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BTYK TOPLANDI
18.08.1983 tarih ve 77 say›l› Ka-

lamalar›na ve yürütmelerine karar

nun Hükmünde Kararname hü-

verildi.

kümlerine göre “Bilim ve Teknoloji alan›ndaki araflt›rma ve gelifl-

n Ar-Ge istatistiklerinin toplan-

tirme politikalar›n›n ekonomik

mas›, Ar-Ge ve Ar-Ge deste¤i

kalk›nma, sosyal geliflme ve milli

kapsam›na giren konular›n belir-

güvenlik hedefleri do¤rultusunda

lenmesi ve ilgili di¤er hususlar›

tespit edilmesi, yönlendirilmesi

düzenleyen Frascati, Oslo ve

ve koordinasyonunun sa¤lanma-

Canberra K›lavuzlar›’n›n tüm ka-

s›” amac›yla oluflturulmufl olan

mu kurum ve kurulufllar›nda re-

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-

ferans olarak kullan›lmas› kabul

lu’nun (BTYK) onbirinci toplant›-

edildi. Bu k›lavuzlar›n toplumun

s› 10 Mart günü TÜB‹TAK Mer-

ilgili kesimleri taraf›ndan benim-

kez Bina’da yap›ld›.

senmesi için yayg›nlaflt›rma çal›flmalar› yapmak üzere TÜB‹TAK

Sekreterya görevi TÜB‹TAK’a

görevlendirildi.

ait olan ve Baflbakan Say›n
Recep Tayyip ERDO⁄AN’›n

n Ulusal öncelikli bilim ve tekno-

baflkanl›k etti¤i toplant›da :

loji alanlar› belirlenerek, bu alanlarda odaklanmay› temel alan bir

n Yap›lan çal›flmalar sonucunda

strateji izlenmesi kabul edildi.

üzerinde anlaflma sa¤lanm›fl olan

Kurul’un belirledi¤i öncelikli bi-

Türkiye’nin bilim ve teknolojiye

lim ve teknoloji alanlar› flöyle s›-

¤eri Yüksek Ürünler Gelifltirebil-

iliflkin vizyonunun “Toplumda bi-

ralan›yor:

me ve Tüketim Mallar› için Küresel bir Tasar›m ve Üretim Merke-

lim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sa¤layan, bilim ve
teknolojiyi ürüne dönüfltürerek
ulusal yaflam düzeyini yükselten
ve sürdürülebilir k›lan, lider bir
Türkiye” olmas›na karar verildi.
n BTYK’n›n 10. toplant›s›nda ald›¤› karar ile TÜB‹TAK ve DPT iflbirli¤iyle haz›rlanan “Bilim ve
Teknoloji Politikalar› Uygulama
Plan›” onayland›. Uygulama Plan›’n›n uygulanmas›n› izlemek ve
koordine etmek görevi TÜB‹TAK’a verilerek, planda öngörülen eylem alanlar›nda görevli tüm
kurulufllar›n, TÜB‹TAK ile yak›n
iflbirli¤i içinde çal›flmalar›n› plan4

A - Öncelikli Teknolojik Faaliyet
Konular› (TFK):
1. Bilgi Yo¤unlu¤u ve Katma De-

zi Olmak
2. Tar›ma Dayal› Üretimde Rekabetçi Olabilmek

ne¤i Kazanmak

4. Nanoteknoloji

6. Malzeme Teknolojilerini Gelifl-

5. Tasar›m Teknolojileri

tirebilme Yetene¤ini Kazanmak

6. Mekatronik

7. Sa¤l›k ve Yaflam Bilimleri Ala-

7. Üretim Süreç ve Teknolojileri

n›nda Yetkinleflmek

8. Enerji ve Çevre Teknolojileri

8. Ça¤dafl ve Güvenli Ulaflt›rma
Sistemleri Gelifltirme Yetene¤i

n Ülkemizin araflt›rma ihtiyac›

Kazanmak

gösteren pek çok sosyal problemi

9. G›da Güvenli¤i ve Güvenilirli-

olmas›na karfl›n, bu sorunlara çö-

¤ini Sa¤lamak

züm sa¤lamak üzere önerilen

10. Sa¤l›kl› ve Ça¤dafl Kentleflme

proje say›lar›n›n azl›¤›, önerilen-

ve Altyap›s›n› Kurabilme Yetene¤i

lerin küçük bir bölümünün des-

Kazanmak

teklenebilmifl olmas› ve bu alanda

11. Enerji Teknolojilerinde Yet-

yeni yaklafl›mlara duyulan ihtiyaç

kinlik Kazanmak

do¤rultusunda; 97/6 say›l› BTYK

12. Do¤al Kaynaklar›m›z› De¤er-

karar› uyar›nca oluflturulan “Sos-

lendirebilecek Yetkinli¤e Eriflmek

yal ve Befleri Bilimler Araflt›rma

13. Çevre Teknolojilerinde Yet-

Destekleme Kurulu”nun sonlan-

kinlik Kazanmak

d›r›lmas›na ve bu alandaki bilim-

14. Bilgi Toplumuna Geçifl ‹çin

sel proje desteklerinin TÜB‹TAK

Teknolojik Altyap›n›n Güçlendi-

bünyesinde kurulacak

rilmesi

“Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt›r-

3. Uzay ve Savunma Teknolojileri

yeni bir

ma Grubu” nca sa¤lanmas›na ka-

Gelifltirmede Yetkinleflmek

B - Öncelikli Teknoloji Alanlar›

4. Esnek Üretim–Esnek Otomas-

1. Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri

yon Süreç ve Teknolojilerini Ge-

2. Biyoteknoloji ve Gen Teknolo-

n Savunma araflt›rmalar› alan›n-

lifltirmede Yetkinleflmek

jileri

daki hedefler belirlendi; bu he-

5. Temiz Üretim Yapabilme Yete-

3. Malzeme Teknolojileri

deflere ulaflabilmek için, savunma

rar verildi.

sanayi Ar-Ge projelerine ayr›lan
kayna¤›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, k›sa dönemde sistem, alt sistem gelifltirme projelerinin, orta
ve uzun vadede de öncelikle teknoloji üretmeye yönelik projelerin gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. BTYK’n›n 8 Eylül 2004’te
gerçeklefltirilen toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince, yeterli ve gerekli kaynak ay›rmak suretiyle savunma alan›nda Ar-Ge projeleri
oluflturularak,
1. 98/11173 say›l› Bakanlar Kuru5

BTYK TOPLANDI
lu Karar›nda yer alan Türk Savunma Sanayi Politikas› ve Stratejisine uygun olarak yürütülmesine,
2. Kamu kurulufllar›n›n ve savunma sanayinin ihtiyac› olan, millî
olmas› zorunlu ve kritik sistemlerin gelecekte ülkemizde üretilmesine yönelik olarak sistem altyap›s› ve yetenek altyap›s› gelifltirme
proje konular›n›n belirlenmesi,
önceliklendirilmesi ve savunma
ihtiyaçlar› ile sivil ihtiyaçlar›n ülkemizin bilim ve teknoloji stratejisi dahilinde birlefltirilmesine,
3. Türk savunma sanayinin teknolojik kabiliyetlerinin gelifltirilmesi suretiyle yerli sanayiden istifade imkan›n›n art›r›lmas› ve yurt
d›fl›na ba¤›ml›l›¤›n en aza indirilmesine,
4. Projelerin ülke genelinde sanayi, üniversite, araflt›rma kurulufllar›, KOB‹’lere aktar›lmas› ile ülke

