
4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

4.1. Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

MAM’ın Misyonu
Türkiye’nin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda

bulunmak.

MAM’ın  Vizyonu

Uygulamalı araştırmalar alanında, dünyanın önder bilim ve teknoloji merkezleri içersinde yer
almak.

MAM’ın Temel Görevleri

MAM, milli kalkınma hedeflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlarında öncelikle

Türk Sanayiinin ihracata yönelik rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırma yapmak, araştırma

sorunlarını ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yardımcı olmak ve bu çözümlerin

uygulanmasını temine çalışmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede MAM’ın temel

görevleri aşağıda verilmiştir:

 Sanayi sektörü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan konularda, öncelikleri ülke

gereklerine uygun biçimde saptayarak, yeni malzeme, ürün, proses, yöntem, teknolojik sistemler

ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan, ürün, proses ve

sistemleri geliştirmek; teknoloji transferi yoluyla ülkemize ithal edilen teknolojilerin, ülke koşul ve

olanaklarına uygunluğunu araştırmak, yeterli olmayanların uygun hale getirilmesini sağlamak ve

gerektiğinde bu işleri sözleşmeli olarak yapmak ve/veya yaptırmak,

 Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayicilere

duyurmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni bir malzeme, ürün veya prosesin üretim

safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri saptamak, gerektiğinde pilot

tesisler kurmak,

 Uygulamalı müspet bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve teknolojik araştırmaların

gerektirdiği temel bilim sorunlarını çözmek üzere temel araştırmalar yapmak, gelecekte

karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak; bu amaçla

üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

 Üretim ve üretim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında

danışmanlık yapmak; proses malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine,

malzeme ve ürünlerin özelliklerinin saptanması ve kontrolüne, programlama  ve bilgi işlem

çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem analizi yapmak,



 Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel

toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Araştırma Geliştirme Fuarı düzenlemek veya katılmak.

2002 Yılı Hedefleri ve Gerçekleşme Durumları

MAM kendisini “Türk Sanayiinin uluslararası rekabet gücünü ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini

artırmaya yönelik olarak sözleşmeli ve stratejik araştırmalar yapan uygulamalı ve müşteri odaklı bir

araştırma merkezi”  olarak tanımlamaktadır. Bu çerçevede belirlenen 2002 yılı Çalışma Programı

kapsamında faaliyetlerine yön veren MAM’ın  2002 yılı hedef gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir:

 “2002 Yılı Sonuna Kadar ISO 9001:2000 Belgesini Almak” hedefine uygun olarak, 2002 yılı Mart

ayı sonunda SGS Süpervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. tarafından BTAE, ESÇAE,

MKTAE, YDBAE ve TEKSEB ve Teknopark Müdürlüğü’nde yapılan tetkikler sonunda tüm MAM’ı

kapsayacak şekilde ISO 9001 belgesi alınmıştır.

 “2003 Yılında “Ulusal Kalite Ödülü”ne Aday Olmak” hedefi kapsamında Ocak 2002’den itibaren

EFQM İş Mükemmelliği Modeli’ne dönük çalışmalar başlatılmış ve  “KALDER Kalite Ödülü

Başvuru Kitapçığı” hazırlanmıştır.

 Özyeterlilik hedefleri kapsamında, MAM’da son iki yıldır sürdürülmeye çalışılan etkin iş geliştirme

ve tanıtım faaliyetlerinin sonuçları 2002 yılı sonu itibariyle hissedilmeye başlanmıştır. 2000 yılında

başlatılan AR-GE projelerinin  sayısı 46 iken bu sayı 2001’de 69, 2002’de ise 91 olarak

gerçekleşmiştir. 2001 yılında bağıtlanan projelerin toplam bedeli 7.488.000 USD iken, 2002’de bu

bedel 17.850.000 USD’ye yükselmiştir. Aşağıdaki tablodan 2002 yılı özyeterlilik hedefleri ve

gerçekleşme durumları enstitü bazında görülmektedir:

      Tablo 7. 2002 Yılında  Hedeflenen ve Gerçekleşen Özyeterlilik Oranları (%)
2002

Hedef Gerçekleşme
BTAE 73 57
ESÇAE 36 60
GBTAE 26 37
MKTAE 45 18
YDBAE 34 27
MAM 49 39

 Aşağıda “2002 Yılı Çalışma Programı” kapsamında belirlenen hedefler ve bu hedeflerin

gerçekleşme bilgileri görülmektedir:



      Tablo 8. Proje/ Sözleşmeli Endüstriyel Teknik Destek Hizmetleri (ETDH)
PROJE/HİZMET TÜRÜ 2002 YILI 2002 YILI
 YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENEN YÜRÜTÜLEN
İÇ DESTEKLİ* PROJELER 9 9
DIŞ DESTEKLİ PROJELER 80 161
    SÖZLEŞMELİ 67 125
    ÖZEL NİTELİKLİ** 13 36

SÖZLEŞMELİ ETDH 26 35

*2002 yılı ile karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2001 yılı için MAM projeleri iç destekli olarak kabul edilmiştir.
** Özel Nitelikli Proje : Destekleyici kurum ya da kuruluşlarca önceden belirlenen ve/veya duyurulan koşul ve
yükümlülükler kabul edilerek alınan ve yürütülen projelerdir.

Tablo 9. Proje / ETDH Çıktıları
2002 YILI HEDEFLENEN 2002 YILI GERÇEKLEŞEN

 Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam
Makale (SCI)*    0 62 62
Makale (Diğer)**    15 5 20
Makale (Toplam) 31 34 65 15 67 82
Teknik Rapor 125 27 152 258 27 285
Kitap 11 - 11 4 0 4
Yayın Toplamı*** 167 61 228 277 94 371
Bildiri 40 34 74 103 54 157

Patent Başvurusu 1 1 2 2 0 2
Royalty Anlaşması 0 0 0 0 0 0

Ürün   34 69

* Science Citation Index (SCI)'da yer alan dergilerde yayımlanan makalelerdir.
** Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerdir. 2002 yılı Çalışma Programı kapsamında
belirlenen makale hedeflerinde SCI ayırımı yapılmamıştır.
*** İlgili dönemde basılmış yayınlardır.

       Tablo 10. Patentler
 2002 YILI HEDEFLENEN KURULUŞTAN BUGÜNE
 Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam
BTAE 1 0 1 3 0 3
ESÇAE 2 0 2 7 0 7
GBTAE 0 0 0 0 0 0
MKTAE 3 0 3 26 0 26
YDBAE 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 6 0 6 36 0 36

       Tablo 11. Düzenlenen  Bilimsel  Etkinlikler
 2002 YILI HEDEFLENEN 2002 YILI GERÇEKLEŞEN
 Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam
Çalıştay 4 1 5 3 2 5
Seminer 2 - 2 26 1 27
Konferans 9 - 9 6 0 6
Eğitim 46 - 46 84 2 86



       Tablo 12. Araştırma Personelinin Toplam Personele Oranı
2002 YILI 2002 YILI

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN
ARAŞTIRMA PERSONELİ
(Enstitü Yönetici+Araştırmacı+Arş. Teknisyeni)

418 420
DESTEK PERSONELİ
(Birim Müdürleri+Destek Personeli) 318 273

TOPLAM 736 693

ARAŞTIRMA PERS./TOPLAM PERSONEL (%) 57 61

2002 Yılında Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler

Yürütülen Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri

MAM’da faaliyetlerini sürdüren enstitüler 2002 yılında hedefleriyle tutarlı olacak şekilde araştırma

ve geliştirme faaliyetlerinde dış destekli projelere ağırlık vermişlerdir. 2002 yılı içerisinde 91 dış

destekli proje başlatılmış; 79 dış, dört iç destekli proje tamamlanmış; iki dış, bir iç destekli proje iptal

edilmiş, toplam 161 dış destekli, dokuz iç destekli proje yürütülmüştür. Yürütülen uluslararası proje

sayısı 35’tir. Yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin özet bilgiler enstitü bazında

aşağıda verilmiştir:

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  (BTAE)

2002 yılı içerisinde yedi dış destekli proje başlatılmış, beş dış destekli proje tamamlanmış, altısı

uluslararası olmak üzere toplam 19 dış destekli proje yürütülmüştür.

