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TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri
TÜB‹TAK taraf›ndan, 17-24 Ekim 2005 tarihleri aras›nda Ankara ve ‹stanbul’da
“Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri” düzenlendi. ‹lk kez bu y›l yap›lan ve
bundan sonra her y›l Ekim ay›nda yap›lmas› öngörülen Uluslararas› Bilim ve
Araflt›rma Günleri’ne Türk ve yabanc› çok say›da bilim insan› ve sanayici kat›ld›.
mas›na yönelik çal›flmalar›n ger-

Feza

çeklefltirilmesi amac›yla yap›ld›.

nu’nda, 400 kiflinin kat›l›m›yla “AB

Gürsey

Konferans

Salo-

Mevzuat›n›n Uyumlaflt›rma ve UyUluslararas› Bilim ve Araflt›rma

gulanmas›nda JRC’nin Bilimsel ve

Günleri, 17 Ekim 2005 tarihinde

Teknik Deste¤i” konulu bilgilen-

COST (European Co-operation in

dirme toplant›s› düzenlendi. TÜB‹-

the Field of Scientific and Techni-

TAK, JRC, ve Avrupa Birli¤i Genel

cal Research) ve ESF (European

Sekreterli¤i iflbirli¤i ile gerçekleflen

Science Foundation) Bilgi Günü ile

toplant›ya JRC Genel Müdür Veki-

bafllad›. COST CSO (Committee of
Senior Officials) Baflkan Yard›mc›s›
TÜB‹TAK taraf›ndan, 17-24 Ekim

Stefan CAIREN ve COST Bilim Yö-

2005 tarihleri aras›nda Ankara ve

neticisi Dr. Piotr SWIATEK ile ESF

‹stanbul’da “Uluslararas› Bilim ve

Bilim ve Strateji Birimi’nden Dr.

Araflt›rma Günleri” düzenlendi. ‹lk

John MARKS taraf›ndan, mevcut

kez bu y›l yap›lan ve bundan son-

bilimsel iflbirlikleri ve destek im-

ra her y›l Ekim ay›nda yap›lmas›

kanlar› ile ilgili bilgilerin verildi¤i

öngörülen Uluslararas› Bilim ve

etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet fiA-

Araflt›rma Günleri’ne ço¤unlu¤u

FAK ve Prof. Dr. Temel O⁄UZ ta-

Türk ve yabanc› bilim insan› ve sa-

raf›ndan baflar› örnekleri sunuldu.

nayici olmak üzere yaklafl›k 1300

Bilgi Günü’nü üniversiteler, arafl-

li Roland SCHENKEL, JRC Genel

kifli kat›ld›.

t›rma merkezleri, kamu kurumlar›

Müdürlü¤ü, enstitüleri ve Avrupa

ve özel sektörden 200’e yak›n kat›-

Komisyonu’nun üst düzey yöneti-

“Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma

l›mc› izledi. Toplant›dan sonra,

cilerinden oluflan 20 kiflilik bir he-

Günleri”; TÜB‹TAK’›n uluslararas›

ikili görüflmelerin yap›labilmesi ve

yet kat›ld›.

ifllevinin, uluslararas› araflt›rma

bilimsel iflbirliklerinin gelifltirilme-

kurulufllar›n›n ve destek program-

si amac›yla bir resepsiyon düzen-

Toplant›n›n

lar›n›n tan›t›lmas›, uluslararas› bi-

lendi. Resepsiyona Milli E¤itim Ba-

yapan Devlet Bakan› Prof. Dr.

lim ve araflt›rma faaliyetleri içinde

kan› Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K’in

Mehmet AYDIN, bu y›l›n bilim ve

Türkiye’nin durumunun de¤erlen-

yan› s›ra, büyükelçiler, kamu ku-

teknoloji aç›s›ndan Türkiye için

dirilmesi,

hikayelerinin

rum ve kurulufl yöneticileri, Türk

çok önemli oldu¤unu belirterek

paylafl›lmas› ve son dönemde bi-

araflt›rmac›lar ile COST, ESF, JRC

rekor say›da proje baflvurusu ya-

lim ve araflt›rma alan›nda Türki-

(Joint Research Centre) temsilcileri

p›ld›¤›n› belirtti. Türkiye olarak

ye’de yap›lan çal›flmalar›n ulusla-

ve TÜB‹TAK yetkilileri kat›ld›.

hedefimizin, AB ve uluslararas› bi-

raras›

baflar›

kurulufllara

aç›l›fl

konuflmas›n›

lim camias›yla daha s›k›, daha or-

anlat›larak,

mevcut iflbirliklerinin gelifltirilme-

Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma

ganize, daha verimli iflbirlikleri

sine ve yeni programlar›n bafllat›l-

Günleri’nin ikinci günü TÜB‹TAK

kurarak kaliteli araflt›rma yapmak
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Düzenlendi
oldu¤unu söyledi. Etkinlik kapsa-

neltilen sorular› yan›tlad›. “Bilim-

lar›” konulu bir etkinlik düzenlen-

m›nda, TÜB‹TAK Baflkan Vekili

sel ve Teknik ‹flbirli¤inin Teflviki”

di. Aç›l›fl konuflmalar›n›n TÜB‹-

Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in modera-

konulu paralel oturumlarda da

TAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

törlü¤ünü yapt›¤› ve Ak Parti Ge-

çevre, enerji, nükleer güvenlik ve

Ahmet Mete SAATÇ‹, TÜB‹TAK

nel Baflkan Yard›mc›s› Reha DE-

emniyet, tar›m ve bal›kç›l›k, g›da

MAM Baflkan Vekili Önder YET‹fi,

NEMEÇ, Avrupa Birli¤i Genel Sek-

kalitesi ve güvenli¤i, kimyasallar,

JRC Sa¤l›k ve Tüketici Koruma

reter Vekili Ahmet ACET, Avrupa

metroloji, Lizbon Stratejisi için

Enstitüsü (IHCP) Direktör Vekili

Birli¤i Türkiye Delegasyonu’ndan

araflt›rma ve yenilikçilik, güvenlik

Dr. Dimitrios KOTZIAS ve JRC

Holger SCHROEDER ile JRC Ge-

ile ekonomik güvenlik ve sahteci-

Geniflleme Birimi Baflkan› Dr. Gi-

nel Müdür Vekili Roland SCHEN-

li¤i önleme konular› ele al›nd›; AB

ancarlo CARATTI taraf›ndan ya-

KEL’in konuflmac› olarak kat›ld›-

6. ve 7. Çerçeve Programlar› ile

p›ld›¤› etkinli¤i; üniversiteler,

¤› bir panel düzenlendi. Panelden

sunulan f›rsatlar ve JRC geniflleme

araflt›rma merkezleri, kamu ku-

sonra yap›lan bas›n toplant›s›nda,

ve bütünleflme faaliyetleri hakk›n-

rumlar› ve özel sektörden 200 ka-

Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Roland

da bilgi verildi.

