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Karar No : 97/06 

Karar Konusu : Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Araştırmaların 
Desteklenmesi ve Teşviki 

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : TÜBİTAK, TÜBA, YÖK 

Gelişmeler : 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destekleme Kurulu (SBB), Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu'nun 25 Ağustos 1997 tarih ve 3. Toplantısında alınan; “Ülkemizdeki sosyal ve beşeri 
bilimler alanındaki araştırmaları desteklemek ve bu alanda çok daha fazla araştırma yapılmasını 
teşvik etmek üzere, proje seçimi açısından YÖK ve TÜBA, bu projelere ayrılacak destek fonunun 
yönetimi açısından ise TÜBİTAK temsilcilerinin katılacağı bir kurul oluşturulacaktır. Bu alana 
verilecek destek için, TÜBİTAK bütçesine, her yıl, gerekli ek ödenek konacak ve bu destek 
faaliyeti ile ilgili tüm idari ve mali işlemler de, TÜBİTAK usullerine göre yürütülecektir” kararı 
gereği, 10 Kasım 1999 tarihinde yapılan ilk toplantı ile faaliyetine başlamıştır. 2000 Yılı,   
1. Döneminden itibaren sosyal ve beşeri bilimler alanındaki projelere destek verilmektedir.  Proje 
önerileri yılda iki kez (Şubat ve Ağustos) kabul edilmektedir.   

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destekleme Kurulu’na (SBB) 2000 Yılı 1. Döneminden, 
2004 yılı I. Dönemine kadar (23.8.2004 tarihi itibariyle) toplam 171 proje önerisi yapılmıştır. 
Önerilen projelerden 55’i kabul, 113’ü red edilmiştir. Kabul edilen projelerden 24’ü halen 
yürütülmekte olup, 31’i sonuçlanmıştır. 3 adet proje önerisi halen değerlendirme sürecindedir. 

Önerilen projelerin yıllar itibariyle dağılımı ve bütçeleri şöyledir: 

                                                                                                            Desteklenen Tüm TÜBİTAK 
Yıllar          Önerilen         Red Edilen     Kabul Edilen      Kabul EdilenToplam        Araştırma Projeleri İçindeki  
                 Proje Say.        Proje Say.        Proje Say.        Bütçe (x Milyon TL.)                 Parasal Oranı (%) 
  2000            13                     7                         6                       436.883                                  3,28                        
  2001            68                   47                       21                       296.805                                  1,89 
  2002            36                   22                       14                       210.459                                  1,64 
  2003            40                   31                         9                       151.835                                  0,80 
  2004            14                     6                         5                       365.136                                  1,79 
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Karar No : 97/17 

Karar Konusu : Ulusal Havacılık ve Uzay Çalışmaları Konseyi’nin Kurulması 
ve Ulusal Uzay Politikasının Hazırlanması 

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : HKK, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TÜBİTAK 

TÜRKİYE UZAY ÇALIŞMALARI 

1990  DPT’nin önerisi ile TÜBİTAK bünyesinde, Ankara’da “Uzay Bilim ve Teknolojileri 
Komitesi"(UBİTEK) kuruldu. Komite, 1995’te son bulan faaliyetini 1991 yılından   itibaren 
Gebze’de TÜBİTAK-MAM da sürdürdü. UBİTEK, Türkiye’deki uzay bilim ve teknolojileri 
birikimini, bu  alanda görüş oluşturup politika belirleme yönünde değerlendiren; konuya 
ilişkin eğitim  çalışmalar ve incelemeler yapan/yaptıran bir platform görevi gördü.    

1993   BTYK tarafından kararlaştırılan “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” hedefleri  
kapsamında “uzay teknolojileri” öncelikli bilim ve teknoloji alanlarından biri olarak 
belirlendi.   

1994   TÜRKSAT 1B Haberleşme uydusu Fransız Aerospatiale firması tarafından yörüngesine 
yerleştirildi. 

1995  TÜBİTAK “Bilgi Teknolojileri Elektronik Araştırma Enstitüsü” (BİLTEN) uzay  uydu  
teknolojileri konusunu da AR-GE faaliyetleri kapsamına aldı. 

