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e-imza
Da¤›t›ma
Haz›r

Kamu Kurum ve kurulufllar›n›n

raf›ndan bilinen flifre ile kullan›la-

kurumsal sertifika ihtiyaçlar›n›

biliyor. E-imza, ›slak imza ile ayn›

karfl›lamak üzere haz›rlanan e-im-

görünümde de olmayacak, bunun

za sertifikas›n›n da¤›t›m› için

yerine belgenin alt›nda, isim sahi-

onay ç›kt›. ‹lk imzalar, Cumhur-

binin imzalad›¤›na iliflkin bir iba-

baflkan› Ahmet Necdet SEZER,
Meclis Baflkan› Bülent ARINÇ ve

re yer alacak. Aç›k Anahtar Altyap›s› (PKI) teknolojisi ile oluflturu-

Baflbakan Recep Tayyip ERDOlan elektronik imzalar›n taklit
⁄AN’a Kamu Sertifikasyon Mer-

‹lk ‹mzalar

edilmesi, imzalanan belgelerin dekezi taraf›ndan verilecek.
¤ifltirilmesi ya da yap›lan ifllemle-

C u m h u r b a fl k a n › ,

rin inkar edilmesi imkans›z.

TBMM Baflkan› ve
Baflbakan’a

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE),
Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin

Verilecek

Türkiye’de e-imzan›n hukuksal

kurulmas› yönündeki çal›flmalar›-

altyap›s› 23 Ocak 2004 tarihinde

n› bir y›la yak›n zamand›r yo¤un

yay›nlanm›fl olan 5070 Say›l› Elek-

bir flekilde sürdürmekteydi .UE-

tronik ‹mza Kanunu ile oluflturul-

KAE bünyesinde kurulan Kamu

du. Bu sayede gerek e-devlet uygu-

Sertifikasyon Merkezi, ba¤›ms›z

lamalar›nda, gerekse e-ticaret, In-

denetçiler taraf›ndan yürütülen

ternet bankac›l›¤› vb. pek çok sis-

“Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi”

temde oluflabilecek hukuki sorun-

denetiminden baflar›yla geçerek

lar ortadan kalk›yor. E-devlet uy-

BS7799-2:2002 Bilgi Güvenli¤i

gulamalar›n›n yayg›nlaflmas› ile

Yönetim Sistemi Standard›’na uygunluk belgesi almaya hak kazan-

kamu ifllemlerinde h›z, verimlilik
ve saydaml›¤›n artmas› bekleniyor.

m›flt›. Kamu Sertifikasyon Merkezi e-imza sertifikas› da¤›t›m› 1
Kamu Sertifikasyon Merkezi, yüTemmuz 2005 tarihinde onaylanrütece¤i faaliyette UEKAE bünyed›.
sinde gelifltirilen milli yaz›l›m
Kamuda, bürokratik ifllemlerin
elektronik ortamda resmen yap›-
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ürünlerini kullanacak. Milyonlarca e-imza sahibine ayn› anda hiz-

labilmesinin önünü açan e-imza,

met verecek flekilde oluflturulan

›slak imza ile ayn› hukuki sonuç-

Kamu Sertifikasyon Merkezi alt-

lar› do¤uruyor. Bankalar›n verdi¤i

yap›s›, güvenlik, bütünlük ve eri-

kredi kartlar› görünümündeki e-

flebilirlik aç›s›ndan son derece

imza sertifikalar› sadece sahibi ta-

yüksek kriterlere sahip.

Alt›n Örümcek Web
Ödülleri Sahiplerini Buldu
TÜB‹TAK Web Sitesi, B i l i m K a t e g o r i s i ’nde
‹ k i n c i l i k Ö d ü l ü ’nü Kazand›

Web ve Internet teknolojilerini

Microsoft ve DorukNet taraf›ndan

iki temel kriter üzerinden de¤er-

kullanarak gerçeklefltirilen baflar›l›

bu y›l dördüncüsü düzenlenen

lendirme yap›ld› ve finalist olan

projelerin daha iyi tan›t›lmas›, hak

yar›flma

TÜB‹TAK

web siteleri ön eleme ile grup

etti¤i yeri bulmas› ve bu alanda

Web Sitesi, Bilim Kategorisinde

de¤erlendirmesi sonucunda belir-

yap›lacak yat›r›mlar›n özendiril-

‹kincilik Ödülü’nü kazand›.

lendi. Son de¤erlendirme de, çeflit-

sonucunda

li sektörlerden belirlenen 24 kifli-

mesi amac›yla düzenlenen Alt›n
Örümcek Web Ödülleri’ni kaza-

Alt›n Örümcek Web Ödülleri’nde,

nanlar belli oldu.

stratejik ve yarat›c›l›k olmak üzere

lik jüri taraf›ndan yap›ld›.

