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ilimden ve fenden kuvvet al›yor ve 

ona göre yürüyoruz.”
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BTYK TOPLANDI

18.08.1983 tarih ve 77 say›l›
Kanun Hükmünde Kararna-
me hükümlerine göre “Bi-
lim ve Teknoloji alan›ndaki
araflt›rma ve gelifltirme
politikalar›n›n ekonomik
kalk›nma, sosyal geliflme
ve milli güvenlik hedefleri
do¤rultusunda tespit edil-
mesi, yönlendirilmesi ve
koordinasyonunun sa¤-
lanmas›” amac›yla olufltu-
rulmufl olan Bilim ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu’nun
(BTYK) onikinci toplant›s›

8 Eylül günü TÜB‹TAK-B‹L-

TEN’de yap›ld›.

Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN,

toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konufl-

mada flunlar› söyledi: “Hükümetimi-

zin ekonomide, iç ve d›fl siyasette ba-

flard›¤› istikrar, Ar-Ge desteklerimiz

için de geçerlidir. Böylesine kritik ve

ülke ekonomisini, insan kalitemizi ve

milli gücümüzü yak›ndan etkileyen

bilim ve teknoloji alan›na verdi¤imiz

destek sürekli bir destek olmal›d›r. 

Ar-Ge’nin ülkemizin refah› ve dünya-

daki yeri ile ilgili bize çizdi¤i ufkun

önemini hat›rlarsak, bu ufka do¤ru

koflumuzda mola verme lüksümü-

zün olmad›¤›n› anlar›z. Bu nedenle,

bafllat›lan tüm çal›flmalar›n, bu alana

hasredilen kaynaklar›n ve kurumlar

aras›nda oluflan diyalogun da sürekli

ve istikrarl› hale gelmesi flartt›r.

Bu nedenle, bu konuda önümüzde

bulunan ve Ar-Ge destekleri için bir

perspektif çizen karar tasla¤› çok

önemlidir. Bu karar, 2008 y›l›na ka-

dar kamu kaynaklar›ndan, kamu-

nun, özel sektörün ve üniversitelerin

Ar-Ge faaliyetlerine verece¤imiz y›l-

l›k destek miktar›n› belirlemektedir.

Bu destek elbette sadece kamunun

de¤il, özel sektörümüzün de giderek

art›rmas› gereken bir destektir” dedi. 
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Baflbakan ERDO⁄AN sözlerine flöy-

le devam etti; “Bu dönemde baflar›-

lan ilklerden biri, y›llard›r gereken

önem verilmeyen sosyal bilimler

alan›ndaki araflt›rmalara yo¤un bir

deste¤in verilmeye bafllanmas›d›r.

Bütün geliflmifl ülkelerde kalk›nma-

n›n, uluslararas› gücün ve e¤itim ka-

litesinin temelini oluflturan bu di-

siplinler, ülkemizde de toplumsal

geliflmeleri anlamak ve buna dayal›

olarak politikalar belirlemek için

vazgeçilmezdir.

Baflar›lan di¤er bir ilk de, kamu

kurumlar›m›z›n araflt›rma prog-

ramlar›n› oluflturmaya bafllamas›-

d›r. Ar-Ge, kamu kurulufllar›m›z

için de en önemli çözüm arac› ha-

line gelmelidir. 

Kamu kurulufllar›m›z hizmet verir-

ken bilimsel gerçeklere ve teknolojik

yeniliklere daha aç›k olmak zorunda-

d›r. Nitekim bu y›l içinde TÜB‹TAK’a

30 farkl› kamu kurumundan, savun-

ma ve uzay projeleri de dahil olmak

üzere 220’nin üzerinde proje baflvu-

rusu yap›ld›¤›n› ö¤rendim. Bu vesi-

leyle tüm kamu kurum ve kuruluflla-

r›m›z› en k›sa zamanda proje üretme

yar›fl›na kat›lmaya davet ediyorum. 

