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Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› ile Proje Yar›flmalar›na Kat›lan ve
Ödül Alan Ö¤renciler Baflbakan Taraf›ndan Kabul Edildi
larla belirlenece¤ini söyledi. Türkiye’deki yeterli say›da bilim insan›
olmad›¤›n› vurgulayan Prof. Dr. YET‹fi, bu önemli sorunun, Baflbakan
ERDO⁄AN’›n himayesine ald›¤› bilim insan› yetifltirme program›yla
afl›labilece¤ine inand›¤›n› kaydetti.
Prof. YET‹fi, ödüllü gençlerin uluslararas› bilim olimpiyatlar›nda ve
proje yar›flmalar›nda Türkiye'yi baflar›yla temsil ettiklerini ve bu y›l
uluslararas› bilim olimpiyatlar›nda
kimya dal›nda bir alt›n madalya kazan›ld›¤›n› dile getirdi.
Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› ile
Proje Yar›flmalar›na 2004 y›l›nda
kat›lan ve ödül alan 33 ö¤renci 24
Kas›m günü Baflbakan Recep Tayyip
ERDO⁄AN taraf›ndan kabul edildi.
Kabul töreninde TÜB‹TAK Baflkan
Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer CEBEC‹ ve TÜB‹TAK üst düzey yöneticileri haz›r bulundu.
ERDO⁄AN, kabulde yapt›¤› konuflmada, ö¤rencilere flahs› ve hükümeti ad›na teflekkür etti. Türkiye'nin
güçlü, müreffeh, ayd›nl›k gelece¤ine inanc›n›n tam oldu¤unu belirten
ERDO⁄AN, ö¤rencilere hitaben
flöyle devam etti:
“Sizler, hayalini kurdu¤umuz bu
güzel gelece¤in canl› niflanesi, onurlu habercileri olarak bugün buradas›n›z. Sizlere bak›nca milletçe hayalini kurdu¤umuz o güzel yar›nlar›n
çok da uzaklarda olmad›¤›n› coflkuyla görüyor, fark ediyorum. Bilime yapaca¤›m›z belli yat›r›mlarla
inan›yorum ki, bu say› daha da artacak, baflar› oran› yükselecektir.
fiundan emin olunuz ki, milletimiz,
gelece¤in inflas›na katk›da bulunan,
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Türkiye'yi ça¤dafl uygarl›k seviyesini yükseltmek için düflünen, ö¤renen
ve ö¤rendiklerini bir de¤er olarak
insan›m›z›n hizmetine sunan her
ferdine flükran hisleriyle doludur.
Bu hislerin bir ifadesi olarak burada
sizlerle tekrar gelece¤in umut dolu
yar›nlar›n› konufluyoruz ve buna
olan inanc›m›z› tekrarl›yoruz. ‹nflallah bugün elde etti¤iniz bu parlak
baflar›lar› birer basamak sayarak
bilimsel yolculu¤unuzu daha nice
baflar›larla sürdüreceksiniz. Sizler,
ortaya koydu¤unuz parlak bilimsel
çal›flmalarla sadece bu ülkenin de¤il, bütün insanl›¤›n umudu oldu¤unuzu asla akl›n›zdan ç›karmay›n›z.”
Ö¤rencilerin gelece¤in dünyas›na
yön veren bilgili, kültürlü, demokrat bilim insanlar› olmak için azimle çal›flmaya devam edece¤inden
flüphe duymad›¤›n› vurgulayan Baflbakan ERDO⁄AN, bu baflar›lar›n
kazan›lmas›nda büyük eme¤i olan
ö¤retmenlere de teflekkür etti.
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi de konuflmas›nda bir
ülkenin gelece¤inin bilimsel ve teknolojik çal›flmalara yap›lan yat›r›m-

2004 Y›l› Uluslararas› ve Balkan
Bilim Olimpiyatlar›:
Türkiye, 2004 y›l›nda çeflitli ülkelerde yap›lan Uluslararas› Bilim
Olimpiyatlar›na toplam 23 ö¤renciyle kat›ld›. TÜB‹TAK Bilim Adam›
Yetifltirme Grubu taraf›ndan düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlar› sonucunda belirlenmifl olan ö¤renciler, 16. Uluslararas› Bilgisayar
Olimpiyat›’nda (Yunanistan) 1 gümüfl, 1 bronz madalya; 15. Uluslararas› Biyoloji Olimpiyat›’nda
(Avustralya) 3 bronz madalya; 35.
Uluslararas› Fizik Olimpiyat›nda
(G. Kore) 4 bronz madalya, 1 mansiyon; 36. Uluslararas› Kimya Olimpiyat›’nda (Almanya) 1 alt›n, 3 gümüfl madalya ve 45. Uluslararas›
Matematik Olimpiyat›’nda(Yunanistan) 2 gümüfl, 3 bronz madalya
olmak üzere toplam 1 alt›n, 6 gümüfl ve 11 bronz madalya ve 1
mansiyon kazand›lar.
21. Balkan Matematik Olimpiyat›’na (Bulgaristan) kat›lan 6 ö¤rencimiz 4 gümüfl, 2 bronz madalya; 12.
Balkan Bilgisayar Olimpiyat›’na
(Bulgaristan) kat›lan 4 ö¤rencimiz 2
gümüfl, 2 bronz madalya ve 8. Genç

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve TÜB‹TAK
Aras›nda ‹flbirli¤i Protokolü ‹mzaland›
Balkan Matematik Olimpiyat›’na (S›rbistan Karada¤)
kat›lan 6 ö¤rencimiz de 1
alt›n, 3 gümüfl ve 1 bronz
madalya kazand›.

2004 Y›l› Uluslararas›
Proje Yar›flmalar›:
TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu taraf›ndan
düzenlenen Lise Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri
Yar›flmas›nda dereceye girerek ülkemizi temsil etmek üzere, çeflitli uluslararas› proje yar›flmalar›na
gönderilen ö¤rencilerin elde ettikleri baflar›lar flöyle:
Ö¤renciler 16. Avrupa Bir-

‹lk ve ortaö¤retim ö¤rencilerine yönelik bilimsel faaliyetlerin yayg›nlaflt›r›lmas›, kalite
ve verimlili¤in art›r›lmas› amaçl› iflbirli¤i
protokolü, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
ÇEL‹K ile TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof.
Dr. Nüket YET‹fi taraf›ndan 24 Kas›m günü, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda yap›lan törenle imzaland›.

rekti¤ini belirten Prof. YET‹fi, bilim insan›
yetifltirmek için ilkokuldan itibaren en az
15-20 y›l zaman gerekti¤ini ifade etti.

