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2005 Y›l› Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri Sahiplerine Verildi
TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri ile TÜB‹TAK-TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler
Akademisi) Teflvik Ödülü, Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K’in kat›l›m›yla, 28
Aral›k 2005 tarihinde, TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle
sahiplerine verildi.
nuflmas›nda, “TÜB‹TAK olarak bu
anlay›flla, bilim insanlar›m›za destek
vermek için öteden beri sürdürdü¤ümüz programlar› çeflitlendirdik, güçlendirdik” dedi.
Bilim insan›na verilen destek ve
de¤erin toplumumuz için hayati
bir önem tafl›d›¤›n› söyleyen YET‹fi, “Bize düflen, ço¤u kere biz fark
etmeden bilgimizi ço¤altan, anlay›fl›m›z› berraklaflt›ran, hayat›m›z› kolaylaflt›ran bu özel insanlar›n de¤eriTörende, Avrupa Birli¤i taraf›ndan

Stratejisinin, 2010’a kadar ülkemi-

ni kendimize ve insanlar›m›za hat›r-

her y›l verilen Descartes Ödülü’ne,

zin performans›n› dünya ortalamas›-

latmak, ö¤retmek, göstermektir. TÜ-

bu y›l, içinde bulundu¤u EXEL Pro-

n›n üzerine ç›kartmay› amaçlad›¤›n›

B‹TAK’›n bu ödüllerle yapmaya ça-

je Ekibi ile birlikte, fizik dal›nda la-

kaydederek bilim insan› yetifltirme

l›flt›¤› da budur. Çünkü bilimin, bilim

y›k görülen Bilkent Üniversitesi ö¤-

ve gelifltirmenin, bu stratejinin te-

insan›n›n de¤eri bilindikçe bilim ve

retim üyesi Prof. Dr. Ekmel ÖZ-

mel hedeflerinden biri oldu¤unu

teknoloji de¤er kazan›r, ancak o za-

BAY’a da TÜB‹TAK Baflkan Vekili

söyledi. Araflt›rma alan›na verilen bu

man toplum yükselir, yücelir” diye

Prof. Dr. Nüket YET‹fi taraf›ndan bir

önemin tesadüfi veya geçici bir

konufltu.

plaket sunuldu.

önem olmad›¤›n› vurgulayan Prof.
Dr. YET‹fi, araflt›rman›n sayg›nl›k,

Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hü-

TÜB‹TAK Teflvik ve TÜB‹TAK-

üretim, kalite ve refah demek oldu-

seyin ÇEL‹K konuflmas›nda Tür-

TWAS Teflvik ödülünü kazanan bi-

¤unu belirtti. Ar-Ge’ye verilen kay-

kiye'nin her geçen gün geliflti¤ini,

lim insanlar›, ödüllerini TÜB‹TAK

naklar›n, 3-5 y›ldan bafllayarak ül-

1 üniversiteyle kurulan Cumhuri-

Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ab-

keye insan kalitesi, üretim gücü ve

yet'in bugün 24'ü vak›f olmak üze-

dullah ATALAR, Bayram MEC‹T ve

siyasi sayg›nl›k olarak geri dönece¤i-

re 77 üniversitesi bulundu¤unu

Prof. Dr. fiefik SÜZER’den, Bilim

nin alt›n› çizen Prof. Dr. YET‹fi, bu

söyledi. Bilim adamlar›n›n say›s›n›n

Ödülü’nü kazanan bilim insanlar›

konuda temel bilimlerin önemine

da artt›¤›n› vurgulayan Bakan ÇE-

da ödüllerini Milli E¤itim Bakan›

de¤indi. Prof. Dr. Nüket YET‹fi ko-

L‹K, üniversitelerde 80 bine yak›n

Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K’den ald›-

akademik personelin görev yapt›¤›-

lar. TÜB‹TAK Hizmet Ödülü ise bu

n›, ancak bu say›n›n Türkiye'nin ta-

y›l verilmedi.

rihi misyonu aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
yeterli olmad›¤›n› belirtti.

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi törende yapt›¤› konufl-

Avrupa, Orta Ça¤ karanl›¤›n› yaflar-

mada, Ulusal Bilim ve Teknoloji

ken do¤u dünyas›n›n bilimde çok
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2005 Y›l› Descartes Ödülüne
Lay›k Görülen Prof. Dr. Ekmel
ÖZBAY’› TÜB‹TAK Kutlad›
daha iyi bir konumda oldu¤unu an-

Atatürk'ün ''Size bilimden baflka mi-

cak bugün, Avrupa'daki bilimsel

ras b›rakmad›m'' sözünü an›msatan

geliflmeler gündeme geldi¤inde geç-

Doç. Dr. ÇEL‹K, ekonomideki iyilefl-

miflteki baflar›larla övünme ve

melere paralel olarak bilim insanlar›-

avunman›n tercih edildi¤ini anlatan

na daha fazla kaynak ayr›labilece¤ini

ÇEL‹K, Ali Kuflçu, Harezmi ve El-

belirtti. Bilim alan›nda çal›flanlar›n

Cabir gibi kiflilerin bilime katk›lar›-

teflvik edilmesinin önemine de dik-

n›n Avrupal›lar taraf›ndan da kabul

kati çeken ÇEL‹K, bilimsel alanda

edildi¤ini dile getirdi. Türk bilimi-

baflar› elde edenlere daha fazla ödül

nin 13. yüzy›ldan sonra duraklama

verilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan her y›l veri-

devrine girdi¤ini ve ard›ndan geriledi¤ini kaydeden ÇEL‹K, Osmanl›

Törenin ikinci k›sm›nda, TÜB‹TAK

len Descartes Ödülüne, bu y›l, için-

medreselerinde müspet ilimlerin

Bilim Ödülü’nü kazanan bilim in-

de bulundu¤u EXEL (Exteding Elec-

''olsa da olur, olmasa da olur'' fleklin-

sanlar›, çal›flmalar›n› anlatan sunum-

tromagnetism through Novel Artifi-

de de¤erlendirildi¤ini, ezbercili¤e

lar yapt›.

cial Materials) proje ekibi ile birlikte,

dayal› bir e¤itimin yap›ld›¤›n› ancak
bu konuda hiç özelefltiri getirilme-

fizik dal›nda, Bilkent Üniversitesi ö¤2005 Y›l› TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve

retim üyesi ve Nanoteknoloji Arafl-

Teflvik ile TÜB‹TAK-TWAS Teflvik

t›rma Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Ek-

Ödüllerini kazanan bilim insanlar›

mel ÖZBAY lay›k görüldü.

flöyle s›ralan›yor:
Amac›, toplumun araflt›rmadan bekB‹L‹M ÖDÜLLER‹
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ahmet Ruhi MERMUT
Prof. Dr. O¤uz OKAY
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Hasan Mandal
Sa¤l›k Bilimleri
Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAfiER

lentilerini karfl›lamak, Avrupa vatandafllar›na bilimin günlük hayata
olan etkilerini göstermek, araflt›rmac›lar›n kendi ulusal s›n›rlar› ötesindeki araflt›rmac›larla ortak araflt›rma
yürütmesini teflvik etmek olan Des-

di¤ini söyledi. Geçmiflle övünerek
avunulmamas› gerekti¤ini vurgulayan Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr.
Hüseyin ÇEL‹K, sözlerine flöyle devam etti: ''Çocuklar›m›za, yeni nesillerimize tarihte elde etti¤imiz baflar›lar›, bilim alan›nda Türk insan›n›n
imza att›¤› baflar›lar› anlataca¤›z.
E¤er gayret gösterirsek, do¤ru strateji
belirlersek bunlar› biz de yapar›z. Onlar› küçüklük kompleksine kap›lmaktan kurtarmal›y›z. Geçmifli onlara ö¤retmeliyiz ama hayallerimizi hat›ralar›m›z›n önüne geçirmek zorunday›z.
Bundan dolay› Ar-Ge'ye hükümet olarak büyük destek veriyoruz.''