TÜB‹TAK Web Sitesi:

http://www.tubitak.gov.tr
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9. Genç Balkan Matematik Olimpiyat› Sonuçland›
Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf›ndan düzenlenen ‹lkö¤retim Matematik Olimpiyat›’nda alt›n madalya
kazananlar aras›ndan seçilen ö¤rencilerin kat›ld›¤› 9. Genç Balkan Matematik Olimpiyat› sonuçland›.
20-26 Haziran 2005 tarihleri aras›nda Yunanistan’da yap›lan Olimpiyat sonuçlar› flöyle:
Ö⁄RENC‹N‹N ADI SOYADI

OKULU

DERECES‹

MEHMET AK‹F ERSOY

ERZURUM ÖZEL AZ‹Z‹YE L‹SES‹

‹K‹NC‹L‹K (GÜMÜfi)

HÜSEY‹N ATAHAN ‹NAN

‹STANBUL ÖZEL GÖKKUfiAGI ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

B‹R‹NC‹L‹K (ALTIN)

MUHAMMED FARUK GENCEL

‹ZM‹R FEN L‹SES‹

ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ)

AL‹CAN ÜLGEN

‹ZM‹R ÖZEL FAT‹H ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

MANS‹YON

BERK SARIÖZ

‹ZM‹R ÖZEL FAT‹H ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ)

EM‹NE fiEYMA ER‹fi‹K

‹ZM‹R ÖZEL ÖZYURT ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

ÜÇÜNCÜLÜK

Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkanl›¤› Haziran Ay› Faaliyetleri

Türkiye’ye ile Pakistan ‹slam

kurulufl TÜB‹TAK belirlendi.

TÜB‹TAK ile Endonezya Teknoloji De¤erlendirme ve Uygulama

Cumhuriyeti aras›nda imzalanan
12 Kas›m 1981 tarihli "Teknik ve

Türkiye’ye ile Ukrayna Bakanlar

Ajans› (The Agency for the As-

Bilimsel ‹flbirli¤i Anlaflmas›" çer-

Kurulu aras›nda 7 Haziran 2005

sessment and Application of

çevesinde 1 Haziran 2005 tari-

tarihinde imzalanan “Bilimsel ve

Technology – BPPT) aras›nda 17

hinde Ankara'da bir “Uygulama

Teknolojik ‹flbirli¤i Anlaflma-

Haziran 2005 tarihinde Anka-

Protokolü” imzaland›. An›lan Uy-

s›”n›n uygulamas›ndan Türkiye

ra'da bir “Bilimsel ve Teknolojik

gulama Protokolü'nün uygulama-

ad›na sorumlu kurulufl TÜB‹-

‹flbirli¤i Mutabakat Zapt›” imza-

s›ndan Türkiye ad›na sorumlu

TAK belirlendi.

land›.

11. BTYK Kararlar›
Ulusal Kamu Araflt›rma Programlar›

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-

göndermelerine karar verildi.

lu’nun (BTYK) 10 Mart 2005 tarihin-
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de uluslararas› rekabet gücümüzün
artmas›na önemli katk› sa¤layacak.

de yap›lan 11. Toplant›s›nda, kamu

Söz konusu kararla, Türkiye gene-

kurulufllar›n›n Ar-Ge’ye dayal› ihti-

linde önemli bir tedarikçi konu-

Bu ba¤lamda, Ulusal Sa¤l›k ve Ta-

yaçlar›n›n karfl›lanmas› ve toplumsal

munda olan kamu kurulufllar›, tek-

r›m Araflt›rma Programlar› haz›r-

düzeyde Ar- Ge talebi oluflturulmas›

nolojik ürün ve süreç ihtiyaçlar›n›

land› ve günümüze kadar kamu

amac›yla, ihtiyaçlara ba¤l› araflt›rma

karfl›lamada sat›n almaya dayal› te-

kurulufllar› taraf›ndan TÜB‹TAK

programlar›n› haz›rlamalar›na; bu

darik yerine Ar-Ge’ye dayal› tedarik

Araflt›rma Gruplar›’na 121 proje

programlar›n zaman, maliyet ve içe-

yöntemini kullanacak, hem ulusal

önerisinde bulunuldu. Konuyla il-

riklerini detayland›rarak TÜB‹TAK’a

yenilik sisteminin geliflmesine, hem

gili di¤er çal›flmalar devam ediyor.

SAGE, Ulusal Ar-Ge ‹çin Yüksek H›zl› Rüzgar Tüneli
Paneli’ni Düzenledi
nuflmas›n› ve baflkanl›¤›n› TÜB‹TAK
Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer
ANLA⁄AN yapt›.
Panel’e Milli Savunma Bakanl›¤›’ndan
Tümg. Ömer ‹NAK, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›’ndan Yzb. Hüseyin UYSAL, ODTÜ’den Prof. Dr. Nafiz
ALEMDARO⁄LU, Prof. Dr. Kahraman ALBAYRAK ve Prof. Dr. Cahit
Savunma Sanayii Araflt›rma ve Gelifl-

çal›flmalar›n›n son y›llarda h›zlana-

ÇIRAY, ‹TÜ’den Prof. Dr. Adil YÜK-

tirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin

rak artmas›ndan hareketle düzenle-

SELEN, Trisonik Araflt›rma Merke-

Yüksek H›zl› Rüzgar Tüneli’ne

nen panelde, kat›l›mc› kurulufllarla

zi’nden Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCE-

(YHRT) gereksinimini ve kazand›ra-

“Türkiye’nin Yüksek H›zl› Rüzgar

‹L, AIOLOS’dan Dr. Gary ELFS-

caklar›n› de¤erlendirmek amac›yla,

Tüneli’ne ‹htiyac›” konusunda ortak

TROM, TAI’den Dr. Fatih TEZOK,

22 Haziran 2005 tarihinde, TÜB‹-

bir politika oluflturmak hedeflendi.

