
TÜB TAK, TTGV ve TÜS AD tarafından, ulusal teknolojik birikimimize katkı
sa layan kurulu ları te vik etme amacıyla olu turulan Teknoloji Ödülleri’nin 
yedincisi için ba vurular, 5 Mart 2007 tarihi itibariyle ba ladı. Ba vuruların
son tarihi 30 Nisan 2007. 

Bu yıl yedincisi gerçekle tirilecek olan Teknoloji Ödülleri hakkında bilgi vermek amacıyla 
düzenlenen toplantıya TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında , TTGV 
Yönetim Kurulu Ba kanı Dr. Fikret Yücel, TÜB TAK Ba kan Vekili Prof. Dr. Nüket Yeti  ve 7. 
Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Yürütme Kurulu Ba kanı afak Alpay katıldı.

Ülkemizin küresel pazarlardaki rekabet gücünün, ancak geli tirebildi imiz yenilikçi ürün ve 
teknolojilerle artırılabilece inden yola çıkılarak TÜB TAK, TTGV ve TÜS AD tarafından 
ortakla a olu turulan Teknoloji Ödülleri’ne farklı sektör ve ölçeklerdeki sanayi kurulu ları,
ürünleri ve üretim süreci geli tirme çalı malarıyla katılabiliyor. Toplantıda yapılan açıklamaya 
göre, “Teknoloji Büyük Ödülü” ve “Teknoloji Ba arı Ödülleri” eklinde iki  kategoriden 
olu an 7. Teknoloji Ödülleri çerçevesinde; yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve 
rekabet özelliklerine sahip çalı malar ödüllendirilecek.

Geçti imiz yıllardakinden farklı olarak, bu yıl ayrıca, gelecek vaat eden teknolojik faaliyetleri 
özendirmek ve kamuoyuna duyurmak adına “Nanoteknoloji, Biyoteknoloji ve 
Nanobiyoteknoloji Özel Ödülü” verilecek. Bu ödüle nanoteknoloji, biyoteknoloji veya 
nanobiyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren veya ulusal/uluslarararası ara tırma 
kurumları/üniversiteler ile i birli i halinde proje geli tirmi /geli tirmekte olan firmalar, 
ara tırma kurumları veya ara tırmacılar ba vurabilecek. Bir üniversite veya ara tırma 
kurumunda yürütülen çalı malar sonucunda henüz endüstriyel üretime geçmemi , ancak 
sonuç alma a amasına gelinmi , uygulamaya yatkın durumda olan ürünler de bu kategoride 
ba vuru kapsamına alınacak. Bir kuruma ya da üniversiteye mensup ara tırmacılar ahsen 
veya kurum adına ba vurabilecek.  Özel Ödül’ün Büyük Ödül ve Ba arı Ödülü’nden farklı bir 
ba vuru prosedürüne ve de erlendirmeye tabi tutulaca ı belirtildi. 

Ödüller, 11 Aralık 2007 tarihinde düzenlenecek 7. Teknoloji Kongresi’nin sonunda 
gerçekle tirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Teknoloji Kongresi’nde belirlenen 
tema çerçevesinde, yeni teknolojiler ve inovasyon gibi konuların çe itli açılardan ele 
alınaca ı oturumlar ve sunumlar gerçekle tirilecek. Teknoloji Kongresi süresince, Teknoloji 
Ödülü’nde finale kalan firmaların ürünleri kongre merkezinde sergilenecek. Ayrıca finale 
kalan firmaları tanıtmak üzere hazırlan bir film de Ödül Töreni’nde gösterilecek.   

Bilindi i gibi TÜB TAK, TTGV ve TÜS AD, ülkemizde yenilikçi ürün geli tirme çabalarını
desteklemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılı ını artırmak amacıyla, Teknoloji Ödülleri 
ve Kongresi’ni 1998 yılından bu yana düzenlemektedir.  

Konu hakkında daha detaylı bilgi www.teknoloji.org.tr adresinde yer almaktadır.

7.Teknoloji Ödülleri için ba vurular ba ladı…
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