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin ÇEL‹K, törende yapt›¤› konuflmada, Türkiye'nin menfaati ad›na güç birli¤i yapma, birlikte çal›flma ve koordinasyon halinde imkanlar› seferber etme döneminin bafllad›¤›n› belirtti.
Hüseyin ÇEL‹K, Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in
çabalar›yla TÜB‹TAK'›n dar çevreden ç›kt›¤›n› ve faaliyetlerinin bütün ilgili kurumlara yans›yacak flekilde geniflledi¤ini ifade etti. Bütçeden TÜB‹TAK’a ayr›lan paya de¤inerek, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bilimsel araflt›rmaya bu düzeyde kaynak ayr›ld›¤›n› hat›rlatan Milli E¤itim Bakan›,
Türkiye'nin bilim üretmesi gerekti¤ini, bilgi toplumunda akl›n öne ç›kt›¤›n› söyledi.

Prof. Dr. Nüket YET‹fi, TÜB‹TAK'›n uzun
y›llardan bu yana proje yar›flmas› ve olimpiyatlarla birçok baflar›l› çal›flma yapt›¤›n›,
ancak bu çal›flmalar›n belirli bölgelerle s›n›rl› kald›¤›n› söyledi. Prof. YET‹fi, MEB ile
imzalanan iflbirli¤i protokolünün, bu etkinlikleri yayg›nlaflt›raca¤›n› ve eskiden
yap›lan ortak çal›flmalar› canland›raca¤›n›
belirterek, gelecek nesiller için her türlü
deste¤i vermeye haz›r olduklar›n›n alt›n›
çizdi. Gençlerin gelecekte çal›flacaklar›
alanlar› haz›rlamak gerekti¤ini, aksi halde
beyin göçünün önlenemeyece¤ini de ifade
eden Prof. Dr. YET‹fi; ö¤rencilerin baflar›ya ulaflmas›nda çok önemli yeri olan ö¤retmenlere teflekkür etti ve Ö¤retmenler Günü'nü kutlad›.

Prof. YET‹fi, Türkiye'de halen tam zamanl› çal›flan 27 bin araflt›rmac› bulundu¤unu,
bu rakam›n 2010 y›l›nda 40 bine ç›kar›lmas›n›n hedeflendi¤i kaydetti.

li¤i Genç Bilimciler Proje
Yar›flmas›’na (‹rlanda-Dublin) 2 projeyle kat›ld›. 2 ö¤rencinin Fizik dal›nda haz›rlad›¤› proje ‹kincilik
Ödülü ve Stockholm Uluslararas› Genç Bilimci Semineri Özel Ödülü’nü; 1 ö¤rencinin Bilgisayar dal›nda
haz›rlad›¤› proje de Üçüncülük Ödülü ve Avrupa Patent Ofisi’nin Özel Ödülü’nü kazand›.
Ayr›ca INTEL-ISEF Uluslararas› Bilim ve Mühendislik
Fuar›’na(ABD-Oregon) Bilgisayar dal›nda 1 tak›m
projesiyle kat›lan 2 ö¤renci
de Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri

Enstitü-

sü’nün (IEEE) En ‹yi Tak›m
Projesi Ödülü’nü kazand›.

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi de, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin ülkelerin gelece¤i, baflar›s›, refah› ve
ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› söyledi. Bunun için bilim ve teknolojiye kaynak ay›rmak ve bu kayna¤› do¤ru
kullanacak bilim insanlar› yetifltirmek ge-

Protokolün imzalanmas›n›n ard›ndan, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin ÇEL‹K, salonda
haz›r bulunan, uluslararas› bilim olimpiyatlar› ile proje yar›flmalar›na kat›lan ve
ödül alan ö¤rencilere çeflitli hediyeler verdi.
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“ULUSAL GENÇ ARAfiTIRMACI
KAR‹YER GEL‹fiT‹RME
PROGRAMI” ‹çin

Türk-Yunan Bilgi
Toplumu Forumu
Yap›ld›

Desteklenmeye Uygun
Projeler Aç›kland›
AB Komisyonu Bilgi Toplumu Teknolojileri Bölümü taraf›ndan desteklenen
Güneydo¤u Avrupa Bilgi Toplumu Giriflimi’nin(ISIS) düzenledi¤i “4. TürkYunan Bilgi Toplumu Forumu” ‹stanbul’da yap›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Türkiye’nin, 2004 y›l›nda
yay›nlanan BM Befleri Geliflim Raporu’nda 117 ülke aras›ndan 88. olarak,
TÜB‹TAK taraf›ndan, kariyerlerine yeni bafllayan doktoral› genç

Rusya ve Güney Kore’nin gerisinde yer

bilim insanlar›na yeni bir aç›l›m sa¤lamak amac›yla düzenlenen,

ald›¤›n› söyledi. Türkiye’nin, 27 bin

“Ulusal Genç Araflt›rmac› Kariyer Gelifltirme Program›” için des-

tam zaman eflde¤er araflt›rmac› say›s›

teklenmeye uygun bulunan projeler aç›kland›.

ve 2003 y›l›nda Ar-Ge için ay›rd›¤›
% 0,67’lik pay ile de alt s›ralarda oldu-

‹lk kez bu y›l bafllat›lan “Ulusal Genç Araflt›rmac› Kariyer Gelifltirme Program›” için 530 proje baflvurdu, 225 projenin destek-

¤unu dile getiren Prof. Dr. YET‹fi, sözlerine flöyle devam etti:

lenmesi kararlaflt›r›ld›.
Program›n içeri¤i ve sonuçlar›na iliflkin aç›klama, 26 Kas›m gü-

“8 Eylül 2004'de Baflbakan Recep Tay-

nü Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de efl zamanl› düzenlenen toplant›-

yip ERDO⁄AN'›n baflkanl›¤›nda ger-

larla yap›ld›.

çeklefltirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu (BTYK) toplant›s›nda, 2010 y›-

Desteklenecek projeler, ‹stanbul’da Baflkan Vekili Prof. Dr. Nü-

l›nda Türkiye’nin tam zaman eflde¤er

ket YET‹fi; Ankara’da Program Sorumlusu-Dan›flman Prof. Dr.

bilim insan› say›s›n› 40 bine, GSY‹H’-

Yavuz ORUÇ; ‹zmir’de de Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer CE-

den Ar-Ge’ye ay›rd›¤› pay›n› ise % 2’ye

BEC‹ taraf›ndan aç›kland›.
ç›karmas› hedef olarak belirlendi. Bu
Desteklenmesine karar verilen projeler ve ayr›nt›l› bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/pdtdb/kariyer

karar›n bir sonucu olarak da, 2005 y›l› bütçesinde, Ar-Ge çal›flmalar› için
harcanmak üzere 400 trilyon TL’nin
üzerinde bir art›fl gerçekleflti.”
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ULUSAL DEPREM KONSEY‹ Topland›
lik çal›flmalarla ilgili Konsey görüfllerini kamuoyuna sundu. Aç›klamada afla¤›daki maddelere yer verildi:

1. 17 A¤ustos ve 12 Kas›m 1999 dep-

Baflbakanl›¤›n 21 Mart 2000 tarih,
2000/9 say›l› genelgesiyle kurulan ba¤›ms›z ve istiflari nitelikli Ulusal Deprem Konseyi’nin 24. toplant›s› 19 Kas›m günü TÜB‹TAK’ta yap›ld›.

‹nflaat mühendisli¤i alan›nda

Y›lda en az 4 kez üyelerinin bir araya
gelmesi gerekirken, Aral›k 2003’ten
sonra toplanmayan Konsey üyeleri, “gerekti¤i hallerde TÜB‹TAK Baflkan› da
Konsey’i toplayabilir” ibaresinin yer ald›¤› Baflbakanl›k Genelgesi uyar›nca
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi’in ça¤r›s› üzerine topland›.

Di¤er alanlarda
Özgün ÖKMEN

Ulusal Deprem Konseyi’nin yeni üyeleri ile yap›lan bu ilk toplant›da, Baflkanl›¤a Prof. Dr. Haluk EY‹DO⁄AN,
Baflkan Yard›mc›l›¤›’na da Oktay ERGÜNAY seçildi.

Konsey toplant›s›nda eski ve yeni
üyeler bir araya geldi. Konsey’in
yeni üyeleri ve uzmanl›k alanlar›
flöyle:
Yerbilimleri alan›nda
n

Prof. Dr. Mustafa AKTAR

n

Prof. Dr. Reflat ULUSAY

n

Doç. Dr. Emin AYHAN

n

Oktay ERGÜNAY

n

Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU

n

Prof. Dr. Erkan ÖZER

n

Prof. Dr. Zekeriya POLAT

n

Prof. Dr. Semih YÜCEMEN

n

Toplant›da, Konseyin yasal dayana¤›n›
güçlendirmek ve çal›flma ilkeleri ile
düzenini yeniden belirlemek konular›nda görüflbirli¤i sa¤land›. Ayr›ca,
TÜB‹TAK Baflkanl›¤›’n›n talebi üzerine, deprem zararlar›n›n azalt›lmas› konusunda yap›lmas› gereken ulusal
araflt›rmalar›n stratejilerinin ve öncelikli alanlar›n›n belirlenmesine temel
oluflturacak önerileri haz›rlamak üzere
3 çal›flma grubu oluflturuldu.
Yeni çal›flma döneminde, Konseyin
e¤itim/ö¤retim ve araflt›rma kurumlar›
ile kamu kurum ve kurulufllar› aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi konusunda da görüfl birli¤ine var›ld›.
Ulusal Deprem Konseyi Baflkan› Prof.
Dr. Haluk EY‹DO⁄AN, 2 Aral›k günü
bir bas›n aç›klamas› yaparak, Türkiye’nin depremlere iliflkin sorunlar›n›n
k›sa ve uzun vadeli çözümlerine yöne-

remleri sonras›nda, deprem zararlar›n›n azalt›lmas› konusunda, yükselmifl
olan bilinç ve duyarl›l›¤›n, her düzeyde zay›flad›¤› gözlenmektedir. Deprem sonras›nda kifli, kurum ve kurulufllar›m›z›n acil müdahale konusunda gösterdikleri duyarl›l›k ve h›za eflde¤er ve hatta daha büyük bir duyarl›l›¤›n, zarar azaltma ve haz›rl›kl› olma alanlar›nda da gösterilmesi gerekmektedir. Deprem öncesinde duyarl›
davranarak haz›rl›kl› olmak, olas›
depremlerden sonraki kay›plar› ve zarar› önemli ölçüde azaltacakt›r.

2.

Ulusal Deprem Konseyi’nin eski
ve yeni üyeleri, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’nca düzenlenmifl olan Deprem fiûras› çal›flmalar›na, haz›rl›k faaliyetlerinden bu yana büyük destek
vermifl ve katk›lar sa¤lam›flt›r. Ulusal
Deprem Konseyi genel kabul görmüfl
fiûra kararlar›n›n h›zla uygulanmas›
gerekti¤i görüflündedir ve bu konuda
kendisinden beklenen katk›lar› vermeye haz›rd›r.

3. Deprem tehlikesi yüksek deprem
bölgelerimizdeki yerleflim alanlar›ndaki deprem güvenli¤i, yetersiz yap›lar, yüksek yo¤unluklar, acil durum
görevlisi tesisler, uygunsuz doku ve
tehlikeli kullan›mlar gibi unsurlar›n
›slah ve iyilefltirilme çal›flmalar›na h›z
verilmeli ve yönetimler taraf›ndan bunun bir kamu görevi olarak alg›land›¤› topluma hissettirilmelidir.
Ulusal Deprem Konseyi, bir sonraki
toplant›s›n› Ocak 2005’te yapacak.
7

TÜB‹TAK Fuarlarda
TÜB‹TAK
Marketingist
Pazarlama Fuar
ve Konferans›’na
kat›ld›

Konferans› ile, pazarlama sektörün-

de kat›l›m› ile genifl bir ticari plat-

2004 Event

form oluflturmak, sektör bileflenleri
ile bu ürün/hizmetleri sat›n alanlar
aras›ndaki iletiflimi güçlendirmek,

Fuar ve
Konferans›na

sektör geliflimine ivme kazand›rmak
ve “pazarlama zekas›” kavram›n›

TÜB‹TAK AB 6. Çerçeve Program›

TÜB‹TAK IST

de, ilgili yan alanlar ve alt sektörlerin

kat›ld›

yayg›nlaflt›rmak amaçland›.

Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Türki-

TÜB‹TAK ve Brüksel’deki TuR-

ye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü

KOB‹’lere yönelik olan Fuar’da,

Bo-PPP Brüksel Ofisi, 15-17 Ka-

(TÜSS‹DE), 19-21 Kas›m günlerin-

kat›l›mc›lar›n Çerçeve Program’dan

s›m günlerinde Lahey’de (Hollan-

de ‹stanbul Beylikdüzü’nde gerçek-

daha fazla pay almas›n› sa¤lamak

da) düzenlenen IST 2004 Event

lefltirilen “Marketingist Pazarlama

üzere Brüksel’deki Tur-Bo-BPP’nin

Fuar ve Konferans›’na kat›ld›.

Fuar ve Konferans›”na kat›ld›.

TÜB‹TAK dan›flman› Ozan CEY-

Marketingist Pazarlama, Fuar ve

HUN da bir sunufl yapt›.

Avrupa Komisyonu taraf›ndan
desteklenen “IST 2004 Event Fuar ve Konferans›”nda, Avrupa’n›n bugünü ve yar›n› ile ilgili

Ar-Ge Mühendisli¤i n Uzmanl›k
Sertifika Programlar›

her türlü yeni bilgi araflt›rmac›lar›n ilgisine sunuldu.
Fuarda, TÜB‹TAK ve TuR-Bo -BPP

Devam Ediyor

Ofisine Avrupa Komisyonu taraf›ndan bir stand tahsis edildi. Avrupal› araflt›rmac›lar›n bu sayede
Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Ens-

Ar-Ge

Mühendisli¤i-Uzmanl›k
Türk Araflt›rma Altyap›s›, TÜB‹-

titüsü’nün (TÜSS‹DE) bafllatt›¤›

Sertifika Programlar›n›n ilki 11-

“Ar-Ge Mühendisli¤i-Uzmanl›k
17 Ekim, ikincisi de 22-28 Kas›m
Sertifika Programlar›”n›n üçüncüsü 03-09 Ocak 2005 tarihleri

TAK ve enstitülerinin çal›flmalar›
ile, Alt›nc› Çerçeve Program›’nda
Türkiye’nin yeri ile ilgili bilgi sa-

günlerinde yap›lm›flt›.

hibi olma f›rsat› yarat›ld›.

aras›nda düzenlenecek.
Program hakk›nda daha fazla bilgi için:

Organizasyonda, Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenen 30

E¤itimin sonunda yap›lacak bir

URL: http://www.tusside.gov.tr/arge.asp

kiflilik bir araflt›rmac› grubu,
s›navla
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Ar-Ge

cal›flmalar›nda

Arzu Çur - Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu

somut ad›mlar atacak yetkinli¤e

Tel: (262) 641 50 10/2109

t›rmac›larla bir araya gelerek ye-

eriflen baflar›l› kat›l›mc›lara “Ar-

Faks: (262) 641 50 19

ni proje ortakl›klar› yaratma im-

Ge Uzman›” sertifikas› verilecek.

E-Posta: arzuc@tusside.gov.tr

farkl› oturumlarda Avrupal› arafl-

kan› da buldu.

Yak›t Pili Teknolojisi
Projesi

Shiego KATSU,
MAM’I Ziyaret Etti

Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM), Türkiye Teknoloji

Gelifltirme

Vakf›

(TTGV), Ford Otosan, Arçelik, TOFAfi, Aygaz ve Demirdöküm firmalar› aras›nda Yak›t Pili Teknolojisi
Projesi'nin II. Aflamas› olan
''Polimer Elektrolit Membranl› Yak›t Pili Modül Bileflenlerinin Gelifltirilmesi ve Üretimi'' anlaflmas›, törenle imzaland›.

Dünya Bankas›’n›n Türkiye ve Orta Asya'dan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Shi-

“Polimer Elektrolit Membranl› Yak›t Pili Modül Bileflenlerinin Gelifl-

geo KATSU, 12 Kas›m günü Marmara

tirilmesi ve Üretimi” projesi kapsam›nda yak›t pili modülü maliyeti-

Araflt›rma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti.

nin yaklafl›k % 65’ine karfl›l›k gelen bileflenlerin üretim ve gelifltirme
çal›flmalar› Marmara Araflt›rma Merkezi Enerji Enstitüsü’nde gerçek-

Çeflitli temaslarda bulunmak üzere ‹s-

lefltirilecek.

tanbul'a gelen KATSU ve Singapurlu
ifladamlar›ndan oluflan heyet, MAM’da,

Yak›t Pili Teknolojisi Çerçeve Projesi, 2003 y›l›nda, Marmara Arafl-

Merkez Baflkan Vekili Önder YET‹fi ta-

t›rma Merkezi (MAM), Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV),

raf›ndan karfl›land›. YET‹fi, ziyaretçilere

Ford Otosan, Arçelik, TOFAfi iflbirli¤i ile bafllam›flt›. Projenin I. afla-

Merkezi tan›tan bir brifing verdi. MAM

mas› olan “Temiz Enerji Üretimine Yönelik Yak›t Pili Teknolojileri-

tan›t›m filminin gösterimi ile devam

nin Gelifltirilmesi” projesinin tamamlanmas›n›n ard›ndan, II. aflamaya geçildi. Aygaz ve Demirdöküm firmalar›n›n da konsorsiyuma kat›l›m›yla büyüyen iflbirli¤i için uzun vadeli devam karar› al›nd›.

eden toplant›da, Dünya Bankas› taraf›ndan finanse edilen araflt›rmalar ve çal›flmalar hakk›nda karfl›l›kl› görüfl al›fl-veriflinde bulunuldu.

Proje sonunda,
n

n

yak›t pili modül bileflenlerinin üretimi için bilgi, alt yap› ve özgün

Toplant›da bir konuflma yapan Shiego

teknoloji oluflturulmufl,

KATSU, Dünya Bankas›’n›n Ülke Yar-

bipolar plaka, son plaka, membran elektrot ünitesi ve membran

d›m Projesi kapsam›nda Türkiye’ye ve-

elektrot ünitesinde kullan›lan elektrokatalizörler üretilmifl ve
n

üretilen prototip plakalar›n ve membran elektrot ünitesinin
kullan›ld›¤› özgün yak›t pili modülü gelifltirilmifl olacak.

rilmesi planlanan PFPSAL3 kredisinin
500 milyon dolarl›k ilk diliminin ödendi¤ini, ikinci dilimin de 12 ay içinde

Anlaflma imza töreninde bir konuflma yapan MAM Baflkan Vekili Ön-

serbest b›rak›laca¤›n› söyledi.

