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Avrupa Birli¤i (AB)
Komisyonu’nun 
FP6 - 2004 - ACC -
SSA - 2 kodlu FP6
ça¤r›s›n› 11 Türk
araflt›rma 
merkezi kazand›

Türkiye, Bulgaristan ve Roman-
ya’ya yönelik yaklafl›k 20 milyon €
toplam bütçeli ça¤r›ya, 138 Türk
araflt›rma merkezi baflvurdu. Ka-
zand›¤› ilan edilen 11 projenin ya-
n›nda bir Türk araflt›rma merkezi
baflvurusu yedek (reserve) listede
kald›, 15 Türk araflt›rma merkezi
de baraj puan›n› geçmesine ra¤-
men bütçe k›s›tlamas› nedeniyle
destek alamad›.

Ça¤r›da, gerek toplam baflvuru, ge-
rek kazananlar›n say›s›, gerekse
toplam bütçeden al›nan destek
miktar› olarak, Türkiye, Bulgaristan
ve Romanya’dan daha baflar›l› oldu.

TÜB‹TAK, baflar›l› bulunan Türk
araflt›rma merkezlerini ayr›ca des-
teklemeyi planl›yor.

Desteklenen Merkez 

Ege University, Engineering
Faculty, Bioengineering
Department

Proje:
Aegean Centre of Excellence
for Bioengineering and 
Biotechnology

Desteklenen Merkez

Istanbul Technical University
(ITU), Automotive Controls
Research Group

Proje:
Automotive Controls and 
Mechatronics Research Center
for Actively Safe, Clean and 
Efficient Road Vehicles – the
AUTOCOM Center

Desteklenen Merkez

TÜB‹TAK, Marmara Research
Center

Proje:
Improvement of the S&T 
Research Capacity of TÜB‹TAK-
MRC IE in the Fields of 
Hydrogen Technologies

Desteklenen Merkez

Bosphorous University

Proje:
Towards Excelence in 
Computational Structural 
Biology and Biomaterials

Desteklenen Merkez

Izmir High Technology 
Institute (IYTE)

Proje:
Developing Wireless Communi-
cation Networks and Multime-
dia Research Centre at ‹zmir
Institute of Technology

Desteklenen Merkez

Sabanc› University, VPALab

Proje:
Signal, Image Processing and
Pattern Recognition for Intelli-
gent Automation Center

Desteklenen Merkez

Istanbul Technical University
(ITU), Mining Engineering Faculty

Proje:
Eastern Mediterranean Centre
for Oceanography and 
Limnology

Desteklenen Merkez

TÜB‹TAK, Marmara Research
Center

Proje:
Improvement of the S&T 
Research Capacity of 
TÜB‹TAK-MRC IE in the Fields of 
Integrated Biomass Gasification
with Power Technologies

Desteklenen Merkez

Middle East Technical 
University, Earthquake 
Research Center

Proje:
Capacity Building in Earthquake
Research for Risk Reduction in
Urban Environments

Desteklenen Merkez

Middle East Technical 
University

Proje:
METU Central Research 
Laboratory in Nanotechnology,
New Materials, New Processes
and Biotechnology

Desteklenen Merkez

Middle East Technical 
University, Center for 
European Studies

Proje:
Enhancing the Comparative
Research Capacity of the CES

FP6 - 2004 - ACC - SSA - 2 Ça¤r›s› Sonuçland›
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AB 6.Çerçeve 

Program› ERA-MORE

bilgi günü ve 

TR - MoNET proje

bafllang›ç toplant›s›

25 Ocak 2005 

tarihinde Ege 

Üniversitesi Kültür

Sanat Evi’nde 

düzenlendi

Avrupa Komisyonu taraf›ndan,

araflt›rmac›lar›n dolafl›mlar›n›n,

e¤itim ve çal›flmalar›n›n daha da

kolaylaflt›r›lmas› amac›yla olufltu-

rulan ve Avrupa’n›n 33 ülkesinde

200’e yak›n merkezde hizmet ve-

ren, ERA-MORE (European Rese-

arch Area- MObile REsearchers)

a¤›na Türkiye de dahil edildi.

Bu a¤ içinde varolacak merkezler,

yerli ve yabanc› araflt›rmac›lara

dolafl›mlar› öncesi, süresince ve

sonras›nda bire bir yard›m ve des-

tek verecek. Bu destekler vize, ça-

l›flma izinleri, vergi, emeklilik

haklar›, derecelerin ve ünvanlar›n

tan›nmas›, dil kurslar›, sosyal gü-

venlik, sa¤l›k sigortas›, bar›nma,

e¤itim ve yuva olanaklar›, 

sosyal ve

kültürel konular gibi bafl-

l›klar alt›nda toplan›yor. 

