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‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

TÜB‹TAK B‹L‹M, TEKNOLOJ‹ VE YEN‹L‹K PROJELER‹ PAYLAfiIM KONFERANSI DÜZENLEND‹

TÜB‹TAK TEKNOG‹R‹fi‹M YARIfiMASI ÖDÜLLER‹ VER‹LD‹

DR. ATKINSON TÜB‹TAK’IN KONU⁄U OLARAK TÜRK‹YE’YE GELD‹

FRANSA’DA B‹L‹MSEL ve TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI

TÜB‹TAK HEYET‹ 17-19 MAYIS 2006 TAR‹HLER‹NDE BRÜKSEL’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹

GÖRÜfiMELER‹NDE BULUNDU

TÜB‹TAK KANALIYLA AVRUPA KOM‹SYONU DERG‹S‹ “RTDinfo”YA ÜCRETS‹Z OLARAK ULAfiMA FIRSATI..  

EMBO/EMBC (AVRUPA MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹ ÖRGÜTÜ/KONFERANSI) “TANITIM VE B‹LG‹ PAYLAfiIM

GÜNLER‹” DÜZENLEND‹

COST’DA TEMS‹LC‹LER‹M‹Z‹N BÜYÜK BAfiARISI

AVRUPA B‹L‹M VAKFI (ESF) B‹LG‹ GÜNÜ DÜZENLEND‹

APSCO TÜRK‹YE ÜYEL‹⁄‹ SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI

MO⁄OL‹STAN E⁄‹T‹M, KÜLTÜR VE B‹L‹M BAKANI ULZ‹‹SA‹KHAN ENKHTUVSHIN TÜB‹TAK'I Z‹YARET ETT‹

TÜB‹TAK – KORE ARAfiTIRMA VAKFI (KOREA RESEARCH FOUNDATION – KRF) ORTAK KOM‹TES‹ B‹R‹NC‹

TOPLANTISI DÜZENLEND‹

UME’DE EURACHEM 2006 TOPLANTISI YAPILDI

‹SVEÇ SA⁄LIK HEYET‹ TÜB‹TAK'I Z‹YARET ETT‹

GAP DO⁄A E⁄‹T‹M‹

TÜB‹TAK 36. ORTAÖ⁄RET‹M Ö⁄RENC‹LER‹ ARASI ARAfiTIRMA PROJELER‹ TÜRK‹YE F‹NAL YARIfiMASI

TÜB‹TAK 6. BULUfi fiENL‹⁄‹ DÜZENLEND‹

POPÜLER B‹L‹M K‹TAPLI⁄INA 2 YEN‹ YAYIN EKLEND‹
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TÜB‹TAK B‹L‹M, TEKNOLOJ‹ VE YEN‹L‹K PROJELER‹ PAYLAfiIM KONFERANSI DÜZENLEND‹

TÜB‹TAK ve di¤er kamu araflt›rma enstitüleri taraf›ndan gerçeklefltirilen, 2000 y›l› ve

sonras›nda tamamlanm›fl ve TÜB‹TAK taraf›ndan ve/veya TÜB‹TAK koordinatörlü¤ünde

yürütülen uluslararas› programlar taraf›ndan desteklenmifl projelerin kamuoyu ile

paylafl›lmas›, bilim ve teknoloji kültürünün topluma mal edilerek yayg›nlaflt›r›lmas› ve

ulusal bilim, teknoloji ve yenilik çal›flmalar›n›n teflvik edilmesi amac›yla düzenlenen

“TÜB‹TAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylafl›m Konferans›” 23 Haziran 2006

tarihinde TÜB‹TAK Baflkanl›k binas›nda düzenlendi.
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23 Haziran Cuma günü TÜB‹TAK Feza Gürsey ve Mustafa

‹nan Konferans Salonlar›nda efl zamanl› olarak gerçekleflti-

rilen ve tüm gün süren etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›n› yapan

Prof. Dr. Nüket YET‹fi, “Bilim bütün hayat›m›z›n temelinde-

dir. Bilim yüksek yaflam kalitesi, güçlü ülke demektir. Bil-

mek ve bildi¤ini kullanabilmek, bireyler kadar ülkeler için

de en kritik yetenektir” dedi ve sözlerine flöyle devam et-

ti: “Bilimin bilgiye ve refaha katk› yapmas› için toplum ola-

rak baz› flartlar› haz›rlamam›z gerekir. Yeterli mali kaynak-

lar, uygun ortamlar, nitelikli bilim insanlar›n› yetifltiren ku-

rumlar ve programlar, ulusal ve uluslararas› iliflkileri güç-

lendiren yap›lar bunlar›n bafll›calar›... Bu amaçla haz›rlanan

Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejimiz 2010 y›l›na kadar ül-

kemizin araflt›rma performans›n› dünya ortalamas›n›n üze-

rine ç›karmay› hedefliyor. Hedeflere ulaflmak için de 2005

y›l›ndan itibaren Ar-Ge’ye yeterli kaynak aktar›lmas›, bilim

insanlar›n›n yetifltirilmesi ve mekanizmalar›n iyilefltirilmesi

için büyük ad›mlar at›ld›.  Bu alana daha büyük kaynak ve

enerjimizi ay›rmal›y›z. Çünkü Ar-Ge’ye ve yenili¤e ayr›lan

kaynaklar›n getirisi, 3-5 y›ldan bafllayarak ülkeye insan ka-

litesi, üretim gücü, siyasi sayg›nl›k olarak geri döner.  Bafl-

lad›¤›m›z Ar-Ge seferberli¤inin geri dönüflümlerini flimdi-

den almaya bafllad›k. Bu baflar›lar› paylaflmak, onlar› ger-

çeklefltirmek kadar önemlidir.  ‹flte biz bu amaçla TÜB‹TAK

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylafl›m Konferan-

s›’n›n bu sene ilkini düzenliyoruz. Bu konferans› her sene

tekrarlayarak araflt›rmac›lar›m›z›n baflar›lar›n› paylaflacak-

lar› bir ortam olmas›n› hedefliyoruz.”

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 8 Eylül 2004 tarihli

10. toplant›s›nda belirlenen “Ar-Ge’ye olan talebi, bilim in-

san› say›s›n›, niteli¤ini ve Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H için-

deki pay›n› art›rmak” gibi temel hedeflerin do¤rultusunda,

TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen konferansa, projelerini

2000 y›l› ve sonras›nda tamamlam›fl ve TÜB‹TAK destek

programlar›ndan yararlanm›fl kamu araflt›rma kurum/ ens-

titülerinden, sanayi kurulufllar›ndan, yüksek ö¤retim ku-

rumlar› ve araflt›rmac›lar ile TÜB‹TAK koordinatörlü¤ünde

yürütülen uluslararas› destek programlar›ndan yararlanm›fl

kurum ve araflt›rmac›lardan ve TÜB‹TAK merkez ile ensti-

tülerinden toplam 267 proje baflvurusu geldi. Jüri de¤er-

lendirmeleri sonucunda 43 proje sahibi araflt›rma sonuçla-

r›n› ve bu çal›flmalar›n›n ülkeye katk›s›n› anlatan bir sunum

yapt›.  26 proje sahibi ise poster sunumlar›yla etkinli¤e ka-

t›ld›. 

Türkiye’de bilim ve teknolojide kritik kitleyi meydana geti-

ren; kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluflan çok

say›da davetlinin kat›ld›¤› konferans›n sonunda proje sa-

hiplerine etkinli¤e kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür sertifi-

kas› verildi ve avludaki poster sunumlar› ve kokteyl ile et-

kinlik sonland›.
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2005 y›l›nda bafllat›lan, ö¤rencileri,  araflt›rmac›la-

r› ve genç giriflimcileri yeni fikirler üretmeleri yö-

nünde özendirerek, ülkenin yar›nlar›nda ekonomi-

ye katma de¤er sa¤layacak yeni firmalar›n kurulu-

flunu tetikleyecek ortamlar› oluflturmay› amaçla-

yan “TÜB‹TAK Teknogiriflim Yar›flmas›” ile, giriflim-

cili¤in büyümeye aç›k ve ileri teknolojik alanlarda

yo¤unlaflmas›n›n sa¤lanmas›na, ticari yap›ya ulafla-

cak giriflimlerin etkili ve k›sa sürede olgunlaflmas›-

na imkan verecek ortam›n haz›rlanmas›na ve global

giriflimciler a¤› ile iflbirli¤i olanaklar›n›n oluflturul-

mas›na katk›da bulunmak hedeflendi. 

Bu sene, yar›flmaya 75 giriflimcilik projesi baflvurusu

yap›ld› ve bunlardan 22’si ön elemeyi geçerek, ha-

kem heyetinin de¤erlendirilmesine sunuldu. Birinci-

lik ödülü 30.000 YTL, ikincilik ödülü 20.000 YTL,

üçüncülük ödülü de 10.000 YTL olan TÜB‹TAK Tek-

nogiriflim Yar›flmas›’n›n hakem de¤erlendirmeleri

sonucunda Engin DEVEC‹ ve Can KOMAR, “M-

Sports-Dijital Saha” projesi ile birincilik ve

“Web2SMS Web Servisleri ve SMS Entegrasyonu”

projesi ile üçüncülük ödüllerini almaya hak kazan-

d›lar.  Onur Tekin TURHAN ve Ça¤atay D‹K‹C‹ “IP

Multimedia Services for Wireless Network Opera-

tors” projesi ile ikincilik ödülünü al›rken, “BasÖde”

projesi ile Ergin YILMAZ dördüncü ve “Sporcu

Analiz Sistemi (SAS)” projesi ile Ali Said YAVUZ ve

Dr. Hüseyin DEM‹RC‹ beflinci oldular.

Bilimsel araflt›rmalar›n teknolojik yeniliklere süratle dönüfltürülebilmesi, Türkiye'nin uluslararas› alanda

bilimsel ve teknolojik rekabet gücünün art›r›lmas› ve ülke ekonomisine katma de¤er sa¤layacak

giriflimcilik çal›flmalar›n›n desteklenmesi için TÜB‹TAK Bilim Kurulu karar› ile bafllat›lan “TÜB‹TAK

Teknogiriflim Yar›flmas›” ödülleri 23 Haziran 2006 tarihinde “TÜB‹TAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri

Paylafl›m Konferans›”n›n sertifika töreninde sahiplerine verildi.
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ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza RICE’›n Bilim ve Tekno-

loji Dan›flman› Dr. George H. ATKINSON, ABD ve Türkiye

aras›nda bilimsel ve teknolojik iflbirliklerinin gelifltirilmesi

amac›yla temaslarda bulunmak üzere TÜB‹TAK’›n misafiri

olarak Türkiye’ye geldi.

