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TÜB‹TAK’tan Cezaevlerine Kitap Ba¤›fl›
TÜB‹TAK, cezaevlerindeki kütüp-

önemli aktörlerinden biri oldu¤u-

hanelerin zenginlefltirilmesi ve çe-

nu söyledi. Kurum olarak bilimin

flitli düzeylerde e¤itim gören hü-

topluma mal edilmesi hedefini ger-

kümlü ve tutuklulara kaynak ol-

çeklefltirmeye çal›flt›klar›n› belirten

mas› amac›yla Adalet Bakanl›¤›’na

YET‹fi, bilim ve teknolojinin ülke-

toplam 168 bin Bilim ve Teknik ile

lerin yaflamas› için vazgeçilmez ha-

Bilim Çocuk Dergisi ve 9 bin popüler bilim kitab› ba¤›fllad›.

yard›m› kamuoyundan da bekledi¤ini söyledi.

le geldi¤ini kaydederek bilim ve
teknoloji seferberli¤i hakk›nda bilgi verdi.

Adalet Bakanl›¤›’nda düzenlenen
törende, TÜB‹TAK ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü aras›nda yürütülen iflbirli¤i çal›flmalar›
anlat›ld›. Törene, Adalet Bakan›
Cemil Ç‹ÇEK, TÜB‹TAK Baflkan

Cezaevlerindeki kütüphaneleri ve kitapl›klar› zenginlefltirmek istedikleri-

Cezaevlerinden çok say›da dergi ve

ni ifade eden Ç‹ÇEK, TÜB‹TAK'›n

kitap istemi içeren mektup ald›kla-

sa¤lad›¤› katk›n›n her türlü takdirin

r›n› ifade eden Prof. Dr. YET‹fi, “Biz-

üzerinde oldu¤unu ifade etti.

den sürekli katk› bekliyorlar. Biz de,
bize ulaflamayanlara da ulaflal›m di-

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› Fahri KASIRGA, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan ‹PEK ile Adalet Ba-

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

ye böyle bir yol izledik” dedi. Prof.

Nüket YET‹fi de konuflmas›nda

Dr. YET‹fi, bundan sonra özellikle

TÜB‹TAK'›n, bilim ve teknolojinin

çocuklar›n bulundu¤u tutukevleri-

kanl›¤› ve TÜB‹TAK üst düzey yö-

ne ve ›slahevlerine yay›n gönderme-

neticilerinin yan› s›ra çok say›da

ye devam edeceklerini belirtti.

bas›n mensubu kat›ld›.
Kar amac› tafl›maks›z›n toplumun
Adalet Bakan› Cemil Ç‹ÇEK, tö-

bilime yak›nlaflmas› hedefiyle yay›n-

rende yapt›¤› konuflmada, bu ifl-

lanmakta olan popüler bilim kitap-

birli¤inin örnek oluflturmas›n› te-

lar› ve dergileri, Adalet Bakanl›¤›’na

menni etti¤ini, ayn› destek, ilgi ve

ilk kez bu miktarda hibe edildi.

“Forum ‹stanbul” 5-6 May›s’ta Yap›ld›
“Forum ‹stanbul” konferanslar›n›n

flitli örnekler ›fl›¤›nda, genifl taban-

Teknoparklar›n Önemi” konulu

dördüncüsü 5-6 May›s günlerinde

l› bir platformda tart›flmaya açt›.

panelin oturum baflkanl›¤›n› TÜ-

‹stanbul’da yap›ld›.

B‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. NüForum ‹stanbul’da, Baflbakan Re-

ket YET‹fi yapt›. Panelin aç›l›fl ko-

Forum ‹stanbul, bu y›l, AB tam

cep Tayyip ERDO⁄AN’›n yan› s›ra

nuflmas› Birleflmifl Milletler Türki-

üyelik müzakerelerinin önümüz-

siyaset ve ifl dünyas›n›n önemli

ye Temsilcisi Jacon SIMONSEN

deki on y›lda nas›l seyredebilece-

isimleri bir araya geldi. Toplant›-

taraf›ndan yap›ld›.