 2003 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği adayı ülkelerin  "e-Avrupa+" kriterlerine uyması

gerektiğinden, Enstitü’de bu yönde çalışmalar ve yeni proje arayışları sürdürülmüştür. Bu

çerçevede akıllı kart adı altında e-topluma geçiş çalışmalarında alt yapı oluşturabilecek konular

araştırılmış; verilerin sağlıklı ve güncel bir şekilde toplanması ve hızlı kullanımı sağlayan “Akıllı
Veri Toplama” prototipi e-Avrupa+ kriterlerini karşılayacak çok amaçlı bir prototip olarak

geliştirilmiştir.

 Deprem konusunda ortaya çıkan ihtiyaç ve pazar olanakları değerlendirilerek, arama kurtarma

çalışmalarındaki verimliliği yüksek oranda artıracak bir proje üzerinde temel tasarımlar ve prototip

antenler hazırlanmıştır. Ayrıca, bir test ortamı oluşturmak amacıyla  arama modülü için işaret

işleme algoritmaları geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

 "Yazılım Kalite Odağı" olmak amacına yönelik çalışmalara Ekim 2002'den itibaren hız verilmiştir.

Yazılım Nitelik Güvencesi çalışmaları ile Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001:2000 çalışmaları

birleştirilmiştir.  2002 yılında yazılım niteliğine yönelik AQAP 150  belgesinin alınması  hazırlıkları

tamamlanmış ve  Milli Savunma Bakanlığı’na  başvuruda bulunulmuştur.



ENERJİ SİSTEMLERİ ve ÇEVRE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ESÇAE)

2002 yılı içerisinde 16 dış destekli proje başlatılmış, 18 dış destekli proje tamamlanmış, 11’i

uluslararası olmak üzere toplam 28 dış destekli proje yürütülmüştür.

 CEPA (Common European Priority Areas) Programı çerçevesinde,  "JP 16.01 Deniz Sistemleri

Entegrasyonu" , "RTP 16.06 Ağ Sistemleri İçin Yarı İletken Anahtarlama" ve  "RTP 16.02 Kara

Taşıtları Entegrasyonu" projeleri  tamamlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE ve Teknoloji

Daire Başkanlığı tarafından desteklenen "RTP 16.08: Yakıt Pilleri İçin Dizel Yakıt

Dönüştürücüsü",  “RTP 16.14 Yeni Yarı İletken Teknolojisine Dayalı Gemi Elektriği Dağıtım

Sistemi” ve “RTP 16.11 Ergimiş Karbonatlı Yakıt Pili Gemi Elektrik Üretim Sistemleri” projeleri

sürdürülmüştür.

 2001 yılında başlayan, NATO-SfP Programı tarafından desteklenen ve Türkiye’nin liderliğinde

Ukrayna, Almanya ve İngiltere tarafından yürütülen "Fotovoltaik Pil Teknolojisi" projesi çalışmaları

sürdürülmüştür.

 “United Nations Development Program” tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınmada Bilgi

ve İletişim”projesi 2002 yılında başlatılmış ve tamamlanmıştır. Çevre Bakanlığı tarafından

desteklenen “Kara Kökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Ege Bölgesi)” ve

“Hava Kirliliği Ölçümü ve İzleme Sistemleri” projeleri 2002 yılında başlamış ve tamamlanmıştır.

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersane Komutanlığı tarafından desteklenen “Su Altı Telefonu” ve

“Gölcük Tersanesi Komutanlığı TCG Salih Reis ve TCG Kemal Reis Gemileri Atıksu Arıtma Tesislerinin

Performans Değerlendirmesi ve İyileştirilmesi” başarıyla tamamlanmıştır. MSB AR-GE ve Teknoloji Daire

Başkanlığı tarafından desteklenen "Mevcut Deniz Mayınlarının Modernizasyonu" projesine ise devam

edilmektedir.

GIDA BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (GBTAE)

2002 yılı içerisinde 31 dış destekli proje başlatılmış; 17 dış destekli, bir iç destekli proje

tamamlanmış; iki dış destekli proje iptal edilmiş  ve biri uluslararası toplam 40 dış destekli, bir iç

destekli proje yürütülmüştür.

 Avrupa Birliği projesi “Improved Quality Management in the Euro-Mediterranean Fruits and

Vegetables Processing Industry” çerçevesinde ülkemizin üstlendiği iş paketi olan “Taze Meyve ve

Sebzede Muhafaza Yöntemleri (soğukta muhafaza, MAP ve CA)” konulu  ilk çalıştay MAM’da

başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 Türk Silahlı Kuvvetleri  Özel Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje

kapsamında  askeri rasyon paketlerinin kısıtlı üretimi yapılmıştır. Ayrıca dayanıklı ekmek paketi

üretimi yapılmıştır.



 Kara Kuvetleri Komutanlığı  Levazım Maliye Okulu Komutanlığı tarafından desteklenen “Acil

Rasyon, Müfreze Rasyon ve Pişmeye Hazır Rasyon Paketleri Prototip Üretimi”  konulu proje

çalışmaları sürdürülmüştür.

 Fındık ve fındık ürünlerinin raf ömürlerinin belirlenmesi ve uzatılması ; fındık işleme teknolojisinin

iyileştirilerek yeni fındık ürünleri üretilmesi ve  hasat/hasat sonrası işleme aşamalarında

aflatoksin riskinin minimum seviyeye indirilmesinin sağlanması  çalışmaları sürdürülmüştür.

Sürdürülen farklı başlıklardaki bu projeler Türk fındığının dünya pazarlarında değerini koruması

açısından büyük önem taşımaktadır.

MALZEME ve KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (MKTAE)

2002 yılı içerisinde 27 dış destekli proje başlatılmış; 26 dış destekli, iki iç destekli proje

tamamlanmış  ve toplam 51 dış destekli, dört iç destekli proje yürütülmüştür. Yürütülen uluslararası

proje sayısı 15’tir.

 MKTAE 2002 yılında Tofaş A.Ş. ile yaptığı ortak çalışmalar sonucu üç adet önemli ve öncü

nitelikli  proje başlatmıştır. Bunlar, “Araç Koltuğu Odak Danışmanlık Projesi”, “Kompozit Araç

Koltuk Çerçevesi Projesi” ve “Magnezyum Araç Koltuk Çerçevesi Projesi”dir.

 NATO destekli  “Zeolitik Katalizörlerin Üretimi” projesi kapsamında  Azerbaycan Bakü’de bulunan

rafineride “mazut” olarak adlandırılan ağır ürünün (resid) FCC (Fluid Catalytic Cracking)

ünitesinde kullanılmakta olan hammadde (“heavy gas oil”) ile karıştırılarak işlenebilmesi için özel

bir FCC katalizörü hazırlanmıştır.

 ÜNLÜER A.Ş. için iki ayrı proje kapsamında sırasıyla kaolin ve sodyum alüminat kullanılarak su

adsorplama özelliğine sahip Zeolit 4A üretimi gerçekleştirilmiştir.

