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“Biz uygarl›ktan, 

ilimden ve fenden kuvvet al›yor ve 

ona göre yürüyoruz.”

M u s t a f a  K e m a l  A t a t ü r k





TÜB‹TAK Heyeti Brüksel’e Gitti

TÜB‹TAK Baflkan 

Vekili Prof. Dr. Nüket

YET‹fi ve beraberindeki

heyet, 28 Eylül günü,

AB Komisyonu’nda 

resmi temaslarda 

bulunmak üzere 

Brüksel’e gitti.

Heyetin program›, 29 Eylül’de,

Brüksel’de bulunan bürokratlar,

bas›n mensuplar› ve konuyla ilgili

sivil toplum kurulufllar›n› bilgilen-

dirmeye yönelik ve “TuR&Bo Bu-

luflmalar›”n›n ilki say›lacak nitelikte

bir toplant› ile bafllad›. Prof. Dr.

Nüket YET‹fi toplant›da,  Ulusal Bi-

lim ve Teknoloji Politikalar› Uygu-

lama Plan› do¤rultusunda Türkiye

Araflt›rma Alan›’nda gerçeklefltirilen

geliflmeleri anlatt›. Prof. Dr. YET‹fi

ayr›ca, Türkiye'de son dönemde ya-

flanan ekonomik geliflmeler ve bun-

lar›n sanayi alan›ndaki etkileri üze-

rinde durarak, küresel alanda reka-

bet gücü, Ar-Ge'ye ayr›lan bütçe

paylar›, insan sermayesi, küresel

pazarda Türkiye'nin yeri, teknoloji

üretimindeki pay› konular›nda ay-

r›nt›l› bilgi verdi. 

Toplant›da, ‹stanbul Sanayi Odas›

Meclis Baflkan› ve TÜB‹TAK Bilim

Kurulu üyesi Hüsamettin KAV‹’nin

yan› s›ra, D›fliflleri Bakanl›¤›, Devlet

Planlama Teflkilat› ve AB Genel Sek-

reterli¤i yetkilileri de haz›r bulundu.

Prof. Dr. YET‹fi ve beraberindeki

heyet daha sonra, AB Komisyo-

nu'nun araflt›rmadan sorumlu üyesi

Dr. Janez POTOCNIK ile bir araya

geldi. Görüflmede, Türkiye'de bilim,

teknoloji ve Ar-Ge gibi alanlarda

kaydedilen geliflmeler, yap›lan re-

formlar ve bunlar›n uygulamas›, AB

7. Çerçeve Program› ve Türkiye'nin

kat›l›m› gibi konular ele al›nd›.
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Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali COfi-

KUN yapt›. Türkiye'de Ar-Ge'ye

ayr›lan pay›n 2010 y›l›na kadar

yüzde 3 seviyesine ç›kar›lmaya

çal›fl›laca¤›n› ifade eden COfi-

KUN, KOB‹'lerin de üzerine düfle-

ni yapmas› gerekti¤ini söyledi.

Bakan COfiKUN’un ard›ndan söz

alan TOSYÖV Baflkan› Hilmi DE-

VEL‹, KOB‹'lerin rekabete haz›r-

lanmas›, yol haritalar›n›n ç›kar›l-

mas› ve sorunlar›n›n tespiti ama-

c›yla zirvenin düzenlendi¤ini be-

lirtti.

Toplant›da bir konuflma yapan

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi de, ekonomik büyü-

mede bilim ve teknolojinin büyük

etkisi oldu¤unu belirterek, Türki-

ye'de bu oran›n düflük oldu¤unu

kaydetti. Türkiye'de Ar-Ge harca-

malar›n›n yetersiz oldu¤unu, an-

cak yap›lan çal›flmalarla bu harca-

malar›n GSY‹H içindeki pay›n›n

art›r›lmas›n›n hedeflendi¤ini be-

lirten Prof. Dr. YET‹fi, Türki-

ye'deki bilim insan› say›s›n›n da

2010 y›l›na kadar 40 bine ç›kar›l-

mas› için çal›fl›ld›¤›n› söyledi. 

Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in ard›ndan

KOSGEB Baflkan› Erkan GÜR-

KAN, Rekabet Kurumu Baflkan›

Mustafa PARLAK ve TOBB Baflkan

Vekili Halil METE söz ald›.

III. KOB‹ Zirvesi süresince kat›-

l›mc›lar› bilgilendirmeye yönelik

çeflitli oturum ve paneller düzen-

lendi. Bu kapsamda, 16 Eylül gü-

nü gerçekleflen “KOB‹’ler, Ar-Ge

ve Yenilikçilik” konulu oturumun

baflkanl›¤›n› TÜB‹TAK Baflkan

Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer CEBE-

C‹ yaparken, baz› TÜB‹TAK tem-

silcileri de zirveye panelist olarak

kat›ld›.

III.Kobi Zirvesi Yap›ld›

TOSYÖV, TOBB ve  KOSGEB iflbirli¤iyle, TÜB‹TAK ve Rekabet Kurulu’nun
deste¤iyle düzenlenen “AB Bütünleflme Sürecinde  KOB‹’ler” konulu III.
KOB‹ Zirvesi, 16-17 Eylül 2005 tarihlerinde ‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslara-
ras› Kongre ve Sergi Saray›’nda yap›ld›. 
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Amerikan fiirketler Derne¤i’nin

(American Business Forum in

Turkey-ABFT)  organizasyonunda

ve Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare

Enstitüsü (TÜSS‹DE) moderatör-

lü¤ünde düzenlenen “Ar-Ge: Tek-

noloji, ‹flbirli¤i ve Yat›r›m Ortak

Ak›l Platformu Çal›flmas›” konulu

panel, 22 Eylül günü Ankara’da

yap›ld›. 

Ak Parti Ar-Ge’den Sorumlu Ge-

nel Baflkan Yard›mc›s›, Ankara

Milletvekili Reha DENEMEÇ’in

baflkanl›¤›nda gerçekleflen toplan-

t›n›n aç›l›fl konuflmas›n› ABFT Yö-

netim Kurulu Baflkan› Halim

NEYZ‹ yapt›. Toplant›, TTGV Ge-

nel Sekreter Yard›mc›s› Dr. Mete

ÇAKMAKCI, Pfizer Inc. Bilim ve

Teknoloji Baflkan Yard›mc›s› Dr.

