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Türkiye’nin ‹lk Mini
Uydusuna Ad Aran›yor

TÜB‹TAK B‹LTEN Türkiye’de ilk defa
gerçeklefltirilecek olan bir "mini uydu"
projesinin çal›flmalar›n› yürütüyor. 2002
y›l› sonunda at›lmas› tasarlanan mini uy-
dunun, haberleflme ve yeryüzü gözlem gö-
revlerini yerine getirmesi amaçlan›yor.

Uydunun kamuoyundan gelecek istek-
ler do¤rultusunda adland›r›lmas› için,
B‹LTEN, sizlerden gelecek önerileri bekli-
yor. Uyduya yeni bir isim verebilir ya da
tercihlerinizi önerilen adlar do¤rultusun-
da kullanabilirsiniz.
Bu seçimle ilgili olarak, http://www.bilten.metu.edu.tr/oylama/in-

dex.asp adresine girmeniz yeterli.

Genç Bilim ‹nsanlar›n›
Ödüllendirme Program›

Türkiye Bilimler Akademisi, flubattan
itibaren çal›flma yapt›klar› bilim dallar›n-
da üstün baflar› gösteren genç bilim
adamlar›n› destekleyecek. Bu amaçla "Üs-
tün Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödül-
lendirme Program›" uygulamaya girecek. 

37 yafl›n› doldurmam›fl, doktora/sa¤-
l›k bilimlerinde uzmanl›k derecesine sa-
hip ve Türkiye'de çal›flan ya da Türkiye'de
çal›flma karar›n› vermifl genç bilim adam-
lar›n› kapsayan programa baflvurular,
adaylar›n kendileri taraf›ndan yap›labile-
ce¤i gibi, ilgili üniversiteler, kurumlar ve
TÜBA asli ve fleref üyeleri de aday bildiri-
minde bulunabilecekler.

2001 y›l› için ilk dönem baflvurular› 1
fiubat-28 fiubat tarihleri aras›nda yap›la-
bilecek. 
‹lgilenenler için: H. Selçuk Batualp, Tel: (312) 468 53 00 / 1831 
‹nternet adresi: www.tuba.gov.tr

1. Ulusal Uçak Havac›l›k
ve Uzay Müh. Kurultay› 

Ulusal Uçak Havac›l›k ve Uzay Mühen-
disli¤i Kurultay›, 12-13 May›s’ta Eskifle-
hir’de yap›lacak. Makina Mühendisleri
Odas›’nca düzenlenecek kurultayda, uzay
ve havac›l›k sanayilerinde ilerlemenin na-
s›l gerçekleflebilece¤i, bu alandaki ulusal
bilim, teknoloji ve sanayi politikalar› irde-
lenecek. Ayr›ca, uçak, havac›l›k ve uzay
mühendislerinin meslekleriyle ilgili sorun-
lar tart›fl›lacak ve çözüm yollar›na yönelik
görüfllerin biraraya toplanmas›na çal›fl›la-
cak. 

Ayr›ca 23-25
Mart tarihlerinde,
Makina Mühendis-
leri Odas›’nca Yal›-
t›m 2001 Kongresi
ve Sergisi de dü-
zenlenecek. Bu
kongrenin hedefle-
ri aras›nda, ›s›,
ses, su yang›n yal›-
t›m› konular›nda

kamuoyunun bilinçlenmesi de var.
‹lgilenenler için: Makina Mühendisleri Odas›
Cengiz Topel Cad. Tersel Sok. Ata ‹fl Mrk. No:2 Kat:6 D:15 Eskifle-

hir
Tel: (222) 230 93 60, Faks: (222) 231 38 54
e-posta:eskisehir@eskisehir.mmo.org.tr
‹nternet adresi:www.mmo.org.tr/eskisehir

Seramik Yar›flmas›
Genç yaflta yitirdi¤imiz Anadolu Üni-

versitesi ö¤retim üyesi ve seramik sanat-
ç›s› Muammer Çak›’n›n isminin ve sanat›-
n›n yaflat›lmas›, genç seramik sanatç›
adaylar›n›n desteklenmesi ve ça¤dafl sera-
mik sanat›na yeni eserlerin kazand›r›lma-
s› amac›yla Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nce
düzenlenen Mu-
ammer Çak› Se-
ramik Yar›flma-
s›’na 14 Mart
2001 tarihine
kadar baflvuru
yap › l ab i l e cek .
Konu s›n›rlamas›-
n›n olmad›¤› ya-
r›flma, artistik se-
ramik, endüstri-
yel seramik ve çi-
ni dallar›nda ya-

p›lacak. Yar›flmaya Güzel Sanatlar Fakül-
teleri Seramik Bölümü lisans ö¤rencileri-
ye seramik yüksekokullar› önlisans ve li-
sans ö¤rencileri kat›labilecek. 

