizlilik dereceli ısıl piller
konusunda yurtdışına bağımlı olmaktan kurtuldu.
Türkiye’nin tek ısıl pil tedarikçisi olan TÜBİTAK
tarafından şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip
10 çeşit ısıl pilin tasarımı ve üretimi yapıldı, ürünler
uluslarası askeri standartlara uygun olarak kalifiye
edildi.

Füzelerin Güç
Kaynağı

AR-GE ÜRÜNLERİ
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LAZERLİ
FÜZELERE
YERLİ GÖZ
Cirit Füzelerinde
TÜBİTAK’ın Dedektörü
Kullanılıyor

TÜBİTAK, lazer güdümlü
füzelerin gözü olarak bilinen
dedektörleri, tamamen
‘milli’ kaynaklar kullanarak
geliştirdi.

TÜBİTAK, lazer güdümlü füzelerin gözü olarak bilinen
dedektörleri, tamamen ‘milli’ kaynaklar kullanarak
geliştirdi. Lazer dedektörler, ilk olarak yerli füze
‘CİRİT’lerde kullanılmaya başlandı.
Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu ileri teknolojilerle
üretilebilen ve şimdiye kadar yurt dışından ithal edilen
lazer dedektörler, TÜBİTAK’ın başarılı çalışmalarıyla
artık ‘milli’ olarak üretilecek. Füze teknolojisinde kritik
parçalardan biri olan yerli lazer dedektörleri, aynı zamanda
yurt dışındaki örneklerine göre üstün teknik özelliklere
sahip. “4 kadranlı” olarak bilinen dedektörlerin, yüksek hız
ve doğruluk, düşük parazitik kapasite, yüksek belverme
gerilimi, düşük kaçak akımı, geniş dinamik çalışma aralığı
ve yüksek tepkisellik özellikleri ile uluslararası pazarda
öne çıkan özellikleri bulunuyor.

Görüyor, Buluyor,
Vuruyor…

AR-GE ÜRÜNLERİ
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Göktürk 2 Uzayda!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için TÜBİTAK ve TUSAŞ mühendisleri
tarafından geliştirilen keşif ve gözlem uydusu Göktürk-2 uzaydaki
görevine başladı.
Yerli gözlem uyduları Rasat ve Göktürk-2’yi başarıyla uzaya taşıyan
Türkiye, dünyadaki ‘uzay ligi’nde yerini almayı başardı. Başta Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin uydu görüntü ihtiyaçları olmak üzere diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını da öngören bu proje ile uzay
alanında teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi imkânlarının
kullanılması sağlandı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
• Ağırlık: 400 kg
• Yörüngesi: 686 km uzaklıkta ve güneşe eş zamanlı
• Görev ömrü 5 yıl
• 640 km şerit görüntüleme
• 20 km görüntü genişliği
• Stereo görüntüleme
• Geniş alan görüntüleme 40 km
• Toplam 8 GB veri kaydedici hafızası
• Milli 20 m çözünürlüğe sahip yakın kızıl ötesi kamera
• Milli uçuş bilgisayarı ve yazılımı
• Açılır güneş panelleri
• Aktif ısıl kontrol alt sistemi

UZAYDAKİ
MİLLİ
GURUR:
GÖKTÜRK - 2
Yer gözlem amacıyla üretilen
ve RASAT’ın ardından milli
kaynaklarla geliştirilen
ikinci gözlem uydusu
olan Göktürk-2, başarıyla
tamamlandı.

Türkiye
Uzay Liginde

AR-GE ÜRÜNLERİ
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İlk Yerli Uydu: RASAT
TÜBİTAK’ın yerli imkanlarla geliştirdiği ve ürettiği ilk yerli gözlem
uydusu Rasat Ağustos 2011’den itibaren uzayda görüntü alıyor.
RASAT’ın dünyanın dört bir tarafından çektiği görüntüler, TÜBİTAK
Yer İstasyonu’ndan başarıyla indiriliyor. Türkiye üzerinden alınan
görüntülerle 2 boyutlu uydu haritası çalışmasını tamamlayan
TÜBİTAK Uzay Enstitüsü, haritayı kamu kuruluşlarının hizmetine
sunmaya hazırlanıyor. Görüntüler şehir bölge planlama, ormancılık,
tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek.
RASAT Uydusu ve Görüntüsünün Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yörüngesi: 687 km uzaklıkta
Ağırlık: 93 kg
7,5 metre siyah beyaz, 15 metre renkli çözünürlüğe sahip
Bir kare görüntü 900 km2 (30kmx30km) alan kapsıyor
Bir kare görüntü dosya boyutu 28,9 MB
Uydu veri depolama birimi 32 adet kare görüntüyü depolayabiliyor
Nisan 2013’te yüklenecek yeni yazılım ile hafıza iki katına çıkacak
Ankara’dan günde 4 kez 10’ar dakika süre bağlantı kuruluyor
Aynı noktayı yeniden görüntüleyebilme süresi ortalama 2,5 gün

RASAT’TAN
2 BOYUTLU
TÜRKİYE
HARİTASI
TÜBİTAK tarafından tasarlanıp
üretilen ülkemizin ilk yüzde
100 yerli uydusu RASAT
yörüngede 1. yılını başarıyla
tamamladı.

İlk
Yerli Uydu

AR-GE ÜRÜNLERİ
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DÜNYANIN
EN İYİ VE
EN HIZLISI:
BALİSTİKA
Faili Meçhul Olayları
BALİSTİKA Çözecek
Başarı ölçütlerindeki tüm kriterleri karşılayan BALİSTİKA,
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tam not aldı.
TÜBİTAK’ın geliştirdiği sistem sayesinde balistik uzmanların
ateşli silahların kovan ve mermi çekirdekleri üzerinde bıraktıkları
izleri incelerken yaşadıkları sorunlar ortadan kalkıyor.
BALİSTİKA sayesinde kısa sürede etkin ve verimli sonuçlar
alınabiliyor. BALİSTİKA, çeşitli olaylarda ele geçirilen silahların
balistik incelemelerinin, merkezi veri tabanında bulunan verilerle
karşılaştırılmasını sağlıyor. Sistemin en önemli özelliklerinden
biri de daha fazla ayrıntı ve daha az hata veren 3 boyutlu veri alma
ve gösterme yeteneğine sahip olması.
Özellikleri
• Dünyanın en hızlı sistemi
• 3 boyutlu veri alma ve gösterme yeteneği
• Tek veri tabanı, hızlı sonuç
• Yüzde 99 etkin sonuç

TÜBİTAK, dünyadaki
en iyi balistik inceleme
sistemlerinden birini geliştirdi.
Sistem ile silahların kovan ve
çekirdek üzerinde bıraktıkları
izler 3 boyutlu incelenerek
olay, kişi ve silah ilişkileri gibi
bilgiler tek bir veri tabanında
toplanacak.

Balistik
İncelemede
Devrim

AR-GE ÜRÜNLERİ
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CEP
TELEFONLARINDA
‘KRİPTO’
TEKNOLOJİSİ
Kriptolu Cep Telefonu-Milcep
TÜBİTAK, donanım ve yazılımı milli olan mobil kriptolu GSM cihazı
MİLCEP’i geliştirdi.
Cep telefonlarının haberleşmeye getirdiği kolaylığı ve güvenli iletişimi
bir arada sunan MİLCEP’e TÜBİTAK mühendisleri yeni özellikler
kazandırmaya devam ediyor. Milcep K-1’in ardından geliştirilen yeni
model MİLCEP K-2, özellikleri, görünümü ve donanımıyla üst düzey
hale getirildi.

TÜBİTAK tarafından
geliştirilen ve üretilen
kriptolu cep telefonu ile
Türkiye kriptolu cep telefonu
üretebilen 6 NATO ülkesinden
biri oldu.

