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‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

ABD’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI

TÜB‹TAK-UEKAE ASYA’NIN EN BÜYÜK SAVUNMA VE GÜVENL‹K FUARI’NA KATILDI

PROF. DR. NÜKET YET‹fi B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹’N‹ Z‹YARET ETT‹

TÜB‹TAK MAM’DA ULUSLARARASI GIDA AMBALAJLAMA VE ‹ZLENEB‹L‹RL‹K ÇALIfiTAYI

DÜZENLEND‹

TÜB‹TAK B‹L‹MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI⁄I ‹fiE ALIM SÜREC‹ SONA ERD‹

ULUSAL A‹LE ve SOSYAL ARAfiTIRMALAR KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI

DÜZENLEND‹

ULUSAL ULAfiTIRMA KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLEND‹

TÜB‹TAK “SANAY‹ Ar-Ge PROJE DESTEK BAfiVURUSU HAZIRLAMA BECER‹LER‹ GEL‹fiT‹RME

ÇALIfiTAYI” NI DÜZENLED‹

TÜB‹TAK “BURSUN HAZIR” SONUÇLARI AÇIKLANDI

TÜRK‹YE’DE ve KOMfiU BÖLGELERDE S‹SM‹K ETK‹NL‹KLER
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ABD’ye giden TÜB‹TAK heyetinde TÜB‹TAK Baflkan Ve-
kili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ömer CEBEC‹, TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Dr.
Güldal BÜYÜKDAMGACI ALOGAN, TÜB‹TAK Baflkan Da-
n›flman› Dr. Savafl BARKÇIN ve AB 6.ÇP Ulusal Koordina-
tör Yard›mc›s› Hüseyin GÜLER yer ald›. 

TASSA’n›n 25-26 Mart 2006 tarihlerinde gerçekleflen y›l-
l›k konferans›na kat›lan TÜB‹TAK heyeti, 27 Mart 2006 ta-
rihinde de American-Turkish Council’i (ATC) ziyaret etti
ve Konseyin 25. toplant›s›na kat›ld›. “ABD-Türkiye ‹liflkile-
rinde Yeni Dinamikler” ana bafll›¤› alt›nda düzenlenen ve
ABD ile Türkiye’den birçok seçkin kat›l›mc›y› bir araya ge-
tiren toplant›da, ABD ve Türkiye aras›ndaki iliflkilerin ge-
lifltirilmesi için görüfl ve öneriler sunuldu. ABD Büyükelçi-
miz Nabi fiENSOY toplant›da, iki ülke aras›nda ticaret, bi-
lim ve teknoloji iflbirliklerinin öne ç›kart›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›.

TÜB‹TAK Heyeti 28 Mart günü, National Science Foundati-
on (NSF) Baflkan› Arden L. BEMENT ve di¤er NSF yetkilile-
ri ile bir araya geldi. NSF ve TÜB‹TAK aras›nda gelifltirilebi-
lecek yeni programlar ve iflbirli¤i olanaklar›n›n ele al›nd›¤›
toplant›da TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi,
Türkiye’de son iki y›lda yürütülen Ar-Ge at›l›m› hakk›nda ba-
z› bilgiler verdi ve NSF ile iflbirli¤i çal›flmalar›n›n artmas› he-
deyifle, iki kurum aras›nda planlama yap›lmas›n›n önemine
iflaret etti. NSF Baflkan› Dr. BEMENT de, ABD’den lisansüs-
tü ve doktora ö¤rencilerinin Türkiye’ye gidip çal›flmalar yap-
malar›n›n teflvik edilebilece¤ini söyledi. Dr. BEMENT, bunun
hayata geçirilmesi için kapsaml› bir flekilde ele al›nmas› ge-
rekti¤ini ve iki ülke aras›nda belirlenen öncelikli alanlarda ça-
l›fltaylar düzenlenmesinde yarar bulundu¤unu ifade etti. Dr.
BEMENT, bu çerçevede disiplinleraras› tak›mlar›n oluflturul-
mas›n›n ve enstitüler aras› araflt›rmalar›n yap›lmas›n›n teflvik
edilebilece¤ini, ancak oluflturulacak farkl› tak›mlar›n da bir-
birleriyle iletiflim ve ba¤lant›da olmas›n›n çok önemli oldu-
¤unu vurgulad›. Dr. BEMENT ayr›ca, NSF ve TÜB‹TAK’›n kar-
fl›l›kl› olarak geçici süreli eleman de¤iflimi yapabileceklerini,
bunun iliflkilerin gelifltirilmesinde ve iki kurumun çal›flma sis-
temlerinin kavranmas›nda fayda sa¤layaca¤›n› düflündü¤ü-
nü söyledi. ABD D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n yürüttü¤ü Thomas

Jefferson Burs Program›ndan da yararlan›labilece¤ini belir-
ten Dr. BEMENT,  bu program›n iki ülke aras›ndaki bilimsel
ve teknolojik iliflkilerin gelifltirilmesine katk› sa¤layaca¤›na
inand›¤›n› belirtti. Ankara’daki ABD Büyükelçili¤inde de Bi-
lim ve Teknoloji Ataflesi olarak bir uzman›n görevlendirile-
ce¤ini belirten BEMENT, bu uzman›n TÜB‹TAK’la yak›n ça-
l›flma içinde olmas›n› arzulad›klar›n› vurgulad›.

NSF ziyaretinin ard›ndan ABD Büyükelçisi Nabi fiENSOY
ve yard›mc›s› BE. Tulu¤ TANÇ ile görüflen TÜB‹TAK yet-
kilileri, TÜB‹TAK’›n at›l›mlar› ve ABD kurulufllar› ile temas-
lar› hakk›nda bilgi verdi. Prof. Dr. Nüket YET‹fi konuflma-
s›nda, ABD’de görev yapan Türk araflt›rmac›lar›yla ba¤la-
r›n›n güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla
TASSA’n›n y›ll›k konferans›na güçlü bir heyetle kat›ld›kla-
r›n›, öte yandan ABD’de bulunan araflt›rmac›lar›m›zla ileti-
flimi kuvvetlendirmek için “Bilim Elçileri” uygulamas›n›
bafllatt›klar›n› ve TASSA toplant›s›nda yüksek talep ald›k-
lar›n› vurgulad›. 

29 Mart 2006 tarihinde, “Council for International Exc-
hange of Scholars” Fulbright Scholar Program yetkilile-
riyle yap›lan görüflmelere, CIES’ten ‹cra Kurulu Baflkan›
Pati McGill PETERSON ve Jack S. BAILEY, Maria S. BET-
TUA, Cynthia CROW, Gregory ZALASKY ile TÜB‹TAK he-
yeti kat›ld›. TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi
toplant›da, Fulbright’la iliflkileri gelifltirmek ve burs say›la-
r›n› art›rmak istediklerini dile getirdi. CIES ‹cra Kurulu Bafl-
kan› PETERSON da, iflbirlikleri için yeni f›rsatlar›n geliflti-
rilmesine s›cak bakt›klar›n› ifade etti. 

TÜB‹TAK heyeti ayn› gün, National Institute of Stan-
darts and Technology (NIST) Uluslararas› ve Akade-
mik ‹liflkiler Direktör Vekili Dr. Claire M. SAUNDRY ile
toplant› yapt›. Dr. SAUNDRY, toplant›da 90’l› y›llar›n
bafl›nda TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi’ni ziya-
ret etti¤ini, konumu ve çal›flmalar› nedeniyle merkez-
den oldukça etkilendi¤ini, ayr›ca NIST ve TÜB‹TAK
aras›nda yeni iflbirliklerinin gelifltirilmesi için ortam›n
son derece uygun oldu¤unu söyledi.

