
 

 
TÜBĐTAK Temel Bilimler Ara ştırma Enstitüsü  

(TÜBĐTAK TBAE) 
 

Bu çalışmanın amacı, TÜBĐTAK TBAE’nin, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesinden, 
TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesine taşınması kararı sonrasında bazı kişi ve kuruluşlar tarafından, 
yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan ve geçerliliği olmayan sözde iddialara karşı kamuoyunu 
doğru bilgilendirmektir. 

Temel bilimler, tüm bilimsel çalışmaların temelidir. Temel bilimlerde belirli bir düzeyi yakalamış 
ülkelerde bilimsel ve teknolojik atılımlar gerçekleşebilir. Bu nedenle, temel bilimler alanındaki 
çalışmalar ve bu alana verilen destekler, TÜBĐTAK’ın gündeminin en üst sıralarında yer 
almaktadır. 

TÜBĐTAK Bilim Kurulu, söz konusu kararı, bu rapora konan ve konmayan pek çok veri ve bilgiyi 
değerlendirerek, uzman görüşlerine başvurarak, tüm bilimsel hassasiyetlere dikkat ederek 
almıştır. TÜBĐTAK olarak, Enstitülerimizin başarısını kamuoyu ile paylaşmak her zaman en tercih 
edeceğimiz durumdur. Đyileştirmeye açık alanları Kurum içinde değerlendirerek, gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlamak prensibimizdir. Ülkemizde temel bilimlerin daha da gelişmesi için 
yenilikçi öneriler yapmak yerine, mevcut durumun korunması hususunda tercih kullananların 
başlattığı kampanya karşısında, bu raporda sunulan hususların kamuoyu ile paylaşılması elzem 
olmuştur. 

Değişime karşı tepki her zaman doğal karşılanabilir. “Enstitünün kapatılması” gibi olmayan ve 
olmayacak bir olgunun adeta “niyet okuma” yaklaşımı ile varmış gibi gösterilmesi, bilimsel 
düşünme yeteneğine sahip olduğunu iddia eden hiçbir kimse tarafından kabul edilemez. 

Yanlış bilgilerin medya mensuplarına ve yurtdışındaki bilim insanlarına aktarılması ile ülkemizde 
son yıllarda Türkiye’de ”Bilim Teknoloji ve Yenilik” alanındaki, tüm dünyanın gıpta ile seyrettiği 
güzel gelişmelerin gölgelenmesine neden olabilecek yaklaşımlardan, her şeyden evvel Türkiye 
Araştırma Alanının zarar göreceği unutulmaması gereken bir husustur.  

Yeni yapılanmayla TBAE, BĐLGEM Merkezi çatısı altında, ayrı bir enstitü olarak ulusal ve 
uluslararası işbirliklerini daha da geliştirerek insan kaynaklarının gelişmesine yönelik eğitim 
çalışmalarına artan düzeyde devam edecek, ayrıca tüm Türkiye’yi kucaklayarak, daha fazla bilgi 
üreten, araştırma yapan bir enstitü olacaktır. TÜBĐTAK BĐLGEM’in sahip olduğu imkân ve 
kabiliyetler, ülkemizde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında sağlanan ivmenin, TBAE ve 
Türkiye’deki temel bilimler alanına hızla yansımasını sağlayacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

Ankara, 2 Ağustos, 2011 
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TÜBĐTAK Temel Bilimler Ara ştırma Enstitüsü’nün Geli şimi  

TÜBĐTAK’ın kurulduğu 1963 yılından bu yana, Bilim Kurulu, dünyada ve Türkiye’deki 
gelişmelere paralel olarak, TÜBĐTAK bünyesindeki birimlerin yapılanmasına yönelik pek çok 
karar almış ve bu kararları hayata geçirmiştir.  

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) de 1968 yılında Tatbiki Matematik Ünitesi adıyla 
kurulmuş, çeşitli tarihlerde Bilim Kurulunun gündemine gelmiş, performansı irdelenmiş ve 
zaman zaman Enstitünün yapısında değişiklikler yapılmıştır. 

Haziran 1981’de Bilim Kurulu, TÜBĐTAK bünyesinde TBAE’nin kurulmasına karar vermiş, 
Enstitünün temel amacını “temel bilimler alanında temel ve uygulamalı ara ştırma 
sorunlarını ortaya koyarak, çözümlemek veya çözümle nmesine yardımcı olmak ” olarak 
belirlenmiştir. 