MİLCEP K-2 özellikleri
• Daha ergonomik ve küçük
• Kriptolu chat (sohbet)
• Ses ve verileri şifrelenmesi
• GSM ağı üzerinde uçtan uca güvenli iletişim

TÜBİTAK’tan
Kriptolu Cep
Telefonu

AR-GE ÜRÜNLERİ
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Gizli Belgeler Artık ‘SIR’lı
NATO envantere giren SIR, NATO’ya ait gizlilik
düzeyindeki tüm verileri kriptolamada kullanılıyor.
NATO’nun tanımlamış olduğu ihtiyacı karşılayan tek
ürün olarak ortaya çıkan ve ‘SIR’ adı verilen ürün,
tüm testlerden başarıyla geçti.
Geliştirilmesine 2007 yılında başlanan SIR’a benzeyen,
dünya genelinde taşınabilir boyutlarda, yüksek gizlilik
dereceli bilgiyi güvenli saklayabilecek türde bir ürün
henüz yapılamadı.
NATO Askeri Komitesi tarafından onaylanan 11.,
NATO envanterine giren 4. Türk yapımı ürün olan SIR,
tamamen yerli ve özgün tasarım ile geliştirildi.

NATO’NUN GİZLİ
BELGELERİ
TÜBİTAK’IN
GELİŞTİRDİĞİ
SIR’A EMANET
TÜBİTAK, NATO Askeri Komitesi
tarafından onaylanmış alanındaki tek ürün
olan kriptolu USB bellek SIR’ı geliştirdi.

Özellikleri:
• Bir kredi kartı boyunda,
• Kalınlık 14 milimetre
• Ağılık 90 gram
• Kolayca taşınabilir
• Kırılması mümkün olmayan özel şifreleme
• Şifre kırmaya çalışıldığında gizli bilgiler kendiliğinden
silinme özelliği

USB Bellekte
Yüksek Güvenlik

AR-GE ÜRÜNLERİ
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AKARYAKITTA
GÜVENLİ
MİLLİ İŞARET
Kaliteli Akaryakıt için Ulusal
Marker

Yasal olmayan akaryakıtı
belirlemeye yarayan kimyasal
bir işaret olarak tanımlanan
“Ulusal Marker”, bilim ve teknoloji
kullanılarak Ar-Ge yoluyla ülke
sorunlarının çözümü için başarılı bir
örnek teşkil ediyor.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME) geliştirdiği
Ulusal Marker, akaryakıt kaçakçılığını önlemede büyük
öneme sahip.
Vergi kaybının önlenmesi, uygunsuz akaryakıttan dolayı
zarar gören araç sayısının azaltılması ve haksız kazançların
önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
uygulamaya konan Ulusal Marker, UME laboratuvarlarında
çok kısa bir süre içinde üretildi.
Bu çerçevede TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Marker ve Ulusal
Marker Kontrol Cihazı geliştirildi. Ulusal Marker İzleme
Merkezi ile Ulusal Marker Üretim Tesisi oluşturuldu.

Kaliteli
Akaryakıt
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TÜBİTAK’TAN YOL ÇİZGİ BOYASI
TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı çalışmayla yol çizgi
çalışmalarında maliyetin azaltılması için çevreci ve uzun ömürlü boya
geliştirdi.
Uzun karayolu ağına sahip ülkemizde yol güvenliğinin en önemli
unsurlarından olan yol çizgileri için yıllık ortalama 20 bin tona yakın
boya kullanılıyor ve bunun için de 65 milyon lira harcanıyor. MAM Kimya
Enstitüsü, yaptığı projeyle yol çizgi çalışmalarında maliyetin azaltılması için
çevreci ve uzun ömürlü boya geliştirdi. “Çevre Dostu Su Bazlı Yol Çizgi
Boyası Geliştirilmesi ve Soğuk Uygulanan Solvent Bazlı Yatay İşaretleme Yol
Çizgi Boyası Yol Performans Özelliklerinin Artırılması” projesi kapsamında
geliştirilen su bazlı boyaların pilot uygulamaları başarıyla yapıldı.
Özellikleri
• Düşük maliyetli
• Uzun ömürlü
• Su bazlı
• Çevreci
• Mevcut boyaların aksine kanserojen özellik taşımıyor
• AB giriş mevzuatına uygun
• Ülke coğrafyasına elverişli
• Yıllık 8 milyon lira tasarruf

TÜRKİYE’DE
İLK: ÇEVRE
DOSTU YOL
ÇİZGİ BOYASI
TÜBİTAK yerli, çevreci, uzun
ömürlü ve ekonomik yol
çizgi boyası üretti. Boyanın
pilot uygulamaları başarıyla
gerçekleşti.

Yıllık
¨ 8 Milyon
Tasarruf
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Pardus’un Akıllı Tahta
Sürümü Geliştirildi
TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen, açık kaynak kodlu ve
tamamen yerli yazılım olan Pardus Projesi günümüze
kadar birçok özgün başarılı uygulama ve teknolojiyi
bünyesine kattı.
Adını Torosların Anadolu Parsı’ndan alan Pardus, FATİH
projesiyle birlikte akıllı tahtalara girdi. Pardus, akıllı tahta
versiyonu ile 570 bin sınıfta kullanılacak.
Pardus, kurumsal kullanıcıların da hizmetinde. Pardus’un
yeni geliştirilen kurumsal versiyonu sayesinde kamu
kurumlarının işletim sistemi ihtiyaçları karşılanıyor.

PARDUS:
TÜRKİYE’NİN
MİLLİ İŞLETİM
SİSTEMİ
GELİŞİYOR
TÜBİTAK, açık kaynak kodlu
ve tamamen yerli yazılım olan
Pardus’u Geliştirdi

570.000
Sınıfta
Pardus!
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Siber Güvenlik Enstitüsü
Kuruldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda,
TÜBİTAK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından
yürütülen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’na kamu ve özel sektör
kuruluşları katılıyor. Yazılı senaryoların yanında gerçek saldırıların
da uygulandığı tatbikat, siber saldırılara karşı önlem alınması,
kurumların bilgi ve iletişim sistemlerinin güçlendirilmesi, kurumlar
arası koordinasyonun artırılmasını sağlıyor.
Ocak 2011’de yapılan ilk Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı, kamu ve
özel sektörden 41 kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi.
Hazırlıkları Ağustos 2012’de başlayan 2. Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikatı’na ise 61 kurum ve kuruluş katıldı.

ULUSAL
SİBER
GÜVENLİK
TATBİKATI
TÜBİTAK; siber saldırılara
karşı önlem alınması amacıyla
Siber Güvenlik Tatbikatları
düzenliyor.

Siber
Tehditlerle
Mücadele
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Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile firma düzeyinde
katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge çalışmaları teşvik ediliyor.
Program Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkı
sağlamak üzere oluşturuldu.
1501 Sanayi Ar-ge Projelerini Destekleme Programı ile sanayi
kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine yüzde 60’a varan hibe destek
veriliyor.

TÜRK
SANAYİNİN
AR-GE
YETENEĞİ
YÜKSELİYOR
TÜBİTAK 1501 destek programı
ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge
Projelerine yüzde 60’a varan oranlarda
hibe destek sağlıyor.

Sanayiye
Hibe Desteği
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Üniversite-Sanayi İşbirliği
Destek Programı
Programla, üniversite ve kamu araştırma merkez ve
enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de
yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt
eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya
da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla
ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.
1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı ile,
• 300 bin TL’den 1 Milyon TL’ye kadar destek bütçesi.
• Proje süresi üst sınırı 18 aydan 24 aya çıktı.

TÜBİTAK,
ÜNİVERSİTESANAYİ
İŞBİRLİĞİNİ
ARTIRACAK
TÜBİTAK, üniversitelerin bilgi birikimi
ve teknolojisinin ürüne dönüştürülerek
sanayiye aktarılması yoluyla
ticarileştirilmesine destek verecek.

• KOBİ’lere yüzde 75, büyük ölçekli firmalara yüzde 60 hibe
destek.

