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21. ULUSAL B‹L‹fi‹M KURULTAYI 4-6 Ekim Günlerinde Yap›ld›

Türkiye Biliflim Derne¤i (TBD) 

taraf›ndan düzenlenen 21. Ulusal 

Biliflim Kurultay›  4-6 Ekim 

günlerinde Ankara’da yap›ld›.
Bu y›l, Etkinli¤in ana temas› “Biliflim ile

Dönüflüm” olarak belirlendi. ODTÜ

Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirilen 21.

Biliflim Kurultay›’nda düzenlenen panel-

ler ile Türkiye’deki geliflmeler uzman ki-

fliler taraf›ndan masaya yat›r›ld›. Ayr›ca,

farkl› konularda bildiri sunumlar›, aç›k

oturumlar ve çal›flma gruplar› da etkin-

likler kapsam›nda yer ald›.    

Kurultay›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan

Baflbakan Yard›mc›s› ve Devlet 

Bakan› Doç. Dr. Abdüllatif fiENER

flunlar› söyledi:
“E-dönüflüm Acil Eylem Plan› çal›flmalar›

devam ediyor ve kamu ile özel kesim e-dö-

nüflümü birlikte gerçeklefltiriyor. E-imza ko-

nusunda önemli aflamalar kaydedildi ve hu-

kuki anlamda bir evrime ulaflt›. E-imzada

teknik olgunlu¤u bekliyoruz. Kiflisel verilerin

korunmas›, bilgi edinme yasas› ve serbestlefl-

me süreçleri hayata geçirildi. E¤itim alan›n-

da da önemli çal›flmalar yap›ld›. 42 bin 500

okul 2005 sonu itibariyle geniflbant internet

eriflimine kavuflmufl olacak. Vergilerin elek-

tronik ortamda ödenmesi, ulusal bilgi toplu-

mu stratejisinin oluflturulmas› da üzerinde

çal›flt›¤›m›z konular. Kamuda ayr›ca elek-

tronik kay›t dönemi de bafllayacak.”

Türkiye Biliflim Derne¤i Baflkan›
Rahmi AKTEPE’nin biliflimcilere 
verdi¤i mesaj da flöyleydi: 
“Biliflimle dönüflümün efli¤inde oldu¤umuz

ülkemizde, siyasi kararl›l›k, insana yat›-

r›m, alt yap›ya yat›r›m, rekabet gücünün

desteklenmesini istiyoruz. Bu efli¤i birikimi-

mizle aflmal›y›z.”

Panele kat›lan Baflkan Vekili 

Prof. Dr. Nüket YET‹fi;

Yapt›¤› konuflmada ulusal rekabet gücü-

nün art›r›lmas› gerekti¤ine iflaret etti.

Yetifl, ulusal rekabet s›ralamas›nda 2000

y›l›nda 44. s›rada olan Türkiye’nin, flim-

di 55. s›rada bulundu¤unu vurgulaya-

rak, istihdam d›fl›nda milli gelirde de

Türkiye’nin afla¤›larda yer ald›¤›n› be-

lirtti. Türkiye’nin, 27 bin olan bilim ada-

m› say›s›n›, 2010 y›l›nda en az 40 bine

ç›karmay› hedefledi¤ini anlatan Prof.

Dr. YET‹fi, milli gelirden biliflim sektö-

rüne daha fazla para aktar›lmas› gerekti-

¤ini ve bu konuda baz› ad›mlar›n da at›l-

d›¤›n› kaydetti. 

Prof. Dr. Nüket YET‹fi flöyle devam etti:

“Geliflen dünyam›zda “kâ¤›t-kalem” gö-

revini bilgisayarlara, ak›ll› kartlara b›ra-

k›yor. Ancak bu durum riskleri de bera-

berinde getiriyor. Bunlar, gizlilik, veri

bütünlü¤ü, kimlik do¤rulamas›, inkâr

edememezlik olarak s›ralanabilir. Bu so-

runlar› da TÜB‹TAK Ulusal Elektronik

ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitümüzün

(UEKAE) yaklafl›k 5 y›ld›r üzerinde ça-

l›flt›¤› Anahtar ve Sertifika Yönetimi Alt-

yap›s› (ASYA) Projesi ile çözmek müm-

kün olacakt›r.”  

UEKAE yetkililerinin de kat›ld›¤› Kurul-

tayda, Türkiye’nin en büyük projelerin-

den birisi durumunda olan e-Dönüflüm

Türkiye projesi de yer ald›.

e-Dönüflüm Türkiye Projesi: 

Hükümet Program›’nda ve Acil Eylem

Plan›’nda yer verilen ve hükümetin üze-

rinde önemle durdu¤u projenin koordi-

natörlü¤ünü Devlet Planlama Teflkilat› /

Bilgi Toplumu Dairesi yap›yor.

Proje kapsam›nda; vatandafllar› daha ka-

liteli ve h›zl› kamu hizmeti sunabilmek

amac›yla kat›l›mc›, fleffaf, etkin ve basit

ifl süreçlerine sahip olmay› ilke edinmifl

bir Devlet yap›s›n›n oluflturulmas›; ka-

munun idari yap›lanmas›, iflleyifli ve ka-

rar alma süreçlerinin yeniden tan›mlan-

mas›; e¤itim ve ö¤retim sistemleri, tek-

nik ve hukuki altyap› ile politika araçla-

r›n›n bilgi ekonomisini destekleyecek

flekilde gelifltirilmesi hedefleniyor.

Gerekli teknik, idari ve yasal düzenle-

meler için projenin yol haritas› niteli¤in-

de olan ve 2003-2004 dönemini kapsa-

yan K›sa Dönem Eylem Plan› (KDEP),

DPT’nin koordinatörlü¤ünün yan›nda,

di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile si-

vil toplum kurulufllar›n›n da yo¤un gay-

retiyle haz›rland› ve hayata geçirildi. 

2003-2004 KDEP’te yer alan eylemlerin,

Acil Eylem Plan›’nda yer alan kamu yö-

netiminin yeniden yap›land›r›lmas›, ka-

mu hizmetlerinde etkinli¤in sa¤lanmas›

ve vatandafllara yönelik hizmetlere ilifl-

kin eylemler ile bütünlük içerisinde ol-

mas›na dikkat edildi. Bunun yan› s›ra;

e-Avrupa Giriflimi hedefleri göz önünde

bulunduruldu ve AB müktesebat›na

uyuma iliflkin hususlar›n da eylemlere

yans›t›lmas›na özen gösterildi. 

KDEP’te öncelikli olarak, kamu kurum-

lar›nca çevrimiçi hizmetlerin etkin bir

flekilde sunulabilmesi için birlikte çal›fla-

bilir ve güvenli bilgi sistemlerinin olufl-

turulmas›na yönelik eylemlere yer veril-

di. Eylemlerin, herhangi bir teknoloji

tercihini öne ç›karmamalar›na ve uygu-

lanabilir olmalar›na dikkat edildi; niyet-

ler yerine amaçlanan sonuca ulaflabil-
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mek için yap›lacak aktivi-

telerin uygulama arac›, ilifl-

kili oldu¤u eylemler ve

gerçekleflme süresi ile bir-

likte somut ve gerçekleflti-

rilebilir faaliyetler fleklinde

ortaya konmas›na çal›fl›ld›.