ABD’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI

TÜB‹TAK Heyeti, 24 Mart – 1 Nisan 2006 Tarihlerinde ABD’ye Gitti

TASSA’n›n (Turkish American Scientists and Scholars Associati-
on/Türk Amerikan Bilim ‹nsanlar› ve Akademisyenleri Derne¤i)
y›ll›k konferans›na kat›lmak, ABD’de görev yapan Türk araflt›rma-
c›lar›m›z ile ba¤lant›lar›m›z› kuvvetlendirmek ve ABD’nin bilim,
teknoloji ve yenilik politikalar› alan›nda faaliyet gösteren kurum
ve kurulufllar›yla görüflmeler yapmak amac›yla, ABD’nin Phila-
delphia ve Washington flehirlerini kapsayan ziyaretler düzenlendi.

American-Turkish Council (ATC)
ATC, Türkiye ve Amerika aras›ndaki Ticaret, Savunma, Teknoloji ve Kültür
iliflkilerinin geliflimini desteklemeye odaklanan bir kurulufltur.

National Science Foundation (NSF)
ABD Ulusal Bilim Vakf› (NSF) bilimin gelifltirilmesine destek
vermek amac›yla 1950'de kurulmufl ba¤›ms›z bir devlet kuru-
lufludur. Temel bilimler, mühendislik alanlar›nda her y›l yaklafl›k
200,000 araflt›rmac› ve bilim insan›na destek vermektedir.

Council for International Exchange of Scholars
Uluslararas› Bursiyer De¤iflimi Konseyi Fulbright Program›
ve Küresel Programlar, tüm bilim insanlar›na ortak çal›flma
f›rsatlar› sunuyor ve bilim insanlar›n› destekliyor.
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TÜB‹TAK heyeti, 30 Mart günü, s›ras›yla, Office of Science
and Technology Policy, American Council on Education, Co-
uncil of Graduate Schools ve National Institutes of Health Fo-
garty International Center yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Program kapsam›nda heyetimiz, ABD Baflkan› George W.
BUSH’un ‹cra Ofisine ba¤l› olan Office of Science and Tech-
nology Policy (OSTP) Baflkan› John MARBOURGHER, Bafl-
kan Yard›mc›s› Diane Auer JONES ve Uluslararas› ‹liflkiler
Sorumlusu Joan ROLF ile görüfltü. Görüflmede TÜB‹TAK
Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Türkiye’de bilim ve
teknolojinin toplum taraf›ndan daha çok benimsenmesi, bi-
limin topluma sevdirilmesi için son dönemde birçok giriflim
bafllat›ld›¤›n› ve hükümetin Ar-Ge fonlar›nda büyük art›fllar
yapt›¤›n› söyledi. Türkiye’deki bilim ve teknoloji çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verdi. Prof. Dr. YET‹fi ayr›ca, Türkiye’nin bilim
ve teknoloji stratejisinde öncelikli alanlardan birinin araflt›r-
mac› say›s›n›n art›r›lmas› oldu¤unu belirterek bu konuda
ABD ile iflbirli¤i yapmak istediklerini, ancak vize konusunda
araflt›rmac›lar›m›z›n baz› sorunlar yaflad›¤›n› ifade etti. John
MARBOURGHER; Türkiye ile bilim ve teknoloji alan›nda da-
ha çok etkileflimde bulunmak istediklerini, OSTP’nin bu sü-
rece katk›da bulunmaktan memnuniyet duyaca¤›n›  vurgu-
lad› ve vize konusunda yaflanan s›k›nt›lar›n ABD yetkilileri-
ne iletilmesinde fayda gördü¤ünü dile getirdi. 

Ayn› gün, American Council on Education-ACE ‹cra Kuru-
lu Baflkan› David WARD ve Madeleine F. GREEN ile görü-
flen TÜB‹TAK yetkilileri, TÜB‹TAK taraf›ndan bafllat›lan ve
hükümet taraf›ndan desteklenen Ulusal Bilim ve Teknolo-
ji Seferberli¤i hakk›nda bilgi verdi. 2010 y›l› hedeflerine
ulaflmak için yeni araflt›rmac›lar›n yetifltirilmesi amac›yla
yurtd›fl›na birçok bursiyer göndermenin hedeflendi¤ini
belirten TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, bu
kapsamda mevcut bursiyer say›lar›n› birkaç kat art›rma-
n›n mümkün oldu¤u bir döneme girildi¤ini vurgulad›. Da-
vid WARD da bu konularda iki ülke aras›nda çeflitli prog-
ramlar›n oluflturulabilece¤ini ifade etti. 

TÜB‹TAK Heyetinin Council of Graduate Schools (CGS) yet-
kililerinden Daniel D. DENECKE ve Heath A. BROWN ile yap-
t›¤› görüflmede, TÜB‹TAK’›n çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi. 

TÜB‹TAK Heyeti son olarak, “National Institutes of Health
Fogarty International Center” (NIH) Direktörü Dr. Sharon
HRYNKOW baflkanl›¤›ndaki heyetle görüfltü. Dr. Sharon
HRYNKOW’un NIH hakk›nda bilgi verdi¤i sunumunun ard›n-
dan söz alan Prof. Dr. Nüket YET‹fi, ABD bilim ve araflt›rma
kurulufllar›yla olan iflbirliklerini art›rmay› hedeflediklerini vur-
gulad›. Dr HRYNKOW da, NIH sisteminin tamam›n›n yaban-
c› araflt›rmac›lara aç›k oldu¤unu vurgulayarak, halen hem
NIH’te hem de ABD üniversitelerinde NIH deste¤iyle görev
yapan Türk araflt›rmac›lar›n oldu¤unu söyledi ve Türkiye’yle
olan mevcut ba¤lant›lar›n gelifltirilmesinin önemine de¤indi.
TÜB‹TAK Heyeti, toplant›n›n ard›ndan, NIH’de görev yapan
Türk araflt›rmac›larla bir araya geldi. Prof. Dr. Nüket YET‹fi,
NIH’teki Türk araflt›rmac›lara hitaben yapt›¤› konuflmada;
“‹leride art›k Türkiye’de de çal›flabilirim diyebilece¤iniz arafl-
t›rma ortamlar›n› oluflturmak için çal›fl›yoruz. Sizlerin de için-
de olaca¤›n›z, buradaki rahat›n›z› bozmadan kat›labilece¤i-
niz yeni iflbirlikleri gelifltirmek istiyoruz” dedi.

Office of Science and Technology Policy (OSTP)
ABD Baflkan›na bilim ve teknolojinin içiflleri ve uluslararas› ifllerde etkileri
üzerine tavsiyede bulunan OSTP, 1976’da kuruldu. OSTP, güvenilir bilim ve
teknoloji politikalar› oluflturulmas›nda, uygulanmas›nda öncü rol oynuyor;
sektörler ve kurumlararas› iletiflim ve iflbirli¤ine yard›mc› oluyor.

