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TÜB‹TAK 43 YAfiINDA…
TÜB‹TAK, kuruluflunun 43. y›l dönümünü 24 Temmuz günü kutlad›. Baflkan
Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi yay›nlad›¤› mesajla, TÜB‹TAK’daki geliflmeler
hakk›nda bilgi verdi.
Ülkemizdeki bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin
en büyük destekçisi olan TÜB‹TAK, 2004’te bafllad›¤› at›l›m› 2006 y›l›nda da büyük bir ivme ile sürdür-

Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN,
bir mesaj göndererek
TÜB‹TAK’›n 43. y›ldönümünü kutlad›:
“Günümüzün yüksek medeniyet seviyesini
oluflturan unsurlar›n en bafl›nda bilim ve tek-

müfltür. 2006 da yeni ifllerle, yeni baflar›larla an›lacak

noloji gelmektedir. Unutmamal›y›z ki gele-

bir y›l olarak geçmektedir.

ce¤in dünyas›n› da yine bilim ve teknoloji

TÜB‹TAK ülkemizin gelece¤ini ayd›nlatacak araflt›r-

üreten, bunu do¤ru ve etkin kullanan top-

malar yapan, hem de bilim ve teknoloji alan›nda üni-

lumlar flekillendirecektir. Yetifltirdi¤i baflar›l›

versitelerimizin, özel sektörümüzün ve kamu kuru-

araflt›rmac› ve bilim adamlar›n›n da katk›s›y-

lufllar›m›z›n araflt›rmalar›na destek veren köklü bir

la, bu alandaki ilerlememizde öncü rolü üst-

kurulufltur. Bunun yan›nda gelece¤imizin garantisi
olan bilim insanlar›na ve bilim insan› adaylar›na des-

lenen TÜB‹TAK’›n 43. kurulufl y›ldönümünü

tekler ve burslar vermekte, toplumumuzda bilim ve

kutluyor, size ve tüm kurum mensuplar›n›za

teknolojinin lay›k oldu¤u yere ulaflmas› için yayg›n

baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum”

faaliyetler düzenlemektedir. Uluslararas› bilim camias›yla iflbirlikleri ile tüm bu faaliyetlerin etkinli¤ini art›racak ortamlar haz›rlamakta ve ülkemizin uluslararas› etkinliklerine katk› sa¤lamaktad›r.
Bugün geliflmifl ülkeler için bilgi, üretim ve refah›n
temel yap›tafl›d›r. Yani insan kalitesine, ekonomik ve
siyasi güce giden yol bilgiden, bilmenin öneminden
ve bilgiyi kullanma yetkinli¤inden geçmektedir. Bunu
çok iyi bilen kadrolar›yla TÜB‹TAK, geçen y›l da ülkemizin gelece¤in parlayan bir y›ld›z› olmas›na katk›
sa¤layacak çok önemli ifllere devam etmifltir.
TÜB‹TAK’›n 43. y›l›nda gerçekleflen önemli baflar›lardan baz› örnekler vermek istiyorum:

AR-GE DESTEK FONLARI
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dörttte üçüne eflittir. Böylece araflt›rma destek fonlar› TÜB‹TAK bütçesi içinde %35’lik bir paya ulaflm›flt›r. Bu oran 2000’li y›llar›n bafl›nda %5’ler civar›na
gerilemiflti.
Bu geliflmelere paralel olarak fonlama faaliyetlerini
yürüten farkl› birimlerimiz, Destek Programlar› Baflkanl›¤› yap›s›na kavuflturularak güçlendirilmifl ve adlar› Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤› (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEYDEB) ve Bilim ‹nsan› Destekleme Daire
Baflkanl›¤› (B‹DEB) olarak yenilenmifltir.
Önümüzdeki y›llarda ülkemizin hedeflenen bilim yo¤unlu¤una sa¤l›kl› bir biçimde ulaflabilmesi için,
TÜB‹TAK’ta çok say›da yetkin uzman›n ve bilim-tek-

Kurumumuzun 42. y›l›nda bafllat›lan büyük at›l›mlar

noloji yöneticisinin yetifltirilmesi zorunludur. Bu

aras›nda yer alan Ar-Ge destek fonlar›n›n hem prog-

amaçla, ilan ve s›nav süreciyle Bilimsel Programlar

ram çeflitlili¤i hem de proje bafl›na tahsisatlar›n

Uzman Yard›mc›lar› istihdam edilmifltir. Bu kapsam-

önemli ölçüde art›r›lmas›n›n sonuçlar› al›nmaya bafl-

da yirmiye yak›n uzmanl›k alan›nda yaklafl›k 60 yeni

lanm›flt›r. 43. y›lda üniversiteler, sanayi ve bilim insa-

eleman göreve bafllam›flt›r. Ayr›ca, doktoral› yaklafl›k

n› araflt›rmac›lara verilen destekler TÜB‹TAK’›n kuru-

10 bilim insan› da Baflkanl›k birimlerinde Bilimsel

luflundan 2005 y›l›na kadar verilen toplam deste¤in

Programlar Uzman› olarak atanm›flt›r.

TÜB‹TAK uzmanlar›n›n bilgi ve tecrübe birikimine ek ola-

rin geliflme raporlar› Kurumumuza ulaflm›flt›r. Bu progra-

rak, bu kadrolar›n da katk›s›yla ve ifl süreçlerinde gerçek-

m›n da akademik ve sanayi Ar-Ge destekleri kadar fon tah-

lefltirilen iyilefltirmelerle bir rekor gerçekleflmifl ve 43 y›ll›k

sisini gerektirece¤i anlafl›lmaktad›r.

TÜB‹TAK tarihinde ilk kez akademik araflt›rma projelerinin
de¤erlendirme süreci 75 günde tamamlanm›flt›r. 1 May›s

Bu y›l, ayr›ca bilimsel ve teknolojik iflbirli¤i a¤lar› ve plat-

2006 tarihinde kuruma sunulan yaklafl›k 900 proje önerisi,

formlar›n›n çok yönlü Ar-Ge projelerinin oluflmas›ndaki ro-

yaklafl›k 100 panelde tart›fl›larak, 14 Temmuz 2006 tarihinde, yaklafl›k 290 projenin desteklenece¤i ilan edilerek yürütücüleri sözleflme sürecine davet edilmifltir.

lü sürekli artmaktad›r. Bu ihtiyaca cevap verebilmek, ulusal
ve uluslararas› iflbirli¤i a¤lar›n› teflvik etmek amac›yla, bu
oluflumlar›n kurulufl haz›rl›klar›na destek program› bafllat›l-

10 y›ld›r D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n fonlar›ndan sanayi ArGe projelerine hibe verilmesi sürecinde de¤erlendirici ve
izleyici olarak rol alan TÜB‹TAK bu y›ldan itibaren kendi
kaynaklar›ndan da sanayimizin Ar-Ge faaliyetlerine hibe
vermeye bafllam›flt›r. Bu programa verilen destek, akade-

m›flt›r.
Tüm destek programlar›nda uluslararas› normlar ve standartlar esas al›nmaktad›r. Bu amaçla, Ar-Ge istatistiklerinin
toplanmas›, Ar-Ge ve Ar-Ge deste¤i kapsam›na giren ko-

mik Ar-Ge projelerine verilen desteklere yak›n bir mebla¤a

nular›n belirlenmesi ve ilgili di¤er hususlarda uluslararas›

ulaflm›flt›r. Hedefimiz sanayiye verilen desteklerin, ulafl›lan

referans olarak kullan›lan, 2005 y›l›nda bas›lan Frascati K›-

art›fl e¤ilimi do¤rultusunda h›zla yükselmesidir. Bu amaçla,

lavuzu’ndan sonra özellikle yenilik (inovasyon) kavramlar›-

bu y›l yine ilk defa, TÜB‹TAK desteklerine yönelik olarak

n› ele alan Oslo K›lavuzu 3. Bask›s› (OECD Kas›m 2005) da

“Proje Haz›rlama Çal›fltaylar›” bafllam›flt›r. Bu çal›fltaylar

Türkçe’ye çevrilerek bast›r›lm›flt›r.

