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TÜBİTAK BİLGEM ve Gebze Teknik Üniversitesi
iş birliğiyle antikanser ilaçlarının hasta üze-
rindeki etkisini anında ölçebilen elektrokim-
yasal biyosensör (MiSens) cihazı üretildi.

GENTEK Enerji ülkemizdeki düşük kaliteli 
linyitlerin, elektrik üretiminde verimli ve çevre 
dostu olarak kullanılmasını mümkün kılacak 
bir kömür zenginleştirme sistemi geliştirdi.

Prof. Dr. Ahmet Rumeli, enerji konusunda eği-
time ağırlık verilmesi, enerji üretiminde kulla-
nılan tesislerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi
gerektiğini söyledi.

Türk Bilim İnsanları 2-16
Nisan 2016 tarihleri arasında 
Antarktika’da araştırmalar 
gerçekleştirecek.

TÜBİTAK, Genç Beyinleri bilim 
ve teknolojide yarışmaya 
çağırıyor. Son Başvuru Tarihi: 
27 Mayıs 2016
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Fatih Projesine “Pardus” Desteği : Etkileşimli Tahta

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kullanıcı dostu 
birçok özellik içeren geliştirilmiş yerli işletim sistemi Pardus 
arayüzünün, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici 
geçmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Işık, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle FATİH 
Projesi’nde kullanılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen Par-
dus “Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi” (ETAP) Tanıtım 
Toplantısı’nda, FATİH Projesi’nin en önemli materyallerinin 
başında akıllı tahtaların geldiğini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimli tahtaları daha et-
kin ve kolay kullanabilmesi için Pardus arayüzünde ciddi 
yenilikler yaptıklarını anlatan Işık, tahtaların kullanımında 
arayüzden kaynaklı problemlerin tek tek tespit edip çözül-
düğünü ve birçok yeni özellik kazandırıldığını ifade etti. Işık, 
“Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş Pardus ara-
yüzü, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geç-
mesine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Öğrencilerin okula severek gitmesi gerektiğini vurgula-
yan Işık, eğitimde teknolojinin bunu sağlamak amacıyla 
daha etkin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 
Işık, geliştirilen arayüzün yurt dışındaki fuarlarda büyük ilgi 

gördüğünü, İngilizce sürüme yönelik çalışmaların da devam 
ettiğini bildirdi.

FATİH Projesi’nin belki de Türkiye’nin en önemli ve kap-
samlı projesi olduğuna değinen Işık, “Projeyi sadece bir eği-
tim hamlesi olarak kurgulamadık. Projeyi oluştururken aynı 
zamanda yerli teknoloji üretimini teşvik etmeyi amaçladık. 
Çocuklarımıza dağıttığımız tabletlerde ve sınıflarda kullanı-
lan akıllı tahtalarda kendi işletim sistemimiz olan Pardus’un 
kullanılmasını bu açıdan çok önemsiyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu.

Teknolojide ilk olmanın önemli olduğunu vurgulayan 
Işık, kullanıcıların ilk kullandıklarının yerine farklı bir ürünü 
tercih ederken tedirginlik yaşadığını dile getirdi. Işık, bu ne-
denle çocukların erken yaşta Pardus’la tanışmalarının, kul-
lanmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Pardus Yerli Otomobil Kadar Önemli Bir Proje”

Fikri Işık, Pardus kullanımının artmasıyla yurt dışına 1 yıl-
da ödenen ve neredeyse milyar dolarla ifade edilen lisans 
ve hizmet ücreti ödenmesinin önüne geçileceğini, yurt dı-
şına hizmet ve lisans satan bir ülke konumuna gelineceği-
ni, yazılım alanında birçok yerli firmanın ortaya çıkmasının 
sağlanacağını ve siber güvenlik açısından çok daha iyi bir 
savunma sistemi inşa edileceğini anlattı.

Pardus’un kamuoyunda yürüttükleri diğer projeler kadar 
ilgi görmediğini ifade eden Işık, “Pardus’un en az Bilişim Va-
disi, yerli otomobil, milli uydular kadar önemli bir proje ol-
duğuna inanıyorum” diye konuştu.

Teknolojik gelişme sonunda bir süre sonra belki de gar-
sonların, berberlerin yerini robotların alacağına işaret eden 
Işık, buna karşın robotları tasarlayacak, yazılımlarını gerçek-
leştirecek insanlara mutlaka ihtiyaç duyulacağını belirtti. 
Işık, gelecekte insanın öneminin azalması yerine tam tersine 
daha da artacağını ifade etti.

F a t i h  P r o j e s i n e  “ P a r d u s ”  D e s t e ğ i

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: 
“Pardus’un en az Bilişim Vadisi, yerli otomobil, 
milli uydular kadar önemli bir proje olduğuna 

inanıyorum.” 
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Fatih Projesine “Pardus” Desteği : Etkileşimli Tahta

Kendi oyununu kendin yaz dönemi

Kodlama dersinin müfredata alınmasının da son derece 
önemli olduğuna değinen Işık, “Bu alan önümüzdeki dö-
nemde Türkiye’nin yerini belirleyecek en önemli alanlardan 
birisi” dedi. Işık, TÜBİTAK’ta gençleri kod yazmaya yönlendi-
recek projeler yürüteceklerini bildirdi.

Işık, çocuklara oyun oynamayı yasaklamak yerine, o oyun-
da rol alacak beceriyi kazandırmak, bir sonraki aşamada da 
çocukları kendi oyununu yazmaya yönlendirmek gerektiği-
ni söyledi.

Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanlığının, bundan sonraki süreçte 
eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili her çalışmasına destek 
vereceklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı törende yaptığı konuşmada, 
toplantının FATİH Projesi kapsamında, okullara kurulan etki-
leşimli tahtalar için geliştirilen Pardus yazılımını ve sağlanan 
yeni arayüzünün getirdiği imkânları ve kullanım kolaylıkları-
nı görmek amacıyla düzenlendiğini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı: 
“Yeni etkileşimli tahta arayüzü, FATİH Proje-
sinin güncellenme ve kendini yenileyerek 
yoluna devam etme hususunda sergilediği 

ataklığı da göstermektedir.” 
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ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de yazılı-
mın öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları işten zevk aldıkları 
bir ortam sunmasını amaçladıklarını söyledi.

TÜBİTAK’ın eğitim müfredatına önemli katkılar sağladığı 
ifade eden Prof. Dr. A. Arif Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında ilköğre-
tim ve ortaöğretimde bazı derslerin öğretim programlarının 
güncellendiğini sözlerine ekledi.

Güncellenen öğretim programlarının kademeli olarak uy-
gulamaya konulduğunu aktaran Ergin, “Güncellenen tüm 
öğretim programlarında, kazanımlar ve içerikler sadeleş-
tirilerek günlük hayat ilişkisi güçlendirildi. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin aktif olarak kullanılabileceği konu ve ka-
zanımlara vurgu yapıldı. Yine öğrencilerin dersleri daha iyi 
anlamaları için 3 bin animasyon hazırlanması kararlaştırıldı” 
şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısında, etkileşimli tahtalarda kullanılacak 
TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen ulusal işletim sistemi Par-
dus yazılımı ve yeni arayüzün getirdiği yeniliklere ilişkin su-
numlar yapıldı.

Yeni bir çalışma olan ETAP´ın, etkileşimli tahta kullanımın-
da gelinen yeni bir aşamayı işaret ettiğini ifade eden Bakan 
Avcı, FATİH Projesi´nin en güçlü yanlarından birinin, kurulan 
cihazların kolaylıkla güncellenebilmesi ve uzaktan kontrol 
edilmesi olduğunu aktardı.

Yazılımdaki gelişmeleri ve son kullanıcılardan sağlanan ih-
tiyaçları dikkate alarak güncelleme yapılmadığında, kurulan 
veya dağıtılan cihazların atıl duruma geleceğinin farkında 
olduklarını söyleyen Bakan Avcı, konuşmasında şunları ifa-
de etti:

“Yeni etkileşimli tahta arayüzü, FATİH Projesinin güncel-
lenme ve kendini yenileyerek yoluna devam etme hususun-
da sergilediği ataklığı da göstermektedir. Etkileşimli tahtalar 
için geliştirilen bu yeni arayüz, öğretmen ve öğrencilerin et-
kileşimli tahtayı özellikle ders sırasında daha rahat kullan-
malarını sağlamak amacıyla mevcut Pardus arayüzünün 
ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesiyle yeni bir arayüz 
olarak tasarlandı. Tasarım ve eklenen yeni özellikler, dokun-
matik ekranlı bir cihazın daha kolay ve etkili kullanımını sağ-
laması düşünülerek geliştirildi.”

Pardus Projesinde önemli adımlar atılmaya devam ettiğini 

F a t i h  P r o j e s i n e  “ P a r d u s ”  D e s t e ğ i
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“Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi” (ETAP)
ETAP’ın Doğuşu: Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi, 

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından ta-
mamen yerli kaynaklarla açık kaynak olarak geliştirildi. 

ETAP, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okullarda kulla-
nılmakta olan ve etkileşimli tahtalara özel olarak tasarlandı. 
Tasarım ve eklenen yeni özellikler dokunmatik ekranlı bir 
cihazın daha kolay ve etkin kullanımının sağlaması düşünü-
lerek geliştirildi. 

Araştırma Süreci: Araştırma süreci 2 ana aşamadan oluş-
maktadır. Bu aşamalar kullanıcı görüşmeleri ve gözlemler-
dir. Bu aşamalara ek olarak netnografik bir çalışma da yürü-
tülmüştür.

Analiz ve Saha Çalışmaları: İstanbul ve Ankara’da Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı toplam 6 okulda dersleri yerinde 
gözlemleyerek öğretmenlerimizin eğilimleri incelendi. Kul-
lanıcıların mevcut tahtalardaki işletim sistemlerinde yaşa-
dıkları sorunlar belirlendi ve tasarım bu sorunlara çözümler 
üretilerek geliştirildi.Katılımcı Profillleri ve mevcut etkile-
şimli tahtaların kullanım senaryoları belirlenerek bu senar-
yoların uygulanmasını kolaylaştırıcı fonksiyonlar tasarımda 
kullanıldı.

Netnografik Çalışma: İnternette Forum araştırmaları ya-
pılarak öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları problem-
ler, beğenilen özellikler belirlendi.

Elde edilen bulgulara göre eskizler çizildi ve tasarım ha-
yata geçirildi. İlk canlı hali ile Ankara Lisesinde teste gidil-
di. Kullanıcılarımızın ilk kez karşılaştıkları ETAP ilk versiyonu 
üzerinde araştırma sürecinde belirlenen kullanım senaryo-
larını uygulamaları istendi. %65 hiç anlatım yapmadan kul-
lanıcıların senaryoları doğru uygulayabildikleri gözlemlen-
di. Onlardan aldığımız geri dönüşleri de 2. versiyon hayata 
geçirildi ve 2. canlı testi gerçekleştirmek üzere Türk Telekom 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gidildi ve aynı test senar-
yoları uygulandı. 2. Testin sonunda kullanım senaryolarının 
%80’inde hiç bir anlatım olmaksızın kullanıcıların başarı ile 
gerçekleştirildiği gözlemlendi. ETAP, kullanıcılardan alınan 
geri bildirimlerle her gün geliştirilmeye devam etmektedir.

Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesinin Öne Çıkan 
Özellikleri

ETAP Panel: Uzun ve detaylı araştırmalarımız sonucu etki-
leşimli tahtaları daha verimli kullanmaya yönelik olarak ge-
liştirdiğimiz ETAP Paneli bir sınıf ortamında ihtiyaç duyulan 
görevlerin en hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır.

ETAP Klavye : Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi için özel 
olarak geliştirdiğimiz sanal klavye sayesinde fiziksel bir 
klavyeye ihtiyaç duymadan kolayca metin girişi yapabilirsi-
niz.Klavyemiz bir metin alanına dokunulduğunda otomatik 
olarak gösterilebilmekte, tablet ve tam görünüm sunmakta, 
farklı giriş dili ve renk seçeneklerini barındırmaktadır.

Ekran Karartma : ETAP Panel üzerinden erişilen Ekran 
Karartma özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı karar-
tılarak gizlenmek istenen bilgi gizlenebilir veya tam ekran 
modunda tüm ekran cihazın kapatılmasına gerek duyma-
dan karartılarak tüm dikkatin öğretmen üzerine çekilmesi 
sağlanabilir.

Tahtalar : Etkileşimli Tahta Arayüzü aynı anda birden faz-
la tahtada çalışma imkanı sunarak öğretmenlerin ekrandaki 
pencerelerin konumlarını değiştirmelerine veya kapatmala-
rına ihtiyaç duymadan diledikleri gibi bir yerleşimde sunum 
yapabilmelerini ve etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde 
faydalanabilmelerini sağlamaktadır.

Dokunma Eylemleri: Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi için 
geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etki-
leşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden en etkin şekil-
de faydalanabilmektedir. Bu eylemlerden birkaçı şöyledir:

• Uzun dokunuşla sağ tıklama menüsü gösterilmesi

• İki parmak ile dokunup genişletme ve daraltma yaparak 
yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılabilmesi

• İki parmak ile dokunup sürükleyerek sayfa içinde kaydır-
ma yapılabilmesi

• Bir pencerede iki parmak ile uzun süre basılı tutulduktan 
sonra pencerenin kolaylıkla ekranda taşınabilmesi

• Ekranın alt kısmında iki parmak dokunuşu yapılarak ETA 
Klavye’nin gösterilip gizlenmesi
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GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi Tanıtımı Yapıldı

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojile-
ri Enstitüsü (BTE) tarafından geliştirilen 
ARINC653 uyumlu Gerçek Zamanlı İşletim 
Sistemi’nin (GzİS), TUSAŞ tarafından geliş-
tirilen Sayısal Uçuş Kontrol Bilgisayarı’na 
(SUKB) entegrasyonu ve HÜRKUŞ IronBird 
Test Ortamında teknoloji gösterimini kap-
sayan proje tanıtım toplantısı, TÜBİTAK 
BİLGEM Yazılım teknolojileri Enstitüsü’nde 
(YTE) yapıldı.  

