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TÜB‹TAK 42 YAfiINDA
TÜB‹TAK, kuruluflunun
42. y›ldönümünü 24
Temmuz günü
kutlad›. Baflkan Vekili
Prof. Dr. Nüket YET‹fi,
yay›nlad›¤› mesajla,
TÜB‹TAK’taki
geliflmeler hakk›nda
bilgi verdi. Prof. Dr.
YET‹fi’in mesaj› flöyle:
“TÜB‹TAK 42. kurulufl y›ldönümünü k›vançla kutluyor ve 43.
yafl›na büyük bir dinamizm ile giriyor.
Ülkemizin bilim ve teknoloji alan›nda güçlenmesi için üniversitelerimiz, özel sektörümüze ve kamu kurulufllar›m›zda yap›lan bilimsel araflt›rmalar› ve bilim insanlar›n› kamu fonlar›yla destekleyen

ifllerin yap›ld›¤›n› gösteren örneklerin baz›lar› afla¤›dad›r:

YEN‹ YASA: TÜRK‹YE B‹L‹MSEL
VE TEKNOLOJ‹K ARAfiTIRMA
KURUMU
TÜB‹TAK, 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5376 say›l›
Kanun uyar›nca, 43. yafl›na Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu olarak ad›m at›yor.
Kurulufl kanunu ve bunu izleyen
mevzuat ve metinlerde yer alan
TÜB‹TAK’›n faaliyet alan›n›n do¤a bilimleri ile s›n›rl› oldu¤u izlenimini veren hükümler yeni yasada geniflletilerek sosyal ve befleri
bilimler de Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumunun görev alan›na dahil edilmifltir. Kurumun görevleri, ülkemizin
bilim ça¤› ve bilgi toplumunun
seçkin üyeleri aras›na yer alma çabas›na etkin destek verilmesini
sa¤layacak flekilde yeniden tan›mlanm›flt›r.

ve kendi enstitülerinde kritik alanlarda teknolojik ve uygulamal›

Bilim Kurulu’nun 14 üye ve bir

araflt›rmalar yürüten köklü ve

Baflkandan oluflmas› benimsenmifl,

özerk bir kamu kurumu olan TÜ-

ancak kurulun “tüm üyelerini ken-

B‹TAK için 42. y›l tarihi bir y›l ol-

disi seçmesi” usulüne son verile-

mufltur.

rek temsil ve kat›l›m›n kapsam›n›n
geniflletilmesi yönünde Baflbakan-

Baflbakan Recep Tayyip
ERDO⁄AN, bir mesaj
göndererek TÜB‹TAK’›n
42. y›ldönümünü kutlad›:
“Ülkemizin h›zla geliflen bilgi ça¤›n›n
gereklerine göre haz›rlanmas› ve yeni
teknolojilerin üretilmesinde aktif olarak yer almas› en büyük hedeflerimize paralel olarak Bilim ve Teknoloji
alan›nda Araflt›rma ve Gelifltirme çal›flmalar›n› üstlenen TÜB‹TAK Türkiye'nin gelece¤e haz›rlanmas›nda
önemli bir rol oynamaktad›r.
Bilgi Toplumu olma yolunda ilerlememiz için bilmsel yay›nlar›, teflvikleri ve
e¤itim faaliyetleriyle de ülkemize de¤erli katk›lar›n› sürdüren TÜB‹TAK'›n kuruluflunun 42. y›l dönümünü kutlar›m.
Türkiye'nin rekabet gücünü artt›ran
ve geliflme çizgisini yükselten baflar›l›
çal›flmalar›n› takdir ile karfl›lad›¤›m
tüm TÜB‹TAK çal›flanlar›na baflar›lar›n›n
devam› dile¤iyle sevgi ve selamlar›m›
sunar›m.”