Projenin üst düzeyde yön-

lendirilmesi ve izlenmesi

amac›yla, kamu ve özel

sektör kurulufllar› ile sivil

toplum kurulufllar› yetkili-

lerinden oluflan, üst düzey-

de temsil yetene¤ine sahip

bir Dan›flma Kurulu olufltu-

ruldu.

e-Dönüflüm Türkiye Proje-

si ve ekinde yer alan K›sa

Dönem Eylem Plan›,

04.12.2003 tarih ve

2003/48 say›l› Baflbakanl›k

Genelgesi ile hayata geçiril-

di. Söz konusu Genelge ile,

Devlet Bakan› ve Baflbakan

Yard›mc›s› Doç. Dr. Abdül-

latif  fiENER baflkanl›¤›nda,

Sanayi ve Ticaret Bakan›,

Ulaflt›rma Bakan›, DPT

Müsteflar› ve Baflbakanl›k

Baflmüflaviri’nden oluflan e-

Dönüflüm Türkiye ‹cra Ku-

rulu oluflturuldu. Gerekli

kat›l›mc›l›¤›n ve görüfl al›fl-

veriflinin sa¤lanmas› için,

konu ile ilgili olabilecek ka-

mu kurum ve kurulufllar›

ile meslek örgütleri ve sivil

toplum kurulufllar›n›n da

‹cra Kurulu toplant›lar›na

kat›lmalar› öngörüldü.

2005 YILI BURS VE DESTEK M‹KTARLARI

Program Ad› Program Kodu Burs/Destek Miktar›
Üniversite Lisans Ö¤rencilerine Yönelik Programlar
1. Üniversite Ödül Burs Programlar› A, B, C 250 YTL/ay

2. Üniversite Temel Bilimler Burs Program›-B 250 YTL/ay

3. Üniversite Ö¤rencileri Yurt ‹çi/Yurt D›fl› 

Araflt›rma Projeleri Destekleme Program›

i) Proje Deste¤i 750 YTL/proje

ii) Yurt içi proje yar›flmalar›na destek 4.000 YTL/yar›flma

iii) Yurt d›fl› proje yar›flmalar›na destek en çok 1.000$/kifli

en çok 4.000$/yar›flma

Lisansüstü Ö¤rencilerine Yönelik Programlar
1. Yurt ‹çi Yüksek Lisans Burs Program›

a) Ücretli görevi olmayanlar 1.250 YTL/ay

b) Ücretli görevi olanlar 300 YTL/ay

2. Yurt ‹çi Doktora Burs Program›

a) Ücretli görevi olmayanlar 1.500 YTL/ay

b) Ücretli görevi olanlar 400 YTL/ay

c) Ek Destek (görevi olan ve olmayanlara) 400 YTL/dönem

3. Yurt ‹çi-Yurt D›fl› Bütünlefltirilmifl Doktora Burs 

Program› (BDP)

i) Yurt içi burslar

a) Ücretli görevi olmayanlar 1.500 YTL/ay

b) Ücretli görevi olanlar 400 YTL/ay

ii) Yurt d›fl› burslar En çok 1.500$/ay+yol paras›+ sa¤l›k sigortas›

iii) Araflt›rma deste¤i 1.500 YTL/dönem/ö¤renci

iv) Yabanc› bilim adam› davet deste¤i 3.000$/y›l

4. Yurt D›fl› Doktora Burs Program› (Bilim Kurulu’nun BAYG-A1 En çok 1500$/ay+yol paras›+kay›t 

belirleyece¤i alanlarda) harc›+ sa¤l›k sigortas›

5. Yurt D›fl› Araflt›rma Burs Program› (Türkiye’de BAYG A2 En çok 1.500$/ay+yol paras›+

doktora yapmakta olanlar için) sa¤l›k sigortas›

6. Doktora Burs Program› (doktora yapmak üzere BAYG-YU A1 500$/ay karfl›l›¤› YTL+yol paras› +kay›t

Türkiye’ye gelecek olan yabanc› uyruklular için) harc›+ sa¤l›k sigortas›

7. Araflt›rma Burs Program› (yurt d›fl›nda bir doktora BAYG-YU A2 500$/ay karfl›l›¤› YTL+yol paras› 

program›na kay›tl› olup araflt›rmalar›n›n bir bölümünü +sa¤l›k sigortas›

Türkiye’de yapacak olan yabanc› uyruklular için)

8. Lisansüstü Yaz Okulu Destekleme Program› 4,620 YTL/yaz okulu

Doktora Sonras› Araflt›r›c›lar› Desteklemeye 
Yönelik Programlar
1. Yurt ‹çi Doktora Sonras› Araflt›rma Burs Program› En çok 1.750 YTL/ay

2. Yurt D›fl› Doktora Sonras› Araflt›rma Burs BAYG-B1 ve En çok 1.800$/ay+yol paras›+sigorta

Program› (2 ayr› program) BAYG-B2

3. Yurt D›fl› Araflt›rma Burslar› (Türk-Alman Jinekoloji TÜB‹TAK/TAJD 1200$/ay+yol paras›+sigorta

Derne¤iyle ortak yürütülüyor)

4. Konuk Bilim Adam› Destekleme Program› (k›sa BAYG-D1 500$/hafta+yol (Avrupa ülkeleri 600$,

süreli; 1 aya kadar) Avrupa d›fl› ülkeler 1200$

5. Konuk Bilim Adam› Destekleme Program› (uzun BAYG-D2 2.500$/ay (sa¤l›k sigortas› hariç)

süreli; en çok toplam 9 ay + yol paras›

Bilimsel Etkinliklere Kat›lmay› Desteklemeye 
Yönelik Programlar
1. Yurt ‹çi Bilimsel Etkinliklere Kat›lma Deste¤i Program› 3,000YTL/Etkinlik

2. Yurt D›fl› Bilimsel Etkinliklere Kat›lma Deste¤i Program›

i) Avrupa ülkeleri için 750$ karfl›l›¤› YTL

ii) Avrupa d›fl› ülkeler için 1.000$ karfl›l›¤› YTL

iii) NATO ASI ve ARW’ler için Yol paras›

Uluslararas› Bilimsel Anlaflmalar Çerçevesinde 
Yürütülen Programlar
1. TÜB‹TAK-DFG (Almanya) Bilimsel De¤iflim Burs Program› (En çok 3 ay) Yol paras›

2. TÜB‹TAK-ESEP Avrupa (‹ngiltere) Bilimsel De¤iflim Burs Program› (En çok 3 ay) Yol paras›

3. TÜB‹TAK-HAS (Macaristan) Bilimsel De¤iflim Burs Program› (En çok 3 ay) Yol paras›

TÜB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf›ndan 2005

y›l›nda verilecek olan burs ve destek miktarlar› belli oldu:

Ayr›nt›l› bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/bayg
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TÜB‹TAK ile Elektrik Üretim Anonim

fiirketi (EÜAfi) aras›nda Hamitabat

Termik Santral› Projesi’ne iliflkin pro-

tokol, 8 Ekim günü TÜB‹TAK Baflkan

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ile Hami-

tabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.fi.

(HEAfi) Genel Müdürü Nuri fiER‹-

FO⁄LU taraf›ndan imzaland›. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr.

M. Hilmi GÜLER’in kat›l›m›yla gerçek-

leflen imza töreninde bir konuflma ya-

pan TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi, EÜAfi ve TÜB‹TAK ara-

s›ndaki iflbirli¤inin 2000 y›l›n›n bafl›n-

da, Ambarl›, Bursa ve Hamitabat Do¤al

Gaz Çevrim Santrallerinde bafllad›¤›n›

söyledi.  Bu santrallerin önemli ölçüde

yurt d›fl› kaynaklara ba¤›ml› oldu¤u çe-

flitli parça ve komponentlerin ulusal

imkanlarla üretilmesi konusunda son

derece önemli mesafeler kaydedildi¤i-

ne dikkati çeken Prof. YET‹fi, sözlerine

flöyle devam etti:

“Burada, ülkenin güzide kurulufllar›n›n

uzmanlar›, uzunca bir süredir ortak çal›fl-

malarla, bu alanda son derece bilinçli ve

yenilikler içeren bir düzeye ulaflm›fllar ve

yurt d›fl› muadillerinin nitelik ve özellikle-

rini aflan geliflmeler sa¤lam›fllard›r. TÜ-

B‹TAK ve EÜAfi’a ba¤l› kurulufllar›m›z›n

de¤erli teknik adamlar› böylesine zorlu

bir süreci baflaracak donan›m ve nitelikte-

dirler.”