Tanıtım toplantısına SSM, TUSAŞ, 
Hv.K.K.lığı ve TÜBİTAK’tan önemli sayıda 
temsilci katıldı. Program, TÜBİTAK BİLGEM 
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Müdü-
rü Dr. Mehmet Sezgin’in açılış konuşmasıy-
la başladı; TUSAŞ Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in konuşmalarıyla 
devam etti. TÜBİTAK BİLGEM ve TUSAŞ ara-
sında mutabakat muhtırası imzalandı. 

SUKB Projesi kapsamında geliştirilen 
Otopilot Sisteminin, HÜRKUŞ uçağına ve 
Milli Muharip Uçak (TF-X) gibi geliştirile-
cek yerli platformlara entegre edilmesi ve 
sertifikasyonu planlanıyor.

G z İ S - S U K B  E n t e g r a s y o n  P r o j e s i
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TÜBİTAK Başkanı Ergin, KBM’de İncelemelerde Bulundu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-

TAK)Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Kocaeli Bilim Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla eski Seka Kağıt Fabrika-
sı’nın restore edilmesiyle kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’nin 
açılışının üzerinde kısa süre geçmesine rağmen Kocaeli ve 
şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü 
söyledi.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzeneklerin kendi imkânla-
rımızla yapılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. A. Arif Ergin, “TÜBİTAK olarak bilim merkez-
lerinde, sergi tedarikinde, ana süreçlerin düzenlenmesinde 
yardımcı oluyoruz. Ayrıca proje ekibine sergi tedariki üzeri-
ne eğitimler vermekte, Bilim merkezinin organizasyonel ya-
pısını belirlemede ve işletme danışmanlığı alanında destek 
sunmaktayız. Ayrıca Denetleme Kurulu oluşturulmasında ve 
işletilmesinde de yardımcı oluyoruz” dedi.

Bilim merkezlerinin önemine işaret eden TÜBİTAK Başkanı 

Prof. Dr. Ergin, “Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından, fark-
lı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve tek-
nolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, bilim 
ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçla-
yan, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, kamu yararı 
gözeten, kâr amacı gütmeyen, kamu veya özel sektör kay-
nakları ile finanse edilen merkezlerdir. Hepimiz bilimi kitap-
larda gördük. Çok azımız çocukluğumuzda bilimin hayatın 
her anında ve her köşesinde olduğunun farkındaydık. Yani 
bizler, en azından öğrenciliğimizde, bilimin hep zor, hep so-
ğuk yüzünü gördük.  Bu sebeple bilim merkezleri TÜBİTAK 
olarak bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz bu merkezlerde 
bilime dokunacak. Fen bilimleri, matematik, fizik, biyoloji, 
kimya gibi alanların içine dalacak; adeta bilimle oynayacak” 
diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin’in Kocaeli Bilim Merke-
zi’nde yaptığı incelemelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş ile Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ali Yeşildal da hazır bulundu.
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Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı 
Kapanış Etkinliği Manchester’da Düzenlendi

Mart 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen açılış etkinliği ile 
başlatılan “Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı”, 9 
Mart 2016 tarihinde İngiltere’nin Manchester şehrinde dü-
zenlenen Kapanış Etkinliği ile sona erdi. 

Kapanış etkinliğine, her iki ülkeden araştırma kuruluşu, 
özel sektör, üniversite ve sanayi temsilcileri ile araştırmacılar 
katılırken, açılış konuşmalarını ülkemizi temsilen Kurumu-
muz Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Ergin konuşmasında, uluslararası bilimsel ve 
teknolojik işbirliklerinde artık bir paradigma değişimi göz-
lendiğine ve bunun sonucunda, inovasyonun uluslararası 
işbirliklerinin önemli bir bileşeni haline gelmeye başladı-
ğına değindi. Ergin ayrıca, ülkemizde bilim ve teknolojiye 
yönelik varolan güçlü siyasi destek, dinamik insan kaynağı, 
etkin ve gelişime açık altyapı ile iyi işleyen bir uluslararası 
ağ geliştirebilmiş olması sayesinde Türkiye’nin dünya arena-
sında nitelikli işbirlikleri kurmak için aranan bir ortak olarak 
gündeme geldiğini belirtti. Bunun en yakın örneği olarak da 
İngiltere ile başlatılmış olan işbirliklerini ve iki ülke arasında 
gelecek dönemde yapılması plananlan çalışmaları gösterdi.

Etkinlikte aynı zamanda Ufuk2020 kapsamında 5G ile Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication 
Technologies) alanlarında Kurumumuz Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanlığı AB Çerçeve Programları Müdürlüğü’nün 
önderliğinde bir çalıştay düzenlendi. Bu alanlarda çalışmak-
ta olan Türk ve İngiliz akademi, kamu ve özel sektör temsil-
cileri bir araya gelerek ortak proje çalışmalarına dair görüş-
meler gerçekleştirdi.

Seremoni kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik 
ise Kurumumuz ve İngiltere’deki paydaş kurumlar arasında 
gerçekleştirilen Yürütme Komitesi toplantısı oldu. Komi-
te’de, Kurumumuz ile paydaşları arasında Türk-İngiliz Bilim 
ve İnovasyon Yılı süresince gerçekleştirilen çalışmalar ve 
2021 yılına kadar devam edecek olan Katip Çelebi-Newton 
Fonu kapsamında yapılacak işbirlikleri görüşüldü.

Bunların yanı sıra, Bilim ve İnovasyon Yılı’nın kapanışı vesi-
lesiyle 7-11 Mart 2016 haftası boyunca Kurumumuz tarafın-
ca daha birçok etkinlik ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Research Councils UK (RCUK) ile Ortak Proje Değerlendirme 
Paneli, İngiltere’deki çeşitli bilim ve teknoloji kampüsleri ile 
kuluçka merkezlerine ziyaret, Türk rektörler ile İngiltere Yük-
sek Öğretim Enstitüsü üst yünetimi arasında gerçekleştiri-
len yuvarlak masa toplantıları ve Kurumumuz ile Rolls Royce 
arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme ile ziyaret bun-
lardan en önde gelenleri idi. 
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TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (Slovak Academy 
of Sciences – SAS) arasındaki VI. Ortak Bilimsel Çalıştayı, 17 
Mart 2016 tarihinde Slovakya’nın Smolenice şehrinde ger-
çekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanlık ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi (MAM) temsilcilerinin yanı sıra akademik araştırmacı-
lardan oluşan 15 kişilik Türk heyeti ziyaret kapsamında ilk 
olarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki Büyükelçiliğimiz 
tarafından kabul edildi. 

17 Mart 2016 günü gerçekleştirilen Çalıştay’da, tanıtım su-
numlarının ardından düzenlenen tematik oturumlarda her 
iki ülkeden Malzeme Bilimleri, Biyoilaç ve Gıda alanlarında 
çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, bu başlıklar altındaki 
öncelik alanlarının belirlenmesi ve ortak proje fikirlerinin or-
taya çıkarılması amacıyla oturumlar gerçekleştirdi. Heyetin 
bir bölümü ise tematik toplantılarla eş zamanlı olarak dü-
zenlenen saha ziyaretinde Trnava şehrindeki Slovak Nükleer 
Santral Araştırmaları Enstitüsü’nde (Slovak Nuclear Power 
Plant Research Institute VÚJE) incelemelerde bulundu.

Kapanış oturumunda, ortak öneriler ve çalıştay sonuçları 
katılımcılara sunulurken, toplantı çıktılarını içeren bir tuta-

nak heyet başkanları tarafından imzalandı.

İki kurumun yanı sıra Slovak Cumhuriyeti İstanbul Başkon-
solosluğunun da katkıları ile 2010 yılından bu yana her yıl 
bir ülkede düzenlenen ortak bilimsel çalıştaylar kapsamın-
da taraflar arasındaki işbirliğinin seyri ve aynı yıl içerisinde 
açılacak olan tematik işbirliği çağrısının konularına dair ka-
rarlar alınıyor.

TÜBİTAK -  Slovak Bilimler 
Akademisi 6. Ortak Çalıştayı
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İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin 
Hazırlanması Projesi Tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) 
arasında 27 Aralık 2013 tarihinde imzalanan sözleşme kap-
samında gerçekleştirilen “İklim Değişikliği Ulusal Bildirim-
lerinin Hazırlanması Projesi” kapanış toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Çelik, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Deği-
şikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Mehrali Ecer ve Proje 
Yürütücüsü Dr. Bilgin Hilmioğlu tarafından konuşma ve su-
numlar gerçekleştirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, 
yaptığı konuşmada toplumda tüm kesimlerin iklim değişik-
liği konusunda farkındalığının artması gerektiğini belirterek, 
“Ulusal katkımıza göre, 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 
920 milyon ton sera gazı emisyonu önlenmiş olacak. 2030 
yılı itibarıyla kişi başı emisyon değerimiz 13,3 tondan, 10,5 
ton değerine düşecektir” dedi.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne 2004, Kyoto Protokolü’ne ise 2009’da taraf ol-
duğunu belirten Öztürk, “İklim değişikliği ile mücadele kap-

samında ülkemizin politika ve stratejilerini belirlediği İklim 
Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu kuruldu. 
Böylelikle, Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede yol hari-
tasını belirlemiş oldu” dedi.

Öztürk, Türkiye’nin 2010 yılında ulusal iklim değişikliği 
stratejisini, 2011 yılında da ulusal iklim değişikliği eylem 
planını oluşturduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin hızla geliş-
mesine rağmen, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında yüz-
de 21’e kadar azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

“İklim değişikliği son yıllarda endişe verici”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise za-

man ilerlemesine eşzamanlı olarak dünyadaki iklim şartla-
rının değiştiğine dikkati çekerek, “ Artan sınai üretim, orta-
lama insan ömründeki uzama, artan refah seviyesi ve hızla 
artan dünya nüfusu fosil yakıt tüketimini büyük bir hızla 
artırmış ve artırmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda, 
atmosfere salınan sera gazları doğal bir süreç olan iklimsel 
dalgalanmaları olumsuz yönde etkileyerek dünyadaki yaşa-
mı olumsuz etkileyen, eğer yeterli derecede önlem alınmaz-
sa da sonlandırabilecek İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği so-
runu ortaya çıkmıştır.  İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliği 
ile ilişkilerini ortaya koyan bilimsel kanıtların günden güne 
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artması 1980’li yıllarda kamuoyunun endişelerinin artması-
na yol açmıştır. Hükümetler kamuoyunun endişelerini göz 
önünde bulundurarak, küresel bir anlaşma için harekete 
geçtiler” şeklinde konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin hiçbir konuda olmadığı kadar 
insanların ilgisini çektiğine dikkati çeken Çelik, “ Bu yoğun 
ilgi bir yandan hükümetleri tedbirler almaya sevk ederken, 
diğer yandan da bilim adamları ve mühendisleri ekonomik 
ve endüstriyel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla iklim dostu teknolojiler geliştirmeye sevk etmiştir. 
Ülkemiz üniversitelerinde yürütülen pek çok iklim değişik-
liği ile ilgili çalışma yanında TÜBİTAK’a bağlı araştırma mer-
kezi ve enstitülerde de iklim değişikliği kapsamında yapılan 
pek çok çalışma bulunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde 
gerçekleştirilen iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü 
rol üstlenen Marmara Araştırma Merkezine bağlı Çevre ve 
Temiz Üretim Enstitüsünde bu projenin yanı sıra pek çok 
başka çalışma da gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

İklim değişikliği ile ilgili olarak TÜBİTAK’ın yaptığı çalış-
malar hakkında bilgiler sunan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “İklim 
değişikliği ile ilgili çalışmalara kurum olarak büyük önem 
verdiğimizi ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye 
her zaman için hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Proje kapanış toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.Mehmet Emin Birpınar, TÜBİTAK 
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma 
Ayaz, TÜBİTAK MAM araştırmacılarından Dr. Faruk Dinçer, 
Ayşegül Avinal, Ece Gizem Çakmak, Tuğba Doğan ve İmran 
Türe ile Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile çe-

şitli sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden 
toplam 152 kişi katıldı. 

Türkiye İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM’ın ortak çalışması 
kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş-
birliği içerisinde hazırlandı. Proje kapsamında gerçekleşti-
rilen çalışmalar, İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi’nin 
hazırlanması ile ülkemizin sera gazı emisyon projeksiyon-
ları ve sektörel analizlerinin yapılması olmak üzere iki ana 
başlık altında toplandı. Bildirim kapsamında; Ulusal Şartlar, 
Sera Gazı Emisyon ve Yutak Envanteri, Politika ve Önlemler, 
Sera Gazı Emisyonları Projeksiyonları, Etki, Etkilenebilirlik ve 
Uyum, Finansman Kaynakları ve Teknoloji Transferi, Araştır-
ma ve Sistematik Gözlem, Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunun 
Bilinçlendirilmesi başlıkları altında ülkemizde gerçekleştiril-
mekte olan çalışmalara yer verildi. Ayrıca, İklim Değişikliği 
Bildirimleri Arşivi ve Hazırlama Portalı (http://idub.csb.gov.
tr/) güncellenerek, ileriki yıllarda ulusal bildirimlerin bu por-
tal üzerinden hazırlanmasına olanak sağlandı.

Projenın önemli çıktılarından biri de, 2015 yılı Eylül ayında 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryası’na sunulan 
Ulusal Katkı Beyanı’nın oluşturulmasında temel alınan Sera 
Gazı Emisyon Projeksiyonları ve Sektörel Analiz Raporu oldu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili 13 
bakanlık ve STK’lardan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) üyeleri ile birebir çalışmalar 
gerçekleştirildi. 