1.Ulusal Uzay Araflt›rmalar› Prog-

sathanesi ve Deprem Araflt›rma

çap›nda teknoloji ve üretiminin

ram›n›n uzun vadeli ve sürdürü-

Merkezi ve TÜB‹TAK ile iflbirli¤i

yayg›nlaflt›r›lmas›na,

lebilir yap›da bir devlet politikas›

içinde depremle ilgili araflt›rma

5. Topyekün sanayinin yurt d›fl›

olarak bütçesi ve yol haritas› ile

çal›flmalar›n›n koordinasyonunu

rekabet gücünün art›r›lmas›na,

birlikte gerçeklefltirilmesi için ge-

yapmas›na ve “Ulusal Deprem

6. Nitelikli insan gücü oluflturul-

reken tüm tedbirlerin al›nmas›na,

Araflt›rmalar› Program›”n› haz›r-

mas› için çal›flmalar yap›lmas›na,

2.Ulusal Uzay Araflt›rmalar› Prog-

layarak Eylül 2005’te yap›lacak

7. TSK’ya teknolojik üstünlük ka-

ram› koordinasyonunun ulusal

BTYK toplant›s›na sunmas›na ka-

kurum ve kurulufllarla birlikte

rar verildi.

zand›r›lmas›, teknolojik sürprizlerle karfl›lafl›lmamas› ve TSK’n›n
gelece¤e haz›rlanmas›n›n hedeflenmesine karar verildi.
n TÜB‹TAK koordinasyonunda,
ilgili tüm kurulufllar›n temsil
edildi¤i çal›flma grubunun haz›r-

tam bir eflgüdüm içinde TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lmas›na,

n Kamu kurulufllar›m›z›n Ar-

3. Türkiye’nin Avrupa Uzay Ajan-

Ge’ye dayal› ihtiyaçlar›n›n karfl›-

s›na üyeli¤ini gerçeklefltirecek ça-

lanmas› ve toplumsal düzeyde Ar-

l›flmalar›n TÜB‹TAK’›n koordinasyonunda zaman geçirilmeden bafllat›lmas›na karar verildi.

Ge talebi oluflturmak için, ihtiyaçlara ba¤l› araflt›rma programlar›n›
oluflturmalar›na; bu programlar›n
zaman, maliyet ve içeriklerini de-

lay›p sundu¤u Ulusal Uzay Araflt›rmalar› Program› onayland›. Bu

n Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›-

tayland›rarak en geç 30 May›s

çerçevede;

¤›’n›n üniversiteler, Kandilli Ra-

2005 tarihine kadar TÜB‹TAK’a
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göndermelerine karar verildi.

tehditlere karfl› haz›r olmam›z›

tansiyeli tafl›yan,

sa¤layabilecek,

n Ulusal bilim ve teknoloji siste-

n TÜB‹TAK’›n 2005 y›l›nda Ar-

n

Bilim insan› ve genelde her tür

mimizin performans ölçüleri be-

Ge ödene¤ini proje ve programla-

araflt›rmac› insan gücümüzü (ni-

lirlenerek, ilgili ve sorumlu kuru-

ra da¤›t›rken uymas› gereken

tel ve nicel anlamda) gelifltirme

lufllar›n veri toplama, tasnif ve

esaslar belirlendi. Karara göre;

amac›m›za hizmet edecek,

analiz çal›flmalar›nda azami iflbir-

1. Bu y›l amaç, mevcut Ar-Ge ka-

Türkiye Araflt›rma Alan›’n›n

li¤i sa¤lamalar›na karar verildi.

pasitemizi tüm gücüyle harekete

(TARAL) dokusunu sa¤lamlaflt›-

Bu çerçevede Ülkemizin bilim ve

geçirmek oldu¤u için, büyük alt-

racak flekilde oluflturulacak iflbir-

teknoloji performans›n›n, çeflitli

likleriyle (üniversite, sanayi, ka-

ulusal ve uluslararas› kabul gör-

mu, STK’lar›n ikili, üçlü, vb. or-

müfl göstergeler baz›nda izle-

takl›klar› ile) gerçeklefltirilecek,

nmesi ve de¤erlendirilmesi öngö-

yap› destekleri verilmeyecek.
2. Mevcut kapasitenin tam güçle
çal›flabilmesini sa¤lamak için ihti-

n

yaç duyulan teknisyen, ikincil
n

Bilim ve teknoloji kültürünü

rüldü.

teçhizat gibi ilaveler için destek
tüm topluma yayg›nlaflt›rma poverilebilecek.
3. Ar-Ge desteklerinde öncelik
verilecek projelerin nitelikleri
flöyle belirlendi:

n

BTYK’dan Önce Bilgilendirme
Toplant›lar› Yap›ld›

Akademik, toplumsal veya tica-

ri sonuçlar (katma de¤er) üretecek,
n

Sonuçlar›n›n kullan›c›s› (“müfl-

terisi”) belirlenmifl ve baflvuru sürecinde kullan›c›n›n ihtiyac› ve
kullan›m niyeti taahhüt alt›na
al›nm›fl,
n

Ülkemizde insanlar›n yaflam ka-

litesini yükseltme konusunda de¤er üretme potansiyeli tafl›yan,
n

Toplumu etkileyen sorunlara

çözüm getirme konusunda de¤er
üretme potansiyeli tafl›yan,
n

Ülkemizin rekabet gücünü art-

t›rma konusunda katk› vaadeden,
n

Ülkemizin sahip oldu¤u co¤rafi,

do¤al (örne¤in bor kaynaklar›),
befleri (örne¤in genç nüfus), vb.
güçleri veya f›rsatlar› de¤erlendir-

11. BTYK Toplant›s›’ndan önce görüfl al›fl veriflinde bulunmak üzere BTYK üyesi bakanl›klar›n müsteflar ve genel müdürleri ile TÜB‹TAK üst düzey yöneticileri bir araya
geldi. TÜB‹TAK Lokali’nde, 7 Mart günü düzenlenen toplant›da, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, 8 Eylül 2004 tarihli 10. BTYK Toplant›s›’nda al›nan kararlar

meye yönelik,
do¤rultusunda yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.
n

Ülkemizin karfl› karfl›ya oldu¤u

veya olabilece¤i zorluklara ya da
7

Abdullah GÜL TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti

Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Abdullah GÜL, AB Uyum sürecinde çeflitli kurum ve kurulufllarla görüfl al›fl veriflinde bulunmak üzere
yapt›¤› program çerçevesinde TÜB‹TAK’› ziyaret etti.
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ile bir süre bafl bafla görüflen Abdullah GÜL, daha sonra TÜB‹TAK yöneticileri ile toplant› yapt›.

Proje De¤erlendirme Süreci
Çal›flmalar› Devam Ediyor

GÜL, TÜB‹TAK’› ziyaretinin sonunda, Kitap Sat›fl
Ofisi’ni gezdi. Abdullah GÜL, yak›n ilgi duydu¤unu
söyledi¤i Popüler Bilim Kitaplar›’n›n son ç›kanlar›
hakk›nda bilgi ald›.
8

Kamu projelerinin
de¤erlendirilmesinde
geçerli olacak
faktörlerin
belirlenmesine
yönelik olarak,
TÜB‹TAK Baflkan
Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ömer CEBEC‹’nin
davetiyle, 3 Mart
günü TÜB‹TAK’ta
çal›fltay düzenlendi.