Bilim ve teknoloji, ve dolay›s›yla,

l›k, Yüksekö¤retim Kurumu ve

bilimsel ve teknolojik araflt›rma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

seçilememesi veya herhangi bir

tüm dünyada bilgi toplumu, üre-

gibi kamu kurum ve kurulufllar›-

nedenle görevinin sona ermesi ha-

tim ve refah için temel bir aland›r.

n›n da üye seçmesi mümkün k›l›n-

linde yerine kimin vekalet edece-

Bu anlay›flla bugüne dek çok

m›flt›r. Ayr›ca, baflkan adaylar› be-

¤ine iliflkin düzenleme yap›larak

önemli ifller baflaran TÜB‹TAK,

lirlenirken Bilim Kurulu d›fl›ndan

Kurum tüzel kiflili¤inin temsili ko-

daha dinamik ve verimli bir çal›fl-

da aday seçilmesi zorunlulu¤u ge-

nusundaki sorun giderilmifltir.

ma dönemine girmifltir. Kurulufl

tirilmifltir. ‹dari yap›lanma ile ilgi-

y›ldönümüz kutlamas› vesilesiyle

li geçmifl dönemde ç›kan baz› so-

TÜB‹TAK, kanunlarla kendisine

TÜB‹TAK’ta farkl›, yeni ve verimli

runlara çözüm üretilerek Baflkan›n

verilen görevleri yapmak için Milli
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Bütçe’den kendisine tahsis edilen

mas› gereken, ancak, 2004 y›l›na

Hükumet ve Parlamentonun ar-

kamu kaynaklar›n› kamu mevzu-

kadar geçen 21 y›lda sadece 9 kez

ge’ye ay›rd›¤› bu büyük deste¤in,

at›na göre harcayan köklü ve

toplanan Bilim ve Teknoloji Yük-

TÜB‹TAK’›n 40 y›ld›r yürütttü¤ü

özerk bir kamu kurumudur. 5376

sek Kurulu (BTYK), tarihinde ilk

destek faaliyetlerine etkileri cüm-

say›l› Kanunla, kurumun, sadece

defa TÜB‹TAK’›n 42. y›l›nda iki

lesinden olarak afla¤›daki tesbitler

mali mevzuata uygunluk aç›s›ndan

kez toplanm›fl ve bundan böyle

dikkat çekicidir:

de¤il, daha önemlisi, kendisinden

her y›l Mart ve Eylül aylar›nda

beklenen etkinlik performans› aç›-

düzenli olarak toplanmaya karar

TÜB‹TAK taraf›ndan üniversitele-

s›ndan somut ölçütler ve hedefler

vermifltir. Böylece, konusunda ül-

re verilen bilimsel araflt›rma proje-

içeren stratejik plan ve yönetim il-

kemizin en üst politika mercii

leri deste¤i son 40 y›lda (1964-

keleri do¤rultusunda hesap vere-

olan Kurulda görüflülen hususlar-

2004 aras›) toplam 133 milyon

bilirli¤i esaslar› da tan›mlanm›flt›r.

da benimsenen ilkeler ve öncelik-

ABD Dolar› iken, son y›llarda 5

lerin, al›nan kararlar ve belirlenen

milyon ABD Dolar› alt›nda iken,

5376 say›l› Kanunla bilgi ve tek-

eylemler ve hedeflerin geçerlili¤i-

sadece 2005 y›l›nda bu faaliyetlere

nolojinin üretildi¤i ortamlardan

nin, güncelli¤inin ve gerçeklefl-

68 milyon ABD Dolar› ayr›ld›. TÜ-

kullan›ld›¤› ortamlara aktar›lma-

mesinin dönemsel olarak tart›fl›l-

B‹TAK bütçesi 2005 y›l›nda yakla-

s›n› sa¤layacak, üniversite-sanayi

mas›, sorgulanmas› ve de¤erlendi-

fl›k 450 milyon ABD Dolard›r. Sa-

iflbirli¤ini gelifltirecek çeflitli ve et-

rilmesi sa¤lanmaktad›r.

dece bu bir y›ll›k miktar, kuruluflundan beri toplam bütçesinin (1

kin mekanizmalar›n kullan›m›na
imkan verecek hükümler getiril-

Bu cümleden olmak üzere, Vizyon

milyar 800 milyon ABD Dolar›n›n)

mifltir.

2023 projesinin sonuç raporu ka-

dörtte biri, yani on y›ll›k toplam

bul edildi ve Türkiye Araflt›rma

bütçesi kadard›r.