TEfiV‹K ÖDÜLLER‹
Temel Bilimler
Prof. Dr. Durmufl Ali DEM‹R
Prof. Dr. Emir Baki DENKBAfi
Prof. Dr. Mehmet Levent KURNAZ
Doç. Dr. Fikrettin fiAH‹N
Doç. Dr. ‹smail ÖZDEM‹R
Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Sabri Ar›k
Yrd. Doç. Dr. ‹smail LAZO⁄LU
Doç. Dr. Adnan M‹D‹LL‹
Doç. Dr. Osman PARLAK
Doç. Dr. Serpil SAYIN
Sa¤l›k Bilimleri
Prof. Dr. Sevtap ARIKAN
Yrd. Doç. Dr. Osman ÇEK‹Ç
Doç. Dr. ‹brahim KARNAK
Prof. Dr. Erdener ÖZER
Prof. Dr. Muharrem YAZICI

cartes Ödülleri, 2000 y›l›ndan bu
yana verilmektedir. Descartes Ödülleri, bilimi toplumla yak›nlaflt›rman›n yan› s›ra bilimsel e¤itim ve bilim
kültürünün de oluflumunu sa¤lamay› hedeflemektedir.
Descartes Ödülü sahibi Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY’a, 28 Aral›k 2005 tarihinde TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlenen Bilim,
Hizmet ve Teflvik Ödülleri Töreninde TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi taraf›ndan TÜB‹TAK

TÜB‹TAK-TWAS Teflvik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Cevdet U⁄UZ

Plaketi takdim edildi.
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Gelece¤in Bilim ‹nsanlar› Ödüllerini Ald›..
B‹LG‹SAYAR Dal›nda:
Alt›n Madalya:
Ahmet R›dvan DURAN n Mücahit TEMEL
Gümüfl Madalya:
Volkan C‹R‹K n Nevzat SEV‹M
Bronz Madalya:
Veli Melih B‹LEN n Salih EMRE n Özay DEM‹REZEN n Alphan YILMAZ n Emre TORAMAN
n

Bu¤ra TOMBUL

B‹YOLOJ‹ Dal›nda:
Alt›n Madalya:
Alp Bu¤ra BAfiAT n Enes Seyfullah KOT‹L
Gümüfl Madalya:
Mehmet TEKDEN n Gözde TUNCER n Onur
YÜZÜGÜLDÜ
Bronz Madalya:
Ecem Zeliha ERGÜN n Burak TUNÇ n Hakan

TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme

Bakan› Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K’in

TORUNLAR

n

Yunus Emre DEM‹RAY

n

Os-

man Efe EFEO⁄LU n Mehmet Neflet ÖZEL

Grubu (BAYG) taraf›ndan düzenlenen

kat›ld›¤› törenin aç›l›fl konuflmas›n›,

XIII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar› 9-13

BAYG Yürütme Komitesi Sekreteri

F‹Z‹K Dal›nda:

Aral›k 2005 tarihlerinde yap›ld›. XII-

Prof. Dr. Cemil ÇEL‹K yapt›.

Alt›n Madalya:
Caner NAZARO⁄LU n Ahmet DEM‹R n Me-

I. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda ma-

lih OKAN

dalya kazanan ö¤renciler, 13 Aral›k

Törenin aç›l›fl›nda, Temmuz ay›nda

2005 tarihinde TÜB‹TAK Feza Gürsey

Tayvan’da düzenlenen 37. Uluslarara-

Özgür TEK‹N

Konferans Salonu’nda düzenlenen tö-

s› Kimya Olimpiyat›nda Bronz Madal-

YAKÖKÜ n Mürsel KARADAfi

rende ödüllerini ald›.

ya kazanan Ayfle Burcu AKAY ö¤renci-

Bronz Madalya:

ler ad›na

Alper ÖZGÜRLÜK

bir konuflma yapt›. Ayfle

Gümüfl Madalya:
n

Ahmet GENÇ

n

n

Ahmet KA-

Olgun ADAK

Burcu AKAY’›n ard›ndan TÜB‹TAK

ÖRNEK

Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi,

MATEMAT‹K Dal›nda:

Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin

Alt›n Madalya:

ÇEL‹K ve Devlet Bakan› ve Baflbakan

Ahmet KABAKULAK

Yard›mc›s› Mehmet Ali fiAH‹N söz ald›.

ERUSLU

n

n

Onur

Hasan Hüseyin

Gümüfl Madalya:
Türkü ÇOBANO⁄LU
n

n

Batuhan KARAGÖZ

fieyhmus GÜLER n Suat AKBULUT

Bronz Madalya:
Metehan ÖZSOY
DEN

n

n

Ziya SARI

fiükrü Burç ERYILMAZ

n

n

Furkan ER-

Halenur KA-

ZAÇEfiME n Burak SA⁄LAM n Cafer Tayyar

Törende ayr›ca, X. Ulusal ‹lkö¤retim

YILDIRIM n Kubilay BEKTAfi

Matematik Olimpiyat›’nda dereceye

K‹MYA Dal›nda:

giren ö¤rencilere madalyalar›, 2005

Alt›n Madalya:

y›l› Uluslararas› Bilim Olimpiyatla-

Ahmet Selim HAN n Do¤ukan D‹KMEN

r›’nda Türkiye’yi temsil eden ö¤renci-

Gümüfl Madalya:
Abdullah Eslam ERDEM n Meryem TEHMEN

lere de plaketleri verildi.

n

XIII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›nda

‹lhan HEK‹MSOY

Bronz Madalya:

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›

madalya kazanan ö¤renciler flöyle s›-

Hande BOYACI

Mehmet Ali fiAH‹N ve Milli E¤itim

ralan›yor:

Esra TEHMEN n Erhan ERÖZ
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n

Yunus Emre fiENTÜRK

n

Gelenekselleflen Teknoloji Ödülleri’nin
Alt›nc›s› Sahiplerini Buldu…
XIII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›
‹ki aflamal› s›navlardan oluflan
Ulusal Bilim Olimpiyatlar›n›n ilk
aflamas›na bu y›l Türkiye geneli
ve K.K.T.C’den 8268 ö¤renci kat›ld›. 9-13 Aral›k 2005 tarihlerinde Ankara’da yap›lan 2. aflama s›navlar›na kat›lmaya 227 ö¤renci
hak kazand›. 13 Aral›k 2005 tarihinde düzenlenen törende Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Matematik,
ve Kimya dallar›nda yap›lan s›navlar›n sonuçlar› aç›kland›.

TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD taraf›ndan ülkemizde yarat›c› düflünceyi yenilikçi ürüne dönüfltürme çabalar›n› özendirmek, Türk sanayii ürünlerinin dünya pazarlar›nda rekabet gücünü
art›rma çabalar›na katk› sa¤lamak amac›yla oluflturulan Teknoloji Ödüllerinin alt›nc›s›, 6 Aral›k 2005 tarihinde ‹stanbul Kadir Has Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçeklefltirilen VI.
Teknoloji Kongresi’nin ard›ndan düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.
Büyük Ödül kategorisinde, befl finalist aras›ndan “Kemik erimesi tedavisinde kullan›lan
alendronat için gelifltirilen üretim prosesi” projesi ile Eczac›bafl› Özgün Kimyasal Ürünler
San.ve Tic. A.fi. al›rken, ayn› kategoride Jüri Özel Ödülü “PRC-9651 yaz›l›m tabanl› telsiz
(Software Radio)” projesi ile Aselsan’›n oldu.

Lise ö¤renimlerinin son s›n›f›nda

Baflar› Ödülü kategorisinde ise, on finalist aras›ndan Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi San.

okumakta iken madalya kazanan

Tic. A.fi. “So¤uk bandaj” projesi ile birinci olurken, Sistem Teknik Endüstriyel Elektronik Sis-

ö¤rencilere, temel bilimler bö-

temler San. ve Tic. Ltd. fiti. “Genel amaçl› vakum ›s›l ifllem f›r›n›” projesiyle ikincilik, Örnek

lümlerine kay›t yapt›rd›klar› tak-

Makine San. Tic. Koll. fiti. de “‹plik fliflirme makinesi” projesi ile üçüncülük ödülünü ald›.

dirde TÜB‹TAK bursu veriliyor.
Bu seneki temas› “AB Sürecinde Araflt›rma, Teknoloji Gelifltirme ve ‹novasyon” olarak be-

Ulusal Bilim Olimpiyatlar›nda de-

lirlenen VI. Teknoloji Kongresi’nin aç›l›fl›nda TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YE-

receye giren ö¤rencilerin tümü,

T‹fi, TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer SABANCI ve TTGV Yönetim Kurulu Baflka-

girecekleri ilk ÖSS’de ek katsay›

n› Dr. Fikret YÜCEL birer konuflma yapt›lar.

uygulamas›ndan yararlan›yor.
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi yapt›¤› konuflmas›nda, de¤iflimi tetikleyen en

X. Ulusal ‹lkö¤retim Matema-

önemli unsurun teknoloji oldu¤unu belirterek, de¤iflimin çok da sevilen bir kavram olmad›-

tik Olimpiyat›

¤›n›, ancak flart oldu¤unu vurgulad›. Türkiye’nin bugün üçüncü kuflak bir de¤iflim yaflad›¤›-

X. Ulusal Matematik Olimpiyat›na bu y›l 28 il merkezi ve
K.K.T.C’den toplam 4088 ö¤renci

n› dile getiren YET‹fi, sözlerine flöyle devam etti “Bütün kurum ve kurulufllar›yla bilim ve teknoloji alanlar›nda yaflanan de¤iflim s›ras›nda bazen flaflk›nl›klar geçiriyoruz. fiunu kabul etmeliyiz ki,
hep birlikte bu de¤iflimi yaflamak zorunday›z, çünkü ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ini ›fl›tacak alanlardan biri ve en önemlisi bilim ve teknolojide yaflanacak de¤iflimdir.”

kat›ld›. Tek aflamal› olan olimpiyat 7 May›s 2005 tarihinde yap›ld› ve 10 ö¤renci alt›n, 19 ö¤renci
gümüfl, 27 ö¤renci de bronz ma-

Yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› kongrede “Dünyayla rekabet için ‘bilim, teknoloji ve yenilikçilik’ üçgeni” ile “Ne kadar yenilikçi olabiliriz?-Ürünler, süreçler ve oyuncular” bafll›¤›nda
iki oturum gerçeklefltirildi.