MAM Bilgi Günü
Düzenlendi

“DORUKTAK‹LER 2004”
Ödülleri Verildi

Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) ve
TMMOB Makine Mühendisleri Odas›
Kartal Temsilcili¤i iflbirli¤i ile, 11 Mart’ta
“TÜB‹TAK-MAM Bilgi Günü” düzenlendi.
MAM’da gerçekleflen toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n›, MAM Baflkan Dan›flman›
Mehmet DEM‹REL yapt›. MAM ‹fl Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Sibel Sain ÖZDEM‹R’in MAM tan›t›m›n›n ard›ndan;
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Müdür
Yard›mc›s› Turhan ÇOBAN söz ald›. ÇOBAN konuflmas›nda kalibrasyonda uluslararas› geçerlili¤i olan UME hakk›nda
bilgi verdi.

Toplant›da, MAM’›n hizmet birimlerinin
yan› s›ra, Türkiye’nin ilk ve tek Teknolo-

Nokta Dergisi’nin ''Doruktakiler 2004'' ödülleri, 15 fiubat günü, Kadir

ji Serbest Bölgesi’ni (TEKSEB) ve Tekno-

Has Üniversitesi Cibali Yerleflkesi'nde düzenlenen törenle verildi.

loji Gelifltirme Bölgesi’ni (TEKGEB) bünyesinde bar›nd›ran Marmara Teknokent

Törende, derginin geleneksel “Doruktakiler” anketinde, ön jüri

(MARTEK) A.fi. tan›t›ld›.

taraf›ndan 31 kategoride aday olarak gösterilenler aras›ndan, dergi
okuyucular›n›n oylar›yla 2004 y›l›n›n en iyileri olarak belirlenen kifli

Teknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme Bafl-

ve kurumlar aç›kland›.

kanl›¤› (T‹DEB) Projeler Daire Baflkan›
Hilmi YAVUZ da, TÜB‹TAK taraf›ndan
Ar-Ge çal›flmalar› için sanayicilere hibe

Onalt›nc›s› düzenlenen “Doruktakiler 2004” töreninde, devlet
kurumu dal›nda TÜB‹TAK ödüle lay›k görüldü.

olarak verilen desteklerin kapsam›, miktar› ve baflvuru koflullar› hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.
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MAM - AB 6. ÇP Projeleri
BIGPOWER
Projesi
Marmara

Araflt›rma

me ve güç sistemleri entegrasyonu
teknolojileri konular›nda bir mü-

Merkezi

kemmeliyet merkezi olmay› he-

Toplam bütçesi 670.000 € civa-

defliyor.

r›nda olan proje kapsam›nda,
mevcut bilgi birikimi gelifltirile-

(MAM) Enerji Enstitüsü’nün, Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program›

Proje kapsam›nda, araflt›rma altya-

rek, AB ülkelerinde biyokütle gaz-

kapsam›nda yürüttü¤ü BIGPO-

p›lar›n›n yenilenmesi ve biyokütle

laflt›rma teknolojileri alan›nda

WER “Biyokütle Gazlaflt›rma ve

gazlaflt›rma ve güç teknolojilerine

önemli çal›flmalar yapan kurulufl-

Güç Teknolojileri ile Entegrasyo-

yönelik uygulamalarda, bilginin

larla çal›flma imkan› sa¤lanacak.

nu Mükemmeliyet Merkezi” proje-

yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik, semi-

si, Avrupa Birli¤i taraf›ndan des-

ner, kurs, dan›flma kurulu toplan-

Koordinatörlü¤ü

teklenmeye lay›k görüldü.

t›lar› düzenlenecek. Uluslararas›

Enstitüsü taraf›ndan yürütülen

konferanslara kat›l›m, genç arafl-

BIGPOWER projesi, Türkiye’den

Enstitü, BIGPOWER projesi ile,

t›rmac›lar›n istihdam›, k›sa süreli

kabul edilen 11 proje içinde yer

biyokütle gazlaflt›rma, gaz temizle-

yurt d›fl› laboratuvar ziyaretleri gi-

alan 2 TÜB‹TAK projesinden biri.

HY-PROSTORE
Projesi

yaretleri vb aktiviteler yer al›yor.

k Hidrojen üretimi, saflaflt›r›lmas›

Merkezi

r›nda olan proje ile hidrojen tek-

oluflturmak,

Marmara

(MAM) Enerji Enstitüsü’nün,

nolojileri alan›nda önemli çal›fl-

k Hidrojen - yak›t pili sistemleri

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Progra-

malar yapan kurulufllarla iflbirli-

entegrasyonu kabiliyetini

m› kapsam›nda yürüttü¤ü HY-

¤i sa¤lanarak, Türkiye’de endüs-

kazanmak,

PROSTORE “Hidrojen Teknolo-

triyel konsorsiyumlar ile birlikte

jileri Mükemmeliyet Merkezi”

gelifltirilecek Ar-Ge projelerine

projesi, Avrupa Birli¤i taraf›ndan

yönelik faaliyetlerin gerçekleflti-

Araflt›rma

desteklenmeye lay›k görüldü.
Üç y›l sürecek proje kapsam›nda, araflt›rma altyap›lar›n›n yenilenmesi ve hidrojen üretimi (do¤algaz vb. yak›tlardan), saflaflt›r›lmas›, depolanmas› ve hidrojen

MAM

Toplam bütçesi 650.000 € civa-

teknolojik bilgi birikimini

k Bu teknolojileri Türk
sanayisinin (özel sektör/savunma,
otomotiv vb.) ve giriflimcilerinin

rilece¤i bir çekim merkezi olufliçinde bu teknolojilere ilgi du-

rekabet gücünü art›rabilmek için,
imkan ve kabiliyetler
do¤rultusunda gelifltirmek,

yan tüm kurulufllar ile bir sinerji
ortam› yarat›larak, Türkiye’nin

k Pilot ve/veya sanayi ölçekli bir

AB projelerindeki katk›s›n›n ar-

tesis kurulmas› için gerekli

t›r›lmas› hedefleniyor.

altyap›y› oluflturmak,
k Türkiye’de hidrojen teknolojileri

uygulamalar›nda bilginin yayTürkiye’de hidrojen teknolojileri

ile ilgili bir çekim merkezi

ner, kurs, uluslararas› konfe-

ile ilgili H Y - P R O S T O R E projesi
ve benzeri sanayi konsorsiyum

oluflturmak.

ranslara kat›l›m, dan›flma kurulu

projeleri ile kazan›lacak yararlar

k Dan›flmanl›k hizmetlerini

toplant›lar›, k›sa laboratuvar zi-

flunlar:

sa¤lamak.

g›nlaflt›r›lmas›na yönelik semi-

Enerji

ve depolanmas› konular›nda

turulacak. Ayn› zamanda, ülke
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bi etkinlikler de yer alacak.

PARDUS’un Çal›flan CD’si Haz›r
UEKAE’nin gelifltirdi¤i Ulusal ‹flletim Sistemi “PARDUS” Çal›flan CD’si Bilgi
Üniversitesi’nde Ücretsiz da¤›t›ld›

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›r-

dus Çal›flan CD nihai sürümü daha

yaz›l›m paylaflma flekli. Özgür yaz›l›m

ma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde ge-

fazla donan›mda sorunsuz çal›flt›. Çal›-

kullan›c›s›na, koduna, verisine ve tek-

lifltirilen Pardus Ulusal ‹flletim Sistemi,

flan CD yaln›zca CD’den çal›flabilecek

nolojisine sahip olma imkan› sa¤l›yor.