Ar-Ge için bafllatt›¤›m›z at›l›m, ülke-

mizin gelecek at›l›m›d›r. Ülkemizin

yönetimde, demokraside oldu¤u ka-

dar teknolojide de yenili¤e ihtiyac›

vard›r. Bu yenilik, bu üstünlük sa¤-

lanmadan ne insan›m›z, ne toplum,

ne de ülkemiz hak etti¤i itibara güce

kavuflamaz. Yani herkes bilmelidir ki,

bu alan bizim için hayati bir aland›r.

Devletimizin bekas› ve milletimizin

refah ve mutlulu¤u için olmazsa ol-

maz kofluldur. Bu nedenledir ki, ilk

defa bu konu Milli Güvenlik Kurulu-

muzun da gündeminde yer alm›flt›r. 

Gerek kamu kurumlar›, gerek üni-

versiteler, gerekse özel sektör bafllat-

t›¤›m›z Ar-Ge at›l›m›n›n içindedir.

Elbette bu çal›flmalar›n semeresini

hemen almak mümkün de¤il. ‹deal-

ler çal›flmay›, çal›flma da azmi gerek-

tirir. Azimle bafllan›lan ve sab›rla de-

vam eden her fley mutlaka sonuç ve-

rir. Yani sab›r, baflar›n›n vazgeçil-

mez flart›d›r.” 

Sekreterya görevi TÜB‹TAK’a ait

olan ve Baflbakan Say›n Recep Tay-

yip ERDO⁄AN’›n baflkanl›k etti¤i

toplant›da daha önce al›nan kararla-

ra iliflkin geliflmeler ele al›nd›, yeni 3

karar tasla¤› kabul edildi.

Buna göre;
n OECD Temel Bilim ve Teknoloji

Göstergeleri, Avrupa Birli¤i yenilik

S›ralama tablosu ve Dünya Rekabet-

çilik Raporu gibi kaynaklarda yer

alan söz konusu göstergelerdeki ge-

liflmifl ülkelere ait veriler göz önün-

de bulundurularak, Ulusal Bilim ve

Teknoloji Sistemi için 2010 y›l› he-

defleri belirlendi.

n BTYK’n›n 8 Eylül 2004 tarihli

toplant›s›nda al›nan 2004/1 numa-

ral› kararda, Ar-Ge harcamalar›n›n

GSY‹H içindeki pay›n›n 2010 y›l›na

kadar yüzde 2’ye yükseltilmesi için

gerekli kaynaklar›n 2005 y›l› bütçe-

sinden bafllayarak tahsis edilmesine

karar verilmiflti. Bunun gere¤ini ye-

rine getirebilmek için 2006-2008

y›llar› aras›nda 2005 y›l›nda ayr›lan

ek Ar-Ge kayna¤›n›n Türkiye Arafl-

t›rma Alan›'n›n gelifltirilmesinde

kullan›lmak üzere her y›l artt›r›larak

TÜB‹TAK bütçesine eklenmesine

devam edilmesine karar verildi.

n AB 7. Çerçeve Program›’na Türki-

ye’nin kat›l›m konusunun karara ba¤-

lanmas› sürecinde, muhtemel kat›l›m

pay›n›n belirlenmesi ve ilgili di¤er hu-

suslarda TÜB‹TAK, D›fliflleri Bakanl›¤›

ve AB Genel Sekreterli¤i ve DPT ile ifl-

birli¤i içinde Avrupa Komisyonu ile

müzakereleri yürütmekle görevli so-

rumlu kurulufl olarak belirlendi.

BTYK toplant›s›nda ele al›nan konular ve

kararlar ile daha detayl› bilgi için:

www.tubitak.gov.tr
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TÜB‹TAK taraf›ndan de¤erlendirilmesi tamamla-

n›p, desteklenmesine karar verilen kamu  araflt›rma

projelerinin imza töreni, 8 Eylül 2005 tarihinde

TÜB‹TAK-B‹LTEN'de yap›ld›.

