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KARAR NO                                                                                         W            Ğ   

2005/5  Ulusal Kamu Araştırma Programları Hazırlık Çalışmaları 
 
Kamu kuruluşlarımızın Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi 
oluşturmak için, ihtiyaçlara bağlı araştırma programlarını oluşturmalarına; bu programların zaman, 
maliyet ve içeriklerini detaylandırarak en geç 30 Mayıs 2005 tarihine kadar TÜBİTAK’a göndermelerine 
karar verilmiştir. 

İLG İL İ  D İĞER KARARLAR                                                           T. . . . . . .                Ğ

 • - 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                    I                T

 • TÜBİTAK • İlgili Kamu Kuruluşları 

İLG İL İ  KURULUŞLAR                                                                         W              Ğ

 • TARAL Kapsamındaki Kuruluşlar  

EK KARAR                                                                                                       IĞ  

  
BTYK’nın 2005/5 nolu kararı gereği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve program ayrıntıları http://www.tubitak.gov.tr/kamu/kamu adresinde 
bulunan; 
• Ulusal Kültür ve Turizm Kamu Araştırma Programı 
• Ulusal Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kamu Araştırma Programı‘nın  
 
onaylanmasına ve uygulamaya geçilmesine karar verilmiştir. 
 

EKL                                                                                                               WW 

• Ek-1:  Kamu Araştımaları Grubu (KAMAG) Tarafından Desteklenen Projeler 
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KARAR NO                                                                                         W            Ğ   

2006/201  “Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması” 

“Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması” çalışmasının ilgili paydaş kuruluşların katılımı ile 
TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesine karar 
verilmiştir. 

İLG İL İ  D İĞER KARARLAR                                                           T. . . . . . .                Ğ

 
• 1997/23  Sektörel İnovasyon Politikalarına Yönelik Araştırmalar / İnovasyon Kavramını Tanıtıcı 

Çalışmalar, Teknoloji-Yönetim, Kalite-Yönetim ve Sertifikasyon Tekniklerinin Yaygınlaştırılması, 
İnovasyonun Teşviki 

• 2006/101  Ulusal Yenilik Sistemi Performans Göstergeleri 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                    I                T

 • TÜBİTAK 

İLG İL İ  KURULUŞLAR                                                                         W              Ğ

 Ulusal Yenilik Sistemi Aktörleri 

EK KARAR                                                                                                        Ğ  

 BTYK’nın 2006/201 no’lu kararı gereğince TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Yenilik 
Stratejisi’nin (2008-2010) onaylanmasına, 

TÜBİTAK' a Strateji Planı'nın uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevinin verilmesine,  

karar verilmiştir. 

EKLER                                                                                                           WW 

• Ek-1: Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) 
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KARAR NO                                                                                           W            Ğ  

2006 /202 Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Stratejisi Uygulama Planı (2007- 2010) 
 

“2007-2010 Uluslararası BTY Stratejisi”nin Hazırlanması” çalışmasının ilgili kuruluşların katılımı ile 
TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve aşağıdaki stratejik çerçeve dahilinde bir Uygulama Planının 
Mart 2007’de onaya sunulmak üzere BTYK’a sunulmasına karar verilmiştir. 

Uluslararası BTY Strateji Çerçevesi 

Vizyon 

BTY alanında rekabet edebilir, uluslararası alanda etkinlik sahibi, dinamiklerini harekete geçiren, saygın ve 
güvenilir bir ülke. 

Misyon 

Ülkemizin uluslararası ilişkiler perspektifi içinde BTY yeteneğimizi geliştirmek ve dünya dü-zeyinde öne 
çıkarmak için politikalar geliştirmek, araçlar tasarlamak ve ilişkiler kurmak.  

Stratejiler 

• Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanında ülkemizin mevcut ikili ve çok-taraflı ilişkilerini 
etkinleştirmek, geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak. 

• Ülkemizin siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel, askeri ve stratejik ilişkilerinin 
geliştirilmesine BTY araçları yoluyla katkı sağlamak. 

• Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının uluslararası BTY gelişmelerini yakından takip 
etmesine zemin hazırlayarak, bu aktörlerin uluslararası BTY faaliyetlerine katılımını, yetkinliklerini 
ve performanslarını artırmak. 

• Yurtdışındaki Türk kökenli ve yabancı uzman ve araştırmacı potansiyelini ülkemizin BTY düzeyini 
artıracak şekilde harekete geçirmek. 

• Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi’nin (2005-2010) hedeflerinin ve Vizyon 2023 önceliklerinin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak. 

Politikalar  

• Ülkemizin dış politikası açısından önemli olan ülkeler ile güçlü BTY ilişkisi kurmak. 

• BTY alanında ileri ülkeler ile somut, etkin ve sürekli bir işbirliği çerçevesi oluşturmak, mevcut 
ilişkileri geliştirecek adımları atmak. 

• Yurt dışında yerleşik bilim insanlarımız ile etkin bir iletişim kanalı kurmak ve onların ülkemizdeki 
BTY faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek.  

• Diğer ülkelerdeki bilim insanları ile etkin bir iletişim kanalı kurmak ve onların ülkemizdeki BTY 
faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek. 

• Öncelikli ülkelerdeki temsilciliklerimizin BTY alanında da faaliyet göstermesini, bu 
temsilciliklerimizin görev tanımı içine BTY ile ilgili görevlerin eklenmesini sağlamak.  

• Sınırlı sayıda seçilmiş ülkelerdeki büyükelçilik ve daimi temsilciliklerimizde bilim ataşeleri 
görevlendirmek. 

• Ülkemizde BTY faaliyeti yapan firmaların uluslararası eşdeşleriyle ortak çalışma ve yatırım 
yapması için gerekli kolaylıkları sağlamak. 

• Kamu, özel, üniversite ve gönüllü kuruluşlardan oluşan TARAL paydaşlarının uluslararası BTY 
faaliyetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak. 

BTY ile ilgili çok taraflı uluslararası kuruluşlarda, programlarda, projelerde ve ortamlarda ülkemizin 
etkinliğini artırmak; bu tür etkinliklerde yer alan Türk bilim insanlarının sayısını yükseltmek. 
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İLG İL İ  D İĞER KARARLAR                                                                               T. . . . .   

 • - 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                     I                T 

 • Dışişleri Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• TİKA 
• DTM 

İLG İL İ  KURULUŞLAR                                                                          W              Ğ  

 • DEİK • İlgili TARAL Aktörleri 

EK KARAR                                                                                                           I  

 BTYK’nın 2006/202 no’lu kararı gereğince TÜBİTAK koordinasyonunda TARAL paydaşlarının 
katılımıyla hazırlanan Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Stratejisi Uygulama Planı’nın (2007-
2010) onaylanmasına, 

TÜBİTAK' a Uygulama Planı'nın uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevinin verilmesine,  

Uygulama Planı'nda öngörülen eylem alanlarında görevli tüm kuruluşların TÜBİTAK ile yakın işbirliği 
içinde çalışmaları planlamaları ve yürütmelerine  

karar verilmiştir. 

EKLER                                                                                                              W 

• Ek-1: Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Stratejisi Uygulama Planı (2007-2010) 
• Ek-2: Uluslararası BTY Stratejisi Ortak Akıl Toplantısı Katılımcı Listesi 
• Ek-3: Ülkelerin BTY ve Dış Ticaret Göstergeleri 
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KARAR NO                                                                                                     E   

2007/101 “ Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Alınacak Tedbirler ve Adaptasyon (Uyum) Alanında 
Çalışma Yapmak” 

İLG İL İ  D İĞER KARARLAR                                                             T            . . . . . . .