ROKETSAN’dan Cenk ÖNEN, Dr.

TAK Feza Gürsey Konferans Salo-

Türkiye’de endüstriyel testlerin yap›-

Sartuk KARASOY ve SAGE’den Doç.

nu’nda bir panel düzenledi.

labilece¤i bir rüzgar tünelinin olma-

Dr. Müjdat TOHUMCU ile Dr. Gök-

y›fl› ve bunun Ar-Ge sürecine etkile-

men MAHMUTYAZICIO⁄LU sunufl-

rinin ele al›nd›¤› panelin aç›l›fl ko-

lar› ve konuflmalar› ile kat›ld›lar.

Savunma sanayii konular›ndaki Ar-Ge

AB 6. Çerceve Program› Ulusal Araflt›rmac› ve Bölgesel
Araflt›rmac› E¤itimi Toplant›s› Düzenlendi
“G›da Kalitesi ve Güvenli¤i” Te-

da proje sunmak veya sunulan

baflkan› Dr. Christian PATER-

matik alan› kapsam›nda destekle-

projelere ortak olarak kat›lmak

MANN, ‹talya’n›n G›da Ulusal ‹r-

nen ve TÜB‹TAK

6 ÇP Ulusal

isteyen araflt›rmac›lar›n; proje

tibat Noktas› Anca NICOLESCU,

Koordinasyon Ofisi’nin ortak ola-

yaz›m›, bütçe, fikri mülkiyet

‹sviçre’den Mali Konulardan So-

rak yer ald›¤› Trainet Future Pro-

haklar›, 4. ça¤r›lar gibi konular-

rumlu Ulusal ‹rtibat Noktas› Mo-

jesi (TNF) kapsam›nda, 14 Hazi-

da bilgilendirilmesi ve kendi ko-

nica HJERTMAN ve Yunanis-

ran günü Ulusal Araflt›rmac› ve

nular›nda çal›flan di¤er ülkeler-

tan’dan Proje Yönetimi konusun-

Bölgesel Araflt›rmac› E¤itimi Top-

deki

iflbirligi

da uzman Gorgias GAROFALA-

lant›s› düzenlendi.

yapmalar›na yard›mc› olunmas›

KIS de toplant›ya konuflmac› ola-

amaçland›.

rak kat›ld›. Toplant›da AB Komis-

araflt›rmac›larla

yonu’nun G›da Kalitesi ve Gü-

Bu proje kapsam›nda ilk kez düzenlenen toplant›da, “G›da Kali-

AB Komisyonu “G›da Kalitesi ve

venli¤i tematik alan›n›n en üst

tesi ve Güvenli¤i” tematik alan›n-

Güvenli¤i” tematik alan› bölüm

düzey yetkilileri haz›r bulundu.
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MAM’dan Haberler...
1. ULUSLARARASI GIDA VE BESLENME KONGRES‹
YAPILDI

MAM B‹LG‹
GÜNÜ
DÜZENLEND‹

Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM) G›da Enstitüsü (GE) taraf›ndan G›da Zincirinde G›da Güvenli¤i ve Kalitesi konulu “1. Uluslararas› G›da ve Beslenme Kongresi”, 15-18 Haziran 2005 tarihlerinde, ‹stanbul Askeri Müze Kültür Sitesi’nde

Sanayicileri bilgilendir-

düzenlendi.

mek amac›yla Marmara
Araflt›rma

Merkezi

Kongrenin aç›l›fl konuflmalar›n› GE Müdürü Doç. Dr. Güner ÖZAY, AB Komisyonu “G›da Kalitesi ve Güvenli¤i” tematik alan› bölüm baflkan› Dr. Christian

(MAM) taraf›ndan be-

PATERMANN ve TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi yapt›. Dr. Chris-

lirli aral›klarla düzenle-

tian PATERMANN ayr›ca 6. ve 7. Çerçeve Programlar› üzerine bir konferans

nen “Bilim ve Tekno-

verdi. Yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤› kongrede Türk ve yabanc› uzmanlar
loji Günleri”nin sonuntaraf›ndan çeflitli konferanslar verildi, paneller, sözlü ve poster bildiri oturumlar›
gerçeklefltirildi.

cusu 30 Haziran günü
yap›ld›.

Kongrede s›ras›yla, g›da iflleme ve muhafaza teknolojisinde yeni yaklafl›mlar, g›da
güvenli¤i ve yasal düzenlemeler, g›da biyoteknolojisi, organik ve düflük girdili
g›dalar, g›dalarda katk›, kal›nt› ve bulaflanlar, fonksiyonel g›dalar; beslenme g›da

Küçük ve Orta Ölçekli

ve sa¤l›k, g›da mevzuat› ve standartlar, yeni test, analiz ve kontrol teknikleri

Sanayi Gelifltirme ve

konular› ele al›nd›.

