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2004 Y›l› TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri Sahiplerine Verildi
Araflt›rma Konular›: Sinyal ‹flleme, Görüntü
‹flleme, Video ‹flleme
Görev Yeri: Koç Üniversitesi
“Say›sal görüntü ve video iflleme konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

• Prof. Dr. Gökhan S. HOTAMIfiLIG‹L
Alan›: Genetik ve Moleküler Biyoloji
Araflt›rma Konular›: Diferansiyasyon ve hücre dizisine yöneliflin moleküler mekanizmalar›
Görev Yeri: Harvard Üniversitesi
“fiiflmanl›k, tip 2 diyabet ve metabolik sendromun moleküler mekanizmalar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
H‹ZMET ÖDÜLLER‹

TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve
Teflvik Ödülleri, TÜB‹TAKTWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) Teflvik Ödülü
ve Türkiye T›p Araflt›rma
Ödülleri, TBMM Baflkan› Bülent ARINÇ’›n kat›l›m›yla 14
Aral›k günü, Feza Gürsey
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
TÜB‹TAK Teflvik, TÜB‹TAK-TWAS
Teflvik ve Türkiye T›p Araflt›rma ödülünü kazanan bilim insanlar›, ödüllerini TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi’ten, Bilim ve Hizmet
Ödülleri kazanan bilim insanlar› da
ödüllerini TBMM Baflkan› Bülent
ARINÇ’tan ald›lar.
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi törende yapt›¤› konuflmada, TÜB‹TAK’›n, bilen, bildi¤ini yayan, bildi¤ini üreten, bildi¤i ile ülkeye
ve topluma katk› sa¤layan bir bilim ve
teknoloji yönetim anlay›fl›na sahip oldu¤unu belirtti. Ödül kazanan bilim
insanlar›n›n objektif ve hassas bir seç4

me sürecinin ard›ndan belirlendi¤ini
söyleyen Prof. YET‹fi, bu ödüllerin
TÜB‹TAK’›n gururu oldu¤unu belirtti.

• Prof. Dr. Cevat ERDER
Alan›: Tarihi An›tlar›n Bak›m ve Onar›m›
Görev Yeri: ODTÜ, Mimarl›k Fakültesi
“ODTÜ-Tarihi An›tlar›n Bak›m ve Onar›m› Bölümü’nün kurulmas›, ulusal ve uluslararas› ölçekte koruma ve özellikle koruma e¤itimine verdi¤i hizmet,

TBMM Baflkan› Bülent ARINÇ da konuflmas›nda, “Büyük s›k›nt›lar yaflayan ülkede yap›lacak en do¤ru ifl, ülkenin gelece¤ini haz›rlamak için bilime harcama yapmakt›r” dedi. Bundan
sonra bilime daha fazla kaynak ayr›laca¤›n› ifade eden ARINÇ, nitelikli insanlar›n Türkiye’ye kazand›r›lmas›n›n
önemine de¤indi. TÜB‹TAK’›n bu konudaki katk›s›n›n büyük oldu¤unu
belirten ARINÇ, bilim insanlar›na destek sözü verdi.

kültür varl›klar›n›n korunmas› ile ilgili disiplinin Türkiye’de kurulmas› ve kurumsallaflmas›ndaki öncülü¤ü” nedeniyle

• Prof. Dr. Altan GÜNALP
Alan› : Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› / Moleküler
Biyoloji
(Merhum)
“Hacettepe Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümü’nün kurulmas› ve kurumsallaflmas›ndaki hizmetleri” nedeniyle
TEfiV‹K ÖDÜLLER‹

• Doç. Dr. Tayfun AKIN
Alan›: Elektrik- Elektronik Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Mikroelektronik

Törenin ikinci bölümünde, TÜB‹TAK
Bilim Ödülü’nü kazanan bilim insanlar›, çal›flmalar›n› anlatan sunumlar
yapt›.

Görev Yeri: ODTÜ, Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
“Mikroelektronik alan›nda, MikroElektroMekanikSistemler (MEMS) ve mikro sistem teknolojileri konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

2004 y›l› TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve
Teflvik, TÜB‹TAK-TWAS Teflvik ve
Türkiye T›p Araflt›rma Ödüllerini kazanan bilim insanlar› ve ödül alma gerekçeleri flöyle s›ralan›yor:

• Doç. Dr. ‹dil ARSLAN-ALATON
Alan›/Araflt›rma Konular›: Çevre Mühendisli¤i
Görev Yeri: ‹TÜ, ‹nflaat Fakültesi, Çevre Mühendisli¤i Bölümü
“Tekstil endüstrisinde kullan›lan çeflitli boyar maddelerinin kimyasal ve fotokimyasal ileri oksidasyon
prosesler ile ar›t›m› konusundaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

B‹L‹M ÖDÜLLER‹

• Prof. Dr. A. Murat TEKALP
Alan›: Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i

• Prof. Dr. Emin Zeki BAfiKENT
Alan›: Orman Mühendisli¤i
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• Prof. Dr. A. Murat TEKALP
Alan›: Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i

• Prof. Dr. Emin Zeki BAfiKENT
Alan›: Orman Mühendisli¤i

Araflt›rma Konular›: Orman Amenajman›

“Ftalosiyaninler ve makrosiklik bilefliklerin sentezi,

Görev Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman

tan›mlanmas› ve uygulanabilirli¤i konular›ndaki

Fakültesi

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” ne-

“Orman Amenajman› alan›nda, konumsal orman ifl-

deniyle

letme planlar›n›n nesne tabanl› tasar›m› ve CBS ortaml› karma optimizasyon karar verme teknikleriyle

• Prof. Dr. Mithat HAL‹LO⁄LU

gerçeklefltirimi ile konumsal orman yap›s›n›n say›sal

Alan›: Radyoloji

bazda karakterizasyonu ve ekosistem tabanl› plan-

Araflt›rma Konular›: Pediatrik Radyoloji

laman›n esaslar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Radyoloji ABD.
“Pediatrik radyoloji ve kanserli çocuklarda görüntü-

• Doç. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN

leme konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nite-

Alan›: Nöroloji

likli çal›flmalar›” nedeniyle

Araflt›rma Konular›: Vasküler Bafla¤r›s› ve Beyin Damar Hastal›klar›

• Yrd. Doç. Dr. Ezhan KARAfiAN

Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nö-

Alan›: Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

roloji ABD.

Araflt›rma Konular›: Optik A¤lar

“Beyin damar hastal›klar› ve migren bafla¤r›s› konu-

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi

lar›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flma-

Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü

lar›” nedeniyle

“Optik haberleflme a¤lar›n›n analiz ve tasar›m› alan›nda teknikler gelifltirilmesini de içeren uluslararas›

• Doç. Dr. Vural BÜTÜN

düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Kimya
Araflt›rma Konular›: Fizikokimya

• Doç. Dr. Hayyam KIRATLI

Görev Yeri: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edb. Fa-

Alan›: Göz Hastal›klar›

kültesi, Kimya Böl.