Peter CORR ve TÜB‹TAK Baflkan

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi su-

numlar›yla devam etti. 

TTGV Genel Sekreter Yard›mc›s› Dr.

A. Mete ÇAKMAKCI’n›n “Ar-Ge Ya-

t›r›mlar›nda Risk Sermayesinin Öne-

mi” konulu sunumunun ard›ndan

söz alan Pfizer Inc. Bilim ve Tekno-

loji Baflkan Yard›mc›s› Dr. Peter

CORR, Ar-Ge'nin ülkeler için öne-

mini ve ekonomiye sa¤layaca¤› fay-

dalar› anlatt›. TÜB‹TAK Baflkan Ve-

kili Prof. Dr. Nüket YET‹fi de sunu-

munda, Türkiye’nin Ar-Ge vizyonu-

na ve TÜB‹TAK’›n bu konuda yapt›-

¤› çal›flmalara dikkat çekti ve Türki-

ye’de Küresel Ar-Ge Merkezleri’nin

kurulmas›n›n önemine iflaret etti. 

Sunumlar›n ard›ndan düzenlenen

panele, milletvekillerinin yan› s›ra,

bürokratlar, ö¤retim üyeleri, büyü-

kelçiler, kamu ile yerli ve yabanc›

özel sektör temsilcileri kat›ld›. 

Panelde, Türkiye’nin Ar-Ge’ye iliflkin

vizyonunu gerçeklefltirmesi yolunda

teknoloji, yat›r›m ve iflbirli¤i konula-

r›nda görüfl al›fl veriflinde bulunuldu.

Küresel/bölgesel mega Ar-Ge mer-

kezlerinin Türkiye’de kurulmas›n›

sa¤lamak amac›yla düzenlenen pa-

nelde, Türkiye’de Küresel Ar-Ge

Merkezleri kurulmas›n›n, ülkemiz

ve bu merkezlerin kurulmas›n› sa¤-

layacak çok uluslu flirketler aç›s›n-

dan önemi vurguland›. 

Panel kapsam›ndaki ortak ak›l plat-

formu çal›flmas›, “Küresel/bölgesel

mega Ar-Ge merkezlerinin Türki-

ye’de kurulmas› çok uluslu flirketle-

re neler kazand›r›r?” ve “Çokuluslu

flirketler Türkiye’ye ne kazand›r›r-

lar?” temel sorular› etraf›nda kurgu-

lanarak yürütüldü. Bu merkezlerin

Türkiye’de kurulabilmesi için ya-

p›lmas› gerekenler de bu çal›flma

kapsam›nda tart›fl›ld›.

Ar-Ge: Teknoloji, ‹flbirli¤i ve Yat›r›m Ortak Ak›l
Platformu Çal›flmas› Yap›ld›

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-

lu’nun (BTYK) 08 Eylül 2005 tari-

hinde yap›lan 12. toplant›s›nda,

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 il-

gili di¤er hususlarda, TÜB‹TAK’›n

D›fliflleri Bakanl›¤›, Avrupa Birli¤i

Genel Sekreterli¤i ve Devlet Planla-

ma Teflkilat› ile iflbirli¤i içinde Av-

rupa Birli¤i ile yürütülecek üyelik

müzakereleri çerçevesinde gerçek-

lefltirilecek çal›flmalara iliflkin yap›-

lanma ve müzakerelerin bütünlü¤ü

ile uyumlu olacak flekilde çal›flmak

üzere, sorumlu kurulufl olarak be-

lirlenmesine karar verildi. 

1111 2222 .... BBBB TTTT YYYY KKKK   KKKK aaaa rrrr aaaa rrrr llll aaaa rrrr ››››
TÜB‹TAK 7. ÇP'ye kat›l›m müzakereleri sürecinde kat›l›m pay›na iliflkin hususlarda
sorumlu kurulufl olarak belirlendi
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TÜB‹TAK ve üniversiteler aras›ndaki

mali verilerin tutulmas›, bütçe ve

muhasebelefltirme ifllemlerinin ya-

p›lmas›, üniversite-fakülte-bölüm-

proje detay›nda mali raporlamalar›n

al›nabilmesi amac›yla Transfer Takip

Sistemi (TTS) yaz›l›m› oluflturuldu. 

Http://tts.tubitak.gov.tr adresin-

de hizmete sunulan yaz›l›m üniver-

sitelerde  TÜB‹TAK taraf›ndan des-

teklenen projelerin mali yönetimini

sa¤lamak sürecinde önemli bir araç

olmak özelli¤i tafl›yor. Yaz›l›m›; say-

manlar, tahakkuk görevlileri ve mu-

hasebe elemanlar› kullanabiliyor.

TTS yaz›l›m› internet üzerinden

hizmet veriyor ve java destekleyen

bir taray›c› ile kullan›larak, her-

hangi ek bir yaz›l›m kurulmadan

çal›flt›r›labiliyor.

Moskova’da 17 – 22 Eylül 2005 ta-

rihleri aras›nda  düzenlenen “17.

Avrupa Birli¤i Genç Bilim Araflt›r-

mac›lar› Yar›flmas›”nda ‹stanbul Li-

sesi'nden Serdar KARATEK‹N ve

Bilkan ERKMEN'in projesi  “Jüri

Özel Ödülü”nü ald›.

Yar›flmaya, TÜB‹TAK’›n 2005 y›l›nda

yapt›¤› Ulusal Orta Ö¤retim Ö¤renci-

leri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›fl-

mas›’nda Fizik dal›nda birinci olan

‹stanbul Lisesi’nden Serdar KARATE-

K‹N ve Bilkan ERKMEN “Ifl›¤›n hare-

ketli ortamdaki yay›l›m›n› inceleme-

ye yönelik yeni yöntemler” konulu

projeleri ile, Kimya dal›nda da üçün-

cü olan ‹stanbul Özel Musevi Lise-

si’nden Rudi Ruben MAÇA “Her tür-

lü gaz zehirlenmesini önleyen multi

sensörlü hiper ventilasyon sistemi”

konulu projeleri ile  kat›ld›lar. 