dalya almaya hak kazand›.
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TÜB‹TAK’tan Çarp›c› Araflt›rma
ay›rma düzeyi düflük. Bilimsel geliflmelere ve bunlara iliflkin haberlere ilgi duyan gençlerimiz yine
de, bilimsel yaz›lar› fazla okumuyor, arkadafllar›yla bu konular› yeterince tart›flm›yor. Gençlerimizin
bilimsel etkinliklere kat›l›m› az,
ancak bunun nedenleri aras›nda,
bilimsel etkinliklerin ülkemizde
yayg›n olarak düzenlenmemesi de
gösteriliyor. Avrupal› gençler ise
bilimsel yaz›lar› okumak ve arkadafllar›yla bu konulara iliflkin tart›flmalara girmek aç›s›ndan Türk
gençlerinden daha önde. Öte yanTÜB‹TAK taraf›ndan, toplumu-

okur yazarl›¤›na ait sonuçlar›, Av-

muzun bilimsel okur yazarl›¤›n›,

rupa sonuçlar›yla karfl›laflt›r›larak

bilimsel düflünceye yatk›nl›¤›n› ve

afla¤›daki sonuçlar elde edildi:

bilime olan ilgisini analiz etmek

dan Avrupal› gençlerde de bilimsel etkinliklere kat›l›m ve bilimsel
konularda aktif bir rol alma oran›
düflük.

amac›yla yapt›r›lan araflt›rman›n

Yeni bilimsel kefliflerle ilgili ha-

sonuçlar›, 12 Aral›k 2005 tarihin-

berler gençlerin yüzde 27’sinin

de, TÜB‹TAK Feza Gürsey Konfe-

çok ilgisini çekiyor. Bu say› ayn›

rans Salonu’nda yap›lan toplant›-

yafl kesimindeki Avrupal› gençler-

da TÜB‹TAK çal›flanlar› ile payla-

de yüzde 33.

fl›ld›.

Gençlere uygulanan “bilimsel bilgi
s›namas›” sonucunda, 10 soruya
do¤ru yan›t verme ortalamas› 5,08
olarak belirlendi. Ortalama do¤ru
yan›t oran› Türk gençlerinde yüz-

Gençlerin yüzde 29’u yeni icatlar
Öncelikli hedef kitle olarak belir-

ve yeni teknolojilerle ilgili haber-

lenen 15-24 yafl aral›¤›ndaki genç-

lere çok ilgi duyuyor. Bu say› Av-

ler hakk›nda genifl kapsaml› veri-

rupal› gençler için yüzde 38.

de 51, ayn› yafl kesimindeki Avrupal› gençlerde ise yüzde 70.

lere ulafl›lan yurt genelindeki bu
araflt›rman›n niteliksel k›sm›na

Bilim ve teknoloji alan›nda en çok

53, niceliksel k›sm›na da 1033

t›p ve internetteki geliflmeler Türk

genç kat›ld›.

gençlerinin ilgisini çekiyor. Bunlar› çevre, astronomi ve befleri bi-

Araflt›rman›n saha çal›flmas› 25

limler izliyor. Genetik ve nanotek-

Ekim – 6 Kas›m 2005 tarihleri

noloji, az ilgi duyulan alanlar ara-

aras›nda, 47 il, 97 ilçe, 136 ma-

s›nda. Avrupal› gençlerde de en

halle ve 68 köyde, yaklafl›k yüzde

çok ilgi çeken alan internet. Bunu

40’›

lise ve üst düzeyde e¤itim

t›p ve di¤er alanlar izliyor. Nano-

görmüfl olan gençlerle yüz yüze

teknoloji Avrupal› gençlerin de az

görüflülerek yap›ld›.

ilgi duydu¤u alanlardan.

Bilimsel Okur Yazarl›k
Nedir?
Bilimsel okur yazarl›k k›saca, bi-

Çal›flman›n, ülkemizin bilimsel
8

Türk gençlerinin bilime vakit

reyin kiflisel kararlar›n› verirken

bilimsel kavramlar› ve süreçleri bilmesi, anlamas›
ve uygulamas›d›r. Bu durum onun kültürel olaylara kat›l›m›n› ve ekonomik
üretkenli¤ini etkiler.

ABD’deki Ulusal Bilim
E¤itimi Standartlar›na göre, bilimsel okur yazarl›k,
bir bireyin soru sorabilmesi, arad›¤›n› bulabilmesi, günlük olaylara karfl›
duydu¤u merak neticesinde cevaplar gelifltirebilmesidir. Bu, bireyin tan›mlama, aç›klama ve do¤a
Grafik, gençlerimizin bilimsel yaz›lar› fazla okumad›¤›n›, arkadafllar›yla bu konular› tart›flmay› tercih
etmedi¤ini aç›kça ortaya koyuyor. Bilimsel etkinliklere kat›l›m›n az oluflunun nedenleri aras›nda
ise bilimsel etkinliklerin ülkemizde yayg›n olarak düzenlenmemesi gösteriliyor.

olaylar›n› tahmin etme yetene¤i oldu¤u anlam›na
gelir. (Kaynak: NSTA)

Bilimsel okur yazarl›k, popüler bilim yaz›lar›n› anlayarak okuma ve bilimsel
sonuçlar›n do¤rulu¤u hakk›nda yap›lan tart›flmalara
kat›lma fleklinde kendini
gösterir.

Bir bilim okur yazar›, bilimsel bilginin kalitesini
kayna¤a ve bu bilginin
oluflum metodlar›na göre
de¤erlendirebilir. Bilimsel
okur yazarl›k, ayr›ca, bilimsel argümanlar karfl›s›nda tav›r tak›nmak ve
Grafikte de görülece¤i gibi, Türk gençlerinin ilgisini en çok t›p ve internetteki geliflmeler
çekiyor. Bunlar› çevre, astronomi ve befleri bilimler izliyor.

kendi yorumunu ç›karmay› ifade eder.
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TÜB‹TAK, EuroHORCs Üyeli¤ine
Kabul Edildi

TÜB‹TAK ve Fransa D›fliflleri
Bakanl›¤› Aras›nda “Ortak
Komite” Toplant›s› Yap›ld›

TÜB‹TAK, EuroHORCs (European Heads Of Research Councils – Avrupa Araflt›rma Kurumlar› Baflkanlar›) üyeli¤ine
kabul edildi. TÜB‹TAK’›n EuroHORCs'a üyelik baflvurusu,
EuroHORCs'un 22 Ekim 2005 tarihinde yap›lan Genel Kurul toplant›s›nda kabul edildi ve üyelik kabulü, EuroHORCs Baflkan› Peter Nijkamp'›n 9 Kas›m 2005 tarihli
mektubu ile TÜB‹TAK'a resmen bildirildi.
EuroHORCs Hakk›nda:
EuroHORCs, Avrupa'daki araflt›rmay› finanse eden ulusal

TÜB‹TAK ile Fransa D›fliflleri Bakanl›¤›
aras›nda 16 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan Bosphorus Entegre Etkinlikler Program› (Programme of Integrated Actions-PIA) çerçevesinde, her iki tarafça desteklenmesi kabul edilen on alt›
ortak projenin onayland›¤› “Ortak Komite”
toplant›s›, 13 Aral›k 2005 tarihinde Ankara’da TÜB‹TAK Baflkanl›k Toplant› Salonunda yap›ld›.

kurulufllar›n baflkanlar›n›n birli¤idir. 1992 y›l›nda AB ülkelerinin ulusal araflt›rma kurumlar›n›n ve benzer üniversite
d›fl› kamu araflt›rma organlar›n›n gayr› resmi birli¤i olarak
kurulmufltur. Halen 21 Avrupa ülkesinden ilgili kurulufllar
EuroHORCs üyesidir. EuroHORCs, son bir kaç y›l içinde
Avrupa araflt›rma politikalar› alan›nda etkin bir rol oynamaya bafllam›flt›r. Buna göre, kurulufllararas› iflbirli¤ini art›rmay› ve teflvik etmeyi, Avrupa Komisyonu'na dan›flmanl›k
yaparak EuroHORCs'un ulusal araflt›rma ve finans kurulufllar›n›n Avrupa'daki rolünü art›rmak için Avrupa'da bir tart›flma ortam› yaratarak ve ortak faaliyetleri harekete geçirerek Avrupa araflt›rma politikalar›n› güçlendirmeyi sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Daha fazla bilgi için: www.eurohorcs.org
EuroHORCs Toplant›lar›na Gözlemci Olarak Davet

Toplant›ya TÜB‹TAK ad›na Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN, Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkan Vekili Prof.
Dr. Faruk AR‹NÇ, Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt›rma Grubu (SOBAG) Yürütme
Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Ziya
ÖZCAN ile ‹kili ve Çoklu ‹liflkiler Müdürü Esin ALTEN kat›ld›. Fransa taraf›n›
temsilen de Ankara’daki Fransa Büyükelçili¤i ‹flbirli¤i ve Kültür Etkinlikleri Müsteflar› Stanislas PIERRET, Fransa Araflt›rma Bakanl›¤› Bilim ve Teknoloji Misyonu
Direktör Yard›mc›s› Prof. Laurent DEVER
ve Fransa Büyükelçili¤i Üniversiteleraras›
‹flbirli¤i Ataflesi Zouheir HAMROUNI toplant›ya kat›ld›.