Proje çıktıları ve sonuçları ayrıca ülkemizin, 2015 yılında 
Paris’te gerçekleştirilen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Taraflar Konferansı’nda kabul edilen Paris Anlaşması mü-
zakerelerinde alacağı pozisyonun belirlenmesi açısından da 
belirleyici rol oynadı.
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TÜBİTAK, Genç Beyinleri Bilim ve 
Teknolojide Yarışmaya Çağırıyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Bİ-
DEB), ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli araştırma alanla-
rında üniversite öğrencilerini çalışmalar yapmaya özendir-
mek, üniversite öğrencilerine kariyerlerinin başında bilime, 
ekonomiye ve sanayiye katkı sağlayan projelere imza atma 
olanağı sunmak amacıyla sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik, 
yazılım alanlarında üç ayrı yarışma düzenledi.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan “2241/B Sanayi 
Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”, “2238 Üniversite 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması” ve “2242 Lisans Öğren-
cileri Yazılım Projeleri Yarışmaları” için öğrenciler en fazla üç 
kişiden oluşan ekiplerle e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 4 
Nisan-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında online başvuru yapa-
bilecekler.

Değerlendirme süreci sonucunda Final Sergisine kalma-
ya hak kazanan öğrencilerin projeleri bir anlamda görücü-
ye çıkacak ve projeler katılımcılar tarafından incelenecek, 
proje sahipleri ile hayata geçirilebilmesi tartışılacak. Aynı 
zamanda ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşan jüri-
ler tarafından yapılacak değerlendirme sonrası derece alan 
projeler belirlenecek. Dereceye giren proje sahiplerine ve 
danışmanlarına para ödülleri verilecek.

Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ile, girişim-
cilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğ-
rencileri arasındaki önemini arttırmak, teoride öğrendikleri-
ni pratiğe dökebilme yeteneklerini geliştirmek, hayatın her 
alanına dair yenilikçi ve girişimci fikirlerini desteklemek ve 
genç beyinlerin araştırmacı kültüre sahip olmalarını sağla-

mak amaçlanıyor.

Yarışmaya bu yıl Bilim Merkezi Sergi Ünitesi Tasarımı Kate-
gorisi eklendi. Bu kategoride, etkileşimli öğretim yaklaşımı 
ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Bilim 
Merkezleri için özgün ve nitelikli sergi ünitesi örneklerinin 
tasarlanması hedefleniyor. Tasarlanacak sergi ünitesi, bilim 
ve teknoloji temelinde herhangi bir konuda oluşturulabilir.

Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri değerlendirme-
leri ile her kategoride birinci olan projeye 10 bin TL, ikinci 
olan projeye 7 bin 500 TL, üçüncü olan projeye 5 bin TL para 
ödülü verilecek.

Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje Yarışması ile Mühen-
dislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve beşe-
ri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinde 
öğrenim gören lisans öğrencilerinin bitirme tezlerinde uy-
gulama potansiyeli yüksek olan ürün geliştirmek ve süreç 
iyileştirme alanlarında sanayi ve iş dünyası ile ortak çalışarak 
geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedefleniyor. 

Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri değerlendirme-
leri ile her kategoride birinci olan projeye 10 bin TL, ikinci 
olan projeye 7 bin 500 TL, üçüncü olan projeye 5 bin TL para 
ödülü verilecek. Ayrıca ödül alan projelerin sanayi danışma-
nı ve akademik danışmanına projelere verilecek para ödül-
lerinin yarısı kadar para ödülü verilecek.

Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda, yaşadı-
ğımız bilişim çağında lisans öğrencilerinin somut projeler 
geliştirerek ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttır-
mak, bilişim teknolojileri konusunda girişimci ve yenilikçi 
projeleri destekleyerek ülkemizin bu alandaki sorunlarına 
çözüm üretmek ve yerel sektörün gelişimine katkı sağla-
mak, bu doğrultuda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştir-
meyi teşvik etmek amaçlanıyor. 

Yarışma “Bilimsel Çözümler, Akıllı ve Teknolojik Çözümler”, 
“Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları “ ve “Açık Kaynaklı 
Yazılım Uygulamaları” olmak üzere dört alt kategoride dü-
zenlenecek. Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri de-
ğerlendirmeleri ile her kategoride birinci olan projeye 10 
bin TL, ikinci olan projeye 7 bin 500 TL ve üçüncü olan proje-
ye 5 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ödül alan projelerin 
akademik danışmanına projelere verilecek para ödüllerinin 
yarısı kadar para ödülü verilecek. 

G e n ç  B e y i n l e r e  B i l i m  v e  T e k n o l o j i d e  Y a r ı ş m a  Ç a ğ r ı s ı
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Türk Bilim İnsanları Antarktika’da
Farklı üniversitelerden ve TÜBİTAK’tan bilim insanları 2-16 

Nisan 2016 tarihleri arasında Antarktika’da araştırmalar ger-
çekleştirecek.

Hiçbir ülkenin tek başına hak sahibi olmadığı Antarktika 
kıtası 53 ülkenin bayrağı altında yönetiliyor. 1961’de yürür-
lüğe giren, ülkemizin de taraf olduğu “Antarktika Antlaşma-
sı” ile kıtada sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istas-
yonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor. 2048’e kadar 
kıtanın bütün yeraltı kaynakları ve yer üstü kaynakları ko-
ruma altında. Şu anda kıtada etkin olan ülkelerin 24’ü göz-
lemci statüsünde. 29 ülkeyse Antarktika ile ilgili alınacak ka-
rarlarda oy kullanabiliyor. Ülkemiz ise gözlemci statüsünde 
bulunuyor. Kıtayla ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek 
yani kıtanın geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için kıtada 
önemli bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor. Kıtada 
bilimsel araştırmaların aktif olarak sürmesi ve yapılan bu 
araştırmaların sonuçlarının düzenli olarak yayınlanabilmesi 
için bir araştırma üssünün kurulması fayda sağlayacak.

Türkiye’nin Antarktika’da bilimsel araştırma üssü kurması 
ile ilgili çalışmalar yapan birçok bilim insanı var. Bu araştır-
macıların çoğu ilk kez ortak bir projede buluşuyor. Farklı üni-
versitelerden ve TÜBİTAK’tan bilim insanlarının oluşturduğu 
Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, 2-16 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Ukrayna Ulusal Antarktik Bilim Merkezi araştırma-
cıları ile birlikte Antarktika’da araştırmalar gerçekleştirecek.

Ekip gezi programı dâhilinde, ilk olarak 28 Mart’ta İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde seyahat öncesi eğitime katıldı. 
Eğitim sonrasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı 
Dr. Ahmet Uludağ’ın da katıldığı bir basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda 2016 Türk Antarktika Bilim Seferi hakkında 
bilgi verildi.

29 Mart’ta İstanbul’dan ayrılarak Buenos Aires’e (Arjantin) 
giden ekip, Antarktika Antlaşması Sekretaryası’nı ziyaret 
ederek bilgi alışverişi yaptıktan sonra Güney Amerika’nın 
en ucundaki yerleşim yeri olan Ushuaia’ya geçecek. Burada 
Antarktika iklimine belli bir süre uyum sağlayabilmek için 
bekleyecek olan araştırmacılar, 2 Nisan günü kentle aynı 
adı taşıyan buzkıran gemisi “Ushuaia” ile Antarktika’ya doğ-
ru deniz yolculuğuna başlayacak. Antarktika’nın Peninsula, 
Galindez Adası ve çevresinde gerçekleştirilecek gezi kapsa-
mında buzullar, okyanus, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile 

ilgili incelemelerin yanı sıra deniz canlıları, biyoçeşitlilik gibi 
konularda da araştırmalar yapılacak.

2016 Türk Antarktika Bilim Seferi ekibi içinde TÜBİTAK’ın 
elektronik popüler bilim dergisi Bilim Genç’in yayın yö-
netmeni Dr. Bülent Gözcelioğlu da yer alıyor. Geziyle ilgili 
ayrıntılı bilgileri bilimgenc.tubitak.gov.tr adresinden takip 
edebilirsiniz.

2016 Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi

Sefer Lideri

. Prof. Dr. Bayram Öztürk, İstanbul Üniversitesi

Sefer Lideri Yardımcıları

. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek, İstanbul Teknik Üniversitesi

. Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Ekibi

. Prof. Dr. Şamil Aktaş, İstanbul Üniversitesi

. Prof. Dr. Hasan Birol Çotuk, Marmara Üniversitesi

. Doç. Dr. İzzet Noyan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi

. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Erciyes Üniversitesi

. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi

. Dr. Sinan Mavruk, Çukurova Üniversitesi

. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, İstanbul Üniversitesi

. Dr. Bülent Gözcelioğlu, TÜBİTAK

. Melike İdil Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

. Kaptan Özgün Oktar, İstanbul Teknik Üniversitesi
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Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, Diyarbakır 

Fen ve Mardin Midyat Aziz Önen Anadolu Liselerinde “Gele-
ceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri” konulu Bilim Söyle-
şileri gerçekleştirdi.

Söyleşilerde her şeyin temelinde eğitimin olduğunu ifade 
eden ve eğitimin önemine vurgu yapan TÜBİTAK Bilim Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Alp, gençlerin ellerinde günümüzde çok iyi 
fırsatlar olduğunu ve bu fırsatları değerlendirmeleri gerekti-
ğini kaydetti. Gençlere başarıya giden yolda yapmaları ge-
reken konular üzerinde duran ve kendi hayatından örnekler 
sunan Prof. Dr. Talip Alp, öğrencilere başarıya ulaşmaları için 
yüksek hedefler koymalarını ve zorluklar karşısında hedefle-
rinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Gelişen bilim anlayışında İslam düşünürlerin, Doğu mede-
niyetlerinin yüksek bir katkısı olduğunu örnekleri ile anlatan 
Alp, bilime yapılan katkının günümüzde de süreceğini, bu 
konuda öğrencilerin kendilerine güvenmelerini telkin etti. 

Prof. Dr. Talip Alp, TÜBİTAK’ın öğrencilere yönelik verdiği 
desteklere başvurmalarını isteyerek, “Gençlerin heyecanla-
rını, ilham dünyalarını teşvik etmeliyiz. Projelerle aydınlık 
ufuklarını açmalıyız” şeklinde konuştu.

“Antik ve Orta Çağlarda Bilim Tarihi ve Felsefesi” 

Öte yandan TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, 
TÜBİTAK BİLGEM Yılmaz Tokad Konferans Salonu’nda da 
“Antik ve Orta Çağlarda Bilim Tarihi ve Felsefesi” başlıklı se-
miner verdi. Seminere TÜBİTAK BİLGEM, UME ve MAM çalı-
şanları katıldı. 

George Sarton’un “Bilimin Tarihine Giriş (Introduction to 
the History of Science)” başlıklı kitabından hareketle konuş-
masına yön veren Prof. Alp, günümüz medeniyetlerinin te-

G e l e c e ğ i n  B i l i m  d ü n y a s ı n d a  G e n ç l i ğ i n  Y e r i

melinin çok eski çağlara dayandığını ve tüm insanlığın ortak 
çalışması ve paylaşımı ile günümüze ulaştığını dile getirdi. 
Antik çağlarda, başta Mezopotamya olmak üzere, Akdeniz, 
Hindistan, Orta Asya ve Çin havzalarında süregelen medeni-
yetlere değinen Prof. Alp, bu medeniyetlerin, günün şartla-
rına ve imkânlarına bağlı olarak gözlem ve tecrübelerinden 
edindikleri bilgileri zamanla bilime dönüştürdüklerini ifade 
etti. Sokrates, Eflatun, Ömer Hayyam, Eflatun, El Harezmi ve 
Ebu’l Vefa gibi düşünür ve bilim insanlarının katkılarından 
bahseden Prof. Alp, İslam ile bilimsel araştırmaların yeniden 
hayatiyet kazandığını ve 7. asırdan 13. asrın ortalarına ka-
dar İslam medeniyetinde yetişen bilim adamlarının bilimsel 
araştırmaların bayraktarlığını yaptığını ve özgün buluşlarıy-
la Batı Rönesansı’nın temelini oluşturduklarını ifade etti. 

Fiziksel Metalürji, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malze-
melerinin performansı gibi alanlara ilgi duyan Prof. Dr. Talip 
Alp, 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu 
üyesi olarak görev yapıyor.
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TÜBİTAK, Türk-Amerikan Konseyi Zirvesine Katıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington 

D.C.’de Amerikan-Türk Konseyi (American-Turkish Council-
ATC) tarafından düzenlenen “US-Turkey Investment Part-
nership Summit” adlı etkinliğin “Tapping Innovative Ideas: 
Exploring Partnership in R&D and Tech into the Turkish Mar-
ket” bölümüne Kurumumuz Uluslararası İşbirliği Daire Baş-
kanı Hakan Karataş konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde, Türkiye ve ABD arasındaki bilim, teknoloji ve ye-
nilik temelli ticari ortaklıkların nasıl geliştirileceği ve geniş-
letileceğine yönelik görüşler paylaşıldı.  

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, 
ülkemizin ve TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik politikala-
rı, TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel ortaklıklara yönelik özel-
likle son dönemde artan etkinliği, ABD ile kurulacak bilimsel 
işbirliklerine verilen özel önem ve bu doğrultuda oluşturul-
muş işbirliği fırsatlarına değindi. 

Panel sonrası Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Be-
asey ve Üyelik Geliştirme Programları Direktörü Fatih Orhan 
ile ayrıca gerçekleştirilen görüşmede, ATC’nin bilim ve tek-
nolojiyi ilgilendiren etkinliklerinde TÜBİTAK ile birlikte hare-
ket etme kararlılığı vurgulanarak olası diğer işbirliği konula-
rına yönelik karşılıklı fikir paylaşımında bulunuldu.

TÜBİTAK’tan ABD’nin Bilim Diplomasisi Merkezine Ziyaret
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Heyeti, 

Amerika Bilimi Geliştirme Birliği  (American Association for 
the Advancement of Science-AAAS) yetkilileri ile bir araya 
geldi.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, 
Bilim Diplomasisi konusunda önemli çalışmalara sahip olan 
ve aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Bilim ve Teknoloji Da-
nışmanlığı görevini de yürütmüş Dr. William E. Colglazier’e 
bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, AAAS’ın 
çalışmaları hakkında bilgiler alındı ve dünyanın halihazırda 
akademik olarak bu alanda faaliyet gösteren tek süreli yayı-
nı olan “Science and Diplomacy (Bilim ve Diplomasi)” dergi-
sinin şef editörü de olan Colglazier ile olası işbirliği konuları 

üzerine istişarelerde bulunuldu. 