46 ülkeden 100’e yak›n genç arafl-

t›rmac›n›n projelerini sergiledi¤i

yar›flmada “Ifl›¤›n hareketli ortam-

daki yay›l›m›n› incelemeye yönelik

yeni yöntemler” konulu proje ile

“Jüri Özel Ödülü”ne lay›k görülen

Serdar KARATEK‹N ve Bilkan

ERKMEN, Fransa Teknoloji Ensti-

tüsü'nde 15 günlük e¤itim bursu

kazand›lar.

TÜB‹TAK Proje Destekleri
Transfer Takip Sistemi (TTS) Yaz›l›m› Oluflturuldu

17. AB Genç Bilim Araflt›rmac›lar› Yar›flmas›’nda
Türk Gençlerinin Projesi Jüri Özel Ödülü’nü Ald›

Sistem Nas›l Çal›fl›yor?

Proje destekleme sürecinde, söz-

leflmelerin taraflarca imzalanmas›n-

dan sonra, desteklenen projelerin

listesi üniversiteye iletiyor. TÜB‹-

TAK'›n para transferini yapaca¤›

banka hesaplar›, her proje için özel

olarak, üniversite taraf›ndan aç›l›-

yor. TÜB‹TAK araflt›rma gruplar› ta-

raf›ndan, Kurumda kullan›lan "Bilim-

sel Aktiviteleri Yönlendirme Siste-

mi"ne girdi¤i bilgiler TTS üzerine

aktar›l›yor ve her proje için ayr› bir

hesap aç›l›yor. Böylece proje yürü-

tücülerinin, ilgili hesaptan baflka

proje için harcama yapmalar› önle-

niyor. Proje süresi sonuna kadar

yap›lan bütün harcamalar ise TTS

üzerinden izlenebiliyor. Ayr›ca TTS

üzerinden konsolidasyon sa¤lan›-

yor ve üniversitelere yap›lan trans-

ferler ve harcama miktarlar› da da-

hil olmak üzere birçok yönetici ra-

poru al›nabiliyor.
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AB-6. Çerçeve Program› TR-AC-

CESS Projesi kapsam›nda, 26 Eylül

günü, Yaflam Bilimleri, Genom Bilim

ve Sa¤l›k için Biyoteknoloji Tematik

Konferans› düzenlendi.  TÜB‹TAK

Mustafa ‹nan Salonu’nda yap›lan

toplant›da, Yaflam Bilimleri Ulusal

‹rtibat Noktas›  Doç. Dr. Nilay BA-

fiARAN taraf›ndan, AB 6. Çerçeve

Program› ve Yaflam Bilimleri Tema-

tik Alan› hakk›nda bilgi verildi ve 4.

Ça¤r› konu bafll›klar› ele al›nd›.

Yaflam Bilimleri Ulusal ‹rtibat Nok-

tas› Asistan› Ahu YÜCESOY da,

SMEs Go Lifesciences Projesi kap-

sam›ndaki Araflt›rmac› & KOB‹’ler

için Ortak Bulma Hizmetini’ni ta-

n›tt›. 

Konferansta Yaflam Bilimleri Multi

Player Doç. Dr. Murat ÖZGÖREN,

6. ÇP kapsam›nda proje yazma ko-

nusunda bilgi verdi. Doç. Dr. Suat

ERDO⁄AN’›n, “6. ÇP Projelerinin

Avrupa Komisyonu Taraf›ndan De-

¤erlendirilme Süreci” konulu sunu-

munun ard›ndan, Bilgi Ço¤alt›c›lar›

Dr. Seda GEL‹R ve Dr. Buhara

ÖNAL taraf›ndan “Yaflam Bilimleri

Projelerine Kat›l›m Deneyimleri” ve

“LSH Mentor” Projesi hakk›nda bil-

gi verildi.

Yaflam Bilimleri, Genom Bilim ve Sa¤l›k için Biyoteknoloji 
Tematik Konferans› Düzenlendi

AB 6. Çerçeve Program› kapsam›nda,

29 Eylül günü Marmara Üniversitesi

T›p Fakültesi’nde, Yaflam Bilimleri,

Genom Bilim ve Sa¤l›k için Biyotek-

noloji Bilgi Günü düzenlendi.

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi

Dekan› Prof. Dr. Tolga DA⁄LI ve 65

araflt›rmac›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen

Bilgi Günü’nde Yaflam Bilimleri Ulusal

‹rtibat Noktas›  Doç. Dr. Nilay BAfiA-

RAN taraf›ndan A.B. 6. Çerçeve Prog-

ram› ve Yaflam Bilimleri Tematik Ala-

n› hakk›nda genel bilgi verildi ve 4.

Ça¤r› konu bafll›klar› ele al›nd›. Yaflam

Bilimleri Ulusal ‹rtibat Noktas› Asista-

n› Ahu YÜCESOY da SMEs Go Lifes-

ciences” Projesi kapsam›ndaki Araflt›r-

mac› & KOB‹’ler için Ortak Bulma

Servisi hakk›nda bilgi verdi.

Doç. Dr. Tan›l KOCAGÖZ, dinleyicilere

6. ÇP kapsam›nda proje yazma konusun-

da bilgi verirken; 6. ÇP Projelerinin Avru-

pa Komisyonu Taraf›ndan De¤erlendiril-

me Süreci de Prof. Dr. Nesrin Kartal Özer

taraf›ndan dinleyicilere aktar›ld›.

Yaflam Bilimleri, Genom Bilim ve Sa¤l›k için Biyoteknoloji 
Bilgi Günü Düzenlendi
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Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri

Araflt›rma Grubu (ÇAYDAG) koordina-

törlü¤ünde  üniversite araflt›rma görevli-

leri ve MEB’e ba¤l› ilkö¤retim okullar›n-

da ö¤retmenlik yapan milli parklar ve

yak›n çevresinde verilen do¤a e¤itiminin

2005 y›l› program› tamamland›.

“Do¤an›n dilinin ö¤renilmesi” temelinde

arazide yap›lan e¤itimler 1999 y›l›nda

sadece Güllük Da¤› (Termessos) Milli

Park›'nda bafllat›lm›fl, daha sonraki y›l-

larda Kaçkar Da¤›, Kazda¤› ve Kapadok-

ya Milli Parklar›’n›n eklenmesiyle 2004

y›l›nda e¤itim yap›lan milli park say›s›

dörde yükselmiflti.