Türkiye’nin ERA-MORE a¤›nda

yer almas›yla, TÜB‹TAK, FP6 SSA

(Specific Support Action) projesi

TR-MoNET ile, Türkiye mobilite

merkezlerinin oluflturulma çal›fl-

malar›na bafllad›. Bu oluflum, pi-

lot merkezler olarak seçilen Bo¤a-

ziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi, ‹TÜ, OD-

TÜ ve TÜB‹TAK olmak üzere hiz-

met verecek. Projenin tamamla-

naca¤› üç y›l›n sonunda yeni mer-

kezlerin dahil olmas› ile bu a¤ ge-

niflletilecek. 

TR-MoNET kap-

sam›nda, merkezlerin

oluflumunun yan›nda, Türki-

ye’deki araflt›rmac›lar›n profilleri-

nin içerildi¤i bir web kap›s› ve

Türkiye’ye gelen araflt›rmac›lara

verilecek bir bilgi paketinin haz›r-

lanmas› ve araflt›rmac›lar›n dola-

fl›mlar›na destek, bu yeni a¤ olu-

flumunun anlat›l›p tan›t›laca¤› ve

araflt›rmac›lar› bir araya getirile-

ce¤i bilgi günlerinin düzenlenme-

si de yer al›yor.

AB 6. ÇP Kapsam›nda ERA-MORE Bilgi Günü ve 
TR-MoNET Proje Bafllang›ç Toplant›s› Düzenlendi
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6. ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi Tr-Access Pro-

jesi kapsam›nda, “Bilgi Temelli Toplumda Yurt-

tafll›k ve Yönetiflim Tematik Konferans›” 7 Ocak

2005 tarihinde, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde

yap›ld›.

Sosyal Bilimcileri ortak bir platformda bir araya

getirip, karfl›l›kl› fikir al›fl veriflinde bulunma-

lar›n› ve Alt›nc› Çerçeve Program›’nda daha

fazla yer almalar›n› sa¤lamak amac›yla düzenle-

nen konferansta;

n Bilgi Temelli Toplumda Yurttafll›k ve Yöneti-

flim alan›n›n 2004-2006 Y›l› Yeni Çal›flma Prog-

ram›, yay›mlanan son ça¤r›lar› ile Alt›nc› Çerçe-

ve Program’a Proje sunma ve Projelerin De¤er-

lendirilmesi ile ilgili olarak, Komisyon Yetkilisi

“Virginia Vitorino” tarafindan birebir bilgilen-

dirilece¤i,

n Alt›nc› Çerçeve Program›’na Proje sunmufl ve

baflar›l› olmufl araflt›rmac›lar ile Türkiye’den

hakemlerin deneyimlerinden faydalanabilece¤i,

n Alt›nc› Çerçeve Program ve Proje Uygulama

Araçlar› konular›nda detayl› bilgiye eriflilebile-

ce¤i,

n 7. Öncelikli Alandaki ilk ça¤r›lara, Türkiye’nin,

kat›l›m durumu hakk›nda fikir sahibi olabilece¤i

anlat›ld›.

UUlluuddaa¤¤ PPrroojjeessii ‹‹llkk 
ÜÜrrüünnüünnüü ÇÇ››kkaarrdd››
TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma

Enstitüsü (UEKAE) taraf›ndan yürütülmekte olan

Ulusal Da¤›t›m Projesi (Uluda¤) ilk ürününü ç›kar-

d›: PARDUS Ulusal ‹flletim Sistemi. Bu yeni iflletim

sistemi, Kurulan Cd ve Çal›flan Cd olmak üzere iki

Cd’den olufluyor. 

PARDUS Çal›flan Cd’nin tan›t›m›, 02-04 fiubat gün-

lerinde Gaziantep’de düzenlenen Akademik Biliflim

2005 Konferans›’nda yap›ld›.

6. ÇP Kapsam›nda “Bilgi
Temelli Toplumda 
Yurttafll›k ve Yönetiflim
Tematik Konferans›”
Yap›ld›

PARDUS
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PARDUS ‹flletim Sistemi ile, tam

ve düzgün Türkçe deste¤i ver-

mek, kurulum ve kullan›m kolay-

l›¤› sa¤lamak, görev merkezli ve

insan-temelli modüler bir yap›

kurmak hedefleniyor. PARDUS

‹flletim Sistemi özgür yaz›l›m

yaklafl›m›yla aç›k kaynakl› yay›m-

lanacak ve GNU Genel Kamu Li-

sans› (General Public License -

GPL) ile yayg›nlaflt›r›lacak.