Ülkemizin son 10 yıl içerisinde araştırma, geliştirme ve 
yenilik konularındaki hızlı gelişimi, TÜBİTAK’ın bilimsel ve 
teknolojik araştırma alanındaki rolü, uluslararası bilimsel 
ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve 
bilim diplomasisine yönelik TÜBİTAK’ın gerçekleştirdiği fa-
aliyetlerle ilgili bilgilendirmelerin de gerçekleştirildiği top-
lantıda ayrıca, TÜBİTAK’ın işbirliği içerisinde olduğu ABD’li 
fonlayıcı kuruluşlar olan Ulusal Bilim Vakfı (National Science 
Foundation-NSF), Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institu-
tes of Health-NIH) ile mevcut işbirliklerine yönelik gelişme-
ler de ele alındı. 
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Üniversitesi yerine yeni kurulan Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi’ne gitme kararı aldı. Özal Ailesi ile ilişkilerinin bundan 
sonraki süreçte de devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ru-
meli, ODTÜ’ye geldikten sonra İnşaat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olan Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal ile de tanıştı-
ğına değindi.

ODTÜ’de asistan olarak göreve başladığında yabancı dilini 
geliştirmek için çok çalıştığını belirten Prof. Rumeli, döne-
min Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Elektrik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Parlar’ın da girişimleriyle 
üniversitenin kendisine sağladığı bursla Glasgow Üniversi-
tesi’nde doktora yapmak için yurt dışına gitti. Doktora ala-
nını doğrudan kendisinin belirleyemediğini, üniversitesinin 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde enerji alanına hocası tara-
fından yönlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Rumeli, 
doktorasının ardından ODTÜ Elektrik Mühendisliği altında 
Enerji Bölümünü kurmakla görevlendirildiğini vurguladı.

Yurt dışına gittiği 1964 yılında İngiltere elektrik şebekele-
rinde yaşanan bir sorunun çözümüne yönelik üniversiteye 
sunulan bir projenin kendisine tez konusu olarak verildiğini 
ifade eden Prof. Rumeli, çok zorlu bir çalışma sürecinin ar-
dından tezini başarıyla tamamladığını belirtti. Prof. Rume-
li, çalışmalarını yaptığı dönemde, ilgili alanda herhangi bir 
yayının ve uzmanın bulunmamasının kendisini en çok zor-
layan konular olduğunu, ancak çok çalışarak bu zorlukları 
aştığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Rumeli doktorasını tamamladıktan sonra 
enerji bölümünü kurmak üzere ODTÜ’ye döndüğünü, bu 
görevin önemli aşamalarından birisinin de yüksek gerilim 
laboratuvarı kurmak olduğunu belirtti. Prof. Rumeli, söz ko-
nusu laboratuvarın ODTÜ’de şu an odasının da bulunduğu 
yerde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda üniversiteye ka-
zandırıldığına işaret etti.

Prof. Rumeli, Korkut Özal’ın siyasete atılmasının kendisi 
açısından önemli bir gelişme olduğunu, Korkut Özal’ı kıra-
mayarak kendisine gelen başta Tarım Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı olmak üzere eş anlı üç görevi kabul ederek bü-
rokrasiye katıldığını, bu görevleri sırasında ABD ile yapılan 
anlaşmaya bağlı olarak haşhaş üretimine getirilen yasakla-

Enerji alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Ahmet 
Rumeli, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünye-
sinde gerçekleştirilen “Duayenlerle Söyleşiler” programında 
Dr. İhsan Erdem Kayral’ın sorularını yanıtladı.

1938 yılında Tatvan’da dünyaya gelen Prof. Rumeli ilkoku-
lu Tatvan’da, ortaokulu ve liseyi Bitlis’te tamamladı. 1956 yı-
lında liseyi birincilikle tamamladıktan sonra Ankara ve İstan-
bul Üniversitesi’nin Tıp Fakültelerinden kabul aldı. Tercihini 
İstanbul Üniversitesi’nden yana kullanan Prof. Rumeli ilk 
yılını üstün başarı ile tamamlayıp memleketine döndükten 
sonra çevresinin de etkisiyle mühendisliğe yöneldi. Böyle-
likle İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ne geç-
tiğini ve üniversiteden 1962 yılında fakülte birincisi olarak 
mezun olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Rumeli, hedefinin her zaman akademis-
yenlik olduğunu ve son sınıfa geldiğinde kürsü başkanlığını 
Prof. Dr. Emin Ünalan’ın yaptığı enerji alanında çalışmaya 
karar verdiğini ve konuyu hocası ile paylaştığını ifade etti. 
Ancak mezuniyetinden 1 ay önce kendisine iş teklif etmek 
üzere üniversiteye gelen dönemin Elektrik İşleri Etüt İdare-
si Daire Başkanı Turgut Özal’ın da önerisiyle İstanbul Teknik 

D u a y e n l e r l e  S ö y l e ş i l e r :  P r o f .  D r .  A h m e t  R u m e l i

TÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler: Prof. Dr. Ahmet Rumeli

Bir Ömre Sığdırılan Başarılar
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rın, ABD’nin ilgili anlaşmaya uymamasına bağlı olarak kal-
dırılmasında aktif rol aldığını anlattı. Bu süreci görev yaptığı 
dönemdeki önemli katkılarından birisi olarak değerlendiren 
Prof. Dr. Rumeli, söz konusu dönemde üniversitede ders ver-
meye devam ettiğini, görev süresinin dolmasının ardından 
ODTÜ’ye geri döndüğünü ifade etti. 

ODTÜ’ye dönüşünün ardından Suudi Arabistan’da Kral 
Abdulaziz Üniversitesi’nden gelen teklifi değerlendirdiğini 
belirten Prof. Rumeli böylelikle ikinci kez uzun süreli olarak 
yurt dışına çıkmış oldu. Görevini tamamladıktan sonra OD-
TÜ’ye geri dönen Prof. Dr. Ahmet Rumeli 2005 yılında yaş 
sınırından emekli olduğunu, ancak halen üniversitede gö-
revine devam ettiğini belirtti. 50 yılı aşkındır görevini sür-
düren Prof. Rumeli, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nün 

kurucuları arasında hayatta olan son bilim insanıdır. 

Enerji opsiyonu konusunun özel çalışma alanı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet Rumeli enerjinin insan hayatında 
çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Özellikle de su, doğal-
gaz gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilen elektrik ener-
jisinin özel bir öneminin bulunduğuna işaret eden Rumeli, 
2023 Hedefi gibi çok önemli bir sürece giren Türkiye’nin 
enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu ifade etti. 
Elektrik enerjisi konusunda %67 gibi büyük bir oranda dışa 
bağımlı olduğumuzu, bu anlamda kömür potansiyelinin de 
yeterince kullanılmadığını belirten Prof. Rumeli, 2023 Hede-
finde başarıya ulaşılmasının enerji üretiminin yeterli düzeye 
çıkartılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Prof. Rumeli, son 
dönemde atılan adımları olumlu bulduğunu, özel sektörün 
enerji yatırımlarına girmesiyle enerji üretimindeki sürecin 
hızlandığını ifade etti. 

Prof. Dr. Ahmet Rumeli ülkemizde enerji piyasalarıyla 
ilgili olarak önümüzdeki süreçte atılmasında fayda gördü-
ğü adımları da, enerji konusunda eğitime ağırlık verilmesi, 
enerji üretiminde kullanılan tesislerin iyileştirilmesi ve ye-
nilenmesi olarak sıraladı. Eğitimin ve enerji üretimindeki 
cihazların ülkemizde üretilmesinin dışarıya olan bağımlılığı 
azaltacağını belirten Prof. Rumeli, bu süreçte özel sektörün 
teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Prof. Rumeli, 
eğitim, sağlık gibi konulara önem verildiği gibi enerjinin de 
öncelikli bir alan olarak değerlendirilerek desteklenmesi ge-
rektiğini belirterek sözlerini noktaladı.
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Destekle Gelen Başarı

GENTEK Enerji, TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen 
projesiyle, ülkemizdeki düşük kaliteli linyitlerin, elektrik üre-
timinde verimli ve çevre dostu olarak kullanılmasını müm-
kün kılacak bir kömür zenginleştirme sistemi geliştirdi. 

Gentek Enerji ve Teknolojileri Genel Müdürü ve Proje 
Yürütücüsü Doç. Dr. Harun Bilirgen, ülkemizin elektrik üre-
timinde kullanılabilecek zengin linyit rezervlerine sahip ol-
duğunu, ancak bu rezervlerin büyük çoğunluğunun yüksek 
nem (yüzde 50 civarı) ve kül (yüzde 20 civarı) ihtiva eden 
düşük kalorili (1000 kcal/kg alt ısıl değer) linyit kömürü ol-
duğunu söyledi. GENTEK Enerji ve Teknolojileri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş’nin, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Afşin-Elbistan 
A Termik Santrali işbirliğiyle geliştirdiği sistem sayesinde, 
kömür santrallerinde atık ve düşük kaliteli ısı kaynakları kul-
lanılarak kömür nemi kısmen gideriliyor. Aynı zamanda kö-
mür içerisindeki yabancı maddelerin (impurity) bir kısmının 

Kömürden Çevre Dostu 
Elektrik Üretilecek

kazana girmeden önce uzaklaştırılarak termik santrallerin 
verimlerinin arttırıldığını belirten Doç. Dr. Harun Bilirgen, 
projenin zararlı gaz emisyonlarının düşürülmesi bakımın-
dan da önem taşıdığına dikkat çekti.  Doç. Dr. Bilirgen, “Fir-
mamız personelinin, termik santral teknolojileri konusunda 
20 yılı aşkın tecrübesini  kullanarak TÜBİTAK’ın desteği ile 
son iki yılda yapmış olduğu yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu 
geliştirilen bu teknoloji sayesinde, ülkemizde ve Dünyada 
düşük kaliteli linyitler daha verimli ve çevreye duyarlı olarak 
elektrik üretiminde değerlendirilebilecek.  Firmamız tarafın-
dan tasarlanan bu sistem, gelişmiş ülkeler (Almanya ve ABD) 
tarafından üzerinde çalışılan kömür zenginleştirme sistem-
lerine nazaran birim enerji tüketiminin düşük olması ve ağır 
metal segregasyonu yapabilmesi özelliklerinden dolayı ay-
rıcalık arzediyor” diye konuştu.          

Türkiye’nin, enerji bakımından dışa bağımlı olduğuna, 

K ö m ü r d e n  Ç e v r e  D o s t u  E l e k t r i k  Ü r e t i l e c e k
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elektrik üretiminin yarıya yakınının İran ve Rusya’dan ithal 
edilen doğal gaz kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Doç. 
Dr. Bilirgen, Projenin önemini şu sözlerle anlattı: “Ülkemiz-
deki linyit rezervlerinin verimli ve çevreye duyarlı olarak 
elektrik üretiminde kullanılabilmesi, dış ticaret açığının 
kapatılması ve ülkemizde istihdam yaratılması açısından 
oldukça önemlidir. Mevcut termik santrallerde yakılan kö-
mürün neminin kısmen giderilmesi ve aynı zamanda da 
içerisindeki bazı yabancı maddelerin kazana girmeden 
önce uzaklaştırılması termik santral veriminin arttırılması ve 
zararlı gaz emisyonlarının düşürülmesi bakımından son de-
rece önemli. Ayrıca GENTEK kömür kurutma ve zenginleştir-
me sisteminde kullanılan termal enerjinin termik santralden 
atmosfere atılan atık ya da düşük kaliteli ısı kaynağı olması, 
GENTEK Enerji ve Teknolojileri tarafından geliştirilen kömür 
kurutma ve zenginleştirme sistemini Dünyada bu alandaki 
ilkler arasına yerleştiriyor. Söz konusu sistemin santral ku-
rulum aşamasında projeye dahil edilmesi durumunda ise 
tüm bu kazanımların yanı sıra kazan ebadlarındaki küçülme 
nedeniyle ilk yatırım maliyetinin %15’in üzerinde düşmesi 
mümkün olabiliyor. ”    

Yerli Mühendislik ve İmalat İmkanları ile Geliştirildi
Tamamen yerli mühendislik ve imalat imkanları ile geliş-

tirdikleri teknolojinin Türkiye, Doğu Avrupa Ülkeleri, Hindis-
tan ve Pakistan gibi ülkelerde bulunan düşük kaliteli linyit 
rezervlerinin elektrik üretiminde daha verimli ve çevreye 
duyarlı olarak değerlendirilmesini sağlayacağını, ülkemi-
zin yurt dışına teknoloji transfer edeceğini anlatan Doç. Dr. 
Bilirgen, “Firmamızın geliştirdiği bu teknoloji kömür yakan 
termik santrallere entegre edilebiliyor ve bu santrallerden 
atmosfere salınan atık ısı kaynaklarını kullanarak düşük sı-
caklıklarda kömür kurutma ve zenginleştirme yapabiliyor. 
Analitik ve nümerik yöntemler kullanarak geliştirdiğimiz 
inovative kabarcıklı akışkan yatak tasarımı ile göreceli olarak 

küçük bir hacimde yoğun bir kütle transferi ile hem linyitin 
kısmen neminin giderilmesi hem de Hg, FeS2 ve Si gibi ağır 
metallerin bir kısmının ayrıştırılarak kazana girmeden uzak-
laştırılması mümkün oluyor. Bu sayede zenginleştirilen linyit 
kömürüyle kazan veriminde %8’e varan artış ve emisyonlar-
da da %10 ile %35 arasında bir düşüş öngörülüyor” dedi. 