American Council on Education (ACE)
1918 y›l›nda kurulan Amerikan E¤itim Konseyi (ACE), yük-
sek e¤itim kurumlar›n›n koordinasyon noktas›d›r.National Institute of Standarts and Technology (NIST)

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) Amerika’n›n küresel ekono-
mideki rekabet gücünü yeni teknolojiler, ölçüm metodlar› ve standartlar
gelifltirerek art›rmay› hedefliyor. Ayr›ca NIST kalite ve inovasyonu s›n›rlayan
teknolojik zorluklar› yok edebilmek için sanayii ile iflbirli¤i yap›yor.
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Council of Graduate Schools (CGS)
CGS, lisansüstü e¤itiminin gelifltirilmesi ve araflt›r›lmas›
alan›nda ABD’deki tek ulusal organizasyondur. Misyonu
lisansüstü e¤itimi ilerletmek ve sa¤lam bir bilim ortam›n›n
gelifltirilmesini sa¤lamakt›r.

National Health Institutes (NIH)
1887'de kurulan Ulusal Sa¤l›k Enstitüleri (NIH) çok
say›daki merkez ve enstitüleri ile sa¤l›k alan›nda araflt›rma
yapan ve bu alanda çal›flan bilim insanlar›na destek veren
bir araflt›rma kurulufludur.



Milli Savunma Bakan› Vecdi GÖNÜL ve Savunma Sana-

yii Müsteflar› Murad BAYAR’›n da kat›ld›¤› fuarda, 24

ülkeden toplam 442, Türkiye’den ise 31 savunma sana-

yii kurum ve kuruluflu ürünlerini ve hizmetlerini sergile-

di. Fuara kat›lan savunma sanayii kurum ve kurulufllar›

flöyle: Aselsan, Ayd›n Yaz›l›m, Alp Havac›l›k, BMC, Cofl-

kunöz, FNSS, Gate Elektronik, Global, Güvenli Yaflam,

Girsan, Havelsan, Likom, MKE, Milsoft, Meteksan, Mi-

kes, Otokar, Roketsan, Sars›lmaz, Savronik, Selex, STM,

TÜB‹TAK UEKAE, THY Teknik, Target, TAI, Tisafl, Ves-

tel, Yüksek Teknoloji, TSKGV ve Yonca-Onuk .

Malezya Baflbakan Yard›mc›s› ve Milli Savunma Baka-

n› Dato Sri Mohd NAJIB ve Kuvvet Komutanlar›n›n,

fuara kat›lan yabanc› üst düzey ve askeri yetkilileri

karfl›lamas›n›n ard›ndan, Malezya özel kuvvetleri tem-

sili bir askeri operasyon düzenledi. Fuar aç›l›fl›n›n ar-

d›ndan, Milli Savunma Bakan› Vecdi GÖNÜL Türkiye

stand›ndaki firmalar› gezerek, üretimleri hakk›nda bil-

gi ald›. Bakan GÖNÜL “Malezya ile savunma alan›nda

pek çok konuda iflbirli¤i yap›yoruz. Bunun en güzel

örne¤i z›rhl› araçlar›n müfltereken imal edilmesidir.

TÜB‹TAK-UEKAE ASYA’NIN EN BÜYÜK SAVUNMA VE GÜVENL‹K FUARI’NA KATILDI

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü’nün (UEKAE) kat›ld›¤› Asya’n›n en büyük

savunma ve güvenlik fuar› olan “10. Defence Services Asia (DSA)-2006 Uluslararas› Savunma Sanayii

Fuar›” 24-27 Nisan tarihleri aras›nda Malezya’n›n baflkenti Kuala Lumpur’da  düzenlendi.
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UEKAE Enstitü Müdür Yard›mc›s› Sermet SÜER ve Malezya

Genel Kurmay Baflkan› Vice Admiral Dato' Mat Rabi Bin Abu

Sam Ah



Bugün Malezya savunmas›n›n belkemi¤inden biri olan z›rhl›

araçlar Türk mal› olarak burada görev yap›yor” diye konufltu.

Asya'n›n en büyük savunma ve güvenlik fuar› olan DSA

2006’da, TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan uluslararas› platformda

sunulan ürün ve hizmetler flöyle: Kriptoloji ürün ve hizmetleri;

Güvenlik Testi Hizmetleri; MARS; FORMUS; Doküman ‹ncele-

me Sistemleri; Tekstil Sektörü Ürünleri; Cam Sektörü Ürünleri

ve KamuSM.

Kriptoloji Ürün ve Hizmetleri
TÜB‹TAK UEKAE, yaklafl›k 20 y›ld›r kriptoloji alan›nda dünya-

daki say›l› tecrübe sahibi kurumlardan biri olarak faaliyetlerini

sürdürüyor. Bu kapsamda, isteyen kurum ve kurulufllara krip-

tografik algoritma testi ve/veya tasar›m› ile siparifl üzerine

özel kriptografik cihaz ve sistem tasar›m› gerçeklefltirme gibi

dan›flmanl›k hizmeti sunuyor ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütü-

yor. Enstitü taraf›ndan gelifltirilmifl olan baz› kripto algoritma-

lar› ve sistemleri, NATO taraf›ndan da test edilerek onayland›. 

Güvenlik Testi Hizmetleri

TÜB‹TAK UEKAE, a¤ güvenli¤i konusunda Türkiye’deki en ge-

nifl kadro ve laboratuvara sahip kurumdur. Bu alandaki hiz-

metleri aras›nda, bilgisayar a¤lar›n›n güvenlik testlerinin yap›l-

mas›, güvenli a¤ mimarilerinin oluflturulmas›, sald›r›da bulunu-

lan bilgisayar sistemlerine acil müdahalenin yap›lmas› ve ge-

rekli güvenlik önlemlerinin al›nmas›, yaz›l›m ve donan›mlar›n

güvenlik analizlerinin yap›lmas› ve tüm bu alanlarda e¤itim

hizmetlerinin verilmesi yer al›yor.

Enstitü, bu hizmetler çerçevesinde NATO ile yak›n iflbirli¤i

içinde bulunarak, bu hizmetleri, talep olmas› durumunda yurt

d›fl›ndaki kurum ve kurulufllara da sa¤layabiliyor.

Management and Analysis of Radio Spectrum

(MARS)

MARSsys yaz›l›m›, spektrum yönetimi problemlerini, ulusal ve

uluslararas› seviyelerde, frekans yönetim süreçlerinin genifl

kapsaml› entegrasyonu ile askeri ve sivil iflletimsel istekleri bir

arada karfl›lar. Geliflmifl teknik analiz kabiliyeti sayesinde ku-

rumlara mevcut spektrumu en uygun flekilde kullan›m imkan›

sa¤layarak, detayl› frekans yönetimi operasyonlar›nda önem-

li avantajlar kazand›r›r. Merkezi bilgi sunucusu ve envanter

ambar› sayesinde, ilgili kurumlar aras›nda frekans tahsis sü-

reçlerinin planlanmas›n› ve koordinasyonunu mümkün k›lar. 

Tahsis, atama, kullan›c› ve organizasyon yönetimi kabiliyetleri,

üstün teknik analiz kabiliyetlerine do¤rudan entegre edilmifltir.

Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanl› görüntüleme deste¤i, kulla-

n›c› ile etkileflimli çal›flabilirlik imkanlar›nda çeflitlilik sa¤lar.

Kullan›c› yetkilendirme yönetimi imkanlar› ve ayarlanabilir or-

ganizasyon yap›s›, sistemin kullan›c› taraf›ndan kendi ihtiyaç-

lar› do¤rultusunda de¤ifltirilmesine imkan tan›r. Karfl›l›kl› iflle-

tilebilirlik özelli¤i ve ortak bir veri taban›n›n kullan›lmas› saye-

sinde kurumlar aras›ndaki koordinasyon süreci, oldukça kolay

hale gelmifltir.