t›l›mc› izledi. Çerçeve programla-

SCHENKEL ve Avrupa Komisyo-

r›nda bilimsel ve teknik iflbirlikle-

nu’ndan Heinz OSSENBRINK,

Etkinli¤in üçüncü gününde TÜS-

rinin güçlendirilmesi için önemli

“Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma

S‹DE Gebze Tesisleri’nde düzenle-

f›rsatlar›n sunuldu¤u etkinlik kap-

Günleri” hakk›nda bilgi verdi ve

nen üç paralel oturumda “JRC ile

sam›nda, “Bilimsel ve Teknik ‹fl-

bas›n mensuplar› taraf›ndan yö-

Bilimsel ve Teknik ‹flbirli¤i F›rsat-

birli¤ini Teflvik Etmek” konulu üç
paralel oturum düzenlendi. Toplant›da, JRC taraf›ndan AB aday
ülkelerine müzakere sürecinde verilen destekler ve edinilen tecrübeler de aktar›ld›.
Ayn› gün Ankara’da, TÜB‹TAK
Mustafa ‹nan Konferans Salonu’nda “Avrupa’dan Öte Do¤u ve
Bat›” ve “Yurtd›fl›ndaki Bilim ‹nsanlar›m›z” toplant›lar› düzenlendi. “Avrupa’dan Öte Do¤u ve Bat›”
toplant›s›nda, Avrupa d›fl›ndaki
ülkeler ile iflbirli¤i yaparak araflt›rma faaliyetleri yürütme imkanlar›
anlat›ld›. Toplant›ya Belarus Cumhuriyeti

Büyülelçisi

Natalia

ZHYLEVICH, ABD Ulusal Bilim
Vakf›’ndan (NSF) Prof. Dr. Adnan
AKAY, Japonya Büyükelçili¤i ‹kinci Sekreteri Toshiyuki MOMMA ve
Güney Kore Cumhuriyeti Kore
Araflt›rma Vakf› (KRF) Planlama ve
Yönetim Ofisi Direktörü Chong5

uuu
linde düzenlenen ortak ak›l toplant›lar›nda “Uluslararas› Kurulufllara
Üye Olma Kriterleri”, “Uluslararas›
Konferans Düzenleme/Kat›l›m için
Destekleme Kriterleri” ve “Uluslararas› Projeleri Destekleme Kriterleri” de¤erlendirildi. Çal›fltaya,
uluslararas› iflbirli¤i faaliyetleri yürüten veya proje teklifinde bulunmufl olan araflt›rmac›lar kat›ld›.

Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma
Günleri’nin son günü olan 24 Ekim
2005’de, TÜB‹TAK ve ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) iflbirli¤i ile “EUREWook LEE konuflmac› olarak ka-

mak” konulu bir seminer verildi.

KA Bilgi Günü” düzenlendi. ‹SO’da

t›ld›. “Yurtd›fl›ndaki Bilim ‹nsanla-

Toplant›n›n ikinci oturumunda

yap›lan konferans›n aç›l›fl konuflma-

r›m›z” toplant›s›nda da ABD Mary-

TÜSS‹DE uzmanlar› rehberli¤inde

lar›n› ‹SO Genel Sekreteri Mehmet

land Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve

“Uluslararas› Kurulufllardaki TÜ-

KABASAKAL ve EUREKA Dönem

TÜB‹TAK Baflkan Dan›flman› Prof.

B‹TAK Temsilcileri Performans

Dr. Yavuz ORUÇ, ABD Ulusal

De¤erlendirme Kriterleri” konu-

Standartlar Enstitüsü’nden (NIST)

sunda ortak ak›l toplant›s› düzen-

Dr. Miral D‹ZDARO⁄LU, Türk

lendi. Toplant›ya 40 temsilcinin

Amerikan Bilim ‹nsanlar› ve Aka-

yan› s›ra AB 6. ÇP Ulusal ‹rtibat

demisyenleri Derne¤i (TASSA) Dr.

Noktas› ve program komite dele-

Süleyman GÖKO⁄LU ve NSF’den

gelerinden 30 kifli kat›ld›.

Baflkan› Miroslaw JANECEK yapt›.
EUREKA Sekreteryas›’ndan Christine SIMEONE’un EUREKA tan›t›m›n›n ard›ndan EUREKA Ulusal Proje
Koordinatörü

Mahmut

K‹PER,

“Türkiye’nin EUREKA Performans›,
Destek Sistemi ve F›rsatlar” konulu

Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA, yürüttükleri projeleri ve Türkiye ile

Program›n beflinci günü Ankara’da,

bir sunum yapt›. Türkiye’den en iyi

iflbirli¤i çal›flmalar›n› anlatt›. Et-

“TÜB‹TAK’›n Uluslararas› Destek

örnek uygulamalar› ile EUREKA de-

kinliklere toplam 100 kifli kat›ld›.

Kriterleri De¤erlendirme Çal›fltay›”

neyimlerinin de paylafl›ld›¤› toplan-

düzenlendi. Üç paralel oturum flek-

t›y› 220 kifli izledi.

Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma
Günleri kapsam›nda, 20 Ekim
2005 tarihinde TÜB‹TAK Mustafa
‹nan Konferans Salonu’nda, “Uluslararas› Kurulufllar Nezdindeki
TÜB‹TAK Temsilcileri Toplant›s›”
düzenlendi. Toplant›n›n ilk oturumunda D›fliflleri Bakanl›¤› AB Siyasi ‹fller Daire Baflkan› Hakan AKBULUT taraf›ndan “Uluslararas›
Bir Toplant›da Türk Delegesi Ol6

TÜB‹TAK-B‹LTEN ve Satrec Initiative Aras›nda
Sözleflme ‹mzaland›
TÜB‹TAK Bilgi Teknolojileri ve Elektro-

rüntüleme sisteminin mühendislik mo-

nik Araflt›rma Enstitüsü (B‹LTEN) ile

deli 1 y›l içinde, uçufl modelinin üretil-

Güney Kore firmas› Satrec Initiative ara-

mesi de 2 y›l içinde gerçeklefltirilecek.

s›nda, B‹LSAT’tan sonra ikinci uydu projesinin görüntüleme sistemi için 24 Ekim

Sat›n al›nacak olan görüntüleme siste-

2005 tarihinde sözleflme imzaland›.

mi pankromatik, mavi, k›rm›z›, yeflil
bantlarda görüntü alma yetene¤ine sa-

B‹LTEN’de yap›lan imza törenine Satrec

hip olacak. Bu bantlar için yer örnekle-

Initiative Genel Müdürü Sung Dong

me mesafesi; pankromatik için 7.5 m.

PARK ile birlikte Ee-Eul KIM, Byung

ve mavi, k›rm›z›, yeflil bantlar için 15 m.

Jin KIM ve Eugene D. KIM, TÜB‹TAK

olacak flekilde tasarlanacak.

Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer
ANLA⁄AN, B‹LTEN Müdür Vekili Dr.