Bu y›l alt› milli park›n daha eklenmesiy-

le do¤a e¤itimi yap›lan milli parklar›n

say›s› ona ç›kar›ld›. Bu y›l ilk kez e¤itime

aç›lan milli parklar;  
n Spil Da¤› Milli Park› (Manisa), 
n Palandöken Da¤›/Sar›kam›fl Milli Park›,
n Gala Gölü Milli Park›/‹¤neada Subasar 

Ormanlar›(Trakya),
n Küre/Ilgaz Da¤lar› Milli Parklar›,
n Uluda¤ Milli Park›

n Kemaliye (Erzincan) ve çevresi

Milli Parklar›n üçünde (Spil, Palandö-

ken ve Gala/‹¤neada) e¤itim 10 gün sü-

reli tek dönem halinde, di¤erlerinde ise

10’ar günlük ikifler dönem halinde ya-

p›ld›. Her döneme yaklafl›k 30 kifli ka-

bul edildi. Kat›lanlar›n yar›s›n› üniversi-

te  araflt›rma görevlileri ile halihaz›rda

master ve doktora yapanlar oluflturdu.

Di¤er yar›s›n› ise TÜB‹TAK ve Milli E¤i-

tim Bakanl›¤› aras›nda 2005 y›l› bafl›nda

imzalanan bir protokol gere¤ince kabul

edilen ‹zci Lideri Ö¤retmenler olufltur-

du. E¤itmen kadrosunu, milli parka ya-

k›n üniversitelerin ö¤retim üyeleri ile

milli park mühendisleri oluflturdu. E¤i-

tim konular›, milli park ve çevresinin sa-

hip oldu¤u do¤al de¤erler (flora, fauna,

kayaç yap›s› vb) ve  bölge insan›n›n kül-

türel de¤erlerinin tan›t›lmas›  ile o böl-

gedeki çevre sorunlar› ve çözüm öneri-

lerinin tart›fl›lmas› üzerine kuruldu. Ko-

nular, do¤a içerisinde, interaktif bir e¤i-

tim temelinde, popüler bir dille ifllendi.

Farkl› disiplinlerdeki üniversite araflt›rma

görevlileri ilk kez bu projeyle yan yana

gelerek do¤ay› ve çevre sorunlar›n› kendi

aç›lar›ndan tart›flma f›rsat› buldular.

Ayn› flekilde, e¤itime kat›lan izci lideri

ö¤retmenler de bugüne dek “kampç›l›k”

temelinde  yapageldikleri çevre e¤itimi-

ne bundan böyle do¤an›n dilini ö¤retme

boyutunu da katabilecekler. 

Do¤a e¤itimleri önümüzdeki y›l da

yayg›nlaflt›r›larak devam edecek.

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Ensti-

tüsü (TÜSS‹DE) taraf›ndan, 14-20

Kas›m 2005 tarihleri aras›nda  Ar-

Ge Mühendisli¤i-Uzmanl›k Sertifika

Program› düzenlenecek.

TÜSS‹DE'nin Gebze tesislerinde

yap›lacak olan program, “Ar-Ge'ye

Girifl” ve “Ar-Ge Problemlerine Glo-

bal Bak›fl” konular›yla bafllayacak. 

E¤itimin sonunda yap›lacak s›nav ile

Ar-Ge çal›flmalar›nda somut ad›mlar

atacak yetkinli¤e eriflen baflar›l›

kat›l›mc›lara “Ar-Ge Uzman›” sertifi-

kas› verilecek.

Bugüne kadar düzenlenmifl Ar-Ge 

E¤itimleri hakk›nda detayl› bilgi ve 

kay›t için: 

www.tusside.gov.tr/arge.asp

Arzu Çur – Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu

Tel: (262) 641.50.10/2109

Faks: (262) 641.50.19

E-Posta: arzuc@tusside.gov.tr

AR-GE Mühendisli¤i Uzmanl›k Sertifika Program›

Milli Parklarda 
Ekoloji Temelli 
Çevre E¤itimleri Tamamland›

P
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e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Marmara Araflt›rma Mer-

kezi (MAM) bünyesinde

bulunan Kimya ve Çevre

Enstitüsü (KÇE), 2004

y›l›nda MAM’da çal›flma-

lar›n› farkl› enstitüler al-

t›nda sürdürmekte olan

gruplar›n yeni bir Ensti-

tü çat›s› alt›nda birleflti-

rilmesi ile oluflmufltur.

KÇE, MAM’›n ülkü ve hedeflerine

paralel olarak, kimya ve çevre tek-

nolojileri alan›nda baflta Türk sa-

nayi olmak üzere tüm paydafllar›-

n›n ihtiyaçlar›n› ulusal ve ulusla-

raras› standartlara göre zaman›n-

da, do¤ru ve tam olarak karfl›lama-

y› ilke edinmifl bir enstitüdür. Bu

yap›s›yla, bilimsel araflt›rmay›, ti-

cari-endüstriyel faaliyetler ile bir-

lefltirmekte ve Türkiye’nin sürdü-

rülebilir kalk›nma yolunda küresel

rekabet gücünün art›r›lmas›nda

önemli bir rol oynamaktad›r.

Ülküsünü “Kimya ve çevre tekno-

lojileri alan›nda uygulamal› arafl-

t›rmalar yapan, önder ve yetkin

bir araflt›rma ve teknoloji merkezi

olmak” olarak belirleyen KÇE gö-

revi ise; “Ulusal sürdürülebilir kal-

k›nma hedefleri do¤rultusunda ve

dünyadaki geliflmelere paralel ola-

rak kimya ve çevre teknolojileri-

nin gelifltirilmesine öncülük et-

mek” olarak belirlemifltir. 

KÇE’nin hedefleri;
n Ulusal sürdürülebilir kalk›nma

hedefleri do¤rultusunda ve dün-

yadaki teknolojik geliflmelere pa-

ralel olarak, kimya ve çevre tek-

nolojilerinin gelifltirilmesine ön-

cülük etmek. 

n Bu kapsamda kimya ve çevre

teknolojileri konular›nda ülkemi-

zin orta ve uzun dönemli gereksi-

nimlerine ve Avrupa Birli¤i enteg-

rasyon sürecine yönelik araflt›rma

ve uygulama projeleri yürüterek,

bilim ve teknolojiye oldu¤u kadar

yurt ekonomisine de katk›da bu-

lunmak.

n Enstitü, çal›flmalar›nda MAM

ve TÜB‹TAK'›n di¤er organlar› ile

yurt içinde ve yurt d›fl›nda kimya

ve çevre konular›nda araflt›rma ve

uygulamalar yapan kurulufllarla

iflbirli¤i yaparak, bu konulardaki

altyap› olanaklar›n› ve proje yapa-

bilme potansiyelini sürekli olarak

gelifltirmektir. 