1993’te TÜBĐTAK MAM bünyesinde “Stratejik Plan” çalışmaları başlatılmış ve 1994-95’te Dünya 
Bankası’dan sağlanan bir hibe kullanılarak, “MAM’ın Değerlendirmesini” yapan raporlar 
hazırlatılmıştır. 

Söz konusu raporlarda, MAM’daki birimlerin müşterili ve sözleşmeli araştırmalar yapar hale 
gelmesi için yeniden yapılanması gerektiği, MAM Enstitülerinin, geniş bir yelpazeye yayılan 
matematiksel konularda, üniversitelerdeki matematikçilerden proje bazında yararlanmasının 
mümkün olduğu, Matematik Bölümünün iyi bir üniversiteye, tercihen Teknik Üniversiteye 
taşınabileceği belirtilmiş; Fizik Bölümündeki araştırmacıların, sadece üniversitelerde yapılması 
gereken akademik araştırmaları yaptığı vurgulanmıştır. 

TÜBĐTAK Bilim Kurulu, Ocak 1996 toplantısında, MAM’ın yeniden yapılandırılması için, 
raporlardaki öneriler doğrultusunda TBAE’yi de kapsayan bir dizi karar almıştır. 

MAM bünyesindeki yeniden yapılanma çalışmaları, 1999-2006 arasında gerçekleşen ve 155 
milyon ABD doları kredi sağlayan “Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Projesi”nin dört bileşeninden 
biri olan “Araştırma ve Geliştirme Enstitülerinin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu gelişmeler sırasında ve daha sonrasında, TBAE, MAM Yönetim Kurulu ve TÜBĐTAK Bilim 
Kurulu gündeminde kalmış, MAM’ın bir sözleşmeli araştırma merkezine dönüştürülmesi ve 
yeniden yapılandırılması sürecindeki durumu tartışılmıştır.  

22.7.1996 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile bir protokol imzalanmış, Ağustos 1996 
toplantısında Bilim Kurulunca onaylanmıştır.  

Bu protokolle; TBAE’nin matematik ve fizik bölümleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesine 
taşınmıştır. Kimya Bölümü, MAM bünyesinde, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Malzeme 
Bölümleri birleştirilerek, Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü haline gelmiştir. 
Yer Bilimleri Bölümü de “MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü” olarak yapılandırılmıştır. Benzer 
yaklaşımla, daha sonraki yıllarda “Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü” de MAM bünyesi 
dışına çıkarılarak, Başkanlığa doğrudan bağlı Enstitü haline getirilmiştir. 

TBAE’nin Kandilliye taşınması, o dönemde, diğer üniversite ve bilim insanlarının tepkisini 
çekmiştir. Aralık 1996 tarihli Bilim Kurulu toplantısında Đstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 
de bir Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü kurulması yönündeki ĐTÜ talebi de değerlendirilmiş 
ancak bu talebin TBAE Danışma Kurulu kurulduktan sonra bu Kurulca ele alınması yönünde 
karar alınmıştır. Ancak, ĐTÜ’de bir başka TBAE kurulması bir daha gündeme gelmemiştir. 

1996 yılındaki yeniden yapılanma sonrasındaki dönemlerde, uygulamalı araştırma yapılan her 
araştırma merkezinde, doğal olarak duyulan temel bilimler ihtiyacı, TÜBĐTAK Gebze 
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Yerleşkesindeki araştırma birimlerinde de duyulmuştur. Çünkü bilimsel ve teknolojik atılımların, 
temel bilim araştırmaları ile uygulamalı araştırmaların birlikteliği ile gerçekleşebildiği evrensel bir 
olgudur. Bu nedenle, 1996 yapılanması öncesinde olduğu gibi, 2005 yılından sonra, Malzeme 
ve Kimya Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ve Kimya Enstitüsü olarak iki ayrı enstitü haline 
gelmiştir. Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü de tekrar MAM bünyesine alınmıştır.   

TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesindeki araştırma birimlerinde duyulan temel matematik ve fizik 
araştırmaları ihtiyacı, Bilim Kurulunun gündeminde yer almaya devam etmiştir. Mesela, Eylül 
2002 tarihli 103 sayılı Bilim Kurulu gündem maddelerinden biri, TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesinde 
yer alan TÜBĐTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE) ile TBAE’nin ile birlikte 
araştırma yapma girişimleridir. Bu girişim Başkanlık ve Bilim Kurulunca “teorik ve uygulamalı 
araştırmalar yapan iki enstitünün ilk defa biraraya gelerek bilim ve teknolojinin uç noktalarında 
araştırma yapmalarının memnuniyetle karşılandığı ve bu konuda her türlü teşvik ve desteğin 
sağlanması gerekliliği” nedeniyle desteklenmiştir. Ancak, enstitülerin gayretlerine rağmen, bu 
girişimden sonuç alınamamıştır. UEKAE, bu ihtiyacını, Ankara ve Đstanbul’daki üniversitelerle 
işbirliğine giderek karşılayabilmiştir. 

Diğer TÜBĐTAK araştırma merkez ve enstitüleri gibi TBAE’nin performansı da sürekli olarak 
izlenmiş ve Bilim Kurulunda ele alınmıştır. Aşağıdaki bölümlerde de görülebileceği gibi, 
TBAE’nin performansı, son yıllarda, Türkiye ve TÜBĐTAK genelinde yakalanan hıza 
erişememiştir. Bu konu, gerek Enstitü yönetimi, gerekse Enstitüdeki faaliyetlerle ilgili bilim 
insanları ile yapılan toplantılarda dile getirilmiş, ancak, beklenen gelişme sağlanamamıştır.  

2008 yılı içinde BÜ ile imzalanan Protokolün süresi dolduğunda, Enstitünün ülke çapında 
üniversite ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde, temel bilimler alanında insan kaynaklarının 
gelişmesine yönelik eğitim çalışmalarının yanında, temel bilimlerdeki araştırma faaliyetlerine de 
ivme kazandırılması amacıyla neler yapılabileceği konusu Bilim Kurulunda tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde, akademik çevrelerle fikir alış verişinde bulunulmuştur. Gelen 
öneriler, enstitünün değişen ülke ve dünya şartlarına göre daha fazla atılım yapmasını 
sağlayacak, Prof. Dr. Erdal Đnönü’nün liderliğinde 1982 yılında belirlenen temel amacına daha iyi 
hizmet edecek, öneriler olmaktan ziyade, mevcut durumun korunması niteliğinde olmuştur. Bu 
tür önerilerin en önemli gerekçesi de, Enstitü tarafından yapılan seminer, çalıştay gibi bilimsel 
etkinlikler için yurtdışından gelecek bilim insanlarının Đstanbul’a gelmek istediği, başka bir yere 
gelmek istemeyecekleri ve gelmeyecekleri olarak ifade edilmiştir.  

Konu Haziran 2011 ve Temmuz 2011 tarihli 198 ve 199 sayılı Bilim Kurulu toplantılarında 
değerlendirilmiş, alınan karar uyarınca Enstitü, 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Gebze 
Yerleşkesine taşınmıştır. 

 

Enstitünün Đsmi 

TÜBĐTAK Temel Bilimler Enstitüsü, 1968’de “Tatbiki Matematik Ünitesi” adıyla kurulmuş. 
1981’de “Temel Bilimler Enstitüsü” adıyla faaliyet göstermeye başlamış ve Nisan1982’de kabul 
edilen Yönetmeliğinde adı “Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü” olarak değiştirilmiş, bugüne 
değin aynı ismi muhafaza etmiştir. 

TBAE’nin değerli Türk bilim insanı “Feza Gürsey”in adını alması hususu, Şubat 1998’da Bilim 
Kurulu toplantısının gündemine gelmiştir. Ancak konunun BÜ’nün görüşü alınarak Bilim 
Kurulu’nda yeniden görüşülmesine karar verilmiştir. O tarihlerde konu hakkında BÜ ve TÜBĐTAK 
arasındaki yazışmalardan, Enstitünün isminde, “BÜ’nün mi, TÜBĐTAK’ın mı önde olacağı” 
konusunda uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır. Konu, bir daha Bilim Kurulunda görüşülmemiştir.  