278 say›l› Kanunun önceki halin-

Alan› (TARAL) tan›mland›. Ulusal

de fikri haklarla ilgili düzenleme-

Bilim ve Teknoloji Stratejisi ve ön-

Proje deste¤i almak için üniversi-

de sadece ihtiralar dikkate al›na-

celikli bilim ve teknoloji alanlar›

telerimizdeki araflt›rmac›lar›m›z-

rak düzenleme yap›lm›fl iken; AB

belirlendi. Somut hedeflerden bafl-

dan gelen baflvurular, 2003’te 850

uyum süreci ve fikri haklarla ilgili

l›calar› 2010 y›l›na kadar GSY‹H

iken, TÜB‹TAK’›n 42. y›l›nda bafl-

uluslararas› uygulamalar dikkate

içindeki Ar-Ge harcama pay›n›n

vuru toplam› 4000’e yaklaflm›flt›r.

al›narak patent korumas› d›fl›nda

%2’ye ç›kar›lmas›, bunun yar›s›n›n

Destekledi¤imiz projeler 2003’te

tasar›m ve entegre devre topograf-

kamu, di¤er yar›s›n›n da özel sek-

330 iken, bu y›l bini aflmifl ve böy-

yalar› da kanuni koruma alt›na

tor kaynaklar›yla sa¤lanmas›, ve

lece 2003 y›l›nda 1200 olan proje

al›nm›fl, ve TÜB‹TAK’›n destekle-

ülkemizdeki tam-zaman eflde¤er

sto¤umuz yaklafl›k iki kat›na ç›ka-

di¤i projelerde ortaya ç›kan fikri

araflt›rmac› say›s›n›n ise 40.000’e

rak bu y›l 2200’ü geçmifltir.

haklar›n sözleflme kapsam›nda dü-

ulaflt›r›lmas›d›r. Bu hedeflere ula-

zenlenmesi ilkesi benimsenmifltir.

fl›lmas› için her y›l yap›lmas› gere-

Proje bafl›na, proje süresince top-

ken hamlelerin birincisi olarak

lam 20.000 ABD Dolar› alt›nda

B‹L‹M ve TEKNOLOJ‹ YÜKSEK

2005 y›l› bütçesinde 416 Milyon

olan ortalama destek, projelere ka-

KURULU

YTL ek ar-ge ödene¤inin tahsisi

t›lan lisans üstü tez ö¤rencilerine

TÜB‹TAK’›n kuruluflundan 20 y›l

hususu da BTYK 2004 y›l› Eylül

verilen burs kontenjanlar› ve tu-

sonra, 1983 y›l›nda oluflturulan,

toplant›s›nda ortaya ç›km›flt›r.

tarlar›nda yap›lan önemli art›fllarla
y›ll›k

sekreterya görevinin TÜB‹TAK’›n

destek

olarak

ortalama

yapt›¤› ve Baflbakan›n baflkanl›-

AR-GE DESTEK FONLARI

50.000 ABD Dolar› düzeyine ç›ka-

¤›nda y›lda en az iki kez toplan-

Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan

r›lm›flt›r.
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2005 y›l›nda gerçekleflen ar-ge

n›n ifllevlerini verimli ve etkin k›l-

kurumlar› ve araflt›rmac›lar›n is-

bütçesindeki art›fl yukar›da say›-

may›, kurumlar›n sorunlar›n› ta-

tihdam edildi¤i üniversiteler, ens-

lan geliflmelerden çok daha fazla-

n›mlama ve çözmek için bilimsel

titüler ve sanayi kurulufllar›yla

s›n› destekleyecek büyüklüktedir.

ve sistematik yaklafl›m uygulan-

müfltereken yeni aç›l›mlar ve uy-

Bu hamleye haz›rlanan TÜB‹-

mas›n›, kal›c› iflbirlikleri olufltur-

gulamalar›n gelifltirilmesine yöne-

TAK’›n 42. y›l› yeni programlar

may› ve sorunlar›n çözümü ile

lik birçok “Ortak Ak›l Toplant›la-

y›l› olmufltur.

toplumsal, sosyal, teknolojik ve

r›” düzenlendi. Bu çal›flmalar›n

ekonomik yayg›n etki sa¤lamay›

önemli somut sonuçlar›ndan baz›-

hedeflemektedir. Bu program ayn›

lar› afla¤›dad›r:

