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BTYK

Onuncu Toplant›s› Yap›ld›

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¤lanmas›” amac›yla oluflturulmufl olan Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu
(BTYK)’nun onuncu toplant›s›
8 Eylül günü Ankara’da yap›ld›.

ve çeflitli bakanl›klar›n müsteflarlar›, sanayi odalar› baflkanlar›, üniversite rektörleri ile ilgili kurum ve kurulufllar›n temsilcilerinden oluflan 100’e yak›n
davetli kat›ld›.

t›rmac› ve mesleki/teknik ara eleman say›s›n›n ise 2010 y›l›nda
40.000’e ulaflmas› için hedefler
belirlendi. (Tam zaman

eflde¤er

araflt›rmac› say›s› hesaplan›rken;
araflt›rma ile ilgili görev yapan insan say›s›n›n, bu kiflilerin araflt›r-

Sekreterya
Görevi
TÜB‹TAK’a Ait
Olan Toplant›da;

ma d›fl›nda (e¤itim, yöneticilik
vb) harcad›klar› zaman d›flar›da
b›rak›lmak üzere bir katsay› ile
çarp›lmaktad›r.)

u

TÜB‹TAK taraf›ndan 2003-2004

y›llar›nda yürütülen ve “Vizyon
2023” ad›yla bilinen “Ulusal Bilim

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflkanl›¤›nda gerçekleflen toplant›ya Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumu Üyelerinin
yan› s›ra, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Doç. Dr. Abdüllatif fiener, Devlet Bakanlar› Ali Babacan ve Kürflad Tüzmen, Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, TBMM Komisyon Baflkanlar›, Baflbakanl›k Müsteflar›
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Türkiye’nin AR-GE harcamalar›-

ve Teknolojileri Politikalar›: 2003-

n›n GSY‹H içindeki pay›n›n 2010

2023 Strateji Belgesi’nin Haz›rlan-

y›l›nda %2 olacak flekilde 2005 y›-

mas›” çal›flmalar› hakk›nda bilgi

l›ndan itibaren art›fl› konusu kara-

verildi. Önümüzdeki y›llarda ger-

ra ba¤land›. (Gayri Safi Araflt›rma

çekleflecek AR-GE faaliyetlerinin

ve Gelifltirme harcamalar› “GERD”

odaklanmas› gereken öncelikli Bi-

ad› verilen bu pay, D‹E verilerine

lim ve Teknoloji alanlar›n› belirle-

göre 2002 y›l› için %0.67’dir.)

yen

u

çal›flman›n

sonuçlar›n›n,

BTYK üyesi kurum ve kurulufllar›n
Türkiye’de halen 27.000 civar›n-

resmi görüflleri de al›nd›ktan son-

da olan tam zaman eflde¤er arafl-

ra nihai hale getirilerek bir sonra-

u

ki BTYK toplant›s›n›n onay›na sunulmas› kararlaflt›r›ld›.

u

AR-GE faaliyetlerini gerçekleflti-

Baflkan Vekili

Prof. Yetifl, kaynak ayr›lmas› halinde dahi istenilen sonucu alabil-

Prof. Dr. Nüket Yetifl’in

mek için bilim ve teknolojiye tale-

Sunumu

bi artt›rman›n zorunlulu¤unu da
anlatt›.

ren (üniversiteler, sanayi vb.),
bunlar›n sonuçlar›n› talep eden
(özel veya kamu kurulufllar›,
STK’lar, vb.) veya bu faaliyetlere
kaynak sa¤layan (kamu) tüm ilgili
kurum ve kurulufllar›n iflbirli¤i ve
stratejik odaklanma içinde varl›k
gösterece¤i bir Türkiye Araflt›rma
Alan› (TARAL) tan›mland›. Bu alan›n ifllev görmesi konusunda koordinasyon görevi TÜB‹TAK’a verildi. Kaynaklar›n, stratejik önceliklerine göre ve katma de¤er yara-

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

tacak faaliyetlerle yönlendirilmesi,

Nüket Yetifl, BTYK toplant›s›nda,

bu faaliyetlerin izlenmesi ve per-

kat›l›mc›lara bir sunum yapt›. Ye-

formans de¤erlendirmesi ifllevleri-

tifl, Ulusal Rekabet Gücü’nü, bir

ni TÜB‹TAK’›n mevcut ve yeni

ülkenin vatandafllar›n›n gelir dü-

oluflturaca¤› mekanizmalar ile ger-

zeyini sürdürülebilir flekilde koru-

çeklefltirilmesi istendi. Bu konuda
TÜB‹TAK’›n Uygulama Plan› haz›rlay›p 2005 y›l› içinde BTYK’ya
sunmas› kararlaflt›r›ld›.