PARDUS Çal›flan Cd, Pardus Ulu-

sal ‹flletim Sistemi'nin cd üzerin-

de çal›flan sürümünü içeriyor.

Önümüzdeki aylarda yay›nlana-

cak olan PARDUS Kurulan Cd ise

PC üzerine kurulabilir özellikte

olacak. 

PARDUS Ulusal ‹flletim Sistemi,

ofis araçlar› (metin düzenleyici,

hesap tablosu, sunum haz›rlay›c›,

vb.), Internet araçlar› (taray›c›, e-

posta, sohbet, vb.), çokluortam

ve grafik araçlar› (film oynat›c›,

müzik çalar, vb.), oyunlar ve çok

say›da uygulama içeriyor.

PARDUS Ulusal ‹flletim Sistemi

ad›n› Anadolu Pars›'ndan (Pant-

hera Pardus Tulliana) al›yor. Ege

ve Bat› Akdeniz, Do¤u Akdeniz

ve Do¤u Karadeniz bölgelerinin

da¤l›k ve ormanl›k alanlar›nda

yaflam›fl olan Anadolu Pars›, do-

¤al yaflam alanlar› ve av kaynakla-

r›n›n azalmas› sonucu insanlar›n

yaflad›¤› yerlere yaklaflm›fl ve av

olmufl. Neslinin tükendi¤i yö-

nünde görüfller bulunmas›na kar-

fl›n, bugün Türkiye'de 10-15

Anadolu Pars› kald›¤› da öne sü-

rülüyor. Varl›¤›n› kan›tlamak ve

koruma alt›na almak için do¤a

gönüllülerinin çabalar› aral›ks›z

devam ediyor.

‹lk ürünü PARDUS’u ç›karan

Uluda¤ Projesi, GNU/Linux te-

melli yayg›n bir iflletim sistemi

da¤›t›m› oluflturmak, bu da¤›t›m›

yaflatacak sürdürülebilir bir orga-

nizasyon kurmak, bu da¤›t›m ve

çevresinde oluflacak aç›k kaynak

ekosistemi arac›l›¤› ile özgün tek-

nolojik katk› yaratmak amac›yla

2004 y›l›nda bafllat›lm›flt›.

Daha fazla  bilgi için

www.uludag.org.tr



Akaryak›t Denetimi Çal›fltay› Düzenlendi

Marmara Araflt›rma Merkezi

(MAM) Enerji Enstitüsü (EE) ta-

raf›ndan, 17 Ocak günü,  “Akar-

yak›t Denetimi Çal›fltay›” düzen-

lendi. 

Çal›fltay, Enerji Piyasas› Düzenle-

me Kurumu (EPDK) taraf›ndan

yay›nlanan ve 6 Ocak günü yü-

rürlü¤e giren Petrol Piyasas›nda

Yap›lacak Denetimler ile Ön Arafl-

t›rma ve Soruflturmalarda Takip

Edilecek Usul ve Esaslar Hakk›n-

da Yönetmeli¤in içeri¤ini tart›fl-

mak ve taraflar›n› bir araya getir-

mek amac›yla yap›ld›. Bu yönet-

melik gere¤ince, petrol ürünleri-

nin denetimi EPDK taraf›ndan

yapt›r›lacak, petrol ürünleri ile il-

gili ulusal marker uygulamas›na

geçilecek. 

EPDK yetkililerinin, sektör tem-

silcilerine akaryak›t denetim esas-

lar› ile ilgili olarak bilgi verdi¤i

“Akaryak›t Denetimi Çal›flta-

y›”nda, akaryak›t analizi yapan

kurulufllar, laboratuvar tan›t›mla-

r›n› yapt›. Akaryak›t da¤›t›m ku-

rulufllar›n›n beklentilerinin de

tart›fl›ld›¤› toplant›ya petrol ürün-

leri sektöründe faaliyet gösteren

dernek temsilcileri, üyeleri ve ko-

nuyla ilgili davetliler kat›ld›.

8

TÜB‹TAK ile, Macaristan efl

kuruluflu National Office for

Research and Technology

–NKTH aras›nda, 12 Ocak

2005 tarihinde Ankara’da, bi-

limsel ve teknolojik iflbirli¤i

anlaflmas› imzaland›.