YEN‹ PROGRAMLAR
TÜB‹TAK 42. yafl›na ayak bast›¤›nda Ulusal Genç araflt›rmac› Kariyer Program›n› ilan etti ve bu ilk
ça¤r›ya 530 proje baflvurusu yap›ld›. Seçilen 226 proje yürürlü¤e
girdi. Doktora ünvan›n› son befl
y›lda alm›fl olan araflt›rmac›lara
hitap eden, gençlere k›demli araflt›rmac›larla de¤il, kendi aralar›nda rekabet imkan› tan›yan bu
program›n bu y›lki baflvuru dönemi 26 Temmuz 2005 günü sona
eriyor.

zamanda ülkemizde ar-ge’ye olan
talebin artmas›na da katk› sa¤la-

TÜB‹TAK Bilim ve Teknoloji Kav-

yacakt›r. Bu programa, 30 farkl›

ram ve Terimleri Sözlü¤ü haz›r-

kamu kurumundan, savunma ve

land›. Bu çal›flman›n OECD Fras-

uzay projeleri de dahil olmak üze-

cati K›lavuzu, Oslo ve Canberra

re 220 üzerinde baflvuru yap›lm›fl

k›lavuzlar›nda yer alan uluslarara-

olup de¤erlendirme süreçleri bafl-

s› kavramlar ve tan›mlarla uyumlu

lat›lm›flt›r.

olmas› yan›nda ad›geçen k›lavuzlar›n tercümeleri yap›ld›, TÜB‹-

Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›n›n

TAK web sayfas›na koyuldu. Ayr›-

giriflimiyle, sanayi ve üniversite-

ca Frascati K›lavuzu kitapç›k ha-

lerle müfltereken gelifltirdikleri li-

linde bast›r›larak kamu kurumla-

sans üstü tezlerde sanayinin ilgi-

r›na, sanayi ve üniversitelere da¤›-

lendi¤i konular›n ele al›nmas› ve

t›ld›.

15.000 YTL’ye kadar deste¤in ye-

araflt›rman›n k›smen sanayi tara-

terli oldu¤u k›sa ve/veya küçük

f›ndan desteklenmesini öngören

Proje ve di¤er destek programlar›

ölçekli ve/veya acil projelerin h›z-

SANTEZ program›na yap›lan 120

için yap›lan baflvurular›n de¤er-

l› bir de¤erlendirme süreciyle se-

proje baflvurunun kamu deste¤i

lendirme süreci gözden geçirile-

çilmesine imkan veren H›zl› Des-

aya¤›n›n

taraf›ndan

rek, daha genifl kat›l›ml›, objek-

tek Program› yürürlü¤e girdi.

karfl›lanmas›na yönelik de¤erlen-

tif, etkin ve zaman tasarruflu bir

Avans

dirme süreci bafllat›ld›.

süreç olan panel sistemi tasarlan-

miktar›n›n

da

15.000

TÜB‹TAK

d› ve uygulamaya koyuldu. De-

YTL’ye ç›kar›lmas›yla projelerin
Kuruma getirdi¤i idari yük azald›.
Kamu kurumlar›n›n araflt›rma çal›flmalar› ile çözümlenecek sorunlar›n› ele alan projeleri desteklemek amac›yla 10 Mart 2005 tarihli Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu
Karar› ile yeni bir program bafllat›ld›. TÜB‹TAK, Kamu Kurumlar›
Araflt›rma Projelerini Destekleme
Program› ile Avrupa Birli¤ine
uyum sürecinde kamu kurumlar›6

YEN‹ YAKLAfiIMLAR,
AÇILIMLAR ve YAYILIMLAR
Yukar›da bafll›calar› özetlenen yeni programlar ve kapsam› geniflletilen mevcut programlar›n aksamadan yürütülmesi için yeni yaklafl›mlar›n zorunlu oldu¤u görüflüyle hem Kurum içinde, hem de
Maliye Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Devlet Planlama Müsteflarl›¤› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
gibi di¤er ilgili ve yetkili kamu