Edilen Kurulufllar:
n

ESF (European Science Foundation-Avrupa Bilim Vakf›)

n

EURAB (European Research Advisory Board- Avrupa
Araflt›rma Dan›flma Kurulu)

n

IGLO (The Informal Group of R&D Liaison Offices in
Brussels- Brüksel’deki Ar-Ge ‹rtibat Bürolar› A¤›)

Toplant› sonucunda, Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN ve Stanislas PIERRET taraf›ndan,
desteklenmesi kabul edilen ortak projeler
ile projeler çerçevesinde taraflara ayr›lan
çal›flma ziyareti kontenjanlar› listesinin yer
ald›¤› bir tutanak imzaland›.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi TÜB‹TAK’› Ziyaret Etti
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dr. Oleksandr MISCENKO 15 Aral›k 2005 tarihinde TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi'i ziyaret etti.
Söz konusu görüflme sonucunda, TÜB‹TAK ile Ukrayna kurulufllar› aras›ndaki
iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla, 2006 y›l› bafl›nda TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi'nde Ukrayna ile ortak “Bilimsel ve Teknolojik ‹flbirli¤i ve Ortak Proje
Oluflturma Çal›fltay›” düzenlenmesine karar verildi.

10

PARDUS 1.0 Ç›kt›
Uluda¤ Projesi Kapsam›nda Haz›rlanan Pardus’un 1.0 Da¤›t›m›, 26 Aral›k 2005
Tarihinden ‹tibaren ‹nternet Üzerinden Yay›nlanmaya Baflland›.

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma
Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde yürütülen Ulusal
Da¤›t›m (Uluda¤) Projesi kapsam›nda gelifltirilen
aç›k kaynak kodlu özgür iflletim sistemi Pardus'un
1.0 da¤›t›m›, 26 Aral›k 2005 tarihinde ‹nternet üzerinden yay›nlanmaya baflland›.
Linux temelli bir iflletim sistemi olan Pardus, tam ve
düzgün Türkçe deste¤i yan›nda, kurulum ve kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan önemli yenilikler sunuyor.
Genifl bir yaz›l›mc› ekibi taraf›ndan gelifltirilen ve
yenilikçi teknolojilerle donat›lan Pardus'un küresel
Linux camias›nda da genifl yank› uyand›rmas› bekleniyor.
Halen, Türkçe deste¤i olanlar da dahil, yaklafl›k 300
civar›nda Linux da¤›t›m› var. Ancak Pardus, kullan›c›lara tam ve düzgün Türkçe deste¤i sunmas›yla
di¤er bütün Linux da¤›t›mlar›ndan ayr›l›yor.
GNU Genel Kamu Lisans› (General Public License –
GPL) ile yayg›nlaflt›r›lan Pardus 1.0, Türkçe Do¤al
Dil ‹flleme Kütüphanesi ve yaz›m denetimi eklentisi
“Zemberek” sayesinde, ofis uygulamalar›nda ve pek
çok masaüstü program›nda eksiksiz Türkçe sözlük
ve yaz›m denetimi deste¤i veriyor.

Pardus 1.0 ‹çinde ÇOMAR Yaz›l›m› ve PiSi
Paket Yönetim Sistemi Bulunuyor
ÇOMAR, (COnfiguration MAnageR), Pardus’un
düzgün çal›flmas› için gerekli olan donan›m, aç›l›fl,
a¤, kullan›c›, zaman, görüntü gibi ayarlar›n mümkün oldu¤u kadar otomatik bir biçimde yap›lmas›n›, kullan›c›lara bir yetki kontrolü dahilinde bu
ayarlar› basit ve anlafl›l›r bir biçimde de¤ifltirme olana¤›n› veriyor. Uygulamalar aras› entegrasyonu sa¤layarak, sistemin en az müdahale ile ifllemesinden
sorumlu olan ÇOMAR, kullan›c›y› yaz›l›mlar›n teknik detaylar›yla bo¤uflturmamak, sistemi yak›ndan
ve uzaktan yönetilebilir k›lmak amaçlar›n› güden
bir özgür yaz›l›m.
Pardus’un paket yönetim sistemi olan PiSi (Packages Installed Successfully as Intended), XML ile tan›mlanm›fl ve infla süreci bir Python beti¤i ile verilmifl kaynak paketlerden ikili paketler oluflturuyor
ve bunlar›, ba¤›ml›l›klar›n› takip ederek kurup kald›rabiliyor. Kaynak tan›mlar› orijinal kodlar›n kopyalar›na gerek kalmadan, bir sürüm yönetim sistemi
üzerinde tutulabiliyor. Python ile modüler olarak

gelifltirildi¤i için, üzerinde kolayca araç ve yaz›l›mlar yarat›labiliyor. Veritaban› ifllemleri Berkeley DB
ile h›zl› ve güvenli flekilde çal›flan PiSi’nin komut sat›r› ve grafik arayüzü mevcut.
ÇOMAR ve PiSi, bugüne kadar hiçbir Linux da¤›t›m› taraf›ndan ele al›nmayan iki önemli problemi özgün yöntemlerle ve son derece ak›ll›ca çözüyor. ÇOMAR ve PiSi'nin küresel Linux camias› ile GPL lisans› kullan›larak paylafl›lmas› TÜB‹TAK'›n ilk özgür yaz›l›m ihracat› olarak kabul ediliyor.
Pardus'un kurulumu ile birlikte, birçok popüler özgür yaz›l›m da bilgisayara yüklenmifl oluyor. Bunlar
aras›nda Firefox ‹nternet taray›c›s› ve OpenOffice.org ofis paketi en bilinen yaz›l›mlar. Pardus ayr›ca, ‹nternet araçlar›ndan oyunlara, çoklu ortam oynat›c›lar›ndan kiflisel bilgi yöneticilerine kadar, kullan›c›s›n›n tüm ihtiyaçlar›na cevap verebilecek uygulamalar› da beraberinde getiriyor.
Pardus'un yayg›nlaflmas›yla Türkiye'nin yaz›l›m ithalat›nda önemli tasarruf elde edilmesi, yaz›l›m maliyetlerinin azalmas›na ba¤l› olarak donan›m sat›fllar›nda ve bilgisayarlaflma oran›nda art›fl görülmesi, edönüflüm ve bilgi toplumu olma sürecinin h›zlanmas› bekleniyor. Pardus'un dünyaya aç›lmas›yla da,
uluslararas› biliflim platformunda Türkiye'nin kendine sa¤lam bir yer edinece¤ine inan›l›yor.
Pardus, ad›n› Anadolu pars›ndan (Panthera pardus
tulliana) al›yor. Ege ve Bat› Akdeniz, Do¤u Akdeniz
ve Do¤u Karadeniz bölgelerinin da¤l›k ve ormanl›k
alanlar›nda yaflam›fl olan Anadolu pars›, do¤al yaflam alanlar› ve av kaynaklar›n›n azalmas› sonucu
insanlar›n yaflad›¤› yerlere yaklaflm›fl ve av olmufl.
Neslinin tükendi¤i yönünde görüfller bulunmas›na
karfl›n, bugün Türkiye'de 10-15 Anadolu pars› kald›¤› da öne sürülüyor. Varl›¤›n› kan›tlamak ve koruma alt›na almak için do¤a gönüllülerinin çabalar›
aral›ks›z devam ediyor.
Pardus’u yüklemek için:
http://www.uludag.org.tr veya
ftp://ftp.uludag.org.tr/pub/pardus/kurulan/1.0/pardus-1.0.iso
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ULAKB‹M, Elektronik Bilgi Kaynaklar›na Eriflim Hizmetlerine
Yeni Bir Boyut Kazand›rd›

TÜB‹TAK Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi

ULAKB‹M, ulusal akademik a¤ alt yap›s› ile ilgili ça-

Merkezi’nde (ULAKB‹M) ulusal akademik

l›flmalar›n›n yan› s›ra, 1997 y›l›nda Ulusal Akade-

lisans sözleflmeleri yap›lmaya baflland›.

mik A¤ (UlakNet) üzerinden sa¤lanacak içerik hizmetlerinin gelifltirilmesi ve ülkemizdeki üniversite

ULAKB‹M, ülkemizdeki tüm üniversitelere, TÜB‹TAK merkez ve enstitülerine, askeri okullar ve po-

ve araflt›rma kurumlar›n›n bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ulusal bir elektronik kütüphane kurma yönünde, elektronik bilgi kaynaklar›n›n sa¤lanmas› ve

lis akademilerine verdi¤i internet hizmetlerinin yakullan›m›nda iflbirli¤i çal›flmalar›n› bafllatt›.
n› s›ra, söz konusu akademik kurumlar›n elektronik bilgi kaynaklar›na eriflim olanaklar›n› art›rmak
Ülkemizdeki üniversite kütüphaneleri, elektronik
ve etkinlefltirmek için yay›nevleri ile ulusal akademik lisans sözleflmeleri yapmaya bafllad›. Bu kapsamda, Thomson ISI’›n Web of Science at›f indeksleri (SCI, SSCI, A&HCI, yaklafl›k 9400 dergi dizinlenmektedir) ve IEEE yay›nevi taraf›ndan yay›mla-

bilgi kaynaklar›na abonelik sürecinde, yay›nc›lar
karfl›s›ndaki pazarl›k güçlerini art›rmak amac›yla,
1999 y›l›ndan bu yana gönüllü oluflumlar çerçevesinde faaliyetler yürütüyor. Buna karfl›n, bütçe yetersizli¤i nedeniyle bir çok akademik kurum, ge-

nan IEEE/IEE Elektronik Kütüphanesinin tüm ya-

reksinim duydu¤u veri tabanlar›na ve elektronik

y›nlar› (133 dergi, 500 konferans bildirisi, y›ll›k

dergilere abone olam›yor. Bu nedenlerden dolay›

toplant›lar, 800 IEE standart› ve 1.250.000 dokü-

ULAKB‹M’de bafllat›lan çal›flmalar kapsam›nda, ya-

mana tam eriflim) için “Ulusal Akademik Site Li-

y›nevleri ile sözleflmelerin tek bir merkezden yap›l-

sans›” imzaland›. Böylece ülkemizdeki bütün üni-

mas› nedeniyle ülke ç›karlar› aç›s›ndan büyük bir

versiteler, TÜB‹TAK enstitüleri, harp okullar› ve

maddi kazanç elde edilmifl ve maddi gücü az olan

polis akademileri için on-line eriflim sa¤land›. Ge-

akademik kurumlar›m›z›n tümüne hizmetler ulafl-

rekli tüm mali deste¤in ULAKB‹M taraf›ndan karfl›-

m›fl oluyor.