Uyduya entegre edilecek görüntüleme

U¤ur Murat LELO⁄LU ve Uydu Tek-

sistemi için 6 Eylül 2005 tarihinde B‹Lamaçlan›yor. Tasar›m çal›flmalar› halen

TEN’de, yerli ve yabanc› firmalar›n da-

devam eden uyduda, B‹LTEN mühen-

vet edildi¤i uluslararas› bir ihale yap›l-

B‹LTEN’in 2004 y›l›nda bafllatt›¤› ikinci

dislerinin gelifltirdi¤i yeni teknolojiler

m›flt›. Befl firman›n teklif verdi¤i ihaleyi

uydu projesi ile, Türkiye’de uydu tekno-

kullan›lacak ve bu teknolojilerin uzayda

1,326,000.00 €’luk teklif veren Güney

lojilerini ilerletmek ve yayg›nlaflt›rmak

denenmesi sa¤lanacak. Uydunun gö-

Kore firmas› Satrec Initiative kazanm›flt›.

nolojileri Grubu üyeleri kat›ld›.

AB Tam Üyelik Müzakereleri Tarama Toplant›lar› Bafllad›
Avrupa Birli¤i tam üyelik müzakerelerinde

Planlama Teflkilat›, Türkiye Atom Enerjisi

ilk aflama olan “tan›t›c› tarama” toplant›la-

Kurumu ve Yüksek Ö¤retim Kurulu tem-

r›n›n birincisi 20 Ekim 2005 tarihinde

silcilerinin kat›lmas› öngörülüyor.

Brüksel’de yap›ld›.
Mart ay›ndan bu yana TÜB‹TAK bünye“Bilim ve Araflt›rma” bafll›¤›nda yap›lan ilk

sinde çal›flmalar›n› sürdüren AB Tarama

toplant›ya giden heyette TÜB‹TAK’› temsi-

Grubunun haz›rl›klar› do¤rultusunda

len Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer CE-

nin ve taleplerinin neler oldu¤unun aç›k-

düzenlenen raporlar, “ayr›nt›l› tarama”

BEC‹ baflkanl›¤›nda, Baflkan Dan›flman›

lanmas› fleklinde geçti. Bir gün süren top-

toplant›s› haz›rl›klar› kapsam›nda D›flifl-

Dr. Savafl fiafak BARKÇIN, Doç. Dr. Bü-

lant›dan sonra TÜB‹TAK yetkilileri di¤er

leri Bakanl›¤›’na iletildi.

lent OLCAY, Avrupa Birli¤i Çerçeve Prog-

ilgili kurum temsilcileriyle birlikte, “ayr›n-

ramlar› Birim Yöneticisi Doç. Dr. Nilay

t›l› tarama” görüflmeleri için 14 Kas›m

TÜB‹TAK yetkilileri, di¤er ilgili kurum

BAfiARAN ve JRC Ulusal ‹rtibat Noktas›

2005 tarihinde tekrar Brüksel’e davet edil-

temsilcileriyle birlikte 14 Kas›m 2005’de

Hüseyin GÜLER yer ald›.

di. Toplant›ya TÜB‹TAK yetkilerinin yan›

Brüksel’de konuyla ilgili sunum yapacak.

s›ra Baflbakanl›k, D›fliflleri Bakanl›¤›, Milli

AB Komisyonu’nun haz›rlayaca¤› rapor

Tarama toplant›s›n›n ilki, niteli¤i bak›m›n-

E¤itim Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakan-

da, 19 Aral›k 2005 tarihinde 25 AB üye ül-

dan AB’nin müktesebat› hakk›nda AB Ko-

l›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Avrupa

kesine gönderilecek ve de¤erlendirmeler

misyonu üyelerinin Türk taraf›na bilgi ver-

Birli¤i Nezdindeki Daimi Temsilcili¤imiz,

tamamland›¤›nda bilim ve araflt›rma fas-

mesi, beklentilerin anlat›lmas›, öncelikleri-

Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, Devlet

l›nda müzakere aflamas›na geçilecek.
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AB 6. Çerçeve Program› MC-WAP Projesi
“Denizüstü Uygulamalar için Ergimifl Karbonatl› Yak›t Pilleri”

TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Mer-

p›lmas› ve sistemin gelifltirilmesi”

ra, dizel yak›t›ndan hidrojen üre-

kezi (MAM) Enerji Enstitüsü’nde

ifl paketinin liderli¤ini üstlendi.

timini esas alan yak›t haz›rlama

“Denizüstü Uygulamalar için Ergi-

Böylece Enstitü, 500 kW gücünde-

sisteminin gelifltirilerek yak›t pili

mifl Karbonatl› Yak›t Pilleri (Mol-

ki kara tesisinde yük profillerine

ile birlefltirilmesi hedefleniyor.

ten-carbonate fuel Cells for Water-

ve yak›t tiplerine göre testler yap-

borne Application)-MC-WAP” isim-

mak ve teknolojik boflluklar› belir-

Karada kurulu Ergimifl Karbonatl›

li yeni bir proje bafllat›ld›. Avrupa

lemek sorumlulu¤unu ald›.

Yak›t Pili sisteminde deniz ortam›

Birli¤i 6. Çerçeve Program›’n›n Sür-

ve çal›flma koflullar› benzetim yolu

dürülebilir Enerji Sistemleri tematik

MC-WAP projesi ile kara sistemle-

ile elde edilerek testler gerçekleflti-

alan› kapsam›nda bafllat›lan ve 5 y›l

rinde birçok test sistemi bulunan

rilecek. Tüm gelifltirmeler ve test-

sürecek olan projede AB ve aday

Ergimifl Karbonatl› Yak›t Pili tek-

ler ›fl›¤›nda yak›t pili teknolojisine

ülkelerden 17 ayr› kurum ve kuru-

nolojisinin RoRo, RoPaks, gezi

dayal› yeni bir güç sistemi geliflti-

lufl görev al›yor. Toplam bütçesi

tekneleri seviyesinde uygulamala-

rilerek gemi üzerine yerlefltirilecek

r›n›n test edilmesi amaçlan›yor. Bu

ve bir y›l süre ile çeflitli denemeler

çerçevede deniz platformlar›n›n

yap›lacak.

17 Milyon € olan proje için MAM’a

1 milyon € ayr›ld›.

çal›flma koflullar›na ve ortama
MAM Enerji Enstitüsü, MC-WAP

uyumunun sa¤lanmas› için yak›t

Yak›t pilleri, yak›n gelecekte küre-

Projesi kapsam›nda “gemi yük du-

pillerinin performans›n›n, güveni-

sel ›s›nma ve enerji arz› gibi so-

rumuna ba¤l› olarak 500 kW’l›k

lirli¤inin ve güvenli iflletme özel-

runlar›n çözümünde birçok aç›dan

mevcut bir sistemde testlerin ya-

liklerinin gelifltirilmesinin yan› s›-

potansiyel çözümler sunuyor.