Bilim ve Teknoloji Kurulu’nun Mart 2005 tarihinde

yap›lan 11. toplant›s›nda al›nan kararla, kamu ku-

rulufllar›n›n Ar-Ge’ye dayal› ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-

mas› ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi olufltur-

mak amac›yla, TÜB‹TAK taraf›ndan “Kamu Kuru-

lufllar› Araflt›rma Program›” ve 1007 kod numaral›

yeni bir destek program› bafllat›ld›.

Bu program kapsam›nda, kamu kurulufllar›na öne-

rilen 113 adet projeden de¤erlendirmeleri tamam-

lanan 7 tanesinin sözleflmeleri  Enerji ve Tabi-

i Kaynaklar Bakan› Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, Ta-

r›m ve Orman Bakan› Dr. Mehmet Mehdi EKER,

Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Recep AKDA⁄, Ulaflt›rma

Bakan› Binali YILDIRIM ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-

kan› Müsteflar› Sabri ERBAKAN ve TÜB‹TAK Bafl-

kan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi taraf›ndan imza-

land›. ‹mzalanan projelerin toplam bütçesi

30.165.500.-YTL.

Detayl› bilgi için:

www.tubitak.gov.tr

Kamu Araflt›rma Projeleri ‹mza Töreni Yap›ld›
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RNA "Splicing" Hatalar›n›n Neden Oldu¤u Kal›tsal 

Hastal›klarda ‹laç Araflt›rma-Gelifltirme Çal›flmalar›

SA⁄LIK BAKANLI⁄I ANA ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE A‹LE 

PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü 

Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Gelifltirilmesi
TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄I TARIMSAL 

ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS ‹stasyonu) 

Sisteminin Kurulmas› (Ulusal DATUM Dönüflümü)

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I TAPU KADASTRO 

GENEL MD.

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi fiebekesi Veri Taban›n›n 

Uluslararas› Ölçütlere Göre Derlenmesi

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I AFET ‹fiLER‹ 

GENEL MD.

Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeostratejik Ancak 

Tektonik Rejimleri Farkl› Bölgelerinde Deprem 

Davran›fl›n›n Çok Disiplinli Yaklafl›mlarla Araflt›r›lmas›

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I AFET ‹fiLER‹ 

GENEL MD.

Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Kar›fl›mlar›n› Dolafl›ml›

Ak›flkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Gelifltirilmesi 

ve Sanayii Boyutunda uygulanmas›

ENERJ‹ VE TAB‹‹ KAYNAKLAR BAK.

Kompozit Fren Pabucunun Yerli Yap›labilirlik Araflt›r›lmas›
TÜLOMSAfi (TÜRK‹YE LOKOLMOT‹F VE MOTOR 

SANAY‹‹ A.fi)

PROJE ADI MÜfiTER‹ KAMU KURUMU
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TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim
ve Araflt›rma Günleri 
Düzenliyor

TÜB‹TAK bu y›ldan itibaren Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma

Günleri düzenlemeye bafll›yor. ‹lki 17-25 Ekim 2005 tarihleri

aras›nda düzenlenecek olan Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma

Günleri’nde; JRC (Joint Research Centre), COST (European

CO-operation in the field of Scientific and Technical Rese-

arch), ESF (European Science Foundation), EUREKA, IGLO

(Informal Group of R&D Liason Offices in Brussels) gibi  ku-

rulufllar›n baflkan ve temsilcileri yer alacak.

TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri’nde, ulusla-

raras› bilim ve araflt›rma faaliyetleri içinde Türkiye’nin duru-

munun de¤erlendirilmesi ve Türk kat›l›mc›lar›n baflar› hikaye-

lerinin paylafl›lmas› hedeflenmektedir. 

Ayr›ca son dönemde bilim ve araflt›rma alan›nda ülkemizde ya-

p›lan çal›flmalar kat›l›mc› uluslararas› kurulufllara tan›t›larak,

mevcut iflbirliklerinin gelifltirilmesine ve yeni programlar›n

bafllat›lmas›na yönelik çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi amaçlan-

maktad›r.