Araflt›rma Konular›: Oküler Onkoloji

“Kimya alan›nda, suda çözünebilen yeni tip (ko)po-

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi

limerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karak-

Göz Hastal›klar› ABD.

terizasyonlar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üs-

“Oküler onkoloji konusundaki uluslararas› düzeyde

tün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

• Prof. Dr. Ahmet GÜL

• Doç. Dr. Metin KUMLU

Alan›: ‹ç Hastal›klar›

Alan›: Su Ürünleri Yetifltiricili¤i

Araflt›rma Konular›: Romatoloji

Araflt›rma Konular›: Krustase Larva Sindirim Fiz-

Görev Yeri: ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakül-

yolojisi

tesi, ‹ç Hastal›klar› ABD., Romatoloji Bilim Dal›

Görev Yeri: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fa-

“Behçet hastal›¤›n›n patogenezinde immünolojik

kültesi

ve genetik faktörlerin rolü ve hastal›¤a yatk›nl›¤a

“Kabuklularda larva sindirim fizyolojisinin anlafl›lmas›

neden olan genlerin ayd›nlat›lmas› konular›ndaki

ve larva beslemede canl› yemler (nematodlar) ve

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” ne-

besin içeriklerinin zenginlefltirilmesi konular›ndaki

deniyle

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

• Dr. Ümit YAfiAR
Alan›: Farmakoloji
Araflt›rma Konular›: Farmakoloji
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi
Farmakoloji ABD.
“T›pta kullan›lan bir çok ilac›n vücut içindeki metabolizmas›na (y›k›lmas›na) önemli katk›s› olan, bir sitokrom P450 enzim türü olan CYP2C9 enziminin
genetik polimorfizminin (mutantlar›n›n) genotipleme yaklafl›m› ile araflt›r›lmas› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
TÜB‹TAK-TWAS TEfiV‹K ÖDÜLÜ

• Doç. Dr. Vural BÜTÜN
Alan›: Kimya
Araflt›rma Konular›: Fizikokimya
Görev Yeri: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Kimya Bölümü
“Kimya alan›nda, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karakterizasyonlar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
TÜRK‹YE TIP ARAfiTIRMA ÖDÜLÜ
Araflt›rman›n Bafll›¤›: “Randomized, Crossover
Study of the Effect of Vitamin C on EPO Response

• Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLGÜN

in Hemodialysis Patients”

Alan›: Malzeme Bilimi

• Doç. Dr. Cenap fi. ÖZBEN

Araflt›rma Konular›: Malzeme Bilimi

Alan›: Fizik

Yay›nland›¤› Dergi: American Journal of Kidney Di-

Görev Yeri: Sabanc› Üniversitesi

Araflt›rma Konular›: Nükleer Fizik

seases,

Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi

Görev Yeri: ‹TÜ, Fen-Edb. Fakültesi, Fizik Bölümü

Vol.41 No.6,2003 pp 1233-1239

“Seramik ve kompozit malzemelerin üretimi ve ye-

“Muon magnetik momentini daha hassas ölçme

Yazarlar:

ni üretim tekniklerinin gelifltirilmesi ile malzemelerin

amac›na yönelik g-2 deneyi ve analiz metodlar›n›n

moleküler düzeydeki anayap›lar›n›n ve kimyasal

gelifltirilmesi konusundaki uluslararas› düzeyde üs-

kompozisyonlar›n›n elektron mikroskopu ve di¤er

tün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

• Uz. Dr. Kenan KEVEN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi
Nefroloji Bilim Dal›
• Uz. Dr. Sim KUTLAY
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi
Nefroloji Bilim Dal›
• Doç. Dr. Gökhan NERG‹ZO⁄LU
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi
Nefroloji Bilim Dal›
• Prof. Dr. fiehsuvar ERTÜRK
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi
Nefroloji Bilim Dal›

çeflitli analitik teknikler kullan›larak incelenmesi ve
belirlenmesi konular›ndaki uluslararas› düzeyde üs-

• Doç. Dr. ‹. Serdar ÖZO⁄UZ

tün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Devreler ve Sistemler

• Doç. Dr. Ayfle Gül GÜREK

Görev Yeri: ‹TÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Alan›: Kimya

“Analog devre tasar›m› alan›nda, tümlefltirilmeye

Araflt›rma Konular›: Anorganik Kimya

uygun ak›m modlu süzgeç devreleri ve lineer olma-

Görev Yeri: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen

yan kaotik iflaret üreteçleri konular›ndaki uluslarara-

Fak., Kimya Böl.

s› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
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Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri
Yar›flmas›’na ‹liflkin Usuller Yenilendi
Ortaö¤retime devam etmekte olan ö¤-

sikal›k fotograf (bir tanesi baflvuru for-

üzerinden de¤erlendirilecektir. Bu de-

rencileri temel ve uygulamal› bilimler-

muna yap›flt›r›larak okul müdürlü¤ün-

¤erlendirmede konu seçimi veya prob-

de çal›flmalar yapmaya teflvik etmek,

ce onaylanacak, di¤eri baflvuru formu

leme yaklafl›m aç›s›ndan özgünlük, ya-

çal›flmalar›n› yönlendirmek ve bilimsel

ekinde, arkas›na ad, soyad ve projenin

rat›c›l›k, düflünce ve uygulamada bi-

geliflmelerine katk›da bulunmak ama-

hangi daldan kat›ld›¤› yaz›larak gönde-

limsellik, uygulanabilirlik, ekonomik

c›yla Bilim Adam› Yetifltirme Gru-

rilecektir.)

bir yarar sa¤lamak, kullan›lan temel

bu'nca düzenlenen “Ortaö¤retim Ö¤-

n

Proje özeti (bilgisayarla yaz›lmal› ve

rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Ya-

120 kelimeyi geçmemelidir).

r›flmas›”na iliflkin usuller yenilendi.

n

Proje Raporu (bilgisayarla yaz›lmal›-

d›r).
Bilimsel Etik ve Projeye Katk› Beyan

2004-2005 ö¤retim y›l›nda Bilgisayar,

n

Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve

Formu. (*)

bilgilerin özümsenmifl olmas›, sonuca
ulaflabilme, aç›k ve anlafl›l›r olma ve raporu haz›rlamada gösterilen özen gibi
ölçütler göz önüne al›nacakt›r. Uygun
görülen projeler Bölge Merkezlerinde
yap›lacak sergiye davet edilecektir.

Yerbilimi dallar›nda düzenlenecek Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma

Baflvurular›n De¤erlendirilmesi

n

Sergiye davet edilen projeleri haz›rla-

yan ö¤renciler, sergi süresince jüriler

Projeleri Yar›flmas›’n›n yenilenen ko-

Bu y›l yap›lan bir düzenlemeyle, daha
önceki y›llarda TÜB‹TAK'ta (Ankara /

taraf›ndan mülakata al›nacakt›r. Müla-

flullar› flöyle:

Merkez) yap›lan bu yar›flma etkinli¤ini

kat s›ras›nda gerekli olan tepegöz ve

yurt geneline yaymak ve daha çok ö¤-

slayt gösterici Bölge Koordinatörü tara-

rencinin kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla

f›ndan sa¤lanacakt›r. (Bunlar›n d›fl›nda

Yar›flmaya, Türkiye ve K.K.T.C.'den

geçmifl y›llardaki proje baflvuru yo-

kullan›lmas› öngörülen teknik dona-

tüm lise ve dengi okul ö¤rencileri kat›-

¤unlu¤u da göz önünde bulundurula-

n›m yar›flmac›lar taraf›ndan temin edi-

labilirler.

rak, yar›flman›n yurt genelinde 8 bölge

lecektir).