“Dış Ticaret Açığımız Azalırken, İstihdam Artacak”
Geliştirdikleri teknolojinin, mevcut santrallere entegre 

edilerek bu santrallerin daha verimli ve düşük emisyonlar 
ile çalışmalarını sağlayacağına değinen Doç. Dr. Bilirgen, 
“Bilindiği gibi fosil yakıtlar gün geçtikçe azalıyor ve bu ya-
kıtları yakan santraller tasarım değerlerinde yakıt bulama-
dıklarından çalıştırılamıyorlar veya verimsiz çalışıyorlar. Bu 
teknoloji sayesinde yerli  fosil yakıttan enerji üretimi arttı-
rılacak. Böylece hem ülkemiz doğal gaz ithalatında bir azal-
ma sağlanarak dış ticaret açığımızın azalmasına bir katkıda 
bulunulacak hem de istihdam artırılarak ülkemizdeki iş-
sizlik oranı düşürülecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
kaynaklarına göre ülkemizdeki mevcut linyit rezervlerinin 
enerji üretiminde kullanılması durumunda yıllık 14 milyar 
dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş olacak. Bunun 
yanı sıra geliştirdiğimiz bu teknolojinin ülkemizdeki mev-
cut ve yeni kurulacak termik santrallere entegrasyonunun 
yapılması durumunda binlerce mühendis, teknisyen, işçi ve 
diğer personelin istihdam edileceğini öngörmek mümkün-
dür” diye konuştu.

Alınan Patentler ve Ulusal/Uluslararası Ödüller
Doç. Dr. Bilirgen, proje kapsamında “Kömür Kurutma ve 

Zenginleştirme” konulu patent başvurularının 1 Mart 2016 
tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandığını, 
ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından “Teknolojik Ürün De-
neyim” belgesi ile ödüllendirildiğini belirtti. 
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TÜBİTAK, Özel Pazarın Çözüm Ortağı Oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ve Borsa İstanbul’un (BİST) Türkiye’deki girişim ekosis-
temini güçlendirmek için iş birliği yapmasını içeren mutaba-
kat zaptı imzalandı.

Bu kapsamda, tarafların teknoloji ve yenilik odaklı girişim-
ciliğin gelişmesi amacıyla girişimcilere yönelik olarak yaptık-
ları çalışmalar ve etkinliklerle bu yönde verdikleri hizmetle-
rin duyurulması ve tanıtımında birbirlerine destek olmaları 
amaçlanıyor.

Ayrıca, TÜBİTAK’ın destek programlarına dahil olan ve is-
tenilen kriterleri sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a yönlendi-
rilmesi ve buradan yatırımcılarla buluşturulmaları, girişimci 
şirketlerin TÜBİTAK’ın destek programlarına katılmalarının 
teşvik edilmesi ve BİST tarafından kurulacak olan Patent Pa-
zarı’nın tanıtımı ve gelişimi için ortak çalışmalar yapılması da 
hedefleniyor.

Taraflar, Özel Pazar’a üye olan girişimci şirketlere büyüme 
ve kurumsallaşma için ihtiyaç duydukları iş rehberliğinin 
yanı sıra, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ko-
nusunda da iş birliği yapacak. TÜBİTAK programlarına dahil 
olan ve Özel Pazar kriterlerini sağlayan şirketlerin Özel Pa-
zar’a üyelik ücretlerinde de indirim yapılacak. Bu arada, TÜ-
BİTAK, yapılan anlaşmayla Özel Pazar’ın “Teknoloji ve Yenilik 
Desteği” alanındaki “Çözüm Ortağı” oldu.

TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan yaklaşık 25 firmanın Özel 
Pazar’a üye olup buradaki yatırımcılarla buluştuğu etkinlikte 
ayrıca iki Özel Pazar yatırımı için de imza atıldı. Türkiye’deki 
süper melek yatırımcılardan biri olan Özel Pazar Yeni Girişim 
Değerlendirme Komitesi üyesi Sina Afra, tasarım ve giyim 
alanında faaliyet gösteren Silence of the Bees şirketine, Cor-
ment Yatırım fonunun ortaklarından Abdullah Orkun Kaya 
ise mobil eğitim uygulaması olan BirBileneSor’a yatırım yap-
tı. Böylece Özel Pazar’da 2016 yılında gerçekleşen yatırım 

anlaşması sayısı 3’e, toplamda da 6’ya çıkmış oldu.

Etkinlikte konuşan BİST Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali 
Dönmez, TÜBİTAK’ın Özel Pazar’ın çözüm ortağı olmasının 
Türkiye’deki teknoloji odaklı girişimci şirketlerin ve inovas-
yonun gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

“Daha önce General Electric, enerji ve sağlık teknolojileri 
alanındaki çözüm ortağımız olmuştu. Şimdi TÜBİTAK’ın Özel 
Pazar’a destek vermesinin çok önemli olduğunu ve şirketle-
rin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca bugün gerçekleşen iki yatırımla Özel Pazar’daki işlem 
sayısını altıya çıkarmış bulunuyoruz. Atılan imzalar, Türki-
ye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik çaba-
larımızın ve BİST Özel Pazar’ın bu yöndeki rolünün önemini 
göstermektedir.” 

Etkinlikte konuşan TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet As-
lan ise, TÜBİTAK ile Borsa İstanbul’un işbirliği çerçevesinde 
ARGE odaklı yenilikçi firmalar açısından finansal desteklerin 
zenginleştirilmesi, girişim ekosisteminin güçlendirilmesi ve 
kamu özel sektör işbirliğinin hedeflendiğini belirterek, şun-
ları kaydetti:

“TÜBİTAK TEYDEB ile Borsa İstanbul özel pazar işbirliği ile 
oluşturulması planlanan bu sinerji, uzun yıllar TÜBİTAK TEY-
DEB tarafından desteklenen girişim ekosistemini daha da 
güçlendirerek yenilikçi ve arge odaklı firmaların ticarileşme-
sinde önemli rol oynayabilecektir” 

Etkinlik boyunca, TÜBİTAK TEYDEB destek programların-
dan faydalanmış firmalar ile yatırımcılar bir araya gelme 
olanağı buldular. Ayrıca etkinlik kapsamında, TEYDEB bün-
yesinde bulunan 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Prog-
ramı ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı tanı-
tımları katılımcılara yapıldı.

T Ü B İ T A K ,  Ö z e l  P a z a r ı n  Ç ö z ü m  O r t a ğ ı  O l d u
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BARKOK Toplantısı Yapıldı
Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planla-

ma Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu 
(BARKOK) Mart ayı toplantısı, TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde 
yapıldı. 

TÜBİTAK UZAY’ın dönem başkanlığını yürüttüğü toplan-
tıya; Harita Genel Komutanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Maden ve Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İş-
leri Genel Müdürlüğü,  GAP İdaresi Başkanlığı, Harita Kadas-
tro Mühendisleri Odası ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden 
temsilciler katıldı. Toplantı, Uzaktan Algılama Grup Lideri, 
Başuzman Araştırmacı Dr. Ufuk Sakarya başkanlığında yü-
rütüldü.

Toplantıda; Uzaktan Algılama Grubundan Ramazan Küp-

çü tarafından Bergama bölgesinde yapılacak hipersipektral 
görüntüleme çalışması için en uygun yer seçimine yönelik 
bir sunum yapıldı. Değerlendirmelerden sonra, katılımcıla-
rın gelecek dönem yapılması planlanan çalışmalara ilişkin 
önerilerini hazırlamalarına karar verildi.

TÜBİTAK UZAY, TSK EH Kursiyerlerini Ağırladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Elektronik Harp Karıştırma Teknik-
leri kursiyerleri, TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde incelemelerde 

bulundu.
Program kapsamında Enstitü BTYK Toplantı Salonunda 

Kurumsal İletişim Grup Lideri Necmi Demir ve Merve Özek 
tarafından Enstitü hakkında tanıtım sunumu yapıldı. Su-
numdan sonra kursiyerlerden gelen sorular cevaplandırıldı. 

A1 Katında bulunan uydu yapısal modeli ve diğer uydu 
maketleri gösterilerek HALE Laboratuvarına geçildi. Yer İs-
tasyonunda yer Kesimi Yazılım Grubundan Uzman Araştır-
macı Ömer Berat Sezer tarafından Yer İstasyonun işleyişi 
hakkında bilgiler verildi. 

BSTB Uzman Yardımcıları TÜBİTAK UZAY’da
Bakanlığımız Personelinden Enstitümüze Ziyaret
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yeni göreve başla-

yan uzman yardımcıları için düzenlenen oryantasyon eği-
timi kapsamında,  TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde bir çalışma 
programı gerçekleştirildi.

Enstitü BTYK Toplantı Salonunda, Enstitü Müdür Yardım-
cısı Dr. Erdal Yılmaz tarafından açılış konuşması yapılarak, 
Bakanlık personelini Enstitümüzde görmekten memnun ol-
duğumuz ifade edildi. Açılış konuşmasının ardından Kurum-
sal İletişim Grup Lideri Necmi Demir tarafından Enstitünün 
tanıtımı yapıldı. Daha sonra ziyaretçilerden gelen soruları 
Uzaktan Algılama Grup Lideri Dr. Ufuk Sakarya cevaplandır-
dı. Büyük Veri Hesaplama Sistemleri Grubundan Ahmet Yıl-
dız’ın BALİSTİKA Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmenin 
ardından uyduların mühendislik modelleri ve GÖKTÜRK 2 

uydu maketi gösterildi. 
Enstitü önünde alınan hatıra fotoğrafının ardından Ba-

kanlık personeli memnuniyetlerini ifade ederek Enstitüden 
ayrıldılar.
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ta-
rafından Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana dü-
zenlenen Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Ta-
sarım Yarışması, 5-6 Mayıs tarihlerinde TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye Sanayi 
Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Gebze 
yerleşkesinde gerçekleştirilecek.  

OİB’in bu yıl düzenleyeceği 5. Ar-Ge 
Proje Pazarı’nda ilk üç ve iki mansiyona 
23 bin TL, 5. Komponent Tasarım Yarışma-
sı’nda ise dokuz proje sahibine 39 bin TL 
olmak üzere toplam 62 bin TL para ödülü 
verilecek. Dereceye girenler aynı zaman-
da İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak 
kazanacak. Yarışmalar için öğrencilerden 
profesyonellere 18 yaşını dolduran aday-
ların, 15 Nisan tarihine kadar projeleriyle 
internet üzerinden başvuruda bulunması 
gerekiyor.

Etkinliklerle Türkiye’nin 2023 İhracat 
Stratejisi kapsamında otomotiv endüstri-
sinde katma değerin artırılması, sektörün 
ihtiyaç duyduğu yeni ürün, teknoloji ve 
metotların üretilmesi, yenilikçi tasarımcı-
ların teşvik edilmesi, endüstriyel tasarım-
cılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına 
sunulması amaçlanıyor. 

Aynı zamanda dünya otomotiv endüs-
trisinde fark yaratan ünlü isimlerin buluş-
tuğu panellere de ev sahipliği yapacak 
olan etkinliklerde, yeni iş modelleri ve 
trendler de katılımcılarla paylaşılacak.

Otomotivde Nitelikli Teknoloji İçin İş-
birliği Geliştirilmeli 

TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Ticarileş-

tirme Başkan Yardımcısı İbrahim Bekar, otomotiv sektörü-
nün en fazla ihracat gerçekleştirmesi ve millileştirme çalış-
malarının odağında olması nedeniyle Ar-Ge Proje Pazarı’nın 
çok önemli olduğuna dikkat çekti. Alternatif yakıt tekno-
lojileri, milli elektrikli araç ve yerli motor çalışmaları başta 

T Ü B İ T A K  M A M

5. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması 
Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinde, yılın en önemli organizasyonu olan 

5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması için geri sayım başladı.
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5. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması 
olmak üzere sektöre yönelik çok sayıda Ar-Ge projesi yürüt-
tüklerinin altını çizen Bekar, “Önümüzdeki dönemde hayata 
geçecek Motor Mükemmeliyet Merkezi ile dünya pazarında 
rekabet edebilecek yerli motor geliştirilmesi ve sektöre yö-
nelik test altyapısının kurulmasını hedefliyoruz. Otomotivde 
dünya ile yarışacak nitelikte teknoloji ve tasarım üretilebil-
mesi için sektörde işbirliği ekosisteminin geliştirilmesi ve 
ulusal düzeyde farkındalık yaratılması gerekiyor” dedi.  

Yeni Tasarımcıların Yetiştirilmesi Teşvik Ediliyor 

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, 
Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile oto-
motiv sektöründe inovasyon ve tasarım kültürünü yaygın-
laştırmayı, genç tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmeyi 
ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikle-
rini söyledi. Burhanoğlu, “Otomotiv sektörümüze daha nite-
likli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler 
sunabilmeyi öngördüğümüz etkinliklerde bunu başarmış 
durumdayız. Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız Ar-Ge 
Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile uluslararası 
arenada da markalaşacağız” diye konuştu. 

Burhanoğlu, TÜBİTAK MAM’ın ulusal öncelikler doğrultu-
sunda Ar-Ge ve bilimsel araştırma konularında destek verdi-
ğini ve bu anlamda otomotiv sektörü için büyük öneme sa-
hip olduğunu belirterek “Etkinliklerimizde TÜBİTAK MAM’ın 
faaliyetlerinin sektöre katkısının anlatılması ve sektör ile 
işbirliği olanaklarının geliştirilmesini de amaçlıyoruz” diye 
konuştu. 

OİB, İTÜ Çekirdek Programı’na 900 Bin TL Destek 

Bu yıl yarışmalara başvurular geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
İTÜ Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile alınacak. OİB’in 2015 
yılında 600 bin TL destek verdiği, programın değerini daha 
da artırmak amacıyla bu yıl desteğini 900 bin TL’ye çıkara-
cağı İTÜ Çekirdek Programı’nda, ödül sahipleri projelerini 
geliştirmenin yanında MBA eğitimi ve üniversite-sanayi iş-
birliğiyle network yaratma imkânı da bulacak. Girişimcileri 
ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final 
etkinliğinde de Türkiye otomotiv sektörünün çehresini de-

ğiştirecek girişimciler ödüllendirilecek. Big Bang sonunda 
başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar ise bir yıl boyunca 
girişimcilik konusundaki yetenek ve imkânlarını geliştirme-
ye devam edecek.

“Yerli ve İnovatif Otomotiv Teknolojileri Çıkaracağız”

İTÜ Arı Teknokent CEO’su Kenan Çolpan da “OİB, inovas-
yonu, Ar-Ge ve girişimciliği destekleyen programlarımıza 
otomotiv sektörü kapsamında can suyu verdi. Gelecek 10 
yıl içerisinde otomotiv sektörü elektrik, elektronik, yazılım 
ve enerji üzerine geliştirilecek teknolojiler sayesinde deği-
şecek. Biz de OİB ile bu değişime inanıyor ve bu gelişim için 
çalışıyoruz. İTÜ ARI Teknokent ve OİB işbirliği ile Erken Aşa-
ma Kuluçka Merkezi olan İTÜ Çekirdek’ten yerli ve inovatif 
otomotiv teknolojileri çıkaracağız” şeklinde konuştu. 