Yeni Ortaklıklar
Yeni Ürünler
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TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı
TÜBİTAK, KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer
içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin
artırılması amacıyla 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programını oluşturdu. Programda yapılan diğer yenilikler
ile birlikte proje bütçesi üst sınırı da ¨ 400 bin’den ¨ 500
bin’ye çıktı.
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile
KOBİ’lerin;

KOBİ’LERİ
GÜÇLENDİRECEK
DESTEK
PROGRAMI
TÜBİTAK, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik
projeleri için farklılaştırılmış bir destek
programını uygulamaya koydu.

• Teknoloji ve yenilik kapasitelerinin gelişmesi,
• Daha rekabetçi olmaları,
• Sistematik proje yapma bilgisi kazanmaları,
• Katma değeri yüksek ürünler üretmeleri,
• Araştırma ve teknoloji geliştirme kültürü edinmeleri,
• Ulusal ve uluslararası destek programlarına etkin
katılım sağlamaları
amaçlanıyor.

KOBİ’lere
¨ 500 Bin
Destek

SANAYİ AR-GE DESTEKLERİ
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Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı
Güncellendi
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde
yürütülen bazı programlarda, araştırmacı ve başvuru sahiplerinin
lehine bazı değişiklikliklere gidilerek iyileştirme sağlandı.

“KOBİ’lerin başarıyla tamamlanan projelerinde; proje fikrini
çıkaran ve proje boyunca kuruluşta çalışan, “fikir sahibi
araştırmacı”ya 7.500 TL teşvik ödülü verilecek”

ÖZEL
SEKTÖR İÇİN
YENİLİKLER
TEYDEB bünyesinde yürütülen
programlarda önemli
değişiklikler yapıldı.

Ülkemizde yerleşik tüm firmaların yararlanabildiği 1501TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı:
• Mevzuat değişiklikleri
• Yüksek bütçeli projelerde üniversite, araştırma merkezleri ve
kamu kurumlarıyla işbirliği şartı
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden
ortaklıkların başvurabildiği 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği
Destek Programı:
• Her ölçekteki sermaye şirketinin başvurusuna açık,
• Proje bütçesi üst sınırı 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye, proje
süresi üst sınırı 18 aydan 24 aya çıktı,
• KOBİ’lere %75, Büyük ölçekli firmalara %60 hibe destek
Sektör ayrımı yapılmadan, bütün KOBİ’lerin başvuru yapabildiği
1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı:
• İlk beş projeye kadar destek hakkı
• Proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıktı
• Mevzuat değişiklikleri yapıldı.

Sanayi
Desteklerinde
Revizyon

SANAYİ AR-GE DESTEKLERİ
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TÜBİTAK’ın Yeni Desteği Özel
Sektörün Hizmetinde
Sanayide öncelikli alanlar belirlendi. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB), 2012 yılında yürürlüğe koyduğu program ile ülke
öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge yapan sanayi kuruluşlarına hibe desteği
veriyor.
TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda Ar-Ge’ye Büyük Destek
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı devreye girdi.
• Ulusal öncelikli alanlarda çağrılar
• Hedef ve ihtiyaç odaklı

ÖNCELİKLİ
ALANLARA
BÜYÜK DESTEK
Özel sektör kuruluşlarının
araştırma-teknoloji geliştirme
ve yenilik faaliyetlerini
destekleyen TÜBİTAK, ülke
öncelikleri doğrultusundaki
projelere büyük destekler
veriyor.

• İzlenebilir sonuçlar
• 22 çağrı, 675 ön başvuru, 76 proje başvurusu
Ulusal Öncelikli Alanlar:
• Enerji
• Otomotiv
• Makina İmalat Teknolojileri
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Gıda
• Su
• Uzay
• Savunma

Ülke
Öncelikleri

AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ
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81 İLDE 112
ÜNİVERSİTEYE
ZİYARET
Akademik Destek
Programları Tanıtıldı

TÜBİTAK, 2012 yılında
ARDEB Destek Programları
Kapsamında ¨ 400 Milyon
Destek Verecek!

TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası araştırma destek
programları ile bilim insanlarına yönelik verilen
desteklerin tanıtılması amacıyla 7 ayda 81 ildeki 112
üniversiteye giderek 15 bin akademisyenle buluştu.
Toplantılarda
bilgilendirmelerin
yanı
sıra,
araştırmacıların
TÜBİTAK’tan
daha
fazla
faydalanabilmesi için proje hazırlarken dikkat
edilmesi gereken hususlar konusunda sunumlar
gerçekleştirildi. Bunun yanında, daha önce
TÜBİTAK’tan proje desteği almış bilim insanlarına
programda
yer
verilerek,
gerçekleştirdikleri
sunumlarla tecrübelerini katılımcılarla paylaşmaları
sağlandı.

15 Bin
Akademisyen!
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Kamu Projelerine Büyük
Destek
TÜBİTAK 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı kapsamında revizyon
yapılarak 2012 yılında Kamu Araştırmaları Destek Grubu
ile Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek
Grubu tarafından çağrıya çıkıldı.

KAMU
ÖNCELİKLERİ
İLK KEZ
BELİRLENDİ
Kamu Kurumları Araştırma
ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı, ülke
öncelikleri doğrultusunda
revize edildi.

Program ile proje bütçesine %100 destek sağlanıyor.
• Pilot tesis kurulumu ve prototip üretim imkânı sağlayan
büyük ölçekli projelere destek
• İki aşamalı proje başvuru süreci
• Etkin üniversite-özel sektör-sanayi işbirliği
• Üç farklı nitelikte destek
- Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projeleri
- Model/Yöntem/Süreç Projeleri
- Teknoloji Birikim Projeleri
• Destek Bütçesi 50 Milyon

Kamu
Projelerine
%100 Destek
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ÜLKE
ÖNCELİKLERİNE
İLK KEZ AR-GE
DESTEĞİ
TÜBİTAK’tan öncelikli
alanlarda Ar-Ge’ye Büyük
Destek!

Ulusal Öncelikli Alanlara Çağrı
TÜBİTAK’ın üniversite, kamu araştırma enstitüleri, özel sektör ve
bunların işbirliklerine yönelik geliştirdiği 1003 kodlu yeni destek
programı devreye girdi.
Destek programı kapsamında BTYK tarafından belirlenen ulusal
öncelikli alanlarda çağrıya çıkıldı. Sonuç odaklı, izlenebilir hedefler
olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt
içinde yapılan Ar-Ge Projeleri 1003 ile destekleniyor. Program
kapsamında 2012 yılında Ekim sonu itibarıyla toplam 5 başlıkta çağrı
açıldı. Açılan bu çağrılara toplam 635 proje önerildi.
Çağrı Başlıkları
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Bor
• Otomotiv
• Enerji ve Gıda

Öncelikli
Alanlara
Ar-Ge Desteği

BİLİM VE TOPLUM DESTEKLERİ
52

53

TÜBİTAK 2012

81 İLE BİLİM
MERKEZİ
KURULUYOR

Bilim Merkezleri Tüm
Türkiye’ye Yayılıyor

TÜBİTAK’ın öncülüğünde
tüm büyükşehirlerde
bilim merkezleri açılacak.
Proje, Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun (BTYK)
kararı doğrultusunda
gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK, bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle
paylaşılması, bilim kültürünün arzu edilen düzeye
çıkarılması ve bilim okur-yazarlığının artırılması
amacıyla, Türkiye’nin her ilinde bilim merkezleri
açacak. BTYK kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek
proje ilk olarak tüm büyükşehirlerde uygulanacak.

Proje
Büyük Şehirlerden
Başladı

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK
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Türkiye’nin En Girişimci 50
Üniversitesi Açıklandı
TÜBİTAK’ın öncülüğünde hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi” açıklandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün’ün açıkladığı liste üniversitelerdeki girişimcilik
ve yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla hazırlandı.
Listeye öğretim üyesi 50’nin altında olan üniversiteler dahil
edilmedi. Bu nedenle çalışmada Türkiye’deki 168 üniversiteden
126’sı yer aldı. Sıralama listesi her yıl güncellenecek.