Enstitünün TÜBĐTAK kayıtlarındaki resmi adı hiçbir zaman Feza Gürsey olmamıştır. Bu hususun 
bundan sonraki dönemde, tekrar ele alınması planlanmaktadır.  
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Enstitünün Kadro Durumu  

12.02.1996 tarihinde, TBAE bünyesindeki Matematik ve Fizik Bölümlerinin toplam kadrosu, 
40’tır. 1996 yılı içinde Enstitünün BÜ Kandilli Yerleşkesine taşınmasından sonra, kadrosu 36’ya 
düşmüştür. 1996-2008 arasında da ortalama 38 civarında kalmıştır, Bilim Kurulunun 1996’da 
Enstitünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak aldığı “Temel bilimler alanlarında çalışma 
yapan bilim adamlarının, proje bazında başlangıçta 1 yıl, en fazla 2 yıl süreyle Enstitüde 
çalışmalarını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması ve değişik üniversitelerden aynı 
konuda çalışmak için müracaat eden bilim adamlarına öncelik verilmesi,” şeklindeki kararına 
rağmen, YÖK Yasasının 38. Madde uyarınca 1999-2011 arasında TBAE'de görev yapan 23 
öğretim üyesinin, 19’u Đstanbul’daki iki üniversiteden gelmiştir. Görevlendirmelerin sadece 8’i, iki 
yıl ve daha kısa sürelidir. 6’sının süresi üç yıl, 5’inin süresi dört yıldır. Bazı kişilerin görev süresi 
12 yıla kadar çıkmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan protokolün bitiş tarihinden sonra, 2009 yılından itibaren, 
gelecek yıllarda Enstitünün ne şekilde yapılandırılacağı üzerine yapılan çalışmalar devam 
ettiğinden, yeni kadrolu personel alınmamıştır. 38. maddeden yapılan görevlendirmeler 
dondurulmuştur. Bu durumun, tüm taraflarca, iki yılı aşkın bir süredir bilinmesine rağmen, 
Enstitünün taşınması kararından sonra, yeni bir durummuş gibi gündeme getirilmesi izahı zor bir 
durumdur. 

TBAE’nin, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde ayrı bir harcama birimi olması dolayısıyla idari 
personel ihtiyacı artmıştır. Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için Enstitünün, idari 
altyapısı daha güçlü olan TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesindeki bir merkezin içinde yeniden 
yapılandırılması gereği ortaya çıkmıştır.  

 

Enstitünün Bütçesi ve Kullanım Durumu 

TÜBĐTAK TBAE’nin ödenekleri 2000’den itibaren artmıştır, (E.1.1). Tablo1’den izlenebileceği 
gibi, 2001 ve 2005 yılları haricinde Enstitü ödeneklerini kullanmamıştır. Enstitünün harcamaları, 
o yılın başlangıç ödeneğini aştığı yılda, Enstitüye ek ödenek verilmiş, bir sonraki yılın ödeneği 
de artırılmıştır. 2006 yılından itibaren verilen ödeneklerin büyük bir kısmı harcanmamıştır. 

Tablo 1. TÜBĐTAK TBAE’nin 2000-2010 Ödenekleri (Bin TL) 
 

 

 

 

 

 

Ayrıca, Enstitünün kuruluş amaçlarının gerçekleştirebilmesi için yapması gereken etkinlik, 
seminer, kurs, yaz okulu gibi faaliyet giderlerinin, toplam harcamalar içindeki payı çok düşüktür. 
Bu oran 2000-2006 arasında, on binde 6 ile binde 5,6 arasında değişirken, 2007’den itibaren 
belirli bir artış sağlanmıştır. 2010, bu rakamın en yüksek olduğu yıldır ve ancak % 10’a 
ulaşabilmiştir.  