AB 6. Çerçeve Program› NetBioCof Projesi
“Avrupa Entegre Biyokütle-Kömür Birlikte Gazlaflt›rma/Yakma Bilgi A¤›”

Araflt›rma

MAM Enerji Enstitüsü, NetBioCof

mesi ve NetBioCof bilgi a¤›n›n sa¤-

Merkezi (MAM) Enerji Enstitü-

Projesi kapsam›ndaki ifl paketlerin-

lamlaflt›r›lmas›nda görev ald›.

sü’nde Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve

den “Gelece¤in Ar-Ge Alanlar›n›n

Program› kapsam›nda, ‘Yenilene-

Belirlenmesi” ifl paketinin liderli¤i-

NetBioCof projesi ile, AB ve yeni aday

bilir Enerji Sistemleri’ tematik ala-

ni üstlendi. Böylece enstitü, biyo-

ülkelerde biyokütle ve kömürün birlik-

n› içerisinde “Avrupa Entegre Bi-

kütle-kömür

gazlaflt›rma/yakma

te gazlaflt›r›lmas›/yak›lmas› üzerine çal›-

yokütle-Kömür Birlikte Gazlaflt›r-

alan›nda Türkiye’deki durum, en

flan araflt›rma kurumlar› aras›nda iflbir-

ma/Yakma Bilgi A¤› (Integrated

iyi uygulamalar, yasal mevzuat, gü-

li¤inin art›r›lmas›, yenilikçi teknolojile-

European Network for Biomass

nümüz ve gelecekteki Ar-Ge çal›fl-

rin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, far-

Co-firing) - NetBioCof” isimli yeni

malar›n›n koordinasyonu, bilimsel

k›ndal›k yarat›lmas› ve gelece¤in Ar-Ge

bir proje bafllat›ld›.

ve teknolojik stratejilerin gelifltiril-

alanlar›n›n belirlenmesi amaçlan›yor.

TÜB‹TAK
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Marmara

TÜB‹TAK Bursunu
Almaya Hak
Kazananlar
Belli Oldu

TÜB‹TAK Merkez ve
Enstitüler Stratejik
Planlama Çal›flmas›
Yap›ld›

TÜB‹TAK’›n, do¤a bilimleri ve sos-

TÜB‹TAK Popüler
Bilim Kitaplar› Seçme
ve De¤erlendirme
Kriterleri Çal›fltay›
Yap›ld›

yal bilimlerin, bilim insan›na özellikle gereksinim duyulan temel

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›

alanlar›nda, 2005-ÖSS'de ilgili pu-

Seçme ve De¤erlendirme Kriterle-

an türünde ilk 5 bine giren ö¤renci-

ri Çal›fltay› 27 Ekim 2005 tarihin-

lere verece¤i karfl›l›ks›z bursu alma-

de TÜB‹TAK Binas›’nda yap›ld›.

ya hak kazananlar belli oldu.

Kurumsal Geliflim Ofisi ve Popüler Bilim Kitaplar› ‹flletme Müdür-

Say›sal a¤›rl›kl› puan türüne göre

lü¤ü taraf›ndan düzenlenen çal›fl-

197, eflit a¤›rl›kl› puan türüne göre

tayda, TÜB‹TAK yetkililerinin yan› s›ra üniversite, kamu ve özel

252 ve sözel a¤›rl›kl› puan türüne
TÜB‹TAK Merkez ve Enstitüler
göre 2 olmak üzere toplam 451 ö¤Stratejik Planlama Çal›flmas›, 8
renci, Ekim 2005 tarihinden itibaKas›m 2005 tarihinde TÜB‹TAK
ren burs almaya hak kazand›.
Mustafa ‹nan Salonu’nda yap›ld›.
Kurumsal Geliflim Ofisi taraf›nBurs almaya hak kazanlar›n
dan yürütülen çal›flmaya, TÜB‹alanlara göre da¤›l›m›;
TAK üst yönetimi, merkez ve ens-

biyoloji: 2
fizik: 12

titülerin yöneticileri ile stratejik

kimya: 2

planlama ile ilgili kurum çal›flan-

matematik: 92

lar› kat›ld›. Çal›flmada, Stratejik

moleküler biyoloji ve genetik: 89
felsefe: 1

Planlama hakk›nda genel bilgiler

iktisat: 227

verildi, Türkiye’nin Bilim ve Tek-

psikoloji: 21

noloji Stratejisi ile TÜB‹TAK Stra-

sosyoloji: 3

tejik Planlama çal›flmalar› hakk›n-

tarih: 2

da sunumlar yap›ld›. Merkez ve
Enstitü yetkilileri de stratejik

Üniversitelere göre da¤›l›m›;
Ankara Üniversitesi: 1

planlama konusunda birimlerinde
yap›lan çal›flmalar ve gelece¤e yö-

Bilgi Üniversitesi: 1
Bilkent Üniversitesi: 69

nelik planlar hakk›nda çeflitli bil-

Bo¤aziçi Üniversitesi: 201

giler verdi.

sektörden kat›l›mc›lar yer ald›.
Çal›fltay›n ilk oturumunda TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› hakk›ndaki genel görüfller paylafl›ld›.
‹kinci oturumda, gruplar halinde
çal›flan

kat›l›mc›lar,

öncelikli

Ege Üniversitesi: 1

alanlar ve kitap seçme ve de¤er-

Fatih Üniversitesi: 10

Program kapsam›nda Kurumsal

Galatasaray Üniversitesi: 15
‹TÜ: 9,

Geliflim Ofisi, Merkez ve Enstitü

Koç Üniversitesi: 19

yetkilileri taraf›ndan baz› çal›flma-

ODTÜ: 166

lar yap›lacak ve bu çal›flmalar Ara-

TOBB: 16

lendirme kriterleri ile ilgili önerilerde bulundular.

l›k ay›nda düzenlenecek olan top-

Yeditepe Üniversitesi: 1

lant›da incelenecek.
Ayr›nt›l› bilgi için:

http//www.tubitak.gov.tr/bayg
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi

MALZEME ENST‹TÜSÜ (ME)

FEG-SEM Laboratuvar›

X- Ifl›n› Spektrometre Laboratuvar›

Araflt›rma

mak, bu çözümlerin uygulanmas›-

Merkezi bünyesinde bulunan Mal-

n› temine çal›flmak”t›r. ME görev-

zeme Enstitüsü, Türkiye’de “Mal-

leri de “yurt içinde ve yurt d›fl›nda

zeme Bilimi ve Teknolojileri” alan-

malzeme teknolojileri alanlar›nda

lar›n› gelifltirmek ve yayg›nlaflt›r-

araflt›rma ve çal›flma yapan kuru-

mak üzere Ar-Ge çal›flmalar› yap-

lufllarla iflbirli¤i yaparak, araflt›r-

mak, üniversiteler, yurt içi ve yurt

mac›lar› ve teknik personeli e¤it-

d›fl› araflt›rma kurulufllar›, kamu

mek, Türkiye’de malzeme tekno-

ve özel sektör kurum ve kurulufl-

lojileri çal›flma alanlar›n› gelifltir-

lar› ile ortak projeler haz›rlamak

mek ve yayg›nlaflt›rmak üzere ka-

ve yürütmek amac›yla kuruldu.

mu ve özel sektör kurulufllar›n›n

TÜB‹TAK

Marmara

ihtiyaç duydu¤u araflt›rma-gelifltirME’nin misyonu “Ulusal sürdürülebilir kalk›nma hedefleri do¤rultusunda ve dünyadaki geliflmelere

me ve uygulama proje çal›flmalar›
yapmak konusunda referans merkezi olmak”d›r.