 “Inkjet Yazıcı Mürekkebi Üretimi Projesi” kapsamında siyah renkli inkjet yazıcı mürekkep

formülasyonu belirlenmiş ve belirlenen beş adet ticari inkjet mürekkep laboratuvar çapında

üretilerek, baskı kalite çalışmalarıyla birlikte tamamlanmıştır.

 Burmag A.Ş. tarafından desteklenen  Magnezyum Projesi kapsamında çalışmalar sürmekte olup

Türkiye’de ilk kez basınçlı magnezyum döküm gerçekleştirilmiş ilk döküm parçaların mikroyapı

tanımlamaları yapılmıştır.

 Milli Savunma Bakanlığı AR-GE  ve Teknoloji  Daire Başkanlığı tarafından desteklenen “50  Adet

Kimyasal Harp Maddesi El Detektörü Geliştirme Projesi” başarıyla son aşamasına gelmiş

bulunmaktadır. Bu projeye paralel olarak benzer teknolojiler uygulanarak modern mayın tespit

sistemlerinde koku sensörü uygulamasının doğrulayıcı amaçla kullanımını amaçlayan bir proje

daha başlatılmıştır.  2002 yılında başlayan bir diğer önemli proje,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı



Gölcük Tersanesi tarafından desteklenen  “NBC Gemi Filtreleri ve Gemi Sensör Donanım

Projesi’dir.

YER ve DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YDBAE)

2002 yılı içerisinde 10 dış destekli proje başlatılmış; 13 dış destekli, bir iç destekli proje

tamamlanmış; bir iç destekli proje iptal edilmiş; toplam 23 dış destekli, dört iç destekli proje

yürütülmüştür. Yürütülen uluslararası proje sayısı ikidir.

 “Adapazarı Baseninde Geniş Açılı Sismik Kırılma/Yansıma Profili” projesi Tokyo Teknoloji

Enstitüsü’nün  desteği ile başlatılmış olup, başarı ile tamamlanmıştır.  “Marmara Denizi’nde Türk-

Fransız  Ortak SEISMARMARA Projesi, Sismolojik Gözlemleme ve Çınarcık-Pendik Sismik

Profili” projesi sonucunda Marmara Bölgesi’ndeki tektonik  problemlerin çözümüne ışık tutacak

önemli bilgiler elde edilmiştir. Bir başka uluslararası nitelikteki deprem araştırmalarına yönelik

proje ise “Türkiye-İsrail Sismolojik Ağ Kalibrasyonu” olmuştur. 2002 yılı içinde Dünya Bankası ve

Avrupa Birliği kaynaklarını kullanmak üzere üç adet, toplam bedeli 20 milyon USD olan proje

önerisi yapılmıştır. Bu projelerden Yalova ve Gümülcine Belediyeleri ile ortak yapılacak olan iki

yıllık proje imza aşamasına gelmiş olup, AB desteği ile yürütülecektir. İstanbul Büyük Şehir

Belediyesi’nin desteği ile yürütülmüş olan “Marmara Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni

Metotların Uygulanması” projesinde bölge hakkında önemli sonuçlar elde edilmiştir.

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ARMERKOM, Akustik Araştırmalar Grubu ve SHOD (Seyir

Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı) ile ortaklaşa yapılmış olan  “Sualtı Ortam Gürültüsü

Ölçümü ve Değerlendirmesi ve Deniz tabanı Sınıflandırması” projesinin ikinci aşaması başarıyla

tamamlanmıştır. ARMERKOM için 2002 içinde tamamlanan önemli bir başka proje ise “Uydu

Teknolojileri ile Denizüstü Platformlarının Teşhisi”dir.

 Deniz Kirliliği ve Ekotoksikoloji konusunda Balıkesir ve Kocaeli Valiliklerine, İstanbul Üniversitesi

ve İSKİ’ye projeler yapılmıştır. TÜBİTAK-YDABAG destekli “Deprem Sonrası İzmit Körfezi’ndeki

Kirlilik Boyutunun Tespiti” projesi başarıyla tamamlanmıştır.

 Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları bilgi toplumu olma yolunda gerçekleştirilmesi gereken

çalışmaların başında gelmektedir. “Bolu İli Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Katmanlarının Kurulması”

projesi Bolu Valiliği  için yapılmış kapsamlı bir projedir.

 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tüm Türkiye kıyılarını

kapsayacak şekilde kurmayı planladığı DGPS yayın istasyonlarının fizibilite etüdleri “DGPS

İstasyonlarının Kurulumunun Hazırlığı” projesi kapsamında tamamlanmıştır. Uzaktan algılama

konularını temel alan bir başka kapsamlı proje NATO ve MSB-ARGE kaynaklı “MSB-ARGE JP

9.11” projesi olup, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca GÜMSİS projesinin GPS

uygulamaları bölümünde Enstitü aktif görev almıştır.



Yürütülen Endüstriyel Teknik Destek ve Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri

Analiz, muayene, ölçme ve inceleme gibi endüstriyel hizmetler müşteri odaklı çalışma ilkeleri

doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu hizmetlerin MAM’ın AR-GE  yetenek ve kapasitesini sanayi

kuruluşlarına tanıtmada önemli faktörlerden biri olduğu gerçeğinden hareketle başlatılan akreditasyon

çalışmaları kapsamında faaliyetler ilgili enstitü ve birimlerimizde sürdürülmüştür.

2002 yılı boyunca  MAM’da gerçekleştirilen endüstriyel teknik destek hizmet (ETDH) sayısı

7.767’dir. Bu kapsamda en yoğun faaliyet gösteren enstitü GBTAE olup, bu enstitünün

gerçekleştirdiği ETDH sayısı 4.129’dur. Aynı kapsamda ESÇAE 1.966, MKTAE ise 1.642 adet ETDH

gerçekleştirmiştir. 2002 yılında endüstriyel hizmetler kapsamında elde edilen gelir 1.574 Milyar TL,

eğitim hizmetlerinden elde edilen gelir ise 185 Milyar TL’dir.

Yürütülen Etkinlikler Sonucunda  2002 Yılında Elde Edilen Sonuçlar

2002 yılı sonu itibariyle 62’si Science Citation Index (SCI)’da yer alan dergilerde yayımlanan

makaleler  olmak üzere 67’si uluslararası, toplam 82 makale, 27’si uluslararası 285 teknik rapor, dört

kitap yayımlanmış, 54’ü uluslararası 157 bildiri sunulmuştur.  Yıl içinde biri BTAE, ikisi ESÇAE ve üçü

MKTAE tarafından olmak üzere altı ulusal patent alınmıştır. Ayrıca ikisi uluslararası beş çalıştay, biri

uluslararası 27 seminer, altı ulusal konferans ve ikisi uluslararası 86 eğitim çalışması düzenlenmiştir.

Sözü geçen etkinliklerin toplam katılımcı sayısı 4.371’dir.

Rapor Döneminde Yürütülen Diğer Faaliyetler

İş Geliştirme ve Tanıtım  Faaliyetleri: 2001 yılında oluşturulan İş Geliştirme ve Tanıtım Kurulu

(İGTK) MAM adına yapılan ve yapılması gerekli görülen tüm iş geliştirme ve tanıtım faaliyetlerinin

eşgüdümünü sağlayan kurul olarak 2002 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür. MAM tarafından 2002

yılı içinde gerçekleştirilmiş olan iş geliştirme ve tanıtım faaliyetleri, görüşme/tanıtım sayısı, proje

teklifi/proje sözleşmesi sayısı, proje tekliflerinin gerçekleştirilme oranları, kurs, seminer ve endüstriyel

hizmetlerin sayısı bazında takip edilmiştir.