düzenli olarak tekrarlanmaktad›r. Ayr›ca AB Çerçeve Programlar› ve di¤er uluslararas› kurulufllar›n destek program-

B‹L‹M ‹NSANI DESTEKLER‹

lar›ndan yararlanabilmek için ülkemizde proje haz›rlama

Yüksekö¤renim aflamas›na bafllayan gençlerimizi temel bi-

yetkinli¤inin

TÜB‹TAK

limlere cezbetmek ve bilim insan› kariyerlerine yöneltmek

uzmanlar› taraf›ndan, ülkemiz genelinde yayg›n bir flekilde

amac›yla, 2005 y›l›nda bafllat›lan yeni programla ÖSS’de,

“Proje Haz›rlama Seminerleri” verilmektedir.

ilgili puan türünde, ilk 5000 içine giren ö¤rencilerden te-

art›r›lmas›na

yönelik

olarak,

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, temel faaliyet alanlar› kapsam›nda, karfl›laflt›klar› sorunlar› çözmek ve/veya f›rsatlar›
de¤erlendirmede bilimsel araflt›rma ve teknolojik destek
imkan› sunmak ve böylece kamu tedari¤i arac›l›¤› ile bilim
ve teknolojiye olan talebi yükseltmek amac› ile yap›lan
“Ortak Ak›l Toplant›lar›” da devam etmektedir. Bu toplant›lar ile üniversitelerimiz, özel sektör kurulufllar›m›z ve

mel bilim alanlar›ndan birini tercih edip yerleflenlere lisans
ö¤renimleri boyunca karfl›l›ks›z burs verilmeye bafllam›flt›r
ve 2005 y›l› sonunda 464 üniversite birinci s›n›f ö¤rencisi
bu program›n ilk bursiyerleri olmufltur.
Lisans ö¤renimini baflar›yla tamamlayanlar› bilim insan› kariyerlerine cezbetmek için verilen yurt içi lisans üstü burs-

araflt›rma enstitülerimiz kamu kurumlar›n›n araflt›rma ihti-

lar›m›z bu y›l al›nan kararla henüz mezun olmam›fl son s›n›f

yaçlar› hakk›nda bilgi sahibi olurken, kamu yöneticilerimiz

ö¤rencilerinin baflvurusuna aç›lm›fl ve 642 adaya seçilen li-

de sorunlar›n›n çözümünde bilimin önemi kavrayarak, ça-

sans üstü programlara kay›t olduklar›nda burs ödemeleri-

l›flmalar›n› gerçeklefltirebilecekleri araflt›rma kurumlar› ve

mizin bafllayaca¤› bildirilmifltir.

bilim insanlar›na eriflim imkan› bulmaktad›rlar.
2006 y›l›nda, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çal›flmas› soBu toplant›lar sonunda ortaya ç›kan potansiyel projeler

nunda belirlenen öncelikli alanlarda 42 yurtd›fl› doktora

TÜB‹TAK de¤erlendirmesi sonunda desteklenmektedir.

bursu verilmifltir.

“Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projeleri Program›” ad›n› verdi¤imiz bu program 2005 y›l›nda bafllat›lm›fl olup oldukça

Yine 2006 y›l›nda bilim insan› destek ve burslar› için belir-

genifl kat›l›mla devam etmektedir. Desteklenen ilk projele-

ledi¤imiz hedeflerimize h›zla ulaflmaktay›z.
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B‹L‹M VE TOPLUM ETK‹NL‹KLER‹
Bilimin ve bilimsel düflüncenin toplum genelinde yayg›nlaflmas›n› öncelikli hedeflerinden biri olarak gören
TÜB‹TAK, bu alandaki faaliyetlerinin kapsam›n› geniflletmek ve etkinli¤ini art›rabilmek için “Bilim ve Toplum
Daire Baflkanl›¤›”n› kurarak önce idari kapasitesini gelifltirmifltir. Bu alanda oluflturulan yeni politika, etkinliklerin
pilot çal›flmalar halinde önce TÜB‹TAK taraf›ndan ger-

r›dan hiçbir destek sa¤lanmadan sahip olunmufltur.
Ayr›ca yine an›lan enstitüde sanayi kurulufllar› ile birlikte bir hibrit ticari araç gelifltirilmifltir. Bu teknolojinin
önemli elemanlar› olan elektrik motoru ve akümülatör
teknolojilerinin de ülkemizde gelifltirilmesi amac›yla
sanayi kurulufllar› ile anlaflmalar imzalanm›flt›r. Görüldü¤ü gibi, gelece¤in teknolojilerine, sanayi kurulufllar›m›z taraf›ndan bu günden Ar-Ge yolu ile yat›r›m yap›l›yor olmas›, gelecek için umut vermektedir.

çeklefltirilmesi, standart ve yöntemlerin gelifltirilmesinden sonra bunlar›n “destek programlar›”yla ülke gene-

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitümüzün

linde yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Önümüzdeki dönemde bu

gelifltirdi¤i cihazlar, NATO ülkeleri taraf›ndan sat›n al›-

alanda da yeni destek programlar› bafllat›lacakt›r.

narak kullan›lmaya bafllam›flt›r. Art›k geliflmifl ülkeler
bile, bizden ileri teknoloji ürünleri almaktad›r. Di¤er

Üniversite ö¤rencileri taraf›ndan tasarlan›p üretilen ve

yanda, bünyesinde yürütülen Ulusal Da¤›t›m Projesi

enerji kayna¤› olarak sadece günefl enerjisi kullanan

(Uluda¤) kapsam›nda gelifltirilen aç›k kaynak kodlu

otomobillerin kat›ld›¤› Formula G yar›fllar›n›n ilki 30

özgür iflletim sistemi Pardus'un 1.0 sürümü, 26 Aral›k

A¤ustos 2005, ikincisi de 22 Temmuz 2006 tarihinde

2005 tarihinde internet üzerinden yay›nlanmaya bafl-

yap›lm›flt›r. Hem üniversite gençli¤inin yarat›c›l›k ve giri-

land›. Bu enstitümüz, TSK için gerçeklefltirdi¤i projele-

flimcili¤inin teflvik edilmesini hem de alternatif enerji

rin yan›nda RTÜK, SSK ve benzeri kurumlar›n ihtiyaç-

kaynaklar›n›n ülkemiz gündemine tafl›nmas›n› amaçla-

lar›na yönelik çok stratejik projeleri baflar› ile gerçek-

yan bu etkinlik toplum genelinde de yo¤un ilgi ve heye-

lefltirmektedir.

can uyand›rm›fl ve medyada da genifl yank› bulmufltur.
Yine ülkemiz için çok önemli sosyal ve ekonomik kaTÜB‹TAK çocuklar› bilimle tan›flt›rmak ve onlara bilimsel

zanç sa¤layacak “Ulusal Marker” projesi Ulusal Elek-

yöntemle düflünmeyi afl›lamak amac›yla, bu y›l ilk defa dü-

tronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitümüz ve Ulusal

zenlenecek olan TÜB‹TAK Yaz Bilim Kamp›n› etkinlikleri

Metroloji Enstitümüzün ortak çal›flmas›yla baflar› ile

aras›na eklemifltir. Slogan› “Bilim Her Yerde!” olan TÜB‹TAK

devam etmektedir.

Yaz Bilim Kamp› 21-26 A¤ustos 2006, 28 A¤ustos – 2 Eylül 2006 tarihlerinde iki dönem fleklinde Gebze’deki TÜB‹-

Savunma Sanayi Araflt›rma ve Gelifltirme Enstitümü-

TAK TÜSS‹DE tesislerinde gerçeklefltirilecektir.

zün Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› için gelifltirdikleri
ürünler baflar› ile test edilmifl ve bu husus bizzat say›n

39 y›ll›k arflivi “Bilim Hazinesi” ad› alt›nda bir DVD’de

Hava Kuvvetleri Komutan›m›z taraf›ndan bas›na aç›k-

okuyuculara sunulan TÜB‹TAK’›n popüler bilim yay›n-

lanm›flt›r.

lar›ndan Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran ve Temmuz
aylar›ndaki 160.000 ve 110.000 adet tiraj›yla tarihinde

Eskiden B‹LTEN ad›yla an›lan enstitümüzün ismi

bir rekora imza atm›flt›r.