Destekleme

‹daresi

Baflkanl›¤›’n›n (KOSKongre, üretimden tüketime g›da zincirinde kaliteli ve güvenli g›da üretim yöntemleri ve sistemleri, iflleme teknolojilerindeki yenilikler, beslenme ve sa¤l›k ilifl-

GEB) iflbirli¤i ile sana-

kileri gibi bilimsel ve teknolojik konular› ele almak üzere, ilgili kurum ve kuru-

yicilere yönelik Ar-Ge

lufllar› bir araya getirmek, ortak bir platform yaratmak, bilimsel ve teknolojik

destekleri ve baflvuru

geliflmelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤lamak amac›yla yap›ld›.
koflullar› ele al›nd›,
Avrupa Birli¤i için öncelikli alan olarak belirlenmifl olan G›da Kalitesi ve Güven-

MAM Endüstriyel Or-

li¤i, geliflmekte olan ülkelerin de entegrasyonuyla yo¤un bilimsel araflt›rmalara

takl›k Program› (EOP),

konu oluyor. Türkiye’nin bu alanda projelere kat›l›m› istenilen düzeyde olmad›¤›

TÜB‹TAK

Teknoloji

için kongrenin ana temas› özellikle AB 6. ÇP’nin öncelikli alanlar›ndan seçildi.
Serbest Bölgesi (TEKHalen yürütülmekte olan baz› 6. ÇP proje gruplar› da dönemsel toplant›lar›n›,

SEB) ve TÜB‹TAK Tek-

kongre s›ras›nda gerçeklefltirdi.

noloji Gelifltirme Bölgesi (TEKGEB) hakk›n-

Kongre süresince g›da sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n ürün ve hizmetlerinin tan›t›m›na yönelik standlar oluflturuldu ve 18 Haziran günü ürün tan›t›m›na
yönelik halk günü düzenlendi.
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da çeflitli bilgiler verildi.

MAM’dan Haberler...
17. ULUSAL ELEKTRON
M‹KROSKOP‹

MAM, KARAKÖKENL‹ K‹RLET‹C‹LERE ‹L‹fiK‹N ULUSAL
EYLEM PLANI’NIN PAYDAfiLARA VE HALKA
DUYURULMASI TOPLANTILARINI DÜZENLED‹

KONGRES‹
Marmara Araflt›rma
Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM)

Merkezi

Malzeme Enstitüsü ve Türk Elektron

Kimya ve Çevre

Mikroskopi Derne¤i (TEMD) iflbirli¤iy-

Enstitüsü,

le, 22-24 Haziran 2005 tarihleri aras›n-

ve Orman Bakanl›-

da, 17. Ulusal Elektron Mikroskopi

¤› iflbirli¤i ile ger-

Kongresi yap›ld›. Uluslararas› kat›l›ml›

çekleflen ve Birlefl-

olan kongre, TÜB‹TAK Gebze Yerlefl-

mifl Milletler Çevre

kesi’ndeki Türkiye Sanayi ve Sevk ‹da-

Program›/Akdeniz Eylem Plan› (United Nations Environmental Prog-

re Enstitüsü (TÜSS‹DE) Tesisleri’nde

ramme/Mediterranean Action Plan-UNEP/MAP) taraf›ndan destekle-

yap›ld›.

nen “Karakökenli Kirleticilere ‹liflkin Ulusal Eylem Plan›’n›n Paydaflla-

(MAM)
Çevre

ra ve Halka Duyurulmas›” toplant›lar› 13 Haziran günü Antalya’da, 20
Kongrenin aç›l›fl konuflmalar›n›, MAM

Haziran günü ‹zmir’de ve paydafllar›n kat›ld›¤› toplant› da 23 Haziran

Malzeme Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.

günü Ankara’da düzenlendi.

Tar›k BAYKARA, TEMD Baflkan› Prof.
Dr. Suzan DA⁄LIO⁄LU ve 17. Ulusal

Bu toplant›larda, ulusal çevre eylem plan›n›n yasal durumu, veri topla-

EM Kongresi Baflkan› Doç. Dr. Ali ‹hsan

ma ve de¤erlendirme yöntemi, havza bilgisi genel girifl, ulusal eylem

KAYA yapt›.

plan›, sektörel plan, ekonomik araçlar bafll›kl› konular ele al›nd›.

‹ki y›lda bir düzenlenen kongrede bu y›l,

Her toplant›ya Çevre ve Orman Bakanl›¤› Merkez ve ‹l Müdürlükleri,

elektron mikroskopi teknikleri aç›s›ndan

Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› Merkez ve ‹l Müdürlükleri, DS‹, Sanayi

çeflitlili¤e ve kat›l›m zenginli¤ine önem

Odalar›, Turizm Bakanl›¤› Merkez ve ‹l Müdürlükleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›

verildi. Geçmifl y›llara k›yasla malzeme

Merkez ve ‹l Müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum ku-

bilimlerindeki çal›flmalar›n art›r›lmas›

rulufllar› ve di¤er kamu kurulufllar›ndan 100’e yak›n temsilci kat›ld›.

amac›yla yap›lan kongreye, çok say›da
davetli ve bas›n mensubunun yan› s›ra,

Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Kara Kökenli Kirleticilere ‹liflkin Ulusal

yeni teknikler ve modern mikroskoplarla

Eylem Plan›’n›n Ege-Akdeniz Havzas›, Karadeniz ile Marmara Hav-

çal›flma flans›na sahip olmufl genç araflt›r-

zas› ve Bo¤azlar› kapsayacak flekilde haz›rlanmas› çal›flmalar›nda,

mac›lar da kat›ld›.