der YET‹fi, “Rekabet Öncesi Stratejik ‹flbirli¤i Projesi”nin ikinci aflamas›nda, proje kapsam›n›n geniflletildi¤ini ifade ederek “Konsorsi-

Toplant›n›n ard›ndan MAM Yerleflke-

yum üyelerinin TÜB‹TAK-MAM’a aktaraca¤› kaynak, Konsorsiyum

si’ndeki çeflitli laboratuvarlar›, enstitüle-

flirketlerinin kendi yapacaklar› harcamalar, ay›racaklar› personel ve

ri ve Teknoloji Serbest Bölgesi'ni gezen

TÜB‹TAK-MAM’›n yapaca¤› ilave yat›r›mlarla yerlilefltirme oran› çok

heyet, yürütülen çal›flmalar hakk›nda

yüksek yak›t pili üretilecektir” dedi.

bilgi ald›.
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MAM - AB 6. ÇP Projeleri
NANOFUN-POLY Projesi

NATURALHY
Projesi

Marmara Araflt›rma Merkezi(MAM) - Kimya ve Çevre Enstitüsü, AB 6.
Çerçeve Program›’n›n NANOFUN-POLY(Nanostructured and functional polymer-based materials and nanocomposites) Projesine kat›ld›.
Proje, 19 ülkeden 29 farkl› araflt›rma merkezi ve üniversitenin bir araya gelerek oluflturdu¤u konsorsiyum taraf›ndan gerçeklefltirilecek.

MAM Enerji Enstitüsü, AB 6. Çerçeve
Program›’n›n NATURALHY; (Preparing for the hydrogen economy by
using the existing natural gas system
as a catalyst) Projesine kat›ld›.

“Nano-teknoloji ve nano-bilim, bilgi tabanl› çok fonksiyonel malzemeler ve yeni üretim süreçleri ve araçlar›” tematik alan› kapsam›nda ha-

Proje, 14 ülkeden 39 farkl› firma,

z›rlanan bir “mükemmelliyet a¤›” (network of excellence) projesi olan

araflt›rma merkezi ve üniversitenin

NANOFUN-POLY ile;
bir araya gelerek oluflturdu¤u kon-

n

polimer kimyas›, polimer nanomalzeme etkileflimi

n

polimerik matrislerin sentezi ve ifllenmesi

n

do¤al polimerler, biyo-polimerler

n

nanometre boyutlu dolgu maddelerinin sentezi

n

ileri kimyasal karakterizasyon

n

polimer ve nanometre boyutlu dolgu maddelerinin fonksiyonellefltirilmesi

n

yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu

n

nano-kompozitlerin üretimi ve ifllenmesi

olan do¤algaz da¤›t›m flebekelerinin,

n

moleküler modelleme

do¤algaz-hidrojen kar›fl›mlar›n›n da-

n

ürün gelifltirme

sorsiyum taraf›ndan gerçeklefltirilecek.

NATURALHY Projesi, kullan›lmakta

¤›t›m›nda kullan›labilirli¤ini de¤er-

gibi çal›flma alanlar›nda sanal bir araflt›rma merkezinin kurulmas› ve
lendirmeyi amaçl›yor.
kat›l›mc› enstitüler aras›ndaki bilgi ak›fl› ve entegrasyonun sa¤lanmas›
amaçlan›yor.
Befl y›l sürecek proje kapsam›nda
NANOFUN-POLY projesinin koordinatörlü¤ünü ‹talya üniversiteleri-

MAM Enerji Enstitüsü, hidrojen ko-

nin oluflturdu¤u bir konsorsiyum olan INSTM yürütüyor.

nusundaki bilgi birikimini de kullanarak, hidrojen-do¤algaz kar›fl›mlar›-

Proje bünyesinde, Avrupa’daki konuyla ilgili sanayi kurulufllar›n›n

n›n da¤›t›m sistemleri için yap›lacak

oluflturdu¤u bir “Sanayi Kurulu” bulunuyor. D›fl üye olarak adland›r›lan bu sanayi kurulufllar› kendi ihtiyaçlar›n› dikkate alarak, araflt›rma

dayan›kl›l›k ve güvenilirlik testlerin-

faaliyetleri için öneri gelifltiriyorlar.

de görev alacak.

Farkl› disiplinlerden 120 bilim adam›n›n kat›l›m› ile sanayinin ihtiyaç

Toplam bütçesi 17.265.687 € civa-

duyaca¤› bilgiyi üretecek potansiyele sahip olan NANOFUN-POLY

r›nda olan proje kapsam›nda, mevcut

projesi 4 y›l sürecek.
Proje boyunca bilimsel araflt›rma ve e¤itim faaliyetleri, k›sa süreli araflt›r-

bilgi birikimi gelifltirilerek, Avrupa’da
hidrojen konusunda çal›flma yürüten

mac› de¤iflimi, bilimsel toplant›lar ve sanayi kurulufllar›na verilecek kurs-

önemli kurulufllar ile birlikte çal›flma

lar düzenlenerek üye kurulufllar aras›nda kal›c› bir entegrasyon kurulacak.

imkan› kazan›lacak.
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AB 6. ÇP Kapsam›nda
ERA-NET Aktiviteleri Bilgi
Günü Düzenlendi

FORESIGHT Projesi

AB 6. Çerçeve Program› ERA-NET Aktiviteleri Bilgi
Günü, 22 Kas›m’da TÜB‹TAK’ta düzenlendi.
Araflt›rma Etkinliklerinin Eflgüdümü (Coordination of

MAM Yer ve Deniz Bilimleri Araflt›rma Enstitüsü,
Research Activities) kapsam›nda gerçekleflen bilgi
Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program›’n›n FORE SIGHT Projesine kabul edildi.

gününe, AB Komisyonu Araflt›rma Genel Müdürlü¤ü’nde Araflt›rma Altyap›lar›’ndan Sorumlu Birim Baflkan› Hervé Pero konuflmac› olarak kat›ld›

ve

FORESIGHT (F
Frequent Observation Driven Rea-

araflt›rma altyap›lar› konusunda bilgi verdi. Toplant›y›

listic Evaluation and Simulation of Interaction of

Türkiye’de araflt›rma program› yürüten kurumlar›n

Geophysical Hazard Triggers) Projesi, sürekli göz-

temsilcileri izledi.

lemler ile birbirini tetikleyen jeofiziksel afetlerin izlenmesi, modellenmesi ve olas› bir tetiklenmenin
tahmin çal›flmalar› ile kullan›c›lara karar vermeyi
sa¤layacak bilgilerin ulaflt›r›lmas›n› içeriyor.