¤erlendirme kriterleri belirlenerek tüm araflt›rmac›lara duyuruldu. Eylül 2004 döneminden bu
yana yaklafl›k 70 üniversiteden
bine yak›n bilim insan›m›z ikiyüzü aflk›n panelde görev alm›fl ve
böylece proje de¤erlendirme sürecinde çok genifl bir kat›l›m sa¤lanm›flt›r.
Ayn› flekilde akademik araflt›rma
proje önerilerini de¤erlendiren

panellerin görüfllerini sonuçland›-

nel Tebli¤i yay›mland›. Ayr›ca,

ran ve izleyen yürütme komitele-

proje karfl›l›¤› aktar›lan hibe nite-

rinin oluflumunda geçen y›la ka-

li¤indeki tutarlar›n ilgili idarele-

dar geçerli olan “bir üniversiteden

rin bütçelerine gelir kaydedilmek-

14 üye, befl kiflilik komitede ayn›

sizin özel hesaplarda izlenilmesi

fakülteden dört üye” gibi yayg›n

imkan› getirildi. Buna iliflkin esas

kat›l›m› k›s›tlayan engellerin kal-

ve usul çal›flmalar› Maliye Bakan-

d›r›lmas› ve “bir üniversiteden,

l›¤› ve TÜB‹TAK taraf›ndan yürü-

farkl› grupta olmak üzere, en çok

tüldü ve sonuçland›r›ld›.

iki üye” görevlendirilmesi benimsendi. Böylece, görev yapan elliye

‹hracat› gelifltirmek amac›yla D›fl

yak›n bilim insan›m›z›n otuza ya-

Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n sanayi

k›n üniversiteye da¤›l›m› sa¤lan-

kurulufllar›m›z›n rekabet üstünlü-

d›. Ayr›ca, desteklenen projelerin

¤üne ulaflmak için tasarlad›klar›

performanslar›n›n izlenmesi ama-

Ar-Ge projelerine sa¤lad›¤› hibe

c›yla performans ölçüleri ve izle-

program›na de¤erlendirme ve iz-

me süreci tasarland›.

leme hizmeti veren TÜB‹TAK, yeni yap›lan düzenlemelerle, 43. y›-

Yürütme Komitelerinin dan›fl-

l›nda kendi fonlar›ndan da bu hi-

man/hakem/panelist seçme eti¤i

belere kaynak vermeye bafllamak-

ve ilkeleri, bu görevliler ve arafl-

tad›r. Bu program kapsam›nda

t›rmac›lar›n uymas› gereken etik

bugüne dek gelen toplam 3168

kurallar, ç›kar çat›flmas› ve çak›fl-

baflvuru ve bunlardan 2396’s›na

mas› tan›mlar› belirlenerek tüm

ödenen toplam 210 Milyon ABD

ilgililere duyuruldu.

Dolar› hibenin önemli ölçüde artaca¤› beklenmektedir.

Mali mevzuatta da çok kapsaml›

DIfi ‹L‹fiK‹LER VE 6. ÇERÇEVE
PROGRAMI
Türkiye’nin taraf oldu¤u bilimsel
ve teknolojik yard›m ve iflbirli¤i
anlaflmalar›n›n haz›rlanmas› ve
müzakeresinde Hükümete yard›mc› olmak ve bu anlaflmalar›n
izlenme ve uygulanmas›nda görev
almakla görevli olan TÜB‹TAK,
42.y›l›nda bu hususlarda ve özellikle AB 6. Çerçeve Program›nda
lusal Koordinatör s›fat›yla yürüttü¤ü çal›flmalarda önemli ilerlemeler kaydetmifltir.
SONUÇ
TÜB‹TAK’›n, ülkemizin gelecek
köprülerini kuran, iflleyen, çal›flan, dinamik ve sorumlu bir kamu kurumu oldu¤unun göstergeleri olan bu örneklerin önümüzdeki y›llarda daha da artmas› hepimizin elinde. Bunlar›n gerçekleflmesinde özverili katk›lar› olan
tüm kurum ve kurulufllara, tüm
yönetici ve çal›flanlara en içten
flükranlar›m›z› sunuyoruz.

yenilikler gerçeklefltirildi. Bütçe

Tüm çal›flmalar›m›z ile ilgili pay-

Kanunu’nda kamu kurulufllar›n›n

dafllar›m›za bilgi vermek üzere

Gelece¤imiz ve gelecek nesilleri-

ve üniversitelerin TÜB‹TAK’tan

May›s ay›nda yaklafl›k 20 ilimizde

miz için çal›flmalar›m›z› ve çabala-

ald›klar› proje ödeneklerinin özel

“TÜB‹TAK Günü” düzenlendi.

r›m›z› güvenle, hep birlikte sür-

bir hesapta tutulmas› hükmü yer

Baflkan yard›mc›lar›m›z ve dan›fl-

dürece¤iz. Hedefimiz, bilim ve

ald›. Bu hükme istinaden bu özel

manlar›m›z, gittikleri illerdeki

teknolojinin ülkemizde yaflam ka-

hesab›n harcama esas ve usulleri

akademisyen ve sanayiciler ile bi-

litesine, üretim gücüne ve refah›-

Maliye Bakanl›¤› ve TÜB‹TAK ta-

raraya gelerek TÜB‹TAK’taki yeni-

na en yüksek katk›y› yapacak fle-

raf›ndan müfltereken belirlendi.

likleri anlatt›.

kilde seferber edilmesidir.