• Adaylar yarışmalara bireysel ya da ekip olarak katılabi-
lecek   

• Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı’na öğrenciler, akademis-
yenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans-
doktora çalışması yapanlar ve sanayiciler katılacak. 

• Komponent Tasarım Yarışması’na öğrenci-amatör, üni-
versite-kurum ve profesyonel dallarda katılım olacak. 

• Adaylar en fazla üç proje ile başvurabilecek, aynı proje ile 
iki yarışmaya katılamayacak.  

• Katılımlar bireysel ya da ekip olarak yapılabilecek. 

• Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı’nda 2012 yılından bu yana 
toplam 27 kişiye 330 bin TL verildi. 

• Komponent Tasarım Yarışması’nda 2012 yılından bu yana 
toplam 97 kişiye 508 bin TL para ödülü verildi. 

• Komponent Tasarım Yarışması’nda dereceye giren 10 öğ-
renci yurtdışında iki yıl eğitim hakkı kazandı. 

 

Başvurular için

Bu yıl yarışma başvuruları İTÜ Arı Teknokent Çekirdek or-
taklığı ile online olarak Younoodle sayfası üzerinden dosya 
yükleme yoluyla kabul ediliyor. 
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Türk Mühendislerden Dünyada Bir İlk

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
iş birliğiyle antikanser ilaçlarının hasta üzerindeki etkisini 
anında ölçebilen elektrokimyasal biyosensör (MiSens) ciha-
zı üretildi. Cihaz, otomatik ve elektrokimyasal olması açısın-
dan dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Günümüzde ilaçların tedavi edici etkilerini kısa sürede be-
lirleyebilen yöntemlere duyulan ihtiyaç dolayısıyla ön tara-
ma testlerini yapmak düşüncesiyle TÜBİTAK BİLGEM ve GTÜ 
tarafından ilk defa gerçek zamanlı elektrokimyasal ölçüm 
yapabilen otomatize edilmiş biyosensör cihazı tasarlandı.

Cihaz ile DNA yıkımının derecesi kısa sürede ölçülerek, 
potansiyel antikanser ilaç olarak kullanabilme özelliği belir-
lenebilecek ve yeni bir tarama metodu kullanarak ön biyo-
lojik aktivite arama testleri yapılabilecek.

Üretilen cihaz, GTÜ Kimsayal Analiz - Biyolojik Etkinlik Test 
Laboratuvarı’nda başta kanser ilaçlarının DNA üzerindeki 
etkileri olmak üzere birçok tıbbi analizde kullanılabilecek.

“Cihaz, akademik çalışmanın ürüne dönüşmesinin başarı 
öyküsüdür”

Cihazın GTÜ’de düzenlenen teslim töreninde konuşan 

T Ü B İ T A K  M A M

Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, üretilen cihazın Türkiye için 
bir araştırmanın, bir akademik çalışmanın ürüne dönüşme-
sinin başarı öyküsü olduğunu söyledi.

Prof. Görgün, biyonsesörün, kimya bölümü öğretim üye-
leri ve BİLGEM’deki araştırmacıların dünyanın en önemli 
problemlerinden biri olan kanser hastalığının tedavisinde 
kullanılan ilaçların geliştirilmesinin maliyetinin ve kullanı-
lan ilaçların hasarının azaltılmasına yönelik geliştirilmiş bir 
cihaz olduğunu belirtti.

Görgün ayrıca, “Geliştirilen biyosensör, kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçların insan vücudundaki DNA’ya hasar verebi-
lecek özelliklerini belirleyebilecek bir cihazdır” dedi.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise TÜBİ-
TAK BİLGEM ve GTÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma 
kapsamında, gerçek zamanlı elektrokimyasal ölçüm yapan 
bir cihaz geliştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmanın, akademik iş birliği kapsamında somut bir 
çıktı ve etki değeri yüksek olması açısından önemli olduğu-
nu vurgulayan Prof. Mantar, “İnşallah bundan sonraki çalış-
malar da somut çıktılarla sonuçlanır. Bunun benzerlerinin 
çıkmaması için hiçbir engelimiz yok” ifadesini kullandı.
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Konuşmaların ardından elektrokimyasal biyosensör (Mi-
Sens) cihazı, Prof. Mantar tarafından GTÜ Rektörü Prof. Gör-
gün’e teslim edildi.

”Cihaz, milli ve yerli olarak üretildi”

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma 
Enstitüsü (UEKAE) Hesaplamalı Biyoloji ve Güvenlik Uygula-
maları Birim Sorumlusu ve Elektrokimyasal Biyosensör Pro-
jesi Birim Yöneticisi Dr. Yıldız Uludağ, projenin endüstriyel 
tasarımcı, elektronik, makine, kimya ve yazılım mühendis-
leri, moleküler biyoloji ve genetik uzmanına kadar geniş 
yelpazede bir ekip tarafından tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Biyosensör (MiSens) cihazının elektrokimyasal ölçüm ya-
pan, dünyada ilk defa tamamen otomatik olarak çalışan ve 
en küçük boyuttaki cihaz olduğunu belirten Uludağ, şöyle 
devam etti:

“Cihaz çok farklı amaçlarda da kullanılabilir. Ar-Ge faali-
yetleri, sağlıkta tıbbi tanı ve hastalık işaretlerinin tesbiti için. 
Mesela kan içerisinde kanser biyo-işaretleri var mı yok mu 
analizi veya gıda analizlerini bu cihazla yapmak mümkün. 
Bu cihazın Ar-Ge’de kullanılmasında Gebze Teknik Üniversi-
tesi ile yaptığımız iş birliği yeni ilaç geliştirilebilmesi için bu 
moleküllerin insan hücresinde bulunan DNA’da hasara yol 
açıp açmadıkları çok önemli bir kriter. 

Normalde konvansiyonel yöntemlerle uzun, pahalı süreç-
lerle yapılan bu işlemleri bizim cihazımız ile hızlı otomatik 
ve seri bir şekilde yapmak ve böylece çok sayıda molekülü 
hızlı bir şekilde taramak mümkün. Bu cihaz tamamen BİL-
GEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UE-
KAE) altyapısı kullanılarak milli ve yerli olarak üretilmiş bir 
cihaz. Şu anda cihazımız BİLGEM tarafından Ar-Ge amaçlı 
üretilip, satılmaya hazır. İsteyen BİLGEM’e parasını ödeyip, 
cihazı kullanabilir.”

MAM’da Biberiyeden Değerli Kimyasallar Elde Ediliyor
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün, biberiyeden antioksi-

dan özelliğe sahip maddeler ve aroma verici uçucu yağ el 
edilmesine yönelik projesi, TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar 
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın “Yerli Bitki Kay-
naklarından Değerli Kimyasallar Elde Edilmesi” Çağrısı kap-
samında desteklenmeye uygun bulunan tek proje oldu. 
Çağrının ikinci aşamasına 61 proje başvuru yapmaya hak 
kazanmıştı. 

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından sunulan “Bibe-

riye Bitkisinden Antioksidan Özelliğe Sahip Diterpenlerin 
(Karnosik Asit ve Karnosol) ve Aroma Verici Uçucu Yağın 
İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” Projesi ile 
ülkemiz açısından önemli bir tıbbı ve aromatik bitki olan bi-
beriyeden sentetik antioksidanlara alternatif, katma değeri 
ve ticarileşme potansiyeli yüksek doğal antioksidan geliş-
tirilmesi ve böylelikle ülkemizin katkı maddesi ithalatının 
azaltılması hedefleniyor. Projeyle ayrıca, bitkinin uçucu yağ 
kısmı da elde edilerek kozmetik sanayinde kullanılmak üze-
re doğal antibakteriyel madde geliştirilecek.
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ROKETSAN’dan TÜBİTAK MAM’a Ziyaret
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M. 

Emin Alpman ve beraberindeki heyet, TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 
altyapısını inceleyerek potansiyel işbirli-
ği olanaklarını görüşmek üzere, TÜBİTAK 
MAM’ı ziyaret etti.

TÜBİTAK MAM Kurumsal Gelişim Başkan 
Yardımcısı Ali Tavlı tarafından karşılanan 
ROKETSAN heyetine, MAM İş Geliştirme ve 
Sanayileştirme Başkan Yardımcısı Dr. İbra-
him Bekar ile Malzeme Enstitüsü, Kimyasal 
Teknoloji Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ve İş 
Geliştirme Birimi Yöneticileri eşlik etti. 

Geniş katılımlı toplantıda, TÜBİTAK 
MAM’ın yapısı ve yürütülmekte olan Ar-Ge 
faaliyetleri hakkında heyete bilgi verildi. 
Toplantının ardından, Malzeme Enstitüsü 
döküm ve kompozit laboratuvarı, Kimyasal 
Teknoloji Enstitüsü enerjetik malzemeler 
sentez ve karakterizasyon laboratuvarı ve 
Enerji Enstitüsü batarya laboratuvarı ziya-
retleri gerçekleştirildi.

ROKETSAN ve TÜBİTAK arasında oluştu-
rulabilecek ortak işbirliklerine açık olun-
duğu karşılıklı olarak vurgulandı ve işbir-
liğinin ön adımı olarak İşbirliği Protokolü 
imzalanmasına karar verildi.

Otomotiv Sanayi Çalıştayı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ba-

hadır Tunaboylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
ile otomotiv sektöründeki temsilcileri bir araya getiren Oto-
motiv Sanayi Çalıştayı’na katıldı.

Bakan Işık’ın yerli araç projesine dair gelişmeleri aktardığı 
Çalıştayda, ülkemiz otomotiv sanayisinin mevcut durumu 
masaya yatırıldı ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri 
ele alındı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde kurula-
cak Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi ve Motor Mükemme-

liyet Merkezi çalışmalarına da değinen Bakan Işık, TÜBİTAK 
MAM bünyesinde üretilen araç prototipleri ve yerli araç yol 
haritasına dair de bilgi verdi.

T Ü B İ T A K  M A M
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TÜBİTAK MAM - ARMERKOM İşbirliği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme 

Enstitüsü’nün milimetre dalga ve Terahertz çalışmaları kap-
samında, 94 GHz Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi Prototi-
pi’nin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge tasarım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla, Deniz Kuvvetleri Araştırma 
Merkez Komutanlığı (ARMERKOM) ile İşbirliği Protokolü, AR-
MERKOM Komutanı Albay Recep Erdinç Yetkin ve TÜBİTAK 
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından imza-

landı. 

Araştırma Merkezi Komutanı Albay Recep Erdinç Yetkin 
ve Elektronik Harp Grup Başkanlığı personeli TÜBİTAK MAM 
Malzeme Enstitüsü’ne bağlı Milimetre Dalga ve Terahertz 
Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nı (MİLTAL) ziyaret etti. 
Ziyaret kapsamında, MİLTAL Sorumlusu Dr. İlhami Ünal tara-
fından heyete laboratuvarda yürütülen çalışmalar hakkında 
detaylı bilgi aktarıldı. 

Kocaeli Sanayi Odası, MAM’da
Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri, kimyasal teknolojiler ala-

nında işbirliklerini artırmak amacıyla, kimya alanında faaliyet 
gösteren firmalardan oluşan bir heyet ile TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent’i 
(MARTEK) ziyaret ederek, Merkez bünyesindeki altyapılar ve 
geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Heyette Koruma 
Klor A.Ş., Polar Kimya, Türk Henkel, Dow Türkiye, Basf Türk 
firmalarının temsilcileri yer aldı.

TÜBİTAK MAM yeni tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan 
program, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Ülker Beker ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Serdar Sezer tarafından yapılan enstitü sunumu ile de-
vam etti. TÜBİTAK Marmara Teknokent İş Geliştirme ve Proje 
İzleme Birim Sorumlusu Hülya Kerimoğlu tarafından ise TÜ-
BİTAK Marmara Teknokent sunumu yapılarak, teknokentte 

yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Program, TÜBİ-
TAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü laboratuvarlarının 
gezilmesinin ardından öğle yemeğiyle son buldu.
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MAM ve TSE İşbirliğinde Helal Gıda Projesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) arasında helal gıda denetiminde hız-
lı ve ekonomik yöntemlerin geliştirilmesine yönelik olarak 
bir işbirliği anlaşması imzalandı. 

İmza töreni, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu, TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir ve TÜBİTAK 
MAM Gıda Enstitüsü yetkilileri ve araştırmacılarının katılı-
mıyla, 23 Mart 2016 günü TÜBİTAK MAM’da yapıldı. 

2015 yılı Ekim ayında başlatılan proje kapsamında, domuz 
kaynaklı jelatin ve glutamat ile insan ya da domuz kılından 
üretilen un katkı maddesi l-sistein işlenmiş gıdalarda daha 
hızlı ve ekonomik olarak tespit edilebilecek. Böylelikle, daha 
sağlıklı ve etik gıda ürünlerinin üretilmesi ve hem tüketici-
nin hem de üreticinin korunması hedefleniyor.

Projenin ortaya çıkış noktası ulusal gıda güvenilirliğini 
sağlayarak, bu alandaki rekabet edebilirliğimizi artırmak. 

Mevcut yöntemlerle dünyada helal gıda denetimleri kap-
samında glutamat ile L-sistein analizleri işlenmiş gıdalarda 
yapılamazken, aynı şekilde jelatininin de özellikle işlenmiş 
gıdalarda tespitinde zorluklar yaşanıyor. 

Projeyle bu zorluklar çözümlenerek, proje sonunda helal 
gıda belgelendirmelerindeki gözetim ve denetimde kulla-
nılabilecek, taşınabilir ve tek kullanımlık ürünlerin geliştiril-
mesi mümkün olacak. Projeyle geliştirilecek yerli ve özgün 
metotlar, helal gıda denetimi yapan TSE laboratuvarları tara-
fından yaygınlaştırılarak gıda sektörümüze kazandırılacak. 