TÜB‹TAK, Dr. ATKINSON’un Türkiye ziyaretiyle ilgili 29

May›s 2006’da TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi’ndeki Marmara

Araflt›rma Merkezi’nde bir bas›n toplant›s› düzenledi. Top-

lant›ya Dr. George ATKINSON’›n yan›s›ra, TÜB‹TAK Baflkan

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ve Türk Amerikan Bilim insan-

lar› ve Akademisyenleri Derne¤i (TASSA - The Turkish

American Scientists and Scholars Association) Baflkan› Dr.

Süleyman GÖKO⁄LU da kat›ld›.

Bilim ve teknolojinin bu yüzy›lda daha iyi yerlere gelece¤i-

ni ifade eden ATKINSON, bilim ile sadece bilim insanlar›n›n

de¤il toplumun her kesiminin ilgilendi¤ini kaydetti. 

Türkiye ile ABD aras›ndaki bilimsel iflbirli¤inin faydalar›n-

dan bahseden ATKINSON, son dönemde bu iliflkilerin daha

da önem kazand›¤›n› vurgulad›.

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

s›nda, ülkelerin bilim ve teknoloji alan›ndaki geliflimlerinde

global iliflkilerin önemini vurgulad›. TÜB‹TAK’›n 2006 y›l›

bafl›ndan bu yana uluslararas› iliflkilerin pekifltirilmesi ama-

c›yla yürüttü¤ü çal›flmalara h›z verdi¤ini belirten Prof. Dr.

Nüket YET‹fi, önümüzdeki y›l bu giriflimlerin meyvelerini

vermeye bafllayaca¤›n› söyledi. Ocak ay›ndan bu yana ABD,

‹ngiltere ve ‹talya’n›n önde gelen bilim ve teknoloji kurulufl-

lar› ile ortak toplant›lar düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr.

YET‹fi, “Bugün ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice’›n Bi-

lim ve Teknoloji Dan›flman› Dr. George ATKINSON’› a¤›rl›yo-

ruz... Gelecek günlerde ise ‹stanbul, Avrupa Bilim Vakf›’n›n

(European Science Foundation-ESF) yönetim kurulu top-

lant›s›na ev sahipli¤i yapacak. Yine bugün burada ikincisi

gerçeklefltirilecek Türk Amerikan Bilim ‹nsanlar› ve Akade-

misyenleri Derne¤i (TASSA) çal›fltay›, iki ülkede yaflayan

akademisyenler aras›nda bilim ve teknoloji alanlar›nda ileti-

flimi ve iflbirli¤ini art›racak yeni projelerin haz›rlanmas› için

ortam oluflturacak. Ayr›ca Uluslararas› Teknoloji Yönetimi

Konferans› olan PICMET’06, yaklafl›k 300 yabanc› bilim in-

san›n›n kat›l›m›yla TÜB‹TAK’›n ev sahipli¤inde 8-13 Temmuz

2006’da ‹stanbul’da düzenlenecek. Tüm bu uluslararas› ça-

l›flmalar›m›zla; bilim, teknoloji ve bu sayede ekonomideki

gücümüzü art›rmay› hedefliyoruz” fleklinde konufltu.

Toplant›da bir konuflma yapan TASSA Baflkan› Dr. Süley-

man GÖKO⁄LU da, bir y›l gibi k›sa bir süre önce kurulan

TASSA’n›n çal›flmalar›na iliflkin bilgi verdi. Kuruluflun, Ame-

rika içinde çeflitli bölgesel tan›t›m toplant›lar› düzenleyerek

kay›tl› üye say›s›n› bir y›l içinde iki kat›na ç›kartt›¤›n› belirten

GÖKO⁄LU, “Amerika’da yaflayan Türk bilim insanlar›n›n

Türkiye’deki üniversitelere konuk olmalar›n› sa¤layan bir

program bafllatt›k. Ayr›ca, Kas›m 2005’te de TÜB‹TAK ile

geleneksellefltirmeyi hedefledi¤imiz ortak çal›fltaylar›n ilkini

gerçeklefltirdik. Bugün ise bu çal›fltay›n ikincisini TÜB‹TAK

ile iflbirli¤i içerisinde düzenliyoruz. Üç gün sürecek çal›flta-

ya, Kuzey Amerika’dan 20 kiflilik uzman bilim insan›, Türki-

ye’deki baz› üniversitelerden temsilciler ve TÜB‹TAK araflt›r-

mac›lar› kat›l›yor. Bu çal›flmalar ile iki tarafl› ortak projeler

üretilmesi ve d›fl kaynakl› araflt›rma fonlar›na baflvuracak

kuvvetli kadrolar oluflturulmas› hedefleniyor” dedi.

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma

Merkezi (MAM) gezisine kat›lan Dr. ATKINSON, 31 May›s

2006’ya kadar ‹stanbul ve Ankara’daki çeflitli üniversitele-

ri ziyaret etti ve Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i

(TÜS‹AD) üyeleriyle bir araya geldi.
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TÜB‹TAK heyetinde TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.
Nüket YET‹fi, Baflkan Dan›flman› Dr. Tamer ÖZALP ve
AB Çerçeve Programlar› Müdürlü¤ü Mobilite Alan›
Ulusal ‹rtibat Noktas› Hakan KARATAfi yer ald›.

7 Haziran’da Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD-‹ktisadi Kalk›nma ve ‹flbirli¤i
Teflkilat›) International Futures Programme (IFP) Di-
rektörü Micheal OBORNE ve Global Science Forum
(GSF) Baflkan› Stefan MICHALOWSKY ile görüflen he-
yet, IFP ve GSF’in çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›. 

GSF Baflkan›  Stefan MICHALOWSKY, baflkanl›¤›n› yü-
rüttü¤ü Global Science Forum’un (GSF) çal›flmalar›n›
anlatt› ve 11-12 Temmuz 2006'da Helsinki'de düzenle-
necek olan 15. GSF Toplant›s›na Türkiye’yi davet etti.
Michael OBORNE ise, Türkiye'nin, OECD taraf›ndan
yürütülen uzay çal›flmalar›na kat›lmas›n›n önemli oldu-
¤unu vurgulayarak, geçti¤imiz aylarda kurulan OECD
Global Forum on Space Economics - Uzay Ekonomisi
Küresel Forumu hakk›nda bilgi verdi ve TÜB‹TAK'› bu
foruma kat›lmaya davet etti.

TÜB‹TAK Heyeti ayn› gün OECD Daimi Temsilcimiz
Büyükelçi Sencar ÖZSOY ile bir de¤erlendirme görüfl-
mesi yapt›. Görüflmenin ard›ndan OECD Directorate
for Science, Technology and Industry (STI) Direktör
Yard›mc›s› John DRYDEN, OECD Committee for Sci-
entific and Technological Policy (CSTP) Baflkan› Dirk
PILAT ve STI Direktör Özel Yard›mc›s› Deniz ERÖCAL
ile bir araya gelen TÜB‹TAK heyeti, STI ve CSTP'nin
genel yap›s› ve çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›. Prof. Dr.
YET‹fi de, "Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri"
hakk›nda bilgi vererek, toplant›n›n hedef kitlelerine
OECD hakk›nda bir bilgilendirme çal›flmas›  yapmay›
planlad›klar›n› söyledi ve OECD yetkililerini Türkiye'ye
davet etti. 

FRANSA’DA B‹L‹MSEL ve TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI

TÜB‹TAK Heyeti, 7-10 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa’ya gitti

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ve beraberindeki he-
yet, European Heads of Research Councils’in (EuroHORCs) dave-
ti üzerine, y›lda iki kere düzenlenen EuroHORCs Genel Kurul top-
lant›s›na kat›lmak, Fransa’da görev yapan temsilciliklerimizle
ba¤lant›lar›m›z› kuvvetlendirmek, çeflitli çok uluslu organizasyon-
larla temaslarda bulunarak Türkiye’nin uluslararas› bilim, teknolo-
ji ve yenilik politikas›n› oluflturma sürecine katk›da bulunmak
amac›yla, 7 – 10 Haziran 2006 tarihleri aras›nda Fransa’ya gitti.

EuroHORCs
EuroHORCs, Avrupa'daki araflt›rmay› finanse eden ulusal kurulufllar›n
baflkanlar›n›n oluflturdu¤u bir topluluktur. 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. EuroHORCs‘a halen 21
Avrupa ülkesinden ilgili kurulufllar üyedir. 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.

OECD
OECD, 14 Aral›k 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleflmesi'ne dayan›larak ku-
rulmufltur. Amaçlar› aras›nda, finansal istikrar›n eflzamanl› olarak korundu¤u
üye ülkelerde ve özellikle geliflmekte olan ülkelerde halk›n yaflam standard›-
n›n iyilefltirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik geliflim sa¤layan politikaya
destek ve yard›m, iflsizli¤in ortadan kald›r›lmas›; ekonomik geniflleme politi-
kas›n›n tetiklenmesi ve sosyo-ekonomik eflgüdümlü geliflmenin desteklenme-
si ve uluslararas› yükümlülüklere uygun olarak çok tarafl› ve ülkeler aras›nda
ayr›m gözetmeyen dünya ticaretinin gelifltirilmesine destek verilmesi bulun-
maktad›r. OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sos-
yo-politik ve ekonomik yaflamda, demokrasi, insan haklar›na ve yurttafl öz-
gürlü¤üne ba¤l›l›k ve aç›k pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarl› geliflim ilke-
lerini benimsemifllerdir. Bu ilkeler ayn› zamanda, OECD’nin amaçlar›na da hiz-
met ederler. OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine
katk› sa¤larken, di¤er taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin ta-
n›t›m›n› yapmaktad›r.

OECD International Futures Programme Direktörü Michael OBORNE ve Global
Science Forum Baflkan› Stefan MICHALOWSKY ile yap›lan görüflme (07
Haziran 2006)

OECD IFP (Uluslararas› Gelecekler Program›)
OECD’ye önemli konularda erken uyar› sa¤lamakta,
önemli geliflmeleri saptamakta ve hükümetlerin stratejile-
rine yard›mc› olmak amac›yla temel uzun-vadeli olaylar›
analiz etmektedir. Program uzun süreli projeleri, yüksek
düzeydeki konferanslar›, uzman çal›fltaylar›n›, gelece¤e
yönelik online bilgi sistemini, hükümet, endüstri, üniversi-
te ve sivil toplum aras›ndaki iliflki a¤lar›n› içeren birçok de-
¤iflik araç kullanmaktad›r.

