Türk Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri
(Turkish American Scientists and Scholars Association – TASSA) bağımsız,
kar gayesi gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak Haziran 2004’de, Washington DC,
ABD’de kurulmuştur.

Internet: http://tassausa.org
Eposta: info@tassausa.org

Adres: 1526 18th Street N.W.
Washington, DC 20036 USA

Vizyon: TASSA‘nın vizyonu, Türkiye ile ABD arasında sürdürülebilir bir bilim köprüsü
kurmaktır. Bu köprünün hedefi bilim insanlarının, bilginin ve teknolojinin aktarılmasının
yanısıra her iki ülkedeki bilim ve teknoloji örgüt ve kurumlarının birbirleriyle
ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

Misyon: TASSA’nin misyonu, eğitim ve bilimsel calışmaları ilerletmek, ABD ile Türkiye
arasındaki teknolojik işbirliğini arttırmak ve Türkiye ile ABD’deki bilimsel ilerlemeyi bilimsel
değiş-tokuş, eğitim programları ve meslek ağörgüsü ile sağlamaktır.

Hedefler:
• Toplumsal refaha ve ABD ile Türkiye’deki endüstriyel gelişmeye eğitim ve bilimi teşvik
ederek katkıda bulunmak.
• ABD ile Türkiye arasındaki eğitim ve bilim işbirliğini arttırmak.
• Mühendislik, doğal ve sosyal bilimler ve ilgili alanlardaki Türk-Amerikan kökenli
profesyoneller arasındaki iletişimi ve işbirliklerini güçlendirmek.
• Sanat, doğa, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik ve ilgili alanlardaki Türk-Amerikan
kökenli bilim insanlarının meslek ve sosyal konumlarını geliştirmek.
• Gelecek nesil Türk-Amerikan bilim insanlarının ve arastirmacıların önünü açmak ve
desteklemek.
Başkan :

Banu Onaral, PhD
president@tassausa.org
+1 (215) 776-2194
Önceki Başkan:

Süleyman Gökoğlu, PhD
suleyman.gokoglu@nasa.gov
Başkan Yardımcısı :
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TASSA 2008 Yıllık Konferansı
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Merkezi, 11-13 Nisan 2008
Konferans Temasi

“Yenileşim: Sosyal Dönüşüm ve Ekonomik Kalkınmanın İtici Gücü"
Konferans Onursal Başkanı

Kenan Şahin, PhD,TIAX LLC
Konferans Başkanı

Konferans Eş-Başkanı

Mehmet Toner, PhD, Harvard University

Banu Onaral, PhD, Drexel University

Dördüncü TASSA yıllık konferansı Boston ABD’de bulunan
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans merkezinde
11-13 Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Konferansın teması “Yenileşim: Sosyal Dönüşüm ve
Ekonomik Kalkınmanın İtici Gücü”dür. Konferansın temel
hedefi ABD ile Türkiye arasında sürdürülebilir bir bilim
köprüsü kurmaktır.
TASSA’08 birçok tanınmış ve genç konuşmacıları biraraya
getirecektir. Katılımcılara açık tartışma panelleri, çeşitli
tanışma ve buluşma olanakları sunacaktır. Konferansın
amacı dinamik bir bilgi ve alışveriş ortamı yaratmak ve
birçok genç ve deneyimli Türk, Amerikalı, ve Türk-Amerikalı
biliminsanları arasında etkileşim ve işbirliği yollarını açmak
ve ortaklıkların kurulmasını sağlamaktır.
TASSA‘08, katılımcılarına küçük ve büyük gruplar halinde görüşme ve etkileşme fırsatları tanıyacaktır.
Poster oturumu ve ‘paydaşlar panayırı’ gibi etkinlikler için özel zaman aralıkları ve yerleri ayrılmıştır.
Geçen TASSA konferanslarında olduğu gibi , bu yıl da, Türk ve Amerikan bilim nsanları ve örgütlerini
karşılıklı fayda sağlayacak hedefler doğrultusunda yönlendirecek ortamları hazırlayacaktır.