“Tanıtım Kampanyası” 9 Mayıs 2002 tarihinde bir basın toplantısı ile başlatılmıştır. MAM’da

sürdürülen projelerin sonucunda elde edilen yeni ürünlerin pazarlanmasına yönelik olarak 28

Temmuz 2002 tarihi itibariyle web sayfasında “Patent ve Pazarlamaya Hazır Ürünler” başlığıyla bir

bölüm oluşturulmuştur. Bu sunum sonucunda yazılı ve görsel medyanın ilgisinde önemli bir artış

olmuş ve MAM’ın 2002 yılında medyada yer alma sayısı 453 olarak gerçekleşmiştir.

AB 6. Çerçeve Programı Çalışmaları:  AB 6. Çerçeve Programı MAM için ayrı bir öneme

sahiptir. Bu programa katılım teknolojiyi geliştirmek ve bilgiyi üretime dönüştürmek için  bir fırsat

olarak kabul edilmektedir.  MAM tarafından 7 Haziran 2002  itibariyle  verilen İlgi  Beyanı (Expression

of Interest-EoI) sayısı 111’dir. Bu beyanların bir kısmı MAM tarafından hazırlanmış, bir kısmına ise

katılım sağlanmıştır. İlgi beyanlarının 73’ü “Bütünleştirilmiş Projeler”, 38’i ise “Mükemmeliyet Ağları”

içindir.



Bu önerilerin proje önerilerine dönüşebilmesi için MAM’ın uluslararası tanıtımı çalışmaları

yapılmış, araştırmacılar AB’ndeki proje gruplarına çok sayıda ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Brüksel’de

gerçekleştirilen açılış konferansına üst düzeyde bir katılım sağlanmış ve MAM tanıtımı yapılmıştır.

Yurtiçinde ise özel sektör kuruluşları çeşitli ortamlarda bilgilendirilmiş, KOBİ-EFOR ve TOSYÖV ile

yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde KOBİ’leri bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Mali ve Yönetim Bilgi Sistemleri Değerlendirme Projesi: Mevcut mevzuata uygun olarak

yürütülmekte olan muhasebe sistemine ek olarak, Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun bir

muhasebe düzeneği oluşturmak ve mevcut yönetim bilgi sistemini söz konusu düzeneğe uygun bir

biçimde iyileştirmek amacıyla Deloitte&Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve ilgili birimlerin katılımı

ile sürdürülen Mali ve Yönetim Bilgi Sistemleri Değerlendirme Projesi 2002 yılında tamamlanmıştır.

Destek Birimlerinin Organizasyon Analizi: MAM belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmek ve

çağdaş bir araştırma ve teknoloji merkezi olmanın tüm gereklerini yerine getirebilmek amacıyla  halen

faaliyetlerini sürdüren 13 destek biriminin organizasyon analizinin yapılmasına karar vermiştir.

Buradaki nihai hedef destek birimlerinin daha etkin çalışmasını  ve tüm gereksinimleri sağlayacak

şekilde yapılandırılmasını sağlamaktır.

ISO 9001:2000, Toplam Kalite Yönetimi, Akreditasyon ve ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Çalışmaları: ESÇAE ve MKTAE akreditasyon kapsamlarını belirleyerek çalışmaları

başlatmış ve MKTAE 20, ESÇAE 31 analizde akredite olarak  Aralık 2002’de akreditasyon belgesini

almışlardır.  YDBAE İyi Laboratuar Uygulamalarını başlatmıştır.

“2003 Yılı Sonuna Kadar Merkez’de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ve

Belgelendirilmesini Sağlamak” hedefiyle ilgili olarak, genel çalışma planı hazırlanmış ve gerekli

çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanmış ve sonuçlar raporlanıp üst yönetime sunulmuştur.

Ayrıca tüm çalışanlar sonuçlar  hakkında bilgilendirilmiş ve gerekli aksiyon planlarının hazırlanması

çalışmaları başlatılmıştır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çalışmalarına devam edilmiş, 44 adet çalışma sonucunda elde

edilen verilerden de yararlanarak “Kritik Müşteriden İş Kazanma Süreci” hazırlanmıştır.

CE işaretlemesi ve AB Yeni Yaklaşım Direktifleri konusunda çalışmalar yapılmış ve MAM’ın

onaylanmış kuruluş olabilmesi konusunun incelenmesine karar verilmiştir.

Performans Değerlendirme ve Geliştirme Programı ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Faaliyetleri: Toplam kalite anlayışı ile çalışarak ülkü,  görev ve hedeflerini gerçekleştirmeyi

amaçlayan MAM, kurumsal başarısının çalışanlarının işlerinde gösterecekleri başarıya bağlı

olduğunun bilinci içerisinde, 2002 yılı içinde performans yönetimine büyük önem vermiştir. Bu

çerçevede MAM kendi “Performans Değerlendirme ve Geliştirme Programını” (PDGP) hazırlamış ve

2002 yılında uygulamaya sokmuştur.  Bu çerçevede tüm yöneticiler aylık bazda kendilerine bağlı



personelin hedeflerine bağlı olarak faaliyetlerini ve performansını izlemiş ve bu bilgileri dokümante

etmiştir. Yıl sonu itibariyle belirlenen hedefler üzerinden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. MAM’ın

“İnsan Kaynakları Politikası ve Stratejileri” belirlenerek  20 Eylül 2002 tarihli Merkez Kurulu’nda kabul

edilmiştir.

Endüstriyel Geri Besleme Faaliyetleri: Müşteri memnuniyetini ölçmek, değerlendirmek ve

gereken iyileştirmeleri sağlamak amacıyla “Endüstriyel Teknik Destek Hizmetleri” ve “Endüstriyel

Proje Müşteri Memnuniyeti Araştırma Anketi” düzenlenmiştir. MAM Danışma Kurulu 4 Nisan 2002

tarihinde toplanmış, bu toplantıda tartışılan konular dikkate alınarak  bir  aksiyon listesi hazırlanmış

ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknopark Müdürlüğü Faaliyetleri: Türkiye’nin ilk Teknoloji

Serbest Bölgesi olan TEKSEB, 18 Haziran 2002 tarihinde düzenlenen bir törenle Devlet Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılmıştır. Teknoloji Serbest Bölgesi ve

Servis Alanları’nın yaklaşık   200.000 m2 lik altyapı inşaat işleri TEPE İnşaat A.Ş. tarafından

tamamlanmıştır.   TEKSEB İş Planı, Dünya Bankası tarafından onaylanarak kabul edilmiş ve 2 Şubat

2002 tarihli TÜBİTAK Bilim Kurulu toplantısında TEKSEB Yönetmeliği onaylanmıştır. TEKSEB’de

yeni kapalı alanlar yaratmak amacıyla yapılan 14.000 m2’lik kapalı alan ihalesini 16 Ağustos 2002

tarihinde AGE İnşaat ve Ticaret A.Ş. firması kazanmıştır. Firma, yapacağı inşaatlara ilişkin inşaat ve

temel üstü ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü’ne onaylatarak  Kasım ayında inşaat faaliyetlerine

başlamıştır.  TEKSEB’de yer almak için,  ikisi uluslararası şirket olmak üzere toplam 27 firma

başvurmuş ve 20 firma faaliyet ruhsatlarını almıştır.  Teknopark’tan ayrılan ve Teknopark başvuruları

uygun bulunan firmaların  katılımı ile Teknopark’taki toplam firma sayısı dörde ulaşmıştır. Teknoloji

Geliştirme Bölgesi’ne geçecek Teknopark firmaları ile beraber başvuruları uygun bulunan toplam 11

firmanın 600 m2’lik kapalı alan talepleri de  alınmıştır.