FORMUS

FORMUS sistemi, farkl› iletim ortamlar›nda (havadan ve

kablolu) karfl›l›kl› veri ve ses iletimini sa¤lamak üzere gelifl-

tirilmifl ürünlerden oluflur. En önemli özelli¤i, arada herhan-

gi bir internet veya uydu ba¤lant›s› gerektirmeden, dünya
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üzerindeki iki nokta aras›nda do¤rudan iletiflim im-

kan› sa¤layabilmesidir. Askeri amaçla ve afet durum-

lar›nda kesintisiz iletiflim sa¤lanmas› bu ifllevin

önemli örneklerindendir. HF/VHF/UHF telsiz fre-

kanslar› ile haberleflme imkan› sunan sistemle, iste-

nirse flifreli olmak üzere, karfl›l›kl› mesajlaflma, elek-

tronik posta gönderme, dosya transferi ve ses gö-

rüflmesi yapma imkan› sa¤lanmaktad›r.

NATO ve Türk Silahl› Kuvvetleri bünyesinde kullan›l-

makta olan bu sistem, gerekti¤i durumda bir kripto ci-

haz› ile birlikte kullan›labilmektedir.

Doküman ‹nceleme Sistemleri

Resmi ve de¤erli evraklarda yap›lan sahtecili¤in be-

lirlenmesi amac›yla TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan bir

dizi optoelektronik sistemler gelifltirildi. Sahip olduk-

lar› teknoloji aç›s›ndan bu cihazlarla, rakip cihazlar›n

tespit edemedi¤i doküman sahtecilikleri tespit edile-

bilmektedir. Bu sistemler dünyada birçok ülkeye di-

rekt ihraç edilmektedir. ForensicXP ve MST-2 adla-

r›ndaki bu iki cihaza ek olarak, sahte paralar›n yaka-

lanmas›n› sa¤lamak üzere gelifltirilmifl olan ve para-

lar›n hem optik hem de manyetik özelliklerini incele-

yebilen bir sistemin de gelifltirilme çal›flmalar› ta-

mamlanm›fl ve sistem yurtd›fl› sat›fla haz›r hale geti-

rilmifltir. Her üç sistem de dünyadaki rakipleri ile kar-

fl›laflt›r›ld›¤›nda hem fiyat hem de teknoloji aç›s›ndan

üstün cihazlar olarak nitelendirilebilir.

Tekstil Sektörü Ürünleri

Tekstil sektöründe, üretilen kumafllar›n dokular›n›n

hatas›z ve kumafl yüzeyindeki renk fark›n›n minimum

düzeyde olmas›, kalite unsurunu do¤rudan etkileyen

faktörlerdir. TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan gelifltirilmifl

olan kumafl inceleme sistemleri, üretim band›ndaki

kumafl üzerindeki renk ve doku hatalar›n› an›nda belir-

leme imkan› sunmakta ve böylece, üretilen kumafllar›n

hatas›z olmalar›n› garanti alt›na almaktad›r. Bu sistem-

ler, teknolojik özellikleri ile üretim h›z›n› yavafllatma-

dan, gerçek zamanl› test imkan› sa¤lamaktad›r.

Cam Sektörü Ürünleri

TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan gelifltirilen lazer test sis-

temleri, üretilen camlar›n içindeki mikro düzeydeki

üretim hatalar›n›n an›nda tespit edilmesini sa¤lamak-

tad›r. Özellikle otomotiv sektöründe, üretilen camlar›n

hatas›z olmas› büyük önem tafl›makta ve güvenli¤i

do¤rudan etkilemektedir. Camlar üzerindeki hatalar›n

an›nda tespit edilerek, hatal› k›sm›n üretim aflamas›n-

da ç›kar›lmas› nedeniyle, üretim verimini yüksek dü-

zeyde art›ran ve hatas›z ürünü garanti eden kontrol

sistemleri Türkiye ve dünyada büyük ilgi görmektedir.

KamuSM

TÜB‹TAK UEKAE Türkiye’deki kamu çal›flanlar›n›n kul-

lan›m› için elektronik imza sertifikas› üretme görevini

sürdürmektedir. Elektronik imza altyap›s› sayesinde,

elektronik ortamda yap›lan her türlü ifllem ve yaz›fl-

malar, hukuki olarak geçerli olan elektronik imza ile

imzalanabilmektedir. Böylece, her türlü resmi ifllem

elektronik ortama aktar›lmakta ve bürokratik ifllemler

büyük bir h›zla sonuçlanabilmektedir. Talep eden ül-

kelere, ulusal kullan›mlar› için, güvenli elektronik imza

sertifikasyon sistemi altyap›s›n›n oluflturulmas›nda

destek sa¤lanmaktad›r.

Fuarla ilgili daha fazla  bilgi için 

www.dsaexhibition.com

u u u

UEKAE ürün ailesinden MST-2D, Doküman ‹nceleme Cihaz›

UEKAE ürün ailesinden SecVoice2, Ses ve Veri Güvenlik

Cihaz›



Konuflmas›nda bilim, teknoloji ve yenili¤in ulusal reka-

bet gücüne etkisinden bahseden Prof. Dr. YET‹fi, ülke-

mizin bu alanlardaki durumunu de¤erlendirdi. Türki-

ye’de Ar-Ge’ye olan talebin, bilim insan› say›s›n›n ve

niteli¤inin art›r›lmas› hedefiyle oluflturulan Türkiye

Araflt›rma Alan› (TARAL) hakk›nda bilgi veren Prof.

Dr. Nüket YET‹fi konuflmas›nda, TÜB‹TAK’›n kurulufl

y›l› olan 1963’den bu yana ulusal bilim, teknoloji ve ye-

nilik sisteminin geliflimine de¤indi. Prof. Dr. YET‹fi ay-

r›ca, TÜB‹TAK taraf›ndan kamu ve sanayiye sa¤lanan

teknoloji ve yenilik destekleri, akademik araflt›rma

destekleri ve bilim insan› desteklerinden bahsetti.

Ziyaret kapsam›nda Bilkent Üniversitesi ö¤rencileriyle

buluflan Prof. Dr. YET‹fi, TÜB‹TAK’›n üniversite ö¤ren-

cilerine sa¤lad›¤› destekler hakk›nda da bilgi verdi.

Ö¤rencileri bilim ve teknoloji alan›ndaki desteklerden

yararlanmalar› ve bu alanlarda çal›flmalar yapmalar›

için teflvik eden Prof. Dr. YET‹fi, toplant› sonunda, ö¤-

rencilerin sorular›n› yan›tlad›.

TÜB‹TAK MAM G›da Enstitüsü’nün ev sahipli¤i yapt›¤› ve

e¤itimleri verdi¤i uluslararas› organizasyona, Fas, Lübnan,

Filistin, Romanya, Ethopya, Azerbaycan, Gana, Uganda ve

Tanzanya ülkelerinden toplam 10 kat›l›mc› ifltirak etti.

Az geliflmifl ülkelere g›da ambalajlama ve izlenebilirlik

konular›nda teknik destek vermek, bilgilerini art›rmak,

tecrübeleri paylaflarak, benzer iflbirliklerinde süreklilik

sa¤lamak amac›yla düzenlenen program ile Türkiye, az

geliflmifl ülkelerin geliflmesine katk›da bulunarak,

uluslararas› platformda bir kez daha ad›n› duyurdu. 

