
II. Ulusal Günefl ve Hidrojen
Enerjisi Kongresi 

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi'nde 12-13
Haziran 2008 tarihleri aras›nda  II. Ulusal Günefl
ve Hidrojen Enerjisi Kongresi düzenlenecek.

Kongrenin amac› yenilenebilir enerji kaynak-
lar› içerisinde günefl ve hidrojen enerjilerinin kul-
lan›m alan›n›n geniflletilmesi olarak belirlenmifl.
Osmangazi Üniversitesi’nde ulusal düzeyde ikinci
kez gerçeklefltirilecek olan kongreyle günefl ve
hidrojen enerjilerinin ülkemize kazand›r›lmas› ve
yayg›n olarak kullan›lmalar› yolunda bilimsel ça-
l›flmalar›n paylafl›m› hedefleniyor. Kongrede ele
al›nmas› öngörülen konular: Türkiye'de günefl
enerjisinin durumu, Günefl kolektörleri teknoloji-
leri, Günefl evleri ve ülkemizdeki çal›flmalar, Gü-
nefl enerjisinin tar›mdaki kullan›m›, Günefl ener-
jisinin depolanma metotlar›, Özel amaçl› günefl
enerjisi çal›flmalar›, Günefl enerjisiyle hidrojen
üretimi, Fotovoltaik günefl pilleri, Fotovoltaik gü-
nefl pilleri için yar›iletken malzemeler, Hidrojen
enerjisi ve kullan›m alanlar›, Yak›t hücresinin
üretim yöntemleri, Yak›t hücresi uygulamalar›,
Hidrojen Enerjisinin depolanma metotlar› bafll›k-
lar›n› kaps›yor.

UGHEK'2008 kongresinde ilkö¤retim ö¤ren-
cileri için günefl ve hidrojen enerjileri konusunda
tamamen kendi düflüncelerini yans›tabilecekleri
bir resim yar›flmas› düzenlenecek. Dereceye gi-
renler kongre kat›l›mc›lar› taraf›ndan belirlene-

cek. ‹lk üçe giren ö¤rencilere iki adet TÜB‹TAK
popüler bilim kitab› ve bir adet TÜB‹TAK Bilim
Çocuk dergisi hediye edilecek. Her ilkö¤retim
okulundan en fazla seçilen üç ö¤renci yar›flmaya
kat›labilecek. Ayr›ca lise ö¤rencileri de poster
bildiri ile kat›labilecekler.
Ayr›nt›l› bilgi: Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-

tesi Fizik Bölümü 26480 Meflelik / Eskiflehir.
Tel: 0 222 239 37 50 (Dahili: 2816)
Fax: 0 222 239 35 78
E-Posta: ughek2008@ogu.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi’nde
TÜB‹TAK Destekli Fizik Bilim
Kamp›

Kocaeli Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde, TÜB‹-
TAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Prog-
ram› kapsam›nda “Fiziksel Olaylar›n E¤lenceli ve
Görsel Sunumu” bafll›kl› bilim kamp› düzenlene-
cek. Bilim Kamp› 29 Haziran - 4 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda lise ö¤rencile-
rine, 6 - 11 Temmuz 2008 tarih-
leri aras›nda üniversite ö¤renci-
lerine yönelik  yap›lacak. Bilim
kamp›nda mekanik, ak›flkanlar
mekani¤i, elektrik ve manyetiz-
ma, titreflim ve dalgalar, termo-
dinamik ve optik gibi fizi¤in çe-
flitli dallar›yla ilgili e¤lenceli gör-
sel sunumlar ve uygulamal› çal›fl-
malar ele al›nacak. Kamp›n ama-
c› kat›l›mc›lara fizi¤in e¤lenceli
ve zevkli oldu¤unu hissettirmek,
onlar›n fizi¤e olan merak›n› ve

güvenini artt›rmak, düflünme becerilerini gelifltir-
mek. Bilim kamp›na kat›l›m ve konaklama ücret-
siz.
‹lgilenenler için: http://fizikkampi.kocaeli.edu.tr
E-posta:  hayriye.sundu@kocaeli.edu.tr
gulsum.yokmac@kocaeli.edu.tr

III. Ulusal Biyolojik
Antropoloji Sempozyumu 
27-28 Ekim 2008

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Antropoloji Bölümlerinin ortaklafla
düzenledikleri Ulusal Biyolojik Antropoloji
Sempozyumlar›n›n üçüncüsü 27-28 Ekim
2008 tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde gerçeklefl-
tirilecek.