land›¤› bu hizmet ile üniversitelerimiz ve di¤er
akademik kurumlar›m›z, kütüphane bütçelerinden

TÜB‹TAK ULAKB‹M taraf›ndan yürütülen bu çal›fl-

önemli bir tasarruf sa¤layarak, bu tasarrufu di¤er

malar kapsam›nda Elsevier ve Wiley yay›nevleriyle

ihtiyaçlar› için kullanabilecek.

de görüflmeler devam ediyor.

MSB’nin Dört Projesinin Sözleflmesi ‹mzaland›
sözleflmesi, 28 Aral›k 2005 tarihinde TÜB‹TAK Baflkanl›k
Binas›nda yap›lan bir törenle imzaland›.

TÜB‹TAK Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projelerini Destekleme Program› kapsam›nda, Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB)
taraf›ndan TÜB‹TAK’a önerilen projelerden ilk dördünün
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TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in kat›ld›¤› imza töreninde, sözleflmeleri TÜB‹TAK ad›na Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ömer CEBEC‹, Milli Savunma Bakanl›¤› ad›na Müsteflar Teknolojilik ve Koordinasyon Yard›mc›s› Hava Pilot
Tümgeneral Ömer ‹NAK, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ad›na Rektör Prof. Dr. Ural AKBULUT, Bilkent Üniversitesi ad›na
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Abdullah ATALAR ile TÜB‹TAK
Savunma Sanayii Araflt›rma Gelifltirme Enstitüsü (SAGE) ad›na Enstitü Müdürü Doç. Dr. Müjdat TOHUMCU imzalad›.

TÜB‹TAK Baflkanl›k Bünyesinde ‹lk Oryantasyon
Program› Gerçeklefltirildi
Oryantasyon program›n›n son gününde Ankara’da
bulunan SAGE, ULAKB‹M ve B‹LTEN’i ziyaret eden
kat›l›mc›lar›m›z, tan›t›m sunumlar›, laboratuvar ve
sergi gezileriyle bu üç enstitümüzü de daha yak›ndan tan›ma imkan› buldular.
TÜB‹TAK Baflkanl›¤›n›n yan› s›ra Gebze yerleflkesinde ve Ankara’da bulunan toplam yedi enstitümüzün
dahil edildi¤i yo¤un, yo¤un oldu¤u kadar da verimli geçen oryantasyon program› sonunda, kat›l›mc›lara de¤erlendirme anketi yap›ld›.

TÜB‹TAK ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü, May›s 2005
tarihinden itibaren TÜB‹TAK’ta çal›flmaya bafllayan
personelin, Kurumu tan›ma ve Kuruma uyum sa¤lama süreçlerine destek olmak amac›yla, 28 Kas›m –
2 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda TÜB‹TAK Baflkanl›k
bünyesinde ilk oryantasyon program›n› gerçeklefltirdi.

Anket sonuçlar›na göre, TÜB‹TAK’› genifl bir perspektiften tan›ma ve gözlemleme imkan› yarat›lm›fl
olmas›ndan dolay› memnuniyetlerini ifade eden kat›l›mc›lar, oryantasyon program›n›n, kendilerinin
Kurum içinde daha h›zl› kaynaflmalar›n› sa¤lamas›
aç›s›ndan yararl› oldu¤unu, çal›flma flevki ve TÜB‹TAK’l› olma gururunu afl›lad›¤›n› belirttiler.

Program, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi’in yapt›¤› aç›l›fl konuflmas› ve TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer CEBEC‹’nin Kurumu
tan›tan sunumu ile bafllad›.
TÜB‹TAK Gebze yerleflkesinde gerçeklefltirilen programda, kat›l›mc›lar›m›z TÜSS‹DE’de konaklay›p, iki
gün boyunca MAM, UME, TÜSS‹DE ve UEKAE’yi ziyaret ettiler. Enstitülerde tan›t›m sunumlar›n yan› s›ra çeflitli laboratuvarlar› da gezme f›rsat› bulan kat›l›mc›lar›m›z farkl› deneyimler de yaflad›lar.

TÜB‹TAK MAM ‹SO 14001 Belgesi Ald›

TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM), TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ald›. MAM bünyesinde bafllat›lan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çal›flmalar›, 2005 y›l›n›n Ocak ay›nda tamamland›. SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen ön tetkik ile sistemin son kontrolü yap›ld›. Aral›k ay› içerisinde ayn› firman›n yapm›fl oldu¤u ana tetkik sonucunda, TÜB‹TAK MAM’›n TS EN ile belgelendirilmesi uygun bulundu.
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TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi

ENERJ‹ ENST‹TÜSÜ ( EE )

TÜB‹TAK MAM bünyesinde
bulunan Enerji Sistemleri Bölümü, 1996 y›l›nda Çevre Mühendisli¤i Bölümü ile birlefltirilerek Enerji Sistemleri ve
Çevre Araflt›rma Enstitüsü
(ESÇAE) oluflturuldu. 2004
y›l›nda da Enerji Enstitüsü
kuruldu.

malar› ile tan›nan, yarat›c› ve yeni-

de¤eri yüksek uygulamal› Ar-Ge

likçi çal›flanlar›yla büyüyen, paydafl-

projeleri gerçeklefltirmek, bilimsel

lar›n›n ve müflterilerinin memnuni-

ve teknolojik çözümler üretmek ve

yeti ile öncelikle tercih edilen ve de-

uygulamak”t›r.

¤iflen dünyada her zaman ilerleyen,
önder ve yetkin bir araflt›rma ensti-

‹nsan Kaynaklar›

tüsü olmak”t›r. EE’nin görevleri de

Toplam say›s› 50 olan enstitü perso-

“Türk sanayiinin küresel rekabet gü-

nelinin % 6’s› destek eleman›, % 4’ü

cünün art›r›lmas›na katk›da bulun-

yönetici, % 23’ü teknisyen, % 67’si

mak amac›yla, nitelikli insan gücü

araflt›r›c›d›r. Araflt›r›c›lar›n uzmanl›k

ve uluslararas› kabul görmüfl altyap›

düzeyine göre da¤›l›m› ise % 19

EE’nin misyonu “Enerji teknolojileri

ile yeni, temiz, verimli ve güvenli

doktora, % 35 yüksek lisans ve % 13

alan›ndaki uygulamal› Ar-Ge çal›fl-

enerji teknolojileri alan›nda katma

lisans fleklindedir.
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EE Stratejik ‹fl

v

Birimleri (S‹B)
1. ‹leri Enerji Teknolojileri
v

A. Yak›t Pili Teknolojileri
B. Hidrojen Teknolojileri

v

u Batarya elektriksel ve mekanik

v

dayan›m testleri

Hidrojen sistemlerinde proses

u Batarya yönetim sistemleri

entegrasyonu için Ar-Ge çal›flmalar›

u Döner makina (flywheel) teknolojileri

Hidrojen teknolojilerinde laboratuar

u Süper kapasitörler

Ar-Ge çal›flmalar›

u Darbeli güç sistemleri

Test reaksiyonlar› sistemleri kurulumu ve
Ar-Ge çal›flmalar›

C. Yakma, Gazlaflt›rma ve Gaz
Temizleme Teknolojileri

u Batarya tasar›m› ve imalat teknolojileri

proseslerinin tasar›m› ve modellemesi
ve termodinamik incelemeler
v

Stratejik ‹fl Birimi :

Hidrojen üretimi için yak›t iflleme

Hidrojen teknolojileri yol haritalar›

2. Araç Teknolojileri Stratejik
‹fl Birimi :

D. Enerji Depolama Teknolojileri
A. Yak›t Pili Teknolojileri Faaliyet Alanlar›:
u Yak›t pili modül bileflenlerinin

gelifltirilmesi ve üretimi
u Yak›t sistem alt bileflenlerinin

gelifltirilmesi ve üretimi
u Yak›t pili uygulamalar› için sistem

entegrasyonu
u Sistem entegrasyonu
u Yak›t pili sistem testleri:
v
v

Ergimifl karbonat yak›t pili (EKYP)
Polimer elektrolit membranl› yak›t
pili (PEMYP)

v

Do¤rudan metanol yak›t pili (DMYP)

v

Do¤rudan sodyum borhidrürlü yak›t
pili (DSBHYP)