KÇE’nin kalite politikas›; TÜB‹-

TAK MAM’›n kalite ve çevre politi-

kas› do¤rultusunda; en üst düzey-

de baflar›y› yakalamak ve yarat›c›-

l›¤› gelifltirmek için var olan uz-

manl›k alanlar›nda çal›flmalar ya-

pan, yeni uzmanl›k alanlar› ve tek-

nolojiler gelifltiren, ülkemizin re-

kabet gücünü art›rarak toplumun

refah›na ve ekonomiye katma de-

¤er sa¤layan bilim ve teknoloji

enstitüsü olmakt›r.

Bu politika çerçevesinde KÇE,

müflterilerine EN ISO/IEC 17025

test ve kalibrasyon laboratuarlar›-

n›n yeterlili¤i için genel flartlar,

EN ISO 9001:2000 kalite yönetim

sistemi-flartlar ve ISO 14001 çevre

yönetim sistemleri standartlar›n›n

gereklili¤ini karfl›layacak düzey ve

kalitede hizmet vermeyi taahhüt

etmektedir. 

Çal›flan Say›s› 
Toplam 61 olan enstitü personeli-

nin %7’si destek eleman›, %2’si

yönetici, %33’ü teknisyen kalan

%58’i araflt›r›c›d›r. Bu %58’in uz-

manl›k düzeyine göre da¤›l›m› ise

%31’i doktora, %22’si yüksek li-

sans ve %5’i lisans fleklindedir.   

KÇE Stratejik ‹fl Birimleri
KÇE’de 2 stratejik ifl birimi (S‹B)

bulunmaktad›r.

1- Kimya Teknolojileri

2- Çevre Teknolojileri

KÇE
K‹MYA ve ÇEVRE ENST‹TÜSÜ
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1. Kimya Teknolojileri
Bor ve Di¤er Mineraller

Türkiye için önemi büyük olan

bor kimyasallar› üzerinde bir çok

proje çal›flmas› yapmakta olan

grup; ayr›ca membran teknolojile-

ri, klasik ve yeni tekniklerin ve ge-

liflmelerin kimya endüstrisine

uyarlanmas›, kurutma, kristalizas-

yon, mikrodalga, elektroliz, vb.

inorganik teknolojilerinde mikro-

dalga uygulamalar›, temizlik ve

kozmetik ürünlerinin test analiz

ve denetimi, inorganik kimyasalla-

r›n test ve analizi konular›nda fa-

aliyet gösterir. Enstitüde bor kim-

yasallar› ile ilgili yap›lan 53 adet

proje sonucunda; 13 adet patent

al›nm›fl, 69 iç ve d›fl bildiri sunul-

mufl, 5’i ulusal 19 makale yay›n-

lanm›fl, 1 kitap ve 75 adet teknik

rapor haz›rlanm›flt›r. 

Polimer Teknolojileri

Organik ve Polimerik Kaplamalar
UV-›fl›¤› ile sertlefltirilebilen mo-

nomerler ve polimerlerin sentezi

ve su bazl› poliüretan dispersiyon-

lar›n sentezlenmesi ve dispersi-

yonlar›n haz›rlanmas› yöntemleri

üzerinde de¤iflik iç destekli proje-

ler gerçeklefltirir.

Yüksek Performansl› Mühendislik

Polimerleri

‹leri teknoloji malzemeleri olarak

bilinen; de¤iflik monomer sentez-

leri, poliimid, poliamid, poliami-

dimid, Poli eter sulfon (PES), Poli

eter eter keton (PEEK), Poliüretan,

yanmaya dayan›kl› polimerler,

epoksi ile sertlefltirme, polimerle-

rin tan›mlanmas› ve karakterizas-

yonu, proton exchange yak›t pili

membranlar›nda kullan›labilecek

sülfonlanm›fl poliimid sentezine

olanak k›lacak monomerlerin ve

polimerlerin sentezi, yüksek ener-

jili kompozit yak›t polimerleri

üzerine çal›flmalar yürütür. 

Polimer Analiz ve 

Karakterizasyon

Ana çal›flma konular›; polimerik

esasl› malzemelerin tan›mlanmas›,

kauçuk esasl› malzemelerin tan›m-

lanmas›, de¤iflik boya formülas-

yonlar›n›n tan›mlanmas›, plastik

malzemelerin tan›mlanmas› ve de-

¤iflik reçine kar›fl›mlar›n›n ayd›n-

lat›lmas›d›r.

2. Çevre Teknolojileri 
Su ve At›ksu Yönetimi 

Su kirlili¤inin önlenmesi, su kay-

naklar›n›n sürdürülebilir kullan›-

m›, ileri at›ksu ar›tma ve geri kaza-

n›m›,  membran teknolojileri,

at›ksu ve içme suyu karakterizas-

yonu, desentralize su ve at›ksu yö-

netimi, düflük maliyetli ar›tma sis-

temleri gelifltirilmesi, havza baz›n-

da su kalitesi kontrol ve yönetimi,

kontrol sistemleri, simülasyon ve

modelleme konular›nda faaliyet

gösterir. Su ve At›ksu Laboratuar›,

Mart 2002 tarihi itibari ile ISO

9001 kalite belgesini, Aral›k 2002

tarihi itibari ile de Uluslararas› La-

boratuar Akreditasyonu standard›

olan ISO 17025 kalite belgesini al-

m›flt›r. Bu belge kapsam›nda labo-

ratuarlar›m›zda uygulanmakta

olan 32 metod akredite edilmifltir.