 • - 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                                 I  

 • Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Senaryolar :  
• İklim Değişikliğinin Etkileri                                  : 
• Alınacak Tedbirler ve Uyum Çalışmaları      : 

Çevre ve Orman Bakanlığı  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

İLG İL İ  KURULUŞLAR                                                                                      W

 • Dışişleri Bakanlığı 
• Milli Eğitim Bakanlığı 
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
• Ulaştırma Bakanlığı 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
• TÜBİTAK 
• TOBB 

GEREKÇE                                                                                                        I

 Ülkemiz iklim değişikliği politikalarında sözleşmenin temel ilkeleri olan “iklim sisteminin eşitlik 
temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk alanına uygun olarak korunması, iklim değişikliğinden 
etkilenecek olan gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaç ve özel koşullarının dikkate alınması, iklim 
değişikliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerin etkin ve en az maliyetle yapılması, sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi ve alınacak politika ve önlemlerin ulusal kalkınma programlarına 
entegre edilmesi” hususlarına büyük önem vermektedir. 

Ülkemiz iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak 
çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında 
koordinasyon ve görev dağılımının  sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartlarını da dikkate alarak 
uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla, 2004/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan 
İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK), Çevre ve Orman Bakanı’nın  Başkanlığında ilgili 
kuruluşların üst düzey (Müsteşar, Başkan) temsilcilerinden oluşmaktadır. İDKK altında, uzman 
kurumların koordinatörlüğünde çalışmaları yürütmek için 8 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. 

İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili 
bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlanmış olup, Başkanlığını 
Çevre ve Orman Bakanı’nın yaptığı İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanarak 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na sunulmuştur.  

Ülkemizin Akdeniz havzasında yer alması ve tarım ülkesi olması dolayısıyla iklim değişikliğinden en 
fazla etkilenme ihtimali bulunan bölgede yer almaktadır. Tarımda kaydedilen pek çok teknolojik 
gelişmeye rağmen, iklim, tarımsal üretimde hâla en önemli rolü oynamaktadır. 

Türkiye'nin ikliminde gözlenen uzun süreli değişimler ve eğilimler ile gelecekteki iklim değişikliğine 
ilişkin yürütülen tahmin çalışmalarının ilk sonuçlarına göre, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine ve 
onun muhtemel etkilerine karşı çok duyarlı olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’nin iklim değişikliğinin 
özellikle su kaynakları arzındaki yetersizlikler, tarımsal üretkenlikteki değişkenlikler, orman 
yangınları, kuraklık, erozyon, çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen 
olumsuzluklardan etkilenmesi söz konusu olabilecektir.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının türlerinin ve kaynaklarının çeşitliliği, 
çözüm yollarının da çok geniş bir yelpazeye yayılmasına yol açmaktadır. Ülkeler ulusal iklim 
değişikliği politikalarını belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji ve alt yapısı, insan 
kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli kalkınma öncelikleri gibi kendilerine özgü durumları da göz önünde 
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EK                                                                                                                 W

• Ek-1: TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler 
 

bulundurarak belirlemektedir. Bu çerçevede ön plana çıkan temel politika ve tedbirler; enerji, ulaşım, 
sanayi faaliyetleri, tarım ve su yönetimi, atık ve arazi kullanımı değişikliği ile ormancılık sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, iklim değişikliğinden etkilenme potansiyeli bulunan alanlarda 
adaptasyon (uyum) sağlanması çalışmaları da önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede,  

• Ülkemiz ikliminde gözlenen değişiklikler ile gelecekte ülkemiz ikliminin nasıl olacağına ilişkin 
tahminler, 

• Ülkemizin artan nüfusunun gelecekteki gıda ihtiyacını karşılamada iklim değişikliği 
sınırlayıcı faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, sınırlı olan tarım arazilerinden 
beklenen verimin alınabilmesi için kuraklık yönetimi ve tarımda su kullanımı hayati önem 
taşımaktadır. Bu çerçevede, sulanan alanlarda iklim değişikliği sebebiyle sulama suyuna 
duyulan ihtiyacın takibi, mevcut sulama sistemlerinin performansının ortaya çıkarılması ve 
yeni kurulacak sulama sistemleri için de planlama kriterlerinin belirlenmesi, 