yarak ve artt›rarak, üretti¤i hizmet
ve ürünlerle, serbest piyasa koflullar›nda, uluslararas› pazarlarda sat›fl yapabilme düzeyinin belirledi¤ini vurgulad›.

u

Hemen ulusal öncelik verilecek

bilim ve teknoloji gelifltirme alanlar› olarak, bilim insan› yetifltirmek,
savunma sanayi AR-GE faaliyetleri,

GSY‹H içindeki AR-GE harcamalar› oran›n›n Türkiye’de %0,67 iken
ABD’de %2,72 oldu¤unu söyleyen
Prof. Yetifl, 1993 BTYK Kararlar›n-

uzay AR-GE faaliyetleri, üniversite-

da, 2003’de bu say›n›n %1 olmas›-

sanayi iflbirli¤inde AR-GE faaliyet-

n›n hedeflendi¤ini hat›rlatt›.

leri, Bilim ve Teknoloji kültürünü
yayg›nlaflt›r›lmak (Bilim parklar›

Prof. Yetifl, bilim ve teknoloji faali-

vb.), Baflbakan’›n bizzat sahiplendi-

yetlerinin baflar›s› için, yeterli ma-

¤i konular olarak aç›kland›.

li kaynak ile yetkin ve yeterli say›da bilim insan›na ihtiyaç oldu¤u-

BTYK’n›n bundan sonra senede

nu vurgulad› ve 70 milyon 810

2 kere düzenli olarak toplanmas›,

bin nüfuslu Türkiye’de tam zaman

2010 y›l›na kadar yap›lan bir tak-

eflde¤er bilim insan› say›s›n›n 27

vimle karar ba¤land›.

bin oldu¤unu belirtti.

u
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UEKAE-‹LTAREN’den
Birincilik Ödülü

Türk Ö¤rencilerin Avrupa
Birli¤i Yar›flmas›nda Büyük
Baflar›s›

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) bünyesindeki ‹LTAREN Yaz›l›m
Gelifltirme Bölümü, Uygulama Gelifltirme Yar›fl-

16. AB Genç Bilimciler Proje
Yar›flmas› yap›ld›

mas›’nda birinci oldu.
Türkiye’deki ESRI ve Leica kullan›c›lar›n›n

bir

araya geldi¤i “9.
ESRI/ERDAS
Kullan›c›lar›
Grubu Toplant›s›” 20-21 Eylül
2004 tarihlerinde ODTÜ’de ya-

Avrupa Komisyonu taraf›ndan düzenlenen 16. AB Genç Bilimciler

p›ld›.

Proje Yar›flmas› 25-30 Eylül 2004 tarihlerinde ‹rlanda’n›n baflkenti Dublin’de yap›ld›.

UEKAE-‹LTAREN Yaz›l›m Ge-

Türkiye, 33 ülkeden yar›flmaya kat›lan toplam 72 proje aras›ndan

lifltirme Bölümü,

bir ikincilik, bir üçüncülük ve iki özel ödül kazand›. Türkiye

etkinlik

kapsa-

yar›flmaya, Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf›ndan bu y›l

m›nda düzenle-

May›s ay›nda düzenlenen Lise Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projele-

nen

Uygulama

ri Yar›flmas›nda birincilik ödülü alan projeler aras›ndan seçilen 2

Gelifltirme Yar›flmas›’nda “Co¤rafi Bilgi Sistemi

projeyle kat›ld›. Projelerden biri, ‹stanbul Lisesi ö¤rencilerinden

(CBS) Ortam›nda Kestirme Analizi” isimli yaz›-

Mehmet Halit CALAYIR ile Mehmet ÇAKAN’›n haz›rlad›¤› ve Fizik

l›m›yla birincilik ödülüne lay›k görüldü.

dal›nda birinci olan “Depremin fiiddetini Hesaplayabilen Bir Sismograf” idi. Bu proje, Avrupa Birli¤i yar›flmas›nda ‹kincilik Ödülü-

Yar›flmaya, kamu, özel sektör ve üniversiteler

nü ve Stockholm Uluslararas› Genç Bilimci Semineri Özel Ödülü-

taraf›ndan haz›rlanan ve güncel kullan›mda

nü kazand›. Her iki ö¤renci 4-11 Aral›k 2004 tarihlerinde ‹sveç’in

olan yaz›l›mlar kat›ld›.

baflkenti Stockholm’de yap›lacak bilimsel etkinliklere kat›lacak ve
Nobel Ödülü törenini izleme flans›n› elde edecek.