Marmara Havzas› ve tüm k›y›lar kapsayan Ulusal Eylem Plan›’n›n
haz›rlanmas› ile ilgili bölümünün yürütülmesi için TÜB‹TAK Mar-

MAM Malzeme Enstitüsü, elektron mik-

mara Araflt›rma Merkezi Kimya ve Çevre Enstitüsü ile May›s 2004

roskoplar› laboratuvarlar› sahas›nda Tür-

tarihinde dört aflamal› bir protokol imzalam›flt›. Aflamalardan birin-

kiye’deki en donan›ml› ve yetkin labora-

cisi Akdeniz Havzas›, ikincisi Ege Havzas›, üçüncüsü Karadeniz

tuvar olarak tüm üniversitelere ve sanayi-

Havzas›, dördüncüsü ise Marmara Havzas› ve tüm k›y›lar için yap›-

ye hizmet veriyor. ME, alan›ndaki en gü-

lan Ulusal Eylem Plan› çal›flmalar›n›n halka ve paydafllara tan›t›lma-

venilir laboratuvar olarak tan›n›yor.

s› olarak belirlenmiflti.
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MAM’dan Haberler...
KOCAEL‹ BÜYÜKfiEH‹R BED‹YES‹

MALEZYA

BAfiKANI ‹BRAH‹M

T‹CARET

KARAOSMANO⁄LU

HEYET‹’N‹N

BAfiKANLI⁄INDAK‹ HEYET MAM’I

TÜB‹TAK-GEBZE

Z‹YARET ETT‹

Z‹YARET‹

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ile TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma

Malezya Ticaret Heyeti 3 Ma-

Merkezi (MAM) aras›nda olabilecek iflbirli¤i konular›n› belirle-

y›s 2005 tarihinde TÜB‹TAK

mek amac›yla, Kocaeli Belediye Baflkan› ‹brahim KARAOSMAGebze Yerleflkesi’ni ziyaret
NO⁄LU baflkanl›¤›ndaki heyet, 5 May›s 2005 tarihinde MAM’›
ziyaret etti.

etti. Ziyaret kapsam›nda, heyet üyelerine Marmara Arafl-

Bu çerçevede düzenlenen törenin aç›l›fl konuflmas›n› MAM Baflkan Vekili Önder YET‹fi yapt›. MAM Baflkan Dan›flman› Dr.

t›rma Merkezi (MAM) Baflkan Dan›flman› Dr. Mehmet

Mehmet DEM‹REL’in MAM tan›t›m›n›n ard›ndan, ‹fl Gelifltirme
DEM‹REL taraf›ndan MAM
Birim Yöneticisi Dr. Sibel SA‹N ÖZDEM‹R, MAM’a ba¤l› enstitüler hakk›nda bilgi verdi. Ayr›ca, Kimya ve Çevre Enstitüsü

tan›t›m› yap›ld›. Tan›t›m fil-

(KÇE), Biliflim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ve Yer ve Deniz

minin izlenmesinin ard›n-

Bilimleri Araflt›rma Enstitüsü (YDBAE) yetkilileri taraf›ndan

dan, TÜB‹TAK Ulusal Metro-

enstitü tan›t›mlar›n›n yan› s›ra, olas› iflbirli¤i konular›nda da

loji Enstitüsü Laboratuvar›

bilgi verildi.
ve TÜB‹TAK Marmara TekTARAL projeleri haz›rlanmas›na karar verilen toplant›
sonras›nda heyet, enstitüleri ve laboratuvarlar› gezdi.

10

nokent A.fi. ziyaretleri düzenlendi.

MAM’dan Haberler...
NATO ÜYELER‹N‹N
TÜB‹TAK GEBZE
Z‹YARET‹

T.C.M.B. BANKNOT MATBAASI
VE TÜB‹TAK GEBZE
YERLEfiKES‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹

Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Araflt›rma

T.C. Merkez Bankas› Banknot Matbaas› ve TÜB‹TAK

Merkezi

(ARMERKOM)

aras›ndaki ifl gelifltirme toplant›s› 13 May›s 2005 tari-

taraf›ndan organize edilen “NATO Sistem-

hinde MAM’da yap›ld›. Toplant›ya T.C.M.B.Banknot

Komutanl›¤›

ler Konseptler ve Entegrasyon Paneli
(SCI)”

bünyesinde

faaliyet

Matbaas› Genel Müdürü L. Ümit FINDIKO⁄LU, Teknik

gösteren
Ar-Ge Müdürü Abdülgani YAZAN, Müdür Yard›mc›s›

çal›flma grubu, 11 May›s 2005 tarihinde
TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi’ni ziyaret etti.