Bu ilk etkinli¤in 3 Ekim'de bafllamas› öngörülen AB müzakere

sürecinin hemen sonras›na rastl›yor olmas› ayr› bir önem tafl›-

maktad›r. Bu çerçevede, AB ile Bilim ve Araflt›rma alan›nda yü-

rütülen iflbirli¤i faaliyetlerinden ve araflt›rmac›lar›m›z›n kat›la-

bilece¤i programlardan örnekler sunulmas›, AB muktesabat›-

n›n uygulanmas›nda bilim ve araflt›rman›n katk›s›n› içeren ko-

nulara odaklan›lmas› öngörülmektedir.

Öte yandan düzenlenecek oturumlarda farkl› ülke kurulufllar›-

n›n bilim ve araflt›rma alan›yla ilgili uluslararas› iflbirli¤i dene-

yimlerine yer verilmesi planlanmaktad›r.

Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar› Tefl-

vik Program›  online Baflvuru ve Ya-

y›n Takip Sistemi (UBYT/BYTS) hiz-

mete aç›ld›.

Türkiye adresli yay›nlar›n her geçen

gün artmas› ve çok fazla baflvuru ol-

mas› sebebiyle, baflvurular›n inter-

net ortam›nda yap›lmas›n› sa¤lamak

amac›yla UBYT/BYTS uygulamaya

bafllad›.

Bu sistemle, Uluslararas› Bilimsel

Yay›nlar› Teflvik Program› esaslar›na

uygun olan yay›nlar›,TÜB‹TAK say-

fas›ndan http://ubyt.tubitak.gov.tr

adresine ba¤lanacak yazarlar, ken-

dilerine ait bilgileri ve yay›n bilgile-

rini çevirim içi forma doldurup

gönderecekler. 

Bu uygulamayla hedeflenen, baflvu-

runun yap›lmas›ndan, sonucun bafl-

vuru sahibine bildirilmesine kadar

geçen sürecin, k›salt›lmas› ve bu sü-

reç içinde yazarlar›n, baflvurular›n›n

hangi aflamada oldu¤unu takip et-

melerini sa¤lamakt›r.

Uluslararas›
Bilimsel Yay›nlar› 
Teflvik 
Program›’na 
Çevirim ‹çi 
Baflvuru Art›k
Mümkün



Bilim Kurulu Üyeleri An›tkabir’i Ziyaret Etti

Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi

baflkanl›¤›ndaki Bilim Kurulu Üyele-

ri 3 Eylül 2005 tarihinde An›tkabir’i

ziyaret ettiler.

Doç. Dr. Ahmet ADEMO⁄LU, Prof.

Dr. Hüseyin AKAN, Prof. Dr. Abdul-

lah ATALAR, Doç. Dr. ‹smail Hakk›

B‹ÇER, Prof. Dr. Erhan B‹fiK‹N, Prof.

Dr. Ömer CEBEC‹, Nuri GÜRGÜR,

Prof. Dr. Metin HEPER, Hüsamettin

KAV‹, Bayram MEC‹T, Prof. Dr.

Ahmet Mete SAATÇ‹, Prof. Dr. fiefik

SÜZER, Prof. Dr. Feridun Cahit

TANYEL’den oluflan Bilim Kurulu

Üyeleri, Atatürk’ün mozolesine

çelenk koyarak, sayg› duruflunda

bulundular. 

Prof. Dr. YET‹fi, daha sonra An›tka-

bir özel defterine flunlar› yazd›:

“Ulu Önderimiz Atatürk,

Bugün, TÜB‹TAK Bilim Kurulu olarak ma-

nevi huzurunda bulunuyoruz. 

Senin belirledi¤in, akla ve bilimsel düflünce-

ye dayanan, ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulafl-

m›fl ve güçlü, Türkiye vizyonuna hizmet için

göreve bafllad›k.