Enstitünün 2000-2010 performansına bakıldığında, diğer giderlerin (personel, cari, vs.), toplam 
giderler içindeki payı % 97,5 ve faaliyet giderlerinin payı % 2,5 olduğu görülmektedir (Ek 1). 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Başlangıç  Ödene ği 0,785 0,955 1,686 2,628 2,344 1,343 2,301 2,423 2,825 2,960 2,311 

Harcanmayan 
Ödenek 54 -96 353 894 850 -283 532 114 650 1074 253 
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Şekil 1. TÜBĐTAK 2000-2010 TBAE Bütçesi ve Temel Faaliyet Giderleri 

 

Enstitünün 2000-2010 Bilimsel Yayınları 

Thomson Reuters ISI-WoS indeksi kullanılarak yapılan taramalara göre, TÜBĐTAK TBAE’nün 
bilimsel yayın performansı Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. TÜBĐTAK 2000-2010 TBAE Yayınlarının Etki Değerinin Karşılaştırılması 

 TBAE Türkiye Dünya 

Fizik 6,33 6,05 12,30 

Matematik 2,81 2,82 7,37 

Kaynak: Thomson Reuters ISI-WoS Đndeksi  

 

Tablolardan da görülebileceği gibi TBAE’nin yayınlarının etki değerleri Türkiye ortalamasındadır. 
Fizik alanında dünya ortalamasının yarısı; matematik alanında yarısının da altındadır. Enstitü 
yayınları TÜBĐTAK’ın tüm yayınları ile karşılaştırıldığında ise, TBAE yayınlarının h ve etki 
değerleri TÜBĐTAK yayınlarının altındadır. 
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Enstitünün 2000-2010 E ğitim Faaliyetleri 

Seminer ve etkinlik faaliyetleri, Enstitünün faaliyetlerinde en önde gelen faaliyetlerdir. Tablo 3’te 
2006 sonrasında TBAE tarafından gerçekleştirilen seminer ve etkinlik sayıları; Tablo 4’te de 
TBAE’de yapılan seminer ve etkinliklere ait 2009-2010 verileri gösterilmiştir. 

TBAE’de yapılan tüm etkinliklerin birim maliyetleri, sabit giderler (BĐDEB’de %5, TBAE’de 
%90’ın üzeri) nedeniyle, BĐDEB programlarının maliyetlerine göre çok daha yüksektir. 

Tablo 3. TÜBĐTAK TBAE Yıllar Đtibarıyla  Düzenlenen Seminer / Etkinlik Sayısı* 

 *Kaynak: TÜBĐTAK Faaliyet Raporları (FR2006-2007-20008-2009-2010) 

 

Tablo 4. TÜBĐTAK TBAE tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler 

Yıl Destek Etkinlik Sayısı Katılımcı 
Sayısı 

Desteklenen 
Gün 

2009 0,216 44 453* 188 

2010 0,155 54 711* 125 
 

*TBAE etkinliklerine katılımcı sayısı 

 

Bundan sonraki dönem için hazırlanan planlarda hedeflenen hususlardan biri de, bu eğitim, 
etkinlik, seminer gibi faaliyetleri, son dönemde TÜBĐTAK BĐDEB’de yakalanan bir ivme ile 
geliştirmektir (Ek 2).  

 

Enstitünün “Ara ştırma Projesi” Faaliyetleri  

Türkiye genelinde, TÜBĐTAK tarafından temel bilimler alanına sağlanan destekler, 2005-2010 
döneminde, 1999-2004 dönemine kıyasla, 8,5 kat artmış; on 10 yıllık dönemde bu alana verilen 
destek tutarı ise 13 kattan fazla artmıştır.  

2000-2010 döneminde, TÜBĐTAK TBAE’nin araştırma projesi faaliyeti yoktur. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

 Seminer  34 31 20 32 30 

Etkinlik  8 11 12 12 24 

Toplam 42 42 32 44 54 
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Şekil 2. TÜBĐTAK Temel Bilim Destekleri  

2000-2010 yılları arasında, Enstitünün, çok taraflı işbirliklerinin desteklendiği programlardan 
desteklenmiş projesi yoktur. AB 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında temel bilimlerin 
desteklendiği NEST, ERC, Marie-Curie Programları kapsamında TÜBĐTAK TBAE’nin başvurusu 
ya da desteklenmiş projesi bulunmamaktadır. 

Oysa Şekil E.3.1’den görülebileceği gibi, son yıllarda, Türkiye’de temel bilimlerde, özellikle 
üniversitelerde çalışan bilim insanları bu programlardaki burs desteklerinden etkin bir şekilde 
yararlanmaya başlamıştır. Ancak, Türkiye genelinde, AB Çerçeve Programlarının temel bilimler 
alanında verilen proje desteklerinden yararlanılmamaktadır.   