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YE-

T‹fi, 17 Nisan 2006 tarihinde Bilkent Üniver-

sitesi’ni ziyaret ederek “Türkiye Araflt›rma

Alan› ve Genç Bilim ‹nsanlar› ‹çin F›rsatlar”

konulu bir konuflma yapt›.  

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Türk ‹flbirli¤i ve Kal-

k›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA), TÜB‹TAK Marma-

ra Araflt›rma Merkezi (MAM) ve Birleflmifl Milletler

S›nai Kalk›nma Örgütü (UNIDO) iflbirli¤i ile, 24-28

Nisan 2006 tarihleri aras›nda “G›da Ambalajlama

ve ‹zlenebilirlik” e¤itimi ve çal›fltay› düzenlendi.
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‹fle al›m süreci, gelen baflvurular›n de¤erlendirilme-

si sonucunda istenilen koflullar› sa¤layan 549 ada-

y›n belirlenmesi ile bafllad›. Daha sonra yap›lan ge-

nel yetenek ve bilim s›navlar›nda baflar›l› olan

adaylara mesleki kiflilik envanteri uyguland›. Son

aflamada ise adaylar mülakata al›nd›. Mülakat› ka-

zanan 55 kifli, TÜB‹TAK Baflkanl›k birimlerinde “Bi-

limsel Programlar Uzman Yard›mc›s›” olmaya hak

kazand›. 

Befl aflama sonucunda belirlenen 55 kifli, 15 Mart

2006 tarihi itibari ile TÜB‹TAK’da Bilimsel Prog-

ramlar Uzman Yard›mc›s› olarak çeflitli birimlerde

göreve bafllad›. Yafl ortalamalar› 25 olan Bilimsel

Programlar Uzman Yard›mc›lar›, doktoras›n› ta-

mamlam›fl 1, doktoras›na devam etmekte olan 8,

yüksek lisans›n› tamamlam›fl 7, yüksek lisans›na de-

vam etmekte olan 32 ve lisans mezunu 7 kifliden

oluflmaktad›r.

Bilimsel Programlar Uzman Yard›mc›lar›’n›n Kuru-

mu tan›malar› ve Kuruma k›sa zamanda uyum sa¤-

lamalar› amac›yla düzenlenen “Oryantasyon Prog-

ram›”, 16-31 Mart 2006 tarihleri aras›nda baflkanl›k

birimleri, TÜB‹TAK Gebze yerleflkesindeki enstitü-

ler ve Ankara enstitülerinin tan›t›m› fleklinde ger-

çeklefltirildi.

TÜB‹TAK Mustafa ‹nan salonunda 16 Mart günü,

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in

yapt›¤› aç›l›fl konuflmas› ve TÜB‹TAK Baflkan Yar-

d›mc›s› Ömer CEBEC‹’nin Kurumu tan›tan sunumu

ile bafllayan oryantasyon program›, baflkanl›k bi-

rimleri tan›t›mlar› ile devam etti. Program kapsa-

m›nda Ankara’da bulunan B‹LTEN, SAGE ve ULAK-

B‹M’i ziyaret eden yeni çal›flanlar›m›z, tan›t›m su-

numlar› ve sergi gezileriyle bu üç enstitümüzü de

daha yak›ndan tan›ma imkan› buldular. 

T Ü B ‹ T A K  B ‹ L ‹ M S E L  P R O G R A M L A R  U Z M A N  Y A R D I M C I L I ⁄ I ‹ fi E  A L I M  S Ü R E C ‹  S O N A  E R D ‹
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¤ünün 1 Ekim 2005 tarihinde Uz-

man Yard›mc›s› almak üzere, TÜB‹-

TAK web sayfas› ve gazete ilanlar›

ile bafllatt›¤› ifle al›m süreci, oryan-

tasyon ve mentorluk e¤itimleri ile

son buldu.



TÜB‹TAK Gebze yerleflkesinde devam eden prog-

ramda, yeni çal›flanlar›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›n

yan› s›ra çeflitli laboratuvarlar› da gezme f›rsat› bu-

lan bilimsel programlar uzman yard›mc›lar›m›z

farkl› deneyimler de yaflad›lar. ‹ki grup halinde or-

yantasyon program›nda yer alan kat›l›mc›lara

program›n sonunda de¤erlendirme anketi uygulan-

d› ve anketin sonuçlar› istatistiksel olarak incelen-

di. Tüm program ile Baflkanl›k, Gebze ve Ankara

enstitüleri programlar›, ayr› ayr› de¤erlendirildi¤in-

de genel olarak olumlu geri bildirim al›nd› ve iki

grubun de¤erlendirmeleri aras›nda anlaml› bir fark

olmad›¤› görüldü. 

Bu sürecin son aflamas›nda yeni ifle bafllayan Bilim-

sel Programlar Uzman Yard›mc›lar›’n›n Kurum’da

ve çal›flacaklar› birimlerde daha verimli olabilmele-

ri ve k›sa sürede uyum sa¤layabilmeleri amac›yla,

ilgili birim yöneticilerine ve çal›flanlar›n›n bir k›sm›-

na özel bir dan›flmanl›k firmas› taraf›ndan “Mentor-

luk (Koçluk)” e¤itimi verildi. Yönetici ve uzmanlar-

dan oluflturulan iki ayr› gruba ikifler gün, 18’er saat

olarak tasarlanan e¤itim, TÜB‹TAK Baflkanl›k bina-

s›nda gerçeklefltirildi. Sunum destekli anlat›m›n

a¤›rl›kl› oldu¤u e¤itim, vaka çal›flmalar› ve TÜB‹-

TAK’a yönelik uygulamalar ile zenginlefltirildi.

‹ fi E  A L I M  S Ü R E C ‹  S O N A  E R D ‹
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Toplant›dan önce, 26 Nisan 2006 tarihinde, Kad›n ve Ai-

leden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet ÇUBUKÇU ve heye-

ti, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in eflli-

¤inde TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi’ni ziyaret etti.  Ziyaret

kapsam›nda, Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) Baflkan

Vekili Önder YET‹fi’in, TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi tan›t›-

m›n›n ard›ndan TÜB‹TAK MAM tan›t›m filmi gösterildi.

Ayr›ca, MAM’da kurulan sergi alan›nda, MAM enstitüle-

rinde gerçeklefltirilen projeler, “araç izleme prototipi”,

“yak›t pilleri”, “bor çal›flmalar›”, “kompozit kaplama ve

seramik plakalardan çal›flma örnekleri”, “NBC elbisesi”,

Marmara Bölgesi için yap›lan deprem izleme projesi, tab-

let çay ve kefir projeleri ile TÜB‹TAK Ulusal Metroloji Ens-

titüsü (UME) hakk›nda bilgi verildi. 

TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi ziyaretinin ard›ndan baflla-

yan “Ulusal Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Kamu Araflt›rma

Program› Ortak Ak›l Toplant›s›”n›n aç›l›fl›n› Devlet Baka-

n› Nimet ÇUBUKÇU yapt›.  Bakan ÇUBUKÇU toplant›da

yapt›¤› konuflmada, hükümetin sosyal politikalardaki

de¤ifliklik anlay›fl›n›n hem sosyal güvenlik reformuna

hem de ifl yasas›na ve de¤ifltirilen tüm yasalara yavafl

yavafl yans›d›¤›n› belirtti.  Bu de¤iflikliklerden en önem-

lisinin Özürlüler Yasas›’ndaki de¤ifliklik oldu¤unu vurgu-

layan ÇUBUKÇU, özürlü bireylerin en büyük iki sorunu-

nu-e¤itim ve istihdam-çözmeye çal›flt›klar›n› ve bu so-

runlar›n çözülmesinin hem özürlü bireylerin ülke ekono-

misine olan maliyetlerini hem de ailelerinin onlar için

duyduklar› endiflelerini yok etme aç›s›ndan önemini be-

lirtti.  Yap›lan tüm çal›flmalardan olumlu sonuçlar al›nd›-

¤›n› ve ortak ak›l platformunun bu anlamda çok önemli

oldu¤unu kaydeden ÇUBUKÇU konuflmas›na flöyle de-

vam etti: “Bilimsel olarak yap›lacak çal›flmalar ve üretile-

cek politikalar›n bizim sosyal politikalar›m›za ›fl›k tutaca-

¤›n› ve buradan alaca¤›m›z sonuçlar›n ülkemizin birim

maliyetlerine etkisi olaca¤›na inan›yorum.” 

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi de konufl-

mas›nda, TÜB‹TAK’›n Ar-Ge deste¤inin bu tür çal›flmalar

varoldu¤u sürece devam edece¤ini, özellikle toplumsal

alanlarda yap›lan çal›flmalar› çok önemsediklerini bildirdi.

“Ortak Ak›l Toplant›s›”nda öncelikle aç›l›fl ve çal›flma

program› tan›t›ld›, kavram ve dil birli¤i oluflturulmas›na

yönelik aç›klamalar yap›ld›.  Daha sonra Frascati Kilavu-

zu sunuldu, Aile Araflt›rma Kurumu’nun güçlü ve gelifl-

meye aç›k alanlar› ile f›rsat ve tehditleri belirlendi.  Bun-

lar›n do¤rultusunda, ihtiyaç duyulan projelerin taslaklar›

ile araflt›rma program› haz›rland›.  Ayr›ca, ulusal aile ka-

mu araflt›rma program›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›

s›ras›nda karfl›lafl›labilecek olas› sorunlar tespit edilerek

çözüm önerileri üretildi.

Ankara, Anadolu, Galatasaray, Hacettepe ve 9 Eylül

Üniversiteleri baflta olmak üzere çeflitli üniversiteler-

den 27 temsilci ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Emniyet

Genel Müdürlü¤ü, TRT, RTÜK, SHÇEK ve Özürlüler ‹da-

resi Baflkanl›¤›’ndan temsilcilerin kat›ld›¤› toplant›da,

“aile ve televizyon”,  “aile ve verimlilik”, “aile ve sa¤l›k”,

“aile ve e¤itim”, “aile ve sosyal politikalar”, “kurumsal

strateji gelifltirme” ve “yaflam kalitesini art›r›c› önlem-

ler” konular› ele al›nd›.

ULUSAL A‹LE ve SOSYAL ARAfiTIRMALAR KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI
ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLEND‹

TÜB‹TAK ve Baflbakanl›k Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Ge-

nel Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile, 26-28 Nisan 2006 tarihleri

aras›nda, TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi’ndeki Türkiye Sa-

nayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü’nde (TÜSS‹DE) Kad›n ve Ai-

leden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet ÇUBUKÇU ve TÜB‹-

TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi baflkanl›¤›nda,

aile merkezli politikalar oluflturulmas› amac›yla “Ortak

Ak›l Toplant›s›” düzenlendi.



Çal›fltay çerçevesinde, kat›l›mc›lara destek program›na uy-

gun ve do¤ru proje konular›n› belirleme, destek program›

ölçütlerine uygun olarak proje önerisi haz›rlama ve proje

bütçesini oluflturma konular›nda e¤itim verildi. Ayr›ca ka-

t›l›mc›lar, proje önerisi öncesi yap›lacak haz›rl›klar, proje

önerisi haz›rlarken unutulmamas› gerekenler, projenin

amac› ve ç›kt›lar›, projede kullan›lacak yöntem ve teknik-

ler, projenin sa¤layaca¤› ekonomik yararlar, ifl paketleri ve

proje ifl-zaman plan›, proje bütçesini haz›rlarken dikkat

edilecekler noktalar ve iflbirlikleri/ortakl›klar konular›nda

bilgilendirildi. Çal›fltay sonucunda kat›l›mc›lar, örnek bir

proje baflvuru doküman›n› ana hatlar›yla haz›rlama beceri-

sini kazand›lar.   

TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen bu çal›fltay ile, TÜB‹TAK

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEY-

DEB) taraf›ndan verilen sanayi Ar-Ge deste¤inden daha

fazla sanayicimizin yararlanmas› amaçlan›yor.

TÜB‹TAK taraf›ndan, sanayi Ar-Ge destek programlar›na baflvuracak kurulufllar›n proje haz›rlama becerileri-

ni gelifltirmek amac›yla, TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi’nde bulunan MEB-TÜB‹TAK Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare

Enstitüsü’nde (TÜSS‹DE) “Sanayi Ar-Ge Proje Destek Baflvurusu Haz›rlama Becerileri Gelifltirme Çal›fltaylar›”

düzenlendi. ‹ki gün süren çal›fltay program›, her biri 20 kifliden oluflan dört grup için 04-05 Nisan, 07-08 Ni-

san, 11-12 Nisan ve 14-15 Nisan tarihlerinde gerçeklefltirildi. 

TÜB‹TAK “SANAY‹ Ar-Ge PROJE DESTEK BAfiVURUSU HAZIRLAMA BECER‹LER‹
GEL‹fiT‹RME ÇALIfiTAYI” NI DÜZENLED‹

Ar-Ge niteli¤i olan, önemli teknolojik ürün veya sistemler ile

“araflt›rma projeleri” ve “araflt›rma alanlar›”n›n belirlendi¤i

toplant›da iletiflim, tak›m olarak sorun çözme ve strateji

üretme konular›nda uygulamal› çal›flmalar yap›ld›. 

“Ulusal Ulaflt›rma Kamu Araflt›rma Program› Ortak Ak›l

Platformu”nda, kat›l›mc›lara yöneltilen stratejik sorular so-

nucunda Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n güçlü ve geliflmeye aç›k

alanlar› ile f›rsat ve tehditler belirlendi. Bu do¤rultuda, ih-

tiyaç duyulan Ar-Ge projelerinin taslaklar› ile araflt›rma

program›n›n haz›rland›¤› toplant›da “ak›ll› ulafl›m/ ulaflt›r-

ma”, “ulafl›m güvenli¤i”, “kara ulafl›m›”, “deniz ulafl›m›”,

“hava ulafl›m›”, “rayl› tafl›mac›l›k”, “kent içi ulafl›m” ve “lo-

jistik” konular› ele al›nd› ve bu projelerin yürütülmesi s›ra-

s›nda karfl›lafl›labilecek olas› sorunlar tespit edilerek çö-

züm önerileri üretildi.

ULUSAL ULAfiTIRMA KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI
DÜZENLEND‹
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TÜB‹TAK ve Ulaflt›rma Bakanl›¤› iflbirli¤i ile, 28-30

Nisan 2006 tarihleri aras›nda, TÜB‹TAK Gebze Yer-

leflkesi’ndeki Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitü-

sü’nde (TÜSS‹DE) “Ulusal Ulaflt›rma Kamu Araflt›r-

ma Program› Ortak Ak›l Platformu” düzenlendi.