“ERA-NET Aktiviteleri” ile, üye ve aday ülkelerde ulusal ve bölgesel düzeyde yap›lan araflt›rma etkinliklerinde iflbirli¤inin ve eflgüdümün sa¤lanmas›, di¤er bir
deyiflle, çeflitli ülkelerde bafllam›fl olan ulusal
araflt›rma programlar›n›n biraraya getirilmesi ve bir a¤

Proje, Türkiye, Fransa, ‹zlanda, ‹ngiltere, Amerika

oluflturulmas› amaçlan›yor.

ve Azor’dan 15 kuruluflun oluflturdu¤u konsorsiyum taraf›ndan gerçeklefltirilecek. Proje sonuçlar›n›

AB 6. ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi de kullanacak.

taraf›ndan düzenlenen bilgi günlerinin
Aral›k program› flöyle:

Avrupa genelinde jeofiziksel süreci anlamak için gelifltirilecek metodoloji ve harmonize veriler için, do-

KOB‹ Etkinlikleri Bilgi Günü

¤al laboratuvar alanlar› olan Türkiye, Alpler, Azor

16 Aral›k 2004 Perflembe

Adalar›-Portekiz ve ‹zlanda üzerinde yo¤unlafl›la-

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon

cak. Bu do¤al laboratuvarlar aras›nda teknoloji, deBilgi Toplumu Teknolojileri Tematik Konferans›

neyim, bilgi aktar›m› ve paylafl›m› sa¤lanacak. Projenin uygulama aflamas›nda yerel uygulay›c› ku-

17 Aral›k 2004, Cuma

TÜB‹TAK Feza Gürsey Salonu /Ankara

rumlar›n kat›l›m› ile yeni Avrupa Risk Yönetimi SisKOB‹ Etkinlikleri Bilgi Günü

temi gelifltirilecek.

21 Aral›k 2004, Sal›

TOBB/Ankara

Türkiye bu çal›flmalar sonucunda, Avrupa Birli¤i
kapsam›nda gelifltirilen

iki yap›lanma olan

EU-MEDIN (The Euro-Mediterranean Disaster In-

AB 6. ÇP Bilgi Günü
27 Aral›k 2004, Pazartesi
Uluda¤ Üniversitesi/Bursa

formation Network-Avrupa-Akdeniz Afet Bilgi A¤›)
ve INSPIRE’›n (Infrastructure for Spatial Informati-

AB 6. ÇP Bilgi Günü

on in Europe Initiative - Avrupa Mekansal Bilgi ‹çin

28 Aral›k 2004, Sal›/Saat: 10:00 - 13:00

Altyap› Önceli¤i) bir parças› olacak.

Kocatepe Üniversitesi/Afyon
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...

ATAL
ANKARA TEST VE ANAL‹Z LABORATUVARI

TÜB‹TAK Ankara Test ve Analiz
Laboratuvar›(ATAL), 1995 y›l›nda
Enstrümantal Analiz Laboratuvar› ad›yla kuruldu ve 2001 y›l›nda ATAL ad›n› ald›.

LC/MS, Diod-Array UV-Görünür saha dedektörün ideal bir tamamlay›c›s›d›r.

ATAL’da verilen hizmetlerin; müflteri is-

SEM Ltd. fiti ile ortaklafla, SIR-MS

tek ve beklentilerini karfl›layacak, ulusal

(Stable Isotop Ratio-mass spectrome-

ve uluslararas› standartlar›n gereklerini

ter) Cihaz› ile ilgili bir e¤itim semineri

yerine getirecek kalitede ve kapsamda

gerçeklefltirdi.

olmas›na büyük önem veriliyor.
Laboratuvar, kamu kurum ve kurulufl-

ATAL, önümüzdeki y›l içinde, geliflen

lar› ile özel sektörün nitelikli eleman ihATAL, FAPAS (Food Analysis Perfor-

teknolojiye uygun at›l›mlar, yeni cihaz

mance Assessment Scheme) ve IRMM

al›mlar› ve kurulmas› planlanan mikro-

(Institute for Reference Materials and

biyoloji laboratuvar› ile hizmet yelpaze-

Measurements) testlerine kat›larak ba-

sini geniflletmeyi hedefliyor.

tiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla, özellikle test ve analiz yöntemleri konular›nda
bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesine yönelik ulusal ve uluslararas› seminer,
flar›l› sonuçlar al›yor.
kurs, konferans, yaz okulu, çal›fltay ve

Cihazlar ve yap›lan analizler:

sempozyum gibi etkinlikler düzenliyor.
ATAL, çeflitli seminer ve e¤itimlerle de

Nükleer Manyetik Rezonans

Her türlü kimyasal bileflik analizini

sektöre hizmet veriyor. Bu kapsamda,

Spektrometresi-NMR:

yüksek do¤ruluk pay› ile yapan ATAL,

CSL ile iflbirli¤i yaparak, 2004 y›l› Ma-

Bu cihazda de¤iflik problar kullan›la-

üniversite ö¤rencilerine yaz döneminde

y›s ay›nda, Ankara ve ‹stanbul’da Ana-

rak 1H, 13C, 31P ve 19F çekirdekleri

staj olana¤› sa¤layarak gelece¤in araflt›r-

litik Kalite Güvence (Analytical Qua-

türünden NMR spektrumlar› al›nabi-

mac›lar›n›n yetiflmesine de katk›da bu-

lity Assurance) konulu çal›fltay düzen-

liyor. NMR ile, çok yüksek seviyede

lunuyor.

ledi. Laboratuvar, Kas›m ay›nda da,

stabilite ve duyarl›l›kla, tek ve çok bo-
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
yutlu deneylerin yan› s›ra kompleks

Yüksek Performansl› S›v› Kromatograf-

tografik piklerin safl›k kontrolleri ve

deneyler de yap›l›yor.