¤ini, özellikle de küresel rekabet

n›n ikinci gününde düzenlenen

gücünü pekifltirmek için neler ya-

“Giriflimci ve Yarat›c› Genç Beyin-

p›lmas› gerekti¤ini, dünyadan çe-

lerin Önünü Açmada Ar-Ge ve
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“TÜB‹TAK GÜNLER‹”
TÜB‹TAK Destekleri 30’a Yak›n ‹lde
Anlat›l›yor

VI. Teknoloji
Ödülleri’ne
Baflvurular
Sonuçland›

TÜB‹TAK, üniversite olan tüm illerde Ar-Ge paydafllar›yla biraraya

Türkiye Teknoloji Gelifltirme

gelebilece¤i ortamlarda destek programlar›n› tan›tmak, paydafllar›n

Vakf› (TTGV), Türkiye Bilim-

sorular›n› yan›tlamak ve sorunlar›n› dinlemek amac›yla “TÜB‹TAK

sel ve Teknik Araflt›rma Ku-

GÜNLER‹” düzenliyor.

rumu (TÜB‹TAK) ve Türk
Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan

Al›nan bu kararlar çerçevesinde TÜB‹TAK’ta çal›flmalar yap›ld›, yeni
düzenlenen VI. Teknoloji
programlar ve projeler oluflturuldu.

Ödülleri’ne baflvurular sonuçland›.

TÜB‹TAK’›n bu yeni çal›flmalar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgilerin verildi¤i “TÜB‹TAK GÜNLER‹”nin ilki 22 Nisan’da Konya’da yap›ld›.

Türkiye’nin ulusal teknolojik
birikimine katk› sa¤layan ku-

TÜB‹TAK baflkan yard›mc›lar› ve baflkan dan›flmanlar› önderli¤inde

rulufllar› teflvik etme amac›y-

ilgili birimlerin uzmanlar›ndan oluflan heyetler, gidilen illerin üni-

la gelifltirilen VI. Teknoloji

versitelerinde ve sanayi odalar›nda ayr› ayr› toplant›lar düzenliyor.

Ödülleri’ne 29 flirket projeleri ile baflvurdu.

Bu toplant›lar s›ras›nda TÜB‹TAK’dan destek alanlar da, sergi salonlar›nda projelerini kat›l›mc›larla paylaflma olana¤› buluyor.

Baflvurular TTGV, TÜB‹TAK
ve TÜS‹AD taraf›ndan belir-

TÜB‹TAK GÜNLER‹’nin May›s ay› sonuna kadar devam etmesi

lenen De¤erlendirme Kurul-

planlan›yor.

lar› taraf›ndan ön-de¤erlendirilmeye al›nacak. Finale ka-

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 8 Eylül 2004 tarihli toplant›s›nda;

lan projelere, de¤erlendirme

n

Ar-Ge faaliyetlerini gerçeklefltirenler (üniversiteler, sanayi vb.),

kurullar› taraf›ndan saha zi-

n

bunlar›n sonuçlar›n› talep eden kullan›c›lar (özel veya kamu kurulufllar›,

yareti yap›lacak ve son de¤er-

STK’lar, vb.),

lendirme Ödül Jürisi taraf›n-

bu faaliyetlere kaynak sa¤layan (kamu) tüm ilgili kurum ve kurulufllar›n

dan gerçeklefltirilecek.

n

iflbirli¤i ve stratejik odaklanma içinde varl›k gösterece¤i bir “Türkiye Araflt›rma Alan›” tan›mlanm›flt›. Bu alanda etkin sonuçlar

De¤erlendirme

sonunda,

farkl› sektör ve ölçeklerdeki
sanayi kurulufllar›n›n, ürün

al›nmas›na yönelik koordinasyon görevi TÜB‹TAK’a verilmiflti.
ve üretim süreçlerine yönelik
BTYK Toplant›s›’nda kaynaklar›n, stratejik önceliklerine göre ve
katma de¤er yaratacak faaliyetlerle yönlendirilmesi, bu faaliyetlerin

projeleriyle yar›flan kat›l›mc›lar›n, yarat›c›, yenilikçi, tek-

izlenmesi ve performans de¤erlendirmesi ifllevlerini de TÜB‹TAK’›n

nik mükemmeliyet ve reka-

mevcut ve yeni oluflturaca¤› mekanizmalar ile gerçeklefltirmesi kara-

bet özelliklerine sahip çal›fl-

ra ba¤lanm›flt›.