“UZAY Enstitüsü” olarak de¤ifltirilerek, temel faaliyet
alan› uzay araflt›rmalar› olarak belirlenmifltir. Bu ensti-

ENST‹TÜLER
Geçti¤imiz y›l içerisinde araflt›rma enstitülerimizin faaliyetlerinde de önemli geliflmeler olmufltur. MAM
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tümüzde özgün kaynaklar›m›zla gelifltirilen RASAT uydumuzun çal›flmalar› baflar› ile devam etmektedir.

Enerji Enstitümüzün sanayi kurulufllar› ile ortak olarak

ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER VE 6. ÇERÇEVE PROGRAMI

yapt›¤› çal›flmalar sonucunda hidrojeni yak›t olarak

Son iki y›ld›r ulusal bazda gerçeklefltirdi¤imiz at›l›m-

kullanan yak›t pili teknolojisi gelifltirilmifl, böylece, ge-

lardan sonra bu y›l bafl›ndan itibaren uluslararas› iflbir-

lecek y›llarda uygulanacak bir teknolojiye bugün, d›fla-

liklerinde yeni bir at›l›m bafllatt›k.

Önce yurtiçinde uluslararas› Bilimsel ve Teknolojik ‹flbirli¤i

c› tarama toplant›s› olarak gerçeklefltirilmifltir. Niteli¤i bak›-

olanaklar› hakk›nda fark›ndal›k yaratmak çal›flmalar› bafllat›l-

m›ndan AB’nin müktesebat› hakk›nda AB Komisyonu üyele-

m›flt›r. 17-25 Ekim 2005 tarihleri aras›nda Ankara ve ‹stan-

rinin Türk taraf›na bilgi vermesi, beklentilerin anlat›lmas›, ön-

bul’da gerçeklefltirilen ve toplam 1300 bilim insan›n›n kat›l-

celiklerin ve taleplerin vurgulanmas›n› kapsayan tan›t›c› ta-

d›¤› “I. Uluslararas› Bilim ve Araflt›rma Günleri” etkinli¤i ile

rama toplant›s›n›, ayr›nt›l› tarama toplant›s› izlemifltir. Brük-

TÜB‹TAK’›n uluslararas› ifllevleri, iflbirli¤i içinde oldu¤umuz

sel’de 14 Kas›m 2005 tarihinde gerçekleflen ayr›nt›l› tarama

uluslararas› araflt›rma kurulufllar› ve destek programlar›, ül-

görüflmelerinde TÜB‹TAK yetkilileri di¤er ilgili kurulufllarla

kemiz araflt›rmac›lar›na tan›t›lm›flt›r. Toplant›larda, Türki-

birlikte müktesebat kapsam›nda Komisyon yetkililerince ile-

ye’deki bilim insanlar›, COST (European Co-operation in the

tilen beklentiler ›fl›¤›nda sunumlar gerçeklefltirilmifltir. Daha

Field of Scientific and Technical Research), ESF (European

sonra yap›lan ikili temaslardan sonra bu fas›l müzakeresi ta-

Science Foundation), JRC (Joint Research Centre), EUREKA

mamlanm›fl ve fas›l geçici olarak kapat›lm›flt›r.

(European Network for Market Oriented R&D), NSF (US National Science Foundation), KRF (Korea Research Foundati-

TÜB‹TAK’›n Ulusal Koordinatör s›fat›yla yürüttü¤ü Avrupa

on), ABD Maryland Üniversitesi, TASSA (Turkish American

Birli¤i 6. Çerçeve Program›’na ülkemiz araflt›rmac›lar›n›n ka-

Scientists and Scholars Association), NIST (National Institu-

t›l›m›n› art›rmaya yönelik e¤itim, bilgilendirme, özendirme

te of Standards & Technology) gibi uluslararas› kurulufllar›

ve destek çal›flmalar› sürdürülmektedir. Avrupa Komisyonu

temsilen kat›larak konuflma yapan üst düzey yöneticilerle

nezdindeki toplant›larda Türkiye temsil edilmekte ve edini-

bir araya gelme imkan› elde etmifltir.

len bilgiler ülkemizdeki ilgililere aktar›lmaktad›r. Baflbakanl›k
genelgesi do¤rultusunda Avrupa Komisyonu ile Türkiye ara-

2006 y›l› bafl›ndan itibaren, ‹ngiltere, ABD, Belçika, Fransa

s›nda yap›lacak olan 7. Çerçeve Program› müzakerelerine

gibi ülkelerdeki ilgili kurulufllar ve uluslararas› kurumlarda

yönelik haz›rl›k ve çal›flmalar ilgili di¤er kurulufllarla birlikte

gerçeklefltirilen üst düzey görüflmelerde Türkiye’deki at›-

özenle yürütülmektedir.

l›mlar anlat›lm›flt›r. Olas› iflbirlikleri konusunda bilgi al›flveriflinde bulunulmufltur. Zaman zaman uluslararas› toplant›larda sunumlar yap›lm›flt›r.

SONUÇ
TÜB‹TAK bütün bu yapt›klar›yla ülkemizin insan›yla, tari-

TÜB‹TAK ayr›ca çeflitli ülke ve kurulufllardan pek çok konu-

hiyle, birikimiyle lay›k oldu¤u yere gelmesinde bilime, bilim

¤u a¤›rlam›flt›r. ESF ve EMBO Yönetim Kurulu toplant›lar›na

insan›na ve bilgiyi kullanan insanlar›m›za destek vermeye

ev sahipli¤i yapm›flt›r.

devam edecektir.

Ülkemizde bilim ve araflt›rma konusunda bafllat›lan at›l›mla-

Bilgi, bilim, teknoloji olmadan Türkiye’nin dünyada lay›k ol-

r›n uluslararas› boyutlarda da etkileri görülmeye baflla-

du¤u yere gelmesi mümkün de¤ildir.

nm›flt›r. 35 y›ld›r kurucu üyesi oldu¤umuz, ancak hiçbir komite baflkanl›¤› veya yönetiminde yer alamad›¤›m›z COST

Bütün yönetici ve çal›flanlar›m›zla, araflt›rmac›lar›m›z ve

bünyesinde May›s ay›nda yap›lan seçimlerde 9 alan komite-

uzmanlar›m›zla bu hedefe yönelmifl durumday›z. Verimli,

sinden G›da ve Tar›m Komitesi Baflkanl›¤›’na ve iki komitenin

odakl›, çal›flan ve üreten bir kurulufl haline gelen TÜB‹TAK,

yönetim grubuna Türkiye delegeleri seçilmifltiri. 1992 y›l›nda

ülkemizdeki araflt›ranlar›n, yenilik ve teknoloji gelifltirenle-

kurulan Avrupa Araflt›rma Kurumlar› Yöneticileri (Euro-

rin ve üretenlerin temel adresi olmaya devam edecektir.

HORCS - European Heads of Research Councils) oluflumu-

Bunu yaparken fleffaf, kat›l›mc› ve stratejik olmaya da de-

nun daveti üzerine TÜB‹TAK üye olmufltur.

vam edece¤iz. Kamu, özel, akademik tüm paydafllar›m›zla
bu nedenle çok önemli köprüler kurduk.

Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde ele al›nan ilk konu bafll›¤›
olan Bilim ve Araflt›rma fasl› müzakerelerine TÜB‹TAK tara-

Fikirlerini, amaçlar›n›, güçlerini ve emeklerini ayn› yola ko-

f›ndan aktif kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Bilim araflt›rma fasl› müza-

yan tüm kurum ve kurulufllara, tüm bilim insanlar›, yöneti-

kereleri ilk olarak 20 Ekim 2005 tarihinde Brüksel’de tan›t›-

ci ve çal›flanlar›m›za en içten flükranlar›m›z› sunuyoruz.
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TÜB‹TAK B‹L‹M, H‹ZMET ve TEfiV‹K ÖDÜLLER‹N‹N SAH‹PLER‹ BELL‹ OLDU
TÜB‹TAK, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlar›n›n bilimsel ve teknolojik alanlardaki seçkin araflt›rma, çal›flma ve hizmetlerini de¤erlendirmek, üstün nitelikleri-

B‹L‹M ÖDÜLLER‹
Temel Bilimler:
n

ni onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir

Alan›: Fizik
Araflt›rma Konular›: Metamalzemeler, Fotonik

teflvik unsuru olmak amac›yla oluflturdu¤u,

Kristaller, Nanofotonik

Bilim, Hizmet, Teflvik ve TÜB‹TAK- TWAS

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji
Araflt›rma Merkezi

(Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) Teflvik
Ödüllerinin 2006 y›l› sahiplerini aç›klad›.
Geleneksel olarak her y›l verilen ödüllere

“Fizik ve Optik alan›nda, metamalzemeler ve fotonik
kristaller konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

lay›k görülen bilim insanlar›na alt›n plaket
ve ödül berat› takdiminin yan›nda para

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY

Daha fazla bilgi için: http://www.fen.bilkent.edu.tr/~ozbay/

n

Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇ‹FTÇ‹

ödülü de veriliyor. TÜB‹TAK her y›l oldu¤u
Alan›: Fizikokimya

gibi 2006 y›l› ödüllerinin takdimi için Ara-

Görev Yeri: Johannes Kepler Üniversitesi
(Linz, Avusturya)

l›k ay›nda tören düzenleyecek.

“ Fullerenler üzerine konjuge polimerlerden fotoetkili

Bilimsel araflt›rmalar›yla, bilime evrensel düzeyde

elektron transferinin temel fotofiziksel olay›n› gelifltiren

önemli katk›larda bulunmufl bilim insanlar›na Bilim

ve bu etkinin kullan›m›yla plastik fotovoltaik günefl pil-

Ödülü; bilim insan› yetifltirilmesinde de¤erli katk›la-

lerinin geliflme alan›nda liderlik eden uluslararas› düzey-

r› bulunan, mensup oldu¤u bilim dal›n›n kurumsal-

de üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://www.ipc.uni-linz.ac.at/os/CV_short.htm

laflmas› için çal›flmalar yapan, bilimsel kurum ve kurulufllar kuran ve/veya kurulmas›nda önemli katk›larda bulunan ve bu çal›flmalar›yla ülkemizde bilim

Mühendislik Bilimleri:

ve teknolojinin geliflmesine önemli ve belirgin katk›larda bulunmufl bilim insanlar›na Hizmet Ödülü;

n

Prof. Dr. Ergin ATALAR

bilimsel araflt›rmalar›yla bilime gelecekte evrensel
düzeyde katk›larda bulunabilecek potansiyele sahip oldu¤unu kan›tlam›fl genç araflt›rmac›lara (ödü-

Alan›: Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Biyomedikal Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Giriflimsel Manyetik Rezonans

lün verildi¤i y›l›n ilk gününde 40 yafl›n› geçmemifl)

Görüntülemesi

Teflvik Ödülü ve bilimsel araflt›rmalar›yla bilime ev-

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve

rensel düzeyde katk›larda bulunan ve bu katk›n›n

Elektronik Mühendisli¤i

artarak devam edece¤i yolunda umut vadeden
genç bilim insanlar›na (ödülün verildi¤i y›l›n ilk gününde 40 yafl›n› geçmemifl) TÜB‹TAK-TWAS Teflvik Ödülü verildi.

“Biyomedikal Mühendisli¤i alan›nda Manyetik Rezonans
Görüntülemesi konusunda önemli bilimsel ve teknolojik
yenilikler getiren uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~ergin/

Bu sene ödül almaya hak kazanan bilim insanlar›
flöyle:
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Prof. Dr. Adil DEN‹ZL‹

n

n

Alan›: Kimya

Prof. Dr. ‹lhan TEKEL‹
Alan›: fiehir ve Bölge Planlama Kentleflme, Planlama, Yerel

Araflt›rma Konular›: Biyomalzemeler, protein saflaflt›r›lmas›,

Yönetimler, Makro Co¤rafya

kromatografik ay›rma yöntemleri

Görev Yeri: ODTÜ, Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

Bölümü

“De¤iflik y›¤›n ve yüzey özelliklerine sahip polimerlerin üretimi,

“Türkiye’de bölge planlaman›n geliflmesine öncülük yapan çal›fl-

yüzey modifikasyonu, karakterizasyonu ve bu polimerlerin biyo-

malar›, özellikle yerel yönetimlerin uygulamalar›na ›fl›k tutan ya-

t›p, biyoteknoloji ve çevre uygulamalar›nda kullan›m potansiyel-

y›nlar› ve yönlendirmelerindeki hizmetleri ”

lerinin belirlenmesi konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün ni-

nedeniyle

telikli çal›flmalar›” nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://ia.metu.edu.tr/tr/as/00020058ilhantekeli.htm

Daha fazla bilgi için: http://www.chem.hacettepe.edu.tr/
AcademicStaff/AdilDenizli.html

TEfiV‹K ÖDÜLLER‹

Sa¤l›k Bilimleri:

Temel Bilimler:

Prof. Dr. Erol ÇERAS‹

n

n

Alan›: ‹ç Hastal›klar›

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR

Araflt›rma Konular›: Endokrinoloji ve Metabolizma,
Alan›: Fizik

pankreas adac›klar›
Görev Yeri : Hebrew Üniversitesi, Hadassah T›p Fakültesi

Araflt›rma Konular›: Yeni nesil fiberler ve fiber tabanl›

(‹srail)

sensörler, fotonik kristaller ve uygulamalar›
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi

“Pankreas adac›k beta-hücresinin hormonu insulinin birefliminin
ve salg›lanmas›n›n mekanizmalar› ve bu mekanizmalardaki bo-

“Metal-yal›tkan-yar›iletken optoelektronik fiberler ve bu bütün-

zukluklar›n tip 2 diabetin geliflmesine katk›lar› konular›ndaki

leflik fiberlerde optik transport konusundaki uluslararas› düzey-

uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

de üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://www.fen.bilkent.edu.tr/~mb

Daha fazla bilgi için: http://www.hadassah.org.il/English/Eng_SubNavBar/
TheDoctors/erolcerasi.htm

n

H‹ZMET ÖDÜLLER‹

Doç. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN
Alan›: Analitik Kimya
Araflt›rma Konular›: DNA-ilaç ve DNA-madde

Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL

n

etkileflmesinin elektrokimyasal alg›lanmas›, manyetik
partiküller, karbon nanotüpler ve de¤iflik nanomateryallere

Alan›: Halk Sa¤l›¤›

dayal› elektrokimyasal sensörler

Görev Yeri: Merhum

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi

“Ege Üniversitesi ve özellikle Ege Üniversitesi T›p ve Fen Fakülteleri ile Türkiye’de ilk defa üniversite bünyesi içinde Hemflirelik
Yüksekokulu ve Sa¤l›k Koleji’nin kurulmas›ndaki hizmetleri ” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/
mustafa-muhiddin-erel.pdf

“Kimya alan›nda DNA biyosensörlerinin ilaç-DNA etkileflmesi ve
DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal alg›lanmas›na yönelik
uygulamalar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli
çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/
Bilgi01.asp?adi=KADR‹YE%20ARZUM&soyadi=ERDEM%20GÜRSAN&ksn=07.00227
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n

Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER

Mühendislik Bilimleri:

Alan›: Fizik
Araflt›rma Konular›: Yo¤un Madde Fizi¤i, Yüksek S›cakl›k

n

Doç. Dr. Erdal BED‹R

Üstüniletkenler
Alan›: Farmakognozi

Görev Yeri: ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araflt›rma Konular›: Do¤al Ürün Kimyas›, Biyoaktivite Reh
berli Çal›flmalar, Standardizasyon

“Yüksek s›cakl›k üstüniletkenleri alan›nda Tünelleme

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Spekroskopisi konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün
nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