ME Stratejik ‹fl
Birimleri (S‹B)
1. Seramik, Kaplama,
Elektromanyetik-Elektronik
Malzemeler, Sensör ve Metal
Teknolojileri
n Seramik Teknolojileri:
‹leri seramikler, endüstriyel seramikler, arkeolojik seramikler; ‹leri
seramik süreç teknolojileri; Seramik nano-parçac›k teknolojileri;
Elektronik seramikler; Çok ifllevli
seramikler; Prototip ürün tasar›m›
ve pilot üretim.

paralel olarak malzeme teknolojileri alan›nda, öncelikle Türk Sana-

‹nsan Kaynaklar›

n ‹fllevsel Kaplama Teknolojileri:

yii’nin teknolojik yetene¤ini yük-

Toplam 91 enstitü personelinin %46’s›

Ormoser, ormosil esasl› kaplama-

seltme ve ihracata yönelik rekabet

araflt›r›c›, %37’si teknisyen, %5’i des-

lar ve sol-jel teknolojileri; ‹fllevsel

gücünü art›rmaya dönük araflt›rma

tek eleman› ve %3’ü de yöneticidir.

özellikli, tasarlanm›fl organik ve

yapmak, teknik ve teknolojik so-

Araflt›r›c›lar›n uzmanl›k düzeyine göre

kompozit kaplamalar, hibrid kap-

runlar›n› ortaya koymak, çözmek

da¤›l›m› ise %23 doktora, %15 yüksek

lamalar; Optik kaplamalar; Sol-jel

ve/veya çözülmesine yard›mc› ol-

lisans ve %8 lisans fleklindedir.

yöntemiyle nano boyutlu toz sen-
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
tezi, ak›ll› (smart) malzeme sen-

minyum levha, folyo ve profil kali-

n TM (Tahribats›z Muayene)-

tezlenmesi.

tesini iyilefltirme, alüminyum s›v›

Akustik Teknolojileri:

metal haz›rl›k ifllemleri-iyilefltirme

Akustik teknolojileri; Su-alt› akus-

n Elektromanyetik-Elektronik

ve gelifltirme, alüminyum tane kü-

ti¤i, sonar sistemleri; Ultrasonik

Malzemeler:

çültücü amaçl› ön alafl›mlar›n üre-

sistemler, tasar›m, modelleme ve

Mikrodalga ve mm dalga band› to-

tim teknolojisinin gelifltirilmesi,

uygulamalar; Tahribats›z Muayene

mografi; Radar teknolojileri; Dif-

alüminyum yar›-kat› dövme tek-

Teknikleri: Sertifikal› TM hizmetle-

raksiyon mikrodalga tomografi

nolojisinin gelifltirilmesi, alümin-

ri, e¤itim ve seminerler, TM de¤er-

sistemleri; GPR teknolojisi; Gü-

yum döküm kompozitlerinin ge-

lendirme ve yeni TM teknolojileri.

venlik ve anti-terör için gelifltiril-

lifltirilmesi, alüminyum h›zl› kat›-

mifl malzeme ve sistemler.

laflt›rma teknikleri alan›nda Ar-Ge

3. Teknolojik Destekler

projeleri ile, flaks ve alüminyum

n Mikroyap›sal metalografik incele-

n Sensör Teknolojileri:

dökümhane sarflar› karakterizas-

me, tan›mlama ve hasar analizleri.

Alg›lay›c› malzemelerin tasar›m ve

yonu, iyilefltirme, gelifltirme, ala-

n Elektron mikroskop teknikleri

sentezi; Transdüser teknolojileri;

fl›m haz›rlama, genel alüminyum

(TEM, SEM, HRTEM): Malzemele-

Biyo/kimyasal sensörlerin tasar›m

metalurjisi alanlar›nda endüstriyel

rin mikroyap›sal tan›mlamalar›;

sentez ve gelifltirme teknolojileri;

hizmetler.

Nano-yap› tan›mlama; AFS (Atomic Force Microscopy) teknikleri

Örüntü tan›ma yöntemleri ve sensör dizisi uygulamalar›.

n Döküm Teknolojileri:
Döküm ve hassas döküm teknolo-

n Metal Teknolojileri:

jileri; Ergitme ve vakum ergitme;

Magnezyum teknolojileri; Çelikler

Demir ve Demir-d›fl› esasl› alafl›m,

ve prosesler; Özel nitelikli alafl›m-

süperalafl›m, paslanmaz çelik ala-

lar ve ürün gelifltirme; Metal ya-

fl›m gelifltirme; Prototip ürün tasa-

p›flt›rma teknikleri, Mikroyap›sal

r›m› ve pilot üretim.

n X-›fl›nlar›: XRD ve XRF analizleri.
n Mekanik test, triboloji ve ›s›l ifllem teknikleri; Yüksek s›cakl›k
mekanik özellik test, analiz ve tan›mlamalar›; Is›l özellikler
n Mekanik atölye hizmetleri (Üniversal tezgahlarda talafll› flekillendirme, CAD/CAM ve CNC tezgah-

ve nano-yap›sal tan›mlama; Toz

larda iflleme)

metalurji ve enjeksiyon kal›plama,

n Nanoteknoloji-Kompozit

süreçleri ve metalik nano-parçac›k

Teknolojileri:

teknolojileri; Fiziksel ve mekanik

Yüksek performans elyaf takviyeli

metalurji, plastik flekil verme ve

polimer

›s›l ifllem; CAD/CAM tasar›m, e¤i-

Kompozit süreçler, tasar›m ve ta-

tim ve hizmetleri; Prototip ürün

n›mlama, ürün gelifltirme; Karbon-

tasar›m› ve pilot üretim.

karbon kompozitler; Seramik mat-

ME Laboratuarlar›

n Seramik test, analiz ve tan›mlamalar.
n Lazer ve optik spektral yöntemler-

matrisli

kompozitler;
le süreç, test, analiz ve tan›mlama.

riksli kompozitler; Aktif karbon

n Elektron Mikroskop Labora-

2. Alüminyum, Döküm,

mikrokürecik üretim, sentez ve uy-

tuar›’nda mikroyap› karakterizas-

Nanoteknoloji-Kompozit ve

gulamalar›; Karbon nanotüpler;

yonu, kaplama morfolojisi/ara yü-

TM-Akustik Teknolojileri

Nano yap›l› malzemeler, ak›ll›/inte-

zey incelemeleri, hasar analizleri,

n Alüminyum Süreç

lijent malzeme sistemleri; Nano

mikro-kimyasal analizler (kalita-

Teknolojileri:

teknolojik sistemler, tasar›m, ta-

tif/yar› kantitatif), görüntü analiz

Alüminyum levha, folyo ve profil

n›mlama, sentez ve süreçler; Proto-

ifllemleri çal›flmalar› kapsam›nda

üretimi için proses gelifltirme, alü-

tip ürün tasar›m› ve pilot üretim.

hizmet verilmektedir.
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
n Metalografi ve Hasar Analiz La-

dirmeleri çal›flmalar› kapsam›nda hiz-

Malzeme Enstitüsü

boratuar›’nda optik metalografi,

met verilmektedir.