malar› ödüllendirilecek.
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ESF’nin Mali Denetimi Yap›ld›

Sanayi Ar-Ge Yard›m› Uygulama Süreci Ortak Ak›l
Platformu Yap›ld›

TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.
TÜB‹TAK, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, üniversiteler ve çeflitli sanayi firma-

Ömer ANLA⁄AN 9 May›s günü Stras-

lar› eflgüdümüyle 30 Nisan günü TÜSS‹DE’de sanayi Ar-Ge yard›m› uy-

bourg yak›nlar›ndaki Andlav Kasaba-

gulama süreci ortak ak›l platformu yap›ld›.

s›’nda, European Science Foundation
(ESF) ve Finance and Audit Commit-

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer
tee (FAC) yetkilileriyle bir araya geldi.
CEBEC‹, Ar-Ge yard›m›, araflt›rma projeleri ve yeni kamu projelerindeki destek kriterleri hakk›nda bilgi verdi.Türkiye Teknoloji Gelifltirme
Vakf›’n› (TTGV) temsilen toplant›ya kat›lan Fikret KURTAY, vakf›n proje de¤erlendirme sürecini anlatt›. Daha sonra söz alan KOSGEB Tekno-

Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN’›n Do¤u
Avrupa ülkelerini temsilen kat›ld›¤›

loji Destek Süreçleri Grubu Yöneticisi Mustafa Hilmi ÇOLAKO⁄LU da

toplant›da, ESF’nin bir y›ll›k mali de-

kat›l›mc›lar› KOSGEB destekleri konusunda bilgilendirdi. Toplant› süre-

netimi yap›ld› ve 2006 y›l› bütçe tasla-

since fikir üretmeye yönelik grup çal›flmalar› da yap›ld›.

¤› haz›rland›.

TÜB‹TAK ile Muhtemel ‹flbirli¤i Olanaklar›n› Görüflmek Üzere Yurtd›fl›ndan Gelen
Kurulufllar›n Temsilcileri TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti

13 Nisan 2005 tarihinde Max Planck Society yetkililerinin TÜB‹TAK’› ziyareti.

4 May›s 2005 tarihinde ABD Northeastern Üniversitesi heyetinin TÜB‹TAK’› ziyareti.

13 Nisan 2005 tarihinde Jülich Araflt›rma Merkezi yetkililerinin TÜB‹TAK’› ziyareti.

10 May›s 2005 tarihinde Brezilya Büyükelçisi Cesario MELANTONIO NETO’n›n ziyareti.

19 Nisan 2005 tarihinde Letonya Biliflim Teknolojileri Kurumu yetkililerinin TÜB‹TAK’› ziyareti.

15 Nisan 2005 tarihinde Korea IT Industry Promotion Agency (KIPA) yetkililerinin TÜB‹TAK’› ziyareti.
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“Avrupa Teknoloji
Platformlar›” Ulusal
Bilgi Günü Düzenlendi

‹yilefltirme Tak›mlar› Çal›flmalar›n› Tamamlad›

Avrupa Birli¤i 6.Çerçeve Program› Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf›ndan yürütülen TR-ACCESS projesi kapsam›nda 21 Nisan 2005 tarihinde ‹stanbul’da
“Avrupa Teknoloji Platformlar›” konulu bir Ulusal Bilgi Günü düzenlendi.

Teknoloji Platformlar›’n›n Türkiye’de

TÜB‹TAK’ta yürütülen Sürekli Kurumsal Geliflim Projesi kapsam›nda olufltu-

tan›t›lmas› ve Türk paydafllar›n bu plat-

rulan ‹yilefltirme Tak›mlar› çal›flmalar›n› tamamlad›.

formlarda yer almas›n› teflvik etmek
amac›yla, AB Komisyonu’ndan yetkililer ve Teknoloji Platformu temsilcileriyle birlikte düzenlenen bilgi gününe,

‹yilefltirme Tak›mlar› Yürütme Kurulu (‹TYK) taraf›ndan 28 Nisan günü Feza
Gürsey Konferans Salonu’nda düzenlenen Kurumsal Paylafl›m Toplant›s›’nda
çal›flmalar›n› sunan ‹yilefltirme Tak›mlar›na teflekkür belgesi verildi. Toplant›ya TÜB‹TAK yöneticilerinin yan› s›ra çok say›da TÜB‹TAK çal›flan› kat›ld›.

flirketler, holdingler, üniversiteler, kamu kurumlar› ve araflt›rma merkezlerinden üst düzey yetkililer kat›ld›.