4.2. Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BİLTEN)

BİLTEN’in Misyonu

 Üniversite, kamu ve özel sektörün yeteneklerini birleştiren,

 Ülke sanayiinin teknoloji tabanının değişmesine, gelişmesine yönelik bilgi ve teknoloji üreten,

 Uluslararası projelerde etkin olarak yer alan,

 Mevzuat, politika, standart geliştirme/oluşturma çalışmalarıyla sektöre yön veren,

bir AR-GE enstitüsü olmaktır.

      BİLTEN’in Vizyonu

Bilgi teknolojileri ve elektronik araştırma alanlarında, kamu yararı açısından stratejik önem

taşıyan belirli alt alanlara odaklanan, bütünleşik yaklaşımlar geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde

öncü, önalan, etkin ve söz sahibi bir çekim merkezi olmaktır.



BİLTEN’in Temel Görevleri

 Yurt içinde üretilecek komponent, cihaz, yazılım ve sistemlerin, gerektiğinde diğer kuruluşlarla

müşterek çalışarak, üretim prototipi ve ilk üretim aşamasına kadar bütün araştırma ve geliştirme

çalışmalarını yapmak, uygulama planlarını, seri üretim için lüzumlu teknik bilgi ve dokümanları

hazırlamak,

 Gerektiğinde araştırma ve eğitim kurumlarında tesisi ve işletimi güç olan araç ve gereçleri temin

etmek ve ülke araştırıcılarına açık olarak işletmek; araştırmalar için gerekli görülen alet ve

teçhizatı Enstitü içinde geliştirmek,

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının sistem tasarımı, seçimi, kullanımı, ürün geliştirme ve üretimi

konularında çıkabilecek teknik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

 Görev alanındaki araştırma sonuçlarının bilim ve sanayi dünyasına duyurulmasını sağlamak, ülke

içinde uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde, bu amaçla planlar yapmak.

2002 Yılı Hedefleri

 En az 10 ulusal, 10 uluslararası akademik yayın yapılması, bunlar arasında en az dördünün makale
olması.

 Uydu projesinin takvimine uygun şekilde ilerlemesi, sonuçlandırılması

 Yeni bir uydu projesi çalışması başlatılması.

 İki ürün için fikri mülkiyet hakları konusunda başvuruda bulunmuş olunması.

 “Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı” konusunda Enstitünün  bilgilenmesini sağlayarak ve en az iki
projede yer alacak duruma gelinmesi.

 Bilgi teknolojilerinde politika belirleme çalışmalarında etkin rolün sürdürülmesi.

 Araştırma ve hizmet gelirinin toplam bütçeye oranının en az %30 düzeyinde tutulması.

Yürütülen Önemli Projeler

Uydu Teknolojileri Transferi Projesi

Küçük Uydu Teknolojilerini öğrenerek, bu teknolojileri ülkemize kazandırmak için başlatılmış ilk

projedir. Proje kapsamında uydu üretimi için gerekli altyapı (temiz odalar, prototip laboratuarları, test

laboratuarları ve tasarım ofisleri) kurulmuştur. Ayrıca uydunun işletimi ve veri iletimi için BİLTEN’de

yer alacak bir adet sabit yer istasyonu yanında iki adet veri terminali kurulma aşamasındadır.

Proje Surrey Üniversitesi’nin (İngiltere) bir kuruluşu olan SSTL şirketi ile birlikte

gerçekleştirilmektedir.



Uydu tasarımı ve üretimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak amacı ile BİLTEN mühendisleri

uydu teknolojilerinin çeşitli alanlarında eğitim almış, uydunun tasarım ve üretiminde görev

yapmaktadırlar.

Bu proje kapsamında GEZGİN ve ÇOBAN isimli iki faydalı yük BİLTEN tarafından üretilmiş ve

uyduya takılmak üzere İngiltere’ye gönderilmiştir.

MSB Uzay AR-GE Projesi

Projenin amacı, TSK’nin; keşif, erken ihbar-ikaz, komuta-kontrol amaçlı haberleşme uyduları ve

ilgili yer sistemlerine ilişkin ihtiyaçlarının bilimsel olarak tanımlanması, mevcut sistemlerle

entegrasyon esaslarının belirlenmesi, ihtiyaçlara uygun olarak optimize edilmesi konularında, mevcut

kabiliyetler ile yakın dönemde olan/olabilecek teknolojik gelişmeleri irdelemektir.

MPEG-7 Standardı Uyumlu Sayısal Görüntü ve Video İdare Sistemi (Video Management
System) Tasarım Ve Gerçeklemesi Projesi

Projenin amacı her tip video bilgisinin kaydedilerek sayısal ortamda arşivlenmesini, ve MPEG 7

standardı temel alınarak oluşturulacak veritabanında kullanıcıların benzerlik sorgulaması yapmasını

mümkün kılacak bir sistem tasarımı ve gerçeklemesidir.

SPK ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Projesi

E-imza ve e-kimlik teknolojileriyle desteklenerek web tabanlı olarak gerçekleştirilen, SPK ve

aracı şirketler arasındaki veri aktarımını sağlayan bir uygulama projesidir.

Pişirme Amaçlı Endüksiyon Ocağı Sürücüsü Geliştirilmesi Projesi

Mevcut endüksiyon ocağı örnekleri incelenerek ürünün özelliklerinin tanımlanması, bu

tanımlamaya uygun devrelerin geliştirilmesi ve bir prototip hazırlanması projesidir.

Güvenlik Amaçlı Yüz Tanıma Projesi

Eşkal tanımayı amaçlayan GAYE (Güvenlik Amaçlı Yüz Eşleme) projesinde fotoğraflardan ya da

video kayıtlarından alınan görüntüler, bilgisayar veri tabanına daha önce kaydedilmiş görüntülerle

karşılaştırılmakta ve eşleme yapılmaktadır.

Balistik Kayıt Ünitesi Geliştirme Projesi

Özel biçimde yerleştirilmiş ve obje posizyonu bilgisayarla kontrol edilen bu delil tarama

sisteminde objelerin stereo görüntüleri alınmakta ve objelerin 3 boyutlu modelleri çıkarılabilmesi

projesidir.

Bilgisayar Destekli Psikoteknik Sürücü Seçme ve Değerlendirme Test Sistemi Projesi

Sürüş tekniklerini ve davranışlarını ölçmeye yönelik bir sistem geliştirmek için ODTÜ Psikoloji

Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir projedir. Sistem her biri farklı davranış tiplerini ölçmeye

yönelik tasarlanmış test birimlerine sahiptir.



Reaktif Güç Kompanzasyon Projeleri

Çeşitli kurumlara (TRT, TKİ-BLİ, Gölcük) değişik ölçekte reaktif güç kompanzasyonu projeleri

gerçekleştirilmiştir.

2002 Yılı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu

2002 hedeflerine büyük ölçüde ulaşılmış hatta bazıları aşılmıştır. Dış destekli proje faaliyetleri

sonucunda özyeterlilik % 38 olarak gerçekleşmiştir. Ancak uydu için ek yük gerçekleştirme

çalışmaları umulanın üzerinde zaman aldığı için, uydu projesi gerçekleştirme kurumsal altyapı

çalışmaları ve kalite faaliyetlerinde gecikme meydana gelmiştir.

Yürütülen Diğer Faaliyetler

AB 6. Çerçeve Programı Çalışmaları: Altıncı çerçeve programına katılım için sistematik bir

çalışma yürütülmüştür. Bu bağlamda FP6 ile ilgili gelişmelerin izlenebilmesi amacıyla yurt içi ve yurt

dışında düzenlenen etkinliklere katılım, Üniversitelerarası FP6 girişimleri kapsamındaki “Bilgi

Toplumu Teknolojileri” ile “Havacılık ve Uzay” çalıştaylarına katılım, Türkiye’deki diğer kurum ve

kuruluşlar ile ortak FP6 çalışmaları için girişimler, uluslararası ortaklıklara yönelik girişimler ve çeşitli

alanlarda niyet bildirimleri gerçekleştirilmiştir. Üç proje için ön anlaşmalar yapılmış olup bir proje için

de görüşmeler devam etmektedir.