Enerji Bakanl›¤› ve EÜAfi Kurulufllar›-

n›n teknoloji gelifltirme konusundaki

isteklerini heyecanla karfl›lad›¤›n› ifade

eden Prof. Dr. Nüket YET‹fi, önümüz-

deki y›llara yönelik ortak hedeflerin

belirlendi¤ini kaydetti.

EÜAfi Genel Müdürü Önder P‹YADE

de yapt›¤› aç›klamada “Bu projenin ba-

flar› ile sonuçland›r›lmas› neticesinde yurt

d›fl› tekliflere göre çok ciddi döviz tasar-

ruflar› sa¤lanacak, yerli sanayinin üretim

yapabilece¤i yeni alan›n önü aç›lacak, ay-

n› zamanda yurt içi endüstriyel ve tekno-

lojik kapasitemizin ulaflm›fl oldu¤u düzey,

uluslararas› platformda sergilenmifl ola-

cakt›r” dedi.

TÜB‹TAK ve EÜAfi Aras›nda Protokol
‹mzaland›

Avrupa Nükleer Araflt›rmalar Organi-

zasyonu CERN, 19 Ekim’de, Cenev-

re’de düzenlenen özel bir toplant› ile

50. kurulufl y›ldönümünü kutlad›. 

CERN’ün kurulufl y›ldönümü kutlama-

lar›na, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi ve Baflkan Yard›mc›s› Prof.

Dr. Ömer CEBEC‹ kat›ld›. 

Bir çok Avrupa Ülkesi’nin Cumhurbafl-

kan› ve Baflbakan›’n›n kat›ld›¤› törende,

Fransa Cumhurbaflkan› Jacques CHI-

RAC bir konuflma yapt›.

Cumhurbaflkan› CHIRAC konuflmas›n-

da, geliflmenin ve özgürlü¤ün kayna¤›-

n›n bilim oldu¤unu vurgulayarak, Av-

rupa’daki siyasi müzakerelerin ve giri-

flimlerin önceli¤inde Bilim’in yer almas›

gerekti¤ini söyledi.    

CERN, 1954 y›l›nda, bir grup Avrupal›

bilim insan› taraf›ndan, nükleer fizik

alan›nda Dünya çap›nda bir laboratuvar

oluflturmak amac›n›n yan› s›ra, Avrupa

ülkelerini bilim arac›l›¤›yla yaklaflt›rma-

y› hedefleyerek kuruldu.

TÜB‹TAK, CERN toplant›lar›na Türkiye

ad›na gözlemci statüsünde kat›l›yor.

AVRUPA NÜKLEER
ARAfiTIRMALAR
ORGAN‹ZASYONU
CCEERRNN, 
50. Kurulufl Y›ldönümünü
Kutlad›
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Türkiye’nin ‹lk Akredite Tar›msal Araflt›rma 
Laboratuvar› Aç›ld› 
Laboratuvarda, Yurt ‹çi ve Yurt D›fl›na Sat›lacak Ürünlerde Zirai ‹laç Kal›nt›s›
Olup Olmad›¤› Saptanacak

Antalya'n›n örtüalt› üretim merkezi

Kumluca ‹lçesi'nde, bölgedeki sebze

ve meyvede zirai ilaç kal›nt›s› olup

olmad›¤›, sa¤l›kl› ürün üretilip üre-

tilmedi¤ini saptamak amac›yla kuru-

lan Bat› Akdeniz Tar›msal Araflt›rma

Laboratuvar› (BATAL), 13 Ekim’de

törenle hizmete aç›ld›. 

Törene, Tar›m ve Köyiflleri Bakan›

Sami GÜÇLÜ, TOBB Baflkan› Rifat

H‹SARCIKLIO⁄LU, Antalya Valisi

Alaaddin YÜKSEL, Kumluca Ticaret

Borsas› Baflkan› Alaaddin AYTEK‹N,

Borsa Meclis Baflkan› Nihat ÖNCEL,

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odas› Yö-

netim Kurulu Üyesi Süleyman AKIS-

KALI ile BATAL Genel Müdürü Prof.

Dr. Tuncel ÖZDEN kat›ld›.

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Sami

GÜÇLÜ yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda,

BATAL'›n, sa¤layaca¤› e¤itim ve de-

netim altyap›s›yla önemli bir görev

üstlenece¤ini belirtti. Türkiye'de ta-

r›msal üretimin azalmas› ve ithalat›n

artmas› konular›n›n ilk kez 1978 y›-

l›nda dile getirildi¤ini hat›rlatan

GÜÇLÜ, bu y›l ihracat›n artmas› için

sektörün ve bakanl›¤›n önemli çal›fl-

malar yürüttü¤ünü kaydetti. 

Güçlü, Avrupa Birli¤i sürecinde Tür-

kiye'nin tar›m sektöründe uygula-

mas› gereken kurallar›n önümüzdeki

aylarda önemli tart›flmalar› gündeme

getirece¤ini, eski yöntemlerle yap›-

lan tar›msal üretimin ortadan kalka-

ca¤›n› ifade etti. AB'nin tar›msal nü-

fusun azalt›lmas› yönündeki raporu-

nu da de¤erlendiren GÜÇLÜ, flöyle

devam etti: 

''Eski anlay›flla bu geliflmeyi kaydede-

meyiz. Tar›msal nüfusun azalt›lmas›

önemli, bu nüfus azalt›lacakt›r. Baflka

sektörlerin kapasitesi art›r›larak bu nü-

fusun bir k›sm› bu alanlara kayd›r›la-

cak. Önümüzde 10 y›l süre var. Bunu

baflarmal›y›z. Zoru seven bir milletiz.

Farkl› bir medeniyete girmeye karar

vermifl bir toplum olarak kimlik ve üre-

timimizle burada yer almak istiyoruz.

Bu çok zorlu bir mücadele. 2004-2014

y›llar› aras› Türkiye'nin alt›n y›llar›

olabilir. Önümüze koydu¤umuz hedef-

lere, özel sektörün de deste¤iyle ilerle-

yece¤iz.''

Törene kat›lan TOBB Baflkan› Rifat

H‹SARCIKLIO⁄LU da art›k üretim

ve rekabetin küresel boyutta yap›ld›-

¤›n›, üreticilerin üretim ve pazarlama

sürecini bu talebe göre ayarlamas›

gerekti¤ini kaydetti. 

Bat› Avrupa ülkelerinde daha önce

Türk ürünleri hakk›nda yaflanan s›-

k›nt›lar› hat›rlatan H‹SARCIKLIO⁄-

LU, flunlar› söyledi: 

''Tar›msal sektörde üretim hala gele-

neksel kurallarla yap›l›yor. Modern

üretim yapm›yoruz. Tar›m sektöründe-

ki sorun, çiftçinin ürününü do¤ru üret-

mesiyle ve küresel e¤ilimler çerçevesin-

de oluflturulan milli politikalarla çözü-

lecektir. Tar›msal, ekonomik destek po-

litikalar›n› do¤ru uygulamak zorunda-

y›z. Y›llard›r tar›mda yanl›fl bir çerçeve

içindeyiz. Avrupa Birli¤i sürecinde önü-

müze yönetmeliklerle konulan kuralla-

r› hep birlikte yerine getirmeliyiz.'' 

Antalya Valisi Alaaddin YÜKSEL de

yapt›¤› konuflmada 21. Yüzy›lda sür-

dürülebilir çevre anlay›fl›n›n hakim

olaca¤›n› ve tar›mda da bu anlay›fl›n

hayata geçirilmesi gerekti¤ini belirte-

rek, Antalya'n›n tar›m potansiyelin-

den örnek verdi. 