OECD GSF (Küresel Bilim Forumu) 
OECD ülkelerinden bilim politikalar› temsilcilerini bir ara-
ya getirmektedir. Y›lda iki defa bir araya gelen bu temsil-
ciler, temel bilimsel araflt›rmalarda uluslararas› iflbirli¤i
olanaklar›n› belirlemeyi ve art›rmay› hedeflemektedir.
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Daha sonra söz alan John DRYDEN, OECD taraf›ndan
organize edilen ve y›lda bir kez toplanan Ministers of
Science and Education Konseyi toplant›lar›nda ve
UNESCO, Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurulufllardaki
küresel a¤larda Türkiye’yi görmek istediklerini söyledi. 

Dirk PILAT ise TÜB‹TAK Heyeti’ni 8-9 Haziran 2006
tarihlerinde düzenlenen “Technology and Innovation
Policy” çal›flma grubunun toplant›s›na davet etti. Be-
yin göçü ve araflt›rmac›lar›n dolafl›m›, ülkelerin tekno-
loji politikalar›n›n de¤erlendirilmesi, küreselleflmenin
teknoloji ve yenilik politikalar›na etkisi gibi konular›n
tart›fl›ld›¤› toplant›ya TÜB‹TAK’› temsilen Hakan KA-
RATAfi kat›ld›.

TÜB‹TAK heyeti, 7 Haziran’da tekrar OECD Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Sencar ÖZSOY ve di¤er Temsilci-
lik yetkilileri ile bir araya geldi. Gün içinde yap›lan  gö-
rüflmelerin de¤erlendirildi¤i toplant›da ilk olarak, TÜ-
B‹TAK taraf›ndan OECD’ye gönderilecek uzmanlar ko-
nusu ele al›nd›. Sencar ÖZSOY, TÜB‹TAK’›n atama
yapmas›n›n gerekli oldu¤unu düflündü¤ü OECD Komi-
telerini belirterek, atanacak olan bu kiflilerin tüm top-
lant›lara gönderilmesinin önemini vurgulad›. 

TÜB‹TAK Heyeti, ayn› gün gerçeklefltirdi¤i UNESCO
temaslar›nda, Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Numan
HAZAR ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüflmelerin ard›ndan düzenlenen bilgilendirme
toplant›s›nda TÜB‹TAK’›n UNESCO ile iflbirli¤ini ge-
lifltirebilece¤i alanlar de¤erlendirildi, UNESCO’nun
bilim alan›ndaki çal›flmalar›n›n TÜB‹TAK taraf›ndan
toplant›lara kat›l›m yoluyla takip edilmesinin önemi-
ne dikkat çekildi. 

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi daha
sonra UNESCO’nun Do¤a Bilimleri’nden Sorumlu Ge-
nel Direktör Yard›mc›s› Walter ERDELEN ile bir araya
geldi.  Prof. Dr. Nüket YET‹fi görüflmede, Türkiye’deki
“Bilim ve Toplum” çal›flmalar›ndan bahsederek, bu
çerçevede, UNESCO’nun bilim alan›ndaki yay›nlar›n›n
Türkçe’ye çevrilerek TÜB‹TAK taraf›ndan yay›nlanma-
s›, toplum-bilim ba¤›n› kuvvetlendirmeye ve toplumun
bilime ilgisini çekmeye yönelik UNESCO - TÜB‹TAK
ödülleri oluflturulmas›, TÜB‹TAK taraf›ndan çeflitli bi-
lim dallar›nda araflt›rmac› ve bilim insanlar›na yönelik
k›sa dönemli kurslar verilmesi ve ülkemizde akademik
çal›flma yürütecek farkl› ülkelerden bilim insanlar›na
burslar sa¤lanmas› alanlar›nda UNESCO ile iflbirli¤ine
haz›r olduklar›n› belirtti.

OECD STI (Bilim, Teknoloji ve Endüstri Müdürlü¤ü)
Temel hedefi hükümetlere politika oluflturmada analitik temel sa¤lamak,
bilimsel, teknolojik ve endüstriyel çevre ve bunun büyüme, istihdam ve re-
faha katk›s› hakk›nda öneride bulunmakt›r.

OECD CSTP (Bilimsel ve Teknolojik Politika Komitesi) 
CSTP arac›l›¤›yla OECD, üye ülkelerinin teknoloji ve yenilik politikalar›n› iz-
lemekte, bu politikalar›n ekonomik kalk›nmaya etkisini de¤erlendirmekte-
dir. OECD’nin bu komitesi Ar-Ge’ye destek,  yenilik için kamu ve özel sek-
tör ortakl›¤› ile ulusal yenilik sistemlerinin genel yönetimi gibi alanlarda po-
litika uygulamalar›n› belirlemektedir.

OECD Science, Technology and Industry(STI) Direktör Yard›mc›s› John
DRYDEN ve Committee for Science and Technology(CSTP) Baflkan› Dirk PILAT
ile yap›lan görüflme (07 Haziran 2006)

OECD Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sencar ÖZSOY ile yap›lan görüflme (07
Haziran 2006)
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UNESCO
UNESCO Birleflmifl Milletler'in bir özel kurumu olarak,
1946 y›l›nda kurulmufltur. UNESCO Yasas›, 1945 y›l›n›n
Kas›m ay›nda Londra'da 44 ülkenin temsilcilerinin kat›l-
d›klar› bir toplant›da kabul edilmifltir. Türkiye, bu yasay›
imzalayan ilk yirmi devlet aras›nda onuncudur. UNESCO
Sözleflmesi, ülkemizde 20 May›s 1946 tarihli ve 4895 sa-
y›l› kanunla onanm›flt›r. UNESCO bütçesi, üye devletlerin
iki y›lda bir bu Kuruma ödedikleri aidat ile sa¤lan›r. Bu
bütçe d›fl›nda, Birleflmifl Milletler Özel Fonu'ndan, teknik
yard›m program›ndan olmak üzere, önemli para kaynak-
lar› temin edilir. Bu kaynaklar, iki y›ll›k UNESCO bütçesi
tutar›na yak›nd›r. UNESCO e¤itim, bilim ve kültür alanla-
r›ndaki amaçlar›n›, kendisine üye olan her devlette kuru-
lan Milli Komisyonlarla gerçeklefltirmeye çal›fl›r.



ERDELEN de, TÜB‹TAK taraf›ndan bu alanda getirile-
bilecek her türlü önerinin olumlu karfl›lanaca¤›n› be-
lirtti ve ilk aflamada Türkçe’ye çevrilerek yay›nlanabi-
lecek baz› UNESCO yay›nlar›n› önerdi. Konuyla ilgili
olarak “UNESCO Publication Office” yetkilileri tara-
f›ndan TÜB‹TAK’a detayl› bilgi verilecek.

Görüflmede, Prof. Dr. Nüket YET‹fi, bilimle ilgili sergi-
lerin bilime olan ilgiyi art›ran önemli etkinliklerin ba-
fl›nda geldi¤ini, bu ba¤lamda “Anadolu’nun Bilimsel
Miras›” konulu bir serginin UNESCO ile ortaklafla dü-
zenlenebilece¤i belirtti. Görüflmede ayr›ca, TÜB‹TAK
ve UNESCO Bilim Sektörü aras›ndaki iflbirli¤i imkan-
lar›n› daha ayr›nt›l› olarak ele almak ve bu konuda bir
mutabakat zapt› imzalamak amac›yla karfl›l›kl› ziya-
retler yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

8 Haziran günü Fransa Büyükelçimiz Osman KORU-
TÜRK ile yap›lan toplant›da, Fransa’n›n, Türkiye’nin
AB sürecindeki Bilim ve Araflt›rma Fasl› hakk›nda
kamuoyuna da yans›m›fl olan görüflleri ele al›nd› ve
Türkiye’de bu alanlarda yürütülen çal›flmalar hak-
k›nda bilgi verildi. Toplant›da ayr›ca, Türkiye’nin
Avrupa Uzay Ajans› ile yapt›¤› iflbirli¤i anlaflmas› da
ele al›nd›.

TÜB‹TAK Heyeti, ayn› gün, Türkiye ve Avrupa Uzay
Ajans› aras›ndaki iflbirli¤i anlaflmas›n›n resmi görüfl-
melerini yapmak üzere European Space Agency
(ESA) temsilcileri ile topland›. ESA Baflkanl›¤›nda ya-
p›lan görüflmede Türkiye taraf›n› TÜB‹TAK Baflkan
Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Dr. Tamer ÖZALP, Ha-
kan KARATAfi ve OECD Daimi Temsilcili¤i’nden Bar-
ç›n A⁄CA, ESA taraf›n› da TÜB‹TAK Baflkanl›¤› düze-
yinde Rene OOSTERLINCK (Director of External Re-
lations), Lars FREDEN (Head of International Relati-
ons) ve Micheline TABACHE (International Relations,
Turkey Desk) temsil etti. ESA anlaflmas›n›n TBMM’de
onaylanmas›ndan sonra gerçekleflen ilk resmi görüfl-
me niteli¤i tafl›yan toplant›da, Türkiye’nin ESA’ya
önerece¤i iflbirli¤inin ajandas› görüflüldü ve haz›rla-
nan taslak sunuldu. 

TÜB‹TAK heyeti, Türkiye ve International Energy
Agency (IEA- Uluslararas› Enerji Ajans›) aras›ndaki
geçmifl ve olas› yeni iflbirli¤i f›rsatlar›n› görüflmek
amac›yla 8 Haziran günü IEA temsilcileri ile bir araya
geldi. IEA Enerji Teknolojileri Daire Baflkan› Antonio
PFLÜGER’in yan›s›ra Temsilcilik yetkilisi Murat Yavuz
ATEfi’in de haz›r bulundu¤u toplant›da Enerji Uygula-
ma Anlaflmalar› (Implementing Agreements) konusu
ele al›nd› ve bu projelere kat›lman›n uluslararas› arena-
da enerji alan›ndaki en önemli noktalara ulaflman›n
anahtar› oldu¤u ifade edildi.

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, 9-10 Ha-
ziran 2006 tarihlerinde, TÜB‹TAK’›n bu y›l üye oldu¤u
European Heads of Research Councils’in (Euro-
HORCs) Genel Kurul Toplant›s›na kat›ld›. Toplant›da,
May›s 2008’de yap›lacak olan EuroHORCs toplant›s›-
n›n, TÜB‹TAK’›n ev sahipli¤inde, ‹stanbul’da düzenlen-
mesine karar verildi. 