4.3. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)

SAGE’nin Misyonu

Türkiye’nin gereksinimlerinin bilgi, teknoloji ve ulusal kaynaklara dayalı olarak karşılanabilmesi ve

dışa bağımlılığın azaltılması için, savunma sanayiinde zorlu ve iddialı işlerin sorumluluğunu

üstlenerek, AR-GE yoluyla uluslararası pazarda rekabet gücü olan, katma değeri yüksek, özgün ürün

ve hizmetler sağlamaktır.

SAGE’nin Vizyonu

Bilgi ve teknoloji üstünlüğü ile yurt içinde öncü, uluslararası alanda etkin, savunma, havacılık ve

uzay alanlarındaki başarıları ile tarihe geçecek; çalışan, paydaş ve müşterilerinin gurur duyabileceği

bir AR-GE kuruluşu olmaktır.

SAGE’nin Temel Görevi

Enstitü, çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal savunma sanayii kuruluşlarının araştırma

gereksinimlerini gözetme, TÜBİTAK’a yaraşır bir bilimsel araştırma ortamı yaratma, ulusal kaynakların

elden geldiğince kullanılması konusunda yaratıcılığı özendirme ilkelerini göz önünde tutar.



Bu ilke çerçevesinde Enstitü’nün temel görevi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal savunma sanayii

kuruluşlarının tanımladığı gereksinimleri karşılamak üzere, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar

ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme, danışmanlık, inceleme, ölçüm ve eğitim çalışmaları

yapmaktır.

2002 Yılı Hedefleri

SAGE 2002 yılı başında, yıl içinde yapacağı çalışmalarla ilgili olarak hedeflerini saptamıştır.

Sözkonusu hedefler üç ana başlık altında toplanmıştır. Sözleşmeli Proje Hedefleri ana başlığı altında,

Enstitü’de  Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türk Savunma Sanayii Kuruluşlarının çeşitli gereksinimlerini

karşılamak üzere, sözleşme ile yürütülen projelerdeki başarım temel alınmıştır. SAGE Destekli Proje

Hedefleri ana başlığı altında,  SAGE’nin daha çok ileride yürüteceği çalışmalarına temel oluşturmak

amacı ile başlattığı, teknoloji geliştirme ve araştırma projelerinde elde edilmesi hedeflenen başarım

esas alınmıştır. Yönetim Hedefleri Ana Başlığı altında ise daha çok kurumsallaşma anlamındaki

gelişmeler gözönünde tutulmuştur. Bu ana başlık altında, yeni proje sözleşmelerinin imzalanması,

kurumsal gelişim çalışmaları, insan kaynakları alanındaki düzenlemeler ve Lalahan’a kurulması

planlanan yeni araştırma binası  gibi konular ele alınmıştır.

2002 Yılı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu

SAGE, 2002 yılı başında belirlediği hedeflere ulaşılma oranını belirlemek için, hedeflerinin herbiri

için önemlerine göre ağırlık yüzdeleri belirlemiştir. 31 Aralık 2002  itibarı ile sözü edilen hedefler için

gerçekleşme durumu değerlendirilmiş, dış destekli projeler için başarım ölçütlerine göre puanlama

yapılmıştır. İç destekli projelerde ise, projenin tamamlanma yüzdeleri göz önünde bulundurularak

puanlar hesaplanmıştır. Buna göre, SAGE’nin 2002 yılı için hedeflere ulaşma oranı  ortalama

yaklaşık  %73 olarak belirlenmiştir.

2002’de Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler

Sözleşmeli Projeler

2002 yılında SAGE’nin araştırma geliştirme faaliyetleri büyük ölçüde, sözleşme karşılığı

sürdürülen, müşteri odaklı projeler üzerinde, özellikle de  2001 yılının son yarısında MSB ARGE ve

Teknoloji Dairesi Başkanlığı ile imzalanan üç geliştirme projesi üzerinde yoğunlaşmıştır.  Bu üç

projede 2002 yılı sonu itibari ile ulaşılan durum aşağıda özetlenmiştir.

601PG01 Geliştirme Projesi: Projenin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz gücünü

arttırmak, düşman imkan ve kabiliyetlerini tahrip etmek amacıyla, hassas güdümlü bir silah sisteminin

AR-GE yoluyla milli olarak geliştirilmesi ve teknik bilgi paketinin hazırlanmasıdır. Dört yıllık bir süre

içerisinde tamamlanması planlanan proje 2001 yılı sonunda başlatılmıştır. 2002 yılında yürütülen

çalışmalar sonucunda projenin kavramsal tasarım aşaması başarı ile tamamlanmıştır.

601MG02 Geliştirme Projesi: Projenin amacı, balistik özellikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri

tarafından halihazırda kullanılan bir  silah sistemine benzer bir mühimmatın, yurt içinde seri üretime

yönelik olarak, en kısa sürede ve en düşük maliyet ile geliştirilmesidir. 2001 yılı sonunda başlatılan



projenin planlanan süresi üç yıl olup, ilk yıl çalışmaları sonucunda projenin kavramsal tasarım ve ön

tasarım aşamaları başarılı bir biçimde  tamamlanmıştır.

601MG01 Havan Mühimmatı Geliştirme Projesi: Projenin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri

envanterinde bulunan havan toplarında kullanılmak üzere, harp başlığı etkinliği mevcut tahrip

mermilerine göre daha yüksek olan bir tür havan mühimmatının, tasarım ve üretim bilgisinin yurtiçi

kaynaklar kullanılarak elde edilecek biçimde  geliştirilmesidir. 2002 yılı içerisinde, ön tasarım

aşaması, alt yüklenici araştırması ve yer denemeleri aşaması başarı ile tamamlanmıştır. Projenin

2003 yılının ilk yarısında sonuçlanması beklenmektedir.

Bunların dışında 2002 yılında sürdürülen diğer  sözleşmeli projeler aşağıda sıralanmıştır:

 699KA02 CEPA 14 JP 5 -Topçu Sistemleri İçin Düşük Hassasiyetli Sevk Sistemleri Projesi,

 697KA26 CEPA 14 RTP 1-Temiz Roket Yakıtları  Projesi (proje tamamlanmıştır),

 98MD05 NIAG SG/69 Danışmanlık Projesi,

 601EG02 UDANS - Uydu Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi,

 602Çİ01 Roket Motoru Ömür Uzatımı Projesi (proje tamamlanmıştır),

 602ÇD01 NABK2 - Değişik Obüsler için NABK (NATO Armament Ballistic Kernel) Veri Tabanı
Hazırlanması,

 602ÇD02 Topçu Roketi Adedi Atış Cetveli Hazırlanması (proje tamamlanmıştır)

 602Çİ02  Zırhlı Araç Mayın Testi ve Hızlı Kamera Görüntülemesi (proje tamamlanmıştır)

SAGE Destekli Projeler

SAGE yoğun sözleşmeli proje faaliyetlerinin yanısıra, kendi bütçe sınırları içerisinde kalarak,

geleceğe yönelik olarak önemli olduğuna inandığı konularda teknoloji geliştirme, araştırma, eğitim vb.

amaçlı çeşitli projeler de sürdürmektedir. Aşağıda  SAGE kaynakları ile desteklenen ve 2002 yılı

içerisinde, öngörülen zaman ve bütçe planları çerçevesinde başarı ile sürdürülen projeler

listelenmiştir:

696PG02 YG / TOROS - Topçu Roket Sistemi Projesi: 1996-2001 döneminde SAGE’nin en

önemli projesi konumunda olan TOROS projesinin amacı, karadan karaya kullanılabilecek bir roket

sistemini ulusal kaynaklarla geliştirmektir. 2002 yılında, TOROS ile ilgili geliştirme çalışmaları

sürdürülmüştür. Bu kapsamda havadan karaya uygulamaları da içeren kavramsal çalışmalar

yapılmış, roketlerde saçılımı etkileyen faktörler belirlenmiş, saçılımı azaltmak için altyapı ve üretim

iyileştirme çalışmaları ile altsistem tasarımlarında güncelleştirmeler yapılmıştır.