TÜRKİYE’DE İLK
KEZ GİRİŞİMCİ
VE YENİLİKÇİ
ÜNİVERSİTE
ENDEKSİ
OLUŞTURULDU
TÜBİTAK’ın öncülüğünde
hazırlanan “Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi”
açıklandı.

En Girişimci 10 Üniversite
1) Sabanci Üniversitesi
2) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3) İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi
4) Özyeğin Üniversitesi
5) İstanbul Teknik Üniversitesi
6) Boğaziçi Üniversitesi
7) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
8) Koç Üniversitesi
9) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
10) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Girişimci
Üniversite!
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İLK KEZ
BİREYSEL
FİKİRLERE
DESTEK
TÜBİTAK Bireysel Girişimcilerin Yanında
TÜBİTAK “Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” ile girişimci fikirleri
destekliyor. Şirketleşmemiş bireysel fikirlerin ilk kez destekleneceği programa 745
başvuru yapıldı.
Destek programları ile şimdiye kadar üniversiteler bünyesindeki akademisyenler ile
sanayi kuruluşlarına Ar-Ge desteği veren TÜBİTAK, yeni program ile şirketleşmemiş
bireysel fikirleri de destekliyor. Programla, bireysel girişimcilerin teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş
fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
1512 kodlu Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile;
• Girişimcilere girişimcilik eğitimi veriliyor,
• Sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda
destek sağlanıyor
• Herhangi bir konu ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarından teknoloji
odaklı iş fikri başvuruları kabul ediliyor.

İş fikri olan ancak hayallerini
gerçeğe dönüştürebilecek
desteği bulamayan
girişimcilere TÜBİTAK 1512
Destek Programı ile önemli
bir fırsat sunuyor.

Girişimci Fikirlere
Destek
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Teknoloji Transfer Ofisleri
Destek Programı
Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı ile üniversiteler
bünyesindeki mevcut Teknoloji Transfer Ofisleri’nin
güçlendirilmesi, halen Teknoloji Transfer Ofisleri bulunmayan
üniversitelerin ise bu ofisleri kurmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor.
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı ile
• Üniversite-sanayi işbirliği ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya
çıkarılması,
• Üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek kullanıma
sunulması,
• Üniversitelerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla
yararlanmasına yönelik proje ofislerinin oluşumu

TÜBİTAK’TAN
TTO’LARA İLK
KEZ ÖZEL
DESTEK
TÜBİTAK, üniversitelerin
bilim, teknoloji ve yenilik
sistemindeki etkinliğinin
artması ve katma değer
oluşturacak bilgi üretimi
amacıyla Teknoloji Transfer
Ofisleri (TTO) Destekleme
Programı başlattı.

• Girişimciliğin teşvik edilmesi
sağlanacak.
• Programa üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler,
teknopark yönetici şirketleri ve teknopark yönetici şirketinin ortak
olduğu şirketler başvurabiliyor.
• Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile hibe desteği
alabilecek. Destek oranları ilk 5 yıl için yüzde 80, ikinci 5 yıl için ise
yüzde 60 olacak.
• TTO’ların ön ödeme de alabileceği destekler kapsamında üst
sınır 2012 yılı için yıllık 1 milyon TL olarak belirlendi.

TTO’lara
¨ 1.000.000
Destek
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GİRİŞİMCİLİK
DERSLERİ
TÜBİTAK Girişimcilik ve
Yenilik Alanında Ders
İçerikleri Hazırlıyor

Girişimcilik Ders İçerikleri
Hazırlandı
TÜBİTAK, lise ve üniversite öğrencilerinin yenilikçilik
temelli düşünme yeteneğini kazanmaları için
harekete geçti.
Yenilikçiliği,
girişimcilik
sürecinin
merkezine
yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak
amacıyla başlatılan çalışma kapsamında lise ve
üniversite için girişimcilik ders içerikleri hazırlanacak,
üniversitelerde “Mini Girişimcilik MBA Eğitimleri”
tasarlanacak.
Girişimcilik dersleri; teorik içeriklerin hazırlanması,
öğretmen eğitimleri, eğitim materyalleri ve etkinlikler/
yarışmalar gibi içeriklerden oluşacak.

Girişimcilik
Eğitimi
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Teknogirişimciler,
Projelerini Silikon
Vadisi’nde Görücüye
Çıkardı
TÜBİTAK’ın başlattığı 2239 kodlu “Girişimcilik
ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini
Destekleme Programı” kapsamında en başarılı
10 girişimci Silikon Vadisi’ne gönderildi.TÜBİTAK,
Silikon Vadisi’ne göndereceği girişimcilere eğitim, yol
ve konaklama gibi tüm masrafları için 21 bin dolarlık
destek verdi. Girişimciler, ABD’ye gitmeden önce
TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesinde 2 günlük eğitime
katıldı. “Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma
Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında her
sene 10 girişimci Silikon Vadisi’ne gönderilecek.

TÜBİTAK İLK KEZ
10 GİRİŞİMCİYİ
SİLİKON
VADİSİ’NE
GÖNDERDİ
TÜBİTAK, Teknogirişim
Sermayesi Desteği alan en
başarılı 10 girişimciyi ABD’deki
Silikon Vadisi’ne gönderdi. İlk
kez başlatılan destek programı
kapsamında girişimciler bir ay
boyunca Silikon Vadisi’ndeki
firmalarla görüşmenin yanı sıra
projelerini dünya pazarlarına
açma fırsatı buldu.

Teknogirişim

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
64

65

TÜBİTAK 2012

FATİH
PROJESİNE
TÜBİTAK
İMZASI
Asrın Projesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokoller çerçevesinde
TÜBİTAK, Fatih Projesine destek veriyor.
Fatih Projesi kapsamında TÜBİTAK’ın yaptığı çalışmalar
sonucunda 85 bin etkileşimli tahta, liselerdeki sınıflara takıldı
ve 4 milyon öğrencinin faydalanması sağlandı. Pilot okullardaki
9. sınıflarda okuyan 12 bin öğrenci tabletle öğrenim görmeye
başladı. Türkiye genelindeki 3 bin 360 fen lisesi, anadolu lisesi
ve genel liselere yapılan altyapı çalışmalarının sonucunda
öğrenciler sınıflarına kadar ulaşan yüksek hızlı internet
bağlantısıyla güncel teknolojileri kullanıyor.
TÜBİTAK,çağdaş eğitim anlayışıyla ülkemizin kalkınmasında
öncü rol oynayacak bir nesil yetişmesi için çalışmalarını
sürdürüyor. Proje kapsamında etkileşimli tahtalar için
geliştirilen Pardus Akıllı Tahta versiyonu ile 570 bin sınıfta
Pardus kullanılacak.

TÜBİTAK Cumhuriyet tarihinin
en büyük eğitim projesine
destek veriyor.

Eğitimde
Büyük İşbirliği
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EĞİTİM
MÜFREDATI
DEĞİŞİYOR
Eğitim Müfredatına
Bilimsel Yaklaşım
TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla
yürütülen “Eğitim Müfredatının Güncellenmesi”
çalışması ile merak eden, sorgulayan ve araştırma
becerileri harekete geçirilmiş, analitik yetenekleri
güçlü bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK, Fen Bilimleri
ve Matematik öğretim
programlarının geliştirilmesi
için Ar-Ge çalışması yürütüyor.
Çalışma ile öğrenilebilir,
uygulanabilir, disiplinlerarası
işbirliğine önem veren, farklı
öğrenci profillerine uygun ders
içerikleri hazırlanıyor.