çal›flmalar›n› pazarlamaya haz›r

kantitatif metalografi, replika uygula-

n Seramik Test ve Tan›mla-

ürünleri ve sanayicinin

malar›, makroskopik incelemeler, ha-

ma/Toz Metalürjisi Laboratua-

kullan›m›na haz›r durumdaki tek-

sar analizleri çal›flmalar› kapsam›nda

r›’nda lazer flash yöntemi ile ›s›l ya-

nolojiler ile de

hizmet verilmektedir.

y›nma (thermal diffusivity) ölçümü,

sürdürmektedir. Bu ürünler;

n Mekanik Testler ve Is›l ‹fllemler

yüksek s›cakl›k e¤me testi-HMOR

n Alümina Esasl› Seramik

Laboratuar›’nda oda s›cakl›¤› ve

testi, kuru/yafl elek analizi, porozite

Potalar:

yüksek s›cakl›kta çekme basma de-

ölçümü ve porozite boyut da¤›l›m›

‹leri seramik malzemeler toklu¤u,

neyleri, sertlik, afl›nma, e¤me, çentik

belirlenmesi (cival› porozimetre ile),

sertli¤i, ›s›l floka dayan›m› ve kimya-

darbe deneyleri, vicat yumuflama s›-

BET ile tek noktal› birim yüzey alan›

sal korozyona karfl› direnci gibi özel-

cakl›¤› tayini, e¤mede yumuflama s›-

ölçümü, tane irilik da¤›l›m› analizi

likleri nedeni ile çeflitli yerlerde kulla-

cakl›k tayini, derin çekme deneyleri,

(X- ›fl›n› sedigrafi ile), lazer tekni¤i ile

n›lmaktad›r.

ekstrüzyon ve haddeleme çal›flmalar›

mikronalt› tane boyutu analizi

n Alümina Esasl› Z›rh ve

ve laboratuar ölçe¤inde ›s›l ifllem ça-

(0.005 – 5 mm), mastersizer lazer

Afl›nmaya Dayan›kl› Plakalar:

l›flmalar› gerçeklefltirilmektedir.

tekni¤i ile tane boyut analizi, termal

Balistik korumaya yönelik tüm uygu-

n Tahribats›z Muayene Labora-

floka dayan›kl›l›k tayini, su emme

lamalarda yayg›n olarak kullan›lan

tuar›’nda radyografi (X- ve Co-60 a

miktar› tayini, kuruma ve piflirme

seramik plakalar genellikle alümina

›fl›nlar›yla), ultrasonik, manyetik par-

küçülmesi tayini, kuru ö¤ütme, atri-

esasl›d›r. Saf ve katk›l› alümina tozla-

çac›klar, penetrant, girdap ak›mlar›

törde ö¤ütme, afl›nma deneyi (uç ve

r› ve yerli alümina kaynaklar› de¤er-

yöntemleriyle endüstriyel hizmet ve

disk veya bilya ve disk yöntemiyle)

lendirilerek üretilen z›rh plakalar›,

Ar-Ge, befl temel TM yönteminde

(numune haz›rlama hariç) çal›flmala-

gerçek ortamlarda kullan›lm›fl ve test-

EN-473’e göre seviye I, II, III kursla-

r› kapsam›nda hizmet verilmektedir.

leri yap›lm›flt›r. Sonuçlar ithal ürün-

r›, fiberscope ile endoskopi, çatlak

n DTA, TGA – Manyetik Özellik-

lerle k›yaslanm›fl ve yerli hammadde-

derinli¤i ölçümü, elektrik iletkenli¤i

ler Laboratuar›’nda TGA; malze-

lerle bile eflde¤er veya daha iyi kalite

ölçümü, akustik emisyon, C-Scan ul-

melerin bozunma s›cakl›¤› tayini,

de ürünler üretilmifltir.

trasonik, ultrasonik transducerlerin

a¤›rl›k kayb› analizi, DTA; endoter-

n Darbeli Lazer Ifl›n›

tasar›m ve üretimi çal›flmalar› kapsa-

mik ve egzotermik reaksiyonlar›n in-

Dönüfltürücüsü:

m›nda hizmet verilmektedir.

celenmesi, erime s›cakl›¤›, cams› ge-

Darbeli k›z›lötesi lazer radyasyonu-

n X-Ifl›nlar› Laboratuar›’nda inor-

çifl, ›s› kapasitesi, kristallenme s›cak-

nun (900 - 1360 nm) spektrumun

ganik malzemelerde kristalografik ya-

l›¤› tayini, Manyetik Özellikler; silisli

görünebilir alana (450 - 680 nm) dö-

p›n›n tan›mlanmas›na yönelik (kalita-

saçlarda watt kayb› ölçümleri çal›fl-

nüfltürülmesi özel bir yöntemle ve

tif faz (mineralojik) analizleri, böbrek

malar› kapsam›nda hizmet verilmek-

özel malzeme zerrecikleri kaplanm›fl

tafl› analizleri, XRD patern çekimleri),

tedir.

saydam zemin kullan›larak gerçeklefl-

kat› malzemelerde element tan›mlan-

n Mekanik Atölyesi’nde hassas dö-

tirilebilir.

mas›na yönelik (kalitatif element ana-

küm mum kal›b›, seramik ekstrüzyon

n Döküm Filtresi:

lizleri, yar› kantitatif-standarts›z (O-

kal›b›, seramik enjeksiyon kal›b›, toz

Döküm teknolojisinde etkin filtrele-

U)) element analizleri, tam kantitatif

metalurji pres kal›b›, ultrasonik prob

me ifllemi yapabilmek için SiC esasl›

element analizleri çal›flmalar› kapsa-

parçac›klar›, kalibrasyon test bloklar›

seramik köpük döküm filtresi üretil-

m›nda hizmet verilmektedir.

yap›m›, CNC dik iflleme merkezi,

mektedir.

n Kaplama ve Korozyon Labora-

CAD-CAM, elektroerozyon, torna ve

tuar›’nda boya fiziksel ve korozyon

freze gibi tezgah çal›flmalar› kapsa-

testleri, kaplama testleri ve de¤erlen-

m›nda hizmet verilmektedir.
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n Elektronik ve Manyetik

n Kimyasal Gaz Adsorplay›c›

prob, ultrasonik dalgalar› gönderme

Seramikler:

Temizleme ve

ve/veya alma görevi yapan, bir veya

Küçük elektrik motorlar›, dolap ka-

Dekontaminasyon Tozu (T-1):

daha çok say›da ultrasonik kristal ih-

paklar›, oyuncaklar gibi çeflitli yerler-

Yerli olarak bulunabilen do¤al bir kil

tiva eden elektromekanik cihazd›r.