602PG01 KYM-Kalite Güvence Yönetim Modeli Projesi: SAGE 2000 yılından beri ISO 9001

Kalite Güvence Belgesine sahiptir. Bilindiği gibi uluslararası EN ISO 9001 bir süre önce

güncellenmiştir. 602PG01 projesinin amacı, SAGE Kalite Güvence Sisteminin, yeni standart şartlarını

karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, varolan sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. 2002



yılının ikinci altı aylık döneminde SAGE, bu projede Kalite Güvence Sisteminin, yeni ISO 9001

standardının gereklerini karşılayacak şekilde  yeniden düzenlenmesi çalışmalarını başlatmıştır.

SAGE bu çalışmaları tamamen kendi insan kaynağını kullanarak, TÜSSİDE’den alınan ve süreçlerin

tanımlanmasına yönelik  sınırlı danışmanlık hizmeti dışında, hiçbir dış kuruluşun desteğine

gereksinim duymadan yürütmektedir. Çalışmaların 2003 yılı Haziran ayına kadar sonuçlanması

planlanmaktadır.

697MA24 FMCAD - Bilgisayar Destekli Uçuş Mekaniği Tasarım Yazılımı Geliştirme Projesi:
Projenin amacı, ulusal olanaklarla geliştirilmiş, iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip, bir uçuş mekaniği

yazılımının Türk savunma sanayiine kazandırılması; roket ve top mermisi gibi mühimmatların uçuş

benzetimlerinin yapılması, kararlılık ve saçılım özelliklerinin incelenmesi, savaş başlığı etkinliklerinin

hesaplanması ve adedi atış cetvellerinin hazırlanmasıdır.

600MA04 UML2 - Uçuş Mekaniği Laboratuvarı Geliştirme Projesi: Projenin amacı, standart

modellerin Uçuş Mekaniği Laboratuvarı’nda (UML) denenmesiyle, hesaplanmış aerodinamik

katsayıların doğruluğunun kanıtlanmasıdır. 2002 yılı içerisinde, ses üstü denemelerde kullanılan

modellerin açısal hareketi ile ilgili katsayıların güvenilir bir biçimde kestirilebilmesi için UML’nın boyu

uzatılmış ve yüksek hız denemelerinin gerçekleştirilebilmesi için yeni namlu temin edilmiştir. Proje

çalışmaları tamamlanmıştır.

699MA01 SAM - Sayısal Akışkanlar Mekaniği Projesi: Projenin amacı, karmaşık akış

problemlerini çözebilmek için yüksek işlemleme yeteneği olan bilgisayar altyapısında çalışabilecek üç

boyutlu akış çözücülerin geliştirilmesi ve bu çözücülerin yeteneklerinin ihtiyaçlar doğrultusunda

arttırılmasıdır. 2002 yılı içerisinde genel amaçlı 3-Boyutlu Euler çözücü geliştirilmiş ve ihtiyaç duyulan

konularda SAM çözümlemeleri 25 işlemcili paralel işlemleme altyapısında yapılmaya başlanmıştır.

Bunun yanısıra üç boyutlu katı yakıtlı roket motoru çekirdek tasarımı yeteneği kazanılmıştır.

602ÇY01 TTÜDA - Tümleşik Tasarım Üretim Deneme Altyapısı Projesi: Projenin amacı,

SAGE’nin tasarım, üretim ve deneme yeteneklerinin gelişmesine yönelik gereksinim duyulan altyapı

ve bina inşaatlarının tamamlanması olarak tanımlanmıştır. 2002 yılında, elektronik/mekanik ara ürün

deposu inşaatı tamamlanarak kullanıma geçirilmiştir. Kurulması planlanan üretim ve deneme

altyapıları için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden arazi kiralama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Astar

Uygulama Tezgahı ve Titreşimli İmla Tezgahı tasarımları tamamlanmış ve üretimleri

gerçekleştirilmiştir. Mühendislik Merkez Binası ve TTÜDA altyapısı için  gereksinimler belirlenmiş ve

bu gereksinimler dogrultusunda planlama çalışmaları  ihale edilmiştir. Çalışma ofisleri yeniden

düzenlenmiş ve ek ofis gereksinimi asma katların kurulmasıyla giderilmiştir.

4.4. Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)

UEKAE’nin Misyonu

Ulusal Bilgi Güvenliği ve İleri Elektronik Teknolojileri alanlarında Türkiye’nin teknolojik

bağımsızlığını sağlamak amacı ile faaliyetlerde bulunmaktır.



UEKAE’nin Vizyonu

Misyonu çerçevesinde uluslararası düzeyde kabul görmüş altyapısı ve seçkin  insan gücü ile

temel bir çözüm ve bilim yeri olmaktır.

UEKAE’nin Temel Görevleri

 Ülkenin Bilgi Güvenliğini, Mikroelektronik, Optoelektronik ve Elektronik Harp alanlarındaki
ihtiyaçlarını milli olanaklarla karşılamak, bunun için özel sektör ve devlet kuruluşlarıyla ortak
projeler üretmek, bu projelerde üniversitelerin de katılımını sağlayarak, bu alanlarda ülkemize
ürünler kazandırmak,

 Milli Güvenlik konularında TSK’ya bilimsel ve teknik araştırmalar yolu ile destek sağlamak,

 Akredite test ortam ve laboratuarlarını kurmak, buralarda temel ve uygulamalı araştırmalar
yapmak,

 Özel ve Kamu Kuruluşlarına Bilgi Güvenliği ve İleri Elektronik Teknolojileri konularında
danışmanlık yapmak ve sorunlarını çözmede yardımcı olmaktır.

2002 Yılı Hedefleri

 Enstitü’nün ISO 9001:2000 uluslararası standardı gereklerini karşılayacak kalite sisteminin

kurulması ve belgelendirilmesi,

 OKTEM ve TEMPEST EMC / ETTM bölümünün ISO 17025’e göre TÜRKAK’a akredite edilmesi,

 Bütçe hedefi olarak en fazla 25 Trilyon TL’lık bir harcama yapılması,

 Milli Bütçe’den daha az pay alınması (en fazla %50).

 Yürütülmekte olan projelerin, sözleşmelerinde belirtilen sürelere uyulması,

 2002 yılında giderlerin gelirlerle karşılanabilmesi (Gelir/Gider = 1),

 Uluslararası alanda yayınlanan bildiri, rapor veya makale sayısının en az iki olması,

 Enstitü’nün artan ihtiyaçları doğrultusunda 2002 yılının sonunda 360 kişilik bir personel sayısına
erişmesi.

2002 Yılı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu

 Enstitü, ISO 9001:2000 uluslararası standardı gereklerini karşılayacak kalite sistemini kurmuş ve

Mart 2003’te belgelendirilmiştir.

 OKTEM ve TEMPEST EMC / ETTM bölümü Nisan 2003’te ISO 17025’e göre TÜRKAK’a akredite

edilmiştir.