Daha Zengin
Müfredat,
Daha Bilgili
Öğrenci!
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EĞİTİMDE
E-DERS VE
Z-KİTAP
DÖNEMİ
TÜBİTAK’tan Dijital Ders
İçerikleri
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması amacıyla
E-Ders ve Z-Kitap Çalışmaları yürütülüyor.
E-Ders uygulamaları ile eğitimde fırsat eşitliği
sağlanacak. Dersi boş geçen öğrencilerin açıklarını
telafi etmelerine de yarayacak olan sistem,
öğrencilerin çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalmaları
durumunda dersleri takip etmelerine de olanak
sağlayacak. E-Ders, ders öncesinde hazırlık yapma ve
dersleri tekrar etme gibi avantajları da beraberinde
getiriyor.
E-Kitapların öğretim programları esas alınarak,
gereken
konularda
animasyon,
video,
ses,
simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesi
ile Zenginleştirilmiş Kitaplar (Z-Kitap) oluşturuluyor.
İçeriklerin geliştirilmesi, paketlenmesi ve sunulması
ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

E-Ders ve Z-Kitap çalışmaları
ile eğitimde yeni bir döneme
giriliyor. Sistem öğrenci ve
öğretmenlere pek çok avantaj
sağlıyor. E-Ders ve Z-Kitap
sayesinde bilgi ve teknolojiyi
verimli şekilde kullanabilen ve
bilgi çağını yakalamış bireyler
yetişecek.

Eğitimde
Yeni Teknolojiler
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YABANCI DİL
EĞİTİMİNDE
YENİ YÖNTEM
TÜBİTAK İle Kolay
İngilizce

TÜBİTAK, ülkemizde yabancı
dil öğrenimini kolaylaştırarak
yaygınlaştıracak yeni bir öğretim
modeli üerinde çalışıyor.

TÜBİTAK ülkemizde yabancı dil öğrenimini
kolaylaştırarak yaygınlaştıracak bir İngilizce
öğretim modeli hazırlıyor.
Geliştirilecek alternatif öğretim modülleri İngilizceyi
etkin kullanabilen birey sayısında önemli artış
sağlayacak.
Çalışma kapsamında dilbilgisine dayalı yabancı dil
öğretim sistemi yerine daha etkin bir öğretim yöntemi
hazırlanması için materyal sınıflandırılması yapılıyor,
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin test
edilmesini sağlayacak sistemler üzerinde çalışılıyor.

Kolay
İngilizce
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TÜBİTAK
YAYINLARI
ELEKTRONİK
ORTAMDA!
TÜBİTAK E-dergileri öğrencilerin
tabletinde

Bilim ve Teknik Tablette
TÜBİTAK’ın sevilen dergileri Bilim ve Teknik,
Bilim Çocuk ve Meraklı Minik, bütün öğrencilerin
tabletine giriyor.
Dergiler ücretsiz olarak tabletlerde yer alacak, ayrıca
Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen dergilere
elektronik ortamda www.eba.gov.tr adresinden
erişilebiliyor.

E-Dergi

BURSLAR
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RAKAMLARLA
BURSLAR
TÜBİTAK 2012 yılında
burslarıyla 19 bin bilim
insanına ulaştı.

TÜBİTAK Burslarıyla
Nitelikli İnsan Kaynağını
Destekliyor
TÜBİTAK tarafından yürütülen 33 burs programı ile
19 bin bilim insanına destek verildi.
Ülkemizin ihtiyaçlarına paralel olarak TÜBİTAK’ın
yürüttüğü burs türleri, desteklenen kişi sayısı ve
destek miktarları her yıl sürekli artıyor. 2003 yılında
1.527 olan desteklenen toplam bilim insanı sayısı 2012
yılında 19 bini geçti. 2012 sonu itibarıyla aktif olarak
yürütülmekte olan 33 destek programı kapsamında
yaklaşık 19.100 bilim insanının ve genç araştırmacının
desteklenmesi hedeflenmiştir.

33 Destek
Programı ile
19 Bin Bilim İnsanı!

BURSLAR
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En Az Gelişmiş Ülkeler
Lisansüstü Programı Başladı
TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından
tanımlanan En Az Gelişmiş Ülkelerdeki (EAGÜ) öğrencilere,
Türk üniversitelerine devam etmek kaydıyla yüksek lisans ve
doktora bursu veriyor.
Türkiye, EAGÜ’lere karşı insani sorumluluklar kapsamında
Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen işbirliği
çalışmalarına katkı verecek. Desteklenecek alanlardan biri
de eğitim. Bu kapsamda TÜBİTAK “2235-En Az Gelişmiş
Ülkeler Lisansüstü Burs Programı”nı başlattı.

AZ GELİŞMİŞ
ÜLKELERİN
ÖĞRENCİLERİNE
BURS
TÜBİTAK, Afrika başta olmak
üzere az gelişmiş ülkelerdeki
süper beyin öğrencileri
Türkiye’ye getirecek.

2235-En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı
ile;
· EAGÜ kategorisinde olup, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve
Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler
ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de tezli yüksek lisans
ve/veya doktora yapan başarılı öğrencilere mali destek
verilmesi
· Nitelikli bilim insanlarının ve araştırmacıların yetişmesine
katkı sağlanması
amaçlanıyor.
Program 10 yıl süre ile devam edecek. Bu süre
içerisinde EAGÜ ülkelerinden gelen 1000 öğrenciye Türk
üniversitelerine devam etmek kaydıyla yüksek lisans ve
doktora bursu verilecek.

Yabancı
Öğrencilere de
Burs
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Uluslararası Deneyimli
Araştırmacı Dolaşım
Programı Başladı
TÜBİTAK tarafından ilk kez başlatılan program ile yurt
dışındaki seçkin bilim insanı ve araştırmacılar, Türkiye’de
ihtiyaç duyulan açığın kapatılmasına ve bilim üretimine
katkıda bulunacak.
TÜBİTAK gelecek bilim insanlarının üniversiteler, kamu veya
özel sektör kuruluşlarında istihdamı için destek sağlayacak.
Program kapsamında ilk dönem Türkiye’ye 25 bilim insanı
getirilecek. İlk kez başlatılan programda 25 kişilik pozisyon
için 106 seçkin ve deneyimli araştırmacı başvuru yaptı.
Başvuruların yüzde 44’ü Amerika, yüzde 45’i Avrupa ve yüzde
11’i de Asya kıtasından geldi. Başvuranlar arasında yurt
dışında yaşayan Türk bilim insanları da yer alıyor.
Beş yıl sürecek program kapsamında, alanında deneyimli
ve seçkin 100 bilim insanı ve araştırmacı 24 ay süreyle
Türkiye’de istihdam edilecek. Kabul edilecek deneyimli
araştırmacıların 4 yıl, çok deneyimli araştırmacıların da 10
yıldan fazla araştırma deneyimine sahip olması gerekiyor.
11,2 Milyon Avroluk program bütçesinin yüzde 40’ı Avrupa
Komisyonu tarafından karşılanacak.

YABANCI BİLİM
İNSANLARI
ARTIK TÜRKİYE’Yİ
TERCİH EDİYOR
Beyin göçünü tersine çeviren
TÜBİTAK, yurt dışındaki Türk
bilim insanlarının ardından bu
kez yabancı bilim insanlarını
Türkiye’ye getiriyor.

Yabancı Bilim
İnsanlarına
Destek

BURSLAR
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Proje Eğitimi Etkinliklerine
Destek
TÜBİTAK’ın yeni destek programı ile yeterliliğini almış
ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile
araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje
yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar,
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme
aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar
ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma
projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amacıyla yurt
içinde kurum ve kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinlikler
destekleniyor.

PROJE EĞİTİMİ
ETKİNLİKLERİNE
DESTEK
Bilimsel çalışmalara her
alanda destek veren TÜBİTAK,
proje eğitimi etkinliklerine de
önemli destekler sunuyor.

2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi
Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri
Bilimler alanındaki etkinlikleri kapsıyor.

Proje Öncesi
Desteği
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ALKIŞLAR
BİLİM
İNSANLARINA
Cumhurbaşkanımızdan Bilime Tam
Destek
TÜBİTAK, her yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS
Teşvik Ödülü veriyor. Bilim Kurulu tarafından 2012 yılında 15 bilim insanı; 3
Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 11 Teşvik Ödülüne layık görüldü.
Bilim insanlarına ödülleri 2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün himayesinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle veriliyor.