TÜB‹TAK ile Macaristan Efl K



TÜB‹TAK ile Makedonya E¤itim ve Bilim Bakanl›¤›
Aras›nda ‹flbirli¤i Uygulama Program› Haz›rland›

TÜB‹TAK ile Makedonya E¤itim ve

Bilim Bakanl›¤› aras›nda, 17 Ocak

2005 tarihinde Üsküp’te,   ‘Bilim ve

Teknolojik ‹flbirli¤i 2005-2007 Y›l-

lar› Uygulama Program›’ haz›rland›.

‹ki ülke aras›ndaki iflbirli¤i anlafl-

mas› uyar›nca, Üsküp'te düzenle-

nen ortak komite toplant›s›nda,

haz›rlanan 2005-2007 y›llar› uy-

gulama program› imzaland›.

Toplant›ya, TÜB‹TAK Baflkan Yar-

d›mc›s› Prof. Dr. Ömer Anla¤an ve

Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkan

Vekili ve FP6 Ulusal Koordinatörü

Prof. Dr. Faruk Ar›nç kat›ld›.

Türk ve Makedon bilim insanlar›,

bu program çerçevesinde ortak

projeler yürütebilecekler.

TÜB‹TAK ile Makedonya E¤itim

ve Bilim Bakanl›¤› aras›nda  “Bi-

lim ve Teknoloji Alan›nda ‹flbirli-

¤ine Dair Anlaflma” 12 May›s

1994 tarihinde Üsküp’te imza-

lanm›flt›. Sözkonusu anlaflma

uyar›nca, iki kurulufl aras›nda

gerçeklefltirilecek iflbirli¤inin fle-

killeri, iki y›ll›k bilimsel ve tek-

nolojik iflbirli¤i programlar› ile

belirleniyor.

NKTH Baflkan› Dr. Miklos Boda

ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof.

Dr. Nüket Yetifl taraf›ndan imza-

lanan iflbirli¤i anlaflmas› ile en-

formasyon teknolojileri, yaz›-

l›m, otomasyon, tar›m ve  g›da

teknolojileri, enerji sistemleri,

temiz çevre teknolojileri, ma-

dencilik gibi alanlarda ortak

proje çal›flmalar›n›n yap›lmas›

kararlaflt›r›ld›. Anlaflmada ayr›-

ca, uzman de¤ifliminin ve ortak

çal›fltaylar›n gerçeklefltirilmesi

öngörüldü.

9

tan Efl Kuruluflu Aras›nda Anlaflma ‹mzaland›
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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 Elektronik ve Kriptoloji

Araflt›rma Enstitüsü’nün (UEKAE)

geçmifli 1970’lere dayan›yor.

1998‘e kadar Marmara Araflt›rma

Merkezi bünyesinde bulunan Ens-

titü, halen TÜB‹TAK Baflkanl›-

¤›’na ba¤l› olarak çal›flmalar›n›

sürdürüyor.

UEKAE, misyonunu, "bilgi güven-

li¤i, haberleflme ve ileri elektronik

alanlar›nda Türkiye'nin teknolo-

jik ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak ve

sürdürmek için nitelikli insan gü-

cü ve uluslararas› düzeyde kabul

görmüfl altyap›s› ile, bilimsel ve

teknolojik çözümler üretmek ve

uygulamak", ülküsünü ise "bilgi

güvenli¤i, haberleflme ve ileri

elektronik alanlar›nda yeni tekno-

lojilerin gelifltirilmesine öncülük

eden uluslararas› bilim, teknoloji

ve üretim merkezi olmak" biçi-

minde belirlemifl durumda. 

Bu amaçla, Enstitü'nün akredite

test ortam ve laboratuvarlar›nda

temel ve uygulamal› araflt›rmalar

yap›l›yor ve ihtiyaç sahiplerine

teknik destek sa¤lan›yor. Ayr›ca

UEKAE, özel sektör ve kamu ku-

rulufllar› ile ortak projeler üreti-

yor; bu projelere üniversitelerin

de kat›l›m›n› sa¤layarak, bilgi gü-

venli¤i ve ileri elektronik teknolo-

jileri alanlar›nda ülkemizin ihti-

yaçlar›n› karfl›laman›n yan›s›ra

proje çal›flmalar› ve lisansüstü /

doktora çal›flmalar› ile evrensel

bilime katk›da bulunuyor.