Maliye Bakanl›¤› Gelirler ‹daresi

ENST‹TÜLER
42. y›l, TÜB‹TAK enstitüleri aç›s›ndan da önemli projelerin sonuçlar›n›n uygulamaya koyuldu¤u, yeni projelerin bafllat›ld›¤› bir
hamle y›l› olmufltur.

TÜB‹TAK özerk bir kamu kuru-

Baflkanl›¤› giriflimiyle 5234 say›l›
Kanunla Ar-Ge harcamalar›na iliflkin olarak vergi indirimi uygulamas› getirildi ve uygulamaya iliflkin 86 nolu Kurumlar Vergisi Ge-

mu olarak ülkemizde bilginin, bilenin, bilgi üretenin, araflt›rmac›n›n ve bulgular›n› refaha dönüfltürmeye çal›flanlar›n en yak›n destekçisi olmaya devam edecektir.
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2005 YILI B‹L‹M, H‹ZMET VE TEfiV‹K ÖDÜLLER‹N‹
TÜB‹TAK’›n kurulufl y›ldönümü olan 24

Sa¤l›k Bilimleri

Temmuz günü, 2005 Y›l› Bilim, Hizmet

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAfiER

ve Teflvik Ödüllerini kazanan bilim

Alan›: Eczac›l›k
Araflt›rma Konular›: Farmakognozi, Bitki Kimyas›

insanlar› aç›kland›.

Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi

Ödül kazanan bilim insanlar› flöyle s›ralan›yor:

“Türkiye floras›n›n uluslararas› düzeyde tan›t›m›na ve
Türkiye’nin t›bbi ve aromatik bitkilerinin kimyasal,
farmakolojik, teknolojik ve etnobotanik yönlerden

B‹L‹M ÖDÜLLER‹

araflt›r›lmas›na yapt›¤› uluslararas› düzeyde üstün nitelikli
çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için:

Temel Bilimler

www.khcbaser.com

Prof. Dr. A. Ruhi MERMUT
Alan›: Ziraat Mühendisli¤i

T E fi V ‹ K Ö D Ü L L E R ‹

Araflt›rma Konular›: Toprak Jeokimyas›, Minerolojisi
Görev Yeri: Harran Üniversitesi

Temel Bilimler
“Kil minerolojisi ve pedolojisi konular›ndaki uluslararas›

Prof. Dr. Durmufl Ali DEM‹R

düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Fizik

Daha fazla bilgi için:

http://ziraat.harran.edu.tr/toprak/mermut.htm

Araflt›rma Konular›: Parçac›k Fizi¤i, Çekim ve Kozmoloji
Görev Yeri: ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Yüksek
Enerji Fizi¤i alan›nda yük-parite ve çeflni k›r›lmalar›
konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli

Prof. Dr. O¤uz OKAY

çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Fizikokimya

Daha fazla bilgi için:

http://likya.iyte.edu.tr/physics/

Araflt›rma Konular›: Jeller, Heterojen ve
Homojen A¤yap› Sistemleri, Sol-jel Faz Geçiflleri

Doç. Dr. Emir Baki DENKBAfi

Görev Yeri: ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Alan›: Biyokimya-Biyomühendislik
“Polimerik jellerin oluflumu konusundaki uluslararas›
düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için:

Araflt›rma Konular›: Biyomateryaller, Kontrollü Sal›m
Sistemleri
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi

http://www.kimya.itu.edu.tr/ookay/

“Biyokimya ve biyomühendislik alanlar›nda etken madde
tafl›y›c› sistemlerin tasar›m› ve etken maddelerin

Mühendislik Bilimleri

kontrollü sal›m› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün

Prof. Dr. Hasan MANDAL

nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Seramik Malzemelerin
Üretimi, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri

Doç. Dr. M. Levent KURNAZ

Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi

Alan›: Fizik
Araflt›rma Konular›: Kat›hal Fizi¤i, Silindiflrik ve Küresel

“SiAlON seramiklerinin özellikleri, karakterizasyonu

Çökeltiler

ve uygulamalar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde

Görev Yeri: Bo¤aziçi Üniversitesi

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
“S›v› içerisinde çökelme sonucu oluflan yüzeylerin
Daha fazla bilgi için:

http://home.anadolu.edu.tr/~hmandal/
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özelliklerinin deneysel ve hesaplamal› yöntemler
kullan›larak belirlenmesi konular›ndaki uluslararas›

KAZANANLAR AÇIKLANDI
düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için:

Daha fazla bilgi için:

http://home.ku.edu.tr/~ilazoglu/

http://phys-sun-.phys.boun.edu.tr/%7Eatolye/yeni/leventkurnaz.html

Doç. Dr. Adnan M‹D‹LL‹

Doç. Dr. Fikrettin fiAH‹N

Alan›: Makine Mühendisli¤i
Alan›: Ziraat

Araflt›rma Konular›: Enerji – Yenilenebilir Enerji Üretimi

Araflt›rma Konular›: Fitopatoloji, Moleküler Biyoloji, Zirai

Görev Yeri: Ni¤de Üniversitesi

Mücadele
Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi

“Kat› at›klardan yenilenebilir enerji üretimi, kurutma
ifllemleri ve kurutma proseslerinin modellenmesi ve

“Bitki patolojisi alan›nda uluslararas› düzeyde üstün
nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

yenilenebilir enerji stratejilerinin gelifltirilmesi
konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli

Daha fazla bilgi için:

http://www.atauni.edu.tr/fakulteler/ziraat/fikretsahin.htm

çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için:

http://www.geocities.com/midillian/

Doç. Dr. ‹smail ÖZDEM‹R
Doç. Dr. Osman PARLAK
Alan›: Kimya
Araflt›rma Konular›: Organometalik Kimya, Karben

Alan›: Jeoloji Müh.
Araflt›rma Konular›: Yerbilimleri, Mineroloji - Petrografi

Görev Yeri: ‹nönü Üniversitesi

Görev Yeri: Çukurova Üniversitesi
“‹min ve NHC komplekslerinin sentezlenmesi ve
bunlar›n endüstriyel aç›dan katalitik sis temlerdeki
özelliklerinin incelenmesi konular›ndaki uluslararas›

“Yerbilimleri alan›nda ofiyolit konusundaki uluslararas›
düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

düzeyde üstün nite ikli çal›flmalar›” nedeniyle

Daha fazla bilgi için:

http://www.mmf.cukurova.edu.tr/jeoloji/hoca/parlak.htm

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Serpil SAYIN

Doç. Dr. Sabri ARIK

Alan›: Endüstri Mühendisli¤i
Alan›: Bilgisayar Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Yöneylem Araflt›rmas›, Çok Amaçl›
Araflt›rma Konular›: Yapay Sinir A¤lar›, Matris Teorisi
Görev Yeri: ‹stanbul Üniversitesi

Matematiksel Programlama
Görev Yeri: Koç Üniversitesi

“Hücresel Sinir A¤lar› ve Matris Teorisi alanlar›nda

“Çok amaçl› matematiksel programlar konusundaki

Kararl›l›k Teorisi ve Yeni Matris S›n›flar›n›n Gelifltirilmesi
konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

çal›flmalar›” nedeniyle

Daha fazla bilgi için:
Daha fazla bilgi için:

http://home.ku.edu.tr/~ssayin/

http://www.trans.istanbul.edu.tr/ce/DesktopDefault.
aspx?tabindex=4&tabid=25&personid=16

Sa¤l›k Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. ‹smail LAZO⁄LU

Prof. Dr. Sevtap ARIKAN

Alan›: Makine Mühendisli¤i

Alan›: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Araflt›rma Konular›: Üretim ve Otomasyon