B. Hidrojen Teknolojileri Faaliyet Alanlar›:
u Hidrojen üretim teknolojileri

C. Yakma, Gazlaflt›rma ve Gaz Temiz-

Fosil yak›tlar›n›n tükenmekte oluflu

leme Teknolojileri Faaliyet Alanlar›:

ve çevresel duyarl›l›¤›n artmas›, ula-

u Yakma, gazlaflt›rma ve gaz

temizleme sistemlerinin simülasyonu

fl›m araçlar›nda kullan›lmak üzere
alternatif enerji kaynaklar›n›n gelifl-

u CFD modelleme çal›flmalar›
u Yakma sistemlerinin tasar›m›, imalat›

ve testleri
u Gazlaflt›rma sistemlerinin tasar›m›,

imalat› ve testleri

tirilmesi zorunlulu¤unu do¤urmufltur. Sivil uygulamalarda otomobillerin elektriksel güç ihtiyac›n›n giderek artmas› ve askeri uygulamalarda

u Gaz temizleme sistemlerinin

tasar›m›, imalat› ve testleri
u Ölçme ve kontrol sistemi tasar›m›

imalat› ve testleri
u Yakma, gazlaflt›rma ve gaz

gelece¤in z›rh ve silahlar›n›n elektriksel sistemler olaca¤›n›n göz önüne al›nmas›, bu gereksinimlere temel haz›rlamak üzere elektrikli araç

temizleme sistemlerinin entegrasyonu
u Sistem veriminin iyilefltirilmesi

fikrinin gündeme gelmesine etken

u Teknoekonomik analizler

olmufltur.

u Demonstrasyon amaçl› pilot tesisin

kurulmas›

Elektrikli tafl›t teknolojisinin sundu¤u
üstünlükler flu flekilde s›ralanabilir;

u Fosil yak›t temelli hidrojen üretimi
u Buhar reformasyon

D. Enerji Depolama Teknolojileri

u Yak›t tasarrufu

u Ototermal reformasyon

Faaliyet Alanlar›:

u Çevreye yay›lan emisyonlar›n azalt›lmas›

u K›smi oksidasyon

u Batarya teknolojileri

u Gürültüsüz çal›flma

u Piroliz v.b.
u Yenilenebilir enerji kaynaklar› temelli

hidrojen üretimi
u Biyokütle yak›t temelli hidrojen üretimi
u Fotoelektrokimyasal/Elektroliz/

Biyolojik üretim
u Hidrojen depolama teknolojileri,
u S›k›flt›r›lm›fl gaz hidrojen depolama
u S›v› hidrojen depolama
u Kat› hale uygun depolama
u Hidrojen da¤›t›m teknolojileri,
u S›v›laflt›r›lm›fl olarak da¤›t›m›
u Hidrojenin s›k›flt›r›lm›fl gaz olarak da¤›t›m›
u Yerinde üretimle sa¤lanan hidrojen

Yap›lan Çal›flmalar:
v

Teknoloji ve market inceleme çal›flmalar›

v

Tekno-ekonomik fizibilite çal›flmalar›
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u Az bak›m gereksinimi
u Ço¤u uygulamada transmisyon

n›larak, elektrikli platform sistemleri için kontrol tasar›mlar› gelifltirile-

gerektirmeme
u Kullan›m kolayl›¤›

Askeri uygulamalarda ise yukar›dakilere
ek olarak daha çok stratejik nedenler

bilmektedir.
Grup, gelece¤in ulafl›m araçlar›, alternatif yak›tlar ve yak›t verimlili¤i-

ortaya ç›kmaktad›r;

nin art›r›lmas› gibi konularda hem
u Görünmezlik kabiliyeti, akustik ve

sanayimize destek vermekte, hem
termal izlerin azalt›lmas› ve siluetin
küçültülmesi
u Gelifltirilmifl iz kontrol yönetimi
u Daha fazla dayan›kl›l›k ve yak›t verimi

de Türk Silahl› Kuvvetlerinin gele-

lattaki ilerlemeler sayesinde güç

cekte ihtiyaç duyabilece¤i teknoloji-

elektroni¤i teknolojileri son y›llarda

ler için alt yap› sa¤lamaktad›r.

h›zla geliflmifltir. Teknoloji ve tasar›m tekniklerindeki yenilikler, ürün

u Geliflmifl güvenilirlik ve idame

Araç Teknolojileri Stratejik ‹fl Birimi’nde
ettirebilirlik
u Tafl›ma kapasitesinin art›r›lmas›
u Geliflmifl kullanabilirlik
u Hayatta kalabilme kabiliyetinin

art›r›lmas›
u Geliflmifl güvenlik ve tafl›ma

gereksinimlerine uyumluluk
u Gelece¤in elektrikli z›rh ve silahlar›na

zemin oluflturma

Elektrikli tafl›t güç sisteminin kurulmas›nda farkl› yap›lar kullan›labilmektedir. Temel güç sistemi konfi-

performans› ve maliyet gibi konu-

yap›lan çal›flmalar:

larda yeni olanaklar sunmaktad›r.
u Elektrikli kara ve deniz araçlar› güç

sistemleri

Birim, güç elektroni¤i alan›nda geu Sistem tasar›m› ve prototip üretimi

nifl kapsaml› çözümler, proje yöneu Modelleme ve simülasyon

timi dan›flmanl›¤›, anahtar teslimi
u Tan› ve problem çözme

projeler, kullan›c› e¤itimi ve sistemu Elektrikli kara ve deniz araçlar›

kontrol sistemleri
u H›zl› prototipleme ve çevrim

içerisinde donan›m testleri
u Enerji yönetim sistemi ve akü
yönetim sistemleri
u ‹çten yanmal› motorlar

lerin kullan›m›nda destek sunmaktad›r. Birim ayr›ca, güç elektroni¤i
ve kontrol uygulamalar› alanlar›nda,
sistemlerin kavramsal tasar›m› ve
gerçeklefltirilmelerinde gerek yerli
gerekse yabanc› projelerde yer al-

u Alternatif yak›tlar ve alternatif yak›tl›

gürasyonlar› tümü elektrikli araç,
seri hibrid elektrikli araç, paralel

araçlar

maktad›r.

u Otomotiv ve yan ürünleri sanayiine

hibrid elektrikli araç ve çift hibrid

yönelik problem çözme ve teknik

elektrikli araçt›r. Elektrikli tafl›tlarda

dan›flmanl›k

Enerji prosesleri için kontrol teknolojilerinin gerçeklefltirilmesi ça-

u Araç testleri

hedef, s›f›r emisyonla çal›flan yak›t
pili teknolojisinin kullan›lmas›d›r.
Yak›t pilli araçlar›n, tümü elektrikli
araç veya seri hibrid konfigürasyo-

u fiasi dinamometre üzerinde araç

testleri
u Laboratuvar ortam›nda dinamometre

ile motor testleri

l›flmalar› kapsam›nda projeye özel
mikroifllemci,

mikrokontrolör

ve/veya DSP (Digital signal processing) tabanl› gömülü sistemler ta-

u Deniz araçlar› elektrik da¤›t›m sistemi

nunda olmas› beklenmektedir.

u Elektrikli platform teknolojileri
u Elektrik enerji da¤›t›m sistemlerinin

TÜB‹TAK MAM Enerji Enstitüsü

analizi ve benzetimi

sarlanmakta veya girifl ve kontrol
noktalar›n›n say›s› ve özelliklerine
göre endüstriyel PC ler veya PLC
(programmable logic control) ci-

Araç Teknolojileri Grubu, farkl›
amaçlara uygun olarak araç güç sis-

3. Güç Elektroni¤i Teknolojileri

hazlar› kullan›lmaktad›r. Analog

temi tasar›m› yapabilme kabiliyetine

Stratejik ‹fl Birimi:

iflaretler ADC (Analog to Digital

sahiptir. Araç tasar›m› çal›flmalar›,

Yar›iletken güç elemanlar›ndaki iler-

Converter) ler yard›m›yla say›sal

geliflmifl modelleme ve simülasyon

lemeler, yeni güç dönüfltürme devre

verilere dönüfltürülmekte ve bu

yaz›l›m altyap›s› ile yap›lmaktad›r.

mimarileri, ileri kontrol teknolojile-

veriler PC’ler yard›m›yla toplan-

Yaz›l›m ve donan›m altyap›s› kulla-

rinin kullan›m›, paketleme ve ima-

maktad›rlar. Gömülü sistem-PC,
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PLC-PC

seri

rulufllar›n›n ve endüstrinin talep et-

çeflitli uluslararas› standartlara göre

(RS232,RS485), fiber optik sis-

haberleflmeleri

ti¤i analizler, TSE, EN, ISO, ASTM,

yap›lmaktad›r. Katk›lar›n içten yan-

temleri, LAN (Local area networs)

IP standartlar›na uygun olarak ya-

mal› motorlar üzerindeki etkileri

ve WAN (Wide area network) a¤-

p›lmaktad›r.