TÜB‹TAK Bilim Kurulu olarak, bu do¤rultu-

da bilgi ve teknolojinin ülkemizin sosyal ve

ekonomik geliflmesine katk› sa¤lamas› için,

gösterdi¤in hedefler ve Cumhuriyetimizin

temel ilkeleri do¤rultusunda, akl›n, bilimin

her fleyin önünde oldu¤u ayd›nl›k gelece¤i-

miz için çal›flaca¤›z.

‹lkelerin, bize b›rakt›¤›n miras ve gösterdi-

¤in yol daima rehberimiz olacakt›r.

Yüce hat›ran önünde sayg›yla e¤iliyoruz.”
9
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CeBIT’te 41 Üniversite TÜB‹TAK fiemsiyesi 

TÜB‹TAK flemsiyesi al-
t›nda 41 üniversitenin
bir araya geldi¤i ve aç›l›-
fl› Baflbakan Recep Tay-
yip ERDO⁄AN taraf›n-
dan yap›lan CeBIT Bili-
flim Eurasia Fuar›, 6-11
Eylül 2005 tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul Tüyap
Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlendi.

TÜB‹TAK flemsiyesi alt›nda 41

üniversitenin bir araya geldi¤i ve

aç›l›fl› Baflbakan Recep Tayyip ER-

DO⁄AN taraf›ndan yap›lan CeBIT

Biliflim Eurasia Fuar›, 6 -11 Eylül

2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul

Tüyap Fuar ve Kongre Merke-

zi’nde düzenlendi.

Üniversite ile sanayiinin ortak

projeler gelifltirebilece¤i bir plat-

form olan Gelecek Park›’nda sa-

nayiinin tecrübesi ve gelecek va-

adeden projeleri, üniversitelerin

bilgi ve deneyimleri ile bulufltu. 

TÜB‹TAK ve üniversitelerin kat›l-

d›¤› “Gelecek Park›”nda, kat›l›m-

c›lar kendilerine ayr›lan Forum

Alan›’nda da, 15’er dakikal›k su-

num yapma olana¤› buldu.

Ayr›ca, TÜB‹TAK ve CNN Türk

aras›nda gelifltirilen ortak projey-

le, fuar süresince her gün Gelecek

Park›’ndan canl› yay›nlanan fo-

rumlar düzenlendi.
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Bu çerçevede;
n e-devlet / e-imza / e-ticaret

n Ulusal iflletim sistemi ve Linux-MS

n Popülerleflen teknoloji, dijital 

oyuncaklar, sosyal bilimlere etkisi, 

internette türkçe

n KOB‹LER-AB

Konulu programlar yap›ld›.

Çok say›da kat›l›mc› taraf›ndan zi-

yaret edilen Gelecek Park›’nda TÜ-

B‹TAK da çeflitli enstitüleri ve bi-

rimleriyle yer ald›. Avrupa Birli¤i

6. Çerçeve Program› Ulusal Koor-

dinasyon Ofisi, Marmara Araflt›r-

ma Merkezi-MAM, Ulusal Elektro-

nik ve Kriptoloji Araflt›rma Ensti-

tüsü-UEKAE, Bilgi Teknolojileri ve

Elektronik Araflt›rma Enstitüsü-

B‹LTEN, Bursa Test ve Analiz La-

boratuvar›-BUTAL, Ulusal Metro-

loji Enstitüsü-UME ve Türkiye Sa-

nayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü-TÜS-

S‹DE Gelecek Park›’nda projelerini

sergiledi. Popüler Bilim Kitaplar›

ile Bilim ve Teknik Dergisi de ya-

y›nlar için ayr›lan özel bölümde

okur severler ile bulufltu. 

Fuar›n ilk günü Baflbakan Recep

Tayyip ERDO⁄AN, Baflkan Vekili

Prof. Dr. Nüket YET‹fi ile “Gele-

cek Park›”n›n aç›l›fl›n› yapt›. TÜ-

B‹TAK alan›n› ziyaret eden Baflba-

kan ERDO⁄AN, projeler hakk›n-

da bilgi ald›. 