1996  TÜRKSAT 1C Haberleşme uydusu Fransız Aerospatiale firması tarafından yörüngesine 
yerleştirildi.  

1996 Astronomi ve Uzay bilimlerinde uluslararası çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk 
ulusal gözlemevi TÜBİTAK TUG Antalya’da kuruldu.  

1997   TÜBİTAK‘ın sekreterliğinde, konu ile ilgili tarafların katılımıyla “Ulusal Uzay ve Havacılık 
Konseyi” kurulması konusunda bir kanun tasarısı hazırlandı. 

1997    Haberleşme Yüksek Kurulu kararıyla “Türk Uzay Ajansı” adlı sürekli bir kurum 
oluşturulması çalışmaları  başlatıldı.   

1998   “Ulusal Uzay ve  Havacılık Konseyi” Kanun Taslağı TÜBİTAK tarafından Başbakanlığa 
sunuldu. 

1997   TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Avrupa Uzay Ajansı arasında uzay alanında muhtemel bir 
işbirliği anlaşması yapmak amacıyla ilk resmi temaslar başlatıldı. 

1998   İTÜ Uydu Yer İstasyonu ihalesi yapıldı.  

1999   TÜBİTAK bünyesinde “ulusal uzay bilim ve teknolojileri politikası ve stratejilerini” 
belirlemek üzere çalışmalara başlandı. 

1999 BTYK toplantısında, uzay bilim ve teknolojileri alanında izlenecek ulusal politikanın 
oluşturulması için, konuyla ilgili bütün tarafları bir araya getirmek ve gerekli çalışmaları 
başlatmak üzere TÜBİTAK görevlendirildi. 

1999   TÜBİTAK-BİLTEN, 2002 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan Mini Uydu için ihaleye 
çıktı. 

2000   Türkiye TÜBİTAK vasıtasıyla Avrupa Uzay Ajansı ile bir işbirliği antlaşması yapmak için 
resmi başvuruda bulundu.  
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2000 BTYK’nın TÜBİTAK’a verdiği görev ile, “Türkiye’nin Ulusal Uzay Politika Tasarısı İçin 
Genel Çerçeve” adlı bir doküman ülkemizdeki konuyla ilgili kuruluşlara görüşlerinin 
alınması yönünde gönderildi.  

2003 TÜBİTAK-BİLTEN mini uydusu Rusya’daki uzay fırlatma istasyonundan uzaydaki 
yörüngesine yerleştirildi ve çalışır duruma getirildi.  

2004  “Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 4 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı. (Kanun No:5150) 

2004  “Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun” 4 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. (Kanun No:5151) 

2004 “Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri 
Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”   
4 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. (Kanun No:5153) 

2004  Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde hazırlanan “Milli Uzay Politikası” 
taslağı Başbakanlığa sunuldu. Başbakanlıkça ilgili kurumların görüşleri istendi. 

2004  Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde hazırlanan “Türk Uzay Kurumu”   
Kanun taslağı çalışmaları kurumların görüşlerine sunuldu.   

2004  Türkiye Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı arasında “Dış uzayın sadece barışçı amaçlarla 
incelenmesi ve kullanımı” amacıyla hazırlanan işbirliği anlaşması Türkiye adına TÜBİTAK 
tarafından imzalandı. 
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Karar No : 2000/6 

Karar Konusu : Deprem Araştırmalarının Koordinasyonu 

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
DPT, TÜBİTAK, Üniversiteler 

Gelişmeler:  
17 Ağustos 1999 Marmara Bölgesi Depreminin ardından, depremle ilgili araştırma 

çalışmalarının koordinasyonu, Başbakanlık tarafından TÜBİTAK’a görev olarak verilmiştir. Daha 
sonra gerçekleştirilen 5. ve 6.  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantılarında, konu gündeme 
gelmiş ve bu alandaki koordinasyon görevinin TÜBİTAK tarafından yürütülmesi karara bağlanarak, 
bu çalışmalarda kullanılmak üzere 5 milyon dolar tutarında bir ödenek ayrılması öngörülmüştür 
(99/06 ve 2000/6 sayılı Kararlar). Bu ödeneğin tahsis edilmesi konusunun Yüksek Planlama Kurulu 
gündemine alınması önerisi 2001 yılında Başbakanlığa sunulmuşsa da bir sonuç alınamamıştır. 

Mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve bunların yeterli deprem güvenliğine 
kavuşturulması için ülkemiz koşullarına uygun metodolojiler geliştirilmesi konusunda, ABD, 
Yunanistan ve Makedonya’dan da çeşitli araştırmacıların katıldığı geniş kapsamlı iki NATO SfP 
(Barış için Bilim) projesi  başlatılmış ve bu projelerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla TÜBİTAK 
Araştırma Ünitesi kurulmuştur. NATO projelerinin desteklenmesinde kullanılan ulusal kaynak 
çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan ve TÜBİTAK proje destekleme ölçüleriyle 
çok büyük bütçeli olduğu söylenebilecek olan bu ünitenin giderlerinin, BTYK kararı uyarınca 
deprem araştırmalarına ayrılması beklenen kaynaktan karşılanması planlanmışsa da, ünite şimdilik 
TÜBİTAK kaynaklarından finanse edilmektedir. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü 
bünyesinde Kocaeli, Adapazarı, İstanbul Metropolitan alanının yanı sıra Marmara ve Doğu Akdeniz 
Bölgesini kapsayan projeler yürütülmektedir. “Marmara Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni 
Metodların Uygulanması” ve “Marmara Bölgesi ve İstanbul Metropolitan Alanındaki Deprem 
Riskine Yönelik Acil Gözlem Çalışmaları” başlıklı projeler bunlara örnek olarak verilebilir. 

Ulusal Deprem Konseyi  
Ulusal Deprem Konseyi 21 Mart 2000 gün ve 2000/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca 

deprem ile ilgili güncel konularda bilimsel tartışmalar sonunda ulaşılan uzlaşma sonuçlarının 
kamuoyuna duyurulması amacıyla oluşturulmuş ve ilk toplantısını 18 Mayıs 2000 günü yaparak 
çalışmalarına başlamıştır. Deprem konusuyla ilgili çeşitli alanlardan seçilen yirmi uzmandan oluşan 
ve bağımsız bir yapıya sahip olan Ulusal Deprem Konseyi’nin başlıca görevleri, (i) kamuoyuna 
güvenilir bilgi vermek, (ii) öncelikli araştırma alanlarını belirlemek, (iii) kamu yetkililerine 
danışmanlık yapmak ve (iv) etik konularıyla ilgili başvuruları değerlendirmek olarak 
tanımlanmıştır. Konsey, belirlenen görevler doğrultusunda 6 Mayıs 2002 tarihinde “Deprem 
Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi”ni yayımlamıştır. Sözkonusu raporda sunulan önerilerin ülke 
düzeyinde uygulamaya aktarılmasına yönelik olarak, ilgili tüm kuruluşların katılımıyla 12–13 
Haziran 2003’te bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Yılda en az dört kez toplanma zorunluluğu bulunan 
Konsey, toplam 23 toplantı yapmıştır ve 29 Aralık 2003’teki son toplantısında 20 üyesinin 10’unu 
yenilemiştir. 
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Karar No : 2001/1 

Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım 

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine 
Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA 