Enstitümüz gözetiminde gerçeklefl-

lar› üstünden gerçeklefltirilmektedir.

tirilen emisyon ölçümü, yak›t sarfiUluslararas› kabul edilmifl ortak öl-

yat› güç ve ivmelenme testleri yard›-

çütlere göre yap›land›r›lan ve çal›flt›-

m› ile saptanmaktad›r. Test sonuçla-

Birimde, ›s› yayan nesnelerin, IR

r›lan akreditasyon sistemleri; uy-

r› literatür bilgileri ile karfl›laflt›r›la-

(Infrared) izlerinin belirlenmesi ça-

gunluk de¤erlendirmesi hizmetleri-

rak konu ile ilgili di¤er ülkelerin ve

l›flmalar›na da bafllanm›flt›r. Cisim-

nin farkl› ülkelerde farkl› nitelikler-

araç üreticilerinin yaklafl›m› incelen-

lerin fiziki flekilleri, ›s› kaynaklar›-

de yürütülmesinin engellenmesi,

mektedir.

n›n da¤›l›m›, malzeme özellikleri,

test ve belgelendirme konusunun ti-

d›fl ortam flartlar› gibi verilere göre

carette teknik engel haline gelmesi-

IR izlerinin modellemesi yap›lmakta

ne yol açacak bir zemin oluflturma

ve olas› izleri tahmin edilmektedir.

halinin önüne geçilmesi gayesiyle

Ayr›ca büyük cisimlerin (Gemi vs.)
belirlenen noktalar›na yerlefltirilen

EE’nin Laboratuvarlar›
n

Yak›t Analiz Laboratuvar›

n

Güç Elektroni¤i Laboratuvar›

n

Elektrikli Araç Laboratuvar›

n

‹leri Enerji Teknolojileri

geliflen bir çözüm vas›tas› olarak
devreye girmifltir.

›s› sensörlerinden toplanan verilerle
cismin ›fl›mas› gerçek zamanl› olarak
modellenmekte ve bilgisayar ekran›nda gösterilmektedir. DSP tabanl›
çözümlerle, toplanan veriler ifllen-

Laboratuvar›
Bu ba¤lamda,
u Laboratuvar›m›z 18 Haziran 2000'den

itibaren Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan

Enerji Enstitüsünün

“Hakem Laboratuvar” olarak tayin

Gerçeklefltirdi¤i

edilmifltir.

Projelerden Örnekler:

mekte ve kaynaktan yay›lan enerjiye
u 15 fiubat 2001 tarihinde Gümrük

göre hedef s›n›fland›rma çal›flmalar›
yap›lmaktad›r.

n

Yönelik Yak›t Pili Teknolojilerinin

konusunda yetki belgesi al›nm›flt›r.

Gelifltirilmesi (Ford, Arçelik,

(Resmi Gazete say›:24319)
Güç Elektroni¤i Teknolojileri Stratejik
Birimi’nde yap›lan çal›flmalar:
u AC/DC do¤rultucular
u DC/DC dönüfltürücüler
u DC/AC eviriciler
u AC ve DC yar›-iletken devre kesiciler
u Frekans dönüfltürücüler
u Degaussing / Deperming
u Uygulamaya özel elektrik ve

manyetik alan sensör gelifltirme

Tofafl, TTGV) (2003-2004)

u Aral›k 2003’de 11 adet analiz, fiubat

2004’ de 28 adet analiz için

n

Akreditasyon Kurumundan

n

akreditasyon belgelerini alm›flt›r.
u Ekim 2004’de Çevre ve Orman

EL‹T-1 Hibrid Elektrikli Tafl›t
(Tofafl) (2002)

n

Bakanl›¤›ndan “Çevre Analizleri

Yeni Yar› ‹letken Anahtar
Teknolojisine Dayanan Deniz

Yeterlilik Belgesi”ni alarak

Elektrik Da¤›t›m Sistemi

yetkilendirilmifltir.

(MSB-ARGE) (2002-2005)
u May›s 2005’de 60 adet analiz için
n

Birimi :

Bomba ‹mha Robotu (Emniyet
Genel Müdürlü¤ü) (2004)

DAR/DAP Alman Hükümeti

DAR/DAP Alman Hükümeti

4. Yak›t Teknolojileri Stratejik ‹fl

Temiz Enerji Üretimine

Müsteflarl›¤›ndan petrol analizleri

Anahtarlama (MSB-ARGE)

Akreditasyon kurumundan
akreditasyon belgelerini alm›flt›r.

A¤ Sistemleri ‹çin Yar› ‹letken

n

Diesel Fuel Processing for Fuel
Cells (MSB-ARGE) (2002-2004)

Kat› ve S›v› Yak›t Analizleri
Kat› ve s›v› yak›t analizleri konusun-

Yak›t Katk›lar›

da ülkemizin ilk uluslararas› akredi-

Katk›l› yak›tlar›n analizleri, Enstitü-

te olmufl, en kapsaml› test hizmeti

müz bünyesindeki s›v› yak›t analiz

sunan laboratuvar›m›zda, kamu ku-

laboratuvar›nda ASTM, ISO, IP gibi

n

Tümü Elektrikli Araç
(MSB-ARGE) (2000-2002)

n

Tümü Elektrikli Gemi
(MSB-ARGE) (1999-2001)
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“Türkiye’de Biyodizel Üretimindeki Mevcut Durum, Sorunlar ve
Öneriler” Çal›fltay› Düzenlendi
TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü
(EE) taraf›ndan, 2 Aral›k 2005 tarihinde, TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda “Türkiye’de Biyodizel Üretimindeki
Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler” çal›fltay› düzenlendi.
TÜB‹TAK yetkililerinin yan› s›ra Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›,
kamu kurum ve kurulufllar› ile özel sektör temsilcilerinin kat›ld›¤›
çal›fltayda, biyokütle üretimi, biyodüzel kullan›m›, standart ve
yönetmelikler ve özel sektörün konuya yaklafl›m› ele al›nd›.
Çal›fltay›n aç›l›fl konuflmas›n› Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.
Mustafa TIRIS yapt›. Doç. Dr. TIRIS konuflmas›nda, tüm dünyada kullan›lan biyodizelin, Türkiye'de yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Bakan Dan›flman› Fikret AKINERDEM de biyodizel üretimi konusunun Türkiye'nin gündeminde
oldu¤unu, ancak ülkenin hammadde, proses, iflletme ve da¤›t›m
standartlar› konusunda çok iyi bir noktada olmad›¤›n› belirtti.
Biyodizel üretiminde tar›m üzerinde odaklan›lmas› gerekti¤ini

savunan Ak›nerdem, bu konuda ithalatç› politikalardan uzaklafl›lmas› ve yerli üretimin sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Teflkilatland›rma Genel Müdürü
Mehmet Vehbi GÜVEN de ya¤l› tohum ve ham ya¤ arz›nda
Türkiye'nin ciddi bir arz aç›¤› bulundu¤una dikkat çekti.
GÜVEN, bu konuda devletin verdi¤i teflviklerin art›r›lmas›
gerekti¤ini kaydetti.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ise konuflmas›nda, biyodizel üretimi konusunda
hukuki bir altyap› oluflturulmas› gerekti¤ini vurgulad›. Prof. Dr.
ÖZTÜRK, Avrupa ülkelerinde biyodizel üretiminde ilk aflamada, at›k ya¤lardan yararlan›ld›¤›n› söyleyerek bu konunun otomotiv sanayini önemli flekilde etkileyece¤ini kaydetti.
ÖZTÜRK, bu konuda hukuki bir altyap› oluflturulup, iflin standard›n›n belirlenmesinin ve akredite laboratuvarlar›n›n numune aç›s›ndan denetlenmesinin gerekti¤ine iflaret etti.
Çal›fltaydan sonra konu ile ilgili öneri ve sorunlar›n tart›fl›ld›¤›
bir panel düzenlendi.

10. “Türkiye’de ‹nternet” Konferans› yap›ld›

lu konferans›n aç›l›fl konuflmas› ‹nternet Teknolojileri
Derne¤inden Doç. Dr. Mustafa AKGÜL yapt›.
Aç›l›flta Ekonomist Dergisi köfle yazar› Osman ULAGAY da
“‹nternet ça¤›nda küreselleflme” temas›n› iflledi¤i bir konuflma yapt›. Konferansta, ‹nternet Reklamc›l›¤›, ‹nternet Gazetecili¤i, e-‹mza, ‹nternet Yay›nc›l›¤› Üvey Evlat m›?, Telekomda Serbestleflme ve Geniflbant ‹nternet, ‹nternet Hukuk, Aç›k Eriflim ve Kütüphaneler, Türkiye’de DNS: Yeni
Aç›l›mlar, Türkçe ‹nternet Adresleri konular›nda sekiz panel düzenlendi. Ayr›ca, on befl seminer ve yaklafl›k elli bildirinin sunuldu¤u on yedi bildiri oturumu gerçeklefltirildi.
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‹nternet Teknolojileri Derne¤i taraf›ndan düzenlenen, TÜB‹TAK’›n deste¤i ile bu sene Bahçeflehir Üniversitesi ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen 10. “Türkiye’de ‹nternet” Konferans›, 9-11 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl yerleflkesinde yap›ld›.

10. "Türkiye'de ‹nternet" Konferans›'na Biliflim Müdürlü¤ü
çal›flanlar›ndan Zeynep ALKAN, Kayhan IMIL, Bar›fl YOLUÇ ve Mehmet Ali ERDAL “Transfer Takip Sistemi” ,Cenk
KANDIRALI ve Ümit ATAfi “Uluslararas› Bilimsel Yay›nlar›
Teflvik Program› Çevrimiçi Baflvuru Yaz›l›m›” ve Ça¤lar ÜLKÜDERNER de “Kurumsal Aç›k Kaynak Dönüflümü” bafll›kl› bildirileriyle kat›ld›lar.