Yar›flmaya her ö¤renci yaln›zca bir

proje ile kat›labilir ve her proje en çok

merkezinde yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

iki ö¤renci taraf›ndan haz›rlanabilir.

Her merkezde bir ö¤retim üyesi, TÜ-

celerinden kaynaklanmas›, kendileri

Yar›flmaya gönderilecek projelerin

B‹TAK taraf›ndan, yar›flmadan sorum-

taraf›ndan flekillendirilmifl, dan›flarak

2005 y›l› “Proje Yar›flmalar› Kitapç›-

lu Bölge Koordinatörü olarak görev-

ama kendi bilgi ve becerileri ile ta-

¤›”nda bulunan “Proje Rehberi”ne (*)

lendirildi. Bölge merkezleri; Adana,

mamlanm›fl olmas› beklenmektedir.

Baflvuru Koflullar›
n

n

n

göre haz›rlanmas› gerekir.
n

Ayn› ya da baflka isimlerle ve/veya ay-

n› ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki y›llarda herhangi bir proje
yar›flmas›na kat›lm›fl olan projeler bu
yar›flmaya kat›lamaz.
n

2005 y›l›nda “Enerji Verimlili¤i” pro-

je yar›flmas›na kat›lanlar, ayn› projeyle
bu yar›flmaya kat›lamazlar.
n

Bu koflullara uymayan projeler kesin-

likle kabul edilmeyecektir.

Projelerin, ö¤rencilerin özgün düflün-

Ankara, Antalya, Diyarbak›r, Erzurum
‹stanbul, ‹zmir, Tokat. Yar›flmaya kat›lmak isteyen ö¤renciler baflvurular›n›
kendi bölgelerindeki Bölge Koordinatörünün adresine yapacaklar (proje
baflvurular› TÜB‹TAK'a gönderilmeyecektir). Hangi ilin hangi bölgeye ba¤l›
oldu¤u ve baflvurular›n yap›laca¤›
Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri www.tubitak.gov.tr/bayg adresinden

Bölge Merkezlerinde Yap›lacak
Yar›flmalar
Her bölge merkezinde yap›lacak yar›flmalar sonunda, her dalda finalistler
belirlenecektir. Finalist ö¤rencilere,
dan›flman ö¤retmenlerine ve liselerine
baflar› belgeleri, ayr›ca, ö¤renciler ve
dan›flman ö¤retmenlerine 300 YTL para ödülü verilecektir

ö¤renilebilir.
Proje Rehberine uygun olarak haz›r-

Bu yar›flmalarda, tüm bölgelerde fina-

lanm›fl oldu¤u belirlenen projeler önce,

list olarak belirlenen projeler, final

n

Baflvuru ‹çin Gerekli Belgeler

n

n

Proje baflvuru formu (*)

8 ayr› bölgede ve her dal için ayr› ayr›

yar›flmas› için May›s ay›nda Ankara'ya

n

Son alt› ay içinde çekilmifl 2 adet ve-

oluflturulacak jürilerce, “Proje Raporu”

davet edilecektir. Ankara'da düzenle-
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MAM Bilim ve Teknoloji
Günleri
necek yar›flma sergisinde projeler jürilerce tekrar de¤erlendirilecek ve de¤erlendirme sonucunda her dalda derece
alan ö¤rencilere, dan›flman ö¤retmenlerine ve liselerine baflar› belgeleri, ayr›ca, ö¤renciler ve dan›flman ö¤retmenlerine para ödülleri verilecektir.
Final Yar›flmas›nda Derece Alanlara
DERECES‹

Ö⁄RENC‹ ÖDÜLÜ

Birincilik

5.000 YTL.

Ö⁄RETMEN ÖDÜLÜ
5.000 YTL.

‹kincilik

4.000 YTL.

4.000 YTL.

Üçüncülük

3.500 YTL.

3.500 YTL.

Teflvik

2.500 YTL.

2.500 YTL.

Ayr›ca, sergilenen projelerin genel de¤erlendirilmesi sonucunda bir proje sahibine / sahiplerine Y›l›n Genç Araflt›rmac›s› Ödülü verilebilir. Bu ödülün miktar› 7.500 YTL. dir.

n

Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra aç›k-

lanacakt›r. Sergilerin yap›laca¤› iller d›fl›ndan gelecek ö¤rencilerin ve okul müdürlü¤ünce görevlendirilecek olan
bir ö¤retmenin konaklama ve gelifl-dönüfl yol paralar› (otobüs ya da yatakl› hariç tren) TÜB‹TAK taraf›ndan ödenecektir.

“MAM Bilim ve Teknoloji Günleri” kapsam›nda, 28
Aral›k günü KOSGEB ‹stanbul ‹kitelli ‹flletme Genel Merkezi Müdürü Mustafa KAPLAN, “Yenilenen

n

Ankara'da yap›lacak final yar›flmas›nda dereceye giren

adaylar ÖSS'ye girdikleri y›l, bir kereye mahsus olmak üze-

KOSGEB Destekleri” konusunda seminer verdi.

re yar›flmada ald›klar› derece ile orant›l› ek katsay› uygula-

MAM Konferans Salonu’nda gerçekleflen seminere

mas›ndan yararlanacaklard›r (Bkz. 2005 ÖSS K›lavuzu).

sanayi kurulufllar›ndan yo¤un kat›l›m oldu.

n

Ticari bir de¤eri oldu¤u düflünülen projeler için sergilen-

Seminerde, KOSGEB’in yeni yürürlü¤e giren KO-

meden önce patent baflvurusunda bulunulmas› önerilir.
Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden
edinilebilir.

B‹’lere yönelik destekleri, oran ve miktarlar› ile kimlerin yararlanabilece¤i, KOSGEB’den benzer bir
deste¤in al›nabilmesi için baflvuru prosedürü ve

Son Baflvuru Tarihi: 18 fiubat 2005 (bu tarihte saat

dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakk›nda

18:00'e kadar Bölge Koordinatör'lü¤ünde olacak flekilde

bilgi verildi.

gönderilecekdir).
EKS‹K VE/VEYA GEÇ BAfiVURULAR ‹fiLEME
KONULMAYACAKTIR

MAM, Martek A.fi. ve Endüstriyel Hizmetler ile ilgili tan›t›c› bilgilerin de sunuldu¤u seminer, yo¤un
kat›l›m nedeniyle 2005 y›l›nda tekrarlanacak.