Çankaya Köşk’ünde alkışlar,
bilim insanları için yükseliyor.
TÜBİTAK Ödül Töreninde bilim
dünyası, devletin zirvesiyle
buluşuyor. Ödüllerini
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
elinden alan bilim insanları
heyecan ve gururu birarada
yaşıyor.

2012 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazanan Bilim İnsanları
BİLİM ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Z. Özlem KESKİN ÖZKAYA, Prof. Dr. Hasan Tayfun ÖZÇELİK
Prof. Dr. Şakir Ziya ÖNİŞ
ÖZEL ÖDÜL
Prof. Dr. A. Galip ULSOY
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Menderes IŞKIN, Prof. Dr. Ahmet SARI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Atilla TAŞDELEN, Doç. Dr. Ömer CİVALEK, Doç. Dr. Ali KOŞAR, Prof. Dr.
Muşturay KARÇAALTINCABA, Doç. Dr. Fatih TANRIVERDİ, Doç. Dr. Mehmet
Birhan YILMAZ, Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Prof. Dr. Ümit ÖZLALE, Yrd.
Doç. Dr. Katja DOERSCHNER

Bilime
Devletin
Zirvesinden Destek
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AR-GE
ÇALIŞMALARI
ÖDÜLLENDİRİLİYOR
10. Teknoloji Ödülleri
Sahiplerini Buldu

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından bu yıl
10.’su düzenlenen “Teknoloji Ödülleri”, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
TTGV Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD
Başkanı Ümit Boyner’in katıldığı törenle
sahiplerini buldu.

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD’ın ortaklaşa düzenlediği,
Teknoloji Ödüllerinin bu yıl 10.’su yapıldı.
Ar-Ge yarışına 192 firma başvururken, bu işletmelerin
büyük bir çoğunluğunun küçük ve mikro ölçekli olması
dikkat çekti.
Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna
gelmesi yolunda yenilikçi, teknik mükemmeliyete
ve rekabet özelliklerine sahip ürün ve süreçleri
ödüllendirmek amacıyla Teknoloji Ödülleri 1997
yılında oluşturuldu. Teknoloji Ödülleri, şirketlerin
başarı öykülerini toplumun gündemine taşıyarak,
bu başarılara imza atan işletmeleri teşvik etmeyi,
toplumda araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik
konusunda farkındalık oluşturup, diğer şirketleri de
harekete geçirmeyi hedefliyor.

KOBİ’ler de
Ar-Ge Yarışında

23 VE 24. BTYK TOPLANTILARI
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BTYK
TOPLANTILARI
YAPILDI
BTYK’dan Tarihi Kararlar
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının belirlenmesinde
en üst düzey karar organı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun
(BTYK) 23. ve 24. Toplantıları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yapıldı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun 23. ve 24.
Toplantıları Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan Başkanlığında
yapıldı.

Ana gündemini “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi ve bu sistemin daha
da etkinleştirilebilmesi için atılması gereken adımlar”ın oluşturduğu
BTYK’nın 23. Toplantısı’nda sekiz yeni karar alındı.
24. toplantının ana gündemini ise “Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde
İnsan Kaynakları ve Eğitimin Rolü” oluşturdu. Aralarında iki Başbakan
Yardımcısı ve 11 Bakanın bulunduğu 80’den fazla üst düzey yetkilinin
katıldığı toplantıda 9 yeni kararın yanı sıra 2 ek karar daha alındı.
“Biz, milletçe, her konuda, her alanda ikinci, üçüncü, dördüncü olmayı değil, birinci
olmayı hedeflemek, her zaman birinci olma iddiasıyla hareket etmek zorundayız”
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

Bilim
Politikası
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SEKTÖR
ÖNCELİKLERİ
BELİRLENDİ
Güdümlü Çağrı Alanları
Belirlendi

TÜBİTAK, enerji, gıda, bilgi ve
iletişim teknolojileri, makina-imalat
ve otomotiv alanlarının önde gelen
temsilcilerini biraraya getirdi.

TÜBİTAK bünyesinde güdümlü çağrıya çıkılacak
alt teknoloji konularının belirlenmesi için enerji,
gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, makina-imalat
ve otomotiv alanlarındaki üst düzey temsilcilerini
biraraya getirdi.
ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının da yer
aldığı çalışmada Ar-ge yetkinliğimiz, ülke ihtiyacı,
stratejik yönetim gibi konular masaya yatırıldı ve
önceliklendirme çalışması tamamlandı.
Bu çalışmanın ardından TÜBİTAK destek programları
doğrultusunda çağrılar açıldı.

Özel Sektörle
İşbirliği
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ELEKTRİKLİ
ARAÇ İÇİN
PLATFORM
TOPLANDI
TÜBİTAK Elektikli Araç İçin
İlk Adımı Attı
Türkiye elektrikli araç üretimi için kolları sıvadı. TÜBİTAK
sektör temsilcilerini buluşturarak atılması gereken
adımların belirlenmesini sağladı.
TÜBİTAK’ta düzenlenen Elektrikli Araç Geliştirme
Platformu’na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
yetkililerinin yanı sıra otomotiv sektöründe elektrikli
araçlar konusunda yetkinlik sahibi sanayi kuruluşlarının
üst düzey yöneticileri ile bu alanda somut çalışmaları
olan akademisyenler, sektördeki şemsiye kuruluşların ve
STK’ların üst düzey yöneticileri katıldı.
Henüz olgunlaşmamış elektrikli araçlar pazarında
Türkiye’nin yer edinmesi için girişimde bulunulması ve
rekabet avantajı elde edilmesi için sağlanması planlanan
büyük ölçekli proje destekleri için geri bildirim alınmasının
hedeflendiği toplantıda, ileriye dönük atılması gereken
adımlar hakkında da katılımcıların fikirlerine başvuruldu.

Elektrikli Araçlar Üst Düzey
Değerlendirme Toplantısı,
TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak’ın
başkanlığında gerçekleştirildi.

Elektrikli Araç
Pazarında
Türkiye!
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HEDEF
TÜRKİYE!
Hedef Türkiye 2012
Çalıştayları ABD’de
Düzenlendi

TÜBİTAK, araştırmalarını
ABD’de sürdüren Türk ve
yabancı araştırmacılara
yönelik olarak “Türkiye’ye
Gelin” çağrısı yaptı.

TÜBİTAK, araştırmalarını ABD’de sürdüren Türk ve
yabancı araştırmacılara “ulusal ve uluslararası destekler
ile Amerika’dan Türkiye’ye dönebilecekleri” çağrısını
yaptı.
“Hedef Türkiye” sloganıyla yapılan çalıştay serileri ile
araştırmacılara sunulan destek mekanizmalarını daha
yaygın bir şekilde duyurmayı hedefleniyor.
Hedef Türkiye çalıştayları Boston, Ann Arbor, New York,
Los Angeles ve San Francisco, Maryland/Washington
D.C.ve Chicago’da düzenlendi. Çalıştaylar kapsamında
katılımcılara Türk Araştırma Alanı’ndaki son gelişmeler,
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarının ülkeye geri dönüş için
sunduğu cazip imkânlar ile araştırmacıların yurt dışında
kazandıkları deneyimleri Türkiye’ye aktarmalarının yolları
hakkında bilgi verildi.

Tersine
Beyin Göçü
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Dünyaca Ünlü Türk Bilim
İnsanları İstanbul’da
Buluştu
Yurtdışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye
Araştırma Alanı’nın güçlendirilmesine katkı
sağlaması amacıyla ilk kez düzenlenen
“Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı”
İstanbul’da yapıldı.
Farklı araştırma alanlarından dünyanın önde
gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev
yapan başarılı 100 Türk bilim insanını Türkiye’deki
meslektaşları ve özel sektörle bir araya getiren
kurultay büyük ilgi gördü. Kurultaya, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Bilim
insanları organizasyondan memnun ayrılırken, beyin
gücü adına önemli bir adım atıldığının altı çizildi.