UEKAE kütüphanesinin, Ocak

2005 itibariyle, 3050 adet kitab›

ve 51 adet süreli yay›n ile 8 adet

genifl kapsaml› veritaban›na abo-

UEKAE
ULUSAL ELEKTRON‹K VE KR‹PTOLOJ‹ ARAfiTIRMA 
ENST‹TÜSÜ
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neli¤i bulunuyor. UEKAE bu an-

lamda ülkenin kriptoloji ve bilgi

güvenli¤i konusunda en zengin

kütüphanesini bünyesinde bar›n-

d›r›yor.

UEKAE, gerek ulusal düzeyde,

gerekse uluslararas› alanda kazan-

d›¤› baflar›lar›n› nitelikli çal›flanla-

r›na borçlu bir kurumumuz. Ha-

len, toplam kadrosunun %76’s›

araflt›rma personeli olan Ensti-

tü’de 4 profesör, 5 Doçent ve 24

doktoral› eleman tam zamanl›

olarak görev yap›yor. Genç arafl-

t›rmac›lar, bir proje yürütücüsü-

nün organizatörlü¤ünde proje ta-

banl› gruplar oluflturarak akade-

mik özgürlük içinde yarat›c›l›kla-

r›n› sonuna kadar kullanma flans›-

na sahipler.

UEKAE, Toplam Kaliteye olan

inanc›yla ISO 9001-2000, AQAP-

110, AQAP-130 ve AQAP-150

belgelerini ald›, EMI/EMC Test

Merkezi, Türk Akreditasyon Ku-

rumu  (TÜRKAK)  taraf›ndan ak-

redite edildi. Ortak Kriter Test

Merkezi?nin de 2005 y›l› içinde

akredite olmas› hedefleniyor ve

bu konudaki haz›rl›klar sürüyor.

ÇALIfiMA ALANLARI
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde

yaflanan devrim niteli¤inde yeni-

likler sonucu insanl›¤›n kendisini

bilgi ça¤›n› yaflar buldu¤u günü-

müzde, bilginin güvenli¤i, bütün-

lü¤ü, kayna¤› ve reddedilemezli¤i

giderek önem kazan›yor. Bilginin,

ister askeri isterse ticari amaçlar

için kullan›ls›n, güvenli bir biçim-

de saklanmas› ve iletilmesi ancak

etkin güvenlik tedbirleri ile müm-

kün oluyor. Bu ba¤lamda, misyo-

nunda ve vizyonunda “bilgi gü-

venli¤i” ve “ileri elektronik” bafl-

l›klar›na yer veren UEKAE, bilgi

güvenli¤i konusu a¤›rl›kl› olmak

üzere, elektronik harp, mikro-

elektronik ve optoelektronik ko-

nular›nda faaliyet gösteriyor.

Bunun bir sonucu olarak, UEKA-

E'de bugüne kadar yurtd›fl›ndan

sa¤lanan her tür bilgi güvenli¤i ci-

haz›n›n tamamen milli imkanlarla

gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar

yürütülüyor. Bu çal›flmalar, ülke-

mizin bilgi güvenli¤ini sa¤lamak

amac›yla yurtd›fl›na yönlenmesini

tümüyle durdurmufl durumda.

UEKAE’nin çal›flmalar› ile, y›llarca

yurtd›fl›na akan kaynaklar art›k

ülke içinde de¤erlendiriliyor.

Ülkeye Bilgi Güvenli¤i test ve de-

¤erlendirme yeteneklerinin ka-

zand›r›labilmesi amac›yla Enstitü

bünyesinde dört temel Test Mer-

kezi bulunuyor.

B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹ 

ÇALIfiMALARI
Test merkezleri d›fl›nda, bilgi gü-

venli¤i konusunda çok say›da

proje grubu çal›fl›yor. Bu gruplar

taraf›ndan, bugüne kadar ses em-

niyet cihazlar›, veri kripto cihaz-

lar›, ISDN kripto cihazlar›, off-li-

ne kripto cihazlar›, anahtar da¤›-

t›m sistemleri, anahtar yükleme

cihazlar›, Milli Aç›k Anahtar Alt-

yap›s› gibi ürünler gelifltirilerek

kullan›ma sunulmufl durumda.

UEKAE, ürünlerini herhangi bir

yabanc› kurum ya da firma ile li-

sans anlaflmas› ya da bilgi transferi

yapmaks›z›n, tümüyle ulusal ola-

naklarla gelifltiriyor. Yani ürünleri

ülkenin yetifltirdi¤i araflt›rmac›lar

tasarl›yor; hem yaz›l›m›n› hem do-

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 . . .
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nan›m›n› gerçeklefltiriyor; yerli sa-

nayi de bunlar› üretiyor. Yüksek

teknoloji içeren ürünleri milli ola-

naklarla gelifltirmenin getirdi¤i en

temel avantajlar, temin kolayl›¤›,

bak›m-onar›m kolayl›¤›, güvenlik

ve güvenilirli¤in yüksekli¤i ki; bu

konular özellikle kripto cihazlar›

söz konusu oldu¤unda çok daha

fazla önem kazan›yor.