(*) An›lan rehber ve formlar okul müdürlüklerine gönderilmifl olan 2005 y›l› Proje
Yar›flmalar› Kitapç›¤›'ndan ya da www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar adresinden
temin edilebilir.
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Gelece¤in Bilim ‹nsanlar› Ödüllerini Ald›
konuflma yapt›. Hasan ARSLAN’›n
ard›ndan BAYG Yürütme Komitesi
Sekreteri Prof. Dr. Aflk›n TÜMER,

K‹MYA Dal›nda
Gümüfl Madalya:
Bronz Madalya:

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi ve MEB Müsteflar Yar-

Mehmet Talha Kutlu
Murat Kadir Deliömero¤lu
Taha Bilal Uyar
fieyma Öztürk
Yasin Karabacak
Ayfle Burcu Akay
Yunus Emre fientürk

d›mc›s› söz ald›.
B‹YOLOJ‹ Dal›nda

XII. Ulusal Bilim
Olimpiyatlar›nda madalya
kazanan ö¤renciler flöyle:

Alt›n Madalya:
Gümüfl Madalya:
Bronz Madalya:

Bekir Altafl
Mehmet Kardafl
Mustafa Toflur
Birol Çabukusta
Sevil Özgan
Onur Yüzügüldü

B‹LG‹SAYAR Dal›nda
Alt›n Madalya:
Gümüfl Madalya:

Bilim Adam› Yetifltirme Grubu
(BAYG) tarafindan düzenlenen XII.

Bronz Madalya:

Ulusal Bilim Olimpiyatlar› 10-14
Aral›k günlerinde yap›ld›.
XII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda

F‹Z‹K Dal›nda
Alt›n Madalya:

madalya kazanan ö¤renciler, 14 Aral›k günü, TÜB‹TAK Feza Gürsey

Gümüfl Madalya:

Konferans Salonu’nda düzenlenen
törende ödüllerini ald›. Törende ayr›-

Emre Varol,
Mahmut Sami Tafl
Özay Demirezen
Ça¤dafl fienel
Bilgehan fiahin
O¤uz Kaya Özel
Deniz Yörüko¤lu
Emre Toraman
Efecan Poyraz
Mehmet Ar›kan

Bronz Madalya:

ca, IX. Ulusal Ilkögretim Matematik
Olimpiyat›’nda dereceye giren ö¤rencilere madalyalar›, Uluslararas› Bilim

Mehmet Do¤an
Altu¤ Alkan
Emrah Turgut
Abdülkerim Bu¤ra
P›nar Kocabay
Ferzan Tapramaz
Mehmet Akif Çetinkaya
Melih Okan
Olgun Adak
Ahmet Kayakökü
Mürsel Karadafl

Olimpiyatlar›nda Türkiye’yi temsil

MATEMAT‹K Dal›nda

eden ö¤rencilere de plaketleri verildi.

Alt›n Madalya:

Törene TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof.

Gümüfl Madalya:

Dr. Nüket YET‹fi ve üst düzey yöneticilerin yan› s›ra, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ortaö¤retim Genel Müdürü HüBronz Madalya:

seyin ATILGAN, Müsteflar Yard›mc›s› fiaban fi‹MfiEK iles çok say›da davetli ve bas›n mensubu kat›ld›.
Törenin aç›l›fl›nda, Temmuz ay›nda Almanya’da
düzenlenen, 36. Uluslararas› Kimya Olimpiyat›’nda Alt›n Madalya kazanan Hasan ARSLAN bir
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Murat Sevim
Said Tunç
Halenur Kazaçeflme
Samet Oymak
Hasan Hüseyin Eruslu
Metehan Özsoy
Umut Orhan
Süleyman Fatih Hafal›r
Tahsin Dane
Musa Furkan Keskin
Serkan Sar›tafl
Burak Sa¤lam

XII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›
‹ki aflamal› s›navlardan oluflan Ulusal
Bilim Olimpiyatlar›’n›n ilk aflamas›na
bu y›l Türkiye geneli ve KKTC’den
8305 ögrenci kat›ld›. 10-14 Aral›k
günlerinde Ankara’da yap›lan 2. aflama s›navlar›na kat›lmaya 222 ögrenci
hak kazand›. 14 Aral›k’ta düzenlenen
törende, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik,
Kimya ve Matematik dallar›nda yap›lan s›navlar›n sonuçlar› aç›kland›.
Lise ö¤renimlerinin son s›n›f›nda
okumakta iken madalya kazanan ö¤rencilere, temel bilimler bölümlerine
kay›t yapt›rd›klar› takdirde TÜB‹TAK bursu veriliyor.
Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda dereceye giren ö¤rencilerin tümü, girecekleri ilk ÖSS’de ek katsay› uygulamas›ndan yararlan›yor.

IX. Ulusal ‹lkö¤retim
Matematik Olimpiyat›
IX. Ulusal ‹lkö¤retim Matematik
Olimpiyat›’na bu y›l 28 il merkezi ve
KKTC’den toplam 3245
ö¤renci kat›ld›. Tek aflamal› olan Olimpiyat 8
May›s günü yap›ld› ve 11
ö¤renci alt›n, 19 ö¤renci
gümüfl, 31 ö¤renci de
bronz madalya almaya
hak kazand›.

I. Ulusal Uzay Araflt›rmalar› (Ar-Ge Altyap›s›
Kurulmas›) Çal›flma Grubu Toplant›lar› Yap›ld›
lendirilmesine katk› sa¤lamak gibi
konularda kat›l›mc›lar görüfl ve
öneri sundular.
Türkiye'de uzay araflt›rma alan›nda güçlü bir Ar-Ge altyap›s›n›n
kurulabilmesi ve gelifltirebilmesi
amac› ile Hükümete sunulmak
üzere haz›rlanacak ana rapora temel teflkil edecek çal›flmalar; somut, ölçülebilir, çoklu disiplin ve
çoklu kurulufl kültürüyle, uzmanl›k içeren verilerden ve bilgilerden
oluflturularak, Türkiye'nin özgünlü¤ü, karfl›laflt›¤› problemleri ve
Türkiye'nin 10 y›l ve ötesine yöne-

toplant›da yap›larak çal›flmalar›n

ihtiyaçlar›na çözüm temelinde fle-

lik Ar-Ge ile ilgili ulusal uzay arafl-

birinci bölümü tamamland›. Koor-

killendirilmesi, uzun vizyonlu ve

t›rma program›n›n ve Ar-Ge plan›-

dinasyon faaliyetleri, Baflkan Da-

sürdürülebilir bir sistem çerçeve-

nünde) 2004 y›l› itibariyle ulaflt›¤›

n›flman› Dr. Tamer ÖZALP taraf›n-

sinde planlanmas› ve gelecek ne-

yaklafl›k potansiyeli (yetenek-ka-

dan yürütüldü. Çal›flmalarda uydu

siller için insan odakl› ve topluma

pasite bak›m›ndan) ve bu alanda

yap›m›, uzaya ulafl›m, bilimsel

yararl› olmas› hedefiyle yap›ld›.

ileriye dönük gerçeklefltirilebile-

araflt›rmalarla evrenin araflt›r›lma-

cek faaliyetleri, ilgili kat›l›mc›larla

s›, yeni keflifler, yeni uzay teknolo-

Toplant›lar sonunda ortaya ç›kan

birlikte genel olarak resimlendi.