Araflt›rma Konular›: Mikrobiyoloji, ‹nvaziv Mikoz Etkenleri

Görev Yeri: Koç Üniversitesi

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi

“Üretim ve otomasyon alan›nda üretim ve otomasyon

“Mikoloji alan›nda yeni antifungal ilaçlar ve antifungal

süreçlerinin-sistemlerinin tasar›m›, analizi, modellenmesi,

duyarl›l›k testleri konular›ndaki uluslararas› düzeyde

optimizasyonu ve kontrolü konular›ndaki uluslararas›

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
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TÜB‹TAK Uluslararas›
Bilim ve Araflt›rma
Günleri Düzenliyor

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇEK‹Ç
Alan›: Göz Hastal›klar›
Araflt›rma Konular›: Oküler Farmakoloji

TÜB‹TAK bu y›ldan itibaren

Görev Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararas› Bilim ve Araflt›r“Oftalmoloji alan›nda oküler farmakoloji ve en s›k körlük nedenlerinden
katarakt ve yafla ba¤l› maküla dejeneresans› konular›ndaki uluslararas›

ma

Günleri

düzenlemeye

düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

bafll›yor. ‹lki bu y›l

17-21

Ekim 2005 tarihleri aras›nda

Doç. Dr. ‹brahim KARNAK

düzenlenecek

Alan›: Çocuk Cerrahisi

lararas› Bilim ve Araflt›rma

Araflt›rma Konular›: Üriner Sistem

Günlerinde JRC (Joint Rese-

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi

olan

Ulus-

arch Centre), COST (Europe-

“Çocuk ürolojisi alan›nda üriner sistem konjenital anomalilerinin (hidronefroz)

an CO-operation in the field

gelifliminde kar›n içi bas›nç art›fl›n›n rolü konusundaki uluslararas› düzeyde

of Scientific and Technical

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Research), ESF (European
Daha fazla bilgi için:

http://www.hacettepe.com.tr/doktordetay.aspx?id=140

Science Foundation), EUREKA, IGLO (Informal Group

Doç. Dr. Erdener ÖZER

of R&D Liason Offices in

Alan›: Patoloji

Brussels) gibi AB kurulufllar›-

Araflt›rma Konular›: T›bbi Biyoloji, Pediatrik ve Perinatal Patoloji, Moleküler Genetik

n›n baflkan ve temsilcilerinin

Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi

yan›s›ra di¤er ülke kuruluflla“Onkolojik patoloji alan›nda tümör biyolojisi konusundaki uluslararas› düzeyde

r›n›n da yer alaca¤› oturum-

üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için:
http://kisi.deu.edu.tr/erdener.ozer/anasayfa.html

lar›n yap›lmas› planlanmaktad›r.

Prof. Dr. Muharrem YAZICI
TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim

Alan›: Ortopedi ve Travmatoloji

ve Araflt›rma Günlerinde,

Araflt›rma Konular›: Omurga Cerrahisi

uluslararas› bilim ve araflt›r-

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi
“Torakolumbar bölge vertebra k›r›klar›n›n tedavisi, pediatrik spinal

ma faaliyetleri içinde Türki-

deformitelerin anlafl›lmas› ve tedavisi ile ekstrofiya vesika’n›n kas-iskelet sistemi

ye’nin durumunun de¤erlen-

bulgular› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

dirilmesi ve Türk kat›l›mc›la-

Daha fazla bilgi için
http://www.hacettepe.com.tr/doktordetay.aspx?id=321

r›n baflar› hikayelerinin paylafl›lmas› hedeflenmektedir.
Ayr›ca

T Ü B ‹ T A K - T W A S T E fi V ‹ K Ö D Ü L Ü

son dönemde bilim

ve araflt›rma alan›nda ülke-

Yrd. Doç. Dr. Cevdet U⁄UZ

mizde yap›lan çal›flmalar ka-

Alan›: Veteriner

t›l›mc› uluslararas› kuruluflla-

Araflt›rma Konular›: Moleküler Biyoloji ve Genetik

ra tan›t›larak

mevcut iflbir-

Görev Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi

liklerinin gelifltirilmesine ve
“‹n vitro fertilizasyon konusu ile çevre kirlili¤i ve toksikolojisi alan›nda,

yeni programlar›n bafllat›l-

östrojenik ve endokrin sistemi bozucu etkiye sahip çevre kirleticileri

mas›na yönelik çal›flmalar›n

konular›ndaki

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

gerçeklefltirilmesi amaçlanDaha fazla bilgi için

http://www.geocities.com/cevdetuguz/cv1.htm
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maktad›r.