Gelişmeler: 
Altıncı Çerçeve Programı’na (6.ÇP) Katılım 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 6 Şubat 2003 tarihli toplantısından bugüne kadar, 
Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılımına ilişkin olarak TÜBİTAK, 24 Aralık 2001 
tarihli Yüksek Kurul toplantısının kendisine vermiş olduğu görevi doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan “Ulusal Koordinasyon Ofisi” ve ofiste görevli her biri 
değişik alanlardan sorumlu Ulusal İrtibat Noktaları’nın (UİN) katılımıyla, Altıncı Çerçeve 
Programı’nın ilgili taraflara tanıtımına yönelik Türkiye’nin birçok ilinde bilgi günleri (yaklaşık 120 
bilgi günü) gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgi günlerine, AB üyesi veya çerçeve programlarına 
önceden katılmış ülkelerden birçok yabancı uzmanın da katılımı sağlanmıştır. Bu etkinliklerin en 
kapsamlısı, Kasım 2002’de Brüksel’de düzenlenen “Altıncı Çerçeve Programı Açılış 
Konferansı”nın ulusal düzeyde bir benzeri olan ve 24-25 Nisan 2003 tarihlerinde, AB 
Komisyonu’ndan ve çeşitli ülkelerden birçok uzmanın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 
“Altıncı Çerçeve Programı Bilgi Günü” ve “Araştırma ve Teknoloji Geliştirme’de Avrupa ile 
Bütünleşme / Yarış İçinde Yeni Fırsatlar” başlıklı konferanstır. 

Bu toplantıların yanı sıra, her bir UİN AB Komisyonu tarafından büyük bölümü Brüksel’de 
düzenlenen “Ulusal İrtibat Noktaları” ve üyesi oldukları “Program Komitesi” toplantılarına katılım 
sağlamıştır. Bu toplantılarda AB Komisyonu tarafından ilgili alanda izlenecek politikalara ve 
yayımlanacak proje teklif çağrılarına yönelik önceden bilgi edinilmekte, karar alma sürecine 
katılınmakta ve bu sayede Türkiye’deki araştırmacılara çağrıların yayınlanması öncesinde bilgi 
iletilebilmektedir.  

Ulusal Koordinasyon Ofisi ile üniversite, araştırma kuruluşları ve diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasında iletişim kurmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından üniversite ve çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde “Altıncı Çerçeve Programı Koordinasyon Ofisi” 
olarak adlandırılabilecek bir yapılanmaya gidilmesi önerilmiştir. “Kurumsal İrtibat Noktası” olarak 
adlandırılan bu ofis sorumlularına Çerçeve Program ile ilgili bilgiler düzenli olarak aktarılmaktadır. 
Diğer taraftan, araştırmacılara doğrudan erişim sağlamak amacıyla her bir tematik alana yönelik e-
posta listeleri oluşturulmuştur. Tematik alan ile ilgili tüm gelişmeler bu listelerde yer alan 
araştırmacılara düzenli olarak iletilmektedir. Altıncı Çerçeve Programı’na yönelik yayımlanan web 
sayfasında (http://www.fp6.org.tr) da program ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. 

Bu çalışmaların yanı sıra Ulusal Koordinasyon Ofisi, diğer ülkelerin Ulusal Koordinasyon 
Ofisleri’nin de yer aldığı ve ülke çapında bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine yer verilen 15 
projeye katılım sağlamaktadır. Projelerin (Ulusal Koordinasyon Ofisi’ne düşen) toplam bütçesi 
yaklaşık 2 milyon Euro’dur. Bu projelerin en kapsamlısı Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından 
yürütülen TR-ACCESS projesidir. 3 yıl sürecek proje süresince Türkiye’deki AR-GE topluluğunun 
AB Çerçeve Programları’na etkin katılım sağlamalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri, özellikle KOBİ’ler olmak üzere, Çerçeve 
Program’a sanayi katılımını desteklemek ve bu amaçla 100 KOBİ’nin 6.ÇP’a katılımını sağlamak 



9

 
üzere 2500 KOBİ’ye erişim sağlamaktır. Bir diğer faaliyet kapsamında, araştırmacıların dolaşımını 
desteklemek üzere, 100 araştırmacıya destek sağlanacaktır. Altıncı Çerçeve Programı’nın önemli 
alanlarından biri olan Araştırmacıların Dolaşımı Programı (Marie Curie Bursları) kapsamında 
Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilecek bir başka proje ile ülke çapında “Mobility 
Center”lar oluşturulacaktır. 