Enstitünün Yeniden  Gebze Yerleşkesinde Konu şlandırılması  

TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesindeki TÜBĐTAK enstitülerinde 2500, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
de bir o kadar olmak üzere toplamda 5000’in üzerinde araştırmacı bulunmaktadır. Hem 
enstitülerde, hem de MAM teknoparkında ileri teknoloji alanlarında bilimsel ve teknolojik 
faaliyetler yapılmaktadır. Uç teknolojilerin kullanımı ile yapılan uygulamalı araştırma 
faaliyetlerinin temel bilim araştırmaları ile desteklenmesi çok önemlidir. Uygulamalı araştırma 
yapılan her araştırma merkezinde, doğal olarak duyulan temel matematik ve fizik araştırmaları 
ihtiyacı, TÜBĐTAK Gebze yerleşkesindeki araştırma birimlerinde de duyulmaktadır. Bu konunun 
önemi, Prof. Bahattin Baysal’ın aşağıdaki ifadesinde yer almaktadır. 

“TBAE’nin faaliyetleri geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. Matematik, fizik ve 
kimya gibi bilimsel alanlarda sağlanan gelişmeler teknolojik ilerlemelerin 
başlangıç noktasını oluştur. Bu nedenle, bilimsel ve teknolojik amaçla faaliyet 
gösteren araştırma kurumlarında üstün düzeyde bilim adamlarını bir merkezde 
toplayabilmek ve tutabilmek için temel bilim çalışmalarının yürütüldüğü bir 
ortamın sağlanması zorunludur.” (4)  
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TÜBĐTAK TBAE’de çalışmış olan, sonra kariyerinin son yıllarını, TÜBĐTAK BĐLGEM 
bünyesindeki UEKAE’de tamamlayan Prof. Dr. Gündüz Đkeda da, temel ve uygulamalı bilimlerin 
birarada yaratacağı sinerjinin gücünü kendi sözleriyle şöyle ifade eder.  

"Bilim adamları oldukça dar bir konu üzerinde çalışıp, yazıyor ve böylece bilimin 
tamamı hakkında geniş görüş açısına sahip olamıyor genelde. Mesela 
Japonya'da bir deyiş vardır: "Av peşinde koşan avcı dağı göremez." Bu bilhassa 
20. yüzyıldaki matematik için geçerli. Matematik öylesine genişledi, öyle çok 
branş doğdu ki, matematikçiler matematik hakkında genel bir görüş sahibi 
olamıyor; hatta denilebilir ki kendi branşı dışındaki şeyi anlamıyor. Tabii bazı 
matematikçiler kendi branşlarına yakın şeyleri anlarlar. Ama genelde o kadar 
konsantre olmuşlar ki, başka şeyleri anlamıyorlar ve anlamadıkları için onu 
küçümsüyorlar ya da bazen çok büyütüyorlar. Bilimler arasında bir iletişimsizlik 
oluyor. Bunun ortadan kalkması gerekiyor."(5) 

Gündüz Đkeda matematikçilerin tanımını da şöyle yapmaktadır:  

"Đki grup matematikçi vardır: Birinci grupta somut problemler üzerinde metod 
geliştirip çözmeye çalışan matematikçiler yer alır. Bunları bir ordunun askerlerine 
benzetebiliriz. Bir de daha büyük işler yapan, teori geliştiren generaller vardır. ….. 
Ben bir matematikçi olarak daha ziyade asker sayılırım. Somut problemler 
üzerinde çalışmaya alıştım. Ama bir savaş yalnızca generallerle kazanılmaz öyle 
değil mi?" (5). 

Ikeda 1993-1997 yılları arasında TÜBĐTAK’ta çalışmalarına devam eder. TÜBĐTAK MAM’da 
“Kodlama Teorisi ve Kriptografi Araştırma Gurubu”nu kurar. Bu grup 1995 yılında TÜBĐTAK 
MAM’a bağlı olan Elektrik Elektronik Bölümüyle birleşerek TÜBĐTAK Ulusal Elektronik ve 
Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE) olur.  

TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesi, Türkiye’nin en iyi devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu 
coğrafyanın merkezindedir. Yerleşkeden; Đstanbul, Kocaeli ve Sabiha Gökçen Havaalanına 
ulaşım bir saatten az bir sürede sağlanabilmektedir. Konaklama imkânları dâhil, yerleşkenin 
sahip olduğu bilimsel ve teknolojik altyapı dünya standartlarındadır. 

TBAE’nin BĐLGEM bünyesinde bir enstitü olarak yapılandırılmasının nedenini de, 1992- 1997 
yılları arasında TÜBĐTAK Başkanlığı, 1997-2001 yılları arasında Bilim Kurulu üyeliği yapmış 
olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’ndan alalım. 

“UEKAE ilk kuruluş yıllarında küçük bir gruptu tabii. Đki grup insan vardı. Bir kısmı 
mühendis;elektronikçi,bilgisayarcı.Bir kısmı da matematikçi.Ama matematikçilerin 
hemen hemen hiç biri “coding theory”de araştırma yapmış değil. Çoğu cebirci. Ne 
var ki bir arada çok güzel çalıştılar. Çok güzel iletişim kurdular. Matematikçiler o 
etkileşimin başarıyla ortaya çıkmasında Gündüz Đkeda’ya çok şey borçludur. 
Gerçek bir liderlik yaptı.” (6) 

TÜBĐTAK BILGEM, Temmuz 2011 tarihi itibariyle, 1151 araştırmacı olmak üzere toplamda 1333 
personele sahiptir. 125 doktora ve üstü dereceye sahip araştırmacıların % 20’i fizik ve 
matematik alanındandır. Esas olarak sözleşmeli uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. 2010 yılı 
sonu öz geliri 95 milyon ABD $, yürütülen proje büyüklüğü 450 milyon ABD $, civarındadır. 
Kamuoyunda sanılanın aksine, sadece askeri araştırmalar değil, sivil kullanımlı araştırmalar da 
yapmaktadır. Askeri projelerin toplam projeler içindeki oranı %50 civarındadır.  
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Sonuç  

TÜBĐTAK BĐLGEM bünyesinde yer alan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 
(UEKAE) ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden sonra TBAE de Merkeze bağlı üçüncü enstitüsü 
olarak faaliyetlerine devam edecektir. Böylelikle, ülkemizin son yıllarda Ar-Ge alanında 
gerçekleştirdiği ivmenin sürdürülebilmesi için temel bilimler ile uygulamalı ve mühendislik 
bilimlerin sinerji yaratarak, birbirini tetikleyebileceği bir ortam oluşturulabilecektir.  

TBAE, BĐLGEM çatısı altında, ulusal ve uluslararası işbirliklerini daha da geliştirerek insan 
kaynaklarının gelişmesine yönelik eğitim çalışmalarına artan düzeyde devam edecek, ayrıca 
daha fazla bilgi üreten, araştırma yapan bir enstitü olacaktır. TÜBĐTAK BĐLGEM’in sahip olduğu 
imkân ve kabiliyetler, ülkemizde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında sağlanan ivmenin, TBAE 
ve Türkiye’deki temel bilimler alanına hızla yansınmasını sağlayacaktır. 
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Ek 1: Enstitünün Bütçesi ve Kullanım Durumu  

 

Tablo E.1.1. TÜBĐTAK-TBAE 2000-2010 Yılları Başlangıç Bütçesi (Milyon TL) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam Bütçe 0,785 0,955 1,686 2,628 2,344 1,343 2,301 2,423 2,825 2,960 2,311 

Faaliyetler 0,007 0,004 0,005 0,006 0,000 0,000 0,127 0,150 0,106 0,154 0,125 

Diğer Giderler 0,778 0,951 1,681 2,622 2,344 1,343 2,174 2,273 2,719 2,806 2,186 

 

Tablo E.1.2. TÜBĐTAK-TBAE 2000-2010 Yılları Harcamaları (Milyon TL) 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam 
Harcama 

0,731 1,051 1,333 1,734 1,494 1,626 1,769 2,309 2,175 1,886 2,058 

Faaliyet 
Harcaması 

0,003 0,006 0,003 0,000 0,000 0,001 0,044 0,075 0,129 0,111 0,211 

Diğer 
Harcamalar 

0,728 1,045 1,330 1,734 1,494 1,625 1,725 2,234 2,047 1,775 1,846 

 