YURTDIŞINDAKİ
TÜRK BİLİM
İNSANLARI
KURULTAYI İLK
KEZ TOPLANDI
Yurtdışındaki Türk bilim
insanlarının Türkiye Araştırma
Alanı’nın güçlendirilmesine
katkı sağlaması amacıyla
ilk defa “Yurtdışındaki Türk
Bilim İnsanları Kurultayı”
düzenlendi. Etkinlik her yıl
tekrarlanacak.

Beyin
Gücü
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TÜRKİYE,
EUREKA
DÖNEM
BAŞKANI!
EUREKA Dönem
Başkanlığını Türkiye
Üstlendi
Türkiye, Ar-Ge projelerini destekleyen ve 42 ülkenin
üye olduğu EUREKA’nın dönem başkanlığını
üstlendi.

Türkiye, Avrupa ülkelerindeki
Ar-Ge çalışmalarını
teşvik etmek için kurulan
uluslararası bir platform
olan EUREKA’nın dönem
başkanlığını üstlendi.

Dönem başkanlığı açılış konferansı Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla
İstanbul’da yapıldı.
Uluslararası
işbirliği
platformu
EUREKA’nın
Temmuz 2012-Haziran 2013 tarihleri arasındaki
dönem başkanlığını Türkiye yapacak. TÜBİTAK
koordinasyonunda yürütülecek EUREKA Programı
kapsamınd son iki senede 120 Türk firması 42 projede
yer aldı.

EUREKA’da
Yeni Dönem
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AB’DEN
ALINAN AR-GE
FONLARINDA
REKOR ARTIŞ
AB’nin Ar-Ge Fonlarından
¨ 75 Milyon kullanıldı
Ulusal Koordinasyonundan TÜBİTAK’ın sorumlu
olduğu Avrupa Birliği Çerçeve Programları
kapsamında Türkiye bir yılda ¨ 75 Milyon’luk proje
desteği aldı.
2007’den bu yana Türk kuruluşları AB 7. ÇP’de
özellikle bilgi ve iletişim, çevre, güvenlik ve
biyoteknoloji alanlarında rekabette öne çıkıyor. Türk
şirketleri, programın KOBİ başlığında yaklaşık 40
milyon lira destek aldı. Tersine beyin göçüne yönelik
burs programlarıyla da 154 Türk araştırmacı yurda
döndü.
Türk kuruluşlarının projelerdeki toplam payı ise 333
milyon liraya yükseldi. Gelecek yıl bu fonlardan ¨ 100
Milyon alınması hedefleniyor.

Türkiye, AB Çerçeve
Programları’nda bir yılda 75
milyon liralık proje desteği
alarak bir ilke imza attı. Bu
başarı ile birlikte 2007 yılından
bu yana alınan destek miktarı
333 milyon liraya ulaştı.

Hedef ¨ 100
Milyon
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CUMHURBAŞKANI
ÖĞRENCİLERİ
KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Gül,
Olimpiyat Şampiyonlarını
Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, uluslararası bilim
olimpiyatlarında Türkiye’yi
temsil ederek 19 madalya
kazanan öğrencilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uluslararası bilim
olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri Köşk’te
kabul etti.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı
Gül, devam ettikleri okullar hakkında bilgi aldi.
Başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrencilerin ileride
çok daha güzel işlere imza atacağına inandığını
söyleyen Gül, “Girdikleri bu yolda artık ülkelerine
hizmet edecek birer bilim adamı olarak yollarına
devam edecekler. Elde ettikleri başarı heyecan verici
ve dikkat çekici. Böylesi büyük bir organizasyonda yer
alan TÜBİTAK’ı tebrik ediyorum” dedi.

Devletin
Zirvesinden
Büyük Onur
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ULUSAL BİLİM
OLİMPİYATLARI
DÜZENLENDİ
Geleceğin Bilim İnsanları
Ödüllendirildi

TÜBİTAK tarafından 20. Ulusal
Bilim Olimpiyatları ve 17.
Ulusal İlköğretim Matematik
Olimpiyatı düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları
ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı şampiyonları ile
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Türkiye’ye madalya kazandıran
öğrenciler ödüllendirildi.
Ulusal Bilim Olimpiyatları ile Ulusal İlköğretim Matematik
Olimpiyatları’nda final heyecanı Ankara’da yaşandı. Bilim olimpiyatları
için toplam 15 bin 516 başvuru yapıldı. İkinci aşama sınavı sonunda
dereceye giren öğrenciler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün’ün de katıldığı törenle ödüllendirildi.
Bilim Olimpiyatları’nda altın madalya alanlara 3 bin TL, gümüş madalya
alanlara 2 bin 500 TL, bronz madalya alanlar ise 2 bin TL ödül verildi.
Matematik Olimpiyatı’nda derece yapan ilköğretim öğrencilerine ise
altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra kitap setleri sunuldu.
Ödül alanlar, dereceleri oranında girecekleri ilk Lisans Yerleştirme
Sınavı’nda bir kereye özgü olmak üzere ek katsayı uygulamasından
yararlanıyor. Ayrıca, yarışmaya katıldığı alan ile ilgili bölümlerinden
birine kayıt yaptırması durumunda “2205–Yurt İçi Lisans Burs
Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

15 Bin 516
Başvuru
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PROJELERİYLE
YARIŞTILAR
TÜBİTAK, ortaöğretim
öğrencilerine yönelik olarak
Araştırma Projeleri Yarışması
düzenliyor.

TÜBİTAK Genç Mucitlerin
Projelerini Ödüllendiriyor
1969’dan beri düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması’na bu yıl 5574 proje
başvurusu yapıldı.
Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen yarışmada birbirinden
ilginç projeler yer aldı. Ankara’da düzenlenen finalde
sergilenen 200 proje arasından en iyileri ödüllendirildi.
Bilgisayar, biyoloji, temel fizik, uygulamalı fizik, kimya,
matematik, coğrafya, sosyoloji ve tarih dallarında
düzenlenen yarışma ile ortaöğretim öğrencilerini
araştırmaya teşvik etmek, yaratıcı yönlerini ortaya
çıkartmak ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak
amaçlanıyor.

5574
Proje!
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TÜBİTAK’IN
YENİ ÜRÜNLERİ
TBMM’DE
SERGİLENDİ
TÜBİTAK TBMM Bilişim
Sergisi’ne Katıldı

TÜBİTAK, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde (TBMM) ilk
kez açılan Bilişim Sergisi’ne
katıldı.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nun
İnternet Haftası dolayısıyla ‘Bilişim Sergisi’ düzenlendi.
Kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşların yer
aldığı sergide TÜBİTAK yeni ürünlerini sergiledi.
TÜBİTAK’ın standı Bakanlar ve milletvekilleri başta
olmak üzere Bilişim Sergisi’ni gezen ziyaretçilerin
büyük ilgisini çekti.
TÜBİTAK standında, Bakan ve Milletvekillerine ‘Akıllı
Kimlik Kartı’ verildi. TÜBİTAK BİLGEM tarafından
geliştirilen ve nüfus cüzdanının yerine kullanılacak
olan akıllı kimlik kartlarından almak isteyen vekiller
vesikalık fotoğrafları ile kimlik bilgilerini TÜBİTAK
görevlilerine vererek 5 dakika içerisinde yeni
kimliklerine sahip oldular.

TBMM’ye
Akıllı Kimlik Kartı
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Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarına Katılan
23 Öğrencimiz 19
Madalya Kazandı!
2012 yılında yapılan uluslararası olimpiyatlarda
Türkiye’yi 23 öğrenci temsil etti.
Öğrencilerimiz, Matematik Olimpiyatı’nda 1 altın,
3 gümüş, 2 bronz, Fizik Olimpiyatı’nda 3 gümüş, 2
bronz, Kimya Olimpiyatı’nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz,
Biyoloji Olimpiyatı’nda 1 gümüş, 1 bronz, 1 mansiyon,
Bilgisayar Olimpiyatı’nda 1 gümüş olmak üzere
toplam 19 madalya kazandı.
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil
eden öğrenciler 10 bin başvuru arasından belirleniyor.
TÜBİTAK, olimpiyatta madalya alan öğrencilere
verilen bursu bu yıl iki katına çıkardı.