Türkiye’nin, tam katılım sağlamış olduğu Altıncı Çerçeve Programı ve AB Çok Yıllı KOBİ 
Programı başta olmak üzere, AB programları ve ajansları çerçevesindeki etkinliklerini koordine 
etmek ve anılan programlara katılan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında etkin bir 
işbirliği oluşturarak, tüm paydaşların bu programlardan olabildiğince verimli biçimde 
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla, bir Kamu-Özel Kesim Ortaklığı (TURBO-PPP) 
oluşturulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜBİTAK, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye  Esnaf  ve  
Sanatkarları  Konfederasyonu (TESK) arasında 26 Mart 2003 tarihinde imzalanan protokol 
kapsamında Brüksel’de bir temsilcilik oluşturulmuştur. Protokolün temel amaçlarından biri de, 
ortaklaşa kurulan Brüksel Temsilciliği hizmet ve olanaklarının bu alandaki çalışmalarla ilgilenen 
paydaş kurum ve kuruluşların yararlanmasına açılmasıdır. Temsilciliğin resmi açılışı 25 Mart 2004 
tarihinde, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile Türkiye’den üst düzey yetkililerin 
katılımıyla, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan bir konferans ile gerçekleştirilmiştir. 

Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılan diğer ülke 
ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmalarını desteklemek amacıyla oluşturulan 
“Seyahat ve Toplantı Desteği Programı” kapsamında 2003 yılında 59, 2004 yılında 9 araştırmacıya 
seyahat desteği verilmiştir. Ayrıca, 1 Şubat 2003 tarihli Bilim Kurulu toplantısında alınan karar 
çerçevesinde, Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına proje 
önerisi sunmaya özendirilmeleri amacıyla, “Proje Önerisi Özendirme Ödülü” programı 
oluşturulmuştur. Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 araştırmacıya 600 milyar TL 
destek verilmiştir.  

Yapılan tüm bu bilgilendirme ve destek etkinlikleri sonucunda, Nisan 2004 itibariyle ülkemiz 
Altıncı Çerçeve Programı’nda 96 proje ve 128 ortak ile yer almaktadır.  

Programa katılım için ödenmesi gereken, yaklaşık 250 milyon Euro’luk katkı payının, 87 
milyon Euro’su ödenmiş olup, bu miktarın 26 milyon Euro’su AB hibelerinden karşılanmıştır. 

 

“eAvrupa+”, “eTürkiye” ve “e-Dönüşüm Türkiye” çalışmaları 
Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı'nın Kamu Yönetimi başlığı altındaki 22 nolu 

maddesinde, “e-Dönüşüm Türkiye” projesinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu proje ülkemizde 
bilgi toplumu politikalarının oluşturulmasında önemli bir yere sahip olan ve TÜBİTAK’ın etkin 
katılımı sağlanan “eAvrupa+ Girişimi” ve “eTürkiye” çalışmalarını temel almaktadır. 

Bu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak 
DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiş ve bu görevin yerine getirilmesi amacıyla DPT bünyesinde Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

TÜBİTAK, projeyle ilgili olarak oluşturulan “Danışma” ve (gerek görüldüğünde) “İcra” 
Kurulları’nda temsil edilmekte, aynı zamanda çalışma gruplarına katılım sağlamaya devam 
etmektedir. 
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Karar No : 2000/1 

Karar Konusu : Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji 
Belgesi’nin Hazırlanması 

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : TÜBİTAK, MSB/ARGE, DPT, DİE, TÜBA, TTGV 

Gelişmeler : 
13 Aralık 2000 tarihli Altıncı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında alınan 2000/1 

no’lu “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Stratejisi Hazırlanması” karar başlığı, 24 Aralık 2001 
tarihli Yedinci BTYK toplantısında “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji 
Belgesi’nin Hazırlanması” olarak değiştirilmiş; bu karar kapsamında “Vizyon 2023: Bilim ve 
Teknoloji Stratejileri Projesi”nin ise, 

 Teknoloji Öngörü 

 Ulusal Teknoloji Envanteri 

 Türk Araştırıcılar Envanteri 

 Ulusal ArGe Altyapısı  

alt projelerinden oluşmasına karar verilmişti.  