HPLC: HPLC, analitik ay›rma teknikleri

kompleks matrikslerdeki eser miktardaki

kullanarak; sanayinin, birçok bilim dal›n›n

safs›zl›klar›n kantitatif analizlerinde kul-

Atomik Absorbsiyon

ve toplumun birinci derecede ilgilendi¤i

lan›l›yor. Diod-Array UV-Görünür saha

Spektrofotometresi-AAS:

maddelerin kalitatif ve kantitatif analizle-

dedektörün ideal bir tamamlay›c› olan ci-

Baflta her tür g›da maddesi, çi¤ inek sü-

rinde en yayg›n olarak kullan›lan cihaz ol-

haz ile çok de¤iflik bileflik s›n›flar›n›n

tü, yumurta ve konserveler olmak üze-

ma özelli¤ini tafl›yor. Bu cihazda, Diod-Ar-

analizleri gerçeklefltirilebiliyor.

re, kan ve benzeri biyolojik s›v›lar ile

ray UV-Görünür Saha, Refraktif Indeks ve

insan ve hayvan dokular›, su, çelik,

Floresans Dedektörleri kullan›l›yor.

toprak, sak›z ham maddelerinde eser

ATAL, bulaflan (Aflatoksin, OkratoksinA), kal›nt› (Pestisit) ve a¤›r metal türle-

element tayinleri, AAS ile yüksek do¤-

Jel Geçirgenlik Kromatograf›-GPC:

melerinin test ve analizleri konular›nda

ruluk ve tekrarlanabilirlikle yap›labili-

Bu cihaz ile özellikle yüksek molekül

çal›flmalar›n› sürdürüyor ve bu konular-

yor. AAS ile so¤urma ve emisyon ilke-

a¤›rl›¤›na sahip polimerlerin, molekül

da akredite bir laboratuvar olma yolun-

leri ile uygun atomlaflt›rma yöntemleri

a¤›rl›¤› ve da¤›l›m› analizleri yap›l›yor.

da h›zla ilerliyor.

‹ndüksiyon Eflleflmeli Plazma/Kütle

ATAL-BATAL ‹flbirli¤i

Spektrometresi-ICP/MS: ICP/MS ile çö-

Antalya Kumluca mevkiinde yetiflen

zeltilerde eser element tayinleri yüksek

sebze ve meyvelerde pestisit ve a¤›r me-

AAS cihaz›nda,

seçicilik, tekrarlanabilirlik ve do¤ruluk-

tal kal›nt›lar›n› incelemek üzere kurulan

w Alev (FAAS)

la yap›l›yor. Cihaz ile, radyoaktif ele-

w Grafit F›r›n (GFAAS) (LOD = µg/L) ve

Bat› Akdeniz Tar›msal Araflt›rma Labo-

mentler de dahil pek çok elementin ta-

ratuvar›(BATAL) ile ATAL aras›nda

w Hidrür Oluflturma (HGAAS) (LOD=µg/L)

yini yap›labiliyor.

2002 y›l›nda bir sözleflme imzaland›.

Gaz Kromatograf›-GC:

Sözleflme gere¤i, BATAL Binas›, ATAL

GC ile uçucu özellik tafl›yan veya türevlen-

personeli taraf›ndan yerinde incelendi

dirme ile uçucu hale getirilen numunelerin

ve Avrupa Birli¤i kurallar›na uygun alt-

kalitatif ve kantitatif analizleri yap›l›yor.

yap›n›n oluflturulmas› için bir proje ha-

uygulanarak Na, K, Mg, Ca, Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, Au, Zn, Cd, Hg, Al, Pb,
As, Se, Sn, Sb tayinleri yap›l›yor ve türleme çal›flmalar› sürdürülüyor.

(LOD = mg/L),

atomlaflt›r›c›lar› bulunuyor.

Elementel Analiz Cihaz›-CHNS:
CHNS ile ilaçlar, kimyasallar, plastikler,
reçineler, lastikler ve homojen olan bütün organik bilefliklerin mikro numune

z›rland›. Laboratuvarda kullan›lacak

analizi, ortalama 2 mg kat› veya 2 mg s›v› ile karbon, hidrojen, azot, kükürt
analizleri yap›l›yor.

Gaz Kromatograf›/Kütle

her türlü donan›m› seçen ATAL, al›mla-

Spektrometresi-GC/MS:

r›n yap›lmas›n› da sa¤lad›.

GC/MS kombinasyonlar›nda, GC’den
ay›r›larak kütle spektrometresine gön-

BATAL’da görev yapacak elemanlar› be-

derilen bilefliklerin kromatogramlar›

lirleyerek, Ankara’da 6 ayl›k teorik e¤i-

al›n›yor ve her bir bilefli¤in kütle spek-

timler veren ATAL uzmanlar›, BATAL’›n

trumu çekilerek kalitatif tayin çok da-

yapaca¤› deneylerle ilgili olarak, gerekli

ha kesin olarak yap›labiliyor.

analiz yöntemleri üzerinde de çal›flt›. En
uygun analiz yöntemlerini belirleyen

S›v› Kromatograf›/Kütle

ATAL uzmanlar›, bu konularda da yerin-

Elementel Analiz Cihaz› ile ilaçlar, kimyasallar,

Spectrometresi-LC/MS:

de uygulama e¤itimleri verdi. ISO 17025

plastikler, reçineler, lastikler ve homojen olan

LC/MS, bilefliklerin h›zl› ve hassas teflhis-

için gerekli olan FAPAS yeterlilik testleri-

leri için gereken, molekül a¤›rl›¤›, yap›

ne, ATAL kontrolünde kat›lan BATAL,

bilgileri, seçicilik ve hassasiyet, kroma-

çok baflar›l› sonuçlar ald›.

bütün organik bilefliklerin mikro numune analizi,
ortalama 2 mg kat› veya 2 mg s›v› ile karbon,
hidrojen, azot, kükürt analizleri yap›lmaktad›r.
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Nanoteknolojide
Öncü Ad›mlar

Ayd›nlanma yolunda Bilim
Teknik Konferanslar› devam
ediyor

Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM)
Malzeme Enstitüsü’nde, 21. yüzy›l›n
en çok üzerinde durulan ileri teknoloji alanlar›ndan biri olan nanoteknoloji konusunda çal›flmalar sürüyor.
Son olarak, Enstitü’de karbon nanotüpler ve nano-katalizör sentezlendi.
Malzeme Enstitüsü, silisyum tek kristaller üzerinde sentezlenen nanokatalizör parçac›klarla nano boyutta “karbon nanotüpler” üretti. Karbon nanotüpler, mekanik, elektronik ve yap›sal özellikleriyle, baflta nanotransis-

Ayd›nlanma yolunda Bilim Teknik
Konferanslar› devam ediyor.

törler ve nanorobotlar›n imâli, medikal teknoloji, ilaç sal›n›m teknikleri

Program kapsam›nda 26 Kas›m günü

belirten OZANER, kalk›nm›fl ülkelerde çevre e¤itiminin küçük yafllarda
bafllad›¤›n› söyledi.

ve kompozit malzemelerde güçlendi-

Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Arafl-

TÜB‹TAK’›n bu konuda Türkiye’de

rici olmak üzere çok çeflitli alanlarda

t›rma Grubu’ndan Doç. Dr. Sancar

öncü rol oynad›¤›n› ifade eden OZA-

kullan›labilecek.