Rasûl ATMACA, Bak›m ‹flletme ve Onar›m Müdürü

Ziyarete ARMERKOM yetkilileri ve NATO

Hüseyin ‹LASLAN ve beraberinde üç kiflilik teknik ekip

heyeti üyeleri (Almanya, Hollanda, ‹span-

ile MAM Baflkan Dan›flman› Dr. Mehmet DEM‹REL, ‹fl

ya, ‹ngiltere, Yunanistan temsilcileri)

Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Sibel SA‹N ÖZDEM‹R,

kat›ld›. Ziyaret kapsam›nda heyet üyeleri-

Biliflim Teknolojileri Enstitüsü, Kimya ve Çevre Enstitü-

ne TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi

sü, Malzeme Enstitüsü, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji

(MAM) genel tan›t›m› yap›ld›. MAM ensti-

Enstitüsü (UEKAE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

tüleri (Biliflim Teknolojileri Enstitüsü,
yetkilileri kat›ld›. Toplant›da Matbaa ve TÜB‹TAK yetkiEnerji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü) ve
TÜB‹TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü

lilerince daha önceki görüflmelerde tespit edilen olas›

Laboratuvar ziyaretlerinin de yap›ld›¤›

iflbirli¤i alanlar› üzerinde detayl› görüflmeler yap›ld›.

ziyaret s›ras›nda olas› proje görüflmeleri

Toplant› sonras›nda UME laboratuvarlar› ve UEKAE

gerçekleflti.

binas› ziyaret edilerek örnek cihazlar tan›t›ld›.
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...

BTE
B‹L‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ ENST‹TÜSÜ

Biliflim Teknolojileri Enstitüsü
(BTE), yaz›l›m mühendisli¤i uygulamalar› gerektiren konularda
araflt›rma gelifltirme yapmak
üzere, 1990 y›l›nda, TÜB‹TAK
MAM bünyesinde bir bölüm olarak faaliyete bafllam›flt›r. 1995
y›l›nda bölüm yeniden yap›land›r›larak, TÜB‹TAK MAM içerisinde,
Biliflim alan›nda Ar-Ge faaliyetleri gerçeklefltirecek olan bir
enstitü haline getirilmifltir.
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Misyonu; “Ülkemizin bilgi ve
iletiflim teknolojileri alan›nda
ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak için
baflta Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) olmak üzere paydafllar›n›n kat›l›m›yla, ülke önceliklerini göz önünde bulundurarak,
uluslararas› standartlarda bilimsel ve teknolojik uygulamal›
araflt›rmalar yapmak, özgün ve
stratejik teknolojiler gelifltirmek” tir.

Vizyonu; “Bilgi ve iletiflim alan›nda özgün, kritik teknolojiler
üreten önder bilim ve teknoloji
oda¤› olmak” t›r.

Biliflim Teknolojileri
Enstitüsü’nün stratejik
amaçlar› ise;
n

Etkinliklerini öz gelirleriyle sür-

dürebilir duruma gelmek,

enstitülerimiz... enstitülerimiz...
n

Avrupa Araflt›rma Alanlar› (ERA)

ile bütünleflmek,
n

Savunma Sanayinin ihtiyaçlar›-

n›n belirlenmesi ve karfl›lanmas›nda öncü kurumlardan biri olmak,
n

Türkiye’nin aviyonik dizge tüm-

lefltirme öncüsü olmak,
n

Yaz›l›m süreçleri, metodolojileri

Çal›flan Say›s›
Toplam 125 olan enstitü personelinin %4’ü destek eleman›, %2’si yönetici kalan %84’ü araflt›r›c›d›r. Bu
%84’ün uzmanl›k düzeyine göre
da¤›l›m› ise, %12 doktora, %30
yüksek lisans ve %52 lisans fleklindedir.

s›nama ve belgelendirme anlay›fl›n›n
yerleflmesi, uzmanlar›n›n yetifltirilmesi gibi temel teknolojik alanlarda
uluslararas› çevre ile bütünleflme çabalar›n› tan›mlar. Türkiye, biliflim
teknolojilerinin yöntem ve standartlar›n›n belirlenmesinde uluslararas›
rol oynamal›d›r. Bu yönde uluslara-

ve kalitesinde alg›lanan ulusal pi-

ras› onaylanan iflbirliklerinin geliflti-

yasa öncüsü olmak,

rilmesi stratejik de¤er tafl›r.

n

n

Yaz›l›m s›nama ve belgelendirme

Bilgi A¤lar› ve Protokol Teknolo-

konusunda ulusal adres olmak

jileri : Bilgi iletim ve denetim tek-

olarak tan›mlanmaktad›r.

nolojileri alan›nda kullan›c› durumundan ç›k›p, özgün ya da ulusal

BTE’nin kalite politikas›; paydaflla-

olarak denetlenebilir bilgi ak›fl›n›

r›n›n biliflim alan›ndaki gereksi-

sa¤layabilecek teknolojilerin gelifl-

nimlerini dünya standartlar›nda ve

tirilmesidir.