UNESCO yetkilileri ile görüflme (07 Haziran 2006)
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ESA
ESA 1975 y›l›nda, uzay›n keflfini amaçlayan, hükümetler
aras› bir organizasyon olarak kurulmufltur. fiu an 17 üye-
si olan örgütün merkezi Fransa Paris'tedir. 2006 y›l› ra-
kamlar›yla 3 milyar Euro'luk bütçeye ve yaklafl›k 1900
çal›flana (ulusal uzay ajanslar› hariç) sahiptir.

IEA (Uluslararas› Enerji Ajans›) 
IEA’n›n (Uluslararas› Enerji Ajans›) 26 üye ülkesine güve-
nilir, elde edilebilir ve temiz enerji sa¤lamalar› yolunda
oluflturulan enerji politikalar›nda dan›flmanl›k yapmakta-
d›r. 1973-74 petrol krizi s›ras›nda kurulan IEA’n›n ilk gö-
revi acil petrol üretimi dönemlerinde ölçümleri koordine
etmekti. Ancak son y›llarda, enerji pazarlar›n›n de¤ifli-
miyle IEA da yenilendi. Günümüzde petrol krizi yöneti-
minin ilerisinde, iklim de¤iflikli¤i politikalar›, pazar refor-
mu, enerji teknolojisi iflbirli¤i gibi genifl enerji konular›na
odaklanan IEA, tüm dünyaya ulaflmaktad›r. Üye ülkeleri-
nin istatistik ve enerji uzmanlar›ndan oluflan 150’ye yak›n
çal›flan› ile IEA, enerji araflt›rmas›, veri derleme, yay›nlar,
enerji politika analizi ve iyi uygulamalar›n önerilerini ka-
muya duyurma gibi genifl bir program yürütmektedir.
Ayr›ca IEA, yay›nlar›n›n tarafs›zl›¤›yla da dünya çap›nda
tan›nmaktad›r.

u u u
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Prof. Dr. YET‹fi, 17 May›s 2006 tarihinde, NATO Ge-

nel Sekreteri’nin kamu diplomasisinden sorumlu

yard›mc›s› Büyükelçi Jean FOURNET ile bir araya

geldi. Büyükelçi FOURNET görüflmede, NATO bilim

bütçesini yeniden düzenlediklerini belirtti ve Türki-

ye’nin verdi¤i siyasi deste¤e teflekkür ederek, kat-

ma de¤eri yüksek projeler yürütmeyi arzu ettikleri-

ni dile getirdi.

Prof. Dr. YET‹fi de, Rusya ile yap›lan ortak tatbikat-

ta, kripto yetene¤imizin kullan›ld›¤›n› belirtti. Avru-

pa Savunma Ajans› (European Defense Agency-

EDA) ile iliflkilerin gelifltirilmesi gerekti¤ine dikkat

çeken  Prof. Dr. YET‹fi, Büyükelçi FOURNET’i son-

baharda düzenlenecek olan TÜB‹TAK Uluslararas›

Bilim ve Teknoloji Günlerine davet etti. Görüflmeler

s›ras›nda, TARAL ve NATO projeleri hakk›nda fikir

al›flveriflinde bulunuldu.

Prof. Dr. YET‹fi, NATO ziyareti kapsam›nda, NATO

Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Ümit PAM‹R ve Türk

Askeri Temsil Heyeti Baflkan› Korg. Y›lmaz O⁄UZ’u

da ziyaret etti.

Prof. Dr. YET‹fi, 18 May›s 2006 tarihinde Avrupa

Uzay Ajans› (European Space Agency – ESA) Brük-

sel Ofisi Direktörü Michel PRAET ile bir araya gel-

di. Prof. Dr. YET‹fi görüflmede, ülkemizin ESA’ya

kat›l›m›n›n TBMM’de ele al›naca¤›n›, AB Konseyi

Genel Sekreteri Javier SOLONA ile müzakerelerin

devam etti¤ini, Durum Merkezi ve AB Uydu Merke-

zi (European Union Satellite Centre - EUSC) ile ilifl-

kilerimizin geliflti¤ini ve EDA ile de iliflkilerin gelifl-

tirilmeye çal›fl›ld›¤›n› belirtti. Prof. Dr. YET‹fi ayr›ca,

7. ÇP kapsam›ndaki fonlar› ülkemizin ESA üyesi ol-

madan nas›l kullanabilece¤i hakk›nda bilgi ald› ve

ESA’da yürütülen projelere Türk araflt›rmac›lar›

göndermeyi arzu etti¤imizi belirterek ortak faali-

yetler düzenlenmesini önerdi. 

ESA’daki görüflmelerini tamamlayan Prof. Dr. YE-

T‹fi, daha sonra Brüksel Büyükelçili¤imizi ziyaret

etti. Büyükelçi Fuat TANLAY görüflmede, Belçi-

ka’daki iki üniversitede Türkoloji kürsüsü kurulmas›

yönündeki çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Prof. Dr.

YET‹fi de, Belçikal› bilim adamlar›yla iflbirlikleri ge-

lifltirilebilece¤ini belirtti.  

Prof. Dr. Nüket YET‹fi’in Avrupa Birli¤i Daimi Tem-

silcisi Büyükelçi Volkan BOZKIR ile yapt›¤› görüfl-

mede de 6. Çerçeve Program›’nda Türkiye’nin du-

rumu ve 7. Çerçeve Program› haz›rl›klar› konusun-

da görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

Program›n›n son bölümünde Lüksemburg’a geçen

Prof. Dr. YET‹fi, Avrupa Yat›r›m Bankas›’ndan (Euro-

pean Investment Bank - EIB) Güneydo¤u Avrupa Di-

rektörü Grammatiki TSINGOU, Uzman Ekonomist

TÜB‹TAK HEYET‹ 17-19 MAYIS 2006 TAR‹HLER‹NDE BRÜKSEL’DE B‹L‹MSEL VE
TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹NDE BULUNDU

TÜB‹TAK Heyeti’nin NATO yetkilileri ile yapt›¤› görüflme (17 May›s 2006)

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, 17-19

May›s 2006 tarihlerinde Brüksel’de NATO, ESA (Av-

rupa Uzay Ajans›), Brüksel Büyükelçili¤i, Avrupa

Yat›r›m Bankas›, RAND Kuruluflu Avrupa Temsilcili-

¤i ve AB Ortak Araflt›rma Merkezi yetkilileriyle te-

maslarda bulundu. Prof. Dr. YET‹fi’e görüflmelerin-

de Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› Ulusal Koor-

dinatör Yard›mc›s› Hüseyin GÜLER ve TuR&Bo Yö-

neticisi Mehmet GÖKGÖZ efllik etti.



Prof. Albert TUIJAMAN ve Bölüm Baflkan› Dr. Hakan

LUCIOUS ile görüflmelerde bulundu. EIB bünyesinde

düzenlenen “Bilim Parklar›” faaliyetleri hakk›nda bil-

gi veren TSINGOU, EIB’nin askeri ve nükleer projele-

re kredi vermedi¤ini, faiz s›n›rlar›n›n Dünya Bankas›

rakamlar›ndan daha düflük oldu¤unu ve “Kamu Özel

Kesim Ortakl›¤›” tipi yap›lanmalara daha kolay des-

tek verebildiklerini belirtti. Ayr›ca, ülkemize bilim ve

araflt›rma finansman› sunmaktan memnun olacakla-

r›n› vurgulayan TSINGOU, Avrupa Serbest Ticaret

Birli¤i (European Free Trade Association - EFTA) ül-

kelerine küçük miktarlarda “Teknoloji Müzesi” hibe-

lerinde bulunduklar›n› sözlerine ekledi.

Prof. TUIJAMAN da, uzun vadeli projelerin haz›r-

lanmas›n›n önemine de¤indi, araflt›rmac› hibeleri-

nin üniversite veya sanayiye yönelik olabilece¤ini

söyledi ve 7.ÇP önerisinde yer alan “Risk Paylafl›m›

Destek Olana¤›” hakk›nda bilgi verdi. 

TÜB‹TAK Heyeti ziyaretlerin son gününde RAND

Kuruluflu Avrupa Temsilcili¤i yetkilileri ile bir araya

geldi. Görüflmelere RAND Kuruluflu Mütevelli Heye-

ti Baflkan› Ann Korologos-McLAUGHLIN ve RAND

Kuruluflu Avrupa Temsilcili¤i Uzman Analisti Cons-

tantijn Van ORANJE kat›ld›. Görüflmede taraflar bi-

u u u
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TÜB‹TAK Heyeti’nin ESA yetkilileri ile yapt›¤› görüflme (18 May›s 2006)

TÜB‹TAK Heyeti’nin EIB yetkilileri ile yapt›¤› görüflme (18 May›s 2006)



lim ve teknoloji politikalar›

alan›ndaki iflbirli¤i olanaklar›-

n› ele ald›.

RAND Kuruluflu’ndaki görüfl-

melerin ard›ndan, TÜB‹TAK

Heyeti AB Ortak Araflt›rma

Merkezi (Joint Research Cen-

tre - JRC) Genel Müdürü Ro-

land SCHENKEL ile bir araya

geldi. Görüflmeye JRC Genifl-

leme Bölümü Baflkan› Dr.Gi-

ancarlo CARATTI ve Avrupa

Birli¤i Nezdindeki Daimi

Temsilcili¤i görevlisi Dr.Altay

ALTINÖRS de kat›ld›. 

Görüflmede Prof. Dr. YET‹fi,

17-24 Ekim 2005 tarihleri

aras›nda düzenlenen TÜB‹-

TAK Uluslararas› Bilim ve

Araflt›rma Günleri’nin olduk-

ça baflar›l› geçti¤ini, bu y›l da

JRC’nin bu etkinli¤e katk›da

bulunmas›n›n önemli oldu¤u-

nu ifade etti. Prof. Dr. YET‹fi

ayr›ca, TÜB‹TAK ile JRC ara-

s›nda iflbirli¤i anlaflmas› im-

zalanmas›n›n iki taraf için de

faydal› olaca¤›n›, JRC’nin

stajyer program›na Türki-

ye’den araflt›rmac› göndere-

bilece¤imizi dile getirdi.

13

Avrupa Komisyonu taraf›ndan, üç ayda bir ‹ngilizce, Frans›zca ve Alman-

ca olarak yay›nlanan “RTDinfo” dergisine, Türkiye’de genifl kitlelerin üc-

retsiz olarak ulaflabilmesi için TÜB‹TAK gerekli giriflimleri bafllatt›.