jilerinin gelifltirilmesi, insan kay-

Ulusal Uzay Araflt›rma Program›

Bu tespitle ilgili somut de¤erlen-

na¤›n›n (bu konuda) art›r›lmas›,

Raporu, BTYK’ya sunulacak.

dirmeler 17 Aral›k 2004 tarihli

toplumu bilgilendirmek ve bilinç-

n›n görüflülmesine iliflkin toplant›lar›n ilk bölümü, TÜB‹TAK'ta yap›lan çal›flmalarla tamamland›.
Toplant›larda, uzay çal›flmalar›na
yönelik beklentiler, olabilecek Ar-Ge
projeleri ve bunlar›n Türkiye`ye
sa¤layaca¤› bilimsel, teknolojik,
toplumsal ve mali kazan›mlar ile
kaynaklar›n belirlenmesi gibi faaliyetler de¤erlendirildi.
Çal›flmalar süresince, Türkiye’nin
(Araflt›rma, Üniversite, Sanayi, Kamu ve Askeri kurulufllar›n bütü-
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k›sa k›sa...
G›da Güvenli¤i, G›da ‹flleme ve
G›da Muhafaza Çal›fltay›
Düzenlendi
MAM, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, T‹KA ve UNIDO iflbir-

ATAL XII. IUPAC
Mikotoksin ve
Fikotoksin
Sempozyumu’nu
düzenleyecek

li¤i ile 6-15 Aral›k günlerinde “G›da Güvenli¤i, G›da ‹flleme ve
G›da Muhafaza” çal›fltay› düzenlendi.
Ankara Test ve Analiz LaboratuvaMAM G›da Bilimi ve Teknolojisi Araflt›rma Enstitüsü’nün ev
sahipli¤inde gerçekleflen çal›fltay ile az geliflmifl ülkelere g›da
güvenli¤i, g›da iflleme ve g›da muhafaza konular›nda teknik
destek vermek, bilgilerini art›rmak, tecrübeleri paylaflmak ve
benzer iflbirliklerinde süreklilik sa¤lamak amaçland›. Çal›fltay
s›ras›nda M›s›r, ‹ran, Lübnan, Tunus, Ürdün, K›rg›zistan, Fas,

r› (ATAL), May›s 2007’de, ‹stanbul’da XII. IUPAC (The International Union of Pure and Applied
Chemistry) Mikotoksin ve Fikotoksin (küf toksinleri) Sempozyumu’nu düzenleyecek.

Filistin ve Sudan’dan gelen kat›l›mc›lara e¤itim de verildi.
IUPAC’›n bu sempozyumlar serisinin ilki, 1973’te ‹sveç’te gerçeklefl-

TÜB‹TAK’tan Engellilere
Bilim ve Teknoloji Deste¤i

tirildi. Sempozyumlar, mikotoksin
ve fikotoksin konusunda bilimsel
aktivitelerin önderi olarak kabul
edilen, Polonya, Fransa, ‹sviçre,

TÜB‹TAK, engellilere yönelik bilimsel ve teknolojik araflt›rmalara destek vermek amac›yla bir proje bafllatt›.

Avusturya, Güney Afrika, Japonya,
Meksika, ‹talya, Brezilya ve ABD’de
de düzenlendi. Farkl› disiplinler-

Projenin ilk etab› olan “çal›flma ve de¤erlendirme toplant›s›”,
6 Aral›k günü, TÜB‹TAK’ta, Baflkan Dan›flman› Prof. Dr. Cemil ÇEL‹K’in koordinatörlü¤ünde yap›ld›. Proje ile, engelli bireylerin yaflam kalitesini art›rmak için araç, gereç ve yard›mc›

den 300–400 bilim insan›n›n kat›ld›¤› bu sempozyumlar, araflt›rma
kurumlar› ve akademik kurumlardan genifl destek al›yor.

teknolojilerin üretiminden, e¤itim, rehabilitasyon, erken tan›
Sempozyum ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için:

ve biliflim teknolojilerine kadar tüm alanlarda yap›lacak çal›flmalara destek verilmesi amaçlan›yor.
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http://www.atal.tubitak.gov.tr/
iupac2007-mycotoxin/

TÜB‹TAK ve KRF (KOREA RESEARCH FOUNDATION)
Aras›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas› ‹mzaland›

TÜB‹TAK ile, merkezi Seoul'da

birli¤i anlaflmas› imzaland›.

¤an taraf›ndan imzalanan iflbirli¤i
anlaflmas› ile uzman de¤iflimi ya-

bulunan Kore Araflt›rma Vakf›
(Korea Research Foundation-

KRF Heyet Baflkan› Prof. Dr. Ja-

p›lmas›, ortak çal›fltaylar›n düzen-

KRF) aras›nda, 23 Aral›k 2004 ta-

Mun Ju ve TÜB‹TAK Baflkan

lenmesi ve ortak projelerin yürü-

rihinde, bilimsel ve teknolojik ifl-

Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer Anla-

tülmesi amaçlan›yor.

AB 6. ÇP Uusal Koordinasyon Ofisi, Bilgi Günleri
Düzenlemeye Devam Ediyor
Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› Ulusal Koordinasyon Ofisi,
üniversite ve sanayicileri bilgi-

Temelli Toplum da Yu rttaflflll›k ve Yöneti -

Av ru p a Bi rl i ¤ i 6 . Ç e rç e ve P ro gr am ›

flfliim" Tema tik Konferan s›:

Mo b il it y B i lg i G ü n ü :

7 Ocak 2005, Bo¤aziçi Üniversitesi,

25 Ocak 2005, Ege Üniversitesi, ‹ZM‹R

‹STANBUL

lendirmeye yönelik toplant›lar
Toplant› program› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için:

düzenlemeye devam ediyor.

A vr up a Bi r l i ¤i 6. Ç er ç ev e Pr og ra m›

URL: http://www.fp6.org.tr/

“KOB‹ Etkinlikleri Ç al›flflttay ›”:
Toplant›lar›n Ocak ay› program› flöyle:

14 Ocak 2005, The Marmara Oteli,

A v r u pa B ir l i¤ i 6 . Ç e r çe v e P r o g r a m › " B il g i

‹STANBUL
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B‹LTEN
B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹
ve ELEKTRON‹K
ARAfiTIRMA
ENST‹TÜSÜ

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik
Araflt›rma Enstitüsü (B‹LTEN), 1985
y›l›nda, ODTÜ ve TÜB‹TAK aras›nda
imzalanan bir protokolle, Ankara
Elektronik Araflt›rma ve Gelifltirme
Enstitüsü ad›yla kuruldu ve 1995
y›l›nda B‹LTEN ad›n› ald›.
B‹LTEN, ulusal kalk›nma hedefleri ve

tirme projeleri ve uluslararas› projeler ana

dünyadaki geliflmeleri göz önünde tutarak

bafll›klar›nda toplanabilir. B‹LTEN bu ça-

bilgi teknolojileri alanlar›nda araflt›rma so-

l›flmalar›n yan› s›ra, laboratuvar prototipi

runlar›n› ortaya koymay›, çözümlemeyi,

ve baz› durumlarda firmalarla birlikte üre-

çözümlenmesine yard›mc› olmay› ve bu

tim prototipi haz›rl›yor. Enstitü’de, yurt

çözümlerin uygulanmas›n› sa¤lamay›

içinde üretilecek komponent, cihaz, yaz›-

amaçl›yor.