çevreye duyarl› biçimde karfl›layabilmek amac›yla; toplumsal, ku-

BTE Stratejik ‹fl

2. Alg›lay›c› (Sensor)

rumsal ve çevresel sorumlulu¤u-

Birimleri

Teknolojileri:

nun bilincinde olmay›, etkinlik,

n

ürün ve hizmetlerini, çevreye etkilerini de dikkate alarak, yürürlükte

1. Bilgi ve A¤

bulunan yasa ve yönetmeliklere uy-

Teknolojileri:

gun olarak gerçeklefltirmeyi, bilim-

Alg›lay›c› Dizgeleri: Lazer ve k›-

z›lötesi teknolojileri, Yüksek Frekans

band›ndan milimetre dalga

band›na kadar radyo frekans , al-

Karar Destek Dizgeleri (System) :

çak (1 Hz.) ve yüksek (150 KHz.)

sel araflt›rmaya dayal› ileri teknolo-

Bilginin depolanmas›, ifllenmesi,

frekansl› akustik, etken ve edilgen

ji ürünleri gelifltirmeyi, koydu¤u

görsellefltirilmesi, bilgi kaynaflt›r-

alg›lay›c›lar› kapsar.

hedeflere “en iyiye ulaflma” yaklafl›-

mas›, çözümlemesi ve yapay zeka

n

m›yla ilerlemeyi, hedeflerine iler-

uygulamalar› bu kapsamdad›r. Bil-

tik, akustik ve kimyasal minyatüri-

lerken sürekli iyilefltirme içinde ol-

gi ve bilgi teknolojileri günümüzün

ze edilmifl alg›lay›c›lar›n birbirle-

may›, ülke ekonomisine katma de-

en önemli karar verme araçlar› du-

riyle ve di¤er dizgelerle bütünlefl-

¤eri yüksek etkinlikler ile katk›da

rumuna gelmifltir. Bilgilerin otoma-

mesini sa¤layan a¤lar› kapsar.

bulunmay›, çal›flanlar›n›n görüflle-

tik olarak yorumland›¤›, süzüldü-

n

rine de¤er vererek baflar›m› art›r›c›

¤ü, görsellefltirildi¤i ve amaca yö-

l›m ve ilgili elektronik dizge tekno-

bir yol izlemeyi taahhüt etmek flek-

nelik olarak ayr›flt›r›larak karar ve-

lojilerini kapsar.

lindedir.

riciye iletilmesi yönündeki çal›fl-

n

malar› kapsar.

leri (Computational Intelligence):

n

Mikro Alg›lay›c› A¤lar› : Manye-

Gömülü Dizgeler: Gömülü yaz›-

Hesaplamaya Dayal› Us Teknik-

BTE’de kalite çal›flmalar› TSE-EN-

n

Yaz›l›m Süreç ve Ürün Yönetimi :

De¤iflik alg›lay›c› ve nesnelerden

ISO 9001:2000, NATO AQAP-160

Yaz›l›m yöntem bilimi, yaklafl›mlar›

sa¤lanan iflaretlerin ifllenmesi, çö-

standartlar›na göre yürütülmekte-

ve son dönemde önemi artan do¤ru-

zümlenmesi ve bilgiye dönüfltürül-

dir.

lama ve geçerleme teknolojileri ile

mesi tekniklerini içerir.
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enstitülerimiz... enstitülerimiz...
lay›c› modelleme ve/veya simülas-

3. Modelleme

yonlar› bu kapsamdad›r.

(Modeling) ve
Simülasyon

4. Platform Yönetim

Teknolojileri:
n

Teknolojileri:

Da¤›t›k Mimarili Simülasyon:

Benzetim ve benzekleme teknolojilerine dayanarak gelifltirilen sentetik ortamlar, askeri tatbikatlar›n,
e¤itimlerin ve hatta sat›n alma ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi sa¤layan uygulamalard›r. Bu amaçla,
geliflmifl ülkeler baflta olmak üzere
farkl› co¤rafi bölgelerdeki benzetim olanaklar›n› da sanal dünyada
bir araya getirerek etkin e¤itim,
tatbikat ve sat›n alma dizgeleri gelifltirilmektedir. Yüksek Düzeyli
Mimari (HLA-High Level Architecture) gibi teknolojilerin önemi artacakt›r.
n

Sanal Ortamlar ve Gömülü Simü-

lasyon: Gömülü dizgeler gerçek
dizgeler ile benzetilmifl dizgelerin
birlikte kullan›lmas›n› mümkün k›lan bir teknolojidir. Elde bulunmayan silahlar›n ve alg›lay›c› dizgelerinin gerçek platformlar üzerinde
kullan›lmas›,

olmayan

düflman

kuvvetlerinin sanal ortamlarda

n

Hava Platformlar› Yönetim Tek-

nolojileri: Hava platformlar› üzerindeki alg›lay›c›lar›n ve ayg›tlar›n
tümlefltirilmesi ve denetimi ile yöngüdüm ve benzeri teknolojilerini
kapsar.
n

Deniz Platformlar› Yönetim Tek-

nolojileri: Deniz platformlar› üzerindeki alg›lay›c›lar›n ve ayg›tlar›n
tümlefltirilmesi ve denetimi ile yöngüdümü de içeren savafl yönetim
dizge teknolojilerini kapsar.
n