Aç›l›fl töreninin ard›ndan laboratu-

varda incelemelerde bulunan GÜÇ-

LÜ ve H‹SARCIKLIO⁄LU, daha

sonra ''Tar›msal Ürünlerde ‹zlenebi-

lirlik ve Kalite'' konulu konferansa

kat›ld›lar. 

Kumluca Ticaret Borsas›, Kumluca

Ticaret Odas› ve Kumluca Ziraat

Odas›'n›n, TOBB'un deste¤iyle haya-

ta geçirdi¤i, Türkiye'nin ilk akredite

laboratuvar›n›n yap›m› 1,5 y›lda ta-

mamland›. 1,6 milyon dolara mal

olan laboratuvar›n personelinin hiz-

met içi e¤itimi TÜB‹TAK taraf›ndan

verildi.

TÜB‹TAK'›n malzeme al›m› ve kulla-

n›m›na da destek verdi¤i laboratu-

varda, yaprak, toprak, sulama suyu,

sebze ve meyve  analizleri yap›lacak.
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GGeenneellggee

Baflbakanl›ktan:

Konu: Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu'nun 8 Eylül 2004 tarihli toplant›s›

Genelge

2004/24

"Bilim ve teknoloji alan›ndaki araflt›rma

ve gelifltirme politikalar›n›n ekonomik

kalk›nma, sosyal geliflme ve milli güvenlik

hedefleri do¤rultusunda tespit edilmesi,

yönlendirilmesi ve koordinasyonunun

sa¤lanmas›" amac›yla, 4 Ekim 1983 gün

ve 18181 say›l› Resmî Gazete'de yay›mla-

nan 77 say›l› Kanun Hükmünde Kararna-

me ile kurulmufl bulunan Bilim ve Tekno-

loji Yüksek Kurulu (BTYK), 8 Eylül 2004

tarihinde yap›lan 10. toplant›s›nda, daha

önce al›nm›fl kararlarla ilgili geliflmeleri

gözden geçirmifl ve alt› yeni karar alm›flt›r.

Yeni kararlar ve daha önce al›nm›fl BTYK

kararlar› ile ilgili geliflmeler ektedir.

Ar-Ge ve bilim ve teknoloji faaliyetleri be-

lirli bir katma de¤er ve refah etkisi yarat-

mak üzere desteklenmesi gereken, ekono-

mik ve sosyal hayat›n temel bir alan›n›

oluflturmaktad›r. Ülkemizde bu alanda

kamu kurumlar›, üniversiteler ve özel sek-

tör kurulufllar› önemli aflamalar kaydet-

mifllerdir. Ancak Ar-Ge alan›nda ulusal

önceliklerin net olarak ortaya konmamas›,

amaçlar ve hedefler konusunda farkl› alg›-

lamalar›n olmas› ve yürütülen faaliyetlerin

kamu, özel sektör ve üniversite ba¤lant›la-

r›n›n bütünleflik bir flekilde tan›mlanma-

mas› sonucu, ülkemizin hala dünyada hak

etti¤i yerde olmad›¤› da aç›kt›r.

Cumhuriyetin 100. y›l›na ça¤dafl uygarl›k

seviyesini yakalam›fl bir ülke olarak gire-

bilmemiz için, nas›l bir yol haritas›n› takip

etmemiz gerekti¤ini ve bu güzergahta bi-

lim ve teknoloji alan›ndaki ulusal öncelik-

lerimizin neler oldu¤unu belirlemek üzere

yap›lan Vizyon 2023 çal›flmas› son safha-

s›ndad›r. Bu çal›flma sonucunda haz›rla-

nan "Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikala-

r›: 2003-2023 Strateji Belgesi", BTYK'ya

üye kurumlar›n resmi görüfllerinin al›n-

mas›ndan sonra, TÜB‹TAK taraf›ndan kal-

k›nma planlar› ve y›ll›k programlar ›fl›¤›n-

da nihai hale getirilerek bir sonraki top-

lant›da BTYK'n›n onay›na sunulacakt›r.

TÜB‹TAK'›n, Vizyon 2023 çal›flmas›n› ni-

hai hale getirmesini takiben ve bu çal›flma-

ya dayanarak, 2005-2010 y›llar›n› kapsa-

yan 5 y›ll›k bir Ulusal Bilim ve Teknoloji

Politikalar› Uygulama Plan› haz›rlay›p

BTYK'ya sunmas›na karar verilmifltir. Ana

hedefleri Ar-Ge'ye olan talebi, bilim insa-

n›, mesleki ve teknik eleman say›s›n› ve

niteli¤ini art›rmak ve Ar-Ge harcamalar›-

n›n GSY‹H içindeki pay›n› yükseltmek

olan bu Uygulama Plan› haz›rlan›rken,

stratejik yaklafl›m, sonuç odakl›l›k, kamu -

özel sektör iflbirli¤i, etkinlik, kat›l›mc›l›k,

hesap verebilirlik, yetki ve görevler aras›n-

da uyum ve esneklik gözetilecek temel il-

keler olarak tan›mlanm›flt›r.

Ayr›ca, Plan'›n ulaflmaya çal›flaca¤› temel

amaçlar bilim ve teknoloji kültürünü top-

luma mâl etmek ve yayg›nlaflt›rmak, ülke-

miz insan›n›n yaflam kalitesini yükselt-

mek, toplumsal sorunlara çözüm bulmak

ve ülkemizin rekabet gücünü artt›rmak

olacakt›r.

Ar-Ge faaliyetlerini gerçeklefltiren (üniver-

siteler, araflt›rma kurumlar›, sanayi kuru-

lufllar›, vb.), bunlar›n sonuçlar›n› talep

eden (özel ve kamu kurumlar›, STK'lar,

vb.) ve bu faaliyetlere kaynak sa¤layan

(kamu ve özel sektör) tüm kurum ve ku-

rulufllar›n iflbirli¤i ve stratejik odaklanma

içinde etkinlik gösterece¤i bir Türkiye

Araflt›rma Alan› (TARAL) tan›mlanm›flt›r.

Kaynaklar›n, stratejik önceliklerimize göre

ve katma de¤er yaratacak faaliyetlerle yön-

lendirilmesi, bu faaliyetlerin izlenmesi ve

performans›n›n de¤erlendirilmesi ifllevleri,

mevcut mekanizmalar ve TÜB‹TAK'›n di-

¤er kamu kurum ve kurulufllar›yla iflbirli-

¤i içinde haz›rlayaca¤› yeni mekanizmalar

ile gerçeklefltirilecektir.

Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleflebil-

mek; ulusal önceliklerimiz do¤rultusunda

stratejik olan teknoloji alanlar› ve bunlar›

destekleyecek bilimsel araflt›rma alanlar›-

na odaklanman›n yan› s›ra, Ar-Ge ve

Ar-Ge'yi yapacak insan gücünün yetifltiril-

mesi için kaynak ayr›lmas›na ba¤l›d›r. Bu

toplant›da, ülkemizdeki Ar-Ge harcamala-

r›n›n GSY‹H içindeki pay›n›n 2010 y›l›na

kadar %2'ye yükseltilmesi için gerekli ek

kamu kaynaklar›n›n 2005 y›l› bütçesi ile

bafllamak üzere tahsis edilmesine karar ve-

rilmifltir.

Toplant›da al›nan di¤er bir önemli karar

da, ülkemizdeki tam-zaman eflde¤er bilim

insan› say›s›n›n 2010 y›l›na kadar 40.000

kifliye ulaflmas› hedefinin gerçeklefltirilme-

si ve buna paralel olarak mesleki ve teknik

ara eleman gücünün gelifltirilmesi için ge-

reken tedbirlerin al›nmas›d›r.

Bu toplant›da, ayr›ca, BTYK'n›n bundan

sonra Mart ve Eylül aylar›n›n ilk haftala-

r›nda olmak üzere senede iki defa düzenli

olarak toplanmas› karara ba¤lanm›flt›r.