Söz konusu dergide ele al›nan konu bafll›klar› ve araflt›rma sonuçlar›, üni-

versite, sanayi ve kamu kurumlar›nda çal›flan tüm araflt›rmac›lar›n, Avru-

pa Araflt›rma Alan›’ndaki en son geliflmeleri takip edebilmelerine olanak

sa¤lamaktad›r. RTDinfo dergisi, çok çeflitli araflt›rma sonuçlar›n›n ve bi-

limsel konularda tart›flma bafll›klar›n›n yer ald›¤› ve ortalama 85.000 ti-

raja sahip bir bilimsel araflt›rma dergisidir.

Konu ile ilgilenen tüm araflt›rmac›lar›n http://traccess.tubitak.gov.tr/rtdinfo

adresinde yer alan k›sa kay›t formunu 18 A¤ustos 2006 tarihine kadar dol-

durmalar› gerekmektedir.

RTDinfo dergisi hakk›nda detayl› bilgi için:

http://ec.europa.eu/research/rtdinfo 
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Yaflam bilimleri alan›nda

Avrupa’n›n öncü bilim in-

sanlar›n›n  bir araya gele-

rek 1964 y›l›nda olufltur-

duklar› Avrupa Moleküler

Biyoloji Örgütü (EMBO-

European Molecular Bio-

logy Organization), 24 ül-

kenin kat›l›m›yla 1969 y›l›n-

da gerçeklefltirdi¤i Avrupa

Moleküler Biyoloji Birli¤i

(EMBC- European Molecu-

lar Biology Conference)

arac›l›¤›yla  Doktora Son-

ras› Burslar, K›sa Dönem

Ziyaret Burslar›, Genç

Araflt›rmac› Program›, Pra-

tik Kurs ve Çal›fltaylar,

Elektronik Biliflim Progra-

m›, Toplumla ‹letiflime Yö-

nelik ‹nisiyatifler, yaflam

bilimlerinde kad›nlar›n da-

ha fazla yer almas› gibi ko-

nularda destek programla-

r› yürütmektedir. EMBO

programlar›n bilimsel ve

idari sorumlulu¤unu üstle-

nirken, EMBC  harcamalar›

ve programlar›n genel

prensiplere ba¤l› biçimde

uygulanmas›n› gözetleyip,

denetlemektedir.  

EMBO/EMBC "Tan›t›m  ve Bilgi Paylafl›m Günle-

ri"nin ilki, 17 May›s 2006 tarihinde ‹stanbul’da Bo-

¤aziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans salonunda,

ikincisi ise, 18 May›s 2006 tarihinde Ankara’da TÜ-

B‹TAK Baflkanl›k Binas› Feza Gürsey Konferans sa-

lonunda  gerçeklefltirildi. 

EMBO Yürütücü Sekreteri Frank GANNON’›n EM-

BO/EMBC'yi tan›tan bir sunum yapt›¤› EM-

BO/EMBC "Tan›t›m  ve Bilgi Paylafl›m Günleri" kap-

sam›nda EMBO Baflkan› ve T›p  alan›nda Nobel

Ödülü sahibi Tim HUNT “Hücre Döngüsü ve Kan-

ser” konulu bilimsel çal›flmas›n› sundu. Ayr›ca, Mary

GANNON sorumlusu oldu¤u EMBO Kurslar ve Ça-

l›fltaylar Program›, Les GRIVELL EMBO Elektronik

Bilgilendirme Program› ve Yay›nlar, Andrew MOO-

RE EMBO Bilim ve Toplum Program›, Jan TAPLICK

EMBO Burslar Program› ve Gerlind WALLON EM-

BO Genç Araflt›rmac› ve Yerleflim Deste¤i Progra-

m› hakk›nda bilgi verdi. EMBO/ EMBC Ankara top-

lant›s›na, yurt çap›nda çeflitli üniversiteler ve kamu

araflt›rma kurumlar›/birimlerinden 160, ‹stanbul

toplant›s›na da 60 araflt›rmac› kat›ld›.

“EMBO/ EMBC Tan›t›m ve Bilgi Paylafl›m Günleri” ile

ülkemizden araflt›rmac›lar›n EMBO/EMBC etkinlikle-

rine daha etkin kat›l›m›, biliminsanlar›m›z›n bu kuru-

lufllar› daha yak›ndan tan›malar› ve programlardan

yararlanmalar› amaçland›. Bununla beraber, AB Çer-

çeve Programlar›’n›n özellikle Yaflam Bilimleri ve Bi-

yoteknolojisi alan›nda potansiyel proje say›s›n›n art›-

r›lmas› için f›rsat oluflturuldu.  

Geliflme biyolojisi, proteinler, immünoloji, hücresel

metabolizma, nörobilim, sinyal iletimi,  bitki biyoloji-

si, hücre döngüsü, yap›sal biyoloji, farkl›laflma ve

ölüm, genomik ve hesaplamal› biyoloji, zar ve iletim,

genom kararl›l›¤› ve dinami¤i, hücre ve doku mima-

risi, kromatin ve transkripsiyon, mikrobiyoloji ve pa-

tojenler, RNA, hastal›klar›n moleküler biyolojisi gibi

temel bilim ve t›p konular›nda çal›flan araflt›rmac›la-

r›m›z›n bu destek programlar›ndan yararlanmalar›,

yaflam bilimleri alan›nda ülkemizdeki bilimsel altya-

p›y› güçlendirece¤i gibi bu alanlardaki ulusal reka-

bet gücüne de önemli katk›da bulunacakt›r.

14

EMBO/EMBC (AVRUPA MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹ ÖRGÜTÜ/KONFERANSI)
“TANITIM VE B‹LG‹ PAYLAfiIM GÜNLER‹” DÜZENLEND‹

Hükümetler düzeyinde üyesi oldu¤umuz ve ülkemizde ulusal temsilcili¤ini TÜB‹TAK'›n yürüttü¤ü, molekü-

ler biyolojide temel araflt›rmalar ile bu konuya yak›n araflt›rma etkinliklerinde Avrupa ülkeleri aras›nda ifl-

birli¤ini sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan EMBO/EMBC-Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü/Konferan-

s›’ndan, Türk araflt›rmac›lar›n ve bilim insanlar›n›n yararlanma düzeyini art›rmaya yönelik olarak, 17- 18

May›s 2006 tarihlerinde EMBO/EMBC "Tan›t›m  ve Bilgi Paylafl›m Günleri” düzenlendi.  



Temsilcilerimiz, Avrupa düzeyinde ulusal kaynaklarla desteklenmifl araflt›rmalar›n

koordinasyonunu sa¤lamak amac›yla kurulan ve ülkemizdeki koordinatörlü¤ünü

TÜB‹TAK’›n yürüttü¤ü COST’un (Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Alan›nda Avrupa ‹fl-

birli¤i - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) 15-

19 May›s 2006 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen COST Alan Komiteleri Bafllang›ç

Toplant›lar›’nda büyük baflar›lara imza att›.

Toplant›larda dokuz yeni alan (domain) oluflturuldu:

n Biomedikal ve Moleküler Biobilimler (Biomedicine and Molecular Biosciences), 

n G›da ve Tar›m (Food and Agriculture), 

n Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (Forests, their Products and Services), 

n Malzemeler, Fizik ve Nanobilimler (Materials, Physical & Nanosciences), 

n Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies), 

n Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (Earth System Science and Environmental Management), 

n Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri (Information and Communication Technologies), 

n Ulaflt›rma ve fiehir Geliflimi (Transport and Urban Development), 

n Bireyler, Toplum, Kültür ve Sa¤l›k (Individuals, Society, Culture and Health) 

Bu alanlardan “G›da ve Tar›m” Alan Komitesi’nin Baflkanl›¤›na, TÜB‹TAK Tar›m, Or-

manc›l›k ve Veterinerlik Araflt›rma Grubu (TOVAG) Yürütme Komitesi Sekreteri Dr.

Servet KEF‹ seçildi. 

“Biomedikal ve Moleküler Biobilimler “ Alan Komitesi’nde temsilcimiz olan Prof. Dr.

Sacit KARAMÜRSEL “Core Group”ta yer alma baflar›s›n› gösterdi. 

“Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi” Alan Komitesi’nde temsilcimiz olan, TÜB‹TAK

Mühendislik Araflt›rma Grubu (MAG) Yürütme Komitesi Sekreter Vekili Dr. ‹pek ERZ‹ de

“Core Group”ta yer ald› ve COST 729 no.lu aksiyonda raportörlük görevini üstlendi.

“Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri” Alan Komitesi’ndeki temsilcimiz ve

COST 281 no.lu aksiyonda raportör olarak görev yapan, TÜB‹TAK Elektrik, Elektro-

nik, Enformatik Araflt›rma Grubu (EEEAG) Yürütme Komitesi Sekreter Vekili ve Bafl-

kan Dan›flman› Prof. Dr. Hamit SERBEST, “Enformasyon ve Komünikasyon Tekno-

lojileri” Alan Komitesi ile “Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi” Alan Komitesi ara-

s›nda irtibat (Liaison) noktas› görevine seçildi.

“Bireyler, Toplum, Kültür ve Sa¤l›k” Alan Komitesi’nde temsilcimiz olan Doç. Dr. Ay-

fle GÜNDÜZ HOfiGÖR ise COST A25 no.lu aksiyonda raportörlük görevini üstlendi.

“Ulaflt›rma ve fiehir Geliflimi” Alan Komitesi’nde temsilcimiz olan, TÜB‹TAK Çevre,

Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araflt›rma Grubu (ÇAYDAG) Yürütme Komitesi

Sekreter Vekili Dr. Zeynep OKAY DURMUfiO⁄LU da COST C15 no.lu aksiyonda ra-

portörlük görevine seçildi.

COST aksiyonlar›na Türk bilim insanlar›n›n daha etkin kat›l›m›n› sa¤lamak, üye veya

delege olarak yap›lmas› gerekenleri tart›flmak ve COST’un yap›lanmas›ndaki yeni

düzenlemeler hakk›nda bilgi vermek amac›yla, TÜB‹TAK taraf›ndan 5 May›s 2006

tarihinde TÜB‹TAK Mustafa ‹nan Toplant› Salonunda “COST Tan›t›m Toplant›s›” dü-

zenlenmiflti. Etkinli¤e, COST Bilim Yöneticisi Dr. Piotr SWIATEK, TÜB‹TAK Baflkan

Yard›mc›s› ve COST Üst Düzey Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Ömer  CEBEC‹, COST

Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KURAN ve çeflitli üniversitelerden araflt›rma-

c›lar ile COST aksiyon yönetim ve alan komiteleri temsilcileri kat›lm›flt›.