Biyolojik Antropoloji’nin temel konular›n-
dan olan insan evrimi, iskelet
biyolojisi, adli antropoloji, bü-
yüme ve geliflme, beslenme, s-
por antropolojisi, paleontoloji,
paleoekoloji, zooarkeoloji, pa-
leopatoloji, dental antropoloji,
demografi, gerontoloji, insan-
da biyolojik çeflitlilik, ergono-
mi, moleküler biyoloji, genetik
gibi alanlarda bilimsel çal›flma
ve projeleri paylafl›lacak.
Ayr›nt›l› bilgi için: 
0 312 310 32 80 / 1733
http://www.3bioant.hacettepe.edu.tr/index.html

Yenilik Süreci Yönetimi ve
Ar-Ge Yard›mlar› Baflvurusu
Haz›rlama Çal›fltay›

Çal›fltay, Ar-Ge destek programlar›ndan ya-
rarlanmak isteyen kurulufllar için, yenilik, yenilik-
çilik, yeni ürün gelifltirme ve inovasyon süreci yö-
netimi konular›nda temel kavramlar›n anlafl›lma-
s› ve yeterli baflvuru doküman› haz›rlama beceri-
lerinin kazand›r›lmas›/art›r›lmas› amac›yla haz›r-
land›.

Çal›fltayda kat›l›mc›lar, baflvurularda kullana-
caklar› temel kavramlar ve ilgili mevzuat konu-
sunda bilgilendirildikten sonra e¤itmenlerin gö-

zetiminde uygulamal› çal›flma ya-
parak baflvuru haz›rlama beceri-
lerini kazanacak.

Uygulamal› çal›flmada TÜB‹-
TAK-TEYDEB taraf›ndan yürütü-
len 1501 - SANAY‹ AR-GE PRO-
JELER‹ DESTEKLEME PROGRA-
MI ve 1507 - KOB‹ AR-GE BAfi-
LANGIÇ DESTEK PROGRAMI
baflvuru dokümanlar› esas al›na-
cak.
Çal›fltay, 3-4-5 Haziran 2008 tarihlerinde
gerçekleflecek. 
Bilgi ve Kay›t için 0 312 210 64 00 Betül
Sabah
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Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu (BTYK) 17. Toplant›s› 

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 17.
Toplant›s› 16 May›s 2008 tarihinde TÜB‹TAK
Uzay Enstitüsü’nde yap›ld›. Toplant› temel ola-
rak, Türkiye’nin Ar-Ge Harcamalar›, Türkiye’nin
2009-2013 Ar-Ge Bütçesi, Türkiye’nin Ar-Ge
Personeli Durumu, 2009-2013 Ar-Ge Personeli
‹htiyac›, Temel Ar-Ge Göstergeleri gibi konular›
kapsad›. Kanun hükmünde kararname ile y›lda

en az iki defa toplanmas› planlanan Yüksek Ku-
rul ilk toplant›s›n› 9 Ekim 1989'da yapm›flt›r. 8
Eylül 2004 tarihinde yap›lan 10. toplant›s›nda,
Yüksek Kurul’un 2010 y›l›na kadar her y›l›n
Mart ve Eylül aylar›n›n ilk haftalar›nda toplanma-
s›na karar verilmifltir. Yine ayn› KHK uyar›nca
Yüksek Kurul’un sekreterya faaliyetleri TÜB‹-
TAK taraf›ndan yürütülmektedir. Daha önceki ve
bu y›lki toplant›larda al›nan kararlara TÜB‹TAK
Bilim ve Teknoloji Politikalar› Dairesi’nin
http://www.tubitak.gov.tr/politikalar adresli in-
ternet sitesinden eriflebilir. 
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