TÜB‹TAK Bilim ‹nsan› Destekleme Daire Bafl-

kanl›¤›n›n (B‹DEB), lisans ö¤renimlerinin son

s›n›f›nda olan ö¤rencileri, alanlar›nda daha ileri

düzeyde çal›flmalar yürütmeleri konusunda ce-

saretlendirmek amac›yla düzenledi¤i “Bursun

Haz›r” program›n›n sonuçlar› belli oldu. 

“Bursun Haz›r” program› üniversitelerin do¤a

bilimleri, sa¤l›k bilimleri, mühendislik dallar› ve-

ya sosyal bilimler alanlar›nda lisans ö¤renimle-

rinin son s›n›f›nda olup mezun olduktan sonra

bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya

doktora yapacak üstün baflar›l› ö¤rencilere

karfl›l›ks›z burs vererek, onlar› desteklemeyi

amaçl›yor. 

Bursiyerler, koflullar› sa¤layan baflvurular ara-

s›ndan, adaylar›n lisans a¤›rl›kl› genel not orta-

lamalar› ile LES eflit a¤›rl›kl› puanlar› esas al›na-

rak ve üniversitelere ve alanlara göre da¤›l›m

da gözetilerek, B‹DEB De¤erlendirme ve Des-

tekleme Kurulu taraf›ndan belirlendi.  

Program çerçevesinde belirlenen koflullar› sa¤-

layarak, 102’si temel bilimler ve e¤itim; 417’si

mühendislik ve mimarl›k; 107’si sosyal bilimler

ve 16’s› sa¤l›k bilimleri alanlar›nda olmak üzere

toplam 642 ö¤renci burs almaya hak kazand›.

Kazanan ö¤rencilerden 2006-2007 güz döne-

minde yüksek lisans program›na bafllayacak

olanlara 1250 YTL; doktora program›na baflvu-

racak olanlara ise 1500 YTL burs verilecek.

Program hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye ve burs al-

maya hak kazanan ö¤rencilerin listesine

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2228_So-

nuc.pdf adresinden ulafl›labilir.

TÜB‹TAK “BURSUN
HAZIR” SONUÇLARI
AÇIKLANDI

TÜB‹TAK yay›nlar› “Akade-

mik Dizi”sinden, Nicolas N.

AMBRASEYS ve Caroline F.

FINKEL’in kaleme ald›¤›, Mü-

zeyyen Umur KOÇAK’›n

Türkçe’ye çevirisini yapt›¤›

“Türkiye’de ve Komflu Bölge-

lerde Sismik Etkinlikler (The

Seismicity of Turkey and Ad-

jacent Areas)” adl› kitap, Ni-

san ay›nda yay›ma sunuldu.

“TÜRK‹YE’DE ve KOMfiU
BÖLGELERDE S‹SM‹K ETK‹NL‹KLER
Bir Tarihsel ‹nceleme 1500 – 1800”
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TÜB‹TAK Bilim ‹nsan› Destekleme Daire Baflkanl›¤›n›n

(B‹DEB), lisans ö¤renimlerinin son s›n›f›nda olan ö¤ren-

cileri, alanlar›nda daha ileri düzeyde çal›flmalar yürüt-

meleri konusunda cesaretlendirmek amac›yla düzenle-

di¤i “Bursun Haz›r” program›n›n sonuçlar› belli oldu.

TÜB‹TAK yay›nlar› “Akademik Dizi”sinden, Nicolas N. AMBRA-

SEYS ve Caroline F. FINKEL’in kaleme ald›¤›, Müzeyyen Umur

KOÇAK’›n Türkçe’ye çevirisini yapt›¤› “Türkiye’de ve Komflu Böl-

gelerde Sismik Etkinlikler (The Seismicity of Turkey and Adjacent

Areas)” adl› kitap, Nisan ay›nda yay›ma sunuldu.

1500-1799 y›llar› aras›nda meydana gelen ve  hakk›nda herhangi

bir kay›t bulunan bütün depremleri kapsayan betimleyici bir kata-

log oluflturabilmek  amac›yla haz›rlanan “Türkiye’de ve Komflu

Bölgelerde Sismik Etkinlikler” kitab›; tarihçiler, yerbilimciler ve gü-

nümüzde Türkiye’nin s›n›rlar› içinde kalan bölgedeki sismik etkin-

liklerle ilgilenenler için bir baflvuru kitab› niteli¤i tafl›yor. Kitap ay-

n› zamanda mühendisler ve özellikle do¤al tehlikelerin azalt›lma-

s›yla  ilgilenenler için de bir kaynak oluflturuyor.

‹ki bin y›l boyunca Do¤u Akdeniz bölgesinde uzun dönem dep-

rem hareketlili¤ini araflt›ran çok genifl bir çal›flman›n parças› olan

bu kitapta, 1500 – 1799 y›llar› aras›nda 36o – 42o  enlem ve 26o –

44o boylamlar›nda tan›mlanan Türkiye ile komflu bölgelerde sis-

mik araflt›rmalar›n sonuçlar› sergileniyor. Ayr›ca, ad› geçen bölge-

de meydana gelmifl olan depremlerin daha önceki kay›tlar›n› bir

katalog biçiminde derlemek için, flimdiye kadar gerçeklefltirilen

giriflimlerle ilgili ayr›nt›l› yorumlara yer veriliyor ve bunlar›n haz›r-

lanmas›nda yararlan›lan hem Ortado¤u hem de Bat› dillerindeki

kaynak eserler tart›fl›l›yor. Kitap, büyük depremlerin etkiledi¤i yö-

relerin haritalar› ile Do¤u Akdeniz’in h›zla geliflen bu bölgesinin, az

bilinen tarihiyle ilgili olaylar› da içeriyor.

Tüm kitap sat›fl noktalar›ndan edinilebilecek “Türkiye’de ve

Komflu Bölgelerde Sismik Etkinlikler” kitab› 10 YTL fiyatla sa-

t›fla sunuluyor.
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ABD’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI n TÜB‹TAK-UEKAE ASYA’NIN EN

BÜYÜK SAVUNMA VE GÜVENL‹K FUARI’NA KATILDI n PROF. DR. NÜKET YET‹fi B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹’N‹

Z‹YARET ETT‹ n TÜB‹TAK MAM’DA ULUSLARARASI GIDA AMBALAJLAMA VE ‹ZLENEB‹L‹RL‹K ÇALIfiTAYI

DÜZENLEND‹ n TÜB‹TAK B‹L‹MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI⁄I ‹fiE ALIM SÜREC‹ SONA ERD‹ n

ULUSAL A‹LE ve SOSYAL ARAfiTIRMALAR KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI

DÜZENLEND‹ n ULAfiTIRMA KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLEND‹ n

TÜB‹TAK “SANAY‹ AR-GE PROJE DESTEK BAfiVURUSU HAZIRLAMA BECER‹LER‹ GEL‹fiT‹RME ÇALIfiTAYI”

NI DÜZENLED‹ n TÜB‹TAK “BURSUN HAZIR” SONUÇLARI AÇIKLANDI n TÜRK‹YE’DE ve KOMfiU

BÖLGELERDE S‹SM‹K ETK‹NL‹KLER

BTYK TOPLANDI n ‹NG‹LTERE’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI n