ULUSLARARASI
BİLİM
OLİMPİYATLARINDA
BÜYÜK BAŞARI
Ortaöğretim öğrencilerini temel bilimler
alanında çalışma yapmaya teşvik etmek için 5
ayrı branşta her yıl farklı bir ülkede düzenlenen
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türkiye’yi
temsil eden ekipler bu yıl da büyük bir başarı
elde etti.

İki Kat
Burs
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BALKAN BİLİM
OLİMPİYATLARINA
TÜRKİYE DAMGASI
Türk Öğrenciler Balkan
Bilim Olimpiyatlarında
Büyük Başarı Elde Etti

Türk öğrenciler Balkan Matematik veBalkan
Bilgisayar Olimpiyatı’nda ülkemizi başarıyla
temsil etti.

Bu yıl Belgrad’da 20.’si düzenlenen Balkan
Bilgisayar Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden
öğrenciler gümüş ve bronz madalya kazandılar.
Bu yıl 21 ülkenin katılımıyla Türkiye’de düzenlenen 29.
Balkan Matematik Olimpiyatı’nda takımımız birinci
oldu. Öğrencilerimiz olimpiyatta 5 altın, 6 gümüş ve 1
bronz madalya kazandı.

12
Madalya
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AVRUPA
MATEMATİK
OLİMPİYATLARI’NDA
ALTIN BAŞARI
Türkiye, Avrupa
Matematik
Olimpiyatları’nda Altın
Madalya Kazandı

Avrupa Matematik
Olimpiyatı’na katılarak
Türkiye’yi temsil eden kız
öğrenciler büyük bir başarıya
imza attı.

Kız öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini arttırmak
amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Kızlar
Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden
öğrenciler 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya
kazandı.
İngiltere’de düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil
eden öğrenciler takım olarak, katılımcı 19 Avrupa
ülkesi arasında madalya sıralamasında beşinci, puan
sıralamasında da altıncı oldu.

Altın
Kızlar!
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Formula-G ve Hidromobil Araç Yarışları
İzmit’te Yapıldı
Türkiye’nin her yerinden üniversite takımlarının kendi ürettikleri araçlarla katıldığı
Formula G’nin bu yıl sekizincisi, Hidromobil Yarışları’nın ise altıncısı yapıldı.
Final yarışlarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katıldı.
TÜBİTAK Formula G Güneş Arabaları Yarışına ilk yıl 16 takım katılırken, 2012’de bu
sayı 42 oldu. Hidrojen Arabaları Yarışının ilk yılında 12 takım yer alırken, bu yıl 24 takım
yarıştı. Formula G ve Hidromobil Yarışları 1950 metrelik İzmit Körfez Yarış Pisti’nde
yapıldı.
Güneş ve hidrojen gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan araçların
katıldığı yarışlar her geçen yıl büyük ilgi görüyor.

Formula G-Güneş Arabaları Yarışı
1. İstanbul Üniversitesi-Socrat
2. Anadolu Üniversitesi-Sunanatolia
3. İstanbul Teknik Üniversitesi-Ariba 5

Hidromobil Yarışı
1. İstanbul Teknik Üniversitesi-Hidrobee
2. Gaziantep Üniversitesi-Hidrofıstık
3. Ankara Üniversitesi-Hidroket-3

ALTERNATİF
ENERJİLİ ARAÇ
YARIŞLARI
NEFES KESTİ
Alternatif enerji kaynaklarına
dikkat çekmek ve üniversite
öğrencilerinin fikirlerini üretime
geçirebilmelerine imkan
sağlamak amacıyla düzenlenen
TÜBİTAK Formula G-Güneş
Arabaları Yarışı ve HidromobilHidrojen Enerjili Araba Yarışı,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev
sahipliğinde İzmit Körfez Yarış
Pisti’nde yapıldı.

Yeşil
Enerji
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Koruma ve Bakım Altındaki
Çocuklar, Bilim Kampında
Buluştu
Çocukların bilimi sevmesine, bilimsel düşünme yöntemlerini
öğrenmesine ve bilimin heyecan verici
taraflarını
keşfetmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Bilim
Kampı’na Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
kurumlarda, koruma ve bakım altında bulunan 160 çocuk
katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında
imzalanan protokol gereğince, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda, koruma ve bakım altında
bulunan 160 çocuk, 6’şar gün olmak üzere gruplar halinde,
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde düzenlenen TÜBİTAK
Bilim Kampı’na katıldı.
Kampın 4. ve son dönemi için kapanış töreni düzenlendi. Kapanış
törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katılarak çocuklarla
vakit geçirdi.

KORUMA VE
BAKIM ALTINDAKİ
ÇOCUKLAR İÇİN
BİLİM KAMPLARI
DÜZENLENDİ
TÜBİTAK, ilköğretim çağındaki
koruma ve bakım altındaki
çocuklara bilimin heyecan
verici ve eğlenceli yüzüyle
tanışacakları, bilimsel
etkinliklerle dolu bir macera
sundu.

Eğlenceli
Bilim
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TÜBİTAK
DOĞAYLA
BULUŞTURDU
Doğaya Bilimsel Bakış
Her yaştan katılımcıyı doğayla buluşturmayı
amaçlayan Doğa Şenliği, Bilim ve Toplum Programları
Müdürlüğü tarafından İstanbul Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi’nde düzenlendi. Doğa şenliğinin
çocuk etkinlikleri kapsamında, bitkilerin dünyasını
tanıtma ve sevdirme amacıyla bahçe turları, kuş
gözlemi, origami, perküsyon, sanat atölyeleri gibi bir
çok etkinlik yer aldı, biyolojik çeşitlilik konusunda
bilgi ve ilgiyi artırma ve bilimsel süreç becerileri
kazandırma amacıyla ilginç bitkilerin tanıtımı, tohum
ekimi, kâğıt yapımı gibi çeşitli atölyeler düzenlendi.
7’den 70’e herkese hitap eden ve pek çok gönüllü
üniversite öğrencisinin de görev aldığı şenlikte
ayrıca yetişkinlere yönelik olarak balkonda sebze
yetiştiriciliği, bitki teşhis atölyeleri, doğa söyleşileri
gibi bitkiler dünyasına ilişkin farklı etkinliklere de yer
verildi.

Doğaya, çevreye ve bitkilere ilgi
duyan her yaştan katılımcıyı
doğayla buluşturmayı amaçlayan
TÜBİTAK Doğa Şenliği’ne
yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Doğa
ve Bilim
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TÜBİTAK’ın Sanal Yüzü Değişti
www.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK, 2012 yılında dışa bakan yüzünü yeniledi. Web sayfamız
sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tamamen yenilendi.
TÜBİTAK’ın verdiği hizmetleri ön plana çıkaran yeni web sitesi,
sadeliğiyle dikkat çekiyor
Sosyal Medya
Çağımızın vazgeçilmez unsurlarından sosyal medya ağlarını da
çok daha etkin kullanıyoruz. https://www.facebook.com/tubitak
ve https://twitter.com/tubitakiletisim adreslerinden güncel
duyuru ve haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
E-bülten
Elektronik ortamda paylaştığımız haber bültenleri de büyük
beğeni topluyor. Yaklaşık 200 bin kişiye ulaşan haber bültenimize
http://liste.tubitak.gov.tr/mailman/listinfo/taral-g
adresinden
abone olabilir, başarı hikayelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Aylık Büten
Her ay hazırlanan TÜBİTAK Bülteninin sayfa ve baskı sayısı arttı,
böylece çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardık.
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