Son olarak, savunma araflt›rmalar›, uzay

araflt›rmalar›, bilim insan›, mesleki ve tek-

nik ara eleman yetifltirme ve gelifltirme ve

bilim parklar› programlar› da himayem al-

t›nda gerçeklefltirilecektir.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurul-

mas›na ‹liflkin 77 say›l› Kanun Hükmünde

Kararname gere¤i, Kurul'ca al›nan kararla-

r›n uygulanmas›nda ilgili tüm kurum ve

kurulufllar görevlidir. Bu do¤rultuda, ek-

teki kararlarda belirtilmifl olan sorumlu ya

da ilgili bütün kurum ve kurulufllar, BTYK

kararlar›n› gerçeklefltirmek üzere en üst

düzeyde çaba göstereceklerdir.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji yetene¤ini

yükselterek insan, yaflam ve üretim kalite-

sini art›rma yolunda önemli ad›mlar olufl-

turdu¤una inand›¤›m bu kararlar›n gere-

¤inin yap›lmas›n› önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDO⁄AN

Baflbakan

22 Ekim 2004 Tarihli ve 25621 Say›l› Resmi Gazete’de, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) 8 Eylül 2004 Tarihli Toplant›s› ile ilgili 2004/24 say›l› Baflbakanl›k
Genelgesi yay›nland›:
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23. ‹stanbul Kitap Fuar›
23-31 Ekim’de Yap›ld›

23. ‹stanbul Kitap Fuar›, 23-31 Ekim günleri aras›n-

da Beylikdüzü’nde yap›ld›.

TÜB‹TAK Fuara, Popüler

Bilim Kitaplar›, Bilim ve

Teknik ile Bilim Çocuk

Dergileriyle kat›ld›.

Fuar›n aç›l›fl töreninin ar-

d›ndan, Kültür ve Turizm

Bakan› Erkan MUMCU,

TÜB‹TAK stand›n› ziyaret

ederek yay›nlar› inceledi.

‹stanbullu okurlar›ndan yo¤un ilgi gören TÜB‹TAK

Yay›nlar› tan›t›m etkinliklerinde, 15 binin üzerinde

Popüler Bilim Kitab› okurlara ulaflt›.

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü (TÜSS‹DE),

sanayi kurulufllar›n›n rekabet edebilirli¤ini ve sürdü-

rülebilir baflar›s›n› sa¤lamak için gerekli olan Ar-Ge

faaliyetleriyle ilgili temel becerileri kazanmalar› ama-

c› ile “Ar-Ge Uzmanl›¤›” ad› alt›nda uygulamal› yeni

bir sertifika program› bafllatt›.

Türkiye Sanayii’nin geliflimine katk›da bulunmas›

umulan, KOB‹’lerin ve kariyer hedeflerini Ar-Ge üze-

rine odaklayan mühendislerin yararlanabilmesi için

bireysel kat›l›ma aç›k olarak düzenlenen program›n

ilki, TÜSS‹DE Ürün Gelifltirme Koordinatörü Dr. Su-

at GENÇ taraf›ndan, 11-17 Ekim 2004 tarihleri ara-

s›nda Gebze’deki TÜSS‹DE tesislerinde konaklamal›

olarak gerçeklefltirildi.

Türkiye’de ilk kez gerçeklefltirilen programda, dün-

yan›n en etkin akademik yöntemleri ve rekabetçi flir-

ketlerin baflar›l› uygulamalar› bir araya getirilerek,

kat›l›mc›lara anlafl›l›r bir dille sunuldu. Programda,

Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili teknik bilgileri kolayl›kla

ö¤renmeleri amac›yla, vaka çal›flmalar› ve çal›fltaylar-

la uygulama yapma imkan› yarat›ld›.E¤itim sonunda

yap›lan bir s›navla, Ar-Ge çal›flmalar›nda somut ad›m-

lar atacak yetkinli¤e eriflen baflar›l› kat›l›mc›lara “Ar-

Ge Uzman›” sertifikas› verildi. 

Talepler do¤rultusunda düzenlenen program›n ikin-

cisi, 22-28 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda TÜSS‹DE

tesislerinde gerçeklefltirilecek. 

Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin: 
Arzu ÇUR (Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu)

Tel: 262 641 50 10/2109
E-Posta: arzuc@tusside.gov.tr

TÜSS‹DE’den Türkiye
Sanayinin Geliflimine
Katk›:
“Ar-Ge Uzmanl›¤› Sertifika Program›”

TÜB‹TAK
Fuarlarda



6. Çerçeve Program› Bilgi Günleri Devam Ediyor

Eski Banknotlar›n De¤erlendirilme Yöntemlerini TÜB‹TAK Belirleyecek

AB. 6. Çerçeve Program› Ulusal Koordinasyon Ofisi Bilgi Günleri devam ediyor.

Yo¤un ilgi gören bilgi günlerinin Kas›m ay› program› flöyle:

EB‹LTEM Proje Pazar›

02-03 Kas›m 2004 / Ege Üniversitesi, ‹zmir

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› "Bilgi Temelli Toplumda Yurttafll›k ve Yönetiflim” ve  “Bilim ve Toplum" Bilgi Günü 

05 Kas›m 2004 Cuma / Saat:15:00-16:30 Bilkent Üniversitesi  

Sürdürülebilir Kalk›nma, Küresel De¤iflim ve Ekosistemler Tematik Öncelikli Alan› Tematik Konferans› 

09 Kas›m 2004 Sal› / TÜSS‹DE- Gebze

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› G›da Kalitesi ve Güvenilirli¤i Bilgi Günü 

22 Kas›m 2004 Pazartesi / Saat:10:00-13:30 Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin APAN Konferans Salonu

ERA-Net Toplant›s›

22 Kas›m 2004 Pazartesi / TÜB‹TAK, Ankara

Araflt›rma Altyap›lar› Bilgi Günü

23 Kas›m 2004 Sal› / ‹stanbul Teknik Üniversitesi,Ayaza¤a Kampüsü, ‹stanbul

Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› Bilgi Günü 

29 Kas›m 2004 Pazartesi / Saat:13:30-17:00 F›rat Üniversitesi , Elaz›¤ 
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Yeni Türk Liras›’n›n piyasaya sürül-

mesiyle birlikte aflamal› olarak teda-

vülden kalkacak olan eski banknot-

lar›n de¤erlendirilme yöntemlerinin

belirlenmesi amac›yla, T.C. Merkez

Bankas› ve TÜB‹TAK aras›nda bir

protokol imzaland›. 

T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan bafl-

lat›lan ''Eski Banknotlar›n Bertaraf

Yönteminin Belirlenmesi Projesi''

kapsam›ndaki çal›flmalar TÜB‹TAK-

Marmara Araflt›rma Merkezi Kimya

ve Çevre Enstitüsü uzmanlar› tara-

f›ndan yürütülecek. Proje ile, bank-

notlar›n geri kazanma ve en uygun

bertaraf yöntemi belirlenecek. 

Yaklafl›k 1600 ton banknotun geri

kazan›l›p de¤erlendirilebilirli¤i, kat›

yak›t olarak kullan›labilirli¤i, kat›

at›k düzenli depolama alanlar›nda

depolanabilirli¤i ile tar›msal ve evsel

at›klarla birlirkte kompost tesisinde

uzaklaflt›rma imkanlar›n›n araflt›r›la-

ca¤› çal›flma ile at›k baknotlar›n

“Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönet-

meli¤i”ne göre depolanabilme özelli-

¤i, izolasyon malzemesi olarak kulla-

n›m›, yol yap›m›nda asfalt ile kar›flt›-

r›larak kullan›m›, parke ve mobilya

olarak kullan›m›, ka¤›t olarak geri

kazan›l›p de¤erlendirilebilirli¤i, di-

¤er at›klar ile kompost olarak uzak-

laflt›rma olanaklar› üzerinde durula-

cak. Ayr›ca kat› yak›t olarak kullan›-

labilirli¤i, Hava Kirlili¤i Kontrol Yö-

netmeli¤i çerçevesinde emisyon ve

›s›l de¤erler aç›s›ndan incelenecek.