COST’DA TEMS‹LC‹LER‹M‹Z‹N BÜYÜK BAfiARISI
COST aksiyonlar›na ülkemiz bilim insanlar›n›n 
kat›l›mlar› artmaya devam ediyor..

TÜB‹TAK, üyesi oldu¤u Avrupa Bilim

Vakf›'n› (ESF-European Science Fo-

undation) tan›tmak ve Türk bilim in-

sanlar›n› bu vak›f hakk›nda bilgilen-

dirmek amac›yla 1 Haziran 2006 tari-

hinde, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma

Merkezi’nde (MAM) “ESF Bilgi Günü”

düzenledi. Etkinlik, bir ayl›k bir dö-

nemde düzenlenen üçüncü ESF Bilgi

Günü oldu.

Etkinli¤e ESF’i temsilen ESF Baflkan›

Prof. Ian HALLIDAY, ‹cra Baflkan›

Prof. Bertil ANDERSSON ve Bilim ve

Strateji Direktörü Dr. John MARKS

kat›ld›. ESF hakk›nda çeflitli bilgiler

veren ve kat›l›mc›lar›n sorular›n› ya-

n›tlayan ESF heyetinin ard›ndan TÜ-

B‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.

Ömer ANLA⁄AN söz ald›. TÜB‹TAK

ve enstitülerini tan›tan Prof. Dr. AN-

LA⁄AN, TÜB‹TAK ile ESF aras›ndaki

iflbirlikleri ve iliflkilere de¤indi. Bilgi

günü sonras›nda, TÜB‹TAK MAM

Enerji Enstitüsü (EE), TÜB‹TAK Gen

Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Araflt›r-

ma Enstitüsü (GMBAE) ve TÜB‹TAK

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ge-

zileri düzenlendi ve ESF heyeti ile ka-

t›l›mc›lara, bu enstitülerin çal›flmalar›

hakk›nda bilgi verildi.

Etkinli¤e, ESF ve TÜB‹TAK temsilcileri-

nin yan› s›ra, çeflitli üniversitelerin rek-

tör ve yard›mc›lar›, araflt›rma kuruluflla-

r› yetkilileri ve bilim insanlar›ndan olu-

flan yaklafl›k 100 kiflilik bir grup kat›ld›. 

ESF Bilgi Günleri’nden ilki 9 May›s

2006 tarihinde Bo¤aziçi Üniversite-

si‘nde ve ikincisi 11 May›s 2006 tarihin-

de TÜB‹TAK Baflkanl›k Binas›’nda dü-

zenlenmiflti. Bu etkinlikler, 1 Haziran

2006 tarihindeki üçüncü bilgi günü

için de ön ad›m oluflturdu ve konuyla

ilgili araflt›rmac›lar›n birbirleriyle ileti-

flimlerini güçlendirmeleri için ortam

sa¤lad›.

AVRUPA B‹L‹M VAKFI (ESF)

B‹LG‹ GÜNÜ DÜZENLEND‹
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TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araflt›rma Enstitü-

sü’nün önerisiyle ve TÜB‹TAK Bilim Kurulu'nun

21.01.2006 tarihli karar›yla bafllat›lan ülkemizin As-

ya-Pasifik Uzay ‹flbirli¤i Örgütü’ne (APSCO- Asia

Pasific Space Cooperation Organization) üyelik gi-

riflimleri, Pekin Büyükelçisi Oktay ÖZÜYE’nin 1 Ha-

ziran 2006 tarihinde Çin’in Diaoyutai Devlet Konu-

kevi’nde Asya-Pasifik Uzay ‹flbirli¤i Örgütü Sözlefl-

mesi’ni (Convention of Asia Pasific Space Coope-

ration Organization) imzalamas› ve böylece ülke-

mizin APSCO’ya kurucu üye olmas›yla son buldu.

‹mza törenine Pekin Büyükelçisi Oktay ÖZÜYE’nin

yan› s›ra, sözleflmeyi 2005 y›l›nda imzalayan Bang-

ladefl, Çin, Endenozya, ‹ran, Mo¤olistan, Pakistan,

Peru ve Tayland’›n ülke temsilcileri,  Çin Halk Cum-

huriyeti D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri, APSCO Geçici

Sekretaryas› Genel Sekreteri Lue GE ile bas›n men-

suplar› kat›ld›. Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan

Genel Sekreter Lue GE, APSCO Sözleflmesi’ni imza-

layan dokuzuncu ülke oldu¤umuzu ve örgüte kat›l-

mam›zdan mutluluk duyduklar›n› dile getirdi.

Asya-Pasifik Uzay ‹flbirli¤i Örgütü Sözleflmesi ‹mza

Töreni öncesinde Büyükelçi Oktay ÖZÜYE Çin Ulu-

sal Uzay ‹daresi Baflkan› Dr. Sun LA‹YAN ile bir ara-

ya geldi. Dr. Sun LA‹YAN görüflmede, ülkemizin

APSCO’ya kat›lma karar› almas›ndan büyük memnu-

niyet duydu¤unu söyledi ve Asya-Pasifik bölgesin-

deki Birleflmifl Milletler üyesi 5 ülkenin onay belgele-

rini depoziter ülke Çin’e iletmeleriyle APSCO’nun

resmen kurulaca¤›n› belirtti.

Dr. Sun LA‹YAN ayr›ca, iflbirli¤inde verimlili¤in sa¤-

lanabilmesi için APSCO Geçici  Sekreteryas›’ndan,

üye ülkelerin ortak ilgi alanlar›n›n belirlenmesine

yönelik bir çal›flma bafllatmas›n› istedi¤ini söyledi

ve üye ülkelerin katk›lar›yla, bilimsel amaçlarla kul-

lan›lmak üzere üretilen küçük bir uydunun 2007 y›-

l›nda f›rlat›lmas›n›n öngörüldü¤ünü ifade etti.

Büyükelçi Oktay ÖZÜYE de ülkemizin uzay teknolo-

jisi alan›nda iflbirli¤ine önem verdi¤ini ve APSCO'ya

üye olmaktan memnuniyet duydu¤umuzu söyleye-

rek, sözleflmenin onay ifllemlerine mümkün olan en

k›sa sürede bafllanaca¤›n› belirtti.

Ülkemizin APSCO'ya kat›l›m› ile, Çin'in ve uzay ça-

l›flmalar›nda önemli aflama kaydetmifl di¤er ülkele-

rin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve uzay

alan›nda uluslararas› iflbirli¤imizi art›rmak mümkün

olacak. Bu çerçevede oluflturulacak somut projeler,

faaliyetler ve e¤itim olanaklar›, ülkemizin “uzay bi-

lim ve teknolojileri” alan›nda yetkinli¤inin artmas›-

na yard›mc› olacak.

APSCO TÜRK‹YE ÜYEL‹⁄‹ SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI



Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n davetlisi olarak ülkemize gelen

Mo¤olistan E¤itim, Kültür ve Bilim Bakan› Ulziisaikhan ENK-

HTUVSHIN'in baflkanl›¤›ndaki bir heyet, 23 Haziran 2006 tarihin-

de TÜB‹TAK Baflkanl›¤›n› ziyaret etti. 

Ziyareti s›ras›nda, Mo¤olistan'›n kuruluflunun 800'üncü y›l dönü-

münü kutlad›klar›n› belirten Bakan ENKHTUVSHIN, Mo¤olistan'›n

ülkemizle olan tarihi ve kültürel ba¤lar› nedeniyle, iki ülkenin bilim

akademileri aras›nda bir iflbirli¤i bafllatma arzusunda olduklar›n›

ifade etti. TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ise ortak

iflbirli¤i yap›lmas›ndan memnunluk duyulaca¤›n› ve bu konuda ça-

l›flmalar›n en k›sa zamanda bafllat›labilece¤ini belirtti.  Konuk heye-

te TÜB‹TAK'›n faaliyetleri hakk›nda bilgi veren Prof. Dr. YET‹fi, Mo-

¤ol araflt›rmac›lar›n TÜB‹TAK'›n burs imkanlar›ndan yararlanabil-

meleri ve kurumlararas› ikili iflbirli¤i anlaflmas› imzalanmas› yönün-

de somut iflbirli¤i önerilerinde bulundu.

MO⁄OL‹STAN E⁄‹T‹M, KÜLTÜR VE B‹L‹M BAKANI
ULZ‹‹SA‹KHAN ENKHTUVSHIN TÜB‹TAK'I 
Z‹YARET ETT‹

TÜB‹TAK ile KRF aras›nda 2004

y›l›nda imzalanan “Bilimsel ve

Teknolojik ‹flbirli¤i Anlaflmas›”

çerçevesinde 1. Ortak Komite

Toplant›s› 9 May›s 2006 tarihin-

de Gebze’de yap›ld›. 

TÜB‹TAK heyeti baflkanl›¤›n›

Prof. Dr. Ömer ANLA⁄AN’›n,

KRF heyeti baflkanl›¤›n› ise Prof.

Dr. Min Keun CHUNG’›n yapt›¤›

toplant›da öncelikli iflbirli¤i

alanlar› belirlendi. Toplant›da

ayr›ca, araflt›rmac› de¤iflimi ve

ortak çal›fltaylar baflta olmak

üzere di¤er olas› iflbirli¤i alanla-

r› da görüflüldü. 

Toplant› sonucunda imzalanan

tutanak do¤rultusunda, iki ülke

araflt›rmac›lar›n› ortak araflt›rma

projeleri oluflturmaya davet eden

“Ortak Proje Ça¤r›s›” internet

üzerinden yay›nland›. Bu kap-

samda haz›rlanacak ortak proje-

ler için son baflvuru tarihi 31

Temmuz 2006 olarak belirlendi.

Ça¤r› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için:

http://traccess.tubitak.

gov.tr/uidb/Icim.aspx

TÜB‹TAK – KORE
ARAfiTIRMA VAKFI
(KOREA RESEARCH
FOUNDATION – KRF) 
ORTAK KOM‹TES‹
B‹R‹NC‹ TOPLANTISI
DÜZENLEND‹



Periyodik olarak her y›l EURACHEM üyesi bir ülkenin evsahipli¤inde yap›lan

EURACHEM Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplant›lar› 18-19 May›s 2006 ta-

rihleri aras›nda; bu toplant›lar öncesi bir çal›fltay düzenlenmesi gelene¤i sebe-

biyle de “Kalite Sistemlerine Girifl” Çal›fltay› 15-16 May›s tarihleri aras›nda dü-

zenlendi. Çal›fltayda, ço¤unlu¤u ülke içinden olmak üzere kimya sektöründen

yaklafl›k 50 kat›l›mc› yer ald›. 