de kullan›lan baryum ve stronsiyum

mineralinin üzerinde aktiflefltirme ça-

n Yüzeyalt› Tomografi

esasl› isotropik sert ferrit üretimi ya-

l›flmalar› yap›larak mikro gözenekli

Sistemi Prototipi:

p›lmaktad›r.

ve kimyasal gazlar› absorbe edici

‹ki boyutlu bir taray›c›yla çal›flan bu

n Ekstrüzyon Yöntemi ‹le

özelli¤e sahip tozlar elde edilmifltir.

sistem yeralt›nda bulunan döflenmifl

Seramiklerin fiekillendirilmesi:

n Kurtarma ve Güvenlik Radar›

su borusu, kablo gibi gözle görülme-

Prototipi:

si mümkün olmayan fakat yerlerinin

Y›k›nt› alt›nda kalm›fl canl›lar›n tespit

tespit edilmesi gereken cisimlerin,

edilip kurtar›lmas› için özel olarak di-

tahribats›z olarak kesit görüntülerini

zayn edilmifl bir radar sistemidir.

her yükseklik için ayr› ayr› tespit ede-

n Mikrodalga Tahribats›z

bilmektedir.

Muayene Tomografi Prototipi: Beton
gibi dielektrik malzemelerde bulunan

Malzeme Enstitüsü’nün

hatalar› tahribats›z olarak test eden

Gerçeklefltirdi¤i

bu mobil prototip bir dizüstü bilgisa-

(Tamamlanm›fl ve Sürmekte

yar› içinde yer alan bir mikrodalga

Olan) Projelerden Örnekler

ünitesi, kontrol ve veri iflleme yaz›l›mlar› ve donan›m› ve al›c› ve verici
anten sisteminden oluflmaktad›r.

n

‹znik Çinilerinin Üretim Teknolojile-

rinin Araflt›r›lmas› ve Optimizasyonu

n Seramik Enjeksiyon Kal›plama

n

Mikrodalga Tespit Radar› Projesi

Ürünleri:

n

Yüzey-alt› Mikrodalga Görüntüleme

Enjeksiyon Kal›plama Teknolojisi
farkl› boyutlarda ve karmafl›k flekilli

Sistemi Projesi
n

Gaz Türbini By-Pass Kovan› Geliflti-

rilmesi

Merkezde mevcut olan 120 ton ba-

seramik parçalar›n üretiminde kulla-

s›nç kapasiteli ekstrüzyon pres ile

n›lmaktad›r. Konu ile ilgili altyap› ve

n

Büyük Boyutlu Wear Bar Gelifltirilmesi

çaplar› 5-65 mm olan, kal›p dizay-

bilgi birikimi mevcut olup afl›nma di-

n

Sismik Güçlendirme Amaçl› Kom-

n›na

ba¤l› olarak istenilen kesit

renci yüksek nozüller, ateflleme sis-

pozit Malzeme Dizayn› ve Üretim Pa-

konfigürasyonunda ürünler (örne-

temlerindeki izolasyon parçalar›,

rametrelerinin Belirlenmesi

¤in içi dolu veya bofl borular, çok

elektrostatik toz boya sistemlerinde

delikli borular, bal pete¤i yap›s›nda

kullan›lan seramik parçalar üretil-

borular, her çeflit profiller) üretile-

mektedir.

bilmektedir.

n Toz Metalurjisi Ürünleri:

ve Dökümü

n Gözenekli Seramikler:

De¤iflik boyut ve flekillerdeki yüksek

n

Do¤al hammaddeler kullan›larak

afl›nma direnci gösteren WC esasl›

çalar›

gözenekli seramik üretimi gerçek-

parçalard›r.

n

Özel ‹mal Alafl›m Malzeme Üretimi

lefltirilmektir. Bu tür gözenekli sera-

n Ultrasonik Muayene

n

Sol Jel Yöntemi ‹le ‹fllevsel Kaplama

mikler, yüksek s›cakl›klara dayana-

Transduserleri:

Gelifltirilmesi

bilmekte ve genellikle %10-45 ara-

Transduserler (problar) ultrasonik

n

s›nda de¤iflen oranlarda gözenek

muayene elemanlar› içinde önemli

metre Cihaz› Gelifltirilmesi ve Uygu-

içermektedirler.

yer tutan bir parçad›r. Tan›m olarak

lamalar›

n

Alüminyum Folyolar›n Sol-Jel Yön-

temi ile Hibrid Kaplanmas›
n

Magnezyum Alafl›mlar›n›n Ergitme
Hamitabat Santrali Gaz Türbin Par-

Konfokal Raman Mikro-Spektro-
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SSM-2005 Uluslararas›
Savunma Sanayii
Konferans› Düzenlenecek

“Technology Foresight for
Organizers” E¤itimi Düzenleniyor
TÜB‹TAK ile Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat›

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›'n›n kuruluflunun 20. y›l› nede-

(United Nations Industrial Development Organization-UNI-

niyle, 14-15 Kas›m 2005 tarihlerinde "SSM-2005 Uluslarara-

DO) taraf›ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n finansman› ve

s› Savunma Sanayii Konferans›" düzenlenecek.

T‹KA’n›n katk›lar›yla 21-25 Kas›m 2005 tarihlerinde “Technology Foresight for Organizers-Organizatörler için Teknolo-

Yurtd›fl›ndan savunma sanayii alan›nda faaliyet gösteren sa-

ji Öngörüsü” konulu e¤itim çal›flmalar› düzenleniyor.

vunma sanayii flirket yetkililerinin yan› s›ra bu alanda faaliyet
gösteren Türk savunma flirketlerinin yöneticilerinin kat›laca¤›

TÜSS‹DE Gebze Tesislerinde gerçeklefltirilecek olan e¤itime

konferans›n aç›l›fl›nda, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›, Genel-

Türkiye’nin yan› s›ra Orta Asya, Do¤u Avrupa ve Orta Do¤u

kurmay Baflkanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤› yöneticileri ile

ülkelerinden temsilciler kat›lacak.

TÜB‹TAK Baflkan Yrd. Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN yer alacak.
Teknoloji öngörüsü tekniklerinin tan›t›laca¤› e¤itimde kat›Konferansta, Müsteflarl›¤›n halen üzerinde çal›flt›¤› ve Tür-

l›mc›lara, ülkelerinin teknolojik geleceklerini çizmek için ge-

kiye savunma sanayini yak›ndan ilgilendiren konular ele al›-

rekli donan›mlar›n kazand›r›lmas› hedefleniyor.

nacak. ‹ki gün sürecek olan Uluslararas› Savunma Sanayii Konferans›'nda, AB Savunma Kurumlar› Politikalar›, Dün-

Vizyon 2023 çal›flmalar› kapsam›nda edinilen bilgi ve tecrü-

yada Savunma Sanayii Alan›nda Yap›sal De¤ifliklikler, En-

beler ›fl›¤›nda UNIDO ile ortaklafla düzenlenen e¤itimin bu

tegre Tedarik Yönetimi, Savunma Sektöründe Üniversiteler,

y›l üçüncüsü düzenlenecek.