TÜB‹TAK-BAD 2004 Y›l› Proje Destek, Teflvik ve Burs
Program›’na Son Baflvuru Tarihi 15 Kas›m 2004

TÜB‹TAK ve Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i (BAD) iflbirli¤i ile yürütülen Proje Destek, Teflvik ve Burs Program› için baflvurular

bafllad›. Programa son baflvuru tarihi 15 Kas›m 2004 olarak aç›kland›. Baflvurular Seyahat ve E¤itim Burslar›, Proje Destek Prog-

ram› ve Yay›n Teflvik Program› için yap›lacak.

Seyahat ve E¤itim Burslar› ile, temel veya klinik nörobilim alan›nda yeni bir teknik ö¤renmek veya bir çal›flma yapmak amac›y-

la, k›sa süreli olarak yurt d›fl›na gitmek isteyen genç araflt›rmac›lar› desteklemek, Proje Destek Program› ile, Türkiye’de gerçek-

lefltirilecek temel veya klinik nörobilim araflt›rma projelerine destek sa¤lamak, Yay›n Teflvik Program› ile de Türkiye’de temel

veya klinik nörobilim alan›nda yüksek nitelikli araflt›rmalar yapan ve yay›nlayan araflt›rmac›lar› desteklemek amaçlan›yor.

Etik kurul raporu gerektiren baflvurularda, etik kurul raporunun en geç 26 Aral›k 2004 tarihine kadar verilebilece¤i Program›n

sonuçlar›, Ocak ay›nda aç›klanacak.

Seyahat ve E¤itim Burslar›

1. TÜB‹TAK-BAD Seyahat ve E¤itim Bursu

(Sanofi-Synthelabo taraf›ndan 4 Milyar TL. ile desteklenmifltir)

2. TÜB‹TAK-BAD Seyahat ve E¤itim Bursu

(Gen ‹laç taraf›ndan 3 Milyar TL. ile desteklenmifltir)

3. TÜB‹TAK-BAD Seyahat ve E¤itim Bursu

(UCB taraf›ndan 2 Milyar TL. ile desteklenmifltir)

Baflvuru Koflullar›

a) T.C. vatandafl› olmak 

b) Türkiye’de bir üniversitede veya e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmak

c) Temel veya klinik nörobilim alan›nda kurumunda uygulanmayan yeni bir 

tekni¤i ö¤renmek veya bir araflt›rma yapmak amac›yla k›sa süre yurt 

d›fl›nda çal›flmay› amaçlamak

d) Bu programdan son üç y›l içinde yararlanmam›fl olmak

e) Araflt›rmac›n›n 37 yafl›n alt›nda olmas›

f) Ayn› amaçla baflka bir burs almamak

g) Araflt›rman›n yürütülece¤i kuruluflça davet edilmifl olmak

h) Planlanan çal›flmada kullan›lacak yabanc› dili, araflt›rmay› yürütebilecek 

düzeyde bildi¤ini belgelendirmek

i) TÜB‹TAK-Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i (BAD) Seyahat ve E¤itim Bursu 

baflvuru formunun ve TÜB‹TAK Özgeçmifl formunun eksiksiz olarak

doldurulmas› ve 7 kopya olarak afla¤›da belirtilen baflvuru adresine iletilmesi

j) Proje bitiminde kesin raporu afla¤›daki baflvuru adresine sunmak

k) Belirtilen süre içinde raporlar›n› sunmayanlar›n bu burs/destek/teflvik 

programlar›ndan birine daha sonra yapacaklar› baflvurular kabul edilmez

l) Burs/destek/teflvik programlar›ndan ancak birine baflvuru yap›labilir

‹letiflim Bilgileri: 

TÜB‹TAK-Bilim Kurulu Sekreteryas›/Atatürk Bulvar›/No:221/06100/Kavakl›dere/Ankara

Tel: 0312 426 02 38/Faks: 0312 427 26 72

URL: http://www.bad.org.tr/bursveoduller2004.aspx

Yay›n Teflvik Program›

1. TÜB‹TAK-BAD Yay›n Teflvi¤i

(Janssen-Cilag taraf›ndan 2,2 Milyar TL ile desteklenmifltir)

2. TÜB‹TAK-BAD Yay›n Teflvi¤i

(Glaxo-Smith-Kline taraf›ndan 1.5 Milyar TL ile desteklenmifltir)

Baflvuru Koflullar›

a) Araflt›rman›n temel ya da klinik nörobilim alan›nda gerçeklefltirilmifl ve son 

3 y›l içinde yay›na kabul edilmifl olmas›

b) Araflt›rman›n yay›nlanm›fl/yay›nlanacak tam metni

c) Araflt›rmac›n›n özgeçmifli ve yay›n listesi

d) TÜB‹TAK-Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i (BAD) Bilimsel Yay›nlar› Teflvik Program› 

baflvuru formunun ve TÜB‹TAK Özgeçmifl formunun eksiksiz olarak 

doldurulmas› ve 7 kopya olarak afla¤›da belirtilen baflvuru adresine iletilmesi

e) Çal›flmay› birden fazla araflt›rmac› gerçeklefltirmiflse, çal›flman›n as›l 

yürütücüsü ya da yürütücüleri bu programa baflvurabilir. Bu durumda di¤er 

araflt›rmac›lar›n bu programa baflvuru hakk›n› baflvuru sahibine devrettiklerini

ve araflt›rmac›n›n bu programa baflvurusunu onaylad›klar›n› bildiren bir belge 

baflvuru dosyas›na eklenmelidir.

f) Burs/destek/teflvik programlar›ndan ancak birine baflvuru yap›labilir

Proje Destek Program›

1. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Pfizer taraf›ndan 7 Milyar TL ile desteklenmifltir)

2. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Boehringer-Ingelheim taraf›ndan 5.25 Milyar TL ile desteklenmifltir)

3. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Lundbeck taraf›ndan 5 Milyar TL ile desteklenmifltir)

4. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Wyeth taraf›ndan 5 Milyar TL ile desteklenmifltir)

5. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Novartis taraf›ndan 5 Milyar TL ile desteklenmifltir)

6. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(AstraZeneca taraf›ndan 3 Milyar TL ile desteklenmifltir)

7. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Lilly taraf›ndan 3 Milyar TL ile desteklenmifltir)

8. TÜB‹TAK-BAD Proje Deste¤i

(Roche taraf›ndan 3 Milyar TL ile desteklenmifltir)

Baflvuru Koflullar›

a) Projenin Türkiye’de bir üniversite veya e¤itim hastanesi bünyesinde 

yap›lacak olmas›

b) TÜB‹TAK-Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i (BAD) Proje Önerisi formunun ve 

TÜB‹TAK Özgeçmifl formunun eksiksiz olarak doldurulmas› ve 7 kopya 

olarak afla¤›da belirtilen baflvuru adresine iletilmesi

c) Deney hayvanlar›n›n kullan›ld›¤› durumlarda ve klinik araflt›rma projeleri için

Etik Kurul onay›n›n en geç 26 Aral›k 2004 tarihine kadar afla¤›daki baflvuru

adresine iletilmifl olmas›

d) Proje bitiminde kesin raporu afla¤›daki baflvuru adresine sunmak

e) Çal›flma yay›nland›¤›nda teflekkür bölümünde deste¤in belirtilmesi

f) Belirtilen süre içinde raporlar›n› sunmayanlar›n bu burs/destek/teflvik 

programlar›ndan birine daha sonra yapacaklar› baflvurular kabul edilmez

g) Burs/destek/teflvik programlar›ndan ancak birine baflvuru yap›labilir.