l›m ve sistemlerinin; gerekti¤inde di¤er

YÜRÜTÜLEN PROJELER
Araflt›rma Uydusu (B‹LSAT) Projesi
Küçük uydu teknolojilerini ö¤renerek
n

kurulufllarla çal›flarak, üretim prototipi ve

Türkiye’ye kazand›rmak için bafllat›lan bir
proje olan B‹LSAT, Surrey Üniversitesi’nin
(‹ngiltere) bir kuruluflu olan SSTL flirketi
ile birlikte gerçeklefltirildi. Proje kapsam›nda:

B‹LTEN, bilgi teknolojileri, elektronik ve

ilk üretim aflamas›na kadar bütün araflt›r-

ilgili di¤er alanlarda kamu ve özel sektör

ma ve gelifltirme çal›flmalar› yap›l›yor; uy-

yap› (temiz odalar, prototip laboratuarlar›, test la-

kurulufllar› ile ulusal ve uluslararas› proje-

gulama planlar›, seri üretim için gerekli

boratuarlar› ve tasar›m ofisi) kuruldu.

ler ve dan›flmanl›k projeleri gerçeklefltiri-

teknik bilgi ve dokümanlar haz›rlan›yor.

n

n

n

izlenmesini ve Ar-Ge boyutu olan proje-

Araflt›rma Alanlar› :

lerde öncülük yapmay› hedefliyor. B‹L-

w Hava-Uzay Sistemleri ve Teknolojileri,

sistem tasar›m›, seçimi, kullan›m›, ürün

w Uygulama Yaz›l›m› Gelifltirme, E-Ticaret ve Bilgi
Güvenli¤i,
w ‹flaret ‹flleme, Uzaktan Alg›lama, Ço¤ul Ortam

gelifltirme ve üretimi konular›nda ç›kabilecek teknik sorunlar›n çözümünde yard›mc› oluyor. Enstitünün tüm çal›flmalar› temel olarak, k›sa ve uzun vadeli iç destekli
araflt›rmalar, sözleflmeli araflt›rma ve gelifl12

B‹LSAT uydusu üretildi ve sigortalanarak yö-

rüngeye yerlefltirildi.

yor. Enstitü son teknolojik geliflmelerin

TEN, kamu ve özel sektör kurulufllar›n›n

Küçük uydu tasar›m› ve üretimi için gerekli alt-

Teknolojileri,
w Elektronik Sistem,Tümdevre(VLSI) Tasar›m›,

Uydunun iflletimi için B‹LTEN’de bir adet sabit

yer istasyonu kuruldu.
n

Bir teknoloji transfer ekibi ‹ngiltere'de e¤itim

ald› ve uydunun yap›m sürecine fiilen kat›ld›, ayr›ca
ekip taraf›ndan, uydunun mühendislik modelini
üreterek test ve entegre edildi.
n

Uydunun iki görev yükü B‹LTEN elemanlar› ta-

raf›ndan Türkiye'de tasarlanarak üretildi.

‹letiflim Sistemleri,
w Güç Elektroni¤i, Güç Sistemleri, Elektrik Motor
Sürücüleri.

n Rasat Projesi

B‹LTEN, B‹LSAT Projesi ile edindi¤i yete-

enstitülerimiz... enstitülerimiz...
nekleri göstermek ve daha ilerletmek amac›

metler gelifltirilebilmek için çok gerekli

otomatik olarak s›n›fland›r›lmas› zorunlu

ile DPT'nin deste¤i ile bir uydu projesi bafl-

olan güvenlik teknolojileri kapsam›nda,

hale geldi. BilMMS, MPEG-7 uyumlu fle-

latt›. 2007 y›l›nda f›rlat›lmas› planlanan RA-

aç›k anahtarl› altyap› teknolojilerinde

kilde çoklu ortam verisinin otomatik ola-

SAT, Türkiye'de üretilen ilk uydu olacak.

ürün gelifltirme çal›flmalar› yürütüyor. Söz

rak özetlenmesine, bu verilerden manuel

konusu ürünler flöyle:

ya da otomatik olarak ç›kar›lan bilgilerin

n Uydulara Yönelik Di¤er Ar-Ge Projeleri
n

Yörünge ‹lerletici

Proje ile, dünya'n›n yörüngesindeki uzay

n

ZEUGMA: Sertifika hizmet sa¤lay›c›s›

yönetim yaz›l›m›
n

BERGAMA: Üçüncü parti ürünlerle

bu verilerle beraber saklanmas›na ve gerekti¤inde verilerin otomatik olarak s›n›fland›r›lmas›na imkan sa¤layan komple

araçlar›n›n hareketleri hassas bir flekilde

h›zl› ve verimli entegrasyon sa¤layabilen

bir say›sal video arfliv sistemi. Sistem ses

modellendi. Program, öncelikle uydunun

Java kütüphanesi

tabanl› benzerlik aramas› yap›lmas›na da

ilerideki günlerde bulunaca¤› konumu ve
sahip olaca¤› h›z vektörünü hassas olarak
hesaplamak için kullan›l›yor.
n

Alp: Ak›ll› Lityum Pil

Lityum piller, B‹LSAT'ta kullan›lan nikelkadmiyum pillere göre birim kütle bafl›na

n

AGORA: ‹nternet anahtar de¤iflimi

protokolü (IKE) uygulamas›
n

L‹DYA: ‹nternet üzerinde elektronik

imzal› güvenli elektronik belge mimarisi
n

DOSIA: Dosya fiifreleme ve ‹mzalama

olanak veriyor. Ayr›ca ses klipleri müzik,
konuflma, sessizlik ya da gürültü olarak
s›n›fland›r›labiliyor. Ses kliplerinin içinden çeflitli kelimelerin yakalanmas› (word
spotting) uygulamas› da gelifltirilme aflamas›nda.

Arac›

daha yüksek enerji depolama kapasitesine
sahip. Enstitü’de halen bu pillerin seçilmesi ve uzayda kullan›lmas›na yönelik mekanik ve ›s›l testler yap›l›yor, elektronik devreler tasarlan›yor.
n

Gezgin-2

Bu proje, JPEG 2000 algoritmas› ile gerçek
zamanda görüntü s›k›flt›ran GEZG‹N uy-

Ürünler, bilgi güvenli¤i alan›nda Türkiye’deki ilk uygulamalarda (SPK-IMKB KAP
projesi) baflar›yla kullan›l›yor. B‹LTEN’in, bu konudaki yetenekleri bir geçifl
süreci içerisinde Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü’ne (UEAKE) devredilecek.