Çal›flan CD beta (test) aflamas›n› geçe-

flekilde tasarland›, buna karfl›n önü-

Pardus, en yayg›n özgün yaz›l›m lisan-

rek nihai sürüme ulaflt›. Pardus Çal›flan

müzdeki aylarda yay›nlanacak olan

s› olan GPL (General Public Licence-

CD, 4-5 Mart 2005 tarihlerinde, Bilgi

Pardus Kurulan CD, bilgisayara kal›c›

Genel Kamu Lisans›) ile yayg›nlaflt›r›la-

Üniversitesi Özgür Yaz›l›m ve Aç›k

olarak kurulabilir özellikte olacak.

cak. En çok bilinen özgün yaz›l›m Li-

Kaynak Günleri’nde kullan›c›lara ücretsiz da¤›t›ld›.

nux’un 1991 y›l›nda bafllayan gelifltirilPardus, mevcut Linux da¤›t›mlar› ve
di¤er iflletim sistemleri ile karfl›laflt›r›l-

Özgür yaz›l›m ürünlerinin tan›t›m›, ge-

d›¤›nda, Türkçe deste¤i en ileri sistem-

liflmesi ve yayg›nlaflmas› amac›yla dü-

lerden biri konumunda. Uluda¤ gelifl-

zenlenen Özgür Yaz›l›m ve Aç›k Kay-

tiricilerinin Türkçe deste¤i konusunda

nak Günleri’nde, dünyaca tan›nm›fl öz-

oluflturduklar› çözümler, yaln›zca Par-

gür yaz›l›mc›lar seminerler verdi. Et-

dus içerisinde de¤il, di¤er Linux da¤›-

kinlik boyunca Uluda¤ ile Pardus’un

t›mlar›n›n da gelecek sürümlerinde yer

tan›t›ld›¤› ve Ülkemizde özgür yaz›l›-

alacak. Uluda¤ buldu¤u tüm çözümle-

m›n tart›fl›ld›¤› oturumlar da yap›ld›.

ri, küresel özgür yaz›l›m camias› ile

mesine tüm dünyadan onbinlerce
programc› katk›da bulundu ve sonuçta
ortaya ç›kan ürünün de¤eri milyar dolarlarla ölçülüyor. Buna karfl›n ürünü
ve parçalar›n› internet üzerinden serbestçe ve bedava edinmek mümkün.
PARDUS: Ulusal ‹flletim Sistemi, ad›n›
Anadolu Pars›'ndan (Panthera pardus
tulliana) al›yor. Anadolu’nun da¤l›k ve

paylaflacak.
Pardus Çal›flan CD beta (test) sürümü

ormanl›k alanlar›nda yaflam›fl olan Anadolu Pars›’n›n neslinin tükendi¤i yö-

fiubat bafl›nda duyurulmufl ve da¤›t›l-

Özgür Yaz›l›m (Free Software); kulla-

maya bafllanm›flt›. Ülke çap›nda ve

n›c›s›na, yaln›zca tan›ml› ve s›n›rl› bir

bugün ülkemizde 10-15 Anadolu Pars›

yurtd›fl›ndan pek çok kullan›c›n›n de-

kullan›m hakk› vermekle yetinmeyen,

kald›¤› da öne sürülmektedir. Varl›¤›n›

neyerek hata raporu ve önerilerini gön-

kaynak kodunu da açarak, kullan›m,

kan›tlamak ve koruma alt›na almak için

dermesinin ard›ndan, yürütülen hata

inceleme, de¤ifltirme ve yeniden da¤›t-

do¤a gönüllülerinin çabalar› aral›ks›z

giderme çal›flmalar› sonuçland›. Par-

ma özgürlüklerini s›n›rs›z tan›yan bir

sürmektedir.

nünde görüfller bulunmas›na karfl›n,

E-Devlet Sergisi Yap›ld›
Türkiye Biliflim Derne¤i taraf›ndan dü-

da¤-Ulusal Da¤›t›m”, “Kamu Sertifikas-

kasyon Program› ile e-devlet uygulama-

zenlenen E-Devlet Konferans› ve Sergi-

yon Makam›” ve “Devlet Kurumlar›nda

lar›na e-imza altyap›s› sa¤lamak amaç-

si 7-9 Mart tarihlerinde Ankara Migros

Risk Analizi Yap›lmas›” bafll›kl› projele-

lan›yor. Devlet Kurumlar›nda Risk

Al›flverifl Merkezi’nde yap›ld›. Sergiye

rini tan›tt›. Uluda¤ projesinin hedefi

Analizi Yap›lmas› ile de, bilgi sistemle-

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›r-

Pardus Ulusal ‹flletim Sistemi’ni gelifltir-

rindeki güvenlik sorunlar›n›n ortadan

ma Enstitüsü (UEKAE) kat›larak “Ulu-

mek olarak belirlenirken, Kamu Sertifi-

kald›r›lmas› planlan›yor.
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Bilgi Toplumu Teknolojileri Alan›nda
Önerilen Proje AB 6.ÇP Taraf›ndan
Kabul Edildi
Proje’nin Koordinasyonunu UEKAE Yap›yor

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve

Kaan ERKAN, proje ile ilgili yap-

bilgi birikimine tamamen hakim

Kriptoloji

Enstitü-

t›¤› aç›klamada, aç›k kaynak kod-

olunabildi¤i için ba¤›ms›z flekilde

sü’nün (UEKAE), Avrupa Birli¤i

lu yaz›l›m alan›ndaki çal›flmala-

yönetilebilen ve yönlendirilebilen

6. Çerçeve Program› kapsam›nda

r›n, AB’nin bilim ve teknoloji ala-

büyük bir ekonomik güç yarat-

önerdi¤i ve bilgi toplumu tekno-

n›ndaki öncelikleri aras›nda yer

mak. TOSSAD projesinde Avrupa

lojileri alan›nda en kapsaml› pro-

ald›¤›n› belirtti. AB’nin bu konu-

genelinde da¤›n›k ve bölgesel yü-

je olan “Aç›k Yaz›l›mlar› Benim-

da katma de¤er sa¤layacak yeni

seme ve Yayma” (TOSSAD - To-

projeleri destekledi¤ini kaydeden

wards Open Source Adoption

ERKAN, aç›k kaynak kodlu yaz›-

and Dissemination) projesi Avru-

l›m›n ba¤›ms›z, güvenli BT altya-

pa Komisyonu taraf›ndan kabul

p›s› kurmak ve Türkiye gibi genç

edildi.

nüfuslu ifl gücüne sahip ülkeler-

Araflt›rma

rütülen çal›flmalar aras›nda koordinasyonu sa¤layarak, bu alandaki büyük f›rsatlar›n yeterince de¤erlendirilememesine neden olan

de yerel biliflim sektörünü büProje’nin ilk toplant›s›, 4-5 Mart

yük, rekabetçi bir ekonomik güç

tarihlerinde, tüm ortak kurulufl-

haline getirmek için mükemmel

lardan ilgili uzmanlar›n kat›l›-

bir f›rsat oldu¤unu söyledi.

