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TÜB‹TAK ‹letiflim Birimi Kamuoyu Aç›klamas›
Yo¤un tepki üzerine, TÜB‹TAK ‹letiflim Müdürlü¤ü’nden
savefezagursey’e yay›mlanmas› için gönderilen aç›klamad›r.

limlerdeki araflt›rma faaliyetlerine de ivme kazand›r›lmas› için neler yap›labilece¤i konusu Bilim Kurulu’nda görüflülmeye baflland›. Bu dönemde, akademik çevrelerle de fikir paylafl›m› yap›ld› ve öneriler
beklendi. Gelen öneriler, Enstitü’nün de¤iflen ülke ve
dünya flartlar›na göre daha fazla at›l›m yapmas› ve
Prof. Dr. Erdal ‹nönü’nün liderli¤inde 1982’de belirlenen misyonuna daha iyi hizmet etmesini sa¤layacak
öneriler olmaktan ziyade, mevcut durumun korunmas›n›n önerilmesi fleklinde oldu.
Bilim Kurulu, temel bilimler alan›nda insan kaynaklar›n›n geliflmesine yönelik e¤itim çal›flmalar›n›n
yan›nda Prof. Dr. Erdal ‹nönü’nün ortaya koydu¤u
“Enstitü temel bilimler alan›nda temel ve uygulamal›
araflt›rma sorunlar›n› ortaya koyarak, çözümleyerek
veya çözümlenmesine yard›mc› olarak” bizzat araflt›rma yapma ve bilgi üretme misyonunu da gözeterek
Enstitü’nün 1996 y›l›na kadar oldu¤u gibi TÜB‹TAK
Gebze Yerleflkesi’ne tafl›nmas›na karar verdi.
Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler Araflt›rma Merkezi (TÜB‹TAK B‹LGEM) bünyesinde yer
alan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) ve Biliflim Teknolojileri Enstitüsünden
sonra TBAE de Merkeze ba¤l› üçüncü enstitüsü olarak
faaliyetlerine devam edecek. Böylelikle, ülkemizin son
y›llarda Ar-Ge alan›nda gerçeklefltirdi¤i ivmenin sürdürülebilmesi için temel bilimler ile uygulamal› ve mühendislik bilimlerin sinerji yaratarak, birbirini tetikleyebilece¤i bir ortam oluflturulmas› hedefleniyor.
TÜB‹TAK B‹LGEM Temmuz 2011 tarihi itibar›yla, 1151’i araflt›rmac› olmak kayd›yla toplamda 1333
personele sahiptir. 125 doktora ve üstü dereceye sahip
araflt›rmac›lar›n %20’si fizik ve matematik alan›ndand›r. TÜB‹TAK B‹LGEM çat›s› alt›nda, TÜB‹TAK
TBAE ulusal ve uluslararas› iflbirliklerini daha da gelifltirerek insan kaynaklar›n›n geliflmesine yönelik e¤itim
çal›flmalar›na, artan düzeyde devam edecek, ayr›ca daha fazla bilgi üreten, araflt›rma yapan bir enstitü olacakt›r. TÜB‹TAK B‹LGEM’in sahip oldu¤u imkân ve
kabiliyetler, ülkemizde son y›llarda bilim ve teknoloji
alan›nda sa¤lanan ivmenin, TÜB‹TAK TBAE ve Türkiye’deki temel bilimler alan›na h›zla yans›mas›n› sa¤layacakt›r. ♥

1963’te kuruluflundan bu yana, Bilim Kurulu,
dünyada ve Türkiye’deki geliflmelere paralel olarak,
TÜB‹TAK bünyesindeki birimlerin yap›lanmas›na
yönelik pek çok karar ald› ve bu kararlar› hayata geçirdi. Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü (TÜB‹TAK
TBAE) de çeflitli tarihlerde Bilim Kurulu’nun gündemine geldi ve zaman zaman Enstitünün yap›s›nda de¤ifliklikler yap›ld›.
Enstitü, fiubat 1968’de Tatbiki Matematik Ünitesi olarak kuruldu ve Nisan 1972’de Marmara Bilimsel
ve Endüstriyel Araflt›rma Enstitüsü’ne (MBEAE, flimdiki Marmara Araflt›rma Merkezi’nin o tarihteki ismi)
ba¤land›.
Haziran 1981’de Bilim Kurulu, TÜB‹TAK bünyesinde Temel Bilimler Enstitüsü’nün (TÜB‹TAK TBAE)
kurulmas›na ve Hayat Bilimlerinin bu Enstitüsü içinde
ele al›nmas›na karar verdi. Enstitünün kurulufl çal›flma
ve kapsam›n› belirlemek için Prof. Dr. Erdal ‹nönü’nün de üyesi oldu¤u bir komisyon oluflturuldu. Komisyonun da görüfllerini alan Bilim Kurulu, Enstitü
bünyesinde fizik, kimya, biyoloji, matematik ve yer bilimlerinin ele al›nmas›na karar verdi. Nisan 1982’de
TÜB‹TAK TBAE Yönetmeli¤i kabul edildi ve Eylül
1982’de Prof. Dr. Erdal ‹nönü Enstitü Müdürü olarak
atand›. Enstitü’nün temel amac› “temel bilimler alan›nda temel ve uygulamal› araflt›rma sorunlar›n› ortaya koyarak, çözümlemek veya çözümlenmesine yard›mc› olmak” olarak belirlendi.
Daha sonraki tarihlerde kimya, biyoloji ve yer bilimleri alanlar› için, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi alt›nda ayr› birer enstitü kuruldu ve bu enstitüler halen MAM bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. 1990’dan itibaren TBAE de faaliyetlerini MAM’›n
çat›s› alt›nda sürdürmeye bafllad›.
1996’da TÜB‹TAK MAM’›n yeniden yap›land›r›lmas› faaliyetleri kapsam›nda, Bilim Kurulu Bo¤aziçi
Üniversitesi ile imzalanan Protokolü uygun bularak,
TÜB‹TAK TBAE’nin Kandilli’ye tafl›nmas›na karar
verdi.
Protokol süresi sonunda, Enstitü’nün ülke çap›nda üniversite ve e¤itim kurumlar› ile iflbirli¤i içinde,
temel bilimler alan›nda insan kaynaklar›n›n geliflmesine yönelik e¤itim çal›flmalar›n›n yan›nda, temel bi-
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