“Farmakognozi alan›nda Türkiye bitki örtüsünde bulu-

Daha fazla bilgi için: http://www.iyte.edu.tr/~lutfiozyuzer/

nan yüksek bitkilerden çok say›da bilefli¤i izole ederek
bilime kazand›ran uluslararas› düzeyde üstün nitelikli

n

Doç. Dr. R›dvan SAY

çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/

Alan›: Analitik Kimya

Bilgi01.asp?adi=ERDAL&soyadi=BED‹R&ksn=05.1054

Araflt›rma Konular›: Atomik Absorpsiyon
Spektroskopisi, Hibrit Sistemler
Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi,Fen Fakültesi

n

Doç. Dr. Candan GÖKÇEO⁄LU
Alan›: Uygulamal› Jeoloji

“Analitik Kimya dal›nda; Yeni nesil kromatografi destek

Araflt›rma Konular›: Mühendislik Jeolojisi, Bölgesel

malzemelerinin gelifltirilmesi ve bu malzemelerin kat›

Ölçekte Heyelan De¤erlendirmeleri

faz ekstraksiyonu, önderifltirme ve tayin ifllemleri ile

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik

toksik türlerin uzaklaflt›r›lmas› uygulamalar›nda kullan›-

Fakültesi

m› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

“Uygulamal› jeoloji alan›nda bölgesel ölçekli yeni heye-

Daha fazla bilgi için: http://academy.anadolu.edu.tr/

lan de¤erlendirme yöntemleri, kaya kütlelerinin jeome-

displayx.asp?kod=0&acc=rsay

kanik özelliklerinin tayini ve esnek hesaplama yöntemlerinin uygulamal› jeolojideki kullan›m› konular›ndaki ulus-

n

lararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Doç. Dr. Önder fi‹MfiEK

Daha fazla bilgi için: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cgokce/cv.htm

Alan›: Atom ve Molekül Fizi¤i
Araflt›rma Konular›: X-›fl›n› spektroskopisi, x-›fl›n› ve
gamma ›fl›nlar›n›n atomlardan elastik ve inelastik

n

Doç. Dr. Ender SUVACI

olarak saç›lmas›
Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi Kaz›m Karabekir

Alan›: Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Seramik Malzemelerin Üretim

E¤itim Fakültesi

Süreçleri

“Atom ve Molekül Fizi¤i alan›nda coherent ve incoherent diferansiyel saç›lma tesir kesitlerinin, Coster-Kronig
geçifl ihtimaliyetlerinin ve alt tabaka flüoresans verim
de¤erlerini daha hassas ölçme amac›na yönelik yeni deneysel metodlar›n gelifltirilmesi konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/
onder-simsek.pdf

Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi

“Yeni teknik seramik üretim yöntemlerinin gelifltirilmesi,
reaksiyona ba¤l› oksit sistemlerinin oluflum mekanizmalar› ve yönlenmifl mikroyap›ya sahip seramiklerin üretilmesi konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli
çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://home.anadolu.edu.tr/~esuvaci/
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Dr. Ahmet Duran fiAH‹N

n

“DNA hasar› ve onar›m› alan›nda çevresel kimyasallar›n yaratt›¤›
DNA hasarlar› ve DNA onar›m enzimlerinden 8-oxoguanine DNA

Alan›: Meteoroloji Mühendisli¤i
Araflt›rma Konular›: Günefl Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Ter
modinamik

glycosylase 1 (OGG1)’in etki mekanizmas› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Görev Yeri: ‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri

Daha fazla bilgi için: http://w3.gazi.edu.tr/web/bensu/

Fakültesi
n

Prof. Dr. Mustafa NAZIRO⁄LU

“Rüzgar enerjisi alan›nda uzay-zaman modellerini özel kavram
ve yöntemleriyle kuran ve çal›flt›ran uluslararas› düzeyde üstün

Alan›: Fizyoloji

nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Görev Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, T›p Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www3.itu.edu.tr/~sahind/

“Hücre zar› kalsiyum kanallar› alan›nda antioksidan ve oksidan
Yrd. Doç. Dr. Metin TÜRKAY

n

sistemi üzerindeki elektrofizyolojik araflt›rmalar konusundaki
uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Yöneylem Araflt›rmas›
Araflt›rma Konular›: Tamsay›-Kar›fl›k Programlama, Tedarik

Daha fazla bilgi için: http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&

Zincir Yönetimi

sicil_no=03635&fkod=16&bkod=02&akod=08

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
n

Doç. Dr. Serdar Ümit SARICI

“Yöneylem araflt›rmas› alan›nda tamsay›-kar›fl›k eniyileme metodlar› ve uygulamalar› konular›ndaki uluslararas› düzeyde üs-

Alan›: Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›

tün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Araflt›rma Konular›: Neonatoloji/Neonatal hiperbilirubinemi ve
neonatal diyabetes mellitus, demir eksikli¤i anemisi, uçucu madde

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~mturkay/

ba¤›ml›l›¤›
Görev Yeri: GATA

Sa¤l›k Bilimleri:
“Neonatoloji alan›nda özellikle neonatal hiperbilirubinemi ve neProf. Dr. Ömer AKYOL

n

onatal diyabetes mellitus konular›ndaki uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

Alan›: Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/serdar-umit-sarici.pdf

Araflt›rma Konular›: Klinik enzimoloji, hastal›klar›n
biyokimyas›, psikiyatrik bozukluklarda oksidan/antioksidan dengesi
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi

TÜB‹TAK-TWAS TEfiV‹K ÖDÜLÜ

“Biyokimyasal nöropsikiyatri alan›nda, oksidatif stresin nöropsikiyatrik hastal›klarda etyopatogenik ve patofizyolojik rolü,

n

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZBA⁄CI

membranlardaki lipid peroksidasyonu ile flizofreni ve di¤er nöropsikiyatrik hastal›klar aras›ndaki iliflki, Mn-SOD polimorfizmi

Alan›: Matematik

ve flizofreni hastal›¤› aras›ndaki iliflki konular›ndaki uluslararas›

Araflt›rma Konular›: 3- ve 4- boyutlu manifoldlardaki contact ve

düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle

symplectic yap›lar
Görev Yeri: Koç Üniversitesi

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/omer-akyol.pdf

“Lefschetz lif uzaylar› ve kontakt yap›lar konular›ndaki uluslaraProf. Dr. Bensu KARAHAL‹L

n

Alan›: Farmasötik Toksikoloji
Araflt›rma Konular›: DNA hasar› ve onar›m›
Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
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ras› düzeyde üstün nitelikli çal›flmalar›” nedeniyle
Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~bozbagci/

TÜB‹TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan bu y›l
ikincisi düzenlenen TÜB‹TAK Formula G

TÜB‹TAK Formula G Denetleme Kurulu’nun karar›na
göre, yar›flta, Uluslararas› Otomobil Sporlar› Federasyonu'nun (FIA) pist yar›fllar› için tasarlanm›fl günefl arabalar› kurallar› geçerli oldu.

Günefl Arabalar› Yar›fllar›’n›n ilk etab›
olan Ege Kupas› 6-9 Temmuz tarihleri
aras›nda ‹zmir P›narbafl› Yar›fl Pisti’nde,

s›, 9 Temmuz 2006 günü ‹zmir P›narbafl› Pisti’nde
gerçeklefltirildi. Yar›flta araçlar, 2.2 km uzunlu¤un-