2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje, TÜBİ-
TAK MAM Gıda Enstitüsü araştırmacıları tarafından, TSE, İz-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon TL bütçeli 
Proje, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Des-
tekleme Programı tarafından destekleniyor. 

T Ü B İ T A K  M A M
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim 
Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından yürütülen “Sağlık Kuruluşların-
dan Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi” 
kapsamında, hastane atıksularında bulunabilecek biyolojik 
risk parametrelerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi 
amacıyla TÜBİTAK TÜSSİDE’de bir çalıştay düzenlendi. 

Çalıştay, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Haldun Karan tarafından yapılan açılış konuşması ile baş-
ladı. TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Proje Yürütücüsü Dr. Selda 
Murat Hocaoğlu proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile 
ilgili bilgi verdi. Projede pilot sağlık kuruluşu olarak yer alan 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. Burak Aksu 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Açılış ve sunumların ardından, sağlık kuruluşlarının faa-
liyetleri esnasında oluşan atıksuların bertarafında mevcut 
durumun olumsuz yönlerinin ve biyolojik risk paramet-
relerinin belirlenmesini içeren grup çalışmalarına geçildi. 
Grup çalışmalarının ilk aşamasını, sağlık kuruluşlarından 
kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik mevcut duru-
mun olumsuz yönlerinin tartışıldığı fikir üretme çalışmaları 

oluşturdu. Ardından, hastane atıksularında bulunabilecek 
biyolojik risk parametrelerinin öngörülmesi ve öncelik-
lendirilmesi, hastane atıksuları ile evsel nitelikli atıksuların 
biyolojik parametreler açısından risk karşılaştırılmasının ya-
pılması, izleme parametrelerinin belirlenmesi ve önerilerin 
geliştirilmesi çalışmasına geçildi. Grup çalışmaları ile konuy-
la ilgili uzmanların konunun farklı boyutlarını tartışmaları 
sağlanarak, biyolojik risk parametrelerinin belirlenmesi ve 
önceliklendirilmesi yapıldı. 

Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde faaliyet gös-
teren çeşitli hastanelerden halk sağlığı, mikrobiyoloji ve en-
feksiyon uzmanları katıldı. 

Hastane Atıksularında Biyolojik Risk 
Parametrelerinin Belirlenmesi ve 
Önceliklendirilmesi Çalıştayı
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Strateji ve 
Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Maka-
racı başkanlığında bir heyet, Türk Standartları Enstitüsü’nün 
(TSE) İstanbul Tuzla Kampüsünü ziyaret etti. TSE Makine 
ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Grup Başkanı Selahattin 
Polat ve Laboratuvar Müdürü Dr. Metehan Çalış’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen ziyarette, TÜBİTAK MAM Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker, Malzeme Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Usta ve Endüstriyel Hizmetler 
Birimi Yöneticisi Meral Özcan ile Malzeme ve Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü araştırmacıları yer aldı.

TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik laboratuvar Mü-
dürlüğü bünyesindeki yangına dayanım, yangına tepki, 
akustik ve ısı-su yalıtım bölümlerini ziyaret eden MAM heye-
tine, bu laboratuvardaki faaliyetler hakkında bilgi verilerek, 
testlerin uygulamaları gösterildi. 

Ziyaret kapsamında ayrıca MAM ile TSE arasında gelişti-
rilebilecek ortak faaliyetler ile ilgili bir değerlendirme top-
lantısı düzenlendi. TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratu-
varı’nın (BUTAL) tekstil malzemelerinin yanma testleri için 

TSE tarafından ziyaret edilmesinin faydalı olacağını belirten 
MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Murat Makaracı, özellikle referans malzeme ve TSE’nin 
yurtdışına bağımlı olduğu deney sarf malzemeleri alanların-
da önemli işbirliği imkânları olduğunu ve MAM tarafından 
geliştirilen malzemeler ve yürütülen projelerde bu labora-
tuvarın deney ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtti. 

TÜBİTAK MAM’dan TSE’ye Teknik Ziyaret

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TAEK Sarayköy 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden TÜBİTAK MAM Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkanlığı La-
boratuvar Müdürlükleri Birim Sorumlusu Bülent Gönültaş, 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge La-
boratuvarı Müdürü Ali Osman Avşar, Ankara Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarı Müdür Vekili Latif 
Özen ile ilgili müdürlüklerden ve Türkiye Atom Enerji Ku-
rumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden 

gelen teknik heyet, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni 
(MAM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji 
Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı tara-
fından yapılan açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK MAM 
bünyesinde kurulan Karbon 14 laboratuvarı hakkında bilgi 
verilerek, bu teknolojinin ülkemiz ve bölge için önemi vur-
gulandı. 

Toplantıda yapılabilecek işbirlikleri görüşülerek, Karbon 
14 ile yaş tayini yapılabilecek örneklerin kabulünde ve tes-
tin yapılmasında uyulması gereken yasal mevzuatlar ve so-
rumlulukların belirlenmesi için bir çalıştay düzenlenmesine 
karar verildi. 

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesin-
de kurulan ve Türkiye ile yakın çevresindeki ilk Hızlandırıl-
mış Kütle Spektroskopisi (AMS) laboratuvarının gezilmesi ile 
teknik ziyaret tamamlandı. 

T Ü B İ T A K  M A M
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Te-
miz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) Müdürü Dr. Selma Ayaz, Elazığ 
Belediyesi tarafından düzenlenen “Ulusal Çevre ve Su Yöneti-
mi Paneli’ne katılarak, bir sunum gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmaları, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Elazığ 
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve bölge milletvekilleri 
tarafından yapılan panelde; Su Ürünleri Potansiyeli, Yüzey 
Su Kaynakları, Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Kullanımı ko-
nularını içeren dört farklı oturum gerçekleştirildi. 

Panelin, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
lil Hasar tarafından yönetilen ikinci oturumunda TÜBİTAK 
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma 
Ayaz tarafından “Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Havza Yö-
netimi ve Fırat-Dicle Havzası Örneği” konusunda bir konuş-
ma yapıldı. Oturumda ayrıca; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı tarafından 

Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli

“Su Yönetimi, 2023 Hedefleri, Mevcut Durum ve Sorunlar” ve 
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Baş-
kanı Dr. Bülent Selek tarafından, “Türkiye’nin Barajlarındaki 
Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri” konularında konuşmalar 
gerçekleştirildi.

Diğer oturumlarda panelistler tarafından yapılan sunum-
lardan sonra sonuç ve değerlendirme oturumuna geçildi. 
Prof. Dr. Bülent Şen tarafından yönetilen sonuç ve değer-
lendirme oturumunda ise; Elazığ Belediye Başkanı Mücahit 
Yanılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğretim görevlisi Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından günün de-
ğerlendirilmesi yapıldı. Panel, yöre özelinde çevresel alt yapı 
yatırımlarının tamamlanması ve çevre yönetimi konusunda 
bilimsel çalışmaların desteklenmesinin gerekliliğinin vurgu-
lanmasıyla son buldu. 

Uluslararası akreditasyon belgesine sahip yedi enstitüsün-
deki 213 laboratuvarda yurt içine yılda 55 bin analiz hizmeti 
sunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Avrupa 
ve Afrika kıtasındaki ülkelerden endüstriyel test ve analiz 
hizmetler alanında talepler alıyor. Bu hizmetlerin yurt içinde 

TÜBİTAK MAM’a Yurt Dışından Büyük İlgi
sunulması, özel sektöre önemli fiyat avantajı sağlarken, kay-
naklarımızın da ülke içinde kalmasına katkı sağlıyor.

TÜBİTAK MAM, Avrupa ve Afrika kıtasındaki ülkelere de 
bin 200 farklı endüstriyel test ve analiz hizmeti sunuyor. 
2015 yılı sonundan itibaren özellikle Almanya ve Tanzan-
ya’dan endüstriyel test ve analiz hizmetleri alanında talepler 
alınmaya başlandı. 

Bunun yanı sıra, 28 ülkeyle de görüşmeler sürüyor. Yurt dı-
şına sağlanan test ve analiz hizmetlerinin, Ar-Ge işbirliklerini 
de artırmasının yanı sıra ülkemizin cari açığının kapanması-
na katkı sağlaması hedefleniyor. 
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Elektronik Kimlik Doğ-
rulama Sistemi (EKDS) için Türk Standardını (TS) yayımladı.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), Nüfus Va-
tandaşlık İşleri (NVİ) tarafından yürütülen T.C. Kimlik Kartı 
Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE E-Kimlik Uygu-
lamaları Birimi tarafından geliştirildi. Daha önce 2013 Ara-
lık ayında, yeni kimlik kartları ile kullanılacak güvenli kart 
okuyucular (Kart Erişim Cihazı) için TSE standardı, aşağıda 
ikinci linkte verilen dört bölüm halinde yayımlanmıştı. Yeni 
standart ile Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS) ve Kimlik 

EKDS için Türk Standardı Yayımlandı
Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS) gibi EKDS’nin diğer 
bileşenleri de tanımlanmış oldu. Bu sayede, dileyen firmalar 
standartları TSE’den temin ederek EKDS bileşenlerini kendi-
leri geliştirebilecekler.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) için yayımla-
nan yeni Türk Standardı aşağıdaki şekildedir:

TS 13678 T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK 
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 

BÖLÜM 1: GENEL BAKIŞ ve T.C. KİMLİK KARTI
TS 13679 T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 
BÖLÜM 2: KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
TS 13680 T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 
BÖLÜM 3: KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
TS 13681  T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 
BÖLÜM 4: KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

T Ü B İ T A K  B İ L G E M

TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer Günleri Etkin-
likleri kapsamında, 1-3 Mart 2016 tarihleri arasında, Hacet-
tepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve Staj Fuarı 2016’da (HUKS) 
öğrencilerle bir araya geldi.

Başta özel sektör olmak üzere çok sayıda kurum ve kuru-
luşun katıldığı Fuar’da, BİLGEM standını ziyaret eden öğren-
ciler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular. Ayrıca, 

BİLGEM Hacettepe’de Öğrencilerle Buluştu
TÜBİTAK BİLGEM iş ve staj fırsatları hakkında bilgi edindiler. 
TÜBİTAK BİLGEM, BİLGEM YTE, İLTAREN ve UEKAE Kriptoloji 
Çalışmaları üzerine sunumlar yapıldı. 

Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve Staj Fuarı (HÜKSF), 
2012’den beri katılımcılarına “Kariyer ve Staj” bilgisi sun-
mak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
bünyesindeki önde gelen öğrenci toplulukları işbirliği ile 
düzenleniyor. 
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INGRESS Biyometrik Projesi NASA Tech Briefs’te
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE e-Kimlik Birimi’nin Avrupa Birli-

ği 7. Çerçeve (FP7) Güvenlik çağrısında proje ortağı olarak 
yürüttüğü “FP7 INGRESS” Projesi, NASA’nın periyodik yayını 
Tech Briefs’e konu oldu. 

Projenin Fransız ortağı CNRS ile birlikte geliştirilen ve yü-
zey altındaki parmak izi yapısı imgelemeyi amaçlayan OCT 
(Optical Coherence Tomography) parmak izi okuyucusu 
prototipi, Ekim – Kasım 2015 ayları arasında TÜBİTAK BİL-
GEM e-Kimlik Birimi tarafından “FP7 INGRESS 1. Biyometrik 
Veri Toplama” kampanyası kapsamında kullanıldı. Bu çalış-
ma kapsamında toplam 176 gönüllüden parmak izi alınarak 
analizler gerçekleştirildi ve OCT teknolojisinin iyileştirilmesi 
yönünde çok değerli geri dönüşler elde edildi.

Art niyetli kullanıcıların tanınmamak için parmak izi yü-
zeylerine kasten zarar vermesi ya da sürekli ağır el işleri ile 
uğraşan kişilerin (işçiler, ev hanımları, tarla-bağ-bahçe işleri 
vb.) yıllar içinde parmak izi yüzeylerinin aşınması sebeple-

rinden yüzey parmak izleri kullanılamaz hale geliyor ve oto-
matik parmak izi doğrulama sistemlerinin performansları 
düşüyor. 

Yüzey altı imgeleme yöntemiyle, dış etkiler tarafından za-
rara uğramamış iç parmak izinin imgelenmesi ve parmak izi 
doğrulamada kullanılabilmesi ile birlikte çok daha yüksek 
güvenlik seviyelerine ulaşılabilecek.

Toplam üç faz halinde gerçekleştirilecek olan “FP7 ING-
RESS Biyometrik Veri Toplama” kampanyasının ikincisinin 
Mayıs – Haziran 2016 aylarında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE e-
Kimlik Birimi’nde gerçekleşmesi planlanıyor

HAVELSAN A.Ş.’nin BİLGEM Ziyareti
HAVELSAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık ve 

beraberindeki heyet, 26 Şubat 2016 tarihinde TÜBİTAK BİL-
GEM’i ziyaret etti. 

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
başkanlığında ilgili BİLGEM yetkililerinin de katılımıyla ger-
çekleşen programda taraflar iş geliştirme ve teknoloji trans-
feri konularında fikir teatisinde bulunup olası işbirlikleri üze-
rinde durdular.

12. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi

Bu yıl 12.si gerçekleşen Türkiye’nin en büyük öğrenci 
kongresi olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi 
(BİLMÖK), 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa Harran 

Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 
Kongreye, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitü-

sü’nün (YTE) yanı sıra, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden 
500’e yakın öğrenci, akademisyen, kamu ve özel sektör ça-
lışanı katıldı. Kongre boyunca teknoloji ve bilişimdeki son 
gelişmeler öğrenciler ve katılımcılar tarafından yakından iz-
lendi ve bilişim sektöründeki sorunlara çözümler üretilmeye 
çalışıldı.

Açılışın Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Ta-
şaltın tarafından yapıldığı kongrede, TÜBİTAK BİLGEM YTE 
Müdürü Cemil Sağıroğlu, kamu yazılım sektörü konulu bir 
açılış konuşması gerçekleştirdi. Birbirinden farklı ve güncel 
konularda seminerlerin düzenlendiği kongrede, YTE’den Dr. 
Yavuz İnal “Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik” konulu bir se-
miner verdi. 
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Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
Projesi 5. Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi kapsamında Çalışma 
Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY) Bileşeni’ne 
yönelik süreçlerin uygulama üzerinden anlatıldığı KAYS Pro-
jesi 5. Çalıştayı tamamlandı.