Mikroelektronik
Yar›iletken Teknolojileri Araflt›r-

ma Laboratuvar›’nda (Y‹TAL), tü-

müyle özgün bir proses gelifltirile-

rek bir silisyum tümdevre üretim

hatt› oluflturulmufl durumda. UE-

KAE’nin gelifltirdi¤i bilgi güvenli-

¤i cihazlar›nda, yine UEKAE tara-

f›ndan gelifltirilen ve üretilen

kripto tümdevreleri kullan›l›yor.

Halen 1.5 mikron teknolojisi kul-

lan›l›yor ve 0.7 mikronda deneme

üretimleri yap›l›yor. 

Optoelektronik
Bu bölümde, serbest hava orta-

m›nda optik haberleflme gerçek-

lefltiren cihazlar›n gelifltirilmesi

yönünde çal›flmalar yap›l›yor. Ay-

r›ca, belgelerde sahtecili¤i sapta-

maya yarayan cihazlar, cam geri-

lim ölçme cihazlar›, dokuma tez-

gahlar›nda kullan›lmak üzere hata

bulma cihazlar› vb. gelifltiriliyor. 

Elektronik Harp
UEKAE, 1999 y›l›ndan bu yana,

elektronik harp konusunda da ça-

l›fl›yor. Bu çal›flmalar, Enstitü’nün

Ankara kolu taraf›ndan sürdürü-

lüyor. 

TEST MERKEZLER‹
Enstitü bünyesinde dört Test Mer-

kezi bulunuyor: Kriptoanaliz Mer-

kezi, TEMPEST Test Merkezi, Yaz›-

l›m ve Donan›m Ortak Kriter Test

Merkezi, Akustik Test Merkezi.

Kriptoanaliz Merkezi
Kriptoanaliz Merkezi’nde, Türk

Silahl› Kuvvetleri’nin envanterin-

deki kriptografik donan›m›n gü-

venlik seviyeleri belirleniyor; yeni

cihazlar için algoritmalar tasarla-

n›yor; e¤itim ve dan›flmanl›k hiz-

metleri veriliyor.

Algoritma Test ve De¤erlendirme

Merkezi’nde, kriptografik algorit-

malar›n test ve de¤erlendirmesi

yap›larak güvenlik dereceleri be-

lirleniyor; ayr›ca bilgi güvenli¤i

cihazlar›nda kullan›lan kriptogra-

fik protokol ve algoritmalar, bu

merkez taraf›ndan özgün olarak

tasarlan›yor. 

TEMPEST Test Merkezi
TEMPEST Test Merkezi’nde, ci-

haz seviyesinde TEMPEST ve

EMI/EMC/EMS konular›nda aske-

ri ve sivil standartlara göre testler

yap›l›yor; e¤itim ve dan›flmanl›k

hizmetleri veriliyor.

Yaz›l›m ve Donan›m Ortak

Kriter Test Merkezi
Yaz›l›m ve Donan›m Ortak Kriter

Test Merkezi’nde, Ortak Kriter

(Common Criteria) ve COMSEC

güvenlik standartlar›na göre yaz›-

l›m ve donan›m ürünleri ile sis-

temlerin güvenlik testleri; gizlilik

derecesi tafl›yan bilgi sistemleri-

nin güvenlik ve risk analizleri ya-

p›l›yor; sistem tasar›m›, kurulu-

mu, iflletimi ve periyodik güven-

lik testleri yap›l›yor; bilgi sistem-

lerinde ortaya ç›kan güvenlik

olaylar›na müdahale ediliyor; e¤i-

tim ve dan›flmanl›k hizmetleri ve-

riliyor.

Akustik Test Merkezi
Akustik Test Merkezi’nde, ses ha-

berleflme sistemlerinin Türkçe

aç›s›ndan anlafl›l›rl›k, kalite ve

haberleflebilirlik testleri yap›l›yor.

Bu amaçla kurulan laboratuvarlar
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RW-TÜV taraf›ndan sertifikal›

olup akustik kar›flt›rma ile çeflitli

ortam simülasyonlar› alt›nda ses

taban› kaydedilebiliyor.