Projeler, ESRI firmas›n›n Bölge Müdürü’nün
yan› s›ra üniversite, TSK ve sivil örgütlerin

Söz konusu yar›flmaya kat›lan di¤er proje, ‹stanbul Galatasaray

temsilcilerinden oluflan özel jüri taraf›ndan de-

Lisesi ö¤rencisi Ocan SANKUR taraf›ndan haz›rlanan ve TÜB‹-

¤erlendirdi.

TAK’›n yar›flmas›nda Bilgisayar dal›nda birinci olan “N-Gramlara
Dayal› Dil S›n›fland›rma” idi. Bu proje, Avrupa Birli¤i yar›flmas›nda

‹LTAREN Yaz›l›m Gelifltirme Bölümü, 2002 y›-

Üçüncülük Ödülünü ve Avrupa Patent Ofisi’nin Özel Ödülünü

l›nda ABD California’da düzenlenen ESRI

kazand›. Ocan SANKUR, Avrupa Patent Ofisi’nin merkezi Alman-

Uluslararas› Kullan›c› Konferans›’nda da, baflka

ya’n›n Münih kentinde 5 gün misafir edilecek.

bir yaz›l›m› ile VBA (Visual Basic For Applications) uygulamas› kategorisinde birincilik ödü-

Bu y›l üniversite ö¤renimine bafllam›fl olan Mehmet Halit CALAYIR

lü alm›flt›.

ve Mehmet ÇAKAN TÜB‹TAK bursiyeri olmaya da hak kazand›.
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Ayd›nlanma Yolunda
Bilim ve Teknik
Konferanslar›

UME ‘de Yüksek Gerilim
Kalibrasyon ve Test
Laboratuvar› Kuruldu

Halk›n; bilimin de¤iflik konular›n› uzmanlar›ndan

Kuruldu¤u günden bu yana, en üst metrolojik düzey-

dinleyerek bilimsel düflünme, sorgulama ve tart›flma

de birinci seviye ulusal standartlar› oluflturmay›, sü-

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

reklili¤ini sa¤lamay› ve bu standartlar› tüm ülke ça-

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

p›nda yaymay› kendisine misyon edinen Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)’de, “Yüksek Gerilim Kalibras-

Bilim ve Teknik Konferanslar›” devam ediyor. Dileyen
yon ve Test Laboratuvar›” kuruldu.
herkesin yararlanabildi¤i hizmet sayesinde, merak
edilen sorular en yetkili ve konusunda uzman kifliler
taraf›ndan cevaplan›yor, yanl›fl edinilen bilgiler, yerini uzman görüflüne b›rak›yor. Konferanslar› yerinde
izleme olana¤› bulamayanlar ise istedikleri konferans›n video çekimlerini cd halinde sat›n alabiliyorlar.

Program dahilinde, 22 Eylül günü Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakognozi Anabilimdal›
Baflkan› ‹lker ‹fiMEN taraf›ndan “Aloe Vera” konulu
konferans verildi. Bu konferans›; 29 Eylül günü ODTÜ Felsefe Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet ‹NAM’›n “Anlam Sa¤l›¤›m›z” konulu konferans›
izledi.

TÜB‹TAK Merkez Binas›’nda
gerçeklefltirilecek olan Ayd›nlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konferanslar›n›n Ekim program›
ise flöyle:

400 kV AC ve DC, 1000 kV y›ld›r›m darbe (LI) ve 850
kV anahtarlama darbe (SI) yüksek gerilimlerinin üre-

6 Ekim 2004; saat 18:30,

tildi¤i ve ölçülebildi¤i bu laboratuvarda ayn› zaman-

“Kordon Kan› ve Kök Hücreleri Bankac›l›¤›”

da elektromekanik sanayi üreticilerinin ihtiyaç duy-

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

duklar› ulusal veya uluslararas› standartlara uygun
testlerde yap›lacak. Ayr›ca, yüksek gerilim alt›nda
k›smi deflarj (PD), kapasite ve tan d ölçümleri ile bu

13 Ekim 2004; saat 18:30,

ölçümleri gerçeklefltiren cihazlar›n kalibrasyonlar› da
“Nükleer Enerji: Yeni E¤ilim ve De¤erlendirmeler”
gerçeklefltirilecek.
Prof. Dr. Vural ALTIN
UME Yüksek Gerilim Kalibrasyon ve Test Laboratuva27 Ekim 2004; saat 18:30,

r›, sektörel e¤itim, dan›flmanl›k, sistem/cihaz tasar›m›

“Bilimsel Düflünce Nas›l Kazand›r›l›r?”

ve yap›m› gibi konularda da hizmet verecek.