17 May›s 2006 tarihinde düzenlenen çal›flma grubu toplant›lar›n›n yan› s›ra, 18-

19 May›s tarihlerinde yap›lan ve yaklafl›k 25 ülkeden 45 kat›l›mc›yla gerçekleflti-

rilen Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplant›lar›’nda yeni kurulmakta olan “Bi-

oanaliz” çal›flma grubunun desteklenmesi ve her ülkenin bu grupta görev ala-

bilecek bir uzman› bildirmesi karar› al›nd›. Ayr›ca Litvanya’n›n yeni EURACHEM

üyesi seçildi¤i toplant›da UME Kimya Grubu Laboratuvarlar›’ndan Uzman Arafl-

t›rmac› Dr. Fehmi FIÇICIO⁄LU Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçildi.

EURACHEM’in kurulufl amaçlar› aras›nda; Avrupa çap›nda gerçeklefltirilen kim-

yasal ölçümlerde karfl›laflt›r›labilirli¤in sa¤lanmas›, bu konuda üyeler/ülkeler

aras› iflbirli¤i olanaklar›n›n oluflturulmas›, kimyasal ölçümlerde izlenebilirli¤in

sa¤lanmas› için iflbirli¤inin gelifltirilmesi, ulusal EURACHEM komitelerinin olufl-

turulmas›, uluslararas› organizasyonlara katk› sa¤lamak, bu alanlarda e¤itim ve

ö¤retimi desteklemek, karar vericilerin kimyasal analizlerle ilgili bilgilendiril-

mesini sa¤lamak yer al›yor. 

May›s ay› sonunda ülkemize gelen ‹sveç Kraliyet Ailesi’ne, Türkiye'deki

sa¤l›k sektöründeki ifl olanaklar›n› ö¤renmek için refakat eden ve sa¤l›k

alan›nda faaliyet gösteren ‹sveç flirket temsilcilerinden oluflan bir heye,t 31

May›s 2006 tarihinde TÜB‹TAK’› ziyaret etti. 

‹sveç sa¤l›k heyetine  kurumumuzun sa¤l›k alan›nda yürüttü¤ü faaliyetler

konusunda  SBAG (Sa¤l›k Bilimleri Araflt›rma Grubu), GMBAE (Gen

Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Araflt›rma Enstitüsü), ATAL (Ankara Test ve

Analiz Laboratuvarlar›) ve DNA Doku Bankas› taraf›ndan birer sunum yap›ld›.

Avrupa Analitik Kimyac›lar Birli¤i (EURACHEM-A Focus for

Analytical Chemistry In Europe) 2006 Genel Kurul ve Yönetim

Kurulu Toplant›lar› ile yine EURACHEM kapsam›ndaki “Kalite

Sistemlerine Girifl” Çal›fltay› 15-19 May›s 2006 tarihleri aras›nda

UME’nin evsahipli¤inde ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.

TÜB‹TAK Bilim ve Top-

lum Daire Baflkanl›¤›'n›n

deste¤i ve Harran Üniver-

sitesi'nin yürütücülü¤ün-

de, farkl› disiplinlerdeki

genç araflt›rma görevlile-

rine ve izci lideri ö¤ret-

menlere genifl bir ekoloji

vizyonu kazand›rmak,

do¤an›n dilini ö¤retmek

ve bilimin popülerlefltiril-

mesine yard›mc› olmak

amac›yla düzenlenen

“GAP Bölgesinin (fianl›-

urfa-Mardin-Diyarbak›r)

Ekoloji Temelli Bilimsel

E¤itim Amaçl› Kullan›m›”

projesi 22 May›s - 02 Ha-

ziran 2006 tarihleri ara-

s›nda gerçeklefltirildi. 

fianl›urfa’da bafllayan “do¤an›n

dilinin ö¤retilmesi” projesine

Güneydo¤u Anadolu Projesi

(GAP) bölgesinin do¤a flartlar›-

n› yerinde görebilmek için bir

araya gelen 15 izci lideri ö¤ret-

men ve ço¤unlu¤u Harran ve

Dicle Üniversitesi’nden 15 arafl-

t›rma görevlisi kat›ld›.  Özel ko-

nuk evinde düzenlenen aç›l›fl

yeme¤inde proje hakk›nda bil-

UME’DE EURACHEM 2006 TOPLANTISI YAPILDI

‹SVEÇ SA⁄LIK HEYET‹ TÜB‹TAK'I Z‹YARET ETT‹

GAP DO⁄A E⁄‹T‹M‹
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gi veren Harran Üniversitesi Botanik Ana Bilim Dal›

Baflkan› Yrd. Doç Dr. Hasan AKAN, “Bu projede, 14

farkl› üniversite ve kurulufltan 23 e¤itmen görev al-

maktad›r.  Burada GAP bölgesinin sundu¤u do¤al ve

kültürel de¤erler, üniversite ö¤retim üyeleri ve di¤er

uzmanlar›n katk›lar›yla kat›l›mc›lara aktar›lmaktad›r.

Kat›l›mc›lara, do¤al kaynaklar, ekosistem ve insan-do-

¤a iliflkileri konusunda bilgiler verilecektir.  Araflt›rma

görevlilerinin, do¤an›n dilinin ö¤retilmesi konusunu

bulunduklar› yerlerde gönüllü olarak yaymalar› amaç-

lanmaktad›r.  Do¤a e¤itimine kat›lacak izci liderlerinin

de daha sonra yapt›racaklar› izcilik e¤itimlerine burada

ö¤renecekleri bilgileri aktarmalar›n› bekliyoruz” dedi.  

GAP do¤a e¤itimi kapsam›nda, GAP’›n genel tan›t›m›

yap›ld› ve GAP’ta arkeolojik çal›flmalar, tar›m›n tarihçe-

si, meyvecilik, serac›l›k ve tar›msal mekanizasyon ile

GAP yöresindeki çevre sorunlar›, barajlar, iklim, biyo-

çeflitlilik, jeomorfolojik döngü ve ekoturizm konular›

hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi verildi.            

Farkl› bölümlerdeki araflt›rma görevlileri ilk kez böyle

bir etkinlikte bir araya gelerek kendi disiplinlerinin di-

¤er disiplinlerle iliflkisini anlama flans›n› yakalad›.  Bu

sayede, ileride yapacaklar› çok disiplinli projeler için

önemli bir deneyim kazanm›fl oldular.  Öte yandan, do-

¤a e¤itimine kat›lan izci liderlerinin de gelecekte dü-

zenleyecekleri izcilik e¤itimlerine, do¤an›n dilinin ö¤re-

tilmesi etkinliklerini de katmalar› bekleniyor. Bu saye-

de, küçük yafllardan itibaren do¤ada gözlem yapma

f›rsat› yakalayan ö¤rencilerin bilime daha fazla ilgi duy-

malar› bekleniyor.



12-16 May›s 2006 tarihlerinde Ankara Alt›npark’da yap›lan

TÜB‹TAK “36. Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Pro-

jeleri Türkiye Final Yar›flmas›”n›n ödül töreni 16 May›s Sal› gü-

nü TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi. 

TÜB‹TAK taraf›ndan ortaö¤retime devam etmekte olan

ö¤rencileri temel ve uygulamal› bilimler alanlar›nda araflt›r-

maya teflvik etmek, genç araflt›rmac›lar›n yarat›c› yönlerini

ortaya ç›karmak ve  bilimsel geliflmelerine katk›da bulun-

mak amac›yla düzenlenen yar›flman›n ödül törenine kat›lan

Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K flöyle konufltu:

“Kalk›nm›fl ülke olabilmenin temeli araflt›rma, e¤itim, bilim

ve teknolojidir. Biz de Milli E¤itim Bakanl›¤› ve TÜB‹TAK ifl-

birli¤i ile 36. Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Pro-

jeleri Yar›flmas› düzenleyerek, gençlerimizi araflt›rmaya, bi-

lim ve teknolojiye teflvik etmeyi hedefledik”.

Doç. Dr. ÇEL‹K flöyle devam etti: “Bu sene en önemli afla-

ma bu yar›flmaya meslek liselerinin de kat›l›m›n›n sa¤lan-

mas›d›r. TÜB‹TAK’›n bu yar›flmada kat›l›m› bir önceki y›la

k›yasla yüzde yüz oran›nda art›rd›¤› için tebrik ediyorum”.

Ayr›ca ÇEL‹K, araflt›rma arzusu içinde olan ve bunu bir ya-

flam biçimi haline getiren araflt›rmac› nesiller yetifltirmenin

ortak hedefleri oldu¤unu vurgulad›. 

TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi de “Beflikten

mezara kadar bilimin bireylere ve topluma kazand›rd›klar›-

n›n kamuoyunda fark›ndal›k yaratmas›n›n gerekli oldu¤u-

nu söyledi.  YET‹fi: “Bu yar›flmaya 2000 y›l›nda 410 proje

baflvurusu yap›lm›flken, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n rehberli¤i

ile yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar sonucunda 2006 y›l›nda

bu rakam 1092’ye ulaflt›” dedi.  Bu rakam›n önümüzdeki

y›llarda daha da artaca¤›na inanc›n› belirten YET‹fi, ö¤ret-

menlere e¤itimde bilim dan›flmanl›¤› verildi¤ini ve bunun

önümüzdeki y›llarda tüm bölgelere yay›laca¤›n› söyledi.

Ayr›ca YET‹fi, gençlere seslenerek; “Bilim insan› olma yo-

lunda ilk ad›mlar›n›z› att›n›z, bu ad›mlar›n›z›n devam›nda

TÜB‹TAK olarak sizleri daima destekliyoruz” diye ekledi.

Bu y›l 36.s› düzenlenen proje yar›flmas›na bölge baz›nda

124’ü Adana, 144’ü Ankara, 93’ü Antalya, 51’i Bursa, 31’i

Elaz›¤, 30’u Erzurum, 291’i ‹stanbul, 247’si ‹zmir, 38’i Kay-

seri ve 43’ü Tokat bölgesinden olmak üzere toplam 1092

baflvuru yap›ld›. Baflar›l› bulunan 95 proje 12- 16 May›s ta-

rihleri aras›nda Ankara Alt›npark Fuar alan›nda sergilendi.