Yar›flman›n de¤erlendirmesi 16
Mart’ta, ödül töreni ve sergi aç›l›fl› 20
Mart’ta yap›lacak. Sergileme, üniversite-
nin kütüphane salonunda, 6 Nisan’a ka-
dar devam edecek.
‹lgilenenler için: Eserlerin, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi Seramik Bölümü ö¤retim üyesi Oya Uzuner’e elden tes-
lim edilmesi ya da posta-kargoyla gönderilmesi gerekiyor. 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Yu-
nusemre Kampüsü, 26470, Eskiflehir

8. Ulusal Biyoloji Ö¤renci
Kongresi

Geçti¤imiz y›llarda ‹stanbul Üniversite-
si Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyolojik
Araflt›rmalar Laboratuvar›’nca düzenlen-
mekte olan Ulusal Biyoloji Ö¤renci Kong-
resi, 2001 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Biyoloji
Kulübü’nce düzenleniyor. Kongrede, hay-
vanbilim, çevrebilim, mikrobiyoloji, bitki-
bilim, uygulamal› biyoloji, hidrobiyoloji,
moleküler biyoloji, genel biyoloji dallar›n-
da sunum yapmak ya da salt dinleyici ola-
rak kat›lmak isteyenler flimdiden Dan›fl-
man Ö¤. Üyesi Doç.Dr. Nurdan Özer’le
(Tel: 312 297 80 62, e-posta:nozer@ha-
cettepe.edu.tr) ya da afla¤›da belirtilen e-
posta adresiyle ba¤lant› kurabilirler.
Kongrenin tarihiyse, 10-13 Ekim 2001.
‹lgilenenler için: HÜ Biyoloji Kulübü Organizasyon Komitesi bioclub-

master@hacettepe.edu.tr
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TÜB‹TAK-B‹LTEN, Bilgi Teknolojileri
Yayg›nl›k ve Kullan›m Anketi (BTYKA-
2000) çal›flmas›n› sonuçland›rarak ülke-
mizdeki iletiflim teknolojilerinin yayg›nl›k
ve kullan›m haritas›n› ç›kard›. 22 Ocak’ta
TÜB‹TAK Feza Gürsey Salonu’nda, TÜB‹-
TAK Baflkan› Prof. Dr. Nam›k Kemal Pak
ve B‹LTEN Müdürü Prof. Dr. Murat Aflkar
taraf›ndan düzenlenen bir bas›n toplant›-
s›yla kamuoyuna aç›klanan rapor, son üç
y›l içinde ülkemizde, bilgi teknolojisi kul-
lan›m› konusunda önemli bir s›çramay›
ortaya koydu. Cep telefonu konusunda
yurtd›fl› kaynaklar› bile flafl›rtan bir s›çra-
ma sözkonusu. Bilgisayar sahipli¤i ve ‹n-
ternet kullan›m›nda da oransal olarak bü-
yük, ama dünya ortalamas›n›n hayli geri-
sinde kalan art›fllar sözkonusu. 1997’de
hane baz›nda %6,5 olan bilgisayar sahip-
li¤i oran›, 2000 y›l›nda %12,3’lere t›r-
manm›fl gözüküyor. ‹nternet kullan›m›n-
daysa 1997’de %1 civar›nda olan ba¤lan-
ma oran› 2000’de %7 mertebesine ç›k-
m›fl. Kendi içinde önemli art›fl göstermek-
le birlikte bu art›fl›n yeterli oldu¤unu söy-
lemek çok zor. Gelece¤in bilgi toplumu-
nun genifl kesimleri d›fllamamas› için bil-
gisayar al›m gücünü yükseltecek uygun
ekonomi ve toplumsal politikalar›n seçil-
mesi gerekiyor. 

Bu toplant›da Prof. Pak, bilgi teknolo-
jileri konusunda TÜB‹TAK’›n genel politi-
kalar›ndan ve özelde bu çal›flman›n arka-
s›ndaki ana temadan ve felsefeden de sö-
zetti. Konuflmas›nda ulusal enformasyon
altyap›s› çal›flmalar›na da de¤inen Prof.
Pak, jenerik teknolojilerinin Türk bilim ve
teknoloji repertuvar›nda belirgin biçimde
yerini ald›¤›n› vurgulad›. Prof. Dr. Murat
Aflkar’sa BTYKA-2000 çal›flmas›n› ayr›nt›-
lar›yla anlatt›. Prof. Aflkar, telekomüni-
kasyon ve elektronik ticarette dünyada
kabul edilmifl evrensel hizmet olgusuna
da de¤inerek, hükümetlerin her yurttafla,
her yerde ve her zaman, ödenebilir ücret-
lerle hizmete eriflmesi zorunlulu¤unu ge-
tirdi¤ini söyledi. Ülkemizde sabit telefon
aç›s›ndan evrensel hizmet ilkelerini yaka-
lad›¤›m›z› ve gerekli altyap› çal›flmalar›n›n
yap›lmas› ve bilgisayar linklerinin eklen-
mesiyle hanelerin ‹nternet’e de eriflebile-
ce¤ini ancak bu eriflim h›z›n›n› düflük ola-
ca¤›n› sözlerine ekledi.   