Türkiye'de ‹nternet ile ilgili gruplar› bir araya getirerek ‹nternet'i tüm boyutlar›yla tan›tmak, gelifltirmek, tart›flmak,
‹nternet teknolojileri arac›l›¤› ile toplumsal verimlili¤i art›rmak ve toplumun dikkatini olabildi¤ince bu yöne çekmek amac›yla, 1995'den beri her y›l yap›lan, ulusal boyut-

Ayr›ca, teknik bildirilerin yer ald›¤› oturumda Cenk KANDIRALI ve Ümit ATAfi “Gelece¤in Teknolojisi: Bilgisayar Kümeleri (Clustering)” bafll›kl› bildiri sundular ve Ça¤lar ÜLKÜDERNER de “Kabuk Programlama” hakk›nda bir seminer verdi.

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

Güney Kore Heyeti (KOREA Institute
of Machinery and Materials) TÜB‹TAK
MAM’da yap›lan genel çal›flmalar ve yönetim sistemiyle ilgili bilgi almak amac›yla 28
Kas›m 2005 tarihinde Merkezi ziyaret etti.
Program çerçevesinde, MAM Baflkan Yard›mc›s› Dr. Mehmet DEM‹REL taraf›ndan
yap›lan TÜB‹TAK MAM genel tan›t›m sunuflunun ard›ndan, genel de¤erlendirmeler
yap›ld›. Heyetin g›da bilimi ile ilgileri nedeniyle, Malzeme Enstitüsü ile G›da Enstitüsü Laboratuvarlar› ziyaret edildi.

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

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi, 1 Aral›k 2005 tarihinde, Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Merkezi’nde yap›lan toplant›ya kat›larak TÜB‹TAK taraf›ndan sanayicilere verilen destekler hakk›nda bilgi verdi. TÜB‹TAK’›n, Türk sanayinin önünü açmak için
teflviklere devam edece¤ini belirten Prof.
Dr. YET‹fi, bunun için proje üretilmesi gerekti¤ini kaydetti. TÜB‹TAK’›n projeleri destekleyen, kolayl›k sa¤layan bir politikay›
benimsedi¤ini söyleyen Prof. Dr. YET‹fi, bu
alana dikkat çekmenin amaçland›¤›n› belirtti. TÜB‹TAK’a bütçeden ayr›lan pay›n
2006 y›l›nda %20 oran›nda art›r›laraca¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Nüket YET‹fi, bu çerçevede teflvik rakamlar›n›n da artaca¤›n›, sanayicilerin bu kaynaklar› kullanmas› gerekti¤ini dile getirdi.
MÜS‹AD Baflkan› Dr. Ömer BOLAT da dünyadaki küreselleflmenin rekabeti art›rd›¤›n›
belirterek TÜB‹TAK’›n verdi¤i desteklerden yararlanabilmek için proje üretmenin
gereklili¤ini vurgulad›.

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

TÜB‹TAK MAM’da bir heyet, Ankara
Elektrik Üretim Anonim fiirketi (EÜAfi) Genel Müdürlü¤ünü 7 Aral›k 2005 tarihinde ziyaret etti.
Ziyaret s›ras›nda yap›lan toplant›, MAM
Baflkan Yard›mc›s› Dr. Mehmet DEM‹REL’in
MAM genel tan›t›m sunuflunun ard›ndan,
Malzeme Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ile
Kimya ve Çevre Enstitüsü’nün “Gelece¤e
Yönelik ‹flbirli¤i Alanlar›” konusundaki su-

nufllar›yla devam etti. MAM ‹fl Gelifltirme
Birimi (‹GB) yöneticisi Dr. Sibel SA‹N ÖZDEM‹R taraf›ndan “Endüstriyel Ortakl›k Program›” sunuflu yap›ld›.

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

Türkiye Zeka Vakf› (TZV), TÜB‹TAK, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve TOBB iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen Türkiye 10. Zeka Oyunlar› Yar›flmas›-

Toplant›da ayr›ca, Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi (E‹E) ve TÜB‹TAK MAM yetkilileri taraf›ndan gelifltirilebilecek konular üzerinde görüflülerek iflbirli¤i alanlar› belirlendi.

Oyun 2005 sonuçland›.
‹nsanlar›n düflünme al›flkanlar›n› ve yeteneklerini gelifltirmeye katk›da bulunmak
amac›yla düzenlenen Türkiye Zeka Oyun-

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

TÜB‹TAK Kurumsal Geliflim Ofisi çal›flanlar› Burcu D‹KMEN ve Özgür ÖZPEYN‹RC‹ taraf›ndan, 5. Endüstri ve ‹flletme Mühendisli¤i Kurultay› kapsam›nda “Kamuda
Süreç ‹yilefltirme Çal›flmalar›: TÜB‹TAK Örnek Olay›” konulu bir bildiri sunuldu. Karadeniz Ere¤li Erdemir Kültür Merkezinde, 9-10
Aral›k 2005 tarihlerinde düzenlenen kurultayda, çeflitli üniversiteler, kamu kurumlar›
ve özel sektörden yaklafl›k 400 kat›l›mc›
yer ald›. Endüstri ve iflletme mühendisli¤i,
yaflanan sorunlar ve çözüm önerilerinin
tart›fl›ld›¤› kurultayda, çeflitli deneyimler kamu ve özel sektör aras›nda paylafl›ld›.

lar› Yar›flmas›’na, bu y›l 5.000 kifli baflvurdu.
‹lk elemeyi geçen 1.000 kifli, 27 Kas›m’ 2005
tarihinde ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de yap›lan yar› finale kat›ld›. Finale kalan 25 kifli ise,
18 Aral›k 2005 tarihinde yap›lan s›navda zekalar›n› yar›flt›rd›. Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencisi Mehmet Murat SEV‹M’in birinci, Hüseyin KAYABAfiI’n›n ikinci, Kamer Alyanakyan da üçüncü oldu¤u Oyun 2005’in ödül töreni, 18
Aral›k 2005 tarihinde TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde yap›ld›.

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

Eczac›bafl› kurulufllar›nda yarat›c›l›k
ve yenilikçili¤i teflvik etmek amac›yla

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

TÜB‹TAK Merkez ve Enstitüleri Stratejik Planlama Çal›flmalar› kapsam›nda, 15-16
Aral›k 2005 tarihlerinde iki toplant› düzenlendi. TÜB‹TAK merkez ve enstitüleri taraf›ndan, stratejik planlama konusunda yap›lan çal›flmalar›n aktar›ld›¤› toplant›n›n ilk
gününde Ankara Test ve Analiz Laboratuvar› (ATAL), Bilgi Teknolojileri ve Elektronik
Araflt›rma Enstitüsü (B‹LTEN), DNA/Doku
Bankas› ve Gen Araflt›rmalar› Laboratuvar›, Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
(ULAKB‹M) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE), ikinci gününde Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji
Araflt›rma Enstitüsü (GMBAE), Marmara
Araflt›rma Merkezi (MAM), Türkiye Sanayi
Sevk ve ‹dare Enstitüsü (TÜSS‹DE), TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi (TUG), Savunma Sanayii Araflt›rma ve Gelifltirme Enstitüsü
(SAGE), Bursa Test ve Analiz Laboratuvar›
(BUTAL) ve Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü’nün (TBAE) sunumlar› yap›ld›. TÜB‹TAK
üst düzey yönetiminin de kat›ld›¤› toplant›da, görüfl ve öneriler paylafl›ld›.
TÜB‹TAK Merkez ve Enstitüleri Stratejik
Planlama Çal›flmalar›n›n ilk toplant›s› 8 Kas›m 2005 tarihinde yap›lm›flt›.

düzenlenen "Yarat›c› ve Yenilikçi Buluflmalar" etkinli¤i, 21 Aral›k 2005 tarihinde
Lütfi K›rdar Kong-re ve Sergi Saray›'nda
gerçeklefltirildi.
Aç›l›fl konuflmas›n› Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent ECZACIBAfiI’n›n yapt›¤› etkinlikte, Stanford Üniversitesi Yönetim Bilimi ve Mühendislik Profesörü Robert SUTTON “‹fle Yarayan Tuhaf
Fikirler” bafll›kl› bir sunum yapt›. Etkinlikte
ayr›ca, “Dünyay› De¤ifltiren Kavram: Tasar›m”, “Uluslararas› Fonlar ve Türkiye”, “Yarat›c›l›¤›n Gelifltirilmesinde E¤itimin Rolü”
ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket
YET‹fi’in “Türkiye Araflt›rma Alan›: Yeni
Ufuklara Do¤ru” bafll›kl› sunumuyla kat›ld›¤› “Türkiye’de ve Dünyada ‹novasyon Yaklafl›mlar›” bafll›klar›nda dört paralel oturum gerçeklefltirildi.
Etkinli¤e ödül sahiplerinin aç›kland›¤› bir
törenle devam edildi. Büyük Ödülün sahibi, “Baflka Bir Dünya” projesi ile Eczac›bafl›
Yap› Grubu olurken, bu y›l, Teknoloji Büyük Ödülü’nü kazanan Eczac›bafl› Özgün
Kimya da “Özel Ödül”e lay›k görüldü.
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