du modülünü daha fazla tümlefltirmeyi ve

n BAL‹ST‹KA

BAL‹ST‹KA, ateflli silahlar›n atefllendiklerinde çekirdek ve kovanlar üzerinde b›rakt›klar› izlerin analizini yaparak bu çekirdek ve kovanlar› veritaban›ndakilerle
karfl›laflt›ran, benzer izler tafl›yan kovan ve
çekirdekleri bulan bir sistem. BAL‹ST‹KA
ayr›ca veritaban› yard›m›yla olaylar, kifli-

görüntü iflleme/flifreleme ifllevleri içeren

n MPEG7

Uyumlu Ço¤ul Ortam Yö-

ler, silahlar, çekirdekler ve kovanlar ara-

yeni sürümün gelifltirilmesini hedefliyor.

netim Sistemi Tasar›m ve Gerçekle-

s›nda iliflkiler kurarak çözülmemifl adli

mesi (BilMMS) Projesi:

olaylar›n çözümüne katk› sa¤l›yor. Dünya-

Proje ile, alçak yörünge uydular› ile 100

Çoklu ortam verisine ulafl›lmas›n›n ve ve-

daki benzerlerinden farkl› olarak, çekirdek

Mb/s h›z ile iletiflim kurmak için bir sistem

rinin depolanmas›n›n çok kolay ve yayg›n

ve kovanlar› üç boyutlu modellerini kulla-

tasarlan›yor.

n

X-Band› Haberleflme Sistemi

hale gelmesi sonucu büyük miktarlardaki

narak analiz yapan sistem, veri girifl birimi,

Bilge: Uçufl Bilgisayar› ve Veri Yolu

verilere gerekti¤inde h›zl›ca ulaflilabilmesi

karfl›laflt›rma algoritmalar› ve veritaban› ile

Bilge ile, yüksek baflar›m isterleri olan uy-

için verilerin belli kriterlere göre endeks-

tamamen yerli kaynaklarla gerçeklefltirildi.

du görevlerinde kullan›labilecek bir uçufl

lenmesi ve gerekti¤inde bu kriterlere göre

n

bilgisayar› tasarlan›yor ve yine yüksek ba-

n GAYE

flar›ml› uydular›n ihtiyaç duyaca¤› yüksek

Güvenlik Amaçl› Yüz Eflleme Sisteminin

h›zl› ve ESA (Avrupa Uzay Ajans›) taraf›n-

k›salt›lm›fl ad› olan GAYE, video kamera,

dan standartlaflt›r›lm›fl olan bir veri yolu-

say›sal foto¤raf makinesi kullan›larak ya da

nun gelecek uydu görevlerinde kullan›l-

taranmak suretiyle sisteme verilen bir yüz

mas› için yetenek gelifltiriliyor.

görüntüsünü veritaban›ndaki yüz görüntüleriyle eflleyen bir sistem. Standart yüz

n Bilgi Güvenli¤i Uygulamalar›

veritabanlar› ile yap›lan karfl›laflt›rma test-

B‹LTEN, a¤lar üzerinde katma de¤erli hiz-

lerinde, baflka algoritmalara göre oldukça
13
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iyi baflar›m› olan özgün algoritma, B‹L-

kron ve asenkron) statik sistemlerle do¤-

TEN içerisinde gelifltirildi. Sistem ayr›ca,

rudan veya yumuflak yol verme,

video içinden yüzü gerçek zamanl› olarak

n

buluyor, izliyor ve en uygun yüz görüntü-

Elektrik motor sürücüleri ve kontrol

sistemleri,

sünü seçerek veritaban›ndaki yüz görün-

n

Elektrikli rayl› ulafl›m sistemleri,

tüleriyle karfl›laflt›r›lmas›n› sa¤l›yor.

n

Anahtarlamal› güç kaynaklar›,

n

Fotovoltaik tabanl› güç kaynaklar› ve

Tümdevre Tasar›m›

n

ayd›nlatma sistemleri,

Bu kapsamda, gerçek zamanda görüntü s›-

n

Rüzgar enerjisi dönüflüm sistemleri.

k›flt›ran GEZG‹N (B‹LSAT-1 uydusu faydal› yük modülü) alt sisteminin JPEG2000
algoritmas›n›n tamamen tümlefltirildi¤i,
görüntü flifreleme ifllevleri ve h›zl› veri iletim yollar› içeren yeni versiyonunun gelifltirilmesi (GEZG‹N-2), 100 Mbits/s veri h›z›n› destekleyen “X-Band Haberleflme Sistemi” ve taban band› tümdevrelerinin tasar›m›, ESA Space Wire Arayüz tümdevrele-

SON DÖNEMDE
sahip. Tasarlanan Kamera BILSAT uydusu
üzerinde yörüngede çal›fl›yor.

n

Bursa Hafif Rayl› Ulafl›m Sistemi Reak-

Enstitü çal›flmalar›, yüksek h›zl› say›sal

tif Güç Kompanzasyonu Sistemleri Projesi:

devre tasar›m›, RTOS uygulamalar›, düflük

1kV’da Tristör Anahtarlamal› 1250 kVAr

gürültülü analog elektronik ve uzay uygu-

fiönt Reaktör Tipi 34,5kV Yer alt› Kablosu

lamalar› için CCD görüntüleme sistemleri

Kompanzasyonu ve 0,4kV’da Reaktif

üzerinde yo¤unlaflt›r›lm›fl bulunuyor.

Enerji Depolamas›z Sönümlendirme Dev-

ri tasar›m›, Beyaz Eflyalar için grafik ekran

reli 550kVAr fiönt Reaktör.

kontrol modülü tasar›m› çal›flmalar› sürn

dürülüyor.

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN PROJELER

TÜB‹TAK Da¤›t›m Otomasyonu

n

‹SDEM‹R 20 MVA Elektrikli Pota Oca-

Sistemi (TÜDOS‹S)

¤› için Harmonik Ak›m Eliminasyonlu,

Bu proje kapsam›nda, elektrik da¤›t›m fle-

Tristör Kontrollü Reaktör Tipi 6.3 kV, 2x6

bekeleri için uluslaras› standartlarda, aç›k

MVAr Reaktif Güç Kompanzasyonu Siste-

fiifreleme/Deflifreleme Tümdevresi

sistem mimarisiyle uyumlu, mevcut son

mi Gelifltirilmesi ve Yap›m›

w AMI 0.35µm teknolojisi

teknolojileri kullanan, yeni bir gözetimli

Gerçeklefltirilen tümdevrelerden iki örnek:
n

A 1024-bit RSA

w 10 mm yonga alan›

n

TK‹ Genel Müdürlü¤üne Ba¤l› iki ku-

denetim ve veri toplama (SCADA) sistemi

rulufl için 1kV, ±500kVAr Tafl›nabilir

tasarland› ve sistemin ana cihaz› olan uzak

Ak›m Kayna¤› Tipi STATCOM Sistemi

186Kbits/s veri ç›k›fl›

terminal üniteleri (RTU), hiyerarflik ileti-

Gelifltirilmesi.