 2002 yılında yaklaşık 18 Trilyon TL’lık bir harcama yapılmıştır.

 2002 yılı gelir-gider gerçekleşmesi olarak Milli Bütçe’den alınan pay % 20 olup, giderlerin %80’i

Enstitü öz (proje) gelirlerinden karşılanmıştır.



 Projelerin tamamı sözleşmelerinde belirtilen süreye uymuştur.

 2002 yılında gelirler giderleri aşmıştır (Gelir/Gider = 1,5).

 Uluslararası alanda iki adet bildiri sunulmuştur.

 2002 yılının sonunda UEKAE’deki toplam personel sayısı 362 dir.

2002 Yılında Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler

 Toplam değeri (sözleşme bedellerine göre) yaklaşık 8.5 Milyon ABD Doları artı 400 Milyon  TL

olan 10 adet ve bedelleri yapılan işe bağlı olarak belirlenen 4 adet yeni araştırma projesi

başlatılmıştır.

 22 adet araştırma projesi tamamlanmıştır.

 2002 yılında üzerinde çalışılan 38 araştırma projesi 2003 yılında da devam etmektedir.

 Yıl başında UEKAE’nin daha güvenlikli olan yeni ek binasına taşınılmış ve bina faaliyete girmiştir.

 Ortak Kriter Test Merkezi (OKTEM)’in ve TEMPEST Test ve Değerlendirme Merkezi EMC /

ETTM Bölümünün ISO 17025’e göre TÜRKAK’a akredite edilmesi çalışmaları yapılmıştır.

 Ses İşleme çalışmalarında kullanılmak üzere Akustik Laboratuarı kurulmuştur.

 Bilim Kurulu’nun kararıyla UEKAE’nin koordinasyonunda üniversitelerle işbirliği içerisinde

Kuantum Kripto çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla Enstitü’de bir Kuantum Kripto Laboratuarı

kurulmaktadır.

 Enstitü tarafından geliştirilen ISDN-BRI cihazı, NATO yarışmasına katılmış ve tüm testlerden

başarı ile geçerek üye ülkelerce kullanılmak üzere seçilen üç cihazdan biri olmuştur.

 Optoelektronik Laboratuarı’nda geliştirilen Doküman İnceleme Sistemi, yurt dışı fuarlarda

sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Yurt içinde sistemin satışına başlanmıştır.

 Enstitü genelinde ISO 9001:2000 uluslararası standardı gereklerini karşılayacak, başarı ölçütleri

değerlerini en üst düzeyde tutacak ve sürekliliğini sağlayacak bir kalite sistemi kurulmuş ve

belgelendirme için müracaat edilmiştir.

 2002 Kasım ayından itibaren 6. Çerçeve Programı'ndaki proje grupları ile temaslara başlanmıştır.

Bunlarla ilgili veri ve proje önerileri Komisyonun “Cordis” veritabanına işlenmiş, 3 proje grubuna

girilmiştir.

 Yıl sonundan itibaren proje izleme sistematiği geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

 Milli Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik

Belgesi’ne başvurulmuştur.

 Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan bir sözleşme kapsamında, mikroelektronik teknolojisi

araştırma ve geliştirme çalışmaları için kurulan YİTAL’in (Yarıiletken Teknolojileri Araştırma



Laboratuarı) altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları tamamlanmış olup, temiz ortam sayesinde

üretilen chip’lerin hata oranları düşürülerek hatasız üretim miktarı artırılmıştır. Bu çerçevede,

ülkemizde bugüne kadar üretilen en önemli teknoloji olan 1,5 ve 3 mikron ASIC (Uygulamaya

Özgün Tümleşik Devre) üretimi ile sözkonusu tümleştirilmiş devrelerin özgün olarak geliştirilen

kripto sistemlerinde kullanımına başlanmış ve yüksek seviyede güvenlik sağlanmıştır.

4.5. TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü-Boğaziçi Üniversitesi
        (TÜBİTAK-TBAE-BÜ)

TÜBİTAK-TBAE-BÜ’nün Misyonu

 Türkiye’de temel bilimlerde, özellikle fizik ve matematik alanlarında çalışan araştırıcıların bilimsel

düzeyini yükseltmek;

 Uluslararası bilim camiasının bir uğrak merkezi olmak;

TÜBİTAK-TBAE-BÜ’nün Vizyonu

 Dünyadaki verimli araştırma Enstitüleri (örneğin Trieste’ deki International Centre for Theoretical

Physics) düzeyinde bir etkinliğe ulaşarak, uluslararası camiada da bir çekim merkezi olmaktır.

TÜBİTAK-TBAE-BÜ’nün Temel Görevleri

 Tüm ülkemiz üniversitelerine ulaşarak, misyonu bağlamındaki görevleri yerine getirmek;

 Fizik ve matematik araştırıcılarının bilgi ve deneyimlerinin uygulamalı sahalara ve teknolojiye

sunulmasında katalizör görevi görmek;

 Gençlerimizin sözü edilen alanlarda, uluslararası camia ile de etkileşimlerini sağlayarak aktif birer

araştırıcı olarak yetişmelerine katkıda bulunmak;

 Yetişkin bilim insanlarımızın araştırmalarını verimli kılan ve onlara yerli ve yabancı meslektaşları

ile etkileşme olanakları sağlayan ortamı yaratmaktır.

2002 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

TÜBİTAK-TBAE-BÜ yukarıda anılan görevleri yerine getirmek üzere Araştırma Okulları/Yarıyılları

Programı’nı uygulamaktadır. Araştırma Okulları/Yarıyılları, araştırma görevlisi ve yeni doktoralı

gençlere yönelik nitelik taşıyan, ileri ve güncel bir konuyu makul bir başlangıç çizgisinden başlayarak

derinlemesine irdeleyen dersler ve seminerler şeklinde yürütülen bir eğitim-araştırma faaliyetidir. Bu

çerçevede, 20-25 saatten aşağı olmayan dersler yapılmaktadır. Öğrencileri sözü edilen makul

başlangıç seviyesine getirmek için gerekirse yarıyıldan önce bir yoğun (genellikle 1 haftalık) hazırlık

okulu düzenlenmekte, öğrencilerin yarıyıldan sonra ilgili konuda aktif araştırmaya girebilmesi

beklenmektedir.

Her bir araştırma yarıyılında ortalama 7-8 kişi yurt dışından, 3-4 kişi de yurt içinden ders vermek

üzere görev almakta, öğrenci sayısı da 20’nin altına düşmemektedir. 2002 yılı içinde;



 29 Temmuz-2 Ağustos 2002 tarihleri arasında “Study Week on Nuclear Collective Dynamics”,

 16-27 Temmuz 2002 tarihleri arasında “Neutrino Physics and Astrophysics”,

başlıklı iki araştırma okulu/yarıyılı ile

 6-13 Eylül 2002 tarihleri arasında “Birinci Ulusal Kuantum İşlemlemede Fiziksel Yöntemler
Çalıştayı”

düzenlenmiştir.

4.6. Çukurova İleri Tarım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
       (ÇİTTAGE) ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü
       (GMBAE)

TÜBİTAK’ın tarım sektöründeki yaklaşım ve katkılarının belirlenmesi ile ilgili değerlendirme

çalışması bağlamında ÇİTTAGE’nin yeniden yapılandırılması ile TÜBİTAK Biyoteknoloji Araştırma

Alanı’nda rol alacak GMBAE ile bitkisel biyoteknoloji ve biyomühendislik birimlerinin faaliyet

alanlarıyla misyon ve vizyonlarının belirlenmesi çalışmalarına rapor döneminde devam edilmiştir. 