Çalıştay, 1-4 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da Kal-
kınma Bakanlığı yetkilileri, 26 Kalkınma Ajansından temsil-
ciler ve KAYS Proje Ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Kalkınma 
Bakanlığı’ndan Leventcan Gültekin’in açılış konuşmasıyla 
başlayan Çalıştayda, KAYS Proje Yöneticisi Ender Özmen’in 
sunumuyla projenin gelişimi ve mevcut durumu hakkında 

bilgi paylaşıldı. 
Çalıştayda, dinamik raporlama ile bütçe ve muhasebe 

işlemlerine yönelik geliştirilen mevcut ekranların aktarımı 
sonrasında ilgili ekranlara yönelik katılımcılardan geribildi-
rimler/öneriler alındı ve bunlar katılımcılar tarafından önce-
liklendirildi. 

Çalıştay’ın kapanışı TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE) Müdür Yardımcısı Ömer Özkan’ın 
konuşmaları ve KAYS Proje Ekibi ile Kalkınma Bakanlığı yet-
kililerinin katılım sertifikalarını vermesiyle tamamlandı.

Kuantum Kriptoloji ve Bağlamsallık Semineri 
TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü 

(TBAE), 23 Mart 2016 tarihinde, “Kuantum Kriptoloji ve Bağ-
lamsallık (Quantum Cryptography and Contextuality)” ko-
nulu seminer düzenledi.

Doç. Dr. Muhammet Ali Can tarafından, BİLGEM Yılmaz 
Tokad Konferans Salonu’nda verilen seminer, TBAE Müdürü 
Bilal Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kuantum Kriptoloji 
konusunun önemine değinen Kılıç, TÜBİTAK üst yönetimi 
seviyesinde bu konuya büyük önem verildiğine dikkat çek-

ti. TBAE Müdürü, Kuantum Kriptoloji konusunun TBAE’nin 
çalışacağı başlıca konulardan birisi olduğunu vurgulayarak 
sözlerine son verdi.     

Doç. Dr. Muhammet Ali Can, Kuantum Kriptolojinin ana 
çalışma alanlarından olan Kuantum Anahtar Dağıtım (KAD) 
Sistemleri ve Kuantum Rassal Sayı Üreteçlerinin (KRSÜ) yeni 
anlaşılmakta olan Kuantum Bağlamsallık ilkesi ile olan iliş-
kilerini anlattı. Kuantum Bağlamsallık ilkesinin cihazdan 
bağımsız (device independent) KAD ve KRSÜ sistemlerinin 

temelini oluşturduğunu vur-
guladı. Halen yoğun bir şekilde 
çalışılan ve yakın gelecekte de 
görülmeye başlanacak olan bu 
tür sistemlerin “yan kanal” sal-
dırılarını tamamen ortadan kal-
dırdığı ve uygulamada kullanı-
lan cihazlardan bağımsız olarak 
güvenliği garantilediği anlatı-
lan diğer konulardan oldu. 

T Ü B İ T A K  B İ L G E M
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İTÜ Kariyer Zirvesi’nde “Yeteneğe Dokun” Etkinliği
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite 

Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamın-
da, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde ger-
çekleşen İTÜ Kariyer Zirvesi’ne (İKZ) 
katıldı. 

Kendilerine yeni bakış açıları kazan-
dıracak, yeni fırsatlarla buluşturacak, 
otomotivden enerjiye, hazır giyimden 
bilişime, elektronikten ulaşıma pek 
çok farklı sektörden güçlü isimlerle bir 
araya gelen  öğrenciler, TÜBİTAK BİL-
GEM standını ziyaret etti ve merak et-
tikleri soruları sordular. Aynı zamanda, 
öğrenciler TÜBİTAK BİLGEM işe alım 

fırsatları hakkında bilgi edindiler. Ulu-
sal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma 
Enstitüsü’nde (UEKAE) yürütülmekte 
olan “Kriptonun Uygulama Alanları” 
konusunda atölye çalışması ve bera-
berinde UEKAE personel alımı hakkın-
da bilgilendirme gerçekleşti.

“Yeteneğe Dokun” sloganıyla ger-
çekleşen etkinliğe, TÜBİTAK BİLGEM’i 
temsilen BİLGEM Kurumsal İletişim Bi-
rimi’nden Filiz Ağdemir ve Kerem Bora 
Özbayrak; UEKAE’den ise Dr. Öznur 
Mut Sağdıçoğlu ve Dr. Ferhat Karakoç 
katıldı.  

Bu yıl ikincisi gerçekleşen UXistan-
bul Uluslararası Konferansı’na TÜBİ-
TAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Ens-
titüsü (YTE) katıldı. 

Konferansta, panel ve atölye çalış-
maları ile kullanıcı deneyimi alanın-
daki en son trendler, en başarılı ve 
başarısız örnekler ile işin püf nok-
taları aktarıldı. 300’e yakın katılımcı 
tarafından takip edilen etkinlikte, 
kullanıcı deneyimi konusunda dün-
yanın önde gelen şirket temsilcileri 

deneyimlerini katılımcılar ile pay-
laştı. Konferansta “Türkiye Kullanıcı 
Deneyimi Raporu” da katılımcılara 
sunuldu. 

Konferans programı kapsamında 
şirketlerin sürdürülebilir kullanıcı de-
neyimi stratejilerinin planlanması ve 
iyi bir kullanıcı deneyiminin kullanıcı 
odaklı tasarımı kapsamlı “Kurumsal 
Kültür İçinde Kullanıcı Deneyimi” pa-
neline TÜBİTAK BİLGEM YTE’den Dr. 
Yavuz İnal panelist olarak katıldı. 

BİLGEM, UXIstanbul Konferansı’nda

TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer 
Günleri Etkinlikleri kapsamında, 3-4 Mart 2016 
tarihleri arasında, ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ODTÜ Kariyer Fuarı 
2016’da öğrencilerle bir araya geldi.

Başta özel sektör olmak üzere önemli sayıda 
kurum ve kuruluşun katıldığı Fuarda, öğrenciler 
BİLGEM standını ziyaret ettiler ve merak ettik-
leri soruları sordular, TÜBİTAK BİLGEM iş ve staj 
fırsatları hakkında bilgi edindiler. TÜBİTAK BİL-
GEM, BİLGEM YTE, İLTAREN ve UEKAE Kriptoloji 
Çalışmaları üzerine sunumlar yapıldı. 

BİLGEM ODTÜ’de Öğrencilerle Buluştu
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TÜSSİDE ile Gebze Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 

çalışmalarıyla dış paydaşları iç paydaş haline getirmeye ça-
lıştıklarını ifade ederek, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi ve diğer AR-GE merkezleriyle, Organize Sanayi Bölgesi 
birimleriyle ortak çalışmalarımız devam etmekte. Adında 
“sanayinin sevki” olan bir kuruluşla yaptığımız bu işbirliği 
anlaşması, birlikte çalışmanın önünü açacak ve teknolojinin 
etkin kullanımı ile ülkemizin gelişmesine katkı sunacaktır” 
diye konuştu.

İşbirliği çerçevesinde TÜSSİDE bünyesindeki araştırma-
cılar, akademik yetkinliğini GTÜ’de artırırken, üniversitenin 
akademik kadrosu da TÜSSİDE’nin kurumsal araştırma ve 
eğitim projelerinde görev alacaklar. Ayrıca TÜSSİDE’nin araş-
tırma projelerinde GTÜ yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
yarı zamanlı çalışabilecek. 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve TÜSSİDE arasında beş 
yıllık yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen protokol töreninde GTÜ adına Rek-
tör Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜSSİDE adına Enstitü Müdürü 
Tezer Battal imza attı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik ile Prof. Dr. Ali Ata, Genel Sekreter Doç. Dr. Cevat 
Yaman, Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, 
TÜSSİDE Enstitü Müdür Yardımcısı Selahattin Çetin, TÜSSİDE 
Projeler Koordinatörü Bakı Doğa Günay, Üniversite işbirlikle-
ri sorumlusu Ayşe Şentürk ve akademisyenler katıldı.

Törende bir konuşma yapan TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, 
yürüttükleri projeler kapsamında akademisyenlerle çalışma-
yı tercih ettiklerini belirterek, “Coğrafi olarak en yakınımızda-
ki Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmemiz 
oldukça doğal ama bunun yanında biz bu üniversiteyi yirmi 
birinci yüzyılın değerlerini keşfetmiş ve değişimi uygulamış 
bir üniversite olarak görüyoruz. Sayın Rektör Hocamızın ça-
lışmalarını da çok beğeniyoruz. Bu açıdan bizim için olduk-
ça önemli bir işbirliği çalışmasına imza attık” diye konuştu. 
Tezer Battal, Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölgemiz ve ül-
kemiz açısından da önemine değinerek sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ülkemizde, üniversite – sanayi işbirliğinin en güzel 
örneklerinden biri de Gebze Teknik Üniversitesi’dir. Herkesi 
bu üniversiteyi takip etmeye çağırıyorum; göreceksiniz ki 
nitelikli akademik kadrosuyla, üniversite sanayi işbirliği mo-
delinin çalışan en önemli modellerinden biridir.”

T Ü B İ T A K  T Ü S S İ D E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - TÜBİTAK TÜSSİDE Ortaklığı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasın-

da “Norm Kadro ve Performans Yönetimi Projesi” imzalandı. 
TÜSSİDE tarafından yürütülecek proje, değişik ölçeklerde 
ve karmaşık bir yapı gösteren belediye hizmetlerinin; me-
todolojik olarak yönetilmesini, vatandaş memnuniyetinin 

en üst düzeye çıkarılmasını, yetkin ve eğitimli kadroların 
oluşturulmasını amaçlıyor. Kasım 2016 tarihinde tamam-
lanması hedeflenen proje kapsamında, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin mevcut durumu analiz edilecek, proje ekibine 
İnsan Kaynakları ve proje yönetimi eğitimleri düzenlenecek, 
iş analizleri ve iş tanımları yapılacak. 

Projenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti-
rilen ilk toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜSSİDE Müdürü Tezer 
Battal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cıları ile tüm daire başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı. 

Proje Açılış Toplantısı’nda proje iş paketleri hakkında bilgi 
verild, paydaşlar ile projenin ayrıntıları hakkında fikir alış ve-
rişinde bulunuldu. 
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KOSGEB’in “Uluslararası Kuluçka Merkezi’’ açılmasına iliş-
kin çağrısı üzerine, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) 
liderliğinde, 15 Teknoparkın paydaşlığı ile “Anadolu Birliği” 
Konsorsiyumu kuruldu. Temelleri Ankara’daki Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı eğitimlerinde atılan Anadolu Birliği’nin 
ilk resmi toplantısı TÜBİTAK MARTEK’te gerçekleştirildi.

Sakarya Teknokent ev sahipliğinde KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer’e proje ile ilgili sunum gerçekleştiren Anadolu Birliği, 
başvurulacak çağrı ile ilgili MARTEK, İstanbul Üniversitesi 
Teknokent, Hacettepe TTM, GOSB Teknopark, Teknopark İz-
mir ve Bursa ULUTEK uzmanlarının yer aldığı bir proje yazım 
ekibi oluşturdu. İlgili çağrı ile ilgili olarak 10 Mart 2016 tari-
hinde konsorsiyum protokolü imzalandı. 17 Mart 2016 tari-
hinde Hacettepe Teknokent ev sahipliğinde projenin nihai 

halinin sunumu tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi. 

Proje başvurusu ile ilgili olarak, MARTEK Genel Müdürü Dr. 
Orhan Çömlek ve İstanbul Üniversitesi Teknokent Genel Mü-
dürü Yasin Erol, lokasyon tespiti, fizibilite çalışmaları ve yerin-
de inceleme için Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyalet-
lerinde yaklaşık üç haftalık bir iş gezisi yürütüyorlar. 

Anadolu Birliği’nde yer alan üyeler şunlardır: TÜBİTAK 
MARMARA TEKNOKENT, DEPARK TEKNOPARK, HACETTEPE 
TEKNOKENT TTM, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT, TEK-
NOPARK İZMİR, TEKNOPARK İSTANBUL, SAKARYA TEKNO-
KENT, ULUTEK TEKNOPARK, KOCAELİ TEKNOPARK, PAMUK-
KALE TEKNOKPARK, GOSB TEKNOPARK, MERSİN TEKNOPARK, 
DÜZCE TEKNOPARK, VAN 100. YIL TEKNOKENT, CELAL BAYAR 
TEKNOKENT, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK

MARTEK Liderliğinde Kurulan “Anadolu Birliği” 
ABD’de Kuluçka Merkezi Açacak

MARTEK’te Ekonomi Bakanlığı 
Destekleri Bilgilendirme Günü

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve T.C. Ekonomi Bakanlığı iş-
birliği ile Teknokent firmalarına yönelik “Ekonomi Bakanlığı 
Destekleri Bilgilendirme Günü” gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Turgay Eşme, “Rapor, Yurtdışı 
Tanıtım, Organizasyon, Arama Motoru, Yurtdışı Birim, Belge-
lendirme, Danışmanlık, Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Des-
teği, Bilgisayar Uygulaması Destekleri” konularında sunum 
yaptı, firmalardan gelen soruları yanıtladı.

MARTEK GSO Başkanını Ziyaret Etti 
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Koordinatörü De-

niz Yayla ve İş Geliştirme Birim Personeli Sinem Kıyak, Gazi-
antep’de gerçekleştirilecek olan “Yatırımcı-Firma Buluşması” 
öncesi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Ko-
nukoğlu ile görüştü.

Öte yandan TÜBİTAK MARTEK önderliğinde, Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK), Gaziantep Sanayi Odası, 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Gaziantep Tekno-
park işbirliğinde, Doğu Marmara, İzmir ve Gaziantep Bölge-
leri Teknoparklarında yer alan girişimci Ar-Ge firmaları ile 
Gaziantep Bölgesinde yer alan yatırımcıların bir araya gele-
ceği bir organizasyon düzenlenecek. 
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