konulara odaklanmay› hedefliyoruz.”
TOSSAD projesi 5 ifl paketi
içeriyor. Bunlar:

m›yla ‹stanbul’da düzenlendi.
1. Avrupa genelinde aç›k kaynak kodlu

Kaan ERKAN flöyle devam etti:
yaz›l›m kullan›m› ve önündeki

Toplam süresi 2 y›l olan projeye

“Bu sayede her türlü biliflim ge-

ülke baz›nda Almanya, Avusturya,

lifltirme ve bak›m çal›flmalar›n›n

Bulgaristan, Belçika, Estonya, ‹n-

tamamen yerel ifl gücüyle gerçek-

giltere, ‹rlanda, ‹talya, ‹spanya, ‹s-

lefltirilmesi ve bu harcamalar›n

veç, Malta, Norveç, Slovenya, Tür-

ülke içinde kalmas› sa¤lan›yor.

kiye ve Ukrayna kat›l›yor. Bu ülke-

Bu pozitif ekonomik geri besleme

lerden, aç›k kaynak kodlu yaz›l›m-

yerel sektörün yeni yat›r›mlar,

lar konusunda Ar-Ge yapan 19 ku-

araflt›rma çal›flmalar› ve istihdam

ruluflun kat›ld›¤› “Koordinasyon

ile daha da güçlenmesini sa¤l›-

Faaliyeti” tipindeki projenin koor-

yor. Avrupa Birli¤i gibi Birleflmifl

dinatörlü¤ü

Kaan

Milletler, UNESCO gibi uluslara-

4. E¤itimin de¤iflik kademelerinde

ERKAN taraf›ndan yürütülüyor.

ras› kurulufllar da bu konuya çok

kullan›labilecek aç›k kaynak kodlu

Türkiye’den IOTA firmas›n›n yan›

önem veriyor ve Balkanlar, Asya-

yaz›l›m müfredat› haz›rlanmas›

s›ra aç›k kaynak yaz›l›m alan›nda

Pasifik, Afrika ve Güney Ameri-

Türkiye’nin önde gelen Linux ve

ka’da benzer çal›flmalar yürütülü-

5. Proje kapsam›nda elde edilen bilgi

aç›k yaz›l›m uzmanlar›ndan Gör-

yor. Bütün bu çal›flmalar›n ortak

birikimin paylafl›lmas› ve haberleflme

kem ÇET‹N de bu projeye UEKAE

amac›, geliflmekte olan ülkelerde

için kullan›lacak bir portal tasar›m› ve

çat›s› alt›nda destek veriyor.

çok düflük maliyetli yat›r›mlarla,

bilgilendirme tan›t›m çal›flmalar›

engellerle ilgili bilgi toplama çal›flmas›

2. Ülkelerin ulusal biliflim politikalar›
için öneri niteli¤inde k›lavuzlar›n
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UEKAE’den

haz›rlanmas›

3. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar›n
yayg›nlaflmas›n› kolaylaflt›racak bir
kullan›labilirlik çal›flmas›

Do¤al Kaynaklar Koruma Alt›na Al›n›yor
Türkiye’deki do¤al kaynaklar›n korunmas›na yönelik, kurumlararas›
iflbirli¤i ile yeni bir projenin son çal›flmalar› yap›l›yor

gözüyle anlayabilecekler. 19 binden fazla görsel materyalin birbirleriyle bilimsel flekilde iliflkilendirilmesiyle, yaklafl›k 15 bin adet
CITES türü, tüm gümrük noktalar›m›zdaki görevliler taraf›ndan
kolayl›kla tan›mlanabilecek.
K›sa ad› CITES olan “Nesli tehlike
alt›nda olan yabani hayvan ve bitki türlerinin ticaretine iliflkin sözleflme”yi Türkiye 1996 y›l›nda Bakanlar Kurulu Karar› ile onaylam›flt›. Sözleflme gere¤ince, ülkeler
nesli tehlike alt›na girdi¤i için koTÜB‹TAK taraf›ndan Çevre Ba-

otoritesi olan Çevre ve Orman Ba-

kanl›¤›’n›n talebiyle gelifltirilen

kanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli

bir sistem ile, Gümrük Muhafaza

Parklar Müdürlü¤ü yetkilileri de

memurlar› CITES kapsam›na al›n-

bu sistemin kullan›m›, yönetimi ve

d›¤› için uluslararas› ticareti yasak

çal›flma mekanizmas› konular›nda

olan türleri kolayl›kla tan›yabile-

bilgilendirildi.

ruma alt›na ald›¤› türlerin CITES
kapsam›na al›narak uluslararas› ticaretini tamamen k›s›tlamay› veya
uygun gördükleri kota miktar› ile
izin verilmesini isteyebiliyorlar.
Sözleflme gere¤ince üye ülkelerin

cekler. Gümrükler Genel Müdür-

tümü, CITES kapsam›na al›nan

lü¤ü’nce 17 gümrük noktas›ndan

Bu e¤itim program›n›n, baflka ül-

gönderilen 27 gümrük muhafaza

kelerde koruma alt›nda olan türle-

memuruna 16, 17 ve 18 fiubat

rin yasal olmayan flekilde Türki-

2005 tarihlerinde sistemin kulla-

ye’ye giriflini engellemekte oldu¤u

n›m› konusunda TÜB‹TAK’ta e¤i-

kadar, ülkemizden ihraç edilmesi

Teknik altyap›s› TÜB‹TAK taraf›n-

tim verildi.

yasak olan ulusal biyolojik zengin-

dan tasarlanan bu sistemde, hay-

li¤imizi oluflturan türlerin korun-

vanlarla ilgili anahtarlar ve bilgi-

TÜB‹TAK taraf›ndan verilen e¤iti-

mas›na da önemli katk› sa¤lamas›

ler, projenin yöneticisi de olan

me Ankara, Antalya, Bursa, Edir-

bekleniyor. Projeye iliflkin çal›fl-

Hacettepe Üniversitesi Ö¤retim

ne, Gaziantep, Gürbulak, Habur,

malar›n tamamlanmas›yla, siste-

Üyesi Prof. Dr.Ali DEM‹RSOY ve

Hakkari, Hopa, ‹skenderun, ‹stan-

min Haziran ay›nda uygulanmaya

ekibi taraf›ndan, bitkilerle ilgili

bul, ‹zmir, ‹zmit, Mersin, Samsun,

bafllamas› bekleniyor.

anahtarlar ve bilgiler de Abant ‹z-

Sinop ve Trabzon Gümrük ve Mu-

türleri ithal veya ihraç ederken bu
kurallara uymak zorunda.

zet Baysal Üniversitesi Ö¤retim

hafaza Baflmüdürlüklerinden mu-

Bu sistem sayesinde gümrükte be-

Üyesi Prof. Dr. M. Tekin BABAÇ

ayene memurlar› kat›ld›.

yan edilen türün, ihraç edilmekte

ve ekibi taraf›ndan sa¤land›.

olan tür olup olmad›¤›n› Gümrük
E¤itim program›nda, Türkiye CITES

Muhafaza memurlar› bir uzman

Detayl› bilgi için: www.cites.org
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ATAL ve CSL
Aras›nda Çerçeve
Anlaflmas›
‹mzaland›

ATAL LC/MS
Çal›fltay›n›
Düzenledi
Ankara Test ve Analiz Laboratuvar›-ATAL, Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› ve SEM Ltd. fiti. iflbirli¤i ile 14–18 fiubat tarihlerinde
Ankara’da, “S›v› KromatografLC/Kütle Spektrometresi-MS ve Uygulamalar›”
Çal›fltay›’n› düzenledi.