Türkiye Kupas› da 22 Temmuz 2006 ta-

daki pistte saat yönünde dönerek toplam 30 tur at-

rihinde ‹stanbulPark Pisti’nde, 28 üni-

t›lar ve ilk arac›n damal› bayra¤› görmesinden itiba-

versiteden 37 tak›m›n kat›l›m›yla dü-

ren 2 saatin geçmesiyle yar›fl sona erdi. Finalde, 30

zenlendi.
Bu y›l, teknik kurallardaki de¤iflikliklerle birlikte modifiye edilen araçlar›n yan› s›ra, yeni tasar›mlar›n da
kat›ld›¤› TÜB‹TAK Formula G Günefl Arabalar› Yar›fl›,
TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin koordinatörlü¤ünde, alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›m›na yönelik teknolojilerin Türkiye’de üretilmesinde gençlerin aktif rol oynamas›n› teflvik etmeyi amaçl›yor.
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TÜB‹TAK Formula G’nin birinci etab› olan Ege Kupa-

turu 1:13:55’lik sürede tamamlayan ‹stanbul Teknik

Üniversitesi’nden “Ar›ba 1” birinci olurken, Sakarya
Üniversitesi tak›m›n›n Saguar isimli arac› ikinci, Ar›ba
2 ise üçüncü oldu ve dereceye giren Ar›ba 1, Saguar
ve Ar›ba 2 ekipleri kupa almaya hak kazand›.
TÜB‹TAK Formula G Günefl Arabalar› Yar›fllar›n›n
ikinci etab› ise 21-22 Temmuz 2006 tarihlerinde ‹stanbulPark Pisti’nde gerçeklefltirildi. 21 Temmuz’da
düzenlenen yar› finalde araçlar, 9 Temmuz 2006 günü ‹zmir P›narbafl› Pisti’nde yap›lan Ege Kupas› yar›fl›nda ald›klar› dereceye göre iki yar› final grubunda
dizildiler. 1. Grup Yar› Finali’nde ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Ar›ba 1, Ar›ba 2 ve Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi’nden ODTÜ TEK ekipleri dereceye girerken, 2. Grup Yar› Finali’nde Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nden Barracuda, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden N.R.G. ve Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Theia
ekipleri ilk üç s›ray› ald›.

pas› final heyecan›n› yaflad›lar.

Finalde, ‹stanbul

Teknik Üniversitesi’nden “Ar›ba 1” isimli araç
1:32:35’lik sürede yar›fl› tamamlayarak birincili¤e hak
kazan›rken, ayn› üniversiteden Ar›ba 2 ikinci, Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nden Barracuda ise üçüncü oldu.
“Özgün Katk› Ödülü”nü ise ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Ar›ba 1 ekibi ald›. Yar›fl sonunda derece-
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21 Temmuz’daki yar› finallerde baflar›l› olan 18 araç,

ye giren ilk üç tak›m ile “Özgün Katk› Ödülü”nü ka-

22 Temmuz günü TÜB‹TAK Formula G Türkiye Ku-

zanan tak›ma kupalar› verildi.

PICMET’06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ 2006 TAR‹HLER‹ ARASINDA ‹STANBUL’DA
Teknoloji yönetimi konusunda çal›flan ve araflt›rma
yapan bilim insanlar› ile
uzmanlar› bir araya getiren
PICMET’06 Konferans› 813 Temmuz 2006 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da Hyatt
Regency Oteli’nde düzenlendi.

Konferans›n aç›l›fl oturumu, PICMET Baflkan› Prof. Dün-

ve güvenli¤ini belirleyen temel faktörün de teknoloji ola-

dar KOCAO⁄LU, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nü-

ca¤›n› söyledi. Teknoloji gelifltirme bölgelerinde bulunan

ket YET‹fi ve Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali COfiKUN’un

flirketlerin gerçeklefltirdikleri Ar-Ge çal›flmalar› sonucun-

konuflmalar›yla bafllad›.

da üretilen ileri teknoloji ürünlerinin ihracat›n›n 2005 y›l›
sonu itibariyle 40 milyon ABD dolar›na ulaflt›¤›n› söyle-

Dünyada teknoloji yönetimi ile ilgili akademik konfe-

yen COfiKUN, “teknoloji yönetimi”nin çok önemli bir

ranslar ve sempozyumlar organize etmek, yay›nlar yap-

kavram oldu¤unu belirtti ve “ülke olarak söz konusu

mak ve uluslararas› bir bilgi kitlesi oluflturmak üzere

kavram› iyi anlamak, her yönüyle tart›flmak ve bunlar› ç›-

1989’da kurulan PICMET’in (Portland International Cen-

karlar›m›z do¤rultusunda kullanmak zorunday›z” dedi.

ter for Management of Engineering and Technology)
2006 y›l› konferans›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan TÜB‹-

TÜB‹TAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›),

TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi, Türkiye’nin,

TOBB-ETÜ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i-Ekonomi

teknoloji odakl› dünyada, hak etti¤i yeri almas›nda, PIC-

ve Teknoloji Üniversitesi), Koç Holding, KPMG

MET’06 Konferans›’n›n ülkemizde yap›lmas›n›n önemli

(Klynveld Peat Marwick Goerdeler), PRM Yaz›l›m ve

katk›lar› oldu¤una inand›¤›n› belirtti.

Kore’den KISTEP’in sponsor oldu¤u ve 40 farkl› ülkeden 300’ün üstünde bildirinin sunuldu¤u PICMET’06

1991 y›l›ndan bu yana her y›l gerçeklefltirilen PICMET

Konferans› kapsam›nda, 12 Temmuz 2006 akflam› PIC-

Konferans›’n›n, bu y›l Türkiye’de düzenlenmesinin, Tür-

MET’in her y›l alanlar›nda önemli isimlere verdi¤i "Tek-

kiye’de yenilikçilik ve rekabetçilik için teknoloji yöneti-

noloji Yönetiminde Liderlik", "Mükemmellik Niflan›" ve

minin öneminin anlafl›lmas›na katk›da bulunaca¤›n› söy-

"Seçkin Ö¤renci Makalesi" ödülleri törenle sahiplerine

leyen YET‹fi, bu alanda ülkemizdeki iyilefltirmeye aç›k

teslim edildi.

konularda fark›ndal›¤›n artaca¤›na dikkat çekti.
Teknoloji yönetiminde liderlik özelliklerine sahip ve bu
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Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali COfiKUN da konuflmas›nda,

özelliklerini, vizyon oluflturmak ve hedefledikleri vizyo-

teknolojinin günümüz sanayisinin en önemli girdisi oldu-

nu yakalamak amac›yla stratejik bir yön belirlemek için

¤unu ve bu yüzy›lda ülkelerin zenginli¤ini, özgürlü¤ünü

kullanabilen yetkin kiflilere verilen "PICMET Teknoloji

DÜZENLEND‹
Yönetiminde Liderlik" (Leadership in Technology Ma-

of Excellence) ise ola¤anüstü baflar›lar›yla fen, mühen-

nagement) ödülüne bu y›l, Sumitomo Electric Industri-

dislik ve teknoloji yönetimine önemli katk›larda bulun-

es Eski Baflkan Yard›mc›s› Dr. Tsuneo NAKAHARA,

mufl farkl› disiplinlerden kiflilere veriliyor. Bu seneki

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ö¤retim

“Mükemmellik Niflan›" ödüllerini; University of Miami

Üyesi Dr. Edward B. ROBERTS, Kore Kamu Bilim ve

Temiz Enerji Araflt›rma Enstitüsü Direktörü Dr. T. Nejat

Teknoloji Araflt›rma Konseyi Baflkan› Dr. Youngrak

VEZ‹RO⁄LU, ABD Ulusal Bilim Vakf› (NSF - National

CHOI ve TÜB‹TAK kurucu Genel Sekreterli¤i de yapan
‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Nimet ÖZDAfi lay›k görüldü. Önceki y›llarda bu
ödülü alanlar aras›nda ise General Electric Yönetim Kurulu Baflkan› Jack WELCH, NSF Baflkan› Joseph BORDOGNA, Samsung Electronics Genel Baflkan› J-Y YUN,
Carnegie-Mellon Üniversitesi Rektörü Richard CYERT,
MIT Profesörü Eric von HIPPEL, Intel Kurucu Baflkan›

Science Foundation) Mühendislik Programlar› Kurucu
Yöneticisi Dr. Frederick BETZ ve Maseeh Vakf›’n›n kurucusu ve Baflkan› Dr. Fariborz MASEEH ald›.
Dünyan›n birçok ülkesindeki doktora ö¤rencilerine ve
onlar›n dan›flmanlar›na verilen "Seçkin Ö¤renci Makalesi" ödülüne (Outstanding Student Paper Award) ise

Andrew GROVE, Florida International Üniversitesi Rek-

Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Dr.

törü Modesto MAIDIQUE ve Hewlett-Packard Baflkan›

Karim LAKHANI ve dan›flman› Dr. Eric von HIPPEL lay›k

Carly FIORINA gibi ünlü isimler yer al›yor.

görüldü. Dr. LAKHANI’nin birçok baflar›l› çal›flma aras›ndan öne ç›kan makalesi, sorunlar› farkl› ve çevredeki

Seul-Kore’de düzenlenen PICMET’04 Konferans›’nda ilk

sorun çözücülere yayarak, problemlerin çözümüne al-

kez verilmeye bafllanan “Mükemmellik Niflan›” (Medal

ternatif bir mekanizma gelifltirmeyi amaçl›yor.