Deniz, Göl Kirlili¤i ve 

Ekotoksikoloji

K›y› ve iç sular›n kalitesinin belir-

lenmesi, yar› kapal› su sistemleri

ve iç sular›n su kalitesinin model-

lenmesi, k›y› ve iç sular›n kirlili¤i-

nin önlenmesi için yönetim plan-

lar› oluflturulmas›, k›y› ve iç sular-

da ötrofikasyon sorunlar› ve eko-

toksikoloji alanlar›nda hizmet ve-

rir. Ayr›ca sucul ortamlardaki kir-

lenme problemlerini belirlemede,

su kalite modellemesi ve biyo-izle-

me metodlar›n› da kullan›r. 

Hava Kalitesi Yönetimi 

Hava kalitesi ve iklim de¤iflikli¤i

kontrolüne yönelik teknolojilerin

gelifltirilmesi ve geri kazan›m›, hava

kirlili¤inin önlenmesine yönelik te-

miz teknoloji uygulamalar›, baca

gaz› emisyon ölçümleri, hava kali-

tesi ölçümleri ve modellemesi ko-

nular›nda faaliyet gösterir. Hava

Kalitesi Yönetimi Grubu, sahip ol-

du¤u en modern cihazlarla donat›l-

m›fl olan Mobil Hava Kalitesi Öl-

çüm Laboratuar› ile hem emisyon

. e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Bor minerali



ve hem de hava kalitesi ölçümlerini

gerçeklefltirebilmektedir. Hava Kir-

lili¤i ve Kontrol Laboratuar›, Alman

Akreditasyon Kurumu DAR/DAP

taraf›ndan Aral›k 2002’de akredite

edilmifltir.

Kat›-Tehlikeli At›k ve Toprak 
Kalitesi Yönetimi
Kat› at›klar›n çevre dostu alternatif

enerji kayna¤› olarak kullan›m›na

yönelik teknolojilerin gelifltirilme-

si ve uygulamalar›, at›k su ar›tma

tesislerinden ç›kan çamurlar›n

bertaraf yöntemleri, evsel ve en-

düstriyel at›klar›n karakterizasyo-

nu ve bertaraf›, toprak kirlili¤i, di-

oksin/furan analizleri konular›nda

hizmet verir. Dioksin analizleri

Türkiye’de yaln›zca TÜB‹TAK

MAM KÇE laboratuarlar›nda ger-

çeklefltirilebilmektedir. 

KÇE’nin Laboratuarlar›
Enstitü Mart 2002 tarihi itibari ile

ISO 9001 kalite belgesini, Aral›k

2002 tarihi itibari ile de Uluslara-

ras› Laboratuar Akreditasyonu

standard› olan ISO 17025 kalite

belgesini alm›flt›r. Bu belge kapsa-

m›nda laboratuarlarda uygulan-

makta olan 15 metod ve toplamda

28 adet parametere akredite edil-

mifltir. 

Bor ve Mineral Laboratuar›: Bu

laboratuar, zengin alt yap› olanak-

lar› ve uzman çal›flanlar› ile birlik-

te, inorganik kimya alan›nda k›sa

süreli test, analiz ve tan›mlama ça-

l›flmalar› kapsam›nda hizmet ver-

mektedir.

Laboratuar cihaz alt yap›s›

n AAS Spektrometresi

n ICP Spektroskopisi

n ‹yon Kromatografi

n Physisorption ve 

Chemisorption Analiz Cihaz›

n Tane Boyut Analiz Cihaz›

n Karbon-Kükürt ve 

Azot-Oksijen Analiz Cihaz›

n Elementel Analiz Cihaz›

n Jel Geçirgenlik Kromatografi

(GPC)

Polimer Sentez Tan›mlama La-

boratuar›: NMR (Nükleer Manye-

tik Rezonans) NMR Spektrometre-

si, Headspace GC, Termogravi-

metrik analiz cihaz› (TGA), Su Ta-

yin cihaz›, Differansiyal Taramal›

Kalorimetre (DSC), FTIR (Spec-

trum One), KBr Pres Piroliz Ünite-

si, UV Curing Kaplama cihaz›,

Melt Flow Index (MFI), Limiting

Oxygen Index (LOI), Erime Nok-

tas› Tayin cihaz›, Brookfield Vis-

kozimetre, Otomatik Distilasyon

cihaz›, Reid Buhar Bas›nc› cihaz›,

Temas Aç›s› Ölçüm cihaz›, Say-

bold Viskozimetre, Alev Alma

Noktas› Tayin cihaz›, Hassas Disti-

lasyon cihaz› (Heinz), Termosir-

külatörler, Titratörler Rotavapor-

lar bulunmaktad›r. 

Su ve At›ksu Laboratuar›: Su,

at›ksu ve kat› at›k analizleri konu-

lar›nda faaliyet gösteren laboratu-

arlar baflta sanayi olmak üzere, ka-

mu kurulufllar› ve merkezde yürü-

tülen projelerin analiz ihtiyaçlar›n›

karfl›lamaktad›r. Laboratuarlarda

su ve at›ksu ile ilgili tüm kirlilik

parametrelerinin ölçümü ve anali-

zi gerçeklefltirilmektedir. Bu kap-

samda içme suyu, kullanma suyu

ve at›ksu ar›tma tesisi deflarj suyu

numunelerinin analizleri yap›l-

maktad›r. Enstitü su ve at›ksu la-

boratuar› 25.10.2004 tarihinde

Çevre Bakanl›¤›ndan “Çevre Ana-

lizleri Yeterlilik Belgesi” alm›flt›r.

Hava Kirlili¤i ve Kontrolü Labo-

ratuar›: Hava Kalitesi Yönetimi

Grubu, sahip oldu¤u en modern

cihazlarla donat›lm›fl olan Mobil

Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuar›

ile hem emisyon ve hem de hava

kalitesi ölçümlerini gerçeklefltire-

bilmektedir. Hava Kirlili¤i ve Kon-

trol Laboratuar›, Alman Akreditas-

yon Kurumu DAR/DAP taraf›ndan

Aral›k 2002’de akredite edilmifltir.

e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Termogravimetrik Analiz Cihaz› (TGA)

Mobil hava kalitesi ölçüm laboratuar›Head Space GC cihaz›

12
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Deniz, Göl Kirlili¤i ve Ekotoksi-

koloji Laboratuar›: Deniz, Göl

Kirlili¤i ve Ekotoksikoloji labora-

tuar› (DGEL) al›c› su ortamlar›n-

daki su kalitesinin belirlenmesi,

kirlili¤in farkl› matrislerde (su, se-

diman, biyota) ölçülerek izlenme-

si, k›y› ve iç sularda ötrofikasyon

problemlerinin tespiti ve ekotoksi-

koloji alanlar›nda hizmet verir. 