TÜB‹TAK Sürekli Kurumsal Geliflim Projesi, 2004 y›l›nda bafllat›ld›. Proje
kapsam›nda özde¤erlendirme anketi yap›ld› ve sorun havuzu geniflletme duyurusu ile çal›flanlar›n sorunlar› belirlendi. Bu sorunlar› çözmeye yönelik ola-

Aç›l›fl konuflmalar›n› ‹SO Meclis Baflka-

rak, gönüllü TÜB‹TAK çal›flanlar› taraf›ndan 5 farkl› konuda Yaklafl›m, Sor-

n› Hüsamettin KAV‹, Sanayi ve Ticaret

Çöz, Yaflam, Termodinamik ve Alternatif ‹yilefltirme Tak›mlar› oluflturuldu.

Bakanl›¤› Müsteflar› Adem fiAH‹N ve

Tak›m üyelerinin yo¤un emek ve zaman harcayarak yapt›¤› iyilefltirme çal›fl-

TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.

malar› Nisan ay› ortalar›nda tamamland› ve ‹yilefltirme Tak›mlar› Yürütme

Ömer ANLA⁄AN’›n yapt›¤› Bilgi Gü-

Kurulu’na (‹TYK) sunuldu.

nü’nde Komisyon yetkilileri Peter
KERR ve Sean O’REAGAIN Teknoloji
Platformlar›’n›n kapsam›, geliflimi ve

Yaklafl›m Tak›m›, “Bina ‹çerisindeki Yönlendirme Levhalar›n›n Yetersizli¤i”,
Sor-Çöz Tak›m› “TÜB‹TAK Baflkanl›k Binas›nda Duyuru Genelge ve Etkinliklerin Çal›flanlara ‹letilmesinde Yaflanan Zorluklar”, Yaflam Tak›m› “TÜB‹TAK

uygulamas›yla ilgili bilgi verdi. “EuroÇal›flanlar›n›n Sigara Sorunu”, Termodinamik Tak›m› “Kurumun Is›tmas›-Sopean Construction Technology Platform (ECTP)” Destek Grubu Baflkan›

¤utma Problemleri” ve Alternatif Tak›m› “TÜB‹TAK Çal›flanlar›n›n Otopark
Sorunu” konusunda çal›flt› ve çeflitli öneriler gelifltirildi.

Jesús RODRIGUEZ ve “Technology
Platform on Future Manufacturing

TÜB‹TAK Baflkanl›k Binas›’n›n 18. kat› Yaklafl›m ve Yaflam Tak›mlar› taraf›n-

Technologies: Manufuture” Platformu

dan pilot bölge olarak belirlendi ve isimlikler ile uyar› levhalar›, sigara içme

Üst Düzey Grup Baflkan Yard›mc›s›

odas› vb. uygulamalar bu kata uygulanarak baflar›s› test edildi. Her birime as›-

Francesco JOVANE temsil ettikleri

lan duyuru panolar›, yenilenen otopark kurallar›, ofislerde bulunan termos-

platformlar hakk›nda sunum yapt›lar.

tatlar›n kalibrasyonlar›n›n yap›lmas›, e-posta hesab› olmayan çal›flanlara eposta hesaplar›n›n aç›lmas› ve bilgisayar› olmayan çal›flanlar›n ö¤le tatillerin-

Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.cordis.lu/technology-platforms/

de kullanabilmesi için “‹nternet Eriflim Noktas›”n›n oluflturulmas›, ‹yilefltirme
Tak›mlar›n›n hayata geçirdi¤i çözüm önerilerinin sadece bir k›sm›.
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...