Araflt›rma Kurumlar› ve Sanayi ‹liflkileri, TSK ‹çin Savunma
Teçhizat› Tedari¤inde Yurt ‹çinden Karfl›lanma Oran›n›n

Toplant›lardan ilki 2003 y›l›nda Ankara TÜB‹TAK B‹LTEN

Art›r›lmas› ve Savunma Sanayiinde ‹hracat konular› ele al›-

tesislerinde, ikincisi de 2004 y›l›nda TÜSS‹DE Gebze Tesis-

nacak. Konferans kapsam›nda 15 Kas›m günü düzenlenecek

lerinde yap›lm›flt›.

Savunma Sektöründe Üniversiteler, Araflt›rma Kurumlar› ve
Sanayi ‹liflkileri konulu panele, TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›-

E¤itim çal›flmalar›n›n 21 Kas›m 2005 tarihinde yap›lacak olan

s› Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN konuflmac› olarak kat›lacak ve

aç›l›fl törenine TÜB‹TAK yöneticilerinin yan› s›ra Sanayi ve Ti-

Ulusal Kamu Araflt›rma Programlar› ve Ulusal Savunma

caret Bakanl›¤› temsilcileri ve programa destek veren Macaris-

Araflt›rma Programlar› hakk›nda bilgi verecek.

tan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti yetkilileri kat›lacak.

Popüler Bilim Kitaplar›’n›n 206’nc› kitab› okuyucusuyla bulufltu:

“Çevremizdeki Fizik”
En k›sa tan›m›yla fizik, çevremizdeki

“Çevremizdeki Fizik” kitab›, genç

do¤a olaylar›n› inceleyen bilim dal›d›r.

düflünürleri basit sorulara yönlen-

‹nsanlar do¤duklar› andan itibaren

dirmeyi ve geçmiflte bu tür sorular›n

çevrelerini incelemeye ve sorular sor-

yan›tlar›n› aram›fl olan bilim insan-

maya bafllarlar. “Gökyüzü neden

lar›n›n u¤rafl›lar›ndan küçük örnek-

mavi?” gibi son derece basit soru, bizi

ler vermeyi amaçl›yor.

elektromanyetik dalgalara, parçac›kdalga ikilemine, atomlar›n enerji

Naci BALKAN ve Ayfle EROL

düzeylerine ve nihayet kuantum meka-

taraf›ndan kaleme al›nan kitap, 9,00

ni¤inin kurallar›na ve uzay›n yap›s›na

YTL fiyatla sat›fla sunuluyor.

kadar giden yeni kavramlara tafl›r.
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k›sa k›sa...
k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

boratuar›’n› (ATAL) gezen LEHO-

20 Ekim 2005 tarihinde ATAL’› zi-

2006 y›l› Bilim, Hizmet ve

TAY, araflt›rmac›larla görüflerek

yaret etti. Laboratuvarlar ve

Teflvik Ödülleri ile TÜB‹TAK-

fikir al›flveriflinde bulundu ve US-

metodlar hakk›nda çeflitli bilgi-

TWAS Teflvik Ödülü için baflvuru

DA/ARS laboratuvar› ve kullan-

ler veren WOODS, ATAL’›n for-

süreci bafllad›.

d›klar› metodlarla ilgili çeflitli bilgi-

mulasyon ve safs›zl›k (impurity)

Ödül esaslar› ve ayr›nt›l› bilgi için:

ler aktard›. LEHOTAY, ATAL’›n ba-

çal›flmalar›ndan çok etkilendi¤i-

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

flar›lar›ndan ve hedeflerinden etki-

ni söyledi ve konu ile ilgili olas›

lendi¤ini ifade ederek USDA/ARS

iflbirliklerine olumlu bakt›klar›n›

k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

ile ATAL aras›nda iflbirli¤i bafllat›l-

belirtti.

Avusturya Büyükelçisi Marius

mas› konusunda istekli oldu¤unu

CALLIGARIS, 20 Ekim 2005 tari-

belirtti.

k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

TÜB‹TAK deste¤iyle dü-

hinde, Türkiye ve Avusturya aras›ndaki olas› bilimsel iflbirlikleri

k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

zenlenen “Yeni Bir Fikrim Var”

konusunda görüfl al›fl veriflinde

TÜB‹TAK Uluslararas› Bilim

Proje Yar›flmas›’n›n ödül töreni 9

bulunmak üzere TÜB‹TAK Bafl-

ve Araflt›rma Günleri kapsam›n-

Kas›m 2005 tarihinde Arçelik Ça-

kan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi’i

da Ankara’da bulunan Institute

y›rovas› ‹flletmesi Konferans Sa-

ziyaret etti.

for Reference Materials and

lonu’nda yap›ld›. TÜB‹TAK Bafl-

Measurements-IRMM

Baflkan

kan Dan›flman› Prof. Dr. Mustafa

Yard›mc›s› Prof. Elke ANKLAM, 18

TAN törende yapt›¤› konuflma-

Ekim 2005 tarihinde ATAL’› ziya-

da TÜB‹TAK’›n ö¤rencilere, ö¤re-

ret etti. ATAL’›n metod gelifltir-

tim üyelerine, Ar-Ge mühendis-

me ve validasyon çal›flmalar›n-

lerine yönelik destekleri hakk›n-

dan etkilendi¤ini dile getiren

da bilgi verdi ve yar›flmaya kat›-

Prof. ANKLAM’›n ziyareti s›ras›n-

lan ö¤rencileri kutlad›. Yar›flan

da, acrylamide konusunda iflbirli-

117 proje aras›ndan Yenilikçi Tek-

¤i yapmak için 2006’da IRMM’de

noloji dal›nda ODTÜ’den Ayfle

toplanma karar› al›nd› ve çeflitli

YEN‹LMEZ, Endüstriyel Tasar›m

seminerler düzenlenmesi konu-

Dal›nda da ODTÜ’den Cihangir

sunda görüflüldü. Prof. ANKLAM

ÜNLÜTÜRK birinci oldu.

k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

metod gelifltirme ve validasyo-

ABD Tar›m Bakanl›¤›, Tar›m

nu konular›nda ATAL ile iflbirlikle-

Araflt›rma Servisi (United States
Department

of

rine s›cak bakt›klar›n› söyledi.

Agriculture/

Agriculture Research Service-

k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa... k›sa k›sa...

Prof.

Birleflmifl Milletler G›da ve

Dr. Steven J. LEHOTAY, 26 Eylül

Tar›m Örgütü’nün (Food and

2005 tarihinde TÜB‹TAK Baflkan

Agriculture Organisation-FAO)

Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer ANLA-

belirledi¤i özellikler konusunda

⁄AN’› ziyaret etti. Ziyaretin ar-

bilgi vermek üzere Türkiye’ye

d›ndan Ankara Test ve Analiz La-

gelen Prof. Thomas S. WOODS,

USDA/ARS)

temsilcisi
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