Yar›flmada, biyoloji dal›nda Ayd›n Fen Lisesi ö¤rencilerin-

den Vedat Menderes ÖZÇ‹FTÇ‹ ve Gamze GEZGEN ve ‹s-

tanbul Özel Kültür Fen Lisesi ö¤rencilerinden Burcu KA-

RAGÖZ ve M. Görkem GÖKÇEL‹O⁄LU birincili¤i paylaflt›.

Matematik dal›nda birincili¤i Ankara Özel Samanyolu Fen

Lisesi’nden Hubeyb Üsame GÜRDO⁄AN ve Halil Ömer

TEK‹N ald›.   Yerbilimi alan›nda ise birincili¤e ‹stanbul Ku-

leli Fen Lisesi’nden O¤uzhan GÜNAYDIN ve Berkan BA-

LA hak kazand›.
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12-16 May›s 2006 tarihlerinde Ankara Alt›npark’da yap›lan TÜB‹TAK “36. Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Proje-

leri Türkiye Final Yar›flmas›”n›n ödül töreni 16 May›s Sal› günü TÜB‹TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi. 

TÜB‹TAK 36. ORTAÖ⁄RET‹M Ö⁄RENC‹LER‹ ARASI ARAfiTIRMA 
PROJELER‹ TÜRK‹YE F‹NAL YARIfiMASI
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TÜB‹TAK 6. BULUfi fiENL‹⁄‹ DÜZENLEND‹

Çocuklar› bulufl yapmaya teflvik etmek ve bilimsel dü-

flünceye yak›nlaflt›rmak amac›yla düzenlenen flenlik bu

y›l, sadece ilkö¤retim düzeyindeki ö¤rencileri kapsad›.

TÜB‹TAK Bilim Çocuk Dergisi’ndeki baflvuru formunu

doldurup ilgili adrese gönderen ö¤renciler, 2-3 Hazi-

ran’da bulufllar›yla birlikte Bulufl fienli¤i’ne kat›ld›.

fienli¤in aç›l›fl›nda bir konuflma yapan TÜB‹TAK Baflkan

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, bilgiyi kullanman›n ülkelerin

geliflmifllik düzeylerini gösteren en önemli etkenlerden

birisi oldu¤unu söyledi. Bilimin as›k suratl› ve laboratu-

varlara hapsedilmifl gibi gösterildi¤ini ama, asl›nda bili-

min güleryüzlü ve e¤lenceli bir alan oldu¤unu kaydeden

YET‹fi, gelece¤in bilim adam› olacak gençlerin yetiflmesi

için TÜB‹TAK'›n ortam haz›rlamaya çal›flt›¤›n› ve bu yön-

deki çabalar›n›n sürece¤ini belirtti. 

Türkiye’nin çeflitli yerlerinden gelen toplam 300 buluflun

yer ald›¤› yar›flma üç farkl› kategoride yap›ld›. “Müzik ale-

ti yapal›m” bafll›kl› ilk kategoride 

1-2 ve 3. s›n›f ö¤rencileri yar›flt›. 4. ve 5. s›n›flara yönelik

“En a¤›r› kim tafl›r” bafll›kl› ikinci kategoride ise ö¤renci-

ler sadece gazete ka¤›d› ve yap›flkan bant kullanarak ta-

sarlad›klar›, kendisi en hafifken, en a¤›r yükü tafl›yabilen

yap›lar› yar›flt›rd›lar.  6-7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin  yar›flt›-

¤› “En yavafl kim iner” bafll›kl› 3. kategoride ise ö¤renci-

ler yapt›klar› küreyi, verilen rampadan en uzun sürede in-

dirmeye çal›flt›lar.

Konak Özel Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu’ndan Küçük Müzis-

yenler grubu “Müzik aleti yapal›m” bafll›kl› kategoride ve

Küçük Mucitler grubu ise “En a¤›r› kim tafl›r” kategorisin-

de birincili¤e hak kazand›.  “En yavafl inen top” kategori-

sinde ise ‹stanbul Özel Sevgi Çiçe¤i Anafen ‹lkö¤retim

Okulu’ndan Denge grubu birinci oldu.

fienlikte yar›flmalar›n yan› s›ra “teleskopla gökyüzü göz-

lemi”, “Kekeça-‘Kendin Kendini Çal’ Beden Perküsyon

Atölyesi”, “Prof. Zihni Sinir’in çizeri ‹rfan SAYAR ile söy-

lefli”, sanat, arkeoloji ve fen bilgisi dallar›nda düzenlenen

atölye çal›flmalar› gibi birbirinden e¤lenceli ve ö¤retici

birçok etkinlik yer ald›.

Tüm Türkiye’den kat›l›mc›lar›n bulufltu¤u ve ülkemizdeki

birçok okulda yap›lmaya bafllanan benzer flenlik ve yar›fl-

malara öncülük eden Bulufl fienli¤i önceki y›llarda oldu-

¤u gibi bu y›l da büyük ilgi toplad›.

TÜB‹TAK Bilim Çocuk Dergisi taraf›ndan bu y›l 6. s› düzenle-

nen “Bulufl fienli¤i” 2–3 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara Al-

t›npark’ta gerçeklefltirildi. 



“B‹TK‹SEL HAYAT”

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitapl›¤›n›n 216. kitab› ola-

rak yay›mlanan “Bitkisel Hayat”, bitkilerle ilgilenen,

araflt›ran ya da sadece merak eden herkesi ayd›n-

latacak bir el kitab› niteli¤inde. Kitap, bitkilerin olu-

flum özelliklerini, yaflam biçimlerini ö¤retmekle kal-

m›yor, ayn› zamanda bitkiler âlemindeki canl›lar›n

birbirleriyle ve çevreleriyle olan iliflkilerini de anla-

t›yor. 

Bu kitap sayesinde, bugüne kadar bildi¤imiz birçok

detay›n, asl›nda hangi yaflamsal gereklilikten kay-

nakland›¤›n› daha iyi anl›yor, a¤layan, terleyen ve

hatta afl›k olan bitkilerin varl›¤›n›, yazar›n farkl› üs-

lubundan ö¤reniyoruz. 

Cenk DURMUfiKÂHYA’n›n kaleme ald›¤› kitap,

8 YTL.

“1001 HAYVANI BULUN” 
(1001 Animals to Spot)

TÜB‹TAK “Okulöncesi Kitapl›¤›”ndan, Ruth

BROCKLEHURST’un kaleme ald›¤› ve Özlem ÖZ-

BAL’›n Türkçe’ye çevirdi¤i “1001 Hayvan› Bul” adl›

kitap sat›fla sunuldu.

Okulöncesi çocuklar›n›n dikkatlerini toplamalar›n›

sa¤lamak ve onlara basit aritmetik bilgileri aktar-

mak amac›yla tasarlanan bu kitap, anne ve babala-

ra da çocuklar›n›n geliflimine katk›da bulunmalar›

konusunda yard›mc› olacak.

Çocuklar capcanl› resimlerle dolu bu kitab›n sayfa-

lar› aras›nda çeflitli hayvanlar›n peflinden giderken,

hem bulmaca çözmenin zevkini tadacak hem de

say› sayma becerilerini gelifltirecek ve bahçedeki

yavru kediden, ya¤mur orman›ndaki armadilloya

kadar 1001 hayvan› ararken, dünyan›n dört bir ya-

n›ndaki farkl› yaflam alanlar›n› tan›yacaklar. 

“1001 Hayvan› Bul” kitab› 3,50 YTL fiyatla sat›fla su-

nuldu.
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TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Müdürlü¤ü

May›s ay›nda “Bitkisel Hayat” ve “1001 Hayva-

n› Bul” kitaplar›n› yay›ma sundu.

POPÜLER B‹L‹M K‹TAPLI⁄INA 2 YEN‹ YAYIN EKLEND‹
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TÜB‹TAK B‹L‹M, TEKNOLOJ‹ VE YEN‹L‹K PROJELER‹ PAYLAfiIM KONFERANSI DÜZENLEND‹ n TÜB‹TAK

TEKNOG‹R‹fi‹M YARIfiMASI ÖDÜLLER‹ VER‹LD‹ n DR. ATKINSON TÜB‹TAK’IN KONU⁄U OLARAK TÜRK‹YE’YE

GELD‹ n FRANSA’DA B‹L‹MSEL ve TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI n TÜB‹TAK HEYET‹ 17-19 MAYIS

2006 TAR‹HLER‹NDE BRÜKSEL’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ GÖRÜfiMELER‹NDE BULUNDU n

TÜB‹TAK KANALIYLA AVRUPA KOM‹SYONU DERG‹S‹ “RTDinfo”YA ÜCRETS‹Z OLARAK ULAfiMA FIRSATI... n

EMBO/EMBC (AVRUPA MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹ ÖRGÜTÜ/KONFERANSI) “TANITIM VE B‹LG‹ PAYLAfiIM GÜNLER‹”

DÜZENLEND‹ n COST’DA TEMS‹LC‹LER‹M‹Z‹N BÜYÜK BAfiARISI n AVRUPA B‹L‹M VAKFI (ESF) B‹LG‹ GÜNÜ

DÜZENLEND‹ n APSCO TÜRK‹YE ÜYEL‹⁄‹ SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI n MO⁄OL‹STAN E⁄‹T‹M, KÜLTÜR VE B‹L‹M

BAKANI ULZ‹‹SA‹KHAN ENKHTUVSHIN TÜB‹TAK'I Z‹YARET ETT‹ n TÜB‹TAK – KORE ARAfiTIRMA VAKFI (KOREA

RESEARCH FOUNDATION – KRF) ORTAK KOM‹TES‹ B‹R‹NC‹ TOPLANTISI DÜZENLEND‹ n UME’DE EURACHEM

2006 TOPLANTISI YAPILDI n ‹SVEÇ SA⁄LIK HEYET‹ TÜB‹TAK'I Z‹YARET ETT‹ n GAP DO⁄A E⁄‹T‹M‹ n TÜB‹TAK

36. ORTAÖ⁄RET‹M Ö⁄RENC‹LER‹ ARASI ARAfiTIRMA PROJELER‹ TÜRK‹YE F‹NAL YARIfiMASI n TÜB‹TAK 6.

BULUfi fiENL‹⁄‹ DÜZENLEND‹ n POPÜLER B‹L‹M K‹TAPLI⁄INA 2 YEN‹ YAYIN EKLEND‹

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...
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