SAGE
SAVUNMA SANAY‹‹
ARAfiTIRMA VE
GEL‹fiT‹RME ENST‹TÜSÜ

SAGE’nin Faaliyet Alan›:
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiyaçtoplam üç merkezde çal›flmalar›n›

lar›na yönelik olarak, ileri teknoloji-

sürdürmektedir.

li sistem gelifltiren SAGE, araflt›rma,
teknoloji gelifltirme, ürün gelifltir-

Savunma Sanayii
Araflt›rma ve Gelifltirme
Enstitüsü (SAGE), 1972 y›l›nda Güdümlü Araçlar Teknoloji
ve Ölçüm Merkezi (GATÖM)
ad›nda Ankara Beflevler’de kuruldu. 1983 y›l›nda Balistik Araflt›rma Enstitüsü (BAE) ad›n› alan
Enstitü, 1987 y›l›nda Savunma

SAGE’nin vizyonu; bilgi ve teknoloji üstünlü¤ü ile yurt içinde
öncü, uluslararas› alanda etkin,
savunma havac›l›k ve uzay alanlar›ndaki baflar›lar› ile tarihe geçecek; çal›flan, paydafl ve müflterilerinin gurur duyabilece¤i
bir Ar-Ge kuruluflu olmakt›r.

Tüneli ve ODTÜ içindeki güdüm
kontrol laboratuvar› olmak üzere

sa¤lamakt›r.

Enstitüsü ad›n› alarak bugünkü
yap›s›nda faaliyet göstermeye bafllad›. 1994 y›l›na kadar Ankara Beflevler’de bulunan SAGE, ayn› y›l
Ankara flehir merkezine 30 km
uzaktaki kampüsüne tafl›nd›. Enstitü, ana merkez, Ankara Rüzgar
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altyap› ve çok k›s›tl› çapta üretim
projeleri gerçeklefltirmektedir.
Söz konusu projeler sonucunda
bilgi, nitelikli insan kayna¤›, savunma amaçl› sistemler/hizmetler,
çeflitli yaz›l›mlar ve altyap›lar üre-

SAGE’nin misyonu; Türkiye’nin
gereksinimlerinin bilgi, teknoloji
ve ulusal kaynaklara dayal› olarak
karfl›lanabilmesi ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› için, savunma sanayinde zorlu ve iddial› ifllerin sorumlulu¤unu üstlenerek, Ar-Ge
yoluyla uluslararas› pazarda rekabet gücü olan katma de¤eri yüksek, özgün ürün ve hizmetler

Sanayii Araflt›rma ve Gelifltirme

me, inceleme-ölçüm, dan›flmanl›k,

tilmektedir.
SAGE faaliyetlerini taktik güdümlügüdümsüz mühimmat, roket-füze
ve bunlara ait silah sistemleri üzerine yo¤unlaflt›rm›flt›r.
n Roket ve Füzeler
• Topçu Roketleri
• Tanksavar Roket ve Füzeleri
• Hafif Sald›r› Roketleri

enstitülerimiz... enstitülerimiz...
• May›n Temizleme Roketleri

2000-2005 y›llar› aras›nda;

• Helikopterden At›lan Roket ve

CEPA 14 JP 5- Topçu Sistemleri
‹çin Düflük Hassasiyetli Sevk Sis-

Füzeler
n Mühimmatlar

temleri Gelifltirme Projesini, Makina

• Havan Mühimmat›

ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve

• Topçu Mühimmat›

ROKETSAN ile birlikte CEPA 14

n Havadan Karaya

RTP 1- Temiz Roket Yak›tlar› Arafl-

Mühimmatlar

t›rma Projesini, NIAG SG 55 ve NI-

n Seyrüsefer Sistemleri

AG SG 69 Toptan At›lan Yeni Mühimmat Yap›labilirlik Çal›flmas›n›,

SAGE’nin Projeleri/
Ürünleri
1990-1995 tarihleri aras›nda;

Uydu Destekli Ataletsel Navigasyon
Sistemi Gelifltirilmesi Projesini, Mil-

SAGE’nin Bafll›ca

li Savunma Bakanl›¤› deste¤i ve Ma-

Uzmanl›k Alanlar› fiöyle

kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

S›ralanabilir:

k›sa menzilli anti-tank teknoloji

iflbirli¤i ile 81 mm Bilyeli Havan

gelifltirme projesi XHAR-90, Savun-

Mühimmat› gelifltirme projesi ve

ma Sanayi Müsteflarl›¤› ve Genel-

çok say›da araflt›rma projesini yü-

kurmay Baflkanl›¤›’n›n deste¤iyle

rütmüfltür.