• Sulak alan yönetim planlarının etkin uygulanması ve yaygınlaştırılması için sürdürülebilir su 
kullanımının sağlanması, 

• Toprakta, bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun bulunmaması tarımsal kuraklık 
olarak tarif edilir. Yani meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklıktan farklıdır. Bu nedenle, 
tarımsal kuraklığı diğer kuraklıktan ayrı değerlendirilmesi, buna ilişkin verilerin izlenmesi, 
risk değerlendirmelerinin yapılması ve bu çerçevede tedbirlerin alınmasının sağlanması,  

• Su ve toprak kaynaklarının kullanımında oluşacak değişiklikler, toprak erozyonu ve 
vejetasyon formasyonlarındaki ve/veya örtülerindeki değişiklikler gibi çölleşme süreçlerinin 
izlenmesi ve kuraklık tahmin ve tedbir sistemlerinin kurulması, 

• Ülkemizin iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeye duyarlılığı, bunlardan etkilenme eğilimi ve 
konuyla ilgili öngörüler dikkate alınarak, iklim değişikliğine karşı tedbirlerin alınması ve 
adaptasyon (uyum)  çalışmalarının  yapılması,  

• Bitkisel ekosistemlerde (tarım, mera, orman) karbon depolama değişiminin izlenmesi için 
mekanizma kurulması 

konularında da çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Konunun önemine binaen Çevre ve Orman Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 6 Şubat 2007 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri “İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su 
Yönetimi Toplantısı’nda konuyu  değerlendirmişler ve  çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

KARAR                    A                                                                                   Ğ I   

 
Küresel ısınma,  iklim değişikliği, alınacak tedbirler ve uyum için gerekli bilimsel ve teknolojik 
araştırma programları, sorumlu kuruluşlar tarafından hazırlanarak bir sonraki Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK)  toplantısına sunulacaktır. 
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EK                                                                                                                 W

• - 

 

KARAR NO                                                                                                     E   

2007/ 102 Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı (2007-2015) 

İLG İL İ  D İĞER KARARLAR                                                             T            . . . . . . .

 • - 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                                 I  

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  • TAEK 

İLG İL İ  KURULUŞLAR                                                                                      W

 • TÜBİTAK 
 

•  Üniversiteler 
 

GEREKÇE                                                                                                        I

 Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, nükleer enerji programlarının başarıya ulaşmasında temel 
faktörün yakıt çevrimi dahil olmak üzere nükleer enerji teknolojilerinin özümsenmesi ve 
yerelleştirilmesi olduğu görülür. Bu, bir program dahilinde gerekli araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının kademe kademe yürütülmesiyle gerçekleştirilebilir.  

Hızlı bir gelişme sürecinde bulunan ülkemizin gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanmasında 
değerlendirilmesi gereken en önemli seçeneklerden biri nükleer enerjidir. Ülkemizin Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) elektrik enerjisi üretim 
planlama çalışmalarında yer alan, ve gelecekte elektrik üretimi dışında hidrojen üretimi ve deniz 
suyundan tatlı su eldesi gibi farklı amaçlarla da kullanılması planlanan nükleer enerji teknolojilerine 
yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının zamanında yapılması, bu teknolojilerde ulusal 
yetkinliğin kazanılması açısından gereklidir.  

Bu bağlamda, nükleer enerji teknolojileri geliştirmeye ve enerji üretebilecek tesisleri yerli olanaklarla 
tasarımlayarak önümüzdeki on yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedefleyen “Ulusal Nükleer  Teknoloji 
Geliştirme Programı” hazırlanmıştır. 

KARAR                                                                                                          W 

 Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı’nın uzun vadeli bir devlet politikası olarak 
gerçekleştirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasına, ekteki bütçenin gerek görüldüğünde 
revize edilmek kaydıyla  2007- 2015 dönemi için tahsisine ve Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme 
Programı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte eşgüdüm içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 
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