PICMET TEKNOLOJ‹ YÖNET‹M‹ SEMPOZYUMU
3-7 TEMMUZ 2006 TAR‹HLER‹ ARASINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
TÜB‹TAK VE PICMET ‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹LE, TÜSS‹DE’DE TEKNOLOJ‹ YÖNET‹M‹ SEMPOZYUMU DÜZENLEND‹.
8 Eylül 2004 tarihli Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 10. toplant›s›nda oluflturulmas›na karar verilen Türkiye Araflt›rma Alan› (TARAL), TARAL kapsam›ndaki tüm aktörlerin
teknolojik yetkinlik seviyelerinin art›r›lmas› hedefleniyor. Bu do¤rultuda, TÜB‹TAK, 3 - 7
Temmuz 2006 tarihleri aras›nda PICMET (Portland International Conference on Management
of Engineering and Technology) ile iflbirli¤i içinde MEB – TÜB‹TAK Türkiye Sanayi Sevk ve
‹dare Enstitüsü’nde (TÜSS‹DE) “Teknoloji Yönetimi Sempozyumu”nu gerçeklefltirdi.
Sanayi kurulufllar›n›n Ar-Ge birim yöneticilerinden,

netimi”, NSF eski Program Yöneticisi Prof. Frede-

üniversitelerde araflt›rma faaliyetlerinden sorumlu

rick BETZ “Küresel Ekonomide Ulusal Bilim ve Tek-

rektör yard›mc›lar›ndan, kamu kurumlar›nda arafl-

noloji Altyap›lar›”, Prof. Robert HARMON “Ar-Ge’yi

t›rma ve teknoloji gelifltirme faaliyetlerinden so-

Pazar ‹htiyaçlar›yla Efllefltirme”, Prof. Tu¤rul DA‹M

rumlu müsteflar yard›mc›lar›ndan ve genel müdür

“Teknoloji Transferi”, Prof. Antonie JETTER, “Mü-

yard›mc›lar›ndan oluflan yaklafl›k 150 kiflilik bir gru-

hendislerin ve Bilim ‹nsanlar›n›n Yönetimi”, Prof.

bun kat›ld›¤› Teknoloji Yönetimi Sempozyumu’nda

Charles WEBER “Ar-Ge Kurumlar›n›n Yönetimi”,

9 oturum düzenlendi.

Prof. Joseph MARTINO, “Ar-Ge Projelerinin Seçilmesi”, Timothy ANDERSON “Ar-Ge Verimlili¤inin
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Sempozyumda s›ras›yla; PICMET Baflkan› Prof. Dün-

Ölçümü ve Yönetimi” ve Dr. Micheal MENKE de

dar KOCAO⁄LU “Teknoloji Ça¤›nda Teknoloji Yö-

“Ar-Ge Portföy Yönetimi” konular›nda seminer verdiler.

ULUSLARARASI B‹L‹M OL‹MP‹YATLARI’NDA TÜRK Ö⁄RENC‹LER BÜTÜN
DALLARDA MADALYA ALDILAR!
Gelece¤in bilim insanlar›n› yetifltirmek ve genç yeteneklerimizi teflvik etmek amac›yla TÜB‹TAK
Bilim ‹nsan› Destekleme Daire Baflkanl›¤› (B‹DEB) taraf›ndan düzenlenen XIII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda dereceye giren ö¤renciler, kat›ld›klar› Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar›’nda ald›klar›
alt›n, gümüfl, bronz ve onur ödülleriyle Türkiye’nin gururu oldular. Türk ö¤renciler, may›s, haziran ve temmuz aylar›nda Slovenya, Singapur, Kore, Arjantin, Moldovya ve Amerika’da düzenlenen alt› farkl› alandaki olimpiyatlarda yar›fl›lan her dalda derece ald›lar.
Dereceye giren Türk ö¤rencilerin baflar›lar› ise flöyle;
Hüseyin Alp GÜRKAN, 07-13 May›s 2006 tarihleri
aras›nda Indianapolis, Indiana-Amerika’da düzenlenen Uluslararas› Intel ISEF Proje Yar›flmas›’nda Computing Machinery kuruluflunun vermifl oldu¤u Onur
Ödülü’nü ald›.
25-30 Haziran 2006 tarihleri aras›nda Chisinau-Moldovya’da düzenlenen, 10. Genç Balkan Matematik

08-17 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Singapur’da
düzenlenen, 37. Uluslararas› Fizik Olimpiyat›’nda, Caner NAZARO⁄LU alt›n, Ahmet DEM‹R gümüfl, Hakan
Ahmet GENÇ bronz madalya, Melih OKAN ve Belemir
ÇOBAN mansiyon ald›lar.
09-16 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Rio Cuarto-Arjantin’de düzenlenen, 17. Uluslararas› Biyoloji Olimpiyat›’nda, Enes Seyfullah KOT‹L alt›n, Ecem Zeliha ER-

Olimpiyat›’nda, Melih ÜÇER alt›n, Alper ‹NEC‹K, Yunus

GÜN gümüfl, Alp Bu¤ra BAfiAT ve Gözde TUNCER

Emre MEMM‹ ve Emre Ersegün GÜNAY gümüfl, Salih

bronz madalya ald›lar.

KAVUNCU ve Muhammed Said GÜNDO⁄AN bronz
madalya ald›lar.

10-18 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Ljubjana-Slovenya’da düzenlenen, 47. Uluslararas› Matematik

01-11 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Gyeonsan-Güney

Olimpiyat›’nda, Batuhan KARAGÖZ, Halenur KAZA-

Kore’de düzenlenen 38. Uluslararas› Kimya Olimpiyat›’nda,

ÇEfiME ve Hasan Hüseyin ERUSLU ve Metehan ÖZ-

Hande BOYACI alt›n, Ahmet Selim HAN, ‹lhan HEK‹MSOY

SOY gümüfl, Cafer Tayyar YILDIRIM bronz madalya ve

ve Yunus Emre fiENTÜRK, bronz madalya ald›lar.

Ahmet KABAKULAK mansiyon ald›lar.

2006 TEZ-KOOP-‹fi SEND‹KASI TÜB‹TAK ‹fiYERLER‹, HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI
Daha önce TÜB‹TAK Spor Kulübü taraf›ndan her y›l geleneksel
olarak düzenlenen ve en son
2004 y›l›nda beflincisi organize
edilen “Geleneksel Hal› Saha Futbol Turnuvas›” bu y›l, TÜB‹TAK
Baflkanl›k Binas› ‹flyeri Temsilcili¤i taraf›ndan “2006 TEZ-KOOP-‹fi Sendikas› TÜB‹TAK ‹flyerleri, Hal› Saha Futbol Turnuvas›”
ad› alt›nda 13 May›s-1 Temmuz
2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Turnuva finalinde “‹h-
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TERM‹K SANTRALLER, SADECE ELEKTR‹K ENERJ‹S‹ DE⁄‹L, ISI DA SATMAYA
BAfiLAYAB‹LECEKLER...
“Enerji Verimlili¤ini Art›rmak Üzere Termik Santral At›k Is›lar›n› Faydaya Dönüfltürme
Yöntemlerinin Araflt›r›lmas›, Gelifltirilmesi ve Binalarda Is›tma Uygulamas›" Projesi

TÜB‹TAK Kamu Kurumlar› Araflt›rma ve Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›
Türkiye Araflt›rma Alan› (TARAL) kapsam›nda bafllat›lan ve