• ‹ç Balistik
• Aerodinamik
• Uçufl Mekani¤i
• Yap›sal Mekanik/Dinamik ve

Türkiye’nin ilk k›sa ve orta menzilli

Aeroelastisite

bileflik kat› yak›tl› topçu roketleri

SAGE, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin

SAGE 71 ve SAGE 227; Makina ve

mevcut ve gelecekteki somut ihti-

Kimya Endüstrisi kurumu ile birlik-

yaçlar›n›

te Türk Silahl› Kuvvetleri için k›sa

i firmalar›n›n üstlenemeyece¤i oran-

menzilli Anadolu ve orta menzilli

da yüksek risklere sahip, araflt›rma,

M›zrak Topçu Roketi Sistemi, Tam-

ürün ve teknoloji gelifltirme projele-

geç May›n Temizleme Roketi, gelifl-

ri yürütmektedir.

esas

alarak,

sanayi-

• Mekatronik ve Makina Dinami¤i
• Savafl Bafll›¤›
• Güdüm ve Kontrol
• Seyrüsefer
• Malzeme Teknolojileri
• Ürün Mühendisli¤i
• Üretim Mühendisli¤i

tirme projelerini;
• Yak›t ve Patlay›c› Malzeme
Tasar›m›
1995-2000

y›llar›

aras›nda;

EFAR elden f›rlatmal› ayd›nlatma
roketi gelifltirme projesi, Eflek Ar›s›
k›sa menzilli hafif sald›r› silah› gelifltirme projesi, KROM kompozit
gövdeli roket motoru gelifltirme

• Mekanik Tasar›m
• Elektronik Tasar›m
• Piroteknik
• Harici Yük Sertifikasyonu
• Yaz›l›m Gelifltirme
• Test

projesi, FMCAD uçufl mekani¤i bil-

• ‹fl Gelifltirme

gisayar destekli tasar›m yaz›l›m› ge-

• Proje Yönetimi

lifltirme projesi ve Türk Silahl› Kuv-

• Sistem Mühendisli¤i

vetleri’nin emriyle, Türkiye’nin ilk

• Özel Mühendislik

özgün orta ve uzun menzilli TOROS 230 A ve TOROS 260 A topçu

e-posta: sage@sage.tubitak.gov.tr

roketi sistemi gelifltirme projelerini;

web: www.sage.tubitak.gov.tr
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Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre
E¤itimleri Bafll›yor

Olimpiyat S›navlar› Yap›ld›

Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf›ndan düzenlenen 10. Ulusal ‹lkö¤retim Matematik Olimpiyat› ve 13. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’n›n s›navlar›, 7-8 May›s günlerinde
28 ilde ve Lefkofla’da yap›ld›.
‹lkö¤retim okullar›n›n üst s›n›flar›na devam
etmekte olan ö¤rencileri, matematik alan›nda
çal›flmalar yapmak üzere yönlendirmek, bu
ö¤rencilere ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda
erken yafllardan itibaren özel e¤itim olanaklaTÜB‹TAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araflt›rma Grubu (ÇAY-

r› sa¤layarak geliflmelerine katk›da bulunmak

DAG) koordinatörlü¤ünde üniversiteler ve Orman Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤iyle

amac›yla düzenlenen 10. Ulusal ‹lkogretim

yürütülen “Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre E¤itimi” projesi bu y›l do-

Matematik Olimpiyat› s›nav›na bu y›l 4075

kuz ayr› bölgede bafll›yor.

ö¤renci kat›ld›. Tek aflamal› olan s›navda de-

Proje, farkl› disiplinlerdeki genç araflt›rma görevlilerine ve izci lideri ö¤ret-

receye giren ö¤rencilere madalyalar›n yan› s›-

menlere do¤an›n dilini ö¤renme temelli genifl bir ekoloji vizyonu kazand›r-

ra özel e¤itim kurslar› ve baflar› belgeleri veri-

mak amac›yla düzenleniyor. Bu y›l bafllat›lacak projede yeni e¤itim alanlar›

lecek.