Doç. Dr. Fitnat KAPTAN
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI
ULUSAL KOORD‹NASYON OF‹S‹
Bilgi Günleri Düzenliyor
Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Progra-

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

13:00-17:00, ‹stanbul,

m› Ulusal Koordinasyon Ofisi,

Program› Bilgi Günü

Marmara Üniversitesi

üniversite ve sanayicileri bilgilen-

1 Ekim 2004 Cuma

dirmeye yönelik toplant›lar dü-

Saat:10:00-15:00, Diyarbak›r,

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

zenlemeye devam ediyor.

Dicle Üniversitesi

Program› Bilgi Günü
25 Ekim 2004 Pazartesi

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ve TÜB‹-

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

TAK iflbirli¤i ile, 7 Eylül günü "AB

Program› Araflt›rma

6. Çerçeve Program› ve ‹hracatç›

Altyap›lar› ve Ortak Araflt›rma

KOB‹'ler" isimli bilgilendirme gü-

Merkezleri Bilgi Günü

nü düzenlendi. TR-ACCESS Pro-

4 Ekim 2004 Pazartesi

jesi kapsam›nda düzenlenen top-

Saat:15:00-17:00 Ankara,

lant›ya, AB 6. Çerçeve Program›

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Ulusal

Mühendislik Merkez Binas›

‹rtibat

Noktas›

Faruk

ARINÇ, G›da Alan› Ulusal ‹rtibat

Gaziantep Üniversitesi

SSA Proje Teklif
Verme Tarihi
14 Ekim’de Sona
Eriyor

MM-25 Anfisi

Noktas› Nuri AKKAfi, TR ACCESS
Avrupa Birli¤i’ne aday

Proje Sorumlusu Tu¤ba ‹D‹KUT

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

ve KOB‹ Etkinlikleri Ulusal ‹rtibat

Program› ‹nsan Kaynaklar› ve

Noktas› Okan KARA sunumlar› ile

Araflt›rmac›lar›n Dolafl›m›,

ve Romanya) 6. Çerçeve

kat›ld›. Proje asistanlar›n›n da yer

Araflt›rma Altyap›lar› ve Ortak

Program›’dan daha iyi

ald›¤› toplant›ya D›fl Ticaret Müs-

Araflt›rma Merkezleri Bilgi

yararlanabilmeleri amac›yla,

teflarl›¤›, ‹hracatç› Birlikleri ve

Günü

aday ülkelere yönelik

KOB‹'lerin temsilcileri kat›ld›.

5 Ekim 2004 Sal›

yay›nlanan ça¤r› kapsam›nda

Birçok ikili temaslarda bulunulan

Saat: 14:00 -17:00 Ankara,

yedi tematik alan›n

toplant›, oldukça yo¤un ilgi gör-

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi,

(LifeSciHealth, IST,

dü.

B Blok Seminer Odas› (Oda No:

NanoMatPro, AeroSpace,

SBZ-14)

Food, SustDev, Citizen) her

Ayn› program çerçevesinde 27 Ey-

biri için, aday ülkelerdeki

lül günü de Antakya’da bir Bilgi-

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

lendirme Günü düzenlendi. Mus-

Program› ve ‹hracatç› Kobi’ler

tafa Kemal Üniversitesi’nde, yakla-

Bilgi Günü

fl›k 80 kiflinin kat›l›m›yla gerçekle-

11 Ekim 2004 Pazartesi

flen toplant›da 6 sunum yap›ld›.

Saat: 10:00 – 17:00, ‹stanbul,

‹lki 11 Haziran’da TÜB‹TAK
Merkez Binas›’nda yap›lan
Bilgi Günleri’nin Ekim
program› flöyle:
8

ülkelerin (Türkiye, Bulgaristan

gelecek vaadeden ulusal
araflt›rma merkezlerinin
(centers of excellence) en
iyisinin seçilmesi

Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç›

hedefleniyor. Bu kapsamda

Birlikleri

verilecek toplam destek
19.800.000 €.