AES (Rijndeal)

flim yap›s› ve kumanda-kontrol merkezi

w 130000 eflde¤er kap›
w 5.5ms flifreleme süresi, 180 MHz saat h›z›nda

n

fiifreleme/Deflifreleme Tümdevresi

gelifltirildi. Fiderlerdeki ar›zan›n yerinin

ÖDÜLLER

w AMI 0.35µm teknolojisi
w 13 mm yonga alan›

bulunmas›, izolasyonu ve yeniden enerji-

n

Endüstriyel güç elektroni¤i uygulama-

w 175000 eflde¤er kap›

lendirmenin tam otomatik olarak veya k›s-

lar›nda bilim ve teknolojiye katk›lar› nede-

w 125 MHz saat h›z›nda 2 Gbits/s veri ç›k›fl›

mi operatör arac›l›¤›yla sa¤lanabilmesi, fi-

niyle Prof Dr. Mustafa N. Parlar E¤itim ve

der otomasyonunun en önemli özelli¤i. Bu

Araflt›rma Vakf› “Teknoloji Teflvik Ödülü-

n Çok Bantl› CCD Uydu Kameras›

proje Bo¤aziçi Elektrik Da¤›t›m A.fi.'nin

2003”

B‹LTEN’de, farkl› dar bant filtreli optik sis-

sponsorlu¤unda yürütülüyor.

temden, farkl› resimleri eflzamanl› olarak

n

alabilecek CCD kamera elektroni¤i tasar-

Güç Elektroni¤i konusunda uzun y›llara

land›. Kamera elektroni¤i, al›nan görüntü-

dayal› deneyimi olan B‹LTEN’de, afla¤›da

ler için görüntü haf›zas›na, veri iletiflimi

s›ralanan alanlarda çal›flmalar yap›l›yor.

Gelifltirilmesi Projesi, Eylül 2000'de yap›-

Reaktif Güç Kompanzasyonu:

n

Ön Ödemeli Su Sayac› Projesi, Biliflim

2001 Yar›flmas›’nda “Y›l›n Biliflim Ürünü
Ödülü ve Y›l›n Topluma Hizmet Ödülü”
n

Mikrodenetleç Kontrollü Do¤rultucu

için yüksek h›zl› LVDS hatl› ve kontrol

n

Statik reaktif güç kompanzasyonu,

lan III. Teknoloji Kongresi'nde “1999 Tek-

sinyalleri için CAN veriyolu arabirimine

n

Orta gerilim elektrik motorlar›na (sen-

noloji Baflar› Ödülü”
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Ar-Ge Uzmanl›¤›
Sertifika Program›
Devam Ediyor

Türkiye Sanayi, Sevk ve ‹dare
Enstitüsü’nün (TÜSS‹DE) bafllatt›¤› “Ar-Ge Uzmanl›¤› Sertifika Program›”n›n dördüncüsü,
6-12 fiubat 2005 tarihleri aras›nda TÜSS‹DE tesislerinde düzenlenecek.
E¤itim sonunda yap›lacak bir
s›navla, Ar-Ge çal›flmalar›nda
somut ad›mlar atacak yetkinli¤e eriflen baflar›l› kat›l›mc›lara
“Ar-Ge Uzman›” sertifikas› verilecek.
Program hakk›nda daha fazla bilgi için:

URL: http//www.tusside.gov.tr/arge.asp
Arzu Çur-Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu
Tel: (262) 641 50 10/2109
Faks: (262) 641 50 19
e-posta: arzuc@tusside.gov.tr

MAM n AB 6.ÇP
EU-DEEP Projesi
Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü, AB 6. Çerçeve Program›’n›n EU-DEEP;
“Da¤›t›lm›fl Enerji Kaynaklar›n›n Avrupa’da Daha
Büyük Ölçekte Yay›lmas› için Avrupa Da¤›t›lm›fl
Enerji Kaynaklar› Ortakl›¤›n›n Oluflturulmas›”
Projesine kat›ld›.

Popüler Bilim Kitaplar›
Çocuk Kitapl›¤›’na bir
yenisi daha eklendi
“DENEYLER”

Do¤ay› ve do¤an›n o
mükemmel iflleyiflinin
hangi kurallara ba¤l› oldu¤unu daha yak›ndan

Proje, 13 ülkeden 39 farkl› firma, araflt›rma merkezi ve üniversitenin biraraya gelerek oluflturdu¤u
konsorsiyum taraf›ndan gerçeklefltirilecek. EUDEEP Projesi, günefl, rüzgar, yak›t pilleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklar› ve enerji depolama
ünitelerinin alt sistemler olarak kullan›lmas›n›
amaçl›yor.

tan›mak ve bilmek isteyenler

için

Kaz›m

ÜÇOK’un kaleme ald›¤›
“Deneyler” kitab›, okuyucular›yla bulufltu.
Bilim insan› olmak isteyenlere yol
gösteren ve çevremizde olup biten

Befl y›l sürecek proje kapsam›nda MAM Enerji
Enstitüsü, günefl ve rüzgar enerjisi, biyokütle, yak›t pilleri, güç sistemleri ve elektrik da¤›t›m flebeke analizleri konular›ndaki bilgi birikimi ile, Avrupa Enerji pazar›n›n önemli kurulufllar› ile birlikte çal›flma olana¤› bulacak.

do¤a olaylar›n› bilimin sars›lmaz gerçekli¤i ile anlatan “Deneyler”, Bar›fl
SUYABATMAZ’›n resimleriyle renklendirildi. Kitap 7.50 YTL bedelle sat›fla sunuldu.

BOREN TÜB‹TAK ‹flbirli¤i
n

Bor Araflt›rma Enstitüsü (BO-

de ise do¤rudan sodyum bor-

REN) ve TÜB‹TAK-MAM ara-

hidrürlü yak›t pilinin geliflti-

s›nda, 21 Aral›k günü, “Sod-

rilmesi ve son kullan›c› enteg-

yum Borhidrür Sentezi ve Üre-

rasyonu yap›lacak. Proje ile

timi” ve “Do¤rudan Sodyum

do¤rudan sodyum borhidrür-

Borhidrürlü Yak›t Pili Üretimi

lü yak›t pili modül ve sistem

ve Entegrasyonu” proje söz-

bileflenlerinin üretimi için bil-

leflmeleri imzaland›.

gi, alt yap› ve özgün teknoloji
oluflturulacak. Do¤rudan sod-

“Sodyum Borhidrür Sentezi ve Üreti-

elde edilen bilgiler ›fl›¤›nda bir sodyum

yum borhidrürlü tek hücreli ve üç hüc-

mi” projesi kapsam›nda, sodyum bor-

borhidrür üretimi pilot tesisi de kurula-

reli yak›t pili, do¤rudan sodyum bor-

hidrür üretim teknolojisi önce labora-

cak. Projenin tamamlanma süresi 28 ay

hidrür yak›t pili sistem alt bileflenleri-

tuvar ölçe¤inde gelifltirilerek sanayii öl-

olarak öngörülüyor.

nin gelifltirilece¤i çal›flma ile do¤rudan
sodyum borhidrür yak›t pili prototipi

çe¤inde üretim biriminin kurulabilmesi için gerekli bilgiler oluflturulacak.

“Do¤rudan Sodyum Borhidrürlü Yak›t

de yap›lacak. Proje süresinin 30 ay ol-

Proje ile Laboratuvar çal›flmalar›ndan

Pili Üretimi ve Entegrasyonu” projesin-

mas› bekleniyor.
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