11
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e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME), Türkiye’de ulusal ölçüm
sisteminin oluflmas› ve ulusla-
raras› sisteme entegre edil-
mesi ihtiyac› do¤rultusunda,
1992 y›l› bafl›nda TÜB‹TAK Mar-
mara Araflt›rma Merkezi
(MAM) bünyesinde kuruldu.
UME, 1997 y›l›nda MAM’dan ay-
r›larak, TÜB‹TAK Baflkanl›¤›’na
ba¤l› bir enstitü halini ald›.

Ülkemizde metroloji çal›flmalar›

1875 y›l›nda, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun da aralar›nda bulundu¤u 17

ülke taraf›ndan imzalanan Metre

Konvansiyonu ile bafllad›. Bu dönem-

lerde yaflanan savafl nedeniyle metro-

loji çal›flmalar›na a¤›rl›k veremeyen

Türkiye, 1938 y›l›nda tekrar sisteme

dahil oldu. Türkiye’nin birinci sevi-

yede ulusal standartlar›n› oluflturma-

s› ve kendisine uluslararas› platform-

da sa¤lam bir yer edinebilmesi ise

UME’nin kurulmas›yla sa¤land›.

UME’nin amaçlar› flöyle 
s›ralanabilir:

w Ulusal ölçüm standartlar›n› oluflturmak 

ve uluslararas› izlenebilirli¤ini sa¤lamak; 

w Ülkemizde yap›lan ölçümleri güvence 

alt›na almak ve bilimsel ve teknolojik 

geliflimine katk›da bulunmak;

w Ölçüm teknikleri, kalibrasyon yöntemleri 

ve temel metroloji alanlar›nda uluslararas› 

düzeyde araflt›rma ve gelifltirme 

çal›flmalar›na kat›lmak;

w Yeni ölçüm teknikleri gelifltirmek;

w Metroloji konusunda uluslararas› 

kurulufllar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek;

w Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini 

art›rmak için gerekli Ulusal Metroloji 

Sistemi’ni kurmak 

w Uluslararas› ticarette karfl›lafl›lan teknik 

engellerin afl›lmas›nda Türk endüstrisine 

yard›mc› olmak

UME, 1994 y›l›nda, 5000 m2 kulla-

n›m alan›na sahip ilk binas› ve  24

adet laboratuvar› ile çal›flmalar›n›

h›zland›rd›. 2003 y›l› ortalar›nda,

27000 m2 kullan›m alan›na sahip

107 adet yeni laboratuvar içeren son

derece hassas ortam flartlar›na sahip

ve yüksek teknolojik özellikte sis-

temlerle donat›lm›fl yeni binas›na ta-

fl›nan UME böylece, 32000 m2’lik

kullan›m alan›, 30 ana laboratuvar›

ve 200’e yak›n uzman personeliyle

çal›flmalar›na ivme kazand›rd›.

UME Laboratuvarlar›, Mekanik Gru-
bu, Elektrik Grubu ve Fizik Grubu
bünyesinde toplan›yor. 

EML/EMC Laboratuvar › -Traktörün  E lektromanyet ik  Uyumlu luk  Ölçümler i

UUMMEE ULUSAL METROLOJ‹ ENST‹TÜSÜ 



13

Ayr›ca kurulufl aflamas›ndaki Kimya-

sal Metroloji Grubu ve ‹yonize Rad-

yasyon Grubu ile ölçümlerine yenile-

rini ekleyecek olan UME, laboratu-

varlar› ile test, ölçüm, e¤itim, dan›fl-

manl›k, cihaz yap›m›, ölçüm ve test

cihazlar› bak›m/onar›m› alanlar›nda

hizmet veriyor.

UME bu hizmetleriyle günümüzde

ülke ihtiyaçlar›n›n %60’›n› karfl›l›yor.

Yeni binas›nda kurulan ve büyüyen

laboratuvarlar› ile girece¤i yeni öl-

çüm alanlar› olan elektromanyetik

radyasyon, yüksek gerilim, yüksek

ak›m, s›v› debi, fiber optik, hassas

akustik, kimya, çevre, adli t›p, g›da,

biyoloji, doping kontrol ve iyonize

radyasyon ölçümleri  ile bu oran›

%95’e ç›karmay› hedefleyen UME,

sa¤lad›¤› h›zl› geliflme ile k›sa zaman-

da uluslararas› metroloji dünyas›nda

Türkiye’nin ad›n› duyurdu.

Kuruldu¤u günden bu yana, faaliyet

gösterdi¤i konularda dünyan›n en iyi

10 kuruluflu aras›nda yer almak ve

dünyadaki faaliyetlerde söz sahibi ol-

mak için uluslararas› çal›flmalara et-

kin flekilde kat›lmay› görev edinen

UME, metroloji konusunda uluslara-

ras› ve bölgesel birliklerin oluflmas›

konusunda etkin rol üstlendi. 1999

y›l›nda Kuzey Afrika ve Ortado¤u

Metroloji Enstitüleri Birli¤i’ni (ME-

NAMET) kuran ve Birli¤in baflkanl›-

¤›n› ve sekreteryas›n› yürüten UME;

Balkan, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta

Asya Metroloji Enstitüleri Birli¤i’nin

(BBCCMET) kurulmas› çal›flmalar›n›

da sürdürüyor.

Çal›flmalar›nda pek çok Avrupa ül-

kesinden daha iyi sonuçlar elde

eden UME, Avrupa Birli¤i üyesi ül-

kelerin metroloji enstitülerinden

oluflan Avrupa Metroloji Enstitüleri

Birli¤i’ne (EUROMET) tam üye ola-

rak, yapt›¤› çal›flmalarla Avrupa ül-

keleri aras›nda Türkiye’nin söz sahi-

bi olmas›n› sa¤lad›. 

Avrupa Analitik Kimya Laboratuvarla-

r› Organizasyonu (EURACHEM) ve

Uluslararas› Ölçme Konfederasyo-

nu’nun (IMEKO) da aktif üyesi olan

UME’nin uluslararas› ölçüm sistemi-

nin güvenilirli¤ini ve sistem içindeki

ulusal merkezlerin yapt›klar› ölçümle-

rin karfl›l›kl› olarak tan›nmas›n› sa¤la-

mak amac›yla 14 Ekim 1999’da;

CIPM(Comite International des Poids

et Mesures)/BIPM (Bureau Internatio-

nal des Poids et Measures) taraf›ndan

MRA(Karfl›l›kl› Tan›nma Anlaflmas›)

anlaflmas› imzaland›. Anlaflman›n et-

kin bir üyesi olan UME yapt›¤› ölçüm-

lerle; ABD, Avrupa Birli¤i, Japonya,

Avustralya, Kore, Güney Afrika ve

Rusya baflta olmak üzere 56 ülkenin

metroloji enstitüsü ve iki uluslararas›

organizasyon (International Atomic

Energy Agency-IAEA ve Institute for

Reference Materials and Measure-

ments-IRMM) taraf›ndan tan›n›yor.

Bu anlaflma kapsam›nda yap›lan dü-

zenlemelerle bir yandan her ülkenin

ulusal ölçüm standartlar› ile di¤er ül-

kelerin standartlar› aras›nda farklar

belirleniyor, öte yandan da her ensti-

tünün yapt›¤› ölçümün ve verdi¤i hiz-

metin di¤er enstitülere olan denklik

derecesi bilimsel olarak saptan›yor.