TÜB‹TAK/B‹LTEN, BTYKA-2000 çal›fl-
mas› ülkemizde bu konuda ve bu ölçekte
yap›lan ikinci çal›flma. Bir önceki çal›flma
da yine TÜB‹TAK/B‹LTEN taraf›ndan,
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap›s›
Anaplan› çal›flmas› çerçevesinde yap›lm›fl
ve sonuçlar› 1998’de aç›klanm›flt›.

Devlet ‹statistik Enstitüsü’nce sa¤la-
nan, 5702 hane büyüklü¤ünde bir örnek-
lem kullan›lan BTYKA-2000 çal›flmas›, ül-
kemizdeki yeni durumu gözler önüne ser-
di ve ilk kez zamansal karfl›laflt›rmalar›n
yap›lmas›n› da sa¤lad›.

Bu araflt›rmadan elde edilen verilere
göre, araflt›rman›n kapsam›nda olan ha-
nelerin %86,9’u telefon hizmetinden ya-
rarlan›yor. 1997’de yap›lan çal›flmayla k›-
yasland›¤›nda 3 y›l içerisinde %5,1’lik bir
art›fl sözkonusu. O y›llarda hanelerin
%81,8’i telefon hizmetinden yararlan-
maktayd›.

Ülkemizde hanelerin %50,2’sinde cep
telefonu var. Cep telefonu sahibi olanla-
r›n say›s› 1997 y›l›na k›yasla 5 kat art›fl
göstermifl. Bu araflt›rma daha ilginç bir
sonucu da ortaya koydu. Cep telefonu sa-
hibi olan bu %50,2’nin %17,8’inde iki ya
da daha çok cep telefonu var. Marmara
Bölgesi’nde yaflayanlar, cep telefonu sahi-
bi olan hanelerin (%50,2’nin) %61’ini
kaps›yor. Yani Marmara Bölgesi insanlar›,
cep telefonunu en yayg›n kullananlar. Gü-
neydo¤u Anadolu Bölgesi hanelerindeyse
bu rakam %29 düzeyiyle en düflük oran.
Ülkemizde bireysel olarak cep telefonu
sahibi olanlarsa, Türkiye ortalamas›nda
%23,8’lik bir yayg›nl›k gösteriyor.

Yap›lan bu araflt›rma bilgisayar› olan-
lar› ve ‹nternet kullananlar›n yan›s›ra, te-
levizyon ve di¤er teknolojilere ülkemiz in-
sanlar›n›n kullan›m aç›s›ndan yatk›nl›¤›n›
da gözler önüne seriyor. Örne¤in araflt›r-
ma sonucuna göre, Türkiye hanelerinin
%12,3’ünde bilgisayar var. Bu rakam
1997’de %6,5’tu. Bu durumda 3 y›l için-
de bilgisayar sahibi olanlar›n say›s› yakla-
fl›k 2 kat art›fl göstermifl. ‹nsanlar bilgisa-
yar›, baflta ‹nternet ve e-posta amaçlar›y-
la kulland›klar›n› belirtmifller. Evinden ‹n-
ternet’e ba¤lananlar›n oran› %7. Bu, ha-
nelerdeki bilgisayarlar›n yaklafl›k olarak
yar›s›nda ‹nternet ba¤lant›s›n›n oldu¤unu
gösteriyor. Yar›m kalan ifllerin tamamlan-
mas› ve oyun oynama, bilgisayar›n di¤er
kullan›m amaçlar›ndan.

Araflt›rma kapsam›nda sorgulanan bir
di¤er konu, televizyonlar ve di¤er tekno-
lojiler hakk›nda. Ülkemizde hanelerin
%96,9’unda televizyon var. Televizyonla-
r›ndan flifreli kanallara abone olanlarsa
televizyon sahiplerinin %4,2’sini oluflturu-
yor. Kablolu yay›n sahipleri de %10,9’luk
bir kesim. Araflt›rmada faks, cd çalar,
dvd, avuçiçi bilgisayar ve videosu olanlar-
la ilgili bilgiler de var. Ülkemizdeki hane-
lerin %1,7’sinde faks var. Videosu olan-
lar›n oran›ysa %17,1.

Araflt›rma sonuçlar›n› irdeleyen uz-
manlar, iletiflim teknolojilerinin kullan›m›-
n› gelir gruplar›na göre de anlamland›r-
m›fllar. Örne¤in telefon sahibi olanlar›n
oran› her gelir grubunda doyma noksas›-
na eriflmifl. Bu da, 1984’ten sonra izle-
nen yerel sanayiye dayal› telefon yayg›n-
laflt›rma politikas›n›n etkisi olarak yorum-
lan›yor.

Bilgi Teknolojileri Yayg›nl›k ve Kullan›m  Araflt›rmas›

Gelir ve e¤itim gruplar› içinde evde ‹nternet sahipli¤i