Kütle Spektrometresi Labora-

tuar›: Kütle Spektrometre Labora-

tuar›, çeflitli araflt›rma projelerinin

yan›s›ra kamu ve özel sektöre de

analiz hizmeti vermektedir. Labo-

ratuarda Gaz Kromatografisi (GC),

Gaz Kromatografi/Kütle spektro-

metresi (GC/MS), Yüksek Bas›nçl›

S›v› Kromatografisi (HPLC) ve

Türkiye’de tek olan yüksek çözü-

nürlüklü Kütle Spektrometresi

(HRMS) ile her türlü organik mad-

de analizleri yap›labilmektedir.

Enstitüde sabit kaynak (baca)

emisyonlar›nda dioksin-furan ana-

lizi çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. 

Dioksin örnekleri özel bir adsorban

olan XAD üzerinden izokinetik flart-

larda gaz numunesi geçirilmesi su-

reti ile gerçeklefltirilmektedir.

Kimya ve Çevre 

Enstitüsü’nün 

Projelerinden Örnekler 
n Sodyum Borhidrür Sentezi ve 

üretimi (2004 – 2007)

n Düflük TDI/TMP (Toluen 

Diizosiyanat/Trimetilolpropan)

‹çeren Prepolimerler

n Alüminyum Yüzeylerin 

Korunmas› ve 

Renklendirilmesine Uygun 

Reçine Kompozisyonlar›n›n 

Gelifltirilmesi

n FCC Katalizör Gelifltirilmesi

n Türk Bentonitinden Katma 

De¤eri Yüksek Ürünlere 

n Dilovas› Organize Sanayi 

Bölgesi Hava Kirletici 

Kaynaklar›n Belirlenmesi ve 

‹yilefltirilmesi 

(2005 – 2007)

n ZER0-M Sustainable Concepts 

Towards A Zero Outflow 

Municipality (Eylül 2003–

Eylül 2007)

n LIFE-Exploitation of 

Agricultural Residues Potential

in Turkey (Ocak 2004–Ocak 

2006)

n ‹çme Suyu Barajlar›na Gelen 

Sularda Sulakalan Sistemleriyle

Organik, ‹norganik ve

Mikrobiyolojik Kirlili¤in 

Giderilmesi (May›s 2003–

May›s 2005)

n Eski Banknotlar›n Bertaraf 

Yönteminin Belirlenmesi (2005)

n Application of  

Nanotechnologies for 

Separation and Recovery of 

Volatile Organic Compounds 

from Waste Air Streams 

(ANVOC), AB FP6 Projesi (2005)

n Çevre ve Orman Bakanl›¤› 

Kara Kökenli Kirleticilere 

‹liflkin Ulusal Eylem Plan› (2005)

n AB Aday Ülkelerinde Dioksin 

Emisyonlar› Türkiye’de Dioksin

Emisyonu Oluflturan 

Sektörlerin Belirlenmesi (2004)

n Deri Endüstrisi At›ksu Ar›tma 

Çamurlar›n›n Bertaraf 

Yönteminin Belirlenmesi (2004)

n Sugözü Termik Santral› Çevre 

Hava Kalitesinin ‹zlenmesi (2004)

n Hava Kirlili¤i Ölçüm ve ‹zleme

Sistemleri (2003)

n Mersin Tarsus Organize Sanayi

Bölgesi At›ksu Ar›tma Sisteminin

Projelendirilmesi ve Çevre 

Yönetim Sistemi Oluflturulmas›

(2003)

n Mogan Gölü’ne Kar›flan Baz› 

Akarsulardaki Kirletici 

Yüklerin Belirlenmesi ve Do¤al

Yöntemleriyle Islah› 

n Simav Çay› Havzas› Entegre 

Çevre Kirlili¤i Kontrolü ve 

Etüdü (2001–2002) 

n ‹stanbul Bo¤az› ve Çevresinde 

‹zleme Çal›flmas› (1996–2001)

n Temiz Bir ‹zmit Körfezine 

Do¤ru (1995–2000)

n Ömerli Baraj Gölü’nde toksik 

fitoplankton türlerinin tespiti 

ve su kalitesinin iyilefltirilmesine

yönelik çözüm önerilerinin 

belirlenmesi (2002–2003)

. e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

HPLC cihaz›

GC/MS cihaz›
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TÜB‹TAK IDEF '05  7. Uluslararas› Savunma Sanayii 
Fuar›’na Kat›ld›

TÜB‹TAK, 27- 30 Eylül 2005 tarihlerinde 75. Y›l

Ankara Hipodromu’nda Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m

A.fi. taraf›ndan organize edilen, Milli Savunma Ba-

kanl›¤› himayesinde ve Türk Silahl› Kuvvetleri Güç-

lendirme Vakf› (TSKGV) taraf›ndan düzenlenen

IDEF’05 7. Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›’na ka-

t›ld›.

Fuar›n aç›l›fl törenine Genelkurmay Baflkan› Orgene-

ral Hilmi ÖZKÖK, D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yar-

d›mc›s› Abdullah GÜL, Milli Savunma Bakan› Vecdi

GÖNÜL ve kuvvet komutanlar›n›n yan› s›ra Yarg›tay

Baflkan› Osman ASLAN, Ulaflt›rma Bakan› Binali YIL-

DIRIM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi GÜ-

LER ile Ankara’da büyükelçili¤i bulunan ülkelerden

üst düzey askeri ve sivil temsilciler kat›ld›. 

Fuarda TÜB‹TAK, Savunma Sanayii Araflt›rma ve Ge-

lifltirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Elektronik ve

Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE), Ulusal Met-

roloji Enstitüsü (UME), Bilgi Teknolojileri ve Elek-

tronik Araflt›rma Enstitüsü (B‹LTEN), Marmara Arafl-

t›rma Merkezi (MAM) ve MAM’a ba¤l› G›da Enstitü-

sü ve Biliflim Teknolojileri Enstitüsü ile AB Çerçeve

Programlar› Birimi ile yer ald›.  Enstitü ve birimler

projelerini tan›tarak, ürünlerini sergiledi.