Ankara Test Analiz Laboratuvar› (ATAL) ile ‹ngiltere Merkezî Bilim Laboratuvar› (CSL) aras›nda befl y›l süreli çerçeve anlaflmas› imzaland›.
G›da güvenli¤i alan›nda, özellikle kal›nt› ve bulaflanlar konular›nda uzman bir kurulufl olan
CSL ile yap›lan bu anlaflman›n, e¤itim ve dan›fl-

Çal›fltay›n sunufllar›, Agilent Technologies’ten Dr. Georges TSOUPRAS ve ATAL’dan Dr. Hamide fiENYUVA
taraf›ndan yap›ld›.

manl›k faaliyetlerinin kolaylaflt›r›lmas› ve h›zland›r›lmas› amaçlan›yor.

Türkiye’nin her yerinden yaklafl›k k›rk kat›l›mc›n›n yer
ald›¤› çal›fltayda, gerçek numuneler üzerinde uygulamalar yap›ld›.

Anlaflmay›, ATAL Müdürü Faruk ALTUN ve
CSL Üst Düzey Yöneticilerinden Prof. Mike ROBERTS imzalad›.

TÜB‹TAK Ulusal Araflt›rma Altyap›s› Bilgi Sistemi
(TARAB‹S) Hizmete Girdi

TARAB‹S, Türkiye’de
araflt›rma, deneysel gelifltirme, test/analiz ve tan›
çal›flmalar›na yönelik
kullan›lan makine/sistem/cihaz sto¤u ile Ar-Ge proje birikiminin veritaban›n›
oluflturmak ve sürekli olarak güncellemek amac›yla, TÜB‹TAK taraf›ndan tasarlanan ve gelifltirilen web tabanl›
bir uygulama. Sistem, makine/sistem/cihaz sto¤u ve proje birikimi bilgilerinin toplanmas›, toplanan verilerin sürekli güncellenmesi ve bu verilerin farkl› amaçlarla kullan›lmak üzere de¤erlendirilmesine olanak sa¤layan, dinamik bir sistem olarak tasarland›.

Ulusal Araflt›rma Altyap›s› bilgi derleme formu doldurularak TARAB‹S’e girilen makine/sistem/cihaz bilgileri ilk
planda;
n

n

n

n

TARAB‹S; girilen verilerin, yer ve kapasiteleri, bu potansiyelin kullan›labilece¤i endüstri ifl kollar› ve yap›lan çal›flmalar sonucu gelifltirilen ürün ve teknolojiler hakk›nda kodlanm›fl bilgi derliyor.
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Birim/Bölüm yöneticilerinin izin verdi¤i ölçüde,
gereksinim sahiplerince sorgulanabilecek,
Ürün ve teknoloji gelifltirme çal›flmalar›nda,
laboratuvarlar ile endüstri aras›nda iflbirli¤i ve
iletiflim ortam› sa¤layacak,
Laboratuvarlar›n kapasite ve yeteneklerinin artmas›
için gerekli kayna¤›n bulunmas›nda yard›mc›
olacak,
Laboratuvarlarda gerçekleflecek ortak projelerin
artmas›na yol açacak.
TARAB‹S hakk›nda daha fazla bilgi için:
URL: http://tarabis.tubitak.gov.tr
e-posta: tarabis@tubitak.gov.tr , yazilimtakimi@tubitak.gov.tr
Tel: (312) 4685300/4311, 1356 veya 3833

MAM’da Savunma Sanayii Eflgüdüm
Toplant›s› Yap›ld›
Savunma Sanayii Araflt›rma ve

ni Yeniden Yap›land›rma Projesi

lar›nda iki ayr› tart›flma gerçek-

Gelifltirme Enstitüsü (SAGE)'nin

ve TÜB‹TAK Enstitüleri’ne Etki-

lefltirildi.

giriflimiyle, Marmara Araflt›rma

leri" konular› SAGE yetkilileri ta-

Merkezi (MAM) ‹fl Gelifltirme Bi-

raf›ndan ele al›nd›.

Toplant›ya MAM’a ba¤l› enstitüler, Ulusal Elektronik ve Kripto-

rimi taraf›ndan düzenlenen eflgüdüm toplant›s›, 18 fiubat günü

Özellikle savunma konular›nda

loji Araflt›rma Enstitüsü (UEKA-

MAM yerleflkesinde yap›ld›.

enstitülerin yapt›¤› çal›flmalar›n

E), Bilgi Teknolojileri ve Elektro-

görüflüldü¤ü toplant›da, "Ar-Ge

nik Araflt›rma Enstitüsü (B‹L-

MAM Baflkan Vekili Önder YE-

Ek Kayna¤› ve Ulusal Etkileri" ve

TEN), SAGE, Gen Mühendisli¤i

T‹fi'in baflkanl›¤›nda yürütülen

"TÜB‹TAK Enstitüleri

Aras›nda

ve Biyoteknoloji Araflt›rma Ensti-

toplant›da, "Savunmaya Yönelik

Eflgüdüm ve ‹flbirli¤inin Art›r›l-

tüsü (GMBAE) ve Ulusal Metro-

Ar-Ge Faaliyetleri ve Ülkemizde-

mas› ve Dublikasyonlar›n Azalt›l-

loji Enstitüsü (UME) yetkilileri

ki Durum" ve "Savunma Sanayii-

mas› ‹le ‹lgili Yöntemler" konu-

kat›ld›.

ULAKB‹M Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k
Sempozyumu’nu Düzenliyor
Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi

de¤eri çal›flmalar›n›n” tan›t›m›

Yay›nc› kurulufllar›n dergilerini

Merkezi (ULAKB‹M) Türk T›p

amaçlan›yor.

ve kendi alanlar›nda ça¤dafl iletiflimin getirdi¤i geliflmeleri tan›t-

Dizini Kurulu taraf›ndan, “Sa¤l›k
Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k 3.
Ulusal Sempozyumu” 8-9 Nisan

Sempozyumun ana konular›:

ma f›rsat› bulaca¤› Sempozyum,

n Sa¤l›k bilimleri süreli yay›nlar›nda

internet üzerinden ULAKB‹M

nitelik yükseltilmesi

2005 tarihlerinde, 9.00-18.00
n Ulusal etki de¤eri ve at›f s›ralamas›

saatleri aras›nda TÜB‹TAK Feza
Gürsey Konferans Salonu’nda
düzenlenecek.

olan Sempozyum ile Ulusal Sa¤l›k Bilimleri Süreli Yay›nlar›’nda

cak.

n Akademik yükseltmeler ve ulusal
yay›nlar›m›z
n Sa¤l›k bilimleri süreli yay›nlar›nda
Türkçe dil kullan›m› ve

Bu y›l üçüncüsü düzenlenecek

arac›l›¤›yla efl zamanl› yay›nlana-

standardizasyon
n Ulusal süreli yay›n politikalar›m›z ve
yay›nc›l›¤›n gelece¤i
n Bilimsel düflüncenin yap› ve ifllevsel

Sa¤l›k Bilimleri Yay›nc›l›¤› alan›ndaki editörler, yazarlar, yay›nc›lar, dan›flmanlar, kütüphaneciler ve di¤er tüm ilgililerin ücretsiz kat›labilece¤i Sempozyumun
panel ve konferans sunumlar› ki-

nitelik ve bilimsel ölçütün yükyönleri, araflt›rmac›l›k ve iflbirli¤i ile

seltilmesi, yay›nc›l›k öznelli¤inin
sa¤lanmas› ve “Türk T›p Dizini”
ile “Yay›nlar›m›z›n ulusal etki

tap olarak yay›nlanacak.