OZANER, “Do¤an›n Dilini Ö¤renme”

NER, 1999 y›l›ndan bu yana do¤an›n

konulu bir konferans verdi.

dilini anlama e¤itimleri yap›ld›¤›n›

2005 Y›l› Bilim, Hizmet
ve Teflvik Ödülleri ve
TWAS Teflvik Ödülü’ne
Baflvuru Süreci Bafllad›

belirtti. 2005 y›l›nda da bu e¤itim
Yaklafl›k 100 kiflinin izledi¤i konfeprogramlar›n›n sürece¤ini söyleyen
ransta Doç. Dr. Sancar OZANER, doOZANER, MEB-TÜB‹TAK iflbirli¤i ile
¤an›n dilinin ancak ekoloji temelli bir
program›n daha da yayg›nlaflaca¤›n›
çevre e¤itimiyle mümkün oldu¤unu
dile getirdi.
belirtti. Çevrenin ve insanlar›n anlay›-

Her y›l verilen Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri ile bu y›l Biyoloji
dal›nda verilecek TWAS (Üçüncü
Dünya Bilimlerler Akademisi) Tefl-

fl›n›n sürekli de¤iflti¤ine dikkat çeken

TÜB‹TAK Merkez Binas›’nda gerçek-

OZANER, do¤a e¤itimlerinin önemini

lefltirilen Ayd›nlanma Yolunda Bilim

vurgulad›. OZANER, do¤a e¤itimleri-

ve Teknik Konferanslar›n›n Aral›k

ne kat›lanlar›n dünya görüfllerinde

program› flöyle:

köklü de¤ifliklikler oldu¤unu söyledi.
vik Ödülü’ne baflvuru süreci bafllad›.

n

Baflar›l› bir do¤a e¤itiminin insan›, yaHer y›l, en geç Ocak ay›n›n son ifl

10 Aral›k 2004; saat 18:30,

“Hormonlu Yaflam”

flad›¤› ortam›n fark›nda olan, sorum-

Doç. Dr. Köksal DEM‹R, Prof. Dr. Necmettin

luluk sahibi, bilgili, deneyimli, tutum-

CEYLAN

günü resmi çal›flma saati bitiminden

lu, becerikli ve kat›l›mc› yapt›¤›n› ifa-

önce,

Baflkanl›¤›na

de eden OZANER, bu e¤itimler ile ge-

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

ulaflm›fl olmas› gereken baflvurular

lece¤e dair tahminlerin mümkün ol-

Doç. Dr. Fitnat KAPTAN

hakk›nda

du¤unu dile getirdi. Avrupa Komisyo-

TÜB‹TAK

ayr›nt›l›

bilgi

için:

n

n

15 Aral›k 2004; saat 18:30,

22 Aral›k 2004: saat 18:30,

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

nu’nun, AB üyesi ülkelerde do¤a e¤iti-

“Sporda ‹nsan›n S›n›rlar›”

2005bht.html

mini zorunlu k›lan bir karar ald›¤›n›

Prof. Dr. Caner AÇIKADA
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BUTAL “ I. ULUSAL JEOK‹MYA SEMPOZYUMU”nu
Düzenledi
met verecek jeokimya laboratuvarlar›n›n kurma ve gelifltirme çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ünü ve su,
cevher, kayaç analizleri için gerekli tüm düzeneklerin h›zla tamamland›¤›n› vurgulad›.

I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu’nun Organizasyon Komitesi Baflkanl›¤›n› Dokuz Eylül Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. M. Y›lmaz
SAVAfiÇIN yapt›. Prof. SAVAfiÇIN
sempozyumda yapt›¤› konuflmas›nTürkiye’de bir ilk olarak TÜB‹TAK

WOITH’den sonra söz alan TÜB‹-

da, Türkiye’de h›zla geliflen yer bili-

Bursa Test ve Analiz Laboratuvar›

TAK BUTAL Müdürü Prof. Dr. fie-

mi araflt›rmalar›n›n önemine de¤ine-

(BUTAL), Dokuz Eylül Üniversite-

ref GÜÇER, enstitü hakk›nda k›sa-

rek, çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.

fl›l›kl› fikir al›fl verifli, teknolojik

ca bilgi verdi. Prof. GÜÇER, Tür-

‹ki y›lda bir gerçeklefltirilmesi dü-

geliflmeler, araflt›rmac›lar›n bulgu-

kiye’deki yerbilimcilerin ço¤unun,

flünülen sempozyuma yurtiçi ve

lar› ve son geliflmelerin ele al›nd›¤›

jeokimyasal çal›flmalar› için yurt

yurtd›fl›ndaki üniversitelerden 51

sempozyumda ilk konuflmay›, Al-

d›fl›ndaki laboratuvarlardan fayda-

akademisyen kat›ld›.

manya’n›n

Üniversite-

land›¤›n› belirtti. Prof. GÜÇER,

si’nden Jeofizik Mühendisi Heiko

BUTAL-Dokuz Eylül Üniversitesi

WOITH yapt›. WOITH, Türki-

Jeotermal Enerji Araflt›rma ve Uy-

ye’deki depremler hakk›nda bilgi-

gulama Merkezi iflbirli¤i ile Türki-

ler vererek, ayn› konuda yapt›¤›

ye’deki bu eksikli¤in giderilmesi-

araflt›rmalar› da meslektafllar›yla

nin hedeflendi¤i söyledi. BUTAL

paylaflt›.

Müdürü Türk yerbilimcilerine hiz-

si Jeotermal Enerji Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi – JENARUM
eflgüdümünde, 18 – 21 Kas›m
2004 tarihleri aras›nda “I. Ulusal
Jeokimya Sempozyumu”nu düzenledi.
Sempozyumun konusu, “Yer Kimyas›” olarak tan›mlanabilen, yeryuvar› ve çevresini oluflturan befl ayr›
kütledeki (litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer, atmosfer) tüm
kimyasal olaylar› inceleyen bir yer
bilimi dal› olan jeokimyayd›. Kar-

Berlin
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