CeBIT Biliflim Eurasia
2005 Fuar› “Gelecek
Park›”na kat›lan 
üniversiteler:
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji

Uygulama ve Araflt›rma Merkezi(TUAM)

2. Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP

3. Akdeniz Üniversitesi Rektörlü¤ü

4. Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim

Fakültesi

5. Ankara Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi

6. Atatürk Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

7. Baflkent Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi

8. Beykent Üniversitesi

9. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli¤i

10. Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

11. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizik

Bölümü ve Gözlemevi

12. Çankaya Üniversitesi

13. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü

14. Do¤ufl Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli¤i

15. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

16. Dumlup›nar Üniversitesi Seramik

Mühendisli¤i ve Elektrik-Elektronik

Mühendisli¤i

17. Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi 

Enstitüsü

18. Ege Üniversitesi IRC-EGE

19. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli¤i

20. Fatih Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire

Baflkanl›¤›

21. F›rat Üniversitesi Rektörlük

22. Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Mühendisli¤i

23. Gaziantep Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

24. GYTE Bilgisayar Mühendisli¤i

25. Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ü

26. Ifl›k Üniversitesi Rektörlü¤ü

27. ‹stanbul Kültür Üniversitesi 

Elektronik Mühendisli¤i

28. ‹stanbul Ticaret Üniversitesi 

Mühendislik ve Tasar›m Fakültesi

29. ‹stanbul Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

30. ‹TÜ Bilgisayar ve Elektronik 

Haberleflme Bölümleri

31. Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

32. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

33. ODTÜ Enformatik Enstitüsü

34. Osmangazi Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

35. Pamukkale Üniversitesi Rektörlü¤ü

36. Sakarya Üniversitesi Rektörlü¤ü

37. Selçuk Üniversitesi Bilg. Birimleri

Araflt›rma ve Uyg. Merkezi Müdürlü¤ü

Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›

38. Süleyman Demirel Üniversitesi 

‹lahiyat Fakültesi

39. TOBB Ekonomi Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisli¤i

40. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

41. Y›ld›z Teknik Üniversitesi 

Alt›nda Biraraya Geldi



12

TTÜÜBB‹‹TTAAKK’’ttaann BBiirr ‹‹llkk DDaahhaa......
Formula-G Günefl Arabalar› Yar›fl› ‹stanbul’da yap›ld›

Bilim ve Teknik Dergisi’nin yapt›¤› bir

organizasyonla TÜB‹TAK bir ilke daha

imza att›. Formula-G  Günefl Arabalar›

Yar›fl› büyük izleyici toplulu¤unun

kat›l›m›yla ‹stanbul’da  yap›ld›.

Ulusumuzun Kurtulufl Savafl›’n›

taçland›ran Zafer Bayram›’n›n

y›ldönümünde teknolojik zaferle-

rin müjdesini vermek için 30

A¤ustos’ta ‹stanbul Park Pisti’nde

yap›lan yar›fl görkemli bir flölen

biçiminde gerçekleflti.

Organizasyonun onur konu¤u olan

Sanayii ve Ticaret Bakan› Ali COfi-

KUN, Formula G’nin aç›fl konufl-

mas›nda, Türkiye’nin gelece¤i için

inovasyonun tafl›d›¤› önemi vurgu-

lad› ve yar›flmaya kat›lan gençleri

kutlad›. TÜB‹TAK Baflkan Vekili

Prof. Dr. Nüket YET‹fi de, kat›lan

ekiplere teflekkür etti. Prof. Dr.

YET‹fi TÜB‹TAK’›n üretime, ino-

vasyona odakl› e¤itime verdi¤i

önemi vurgulayarak,  daha iyi e¤i-

timli gençler ve genç bilim insanla-

r› için haz›rlanan destek program-

lar› hakk›nda bilgi verdi. 