UME ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için 
URL: http://www.ume.tubitak.gov.tr 

Mekanik Grubu
w Kuvvet Ölçümleri Laboratuvar›

w Kütle Standartlar› Laboratuvar›

w Boyutsal Ölçümler Laboratuvar›

w Bas›nç Standartlar› Laboratuvar›

w Ak›flkanlar Mekani¤i Laboratuvar›

Elektrik Grubu
w Gerilim Standartlar› Laboratuvar›

w Empedans Standartlar› Laboratuvar›

Fizik Grubu
w Akustik Standartlar› Laboratuvar›

w Elektromanyetik Metroloji Laboratuvar›

w Manyetik Ölçümler Laboratuvar›

w S›cakl›k Standartlar› Laboratuvar›

w Optik Standartlar› Laboratuvar›

. e n s t i t ü l e r i m i z . . . e n s t i t ü l e r i m i z . . .

Boyutsa l  Ö lçümler  Laboratuvar › -Teoda l i t  ve  N ivo  Ka l ib rasyon  Düzene¤i  
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Avrupa Birli¤i 
Araflt›rma Bakan› 
‹stanbul’dayd›

Avrupa Birli¤i Araflt›rma Bakan›

Philippe BUSQUIN ile TÜB‹TAK

Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YE-

T‹fi, 26 Ekim günü ‹stanbul’da bir

araya geldi. Görüflmede Marmara

Araflt›rma Merkezi (MAM) Baflkan

Vekili Önder YET‹fi, MAM-Enerji

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mus-

tafa TIRIS, UME Müdürü Sermet

SÜER  ve MAM-Endüstriyel ‹liflki-

ler ve ‹fl Gelifltirme Müdürü Dr. Si-

bel SA‹N ÖZDEM‹R haz›r bulun-

du. Türkiye'nin Avrupa Birli¤i 6.

Çerçeve Program›’na kat›l›m›nda

yaflad›¤› sorunlar›n dile getirildi¤i

görüflmede BUSQUIN'in görüfl ve

önerileri al›nd›. 

Philippe BUSQUIN, AB Parlamen-

tosu’ndaki araflt›rma grubu üyeleri

ile birlikte y›lbafl›ndan sonra TÜ-

B‹TAK Gebze Kampüsü’nü ziyaret

etmeyi arzulad›klar›n› söyledi.

UMT‹K-2004, 
13-15 Ekim’de 
Antalya’da Yap›ld›

Uluslararas› 11. Makine Tasar›m

ve ‹malat Konferans› (UMT‹K-

2004), 13-15 Ekim günlerinde

Antalya’da yap›ld›.

TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof.

Dr. Ömer ANLA⁄AN, konferans›n

aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada,

Türkiye’nin bilim ve teknoloji po-

litikalar›n› anlatt›.

Yo¤un ilgi gören Konferansa Ma-

caristan, Hollanda, Tayvan, Suudi

Arabistan, Ürdün ve Güney Ko-

re’den bilim insanlar› kat›ld› ve

bildiri sundu. 

Ulusal ve 
Uluslararas› 
Bilimsel Toplant› 
Destek miktarlar› 

art›r›ld›

Fen ve sosyal bilimler alan›nda

ulusal ve uluslararas› bilimsel ifl-

birli¤ini art›rmaya yönelik olarak

düzenlenecek sempozyum, kongre,

kologyum, seminer, kurs ve yaz

okulu türündeki bilimsel toplant›-

lar› desteklemek amac›yla olufltu-

rulan “Ulusal ve Uluslararas› Bi-

limsel Toplant› Destekleme” prog-

ram›n›n destek miktarlar›, ulusal

toplant›larda 4 Milyar TL.den 10

Milyar TL’ye, uluslararas› toplant›-

larda ise 6 Milyar TL.’den 20 Mil-

yar TL’ye  art›r›ld›. 

Kimya ve Çevre

Enstitüsü Kuruldu

Marmara Araflt›rma Merkezi’nde

(MAM) 1996 y›l›nda kurulan

Enerji Sistemleri ve Çevre Araflt›r-

ma Enstitüsü (ESÇAE) ile Malze-

me ve Kimya Teknolojileri Araflt›r-

ma Enstitüsü (MKAE)’de, Kimya

Teknolojilerinin bölge sanayii ve

Türkiye aç›s›ndan önemi do¤rul-

tusunda, mevcut bilgi ve altyap›

olanaklar› da göz önüne al›narak

de¤ifliklikler yap›ld›.

Bu çerçevede, Çevre ve Kimya Bi-

rimlerinin 1996 y›l›ndan önce de

proje baz›nda birlikte faaliyet gös-

terdi¤i bilindi¤inden ve eleman,

bina, laboratuvar altyap›lar›n›n or-

tak kullan›ma uygunlu¤undan, bu

iki birimin birlefltirilerek Kimya ve

Çevre Enstitüsü (KÇE) ismiyle ye-

niden yap›land›r›lmas›na karar ve-

rildi. Enstitü Müdürlü¤ünü veka-

leten Doç. Dr. Mustafa TIRIS’›n

yürütmesi kararlaflt›r›ld›.

Mevcut Enerji Sistemleri ve Çevre

Araflt›rma Enstitüsü (ESÇAE) ile

Malzeme ve Kimya Teknolojileri

Araflt›rma Enstitüsü (MKAE) isim-

leri de bu yeni yap›lanmaya para-

lel olarak; Enerji Enstitüsü (EE) ve

Malzeme Enstitüsü (ME) olarak

de¤ifltirildi.

k›sa k›sa...



Yaflamöyküsü 
dizisinin sekizinci
kitab› “Charles
Darwin: Evrim 
Devrimi” 
okuyucusuyla 
bulufluyor

Darwin’in çal›flmalar›n› ve bu çal›fl-

malar› kuflatan temel bilgileri özet-

leyen “Charles Darwin: Evrim Dev-

rimi” Kas›m ay› ortalar›nda okuyu-

cusuyla buluflacak. Darwin’in yafla-

m›n› anlatan “Charles Darwin: Ev-

rim Devrimi”, Rebecca STEFOFF

taraf›ndan kaleme al›nd›.

Charles Darwin; befl y›l süren bir

gemi yolculu¤u ve çal›flma odas›n-

da geçirdi¤i y›llar›n ard›ndan

1858’de yay›nlad›¤› Türlerin Köke-

ni adl› eseriyle, bilim tarihinde en

çok tart›fl›lan yazar olarak biliniyor.

Türkçeye ‹nci KALINYAZGAN ta-

raf›ndan kazand›r›lan kitap, 3 mil-

yon TL. bedelle sat›fla sunulacak.

“Türkiye’de 
Botanik Tarihi
Araflt›rmalar›” ile 
“Piramitleri Kim
Yapt›?” kitaplar›  y›l
bitmeden 
okuyucusuyla 
buluflacak

Akademik Dizi’nin üçüncü kitab›

“Türkiye’de Botanik Tarihi Araflt›r-

malar›”, Yurdumuzda yetiflen bitki-

lerin tan›nmas› için yap›lan araflt›r-

malar›n geçmifline ›fl›k tutuyor ve

Türkiye’de botanik ö¤retiminin ge-

liflim sürecini aktar›yor. Temel bafl-

vuru eseri niteli¤inde olan ve Asu-

man BAYTOP imzal› kitap, 20 mil-

yon TL fiyatla sat›fla sunulacak. 

“Piramitleri Kim Yapt›” ise, gör-

kemli piramitleri; günümüze ka-

dar korunan mumyalar›; Nil bo-

yunca s›ralanan yerleflim yerleri,

de¤iflik al›flkanl›klar› ve ilginç k›-

yafetleriyle Eski M›s›rl›lar›n gün-

lük hayatlar›n› anlat›yor. Bu uzak

uygarl›¤› yak›ndan tan›mak iste-

yenlerin be¤enisine sunulacak

olan Kitap, Jane CHISHOLM ve

Struan REID taraf›ndan haz›rland›.

3 milyon TL ile sat›fla sunulacak

olan kitab› Özlem ÖZBAL dilimize

çevirdi.

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›’na 3 kitap 
daha ekleniyor
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