Yukarıda sıralanan 4 alt projeden Teknoloji Öngörü çalışması tamamlanmış olup, bu proje 
kapsamında Teknoloji Öngörü Panellerinin hazırlamış oldukları raporlar, yine bu çalışma 
kapsamında yapılmış olan geniş kapsamlı teknoloji sorgulaması (Delfi anketi) ile ilgili raporlar ve 
proje çalışmalarının sentezlendiği 3 ciltlik Teknoloji Öngörü Projesi sonuç raporları ile Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi’nin 17. versiyonu, ekli CD’de 
sunulmaktadır.  

Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi’ne ilişkin anket çalışması tamamlanmış olup, raporun 
yazımı devam etmektedir. Sözkonusu rapor Ocak ayındaki BTYK toplantısında sunulacaktır. 

Türk Araştırıcılar Envanteri Projesi, Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılarının 
nitelikleri, bilim dalları, araştırma konuları, katkıda bulunabilecekleri potansiyel araştırma dalları ve 
kurumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmeye yöneliktir. “Türk Araştırıcılar Envanteri Projesi”, 
yeni adıyla “Araştırıcı Bilgi Sistemi”nin (ARBİS) içerik çalışmaları tamamlanmış olup 2003 yılının 
son aylarında kayıt girişine başlanmıştır. 20 Ağustos 2004 itibariyle 7244 araştırmacı kayıtlarını 
girmiş bulunmaktadır. Araştırmacıların dağılımı sektörel olarak şu şekildedir: Üniversite (5397), 
Kamu (1016), Özel (757), KİT (19), STK (37). Sürekli güncellenen sistem yukarıda belirtilen 
amaçlara uygun olarak çalışır durumdadır. Yıl sonuna kadar bu sayının 10.000’i aşması 
beklenmektedir. 

Ulusal AR-GE Altyapısı ülkemizde araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarına yönelik 
kullanılan makine, teçhizat, sistem stoğu ile AR-GE proje birikimi veri tabanını oluşturmak ve 
sürekli güncellemek amacıyla tasarlanmıştır. Yeni adıyla “Türkiye AR-GE Altyapısı Bilgi 
Sistemi”nin (TARABİS) içerik ve test çalışmaları tamamlanmış olup, 2004 yılı Ağustos ayında 
kullanıma açılmıştır. Ülkemizde bulunan AR-GE çalışmalarına yönelik makine, teçhizat, sistem 
stoklarının nitelik, yer ve kapasiteleri, bu potansiyelin kullanılabileceği endüstri iş kolları ve yapılan 
çalışmalar sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler hakkında kodlanmış bilgiyi içeren sistem tüm 
sektörlere açıktır. Sistem ayrıca ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarında, AR-GE laboratuvarları 
ile endüstri kuruluşları arasındaki işbirliğini ve iletişim ortamını sağlayacak şekilde planlanmıştır. 
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Karar No : 2004/1 

Karar Konusu : Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı      
2005-2010 

Sorumlu Kuruluşlar 
İlgili Kuruluşlar 

: 

: 

TÜBİTAK ve DPT 

İlgili Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar,  
Sivil Toplum Kuruluşları 

Gerekçesi: 

AR-GE ve bilim ve teknoloji faaliyetleri belirli bir katma değer ve refah etkisi yaratmak üzere 
desteklenmesi gereken, hem ekonomik, hem de sosyal hayatın temel bir alanını oluşturmaktadır. 
Ülkemizde bu alanda kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları önemli aşamalar 
kaydetmişlerdir. 