Spil Da¤› Milli Park› (Manisa) ve çevresi, Palandöken Da¤› / Sar›kam›fl Milli
Park› (Erzurum – Kars) ve çevreleri, Gala Gölü Milli Park› / ‹¤neada (Trakya), Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Küre Da¤lar› / Ilgaz Da¤› Milli Parklar›
ve çevreleri ile Uluda¤ Milli Park› (Bursa) ve çevresi olarak belirlendi. Bu böl-

13. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›, ortaö¤retim
kurumlar›na (lise) ve ilkö¤retim kurumlar›n›n
8. s›n›flar›na devam etmekte olan ö¤rencileri
temel bilimlerde çal›flmalar yapmaya özendir-

gelerden Spil, Gala / ‹¤neada ve Erzurum’da e¤itim tek dönem, di¤er bölgemek, çal›flmalar›n› yönlendirmek ve bu alanlerde ise iki dönem olacak.
larda özel e¤itim olanaklar› sa¤lamak yolu ile
TÜB‹TAK ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda imzalan bir protokolle, çevre

geliflmelerine katk›da bulunmak amac›yla dü-

e¤itimlerine kat›lacaklar›n yar›s›n›n izci lideri ö¤retmenlerden olmas› karar-

zenleniyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji

laflt›r›ld›. Bu do¤rultuda, e¤itim merkezlerine her bir dönem için yaklafl›k 30

ve bilgisayar dallar›nda yap›lan Ulusal Bilim

kifli al›nacak. ‹zci lideri ö¤retmenlerle e¤itim fakültelerinin ilkö¤retim bö-

Olimpiyatlar› s›navlar›na bu y›l 8268 ö¤renci

lümlerindeki araflt›rma görevlileri, e¤itimlerin ikinci dönemlerine kat›lacak.

kat›ld›. Bölgesel ve ülke genelinde olmak üze-

Araflt›rma görevlilerin seçimi e-posta ve faks ile yap›lacak baflvurular›n›n de-

re iki kategoride de¤erlendirilecek olan s›nav

¤erlendirilmesiyle gerçeklefltirilecek. Seçimde, baflvuran›n özgeçmifli temel

sonunda baflar›l› olan ö¤renciler, Aral›k ay›n-

al›narak, üniversitedeki ö¤renci topluluklar›nda veya sivil toplum kuruluflla-

da Ankara’da yap›lacak olan ikinci aflama s›-

r›nda gönüllü olarak çal›flm›fl olmas›, do¤aya ve ekolojiye olan merak› ve si-

nav›na girmeye hak kazanacaklar. Bu s›navda

gara kullanmamas› tercih nedenleri olacak. ‹zci liderlerinin seçimleri ise MEB

da baflar› gösteren ö¤renciler uluslararas› bi-

taraf›ndan yap›lacak. Kat›lanlar›n yol giderleri hariç, konaklama, günlük ye-

lim olimpiyatlar› k›fl haz›rl›k okuluna davet

mek masraflar› ve e¤itim amaçl› yap›lacak gezilerin ulafl›m giderleri, proje

edilecekler. ‹kinci Aflama S›navlar› sonucun-

bütçesinden karfl›lanacak.

da dereceye giren ö¤rencilere para ödülü ve

‹lk kez 1999 y›l›nda Termessos (Güllük Da¤›) Milli Park› Park›’nda bafllat›lan proje, 2000 y›l›nda Kaçkar Da¤lar› Milli Park›, 2003 y›l›nda Kazda¤› Mil-

madalya verilecek. Ayr›ca Türkiye genelinde
dereceye giren ö¤renciler, kat›ld›klar› ilk Üni-

li Park› ve 2004 y›l›nda Kapadokya Milli Park› ve çevresinin eklenmesiyle

versite Girifl S›nav›’nda bir kereye özgü olmak

dört ayr› bölgede yap›lmaya bafllanm›flt›.

üzere, ald›klar› derece oran›nda ek katsay› uy-

Ayr›nt›l› bilgi için: www.tubitak.gov.tr/gruplar/caydag/dogaegitimi
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gulamas›ndan yararlanabilecekler.