TÜRK B‹L‹M ‹NSANLARI TASSA YILLIK KONFERANSINDA BULUfiTU n AB 6. ÇP HAVACILIK VE UZAY 

TEMAT‹K ALANI START PROJES‹ KAPANIfi TOPLANTISI TÜB‹TAK-B‹LTEN’DE GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹ n GÜNEfiE

TUTULDUK n TR-ACCESS PROJES‹ KURUMSAL ‹RT‹BAT NOKTALARI EfiGÜDÜM TOPLANTISI 

YAPILDI n EASIER PROJES‹ 13 MART 2006 n TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE ‹SPANYA KRALLI⁄I

ARASINDA B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ ANLAfiMASI ‹MZALANDI n TÜRK‹YE-UKRAYNA

ORTAK ÇALIfiTAYI n TÜB‹TAK – EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü ‹fiB‹RL‹⁄‹ n POPÜLER B‹L‹M 

K‹TAPLARINDAN “OLA⁄ANÜSTÜ BULUfiLAR” n 4. BURSA K‹TAP FUARI 4-12 MART’TA YAPILDI

SAYISAL KAYIT, ARfi‹V VE ANAL‹Z S‹STEM‹ PROJES‹ SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI n “25. ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹

HAFTASI” ETK‹NL‹KLER‹ DÜZENLEND‹ n TÜB‹TAK’TAN FORMULA G – 2006’YA GÜÇLÜ START n TASSA

YILLIK KONFERANSI YAPILIYOR n TÜB‹TAK’DA HAVACILIK VE UZAY KOORD‹NASYON TOPLANTISI

DÜZENLEND‹ n TÜRK‹YE ARAfiTIRMACI KATALO⁄U GÜNCELLEN‹YOR n PROF. DR. NÜKET YET‹fi,

“B‹L‹MSEL ARAfiTIRMANIN ÖZGÜRLÜ⁄Ü DÜNYA KONGRES‹”NE KATILDI n TÜB‹TAK - B‹LTEN ISPRS

ÇALIfiTAYINA EV SAH‹PL‹⁄‹ YAPTI... n “MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKINA KADIN” KONGRES‹ YAPILDI n BTYK

TOPLANIYOR

TAM GÜNEfi TUTULMASI 29 MART 2006’DA GERÇEKLEfiECEK n OSLO KLAVUZU BASILDI n SANAT B‹L‹MLE

BULUfiTU n KÜLTÜR ENVANTER‹ SORGULAMA PROJES‹” BAfiLATILIYOR n AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMLARI

TANITIM FAAL‹YETLER‹ DEVAM ED‹YOR n TÜB‹TAK POPÜLER B‹L‹M K‹TAPLARI MÜDÜRLÜ⁄Ü SERBEST

ÇALIfiAN ÇEV‹RMEN VE REDAKTÖR HAVUZUNU GEN‹fiLET‹YOR... n MARYLAND ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN DR.

SOSNOWSKI TÜB‹TAK’I Z‹YARET ETT‹ n ULUSLARARASI B‹L‹M OL‹MP‹YATLARI KIfi YET‹fiT‹RME OKULU

BODRUM VE ANKARA’DA DÜZENLED‹ n TÜB‹TAK’TAN “BURSUN HAZIR” BURS PRORAMI n KISA KISA... n

TÜB‹TAK’TA “PANEL S‹STEM‹ ‹Y‹LEfiT‹RME ÇALIfiTAYI” DÜZENLEND‹ n AYDINLANMA YOLUNDA B‹L‹M VE

TEKN‹K KONFERANSLARI

2005 YILI B‹L‹M, H‹ZMET VE TEfiV‹K ÖDÜLLER‹ SAH‹PLER‹NE VER‹LD‹ n 2005 YILI DESCARTES ÖDÜLÜNE

PROF. DR. EKMEL ÖZBAY LAYIK GÖRÜLDÜ n GELECE⁄‹N B‹L‹M ‹NSANLARI ÖDÜLLER‹N‹ ALDI.. n

GELENEKSELLEfiEN TEKNOLOJ‹ ÖDÜLLER‹’N‹N ALTINCISI SAH‹PLER‹N‹ BULDU… n TÜB‹TAK’TAN ÇARPICI

ARAfiTIRMA n TÜB‹TAK, EuroHORCs ÜYEL‹⁄‹NE KABUL ED‹LD‹ n TÜB‹TAK VE FRANSA DIfi‹fiLER‹

BAKANLI⁄I ARASINDA “ORTAK KOM‹TE” TOPLANTISI YAPILDI n UKRAYNA ANKARA BÜYÜKEELÇ‹S‹ TÜB‹-

TAK’I Z‹YARET ETT‹ n PARDUS 1.0 ÇIKTI n ULAKB‹M, ELEKTRON‹K B‹LG‹ KAYNAKLARINA ER‹fi‹M

H‹ZMETLER‹NE YEN‹ B‹R BOYUT KAZANDIRDI n MSB’N‹N DÖRT PROJES‹N‹N SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI n

TÜB‹TAK BAfiKANLIK BÜNYES‹NDE ‹LK ORYANTASYON PROGRAMI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹ n TÜB‹TAK MAM

‹SO 14001 BELGES‹ ALDI n ENST‹TÜLER‹M‹Z nnnn EE nnnn ENERJ‹ ENST‹TÜSÜ n “TÜRK‹YE’DE B‹YOD‹ZEL

ÜRET‹M‹NDEK‹ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNER‹LER” ÇALIfiTAYI DÜZENLEND‹ n 10. “TÜRK‹YE’DE

‹NTERNET” KONFERANSI YAPILDI n KISA KISA...

BAfiBAKAN RECEP TAYY‹P ERDO⁄AN TÜB‹TAK GEBZE YERLEfiKES‹N‹ Z‹YARET ETT‹ n ENERJ‹ VE TAB‹‹

KAYNAKLAR BAKANI DR. M. H‹LM‹ GÜLER TÜB‹TAK-MAM’I Z‹YARET ETT‹ n TÜB‹TAK VE TASSA ORTAK GÜZ

ÇALIfiTAYI DÜZENLEND‹ n TÜB‹TAK, BTP-UP’N‹N UYGULANMASININ ‹ZLENMES‹ VE KOORD‹NASYONU

PROJES‹’N‹ BAfiLATTI n “TECHNOLOGY FORESIGHT fOR ORGANIZERS-ORGAN‹ZATÖRLER ‹Ç‹N TEKNOLOJ‹

ÖNGÖRÜSÜ” E⁄‹T‹M‹ TÜSS‹DE’DE DÜZENLEND‹ n TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ VE TAYLAND KRALLI⁄I

ARASINDA B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ ANLAfiMASI n JEOLOJ‹K KAYNAKLI TEHL‹KE VE AFETLER‹

ARAfiTIRMA TOPLULU⁄U KURULDU n TÜSS‹DE “Ar-Ge MÜHEND‹SL‹⁄‹ UZMANLIK SERT‹F‹KA PROGRAMI”NIN

SEKEZ‹NC‹S‹N‹ GERÇEKLEfiT‹RD‹ n AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI CASES PROJES‹ n ENST‹TÜLER‹M‹Z nnnn YDBE
nnnn YER ve DEN‹Z B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ n TEKNOLOJ‹ ÖDÜLLER‹ SAH‹PLER‹N‹ BULUYOR... n KISA KISA...
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