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve
Program› Bilgi Günü

Daha fazla bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bildiri.html

14 Ekim 2004 Perflembe

Gökyüzü Gözlem fienli¤i Yap›ld›
Bilim ve Teknik Dergisi ile Ulusal

tan›tt›¤› bir söylefliyle bafllad›. Ay-

Gözlemevi iflbirli¤iyle düzenlenen

n› gün düzenlenen TÜB‹TAK Ulu-

7. Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli-

sal Gözlemevi gezisi s›ras›nda ise

¤i, 10-12 Eylül 2004 tarihlerinde,

kat›l›mc›lara teleskop binalar› ve

Antalya –Sakl›kent’te yap›ld›. fien-

Gözlemevi çal›flmalar› hakk›nda

li¤e yaklafl›k 250 kifli kat›ld›. ‹ki

bilgi verildi. Çeflitli seminerler, vi-

gece üç gün süren fienlik boyundeo gösterileri, günefl gözlemi ve
ca, gökyüzü gözlemlerinin yan› s›söyleflilerle renklenen fienlik s›ra-

ra çeflitli etkinlikler gerçekleflti.

s›nda kat›l›mc›lar, Satürn ve VeKat›l›mc›lar, gözlem koflullar› ba-

nüs gezegenlerini de gözleme ola-

k›m›ndan dünyan›n say›l› yerle-

na¤› buldular.

rinden biri olan Bak›rl›tepe’deki

ye’deki gökbilim çal›flmalar›n› an-

TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi Tesis-

latan bir konuflma yapt›. Havan›n

fienli¤in son günü, toplu foto¤ra-

leri’nde unutamayacaklar› bir gök-

kararmas›yla bafllayan gökyüzü

f›n çekilmesinin ard›ndan bir bilgi

yüzüyle karfl›laflt›lar.

gözlemi s›ras›nda kat›l›mc›lara y›l-

yar›flmas› yap›ld›. Yar›flmada, uz-

d›zlar, tak›my›ld›zlar ve ç›plak

man gözlemcilerin seminerlerde

Aç›l›fl Töreni’nde, TÜB‹TAK Ulu-

gözle gözlenebilen gökcisimleri ta-

ve gözlemlerde verdikleri bilgiler-

sal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr.

n›t›ld› ve Prof. Dr. Zeynel TUNCA

den derlenen sorular soruldu. ‹ki

Zeki ASLAN ve TÜB‹TAK Baflkan

taraf›ndan gökyüzü hakk›nda te-

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi söz

mel bilgiler verildi.

kategoride yap›lan yar›flmada “küçükler” kategorisinde Umut AÇI-

ald›. Prof. YET‹fi konuflmas›nda,
KEL, “büyükler” kategorisinde de

“bilimi as›k suratl› olmaktan kur-

11 Eylül günü fienlik, amatör gök-

tararak, herkesin anlayabilece¤i ve

bilim topluluklar›n›n kendilerini

Can SÜMER birincilik kazand›.

herkesin katk› yapabilece¤i bir dal

Ankara Üniversitesi Astronomi ve

haline getirmek istiyoruz” dedi.

Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof.

YET‹fi sözlerine flöyle devam etti:

Dr. Ethem DERMAN’›n sunumu
ile e¤lenceli geçen yar›flmada “bü-

“Son dönemlerde yap›lan giriflim

yükler” kategorisinin birincisine

ve çabalarla art›k Türkiye, gökyü-

bir teleskop hediye edildi.

zü merakl›lar›n›n ilgisini çekmeye
bafllad›. Bu konuda önümüzdeki
dönemlerde daha büyük ataklar
yaparak say›lar› yüzbinleri bulan

Öte yandan,

TUG 8 Haziran

2004’teki Venüs geçifli s›ras›nda
da benzer yar›flmalar düzenlemifl-

gökbilimcileri Türkiye’ye çekmek
ti. Bu yar›flmalarda, kompozisyon
istiyoruz. Bunlar› da bilim turizmi
ve bilimsel toplant›larla yapaca¤›z.”

dal›nda birincilik kazanan fiinasi
POLAT ve resim dal›nda birincilik
kazanan Aysun ÜLGER de, flenlik-

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan,

ler s›ras›nda ödüllerini TÜB‹TAK

‹stanbul Kültür Üniversitesi’nden

Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket

Prof. Dr. Dursun KOÇER, Türki-

YET‹fi’in elinden ald›lar.
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TÜB‹TAK Fuarlarda
CeBIT’te 31 Üniversite
TÜB‹TAK fiemsiyesi Alt›nda Bir
Araya Geldi

tronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü-UEKAE, Bilgi Teknolojileri
ve Elektronik Araflt›rma EnstitüsüB‹LTEN, Ankara Test ve Analiz Laboratuvar›-ATAL, Bursa Test ve
Analiz Laboratuvar›-BUTAL, Ulusal Metroloji Enstitüsü-UME ve
Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü-TÜSS‹DE’nin kat›ld›¤› Gelecek Park›’nda, Popüler Bilim Kitaplar› ile Bilim ve Teknik Dergisi’nin sat›fl› da yap›ld›.
Gelecek Park›’n›n aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan TÜB‹TAK Baflkan
Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, bilgiyi kullan›m alanlar›na aktarmak
için, üniversitelerin sanayici ile
buluflmas›na olanak sa¤layan bu
ortamda, TÜB‹TAK’›n Gelecek
Park›’na ev sahipli¤i yapt›¤›n› be-