Ancak AR-GE alanında ulusal önceliklerin net olarak ortaya konmaması, amaçlar ve hedefler 
konusunda farklı algıların olması ve yürütülen faaliyetlerin kamu, özel sektör ve üniversite 
bağlantılarının bütünleşik bir şekilde tanımlanmaması sonucu, ülkemizin hala dünyada hak ettiği 
yerde olmadığı da açıktır. 

Bu nedenle bundan sonra bilim, teknoloji ve AR-GE çalışmalarının, ülkemizin refahını 
artırmak, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak, rekabet gücünü geliştirmek ve bilim ve 
teknolojiyi halkımıza benimsetmek amaçlarına odaklanması gereklidir. 

Bu amaçlara ulaşmak için ise, AR-GE faaliyetlerinin sonuç ve performans odaklı olarak 
tasarlanması ve yürütülmesi gereklidir. Bu, aynı zamanda kamu yönetiminde, sosyal ve ekonomik 
planlamada ve kamu mali yönetiminde yürütülen performans odaklı çalışmaların doğal bir 
gereğidir.  

Dolayısıyla, genel bir bilim ve teknoloji stratejisi belirlenmesi ve ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarca takip edilmesi, ülkemizin gerek insan kalitesi, gerek yaşam kalitesi, gerekse üretim 
kalitesi açısından elzemdir.  

Kararlar: 

1.  BTYK’nın 2000/1 sayılı kararı gereğince çalışmaları yürütülen “Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi’nin Hazırlanması” (Vizyon 2023) çalışması ile ilgili 
bilgi alınmıştır. TÜBİTAK’ın, kalkınma planları ve yıllık programlar ışığında Vizyon 2023 
çalışmasını değerlendirip, BTYK’ya üye olan kurumların resmi görüşlerini alarak nihai hale 
getirdikten sonra, Mart 2005’te yapılacak olan BTYK toplantısında onaya sunmasına karar 
verilmiştir. 

2. TÜBİTAK’ın bu çalışmanın nihai hale getirmesini takiben ve bu çalışmaya dayanarak, 2005-
2010 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 
hazırlayıp, BTYK’ya sunmasına karar verilmiştir. 
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3.  Bu Uygulama Planı hazırlanırken gözetilecek unsurlar olarak;  

a. Temel amaçların;  

 Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek  

 Toplumsal sorunlara çözüm bulmak  

 Ülkemizin rekabet gücünü artırmak  

 BT kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak  

olmasına; 

b. Temel ilkelerin;  

 Stratejik yaklaşım  

 Sonuç odaklılık  

 Kamu-özel sektör işbirliği  

 Etkinlik  

 Katılımcılık 

 Hesap verebilirlik 

 Yetki ve görevler arasında uyum 

 Esneklik 

olmasına; 

c. Ana hedeflerin; 

 AR-GE’ye olan talebi artırmak  

 Bilim insanı, mesleki ve teknik eleman sayısını ve niteliğini artırmak 

 AR-GE harcamalarının GSYİH içindeki payını artırmak 

olmasına karar verilmiştir.  

4. Ülkemizdeki AR-GE harcamalarının GSYİH içindeki payının 2010 yılına kadar %2’ye 
yükseltilmesi için gerekli ek kamu kaynaklarının 2005 Yılı Bütçesi ile başlayarak tahsis 
edilmesine karar verilmiştir. 

5. Ülkemizdeki tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının 2010 yılına kadar 40.000 kişiye 
ulaşmasının ve mesleki ve teknik ara eleman sayısının orantılı olarak artırılmasının bir hedef 
olarak belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için gereken tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 
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Karar No : 2004/2 

Karar Konusu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantı Takvimi  
2005-2010 

Sorumlu Kuruluş 

İlgili Kuruluşlar 

: 

: 

TÜBİTAK 
BTYK Üyesi Kurum ve Kuruluşlar 

Karar Taslağı: 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2005-2010 yılları arasında Mart ve Eylül aylarının ilk 

haftalarında düzenli olarak toplanmasına ve toplantıların kesin tarihlerinin Şubat ve Ağustos ayları 
içerisinde belirlenmesine karar verilmiştir. 
 