BTYK Kararlar›
TÜB‹TAK Bünyesinde Sosyal ve Befleri Bilimler Alan›nda Araflt›rma Grubu
Kurulmas›na Karar Verilmifltir

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-

lümünün desteklenebilmifl olmas›

n›ndaki bilimsel araflt›rmalar önemli

lu’nun (BTYK) 10 Mart 2005 tarihli

bu alanda yeni yaklafl›mlara ihtiyaç

bir geliflme gösterecektir.

11. Toplant›s›’nda TÜB‹TAK bünye-

oldu¤unu göstermektedir.
Kurul’un 11. Toplant›s›’nda; 97/6 sa-

sinde, sosyal ve befleri bilimler alan›nda araflt›rma grubu kurulmas›na

TÜB‹TAK sorumlulu¤unda, kurum

y›l› BTYK karar› uyar›nca oluflturulan

karar verilmifltir.

bünyesinde oluflturulacak bir araflt›r-

“Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt›rma

ma grubu ile gerçeklefltirilecek yeni

Destekleme Kurulu”nun sonland›r›l-

Türkiye’nin araflt›rma ihtiyac› göste-

bir at›l›m, TÜB‹TAK’›n sahip oldu¤u

mas›na ve bu alandaki bilimsel proje

ren pek çok sosyal problemi olmas›-

proje de¤erlendirme, denetleme ve

desteklerinin TÜB‹TAK bünyesinde

na karfl›n, bu sorunlara çözüm sa¤la-

bilimsel etkinlikleri destekleme ko-

kurulacak yeni bir “Sosyal ve Befleri

mak üzere önerilen proje say›lar›n›n

nular›ndaki birikimi ve deneyimi sa-

Bilimler Araflt›rma Grubu”nca sa¤-

azl›¤› ve önerilenlerin küçük bir bö-

yesinde sosyal ve befleri bilimler ala-

lanmas›na karar verilmifltir.

Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt›rma Destekleme Kurulunca Desteklenen Projeler ve Bütçeleri
Önerilen

Kabul Edilen

Kabul Edilen Projelerin Toplam

Proje Say›s›

Proje Say›s›

Bütçesi (YTL)

2000

13

6

99,250

2001

68

21

141,850

2002

36

14

154,780

2003

40

9

137,719

2004

183*

11*

475,900

Toplam

340

61

1009,499

Y›llar

* 2004 y›l›nda baflvuran 183 projenin 104’ü 2004 y›l› Aral›k ay› sonunda sunulmufl olup, de¤erlendirmeleri halen devam etmektedir.

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Baflvuru Kitapl›¤›’ndan ‹ki Yeni Yay›n:
“Robotlar” ile “Zaman ve Uzay” Kitaplar› Okuyucusuyla Bulufltu

“Robotlar” kitab›, henüz gün-

KONUKSEVEN’in

kadar geliflimini anlat›yor. Bilim

lük hayat›n bir parças› olmasa

yapt›¤› kitap 7,00YTL.

adamlar›n›n dördüncü boyut

da endüstri, t›p ve araflt›rma

fiyatla sat›fla sunuldu.

olarak adland›rd›klar› “zaman”›n
“uzay”la ba¤lant›s› hakk›nda

alanlar›nda s›kça kullan›lan
“Robotlar”› anlat›yor. Clive
GIFFORD imzal› kitab›n ilk

”Zaman ve Uzay” kitab›
ise, eski zamanlardan

ayr›nt›l› bilgi veren kitab› Mary
GRIBBIN ve John GRIBBIN kale-

bask›s› 1998 y›l›nda Dorling Kinders-

beri insano¤lunun merak›n› uyand›ran

me ald›. Gürsel TANRIÖVER’in Türkçe’-

ley taraf›ndan yap›ld›. Tezer SABUN-

uzay ve zaman kavramlar›n›n ortaya

ye çevirdi¤i, bilimsel dan›flmanl›¤›n› da

CUO⁄LU’nun Türkçe’ye çevirdi¤i,

ç›k›fl›ndan, zaman yolculu¤unun teorik

Prof. Dr. Rahmi GÜVEN’in yapt›¤›

bilimsel dan›flmal›¤›n› da Dr. ‹lhan

olarak mümkün oldu¤u günümüze

kitab›n sat›fl fiyat› 10,00 YTL.
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“Ölçüm ve Günlük Hayat›m›z”

Derya Ifl›k
Özbay
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