ülkemizin sürdürülebilir

kalk›nmas› için, kamuya ait mevcut fosil yak›tl› termik santrallerdeki at›k ›s›lar›n, kullan›labilir faydal› enerjiye dönüfltürülerek
ekonomiye geri kazand›r›lmas› amac›yla
oluflturulan, “Enerji Verimlili¤ini Art›rmak
Üzere Termik Santral At›k Is›lar›n› Faydaya
Dönüfltürme Yöntemlerinin Araflt›r›lmas›,
Gelifltirilmesi ve Binalarda Is›tma Uygulamas›" projesi, 1 Temmuz 2006 tarihinde
bafllat›ld›.
yer ald›¤› projeyi, TÜB‹TAK MAM ve Y›ld›z Teknik ÜniYöneticili¤ini TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merke-

versitesi’nin oluflturdu¤u bir konsorsiyum yürütecek.

zi’nin (MAM) yapaca¤› ve Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi
(E‹E) ile Elektrik Üretim A.fi.’nin müflteri kurum olarak

Proje ile, kamuya ait tüm fosil yak›tl› termik santraller incelenecek ve at›k ›s› potansiyelleri belirlenecek. De¤erlendirmeye al›nan tüm santraller incelendikten sonra,

SONUÇLANDI

at›k ›s› potansiyeli daha iyi olan bir santral pilot seçilerek,
bölge enerji santraline dönüfltürülecek. Pilot santral, yap›lan çal›flmalarla mevcut elektrik enerjisi üretim ve sat›tiyar Delikanl›lar” tak›m›n› yenen “Gençler Ta-

m›n›n yan›nda ›s› enerjisi de satabilir hale gelecek.

k›m›” flampiyon oldu.
2009 y›l›nda tamamlanmas› öngörülen proje sonuTEZ-KOOP-‹fi Sendikas›, turnuvaya kat›lan
tüm tak›mlara 5 Temmuz 2006 günü, TÜB‹TAK
Baflkanl›k Binas› 20. kat›nda bir resepsiyon düzenledi. TEZ-KOOP-‹fi Sendikas› Genel Baflkan› Sad›k ÖZBEN ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili
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cunda, termik santral at›k ›s›lar› ile bölge ›s›tma teknolojileri konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve teknoloji
altyap›s›n›n kurulmas›, bölge ›s›tma teknolojilerinin
yayg›nlaflt›r›larak at›k ›s› bilincinin yerlefltirilmesi ve
at›k ›s›y› verimli kullanma yöntemlerinin ülke çap›nda
yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›fl olacak. Ayr›ca, at›k ›s›

Prof. Dr. Nüket YET‹fi ile di¤er davetli misafir-

enerjisinin geri kazand›r›lacak bölümü, birincil enerji

lerin de bulundu¤u resepsiyonda, dereceye gi-

kaynaklar› tüketimini azaltaca¤›ndan ülke ekonomisi-

ren tak›mlara kupalar› ve madalyalar› verildi.

ne katk›da bulunacak.

KÜRE DA⁄LARI VE ILGAZ DA⁄I M‹LL‹ PARKLARI DO⁄A E⁄‹T‹M‹
TÜB‹TAK Bilim ve Toplum Daire Baflkanl›¤›'n›n deste¤i ile bafllat›lan ve farkl› disiplinlerdeki genç araflt›rma görevlilerine ve
izci lideri ö¤retmenlere genifl bir ekoloji
vizyonu kazand›rmak, do¤an›n dilini ö¤retmek ve bilimin popülerlefltirilmesine yard›mc› olmak amac›yla düzenlenen “Milli
Parklar›n Ekoloji Temelli Bilimsel E¤itim
Amaçl› Kullan›m›” projesi, Kastamonu Ilgaz
ve Küre Da¤lar› Milli Parklar›’nda 3-12 Temmuz ve 13-23 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.

30 araflt›rma görevlisi, E¤itim Fakültesi araflt›rma görevlileri ve izci lideri ö¤retmenleri kat›ld›.

Ilgaz ve Küre Da¤lar› Milli Parklar›’nda Ekoloji Temelli
Çevre E¤itimi kapsam›nda, Kastamonu ve çevresinin
folklorik özellikleri, do¤ada çeflitlili¤in temelleri, ekosistemler içinde hayvanlar›n konumu, çevre sorunlar›,
ormanc›l›k ve do¤a koruma, Bat› Karadeniz’in yaban
TÜB‹TAK Bilim ve Toplum Daire Baflkanl›¤›'n›n deste¤i ile bafllat›lan ve farkl› disiplinlerdeki genç araflt›rma

hayat› çeflitlili¤i, Bat› Karadeniz yöresinin t›bbi ve aromatik bitkiler aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve turizm
çevre iliflkileri hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi verildi.

görevlilerine ve izci lideri ö¤retmenlere genifl bir ekoloji vizyonu kazand›rmak, do¤an›n dilini ö¤retmek ve
bilimin popülerlefltirilmesine yard›mc› olmak amac›yla
düzenlenen “Milli Parklar›n Ekoloji Temelli Bilimsel
E¤itim Amaçl› Kullan›m›” projesi, Kastamonu Ilgaz ve

Farkl› bölümlerden araflt›rma görevlilerini bir araya
getiren proje ile araflt›rma görevlilerinin kendi disiplinleri ile di¤er disiplinlerin iliflkisini anlamalar›, ileride yapacaklar› çok disiplinli projeler için deneyim kazanma-

Küre Da¤lar› Milli Parklar›’nda 3-12 Temmuz ve 13-23

lar› ve daha kaliteli tez çal›flmalar› yapmalar› amaçla-

Temmuz 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.

n›yor. Öte yandan, do¤a e¤itimine kat›lan izci liderlerinin de gelecekte düzenleyecekleri izcilik e¤itimleri-
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Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Oku-

ne, do¤an›n dilinin ö¤retilmesi etkinliklerini de katma-

lu’nda bafllat›lan projeye, Kastamonu Vali Yard›mc›s›

lar› bekleniyor. Bu sayede, küçük yafllardan itibaren

Nurettin ATEfi ve ‹l Çevre ve Orman Müdürü Yaflar

do¤ada gözlem yapma f›rsat› yakalayan ö¤rencilerin

POLAT’›n da aralar›nda bulundu¤u, 13 üniversiteden

bilime daha fazla ilgi duymalar› bekleniyor.

TAM GÜNEfi TUTULMASI 29 MART 2006’DA GERÇEKLEfiECEK n OSLO
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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

OL‹MP‹YATLARI

KIfi

Z‹YARET

YET‹fiT‹RME

ETT‹
OKULU

n

ULUSLARARASI

BODRUM

VE

B‹L‹M

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

t
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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

t

BTYK TOPLANDI n ‹NG‹LTERE’DE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹
GÖRÜfiMELER‹ YAPILDI n TÜRK B‹L‹M ‹NSANLARI TASSA YILLIK KONFERAN-
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SINDA 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

T R- AC C E S S

P ROJ E S ‹

KU RU MS A L

‹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

t

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
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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

t
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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‹ 1719 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‹
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TÜB‹TAK 43 YAfiINDA n TÜB‹TAK B‹L‹M, H‹ZMET ve TEfiV‹K ÖDÜLLER‹N‹N
SAH‹PLER‹ BELL‹ OLDU n TÜB‹TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI n
PICMET’06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ TAR‹HLER‹ ARASINDA ‹STANBUL’DA
DÜZENLEND‹ n PICMET TEKNOLOJ‹ YÖNET‹M‹ SEMPOZYUMU 3-7 TEMMUZ 2006
TAR‹HLER‹ ARASINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹ n ULUSLARARASI B‹L‹M
OL‹MP‹YATLARI’NDA TÜRK Ö⁄RENC‹LER BÜTÜN DALLARDA MADALYA
ALDILAR! n 2006 TEZ-KOOP-‹fi SEND‹KASI TÜB‹TAK ‹fiYERLER‹, HALI SAHA
FUTBOL TURNUVASI SONUÇLANDI n TERM‹K SANRALLER, SADECE ELEKTR‹K
ENERJ‹S‹ DE⁄‹L, ISI DA SATMAYA BAfiLAYAB‹LECEKLER... n KÜRE DA⁄LARI VE
ILGAZ DA⁄I M‹LL‹ PARKLARI DO⁄A E⁄‹T‹M‹

t
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“Ölçüm ve Günlük Hayat›m›z”
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