Aç›l›fl günü fuar› ve stantlar› gezerek bilgi alan Ge-

nelkurmay Baflkan› Orgeneral Hilmi ÖZKÖK, Kara

Kuvvetleri Komutanl›¤› 1 No’lu Dikimevi stand›nda

sergilenen, TÜB‹TAK taraf›ndan Türkiye’nin do¤al

flartlar›na uygun bir flekilde tasarlanan e¤itim elbise-

sini inceledi.

Bu sene, 50 ülkeden 431 firman›n kat›ld›¤› IDEF’05

7. Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›’n›, 86 bin kifli

ziyaret etti.
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Bilim Çocuk Dergisi, ilkö¤retim ö¤rencileri-

ne bilimi sevdirmek ve bir teflvik unsuru

oluflturmak amac›yla düzenledi¤i etkinlikle-

rine “Bilimle U¤rafl›yorum” bafll›kl› yeni bir

etkinlik daha ekledi. 

Y›l boyunca birkaç kez tekrarlanacak olan

gösterinin ilki, 14 Ekim 2005 tarihinde

TÜB‹TAK Feza Gürsey Salonu’nda gerçek-

lefltirildi. Bilim Çocuk Dergisi yazarlar›n-

dan Tu¤ba CAN ve Gökhan TOK’un sun-

du¤u gösteriye, yaklafl›k 350 ö¤renci ö¤-

retmenleriyle birlikte kat›ld›. 

Bilimin e¤lenceli dünyas›na ad›m atan ö¤ren-

ciler, önce bilimsel yöntemin aflamalar›n›

keflfettiler. Onlar için haz›rlanan sihirli bilim

kutular›n› birlikte “açmaya” çal›flt›lar. Bu s›-

rada bilimin soru sormakla bafllad›¤›n›, göz-

lem yapman›n önemini, gözlem yaparken

hangi duyular›n kullan›ld›¤›n› ve varsay›mda

bulunmay› ö¤rendiler. Sonraki bölümde bi-

limsel yöntemin en e¤lenceli aflamas›n›n de-

ney yapmak oldu¤unu gördüler. Dev bir sar-

kaçla yap›lan deneyi ilgiyle izlediler.

Dev sarkaç,  yaklafl›k 10 kg a¤›rl›¤›nda 40 cm

çap›nda bir top ve 5 m iple haz›rland›. De-

ney, sarkac›n sal›nmas›ndan olufluyordu.

Ancak, e¤lenceli taraf› sarkac›n sal›n›ma bafl-

lad›¤› noktada bir kiflinin durmas›yd›. Ö¤-

rencilerin bir k›sm›, sarkac›n bu kifliye çarp-

mayaca¤›n›, bir k›sm› da çarpaca¤›n› savun-

dular. Sarkaç b›rak›ld› ve deney sonunda sar-

kaçlar›n ancak belirli bir mesafede sal›n›m

yapt›klar› keflfedildi. 

Etkinli¤in son bölümü ise bulufl yapmakla il-

giliydi. “Bulufl nedir?” konusunda beyin f›rt›-

nas› yap›ld›ktan sonra, kat›l›mc›lar aras›ndan

seçilen ö¤rencilerle iki grup oluflturuldu. Bu

gruplara bir yumurta, bir paket çubuk ma-

karna, bir paket pipet, bolca paket lasti¤i, ip

ve makas verildi. Gruplardan bu malzemele-

ri kullanarak ellerindeki yumurtay›, havadan

b›rak›ld›¤›nda k›r›lmas›n› önleyecek bir bu-

lufl yapmalar› istendi. Onlar, kendilerine ve-

rilen süre içinde çal›fl›rken di¤er kat›l›mc›lar

da bu bulufllara ad bulmaya çal›flt›lar. Yarat›-

c› düflünmekte s›n›r tan›mayan ö¤renciler,

“k›r›lmayan yumurta”, “çelik k›l›f”, “yerçeki-

mine karfl› yumurta” “yalanc› yumurta” gibi

birbirinden ilginç adlar önerdiler. Buluflçu-

luk tarihiyle ilgili k›sa öykülerin anlat›lmas›-

n›n ard›ndan s›ra, gruplar›n haz›rlad›¤› bu-

lufllar›n denenmesine geldi. Her iki grup da

k›sa süre içinde haz›rlad›klar› bulufllar›n› iz-

leyicilerin üçe kadar saymas›n›n ard›ndan

belirli bir yükseklikten b›rakt›lar. Birinci de-

nemede iki grubun da buluflu ifle yarad›, yu-

murtalar k›r›lmad›. ‹kinci denemedeyse

gruplardan birinin yumurtas› k›r›ld›. Ancak

buluflçulara baflar›s›zl›ktan korkmamalar›,

birçok buluflçunun ve bilimadam›n›n defa-

larca denedikten, y›lmadan çal›flt›ktan sonra

baflar›ya ulaflt›klar› söylendi. 

Gösteriden sonra, Bilim Çocuk dergisi-

nin haz›rlad›¤›, içinde düflünme beceri-

lerini gelifltiren basit sorular›n oldu¤u

küçük kitapç›klar da¤›t›ld›. TÜB‹TAK’a

gelen çocuklar, popüler bilim kitaplar›-

na da yo¤un ilgi gösterdiler.

Bilim Çocuk Dergisi’nden Yeni Bir Etkinlik Daha...

“Bilimle U¤rafl›yorum” 

24. ‹stanbul Kitap Fuar›, 8-16 Ekim günleri aras›nda TÜYAP Beylikdü-

zü’nde yap›ld›. Aç›l›fl›n› Kültür ve Turizm Bakan› Atilla KOÇ’un yapt›-

¤› Fuara TÜB‹TAK, Popüler Bilim Kitaplar›, Bilim ve Teknik ile Bilim

Çocuk Dergileriyle kat›ld›. ‹stanbullu okurlar›ndan yo¤un ilgi gören

TÜB‹TAK yay›nlar› tan›t›m etkinliklerinde, 15 binin üzerinde Popüler

Bilim Kitab› okurlara ulaflt›.

24. ‹stanbul Kitap Fuar› 8-16 Ekim’de Yap›ld›
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