TÜB‹TAK flemsiyesi alt›nda 31

ve TTGV’nin kat›ld›¤› “Gelecek

üniversitenin bir araya geldi¤i Ce-

Park›”nda, kat›l›mc›lar kendilerine

BIT Biliflim Eurasia Fuar›, 31

ayr›lan Forum Alan›’nda da, 15’er

A¤ustos - 5 Eylül 2004 tarihlerin-

dakikal›k sunum yapma olana¤›

de yap›ld›.

buldu.

Üniversite ile sanayinin ortak pro-

Çok say›da kat›l›mc› taraf›ndan zi-

jeler gelifltirebilece¤i bir platform

yaret edilen Gelecek Park›’nda,

olan Gelecek Park›’nda sanayinin

TÜB‹TAK da çeflitli enstitüleri ve

tecrübesi ve gelecek vaadeden

birimleriyle yer ald›. Avrupa Birli-

projeleri, üniversitelerin bilgi ve

¤i 6. Çerçeve Program› Ulusal Ko-

deneyimleri ile bulufltu.

ordinasyon Ofisi, Marmara Arafl-

TÜB‹TAK, üniversiteler, KOSGEB

t›rma Merkezi-MAM, Ulusal Elek-

lirtti.

Fuar›n ilk günü, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali COfiKUN, Prof. YET‹fi
ile “Gelecek Park›”n›n aç›l›fl›n›
yapt› ve TÜB‹TAK alan›n› ziyaret
ederek, projelere büyük ilgi gösterdi.
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TÜB‹TAK Fuarlarda
TÜB‹TAK 73. ‹ZM‹R ENTERNASYONAL
FUARI’na Kat›ld›
li¤i ve Biyoteknoloji Araflt›rma
Enstitüsü ve TÜSS‹DE, yapt›klar›
çal›flmalar› yaz›l› ve görsel materyallerle ziyaretçilere tan›tt›.
Uluslararas›

Fuarlar

Birli¤ine

(UFI) üye tek genel ticaret fuar›
olmas› bak›m›ndan önem tafl›yan
‹zmir Enternasyonal Fuar›’n›n bu
seneki ana temas› ‘Gençlik ve Gelecek’ ti.
37 ülkeden 325, Türkiye'den 833
olmak üzere, toplam 1158 kuruluflun kat›ld›¤› 73. ‹zmir EnterTÜB‹TAK, 8 enstitüsü, popüler ki-

Bu y›l 73’üncüsü düzenlenen fu-

nasyonal Fuar›’n› 1 milyon 300

tap ve dergileriyle, 27 A¤ustos – 5

ardaki TÜB‹TAK pavyonunda,

bin kifli ziyaret etti.

Eylül günlerinde yap›lan 73. ‹zmir

MAM, B‹LTEN, UME, BUTAL,

Enternasyonal Fuar›’na kat›ld›.

TUG, ULAKB‹M, Gen Mühendis-

MAM 10.
MÜS‹AD
ULUSLARARASI
T‹CARET
FUARI’na Kat›ld›

Marmara

Merkezi

mizlik ürünleri ve kozmetik gibi

(MAM) 16-19 Eylül 2004 tarihle-

sektörlerden çok say›da kamu ve

rinde düzenlenen ‘10. MUS‹AD

özel kurulufl temsilcileri yer ald›.