NATO BAfiARILARI
UEKAE, NATO’da da birçok bafla-

r›ya imza at›yor:

w NATO ülkeleri aras›nda yap›lan Dar 

Bandl› Ses Kodlamas› yar›flmas›nda 

üçüncülük derecesi

w NATO’ya sat›lacak ürünlerde 

kullanmak üzere gelifltirilen iki kripto 

algoritmas›n›n “tüm gizlilik 

düzeylerinde NATO haberleflmesini 

kriptolamakta kullan›labilir” onay› 

almas› üç adet NATO onayl› ürün

w Üç adet ürünün NATO onay› 

baflvurusu

w NATO ISDN-BRI ihalesine ‹ngiltere ve 

Almanya ile birlikte davet

w 2004 y›l› içinde UEKAE’de NATO üyesi

ülkelerin kat›ld›¤› TEMPEST çal›fltay›

KAMU 

SERT‹F‹KASYON

MAKAMI

Son dönemde, özellikle 2004 y›l›

bafl›nda Elektronik ‹mza Kanunu-

nun yay›nlanmas› ile birlikte,

elektronik imza konusu s›kça tar-

t›fl›l›r oldu. Eylül 2004’te yay›nla-

nan Baflbakanl›k Genelgesi, kamu

kurum ve kurulufllar›n›n ayn› ser-

tifikasyon çat›s› alt›nda toplanma-

s›na yönelik olarak, bir Kamu Ser-

tifikasyon Yap›s›’n›n kurularak ifl-

letilmesi görevini UEKAE’ye ver-

di. Bu konudaki çal›flmalar bütün

h›z›yla sürüyor. Ayr›nt›l› bilgi

için, http://www.kamusm.gov.tr/

ULUSAL 

‹fiLET‹M 

S‹STEM‹ 

PARDUS
Pardus Ulusal ‹fl-

letim Sistemi, UEKAE bünyesin-

deki Ulusal Da¤›t›m Projesi kap-

sam›nda gelifltiriliyor. Biliflim

okur-yazarl›¤›na sahip bilgisayar

kullan›c›lar›n›n temel masaüstü

ihtiyaçlar›n› hedefliyor; mevcut

Linux da¤›t›mlar›n›n üstün taraf-

lar›n› kavram, mimari ya da kod

olarak kullan›yor; otonom siste-

me evrilebilecek bir yap›land›rma

çerçevesi ve araçlar› ile kurulum,

yap›land›rma ve kullan›m kolay-

l›¤› sa¤l›yor. Temelde bir

GNU/Linux da¤›t›m›.

Projenin hedefleri, yayg›n bir ifl-

letim sistemi da¤›t›m› olufltur-

mak, bu da¤›t›m› yaflatacak sür-

dürülebilir bir organizasyon kur-

mak, bu da¤›t›m ve çevresinde

oluflacak aç›k kaynak ekosistemi

arac›l›¤› ile özgün teknolojik kat-

k› yaratmak. 

Bu ba¤lamda Pardus Ulusal ‹flle-

tim Sistemi, tam ve düzgün Türk-

çe deste¤i veriyor; görev merkez-

li ve insan-temelli modüler bir

yap›ya sahip; kurulumu ve kulla-

n›m› kolay. 

Pardus Ulusal ‹flletim Sistemi’nin

ilk olarak 2005 fiubat ay› içinde

Çal›flan Cd olarak kullan›c›lara

sunulmas› ve ilerleyen aylarda da

Kurulan Cd halindeki 1.0 sürü-

münün gelifltirilmesi hedefleni-

yor. Ayr›nt›l› bilgi için,

http://www.uludag.org.tr/

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 . . .
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TÜB‹TAK, 11-13 fiubat günlerinde Lütfi K›rdar

Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek

olan EducaTURK E¤itim Fuar›’na kat›lacak. TÜ-

B‹TAK Stand›nda, Popüler Bilim Kitaplar›’n›n

sat›fl› yap›lacak. Bilim ve Teknik Dergisi’nin dü-

zenledi¤i Bulufl fienli¤i’nde dereceye giren bu-

lufllar›n da sergilenece¤i stantta ziyaretçiler TÜ-

B‹TAK ile ilgili tüm sorular›na cevap alabilecek-

ler. Yine Fuar kapsam›nda bulunan Burs Ala-

n›’nda Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG)

taraf›ndan verilen destekler hakk›nda bilgi veri-

lecek.