Formula G için iki y›la yak›n bir sü-

redir haz›rlanmakta olan 15 üniver-

site ve bir lise tak›m›, yar›fla hocala-

r›n›n gözetiminde kendi tasarlay›p

ürettikleri 300 kg limitini geçme-

yen araçlarla kat›ld›lar. Hepsi birbi-

rinden de¤iflik ve yarat›c› tasar›m-

daki araçlar›n ortak özelli¤i, Ulusla-

raras› Otomobil Sporlar› Federasyo-

nu (FIA) taraf›ndan bu kategori için



konulmufl olan kural ve s›n›rlama-

lara göre tasarlanm›fl ve donat›lm›fl

olmalar›yd›. Bu s›n›rlamalar›n getir-

di¤i güçlükleri, cesaretleri, azimleri,

disiplinli tak›m çal›flmas› ve ekip

ruhuyla aflan gençlerimize Bilim ve

Teknik Dergisi zorlu bir s›nav daha

koydu. Yar›flman›n yaln›zca bir

“doldurulmufl aküler” yar›fl› olma-

d›¤›n›n kan›tlanmas› için akü kapa-

sitesine 1 kw/h s›n›r› koyarak yar›fl

s›ras›nda akülerin Günefl enerjisiyle

flarj edilmesini kaç›n›lmaz hale ge-

tirdi. Tak›mlar aras›nda haks›z

avantajlar› önlemek için de günefl

göze ve panellerinin toplam ç›kt›s›-

na 800 watt etiket s›n›r› getirdi. 

Tak›mlar, dört gün süreyle TÜB‹-

TAK’›n ‹stanbul Park’› iflleten Motor

Sporlar› Organizasyonu (MSO) flir-

ketinden kiralad›¤› altyap›, kapal›

ve aç›k garaj, antrenman olanakla-

r›ndan yararlanarak üç gün süreyle

son haz›rl›klar›n›, kardeflçe bir at-

mosferde bir arada gerçeklefltirdi-

ler. Tak›mlar› 4 gün önce okul bay-

raklar› ve tak›m flamalar›, arkala-

r›nda  araçlar› ve onlar› yapan ekip-

ler oldu¤u halde tribünleri ve TÜ-

B‹TAK’› selamlayarak zorlu yokufl-

lara sahip pistte toplam 42 km’lik

yar›fl› tamamlad›lar. Kat›lan herke-

sin ulusun gözünde birinci oldu¤u

yar›fl›n sonunda dereceye girenler

kupalar›n› TÜB‹TAK yöneticilerin-

den ald›lar ve ortak baflar›y› hep

birlikte coflkuyla kutlad›lar.   

Bu arabalar› geceli gündüzlü çal›-

flarak haz›rlayan ve Türkiye’yi Gü-

nefl arabalar›n›n üretildi¤i s›n›rl›

say›da ülke aras›na sokan gençleri-

mize destek olmak için, TÜB‹TAK

her tak›ma 10.600 YTL tutar›nda

parasal destek sa¤lad›. Formula

G’nin amac›na ulaflt›¤›n›n bir bafl-

ka göstergesi de, araçlar›n üzerin-

deki sponsor logolar›n›n çoklu¤u

oldu. ‹rili ufakl›, özel resmi sanayi

kurulufllar›, gençlerimizin tasar›m-

lar›nda Günefl enerjisinin ekono-

mik ve ticari potansiyelini görerek

bu öncü araçlara katk› yapmak için

yar›flm›fllard›. 