Uluslararas› Ticaret Fuar›’na, G›-

Fuar› ziyaret eden Tar›m ve Kö-

Araflt›rma

da Bilimi ve Teknolojisi Araflt›r-

yiflleri Bakan› Prof. Dr. Sami

ma Enstitüsü ile kat›ld›.
GÜÇLÜ,

MAM stand›nda G›da

Bilimi ve Teknolojisi Araflt›rma
10. MÜS‹AD Uluslararas› Ticaret
Enstitüsü

Müdür

Yard›mc›s›

Fuar›’nda makine ve yedek parça, otomotiv, elektrik elektronik,

Mehmet BAHAR ve Endüstriyel

bilgisayar, inflaat, yap› malzeme-

‹liflkiler ve ‹fl Gelifltirme Müdür-

leri, mobilya, dekorasyon, teks-

lü¤ü’nden (E‹‹GM) Sibel ALAN

til, giyim, hal›, deri, g›da, içecek,

ile görüflme yaparak, çal›flmalar

ambalaj, beyaz eflya, k›rtasiye, te-

hakk›nda bilgi ald›.
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
leri, TUG’un teleskoptan sorumlu
gece gözlemcisi ile projenin bilimsel sorumlusu olan ve projeyi sunan kurumdan gelen bir proje eleman› yap›yor. Proje elemanlar›n›n
yol ve TUG’daki konaklama giderleri TUG taraf›ndan karfl›lan›yor.
Enstitü statüsünde, bir Ar-Ge Kolayl›k Birimi olarak kurulan TUG’un, Bak›rl›tepe ve Akdeniz Üniversitesi içinde olmak üzere iki yerleflkesi bulunuyor.
Bak›rl›tepe Yerleflkesinde üç teles-

TUG - TÜB‹TAK
ULUSAL
GÖZLEMEV‹
TÜB‹TAK

Ulusal

bilimleri alan›nda öncü kurulufl ol-

kop binas›, bir merkez bina, bir

may› amaçl›yor. TUG’un görevleri

güvenlik-hizmet binas› ve ayna

aras›nda, ö¤rencilere ve halka yö-

çaplar› 40 cm (T40), 45 cm (ROT-

nelik gözlemsel astronomide e¤i-

SE IIId) ile 150 cm (RTT150) olan

tim programlar› ve etkinlikler dü-

üç teleskop bulunuyor. RTT150

zenlemek de bulunuyor.

teleskobuna ba¤l› olarak çal›flan
Rus taraf›na ait yüksek ay›rma

Gözlemevi

(TUG), 5 Eylül 1997 tarihinde, Ba-

Ülkemizdeki astronomi ve astrofi-

güçlü bir Coude tayfçekeri ile

k›rl›tepe’de, törenle hizmete girdi.

zik alan›nda araflt›rmalar›n yap›ld›-

Türk taraf›na ait sönük cisim tayf-

¤› kurumlar olan üniversitelerin,

çekeri ve görüntüleme cihaz›

1979-1986 y›llar› aras›nda yap›lan

ancak küçük teleskoplu, e¤itim ve

“TFOSC”un kurulumu ise geçti¤i-

yer seçimi çal›flmalar›ndan sonra

ö¤retim amaçl› bir gözlemevini

miz aylarda tamamland› ve test

belirlenen Bak›rl›tepe, Antalya’n›n

destekleyebildi¤i ve bu gözlemev-

gözlemlerine baflland›. TFOSC ve

bat›s›nda, Bey Da¤lar›nda, 2547 m.

lerinin de yüksek oranda hava ve

Coude tayfçekerlerinin uygulama-

yükseklikte bulunuyor.

›fl›k kirlili¤i tehdidi alt›nda bulun-

ya geçmesiyle de Türk astronomla-

du¤u gerçe¤inden yola ç›karak fa-

r›n›n tayf gözlemleri yapma imka-

TUG; astronomi ve uzay bilimleri

aliyetlerine bafllayan TUG, tüm

n› olacak.

alan›nda ça¤dafl, güncel ve önce-

üniversitelerimize her türlü kirlen-

likli araflt›rmalara, uluslararas› ni-

meden uzak, modern bir gözleme-

Akdeniz Üniversitesi Yerleflke-

telikte gözlem ve araflt›rma olana¤›

vi ve teleskop hizmeti veriyor.

si’nde ise yönetim binas› ve bir astrolab istasyonu yer al›yor. Astro-

sa¤lamay›; gözlem deste¤i vermeyi;
bu alandaki çal›flmalar› teflvik edip

Üniversiteler taraf›ndan sunulan

lab ile Günefl yar›çap› gözlemleri

yönlendirmeyi, ulusal ve uluslara-

gözlemsel araflt›rma proje önerile-

sürdürülüyor ve gelecekte küçük

ras› kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i

ri, TUG Akademik Kurulu taraf›n-

gezegen ve y›ld›z gözlemlerinin ya-

yapmay›, öncelikli araflt›rma alan-

dan de¤erlendirildikten sonra, ka-

p›lmas› planlan›yor.

lar›n› belirlemeyi ve bu yöntemler-

bul edilen projelere teleskoplarda

le Ülkemizde astronomi ve uzay

gözlem zaman› veriliyor. Gözlem-
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TUG’un kulland›¤› teleskoplar,

enstitülerimiz... enstitülerimiz...
gözlem zaman› karfl›l›¤› Gözleme-

ye, kalan %40’› da Türkiye’ye ait.