Kara Platformlar› Yönetim Tekno-

lojileri: Kara platformlar› üzerindeki

Kullan›lan Yaz›l›m

alg›lay›c›lar›n ve ayg›tlar›n tümleflti-

Yöntem ve Araçlar›:

rilmesi ve denetimi ile yöngüdüm
ve benzeri teknolojilerini kapsar.
n

‹nsans›z Araç Güdüm ve Dene-

tim Teknolojileri : ‹stihbarat, gözetleme ve keflif amaçl› kullan›labilen insans›z platformlar›n güdüm
ve denetim dizgeleri bu kapsamdad›r. Otonom ve kendi kendine karar verebilen dizgeleri de içerir.

oluflturularak gerçek platform üze-

n

Yaz›l›m Test Araçlar›: Rational

Rose Purify, Rational Rose Pure
Coverage ve Rational Rose Quantify
n

Yaz›l›m Gelifltirme Araçlar›: Ra-

tional Rose, Rapsody, MS Visual
C++, MS Visual Basic, MS C#, J2EE
(EJB, JSP, ..), HTML, XML, Borland
C Builder,
n

Konfigürasyon Araçlar›: ClearCa-

rinden alg›lanmas›n›n sa¤lanmas›

Elektronik ve

se (IBM), Stargate (Borland), MS

bu çal›flmalar›n temel amac›d›r.

Mikrodalga

SourceSafe, CVS

n

Mühendislik Düzeyinde Simülas-

n

‹sterler Yönetim Araçlar›: Caliber

yon: Mühendislik düzeyinde devre

Laboratuvar› (EML):

RM (Borland), Rational Requisite

tasar›m ve analizi yapabilmek ama-

BTE Mikrodalga ve Elektronik dev-

Pro

c›yla gelifltirilen yüksek duyarl›l›kl›

re laboratuvar›nda projelerin ge-

n

ve yüksek ayr›lmazl›k dereceli ben-

reksinim duydu¤u elektronik do-

Object Oriented Design, Unified

zetimler bu kapsamdad›r.

nan›mlar gerçeklenmekte olup ayn›

Process, UML

‹flletim Düzeyinde Modelleme:

zamanda mikrodalga devreleri ve

n

Taktik, doktrin ve çözümleme dü-

antenlere yönelik sistemler de ge-

Expert Systems, Artificial Intelligen-

zeyinde hizmet veren silah ve alg›-

lifltirilmektedir.

ce, High Level Architecture (HLA).

n
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Yöntemler: Structured Design,

Sistem Modelleme Yöntemleri:

enstitülerimiz... enstitülerimiz...
Tamamlanm›fl Projeleri
GÜMS‹S Gümrük Kap›lar›
Güvenlik Sistemleri Projesi
Avc› Uçaklar›na E¤itim Amac›yla
Yerlefltirilmifl Gömülü Benzetim
Sisteminin Gösterimi
Avrupa Potansiyel Benzetim A¤›n›n Gerçeklefltirilmesi
Esnek E¤itim Düzene¤i
Hava Savunma Simülasyonu
Wasif- Uçak Üzerinde E¤itim Simülasyon Sistemi
HISPARS- Yüksek H›zda Örüntü
Tan›ma
Komuta Kontrol Referans Modeli
May›n Tespit Sistemleri Laboratuvar Prototipi
ADOP 2000 Projesi- Ses Ölçme
Sistemi Master Plan Çal›flmas›
UU-ADP Uzun Ufuk Araflt›rma
Deste¤i Projesi
K-Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri
(KKBS) 1. Faz
n

Programlama Dilleri: Ada, C,

C++, Java, Assembler

•IEEE Std 829-1998,

KKBS Lojistik Projesi

•IEEE Std 1008-1987Reaff 1993,
KKBS MEFORS Projesi (Komuta

n

Veritaban›: Oracle, MS SQL

•IEEE Std 1012-1998,
ve Kontrol Bilgi Sistemleri Mesaj
•IEEE Std 1012a-1998
Formatlama Sistemi Projesi)

BTE’de her proje, afla¤›daki
standart ve yöntemlere göre

BTE’nin Kurumsal ‹flbirlikleri ve

Yürütülen Projeler

yap›lmaktad›r:

Paydafllar›’ndan baz›lar› Milli Sa-

SGKS C4ISR MOS (S›n›r

Proje Yönetimi : IEEE Std 1058-

vunma Bakanl›¤›,

Gözetleme ve Kontrol Sistemi

1998, IEEE Std 730-1998

Kuvvetleri, Kamu Kesimi, Özel Ke-

C4ISR Modelleme ve Simülasyon)

Sistem Mühendisli¤i : IEEE 1220

sim, Araflt›rma Enstitüleri, KAL-

Modern May›n Tespit Sistemleri Projesi

Yaz›l›m Mühendisli¤i : IEEE/EIA

DER’dir.

Türk Silahl›

Oracles Optical Radar for Anti Colli-

12207, MIL-STD 498
Konfigürasyon Yönetimi : MIL-

Biliflim Teknolojileri Enstitü-

sion LasEr Systems CEPA-EUCLID

STD-973, ANSI/IEEE 1042

sü’nün Gerçeklefltirdi¤i Proje-

GENES‹S Projesi (Gemi Entegre

Yaz›l›m Test Mühendisli¤i :

lerden Örnekler

Savafl ‹dare Sistemi Projesi).
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