Kuflku yok ki, etkinli¤in en büyük baflar›s›, gençleri-

mize okullar›nda edindikleri teorik bilgileri ürüne dö-

nüfltürmenin, bu u¤urda uykusuz geceler geçirmenin,

al›n teri dökmenin heyecan›n› yaflatmak oldu. Öyle ki,

yar›fl›n haz›rl›klar› s›ras›nda ve yar›fl sonras›nda tüm

ekipler, a¤›z birli¤i etmiflçesine TÜB‹TAK’tan bu et-

kinli¤in sürmesini ve benzeri organizasyonlar›n dü-

zenlenmesini istediler. TÜB‹TAK yönetimi de bu is-

tekleri olumlu karfl›lad› ve yar›fllar›n önümüzdeki y›l-

dan itibaren uluslararas› nitelik kazand›r›larak sürdü-

rülece¤i müjdesini verdi. 

uuu

l l l
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Araflt›rma Projeleri
Yar›flmas›nda 
Dereceye Giren
Ö¤renciler 
Moskova ‘da

Avrupa Birli¤i Araflt›rma Kurulu (European Uni-

on Research of Council) taraf›ndan 17-22 Eylül

2005 tarihleri aras›nda  Moskova’da yap›lacak

olan “17. Avrupa Birli¤i Genç Bilim Araflt›rmac›-

lar› Yar›flmas›”na, TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifltir-

me Grubu taraf›ndan düzenlenen “Orta Ö¤retim

Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas›”

2005 y›l› finalinde dereceye giren 2 projenin sa-

hibi ö¤renciler kat›l›yor.

17. Avrupa Birli¤i Genç Bilim Adamlar› Yar›flma-

s›’nda, 2005 y›l› TÜB‹TAK-Orta Ö¤retim Ö¤ren-

cileri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas›’nda fizik

dal›nda birinci olan ‹stanbul Lisesi’nden Serdar

KARATEK‹N ve Bilkan ERKMEN “IfiI⁄IN HARE-

KETL‹ ORTAMDAK‹ YAYILIMINI ‹NCELEMEYE

YÖNEL‹K YEN‹ YÖNTEMLER” konulu projeleri

ile Kimya dal›nda üçüncü olan ‹stanbul Özel Mu-

sevi Lisesi’nden Rudi Ruben MAÇA “HER TÜRLÜ

GAZ ZEH‹RLENMES‹N‹ ÖNLEYEN MULT‹-

SENSÖRLÜ H‹PER VENT‹LASYON S‹STEM‹”

konulu projesi ile Türkiye’yi temsil edecekler. 

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Ensti-

tüsü’nün ( TÜSS‹DE ) bafllatt›¤› 

“Ar-Ge Uzmanl›¤› Sertifika Progra-

m›”n›n yedincisi,  18-24 Eylül 2005

tarihleri aras›nda TÜSS‹DE tesisle-

rinde düzenlenecek.

"Ar-Ge’ye Girifl" ve "Ar-Ge  Prob-

lemlerine Global Bak›fl" konular›yla

bafllayacak olan program, uygula-

ma, çal›fltay, ödev ve proje çal›flma-

lar› fleklinde uygulanacak. 

E¤itimin sonunda yap›lacak bir s›-

navla Ar-Ge çal›flmalar›nda somut

ad›mlar atacak yetkinli¤e eriflen ba-

flar›l› kat›l›mc›lara "Ar-Ge Uzman›"

sertifikas› verilecek.

Program hakk›nda daha fazla bilgi için:

UURRLL:: hhttttpp////wwwwww..ttuussssiiddee..ggoovv..ttrr//aarrggee..aasspp

AArrzzuu ÇÇUURR -- MMüüflfltteerrii ‹‹lliiflflkkiilleerrii SSoorruummlluussuu 

TTeell:: ((226622)) 664411 5500 1100 // 22110099

FFaakkss:: ((226622))  664411 5500 1199 

ee--ppoossttaa:: aarrzzuucc@@ttuussssiiddee..ggoovv..ttrr

Ar-Ge
Uzmanl›¤› 
Sertifika 
Program›
Devam Ediyor



T Ü B ‹ T A K  - U l u s a l  M e t r o l o j i  E n s t i t ü s ü  K a r i k a t ü r  Y a r › fl m a s ›
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“ Ö l ç ü m  v e  G ü n l ü k  H a y a t › m › z ”

Hakan K›rdar