Tüm alt yap›, üst yap› ve teleskop

vi’ne kurulmufl bulunuyor. Bu çer-

ROTSE IIId ise, Michigan Ünivesi-

binalar› (ROTSE III’ün kabini ha-

çevede RTT150 için Rusya Bilimler

tesi ile TÜB‹TAK aras›nda 2002 y›-

riç) ile teleskoplar›n çal›flt›r›lmas›-

Akademisi Uzay Araflt›rmalar› Ens-

l›nda imzalanan 5 y›ll›k bir anlafl-

na yönelik tüm destek TUG tara-

titüsü (IKI) ve Kazan Devlet Üni-

ma kapsam›nda Bak›rl›tepe’ye ku-

f›ndan karfl›lan›yor.

versitesi (KSU) ile TÜB‹TAK ara-

ruldu. Gözlem zaman›n›n %70’i,

s›nda, 1995 y›l›nda, 20 y›l süreli

ülkemizden bir araflt›rma grubu-

bir protokol imzaland›. Bu proto-

nun da TUG ad›na kat›ld›¤› “Ulus-

kole göre RTT150’nin gözlem za-

lararas› ROTSE ‹flbirli¤i”ne, kalan

man›n›n %45’i KSU’ya, %15’i IKI’-

% 30’u Türkiye’ye ait.

TÜB‹TAK ULUSAL GÖZLEMEV‹’nden çekilen görüntüler: Sa¤da Satürn, altta Jüpiter
ve uydusu Callisto, en altta Orion Bulutsusu

Türk astronomlar›n›n TUG’da yapt›klar› gözlemler sonucu 2003 y›l›
sonuna kadar 44 yurtd›fl› makale
yay›nland›,

30’dan fazla yurtiçi-

yurtd›fl› bildiri sunuldu, çok say›da bilimsel sirküler ve telgraf duyurular› yap›ld›.
TUG’da yürütülen gözlemsel
araflt›rma konular›:
w RTT150 ve T40 teleskoplar› ile
kütleçekimsel mercek sistemleri,
w X-›fl›n yayan cisimler ve mikrokuazarlar,
w Gama ›fl›n› patlamalar›n›n ve yumuflak
gama ›fl›n› tekrarlay›c›lar›n›n optik
karfl›l›klar›,
w Küçük gezegenler ve yere yak›n cisimler,
w Samanyolu’nun disk yap›s›, kataklismik
de¤iflenler,
w Yak›n sarmal gökadalarda süpernova
kal›nt›lar›,
w Nova kabuklar›,
w Seçilmifl kümelerde de¤iflen y›ld›zlar,
w K›rm›z› y›ld›zlar ile ilgili optik
gözlemler.
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Kapadokya ve Çevresinde

“Do¤an›n Dilini Ö¤renme”
E¤itimi Verildi
bilgilerin üniversite ve ortaö¤retim
ö¤rencileri baflta olmak üzere halk›n genifl bir kesimine ulaflt›r›lmas› ve yeni ekoturizm markalar›n›n
yarat›lmas› hedefleniyor.

Farkl› üniversitelerden çok say›da
ö¤retim üyesinin e¤itmen olarak
görev ald›¤› projenin yürütücülü¤ünü Ni¤de Üniversitesi Aksaray
E¤itim Fakültesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Muammer AT‹KER yapt›. Bölgede ilk kez gerçeklefltirilen e¤itime, üniversitelerin biyoloji, peyzaj, co¤rafya, jeoloji, ziraat, kimya, mimarl›k, sanat tarihi ve kamu
yönetimi bölümlerinde master ve
Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri

doktora yapan araflt›rma görevlile-

Araflt›rma Grubu’nun (YDABAG)

riyle, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na

koordinatörlü¤ünde, 22 Temmuz-

ba¤l› okullarda izcilik liderli¤i ya-

02 A¤ustos günleri aras›nda Kapapan ö¤retmenlerden oluflan 30’a
dokya ve çevresinde “do¤an›n diliyak›n kifli kat›ld›.

ni ö¤renme” amaçl› çevre e¤itimi
yap›ld›.
TÜB‹TAK’›n 1999 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü “Milli Parklarda Bi-

yeni bir halkas›n› oluflturan etkin-

limsel Çevre E¤itimi” projesinin

likte kat›l›mc›lara, günümüze kadar sadece peri bacalar›, tafl kiliseleri ve yeralt› flehirleriyle ilgi oda¤›
olan Kapadokya ve çevresindeki
jeolojik, jeomorfolojik ve jeoarkeolojik zenginlikler tan›t›ld›.
”Do¤an›n Dilini Ö¤renme” e¤itimi
s›ras›nda araflt›rma görevlileri ve
izci lideri ö¤retmenlere verilen bu
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