Tablo E.1.3. TÜBĐTAK-TBAE 2000-2010 Toplam Harcamalarının Bütçeye Oranı (%) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Harcama/Bütçe 93 110 79 66 64 121 77 95 77 64 89 

 
 

Tablo E.1.4. TÜBĐTAK-TBAE 2000-2010 Faaliyet Giderleri Toplam Harcama Oranı (%) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Faaliyet Gideri/Toplam 
Harcama 

0,35 0,56 0,26 0,02 0,00 0,06 2,47 3,26 5,92 5,9 10,3 
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Ek 2: TÜB ĐTAK B ĐDEB Destekleri 

TÜBĐTAK Bilim Đnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BĐDEB) bünyesinde de, tüm üniversitelerin 
yararlanabileceği benzer seminer ve etkinlikleri desteklemek için farklı destek programları 
vardır. Bu programlarla, Türkiye Araştırma Alanına verilen,  

• Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri,  
• Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri, 
• Yurt Đçi Bilimsel Etkinlikleri, 

desteklerinde, 2005 yılından itibaren çok önemli artışlar olmuştur. Örneğin, TÜBĐTAK 2223-Yurt 
Đçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından 2010 yılında verilen destek, 2000’e kıyasla 
227 kat, 2005’e kıyasla 30 kat artmıştır. Bu destekler, kişilere veya kurumlara doğrudan verilen 
destekler değildir. Destek sağlanabilmesi için proje bazlı başvuru yapılması gerekmektedir. 
Yapılan başvuruların değerlendirilmesi, alanında uzman olan bilim insanlarınca yapılmakta ve 
destek kararı da, bu bilim insanlarınca verilmektedir. 

TÜBĐTAK tarafından Türkiye genelinde yaygın olarak verilen bu desteklerin, pek çok noktada 
olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. Mesela, Matematik Olimpiyatlarında, 2011’de 52.’si 
Amsterdam’da yapılan Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda (IMO) Türk takımı bir ilke imza 
atmış ve 159 puanla puan sıralamasında Çin, Amerika, Singapur, Rusya ve Tayland’dan sonra 
6. ve 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile madalya sıralamasında 5. olmuştur. Diğer yandan, 
bu yıl, 42.’si Bangkok’ta yapılan Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda (IPhO) Türk takımı 1 altın ve 4 
gümüş madalya kazanmıştır. 
 

 

Tablo E.2.1. TÜBĐTAK BĐDEB tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler 

Yıl 
Destek 

 (Milyon TL) 
Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı  Desteklenen 

Gün 

2009 2,143 121 27.609 437 

2010 4,609 285 69.333 1306 

 

Tablo E.2.2. TÜBĐTAK BĐDEB 2223-Yurt Đçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Etkinlik 
Sayısı 9 10 12 14 21 12 30 39 207 179 168 

Destek 
Miktarı  
(bin TL) 

5,2 15,6 12,1 22,1 28,4 38,9 126,5 272,4 545,2 1.561,3 1.175,4 
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Ek 3: AB 6.-7. Çerçeve Programları Temel Bilimler B ursları  

 

Şekil E.3.1. Türkiye Genelinde AB 6.ÇP ve 7.ÇP Programından Temel Bilimler Alanına Sağlanan Burs 
Destekleri 

Ek 4: TÜB ĐTAK’ın Temel Bilimler Destekleri  

 

Şekil E.4.1. TÜBĐTAK’ın Temel Bilimlere Verdiği Toplam Destekler 
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Ek 5: 2010 TÜB ĐTAK Bütçesi ve Kullanımı 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2010 yılındaki harcamalar başlangıç ödeneklerinin 
üzerinde gerçekleşmiş olup, iptal edilen herhangi bir ödenek bulunmamaktadır. Kaldı ki, 278 
sayılı Kuruluş Kanunu gereğince, kullanılmayan TARAL (Türkiye Araştırma Alanı) ödenekleri bir 
sonraki yıla devredilmektedir. 

Tablo E.5.1 TÜBĐTAK‘ın 2010 Yılı Ödeneği ve Harcama Durumu (TL) 

  Başlangıç ödene ği (Milyon TL) Harcama (Milyon TL) 

TÜBĐTAK 1.307 1. 324 

TARAL 625 641 
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