Halk›n; bilimin de¤iflik konular›n› uzmanlar›ndan

dinleyerek bilimsel düflünme, sorgulama ve tart›fl-

ma olana¤›na kavuflmas› için TÜB‹TAK Bilim ve

Teknik Dergisi taraf›ndan bafllat›lan “Ayd›nlanma

Yolunda Bilim ve Teknik Konferanslar›” devam

ediyor. Dileyen herkesin yararlanabildi¤i hizmet

sayesinde, merak edilen sorular en yetkili ve konu-

sunda uzman kifliler taraf›ndan cevaplan›yor, yan-

l›fl edinilen bilgiler, yerini uzman görüflüne b›rak›-

yor. Konferanslar› yerinde izleme olana¤› bulama-

yanlar ise istedikleri konferans›n video çekimlerini

cd halinde sat›n alabiliyorlar. 

TÜB‹TAK Merkez Binas›’nda, saat 18:30’da gerçeklefl-

tirilen Ayd›nlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konfe-

ranslar›n›n Mart ve Nisan ay› program› flöyle:

k “Hidrojen Enerjisi: Hayal mi, Gerçek mi?” Paneli 

1188 MMaarrtt 22000055

Kat›l›mc›lar:

Prof. Dr. Vural ALTIN (Bilim ve Teknik Dergisi Yay›n Kurulu Üyesi), 

Doç. Dr. Mustafa TIRIS (TÜB‹TAK-MAM Enerji Enstitüsü), 

Doç. Dr. Sevnur MANDACI(TÜB‹TAK Gen Mühendisli¤i ve 

Biyoteknoloji Enstitüsü)

k “Kök Hücreler”

88 NNiissaann 22000055

Prof. Dr. Emin KANSU (Hacettepe Üniversitesi Onkoloji 

Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD)

k “Osmanl›’da 19. Yüzy›l Sorunsal›” 

2222 NNiissaann 22000055

Prof. Dr.‹lber ORTAYLI (Bilkent Üniversitesi)

Konferanslar hakk›nda sorular›n›z için

bteknik@tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK, EducaTURK
Fuar›’nda

TÜB‹TAK, Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i (BAD) ve

Türkiye Beyin Araflt›rmalar› ve Sinirbilimleri

Derne¤i (TÜBAS) taraf›ndan desteklenen IV.

Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, bu y›l, Mersin

Üniversitesi’nin organizasyonuyla 29 Mart-02

Nisan günlerinde yap›lacak.

Mersin Üniversitesi’nde yap›lacak Kongre’nin

aç›l›fl töreninde, TÜB‹TAK - BAD Beyin Araflt›r-

malar› Burs ve Ödülleri’ni kazanan bilim insan-

lar› da ödüllerini alacak.

IV. ULUSAL
S‹N‹RB‹L‹MLER‹
KONGRES‹ 29 Mart – 2
Nisan’da Yap›lacak

Ayd›nlanma Yolunda
Bilim ve Teknik
Konferanslar› Devam
Ediyor



Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› Ulusal Koordinas-

yon Ofisi, üniversite ve sanayicileri bilgilendirmeye

yönelik toplant›lar düzenlemeye devam ediyor. 

Toplant›lar›n fiubat ay› program› flöyle:
k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› "Sürdürülebilir

Kalk›nma" Tematik Konferans› 

7 fiubat 2005, Kadir Has Üniversitesi, ‹stanbul

k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› "AB FP6 Genel Tan›t›m,

Sürdürülebilir Kalk›nma, Araflt›rmac›lar›n Dolafl›m› ve

Araflt›rma Altyap›lar›" Bilgi Günü 

10 fiubat 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara

k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› "AB FP6 Genel Tan›t›m,

Sürdürülebilir Kalk›nma, Araflt›rmac›lar›n Dolafl›m› ve

Araflt›rma Altyap›lar›" Bilgi Günü

10 fiubat 2005, Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, Ankara
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k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› “G›da Kalitesi ve

Güvenilirli¤i” Bilgi Günü

14 fiubat 2005, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon

k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› – “I.Kobiler ve Biliflim

Zirvesi” Toplant›s›

15 fiubat 2005, Eskiflehir

k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› ve Kobiler Bilgi Günü 

17 fiubat 2005, Grand Yükselifl Otel, Kocaeli

k Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› Bilgi Günü 

21 fiubat 2005 Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

k Avrupa Birli¤i 6.Çerçeve Program› “Dan›flmanl›k Firmalar›

ve Kobiler” Çal›fltay›

22-25 fiubat 2005, ‹stanbul

AB 6. ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi, Bilgi
Günleri Düzenlemeye Devam Ediyor
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