çal›flma kavramlar›n›n oluflumu,
bulufl ve üretkenlik.

Ayr›nt›l› bilgi için

http://www.ulakbim.gov.tr
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...

BUTAL
BURSA TEST VE ANAL‹Z LABORATUVARI
sektörün ihtiyaç duydu¤u Ar-Ge faaliyetlerine, gizlilik ilkeleri ön planda tutularak yürütülen test ve analizlerle katk›
sa¤lamak olarak özetlenebilir.
BUTAL’in Verdi¤i Hizmetler:
n Tekstil, Fizik, Kimya-Boya, Ekotekstil ve
Çevre Laboratuvarlar›nda yürütülen
endüstriyel test ve analizler,
n Üniversitelerle yap›lan iflbirli¤i protokolleri
kapsam›nda araflt›rma-gelifltirme çal›flmala
r›nda ihtiyaç duyulan test ve analizler,
n Ürün ve üretim proseslerine yönelik hata
tespit ve sorun giderme çal›flmalar›,
n Bilgisayarl› Desen Tasar›m hizmetleri,
n Uluslararas› Gözetim Hizmetleri,
n Ulusal ve uluslararas› e¤itim hizmetleri,
n Kütüphane hizmetleri.

Bursa Test ve Analiz Laboratuvar› (BU-

Laboratuvarlar için) de sahip olan BU-

Firmalar, BUTAL laboratuvarlar›n›n

TAL), Türk tekstil sektörüne hizmet

TAL’da; tekstil, deri, g›da, seramik, iç-

sundu¤u ve mevcut Endüstriyel Hizmet

vermek üzere 01.11.1972 tarihinde ku-

me/proses suyu, at›k su, kömür, petrol

Kataloglar›yla web sitesinde (www.bu-

ruldu; 2001 y›l›nda, sanayi kurulufllar›,

ürünleri, çamur ve toprak analizleri ile

tal.tubitak.gov.tr) detayl› olarak verilen

kamu ile özel sektör araflt›rma kurum ve

metalürji ve otomotiv sektörüne ait

hizmetlerden, ifl kapasitelerine göre im-

kurulufllar›, hizmet sektörü, bilim in-

test/analizler ve baca gaz› ölçümleri yap›-

zalanan Endüstriyel Ortakl›k Protokol-

sanlar› ve di¤er ilgililere test ve analizler-

l›yor.

leri kapsam›nda %30’a varan indirimlerden yararlanabiliyor.

le yard›mc› olmak üzere görev alan›n›
geniflletti.

BUTAL’da, test ve analizlerin yan› s›ra
ihtiyaç duyulan ve özellikle Türkiye’de

Birimler

gerçeklefltirilemeyen test parametreleri

Fizik Laboratuvar›: DSC gibi polimerik

ditasyon kurumu DAR/DAP taraf›ndan

de, gelifltirilen tasar›m ve in-house me-

malzemeye yönelik h›zl› ve çabuk cevap

Temmuz 2001’de akredite edildi. BU-

totlarla sektörün hizmetine sunuluyor.

veren cihazlarla yap›lan analizlerin yan›

TAL’›n akredite test ve/veya analiz para-

Laboratuvar, hammaddeden mamule

s›ra,

metreleri, farkl› sektörlerden gelen çeflit-

kadar endüstriyel ürünlere yönelik,

li taleplerin karfl›lanmas› amac›yla her y›l

özellikle tekstil, deri vb. alanlarda karfl›-

geniflletiliyor. BUTAL bu kapsamda,

lafl›lan hatalar›n tespiti ile bu konularda

n Performans testleri,

uluslararas› yeterlili¤e sahip laboratuvar-

dan›flmanl›k hizmeti veriyor.

n Deri testleri,

BUTAL, Almanya’daki uluslararas› akre-

n Tekstil testleri (pamuk, yün ve sentetik
materyallerle ilgili elyaftan ipli¤e, kumafltan
hal›ya kadar her türlü fiziksel testler),

n Ambalaj testleri,

larla paralel test çal›flmalar›na kat›l›yor.

n Teknik tekstiller (jeotekstiller, otomotiv

Uluslararas› Akreditasyon Belgesi yan›n-

BUTAL’in temel hedefi, üniversiteler ve

da TSE Laboratuvar Belgesine (Tafleron

TÜB‹TAK Enstitüleri ile iflbirli¤i içinde,
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tekstilleri, medikal tekstiller),
n Kompozit materyallere yönelik testler,

enstitülerimiz... enstitülerimiz...

n Non-woven ve hal› testleri,
n Konfeksiyon ve konfeksiyon aksesuar

Çevre Laboratuvar›:

ölçüde uygun olarak gerçeklefltirildi¤i

Türk standartlar› ve uluslararas› stan-

tespit ediliyor ve raporla belgeleniyor.

dartlar kullan›larak ilgili yönetmelikle-

n

re göre;

test ve analiz boyutlar›yla yol gösterici

testleri,
n Polimerik malzeme erime davran›fl› (erime
noktas›, camlaflma noktas›),
n Polimerik malzeme kristalizasyon derecesi
tayini,

Yeni teknolojilerin uygulanmas›nda

olmak ve bu kapsamda sanayi kurun Su ve at›k su analizleri,

lufllar›n›n nitelikli eleman ihtiyac›n›n

n Viskozite ölçümü,

n Yak›t analizleri (kömür ve petrol ürünleri),

n Petrol testleri/akma ve bulutlanma

n Tehlikeli kat› at›k analizleri,

karfl›lanmas› ve personelinin bilgi ve

n Toprak analizleri,

becerilerinin gelifltirilmesi amac›yla,

n Emisyon ölçümleri,

üniversitelerin katk›lar›yla ulusal ve

noktas› tayini, yap›l›yor.

Kimya ve Ekoteks Laboratuvar›:
Giderek artan potansiyeliyle, a¤›rl›kl›
olarak fasoncu, ithalatç›, ihracatç› ve
imalatç›lardan oluflan müflterilerinin gü-

n Her türlü örnekte a¤›r metal analizleri

uluslararas› seminerler, kurslar, konfe-

ile sanayicilerin sorunlar›na ve taleplerine an›nda cevap veriliyor ve yasal yükümlülüklerle

ranslar ve sempozyumlar ile firmalar›n

endüstriyel standartlara uyum sa¤lamalar› ko-

ihtiyac›na yönelik paket e¤itim prog-

laylaflt›r›l›yor.

ramlar› düzenleniyor.

venini kazanan Kimya ve Ekoteks La-

n

Ayn› zamanda fuar ve kongre mer-

boratuvar›’nda; ICP-MS, GC/MS, GC-

Bilgisayar Donan›ml› Desen

kezi olarak hizmet veren laboratuvar

ECD ve FID, HPLC-DAD, TLC ve UV-

Tasar›m Laboratuvar›:

tesislerindeki olanaklar, ulusal ve

CAD spesifikasyonunda bask›, doku-

uluslararas› faaliyetler çerçevesinde,

ma, grafik ve giydirme programlar›n›

talep durumuna göre di¤er kamu ve

içeren geliflmifl cihazlarla desen, bask›

özel sektör kurulufllar›n›n kullan›m›na

ve flablon konular›nda hizmet verili-

aç›l›yor.

yor.

n

visible Spektrofotometre gibi geliflmifl
teknoloji ürünü modern kromatografik
sistemlerin de deste¤iyle;
n Tekstil testleri ( pamuk, yün ve sentetik
materyallerle ilgili elyaftan ipli¤e, kumafltan
hal›ya kadar her türlü kimyasal analizler),

Faaliyet alanlar›yla ilgili konularda

3500’ün üzerinde yerli ve yabanc› ki-

n Performans testleri,
n Eco-tex analizleri

Di¤er Hizmet Alanlar›

tap ile süreli yay›nlar›n yer ald›¤› BU-

r Azo-boyarmaddeler (PES içeren, do¤al

n

Uluslararas› ticarette h›z›n ve do¤-

TAL kütüphanesi, sanayi kurulufllar›-

elyaf ve deri)

ru belgelendirmenin hayati öneminin

n›n, üniversitelerin ve di¤er ilgililerin

bilincinde olan BUTAL’da, Baflbakan-

hizmetinde bulunuyor.

r Pestisitler,
r Poliklorlubifeniller (PCB),
r Pentaklorfenol (PCP),

l›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan

r Koku,

verilen yetki çerçevesinde, Uluslarara-

r Organo klorlu tafl›y›c›lar,
r Dispers boya,

s› Gözetim fiirketi olarak ithalatç› ve

n Hafl›l maddesi analizleri,

ihracatç› firmalara gözetim hizmetleri

n Kimyasal analizleri,

veriliyor. Bu kapsamda, ticarete konu

n G›da analizleri,

olan mal›n sevkiyat›n›n sat›fl sözlefl-

BUTAL’›n
M‹SYONU; Ülkemizin bilimsel ve teknolojik rekabet gücünün art›r›lmas› ve
sürekli k›l›nmas›nda, test ve analiz boyutuyla katk›da bulunmak.

n Sabun analizleri,
n Ya¤ analizleri,
n Elyaf tipi analizleri h›zl› ve güvenilir bir
flekilde sonuçland›r›l›yor.

mesinde öngörülen miktar, kalite,

V‹ZYONU; Alan›nda, uluslararas› yeter-

ambalajlama, etiketleme, yükleme, ta-

lili¤e sahip lider laboratuvarlar aras›nda

fl›ma, teslim zaman› vb. koflullara ne

yer almak.
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Ar-Ge Uzmanl›¤› Sertifika Program› Devam Ediyor

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare

s›navla, Ar-Ge çal›flmalar›nda

Program hakk›nda daha fazla

Enstitüsü’nün (TÜSS‹DE) bafl-

somut ad›mlar atacak yetkinli¤e

bilgi için:

latt›¤› “Ar-Ge Uzmanl›¤› Sertifika

eriflen baflar›l› kat›l›mc›lara “Ar-

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

Program›”n›n dördüncüsü, 6-12

Ge Uzman›” sertifikas› verildi.

Arzu Çur-Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu

fiubat 2005 tarihleri aras›nda

Program›n beflincisi 7-13 Mart

Tel: (262) 641 50 10 / 2109

TÜSS‹DE tesislerinde düzenlen-

tarihlerinde düzenleniyor.

di. E¤itim sonunda yap›lan bir

Faks: (262) 641 50 19
e-posta:arzuc@tusside.gov.tr

‹kili ‹flbirli¤i Projelerine
Baflvurular Artt›
TÜB‹TAK ve AB’ye üye baz› ülkeler aras›ndaki iflbirli¤i projeleri baflvurular›nda, 2005-2006 döneminde art›fl oldu.

E-Devlet
Yetkinlik
Merkezi
Toplant›s›
Yap›ld›

‹talya ile yap›lan iflbirli¤i program› kapsam›nda, 2003-2004
döneminde 13 proje baflvurusu gerçekleflmiflken, bu dönemde 37 baflvuru yap›ld›. Projeler; TÜB‹TAK ve ‹talyan Ulusal

E-Devlet Yetkinlik Merkezi Top-

Araflt›rma Kurumu (CNR) taraf›ndan de¤erlendirilmeye al›n-

lant›s›, 25 fiubat günü TÜB‹TAK’ta

d›. Projelere ortaklafla maksimum deste¤i sa¤layabilmek için

yap›ld›. Ulusal Elektronik ve Krip-

TÜB‹TAK ve CNR aras›nda görüflmeler devam ediyor.

toloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) Müdürü Önder YET‹fi’in ev sa-

‹kili proje giriflimleri ayn› zamanda, AB 6. Çerçeve Program›-

hipli¤i yapt›¤› toplant›ya AK Parti

na kat›l›mda h›zland›r›c› ve tetikleyici rol üstleniyor. Prog-

Genel Baflkan Yard›mc›s› Reha DE-

ram, destek alamayan araflt›rmac›lara da, AB 6. ÇP’ye proje

NEMEÇ’in yan› s›ra Intel, Micro-

sunmak için giriflimde bulunman›n kap›lar›n› aç›yor.

soft, Oracle, Meteksan, Koç Holding, Havelsan, IBM, HP ve SBS

‹kili ‹flbirli¤i Projelerine
Baflvurular hakk›nda daha fazla bilgi için:

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

AB 6. ÇP hakk›nda bilgi
almak için:

http://www.fp6.org.tr
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temsilcileri kat›ld›.

Popüler Bilim Kitaplar›’n›n Say›s› 200’ü Aflt›

“Yanl›fl Yönde
Kuantum S›çramalar”
“Meteor Av›”
“Tarihten Bir Yaprak”

Bitkilerin ilk ortaya ç›k›fllar›n›, yiyecek ve yak›t olarak kullan›lmalar›n›n
Jules VERNE’in “Meteor

ve atmosfer aç›s›ndan öneminin anlat›ld›¤› “Tarihten Bir Yaprak” kitab›

Bilimin insanlara sundu¤u gerçekler-

Av›” kitab›, Dean Forsyth

okuyucusuyla bulufltu.

le, fikirlerin özgürce ifade edilebildi-

ve Sydney Hudelson adl›

¤i, sorgulay›c› yaklafl›mlarla ortak bi-

kahramanlar›n, zaman za-

Yenilenebilir enerji ve enerji tasarruf-

lim dilinin kullan›ld›¤› bir dünyan›n

man bir ç›kar çat›flmas› ha-

lar› konular›n›n da ele al›nd›¤› kitab›,

tan›m›n›n yap›ld›¤› “Yanl›fl Yönde

line gelen bilimsel çekifl-

Özlem ÖZBAL Türkçeye çevirdi. Ki-

Kuantum S›çramalar” kitab›n› Char-

melerini alayc› bir dille an-

tap 2.50 YTL fiyatla sat›fla sunuluyor.

les M. WYNN ve Arthur W. WIG-

lat›yor. 4,50 YTL fiyatla sa-

GINS kaleme ald›lar.

t›fla sunulan kitab›, Özel
AYDIN Türkçeye çevirdi.

Aykut KENCE taraf›ndan Türkçeye
çevrilen kitap, 4,50 YTL fiyatla sat›fla
sunuluyor.
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T Ü B ‹ T A K

-

U l u s a l

M e t r o l o j i
n

E n s t i t ü s ü

2002

K a r i k a t ü r

n

“Ölçüm ve Günlük Hayat›m›z”

‹smet Lokman

Y a r › fl m a s ›

