
500 milyon Avro’luk CERN pazarı, 

T O B B ’ d a  t a n ı t ı l d ı
Farkındalık 
oluşturmak, 
sürdürülen 
çalışmalar, 
alımlar ve ihale 
prosedürleri ile 
ilgili teknik ve idari 
sunumlar yapmak 
üzere CERN yetkili 
ve uzmanları, 
Türkiye- CERN 
Sanayi İşbirliği 
Konferansı’na 
katıldı. 

2015 Mayıs ayında Türkiye’nin Avrupa Nükleer Araştırma 
Örgütü’ne (Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire-CERN) Ortak Üyeliğinin başlaması ile 

Türkiye de üretim yapan sanayi firmaların CERN’de yapılan alım ve ihalelere 
katılma hakkı elde edildi. CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında 
bilgi akışı ve iletişimi sağlamak, ihaleler konusunda Türk sanayicisini 
bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde (TOBB), TOBB - CERN Sanayi İrtibat Ofisi kuruldu. TOBB, yıllık 
ortalama 500 Milyon Avro mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği CERN 
bünyesinde yer alan departmanların ihtiyaçları konusunda farkındalık 
yaratmak, CERN’de yürütülen çalışmalar, alımlar ve ihale prosedürleri ile 
ilgili teknik ve idari bilgi edinmek amacıyla, Türkiye- CERN Sanayi İşbirliği 
Konferansı’nı 5 Ekim 2015’te TOBB Konferans Salonu’nda düzenledi. 
Konferansın açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı Zafer Alper, CERN Uluslararası İlişkiler 
Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Emmanuel Tsesmelis ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun katıldı.
Türkiye – Cern Sanayi İşbirliği Konferansı’na Türkiye’deki sanayi 

kuruluşlarının yanı sıra ilgili diğer özel sektör, 
kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler davet 
edildi. Konferansta uzmanlar tarafından CERN’de 
Fizik Deneyleri ve Çalışmalar; CERN’de Bilişim 
Teknolojileri, Yazılım, Donanım ve Sistemler; 
CERN’de Mühendislik ve Teknoloji; CERN Genel 
Altyapı Hizmetleri; CERN Teknoloji Transfer Ofisi; 
CERN Finans Kuralları, Satın Alma Kriterleri, İş 
Fırsatları ile Türk Hızlandırıcı Merkezi – Bilimsel, 
Endüstriyel, Teknolojik Görünüm ve Beklentiler 
konulu sunumlarla bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Açılıştaki konuşmasında TOBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türkiye’nin toplam 
ihracatı içinde ileri teknolojili ihracat payının yüzde 
3-4 arasında olduğunu anımsatıp ileri teknoloji 

üretimi ve ihracatını artırmak 
istediğini belirtti. Türkiye’nin CERN’de 
yer alması gerektiğine işaret eden 
Yavuz, “Türkiye inovasyonu, teknolojiyi 
konuşan bir ülke olmaktan çıkıp, 
inovasyonu, yüksek teknolojiyi yapan 
bir ülke haline nasıl gelecek? Bunun 
için, bize bir yol haritası ve yeni 
mekanizmalar lazım.  İşte bugün bu 
mekanizmalardan birini hep birlikte 
tanıyacağız” dedi. 

Türkiye’nin CERN’e ortak üye 
olmasıyla sanayicilerin CERN’de 
açılan ihalelere katılabileceği, 
araştırmacı ve bilim insanlarımızın 
CERN’de çalışabileceğini anlatan 
Yavuz, yerli ve yabancı paydaşların 
birlikte çalışma alışkanlığı 
kazanmasının Türkiye’de yüksek 
teknolojili üretim ve ihracatının 
artmasını da sağlayacağını vurguladı. 
CERN’nin yıllık bütçesinin,1 
milyar doları aştığından söz eden 
Yavuz, “Şimdi Türk firmaları için 

600 milyon dolarlık yeni bir pazar açılıyor. Bu 
fırsatları değerlendirmek için Sanayi İrtibat 
Ofisleri kuruluyor. Bu ofisler, CERN ve üye 
ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi 
sağlayacak” diye konuştu.

“Hedef CERN’deki daimi kadrolarda yer almak”
Konferansta konuşan TAEK Başkanı Zafer Alper, 
Türkiye’deki üniversitelere konulacak hedeflerin 
başında CERN araştırmalarında yer alacak 
nitelikli, doktoralı araştırmacı sayısının artırılması 
yer aldığını belirtti. İkinci olarak üniversite ve 
araştırma kurumlarının, CERN’deki araştırmalara 
katkı sağlayabilecek sayıda ve ölçekte laboratuar, 
teçhizat, tesis ve donanıma sahip olmasının 
hedeflendiğini bildiren Alper, “Üçüncü olarak ise 
CERN’de daimi statüde istihdam edilen yaklaşık 
2 bin 500 kişilik kadro içinde Türk vatandaşlarının 
da azami derecede yer almasının sağlanması 
hedeflenmektedir” dedi.

Türkiye’nin genç nüfusu CERN’de kullanılmalı
CERN Genel Direktör Yardımcısı Prof. 
Dr.Tsesmelis ise, Türkiye ile özellikle sanayici, 
üniversite ve araştırmacı konularında daha güçlü 
işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. Türkiye ile 
sanayici, üniversite ve araştırmacı konularında 
daha güçlü işbirliği yapmak istediklerini belirten 
Tsesmelis, Türkiye’nin inşaat sektöründen de 
yardım alacaklarını umduğunu aktardı.
CERN’in Birleşmiş Milletler gibi çok uluslu 
bir yapısının olduğunu anımsatan Tsesmelis, 
“Kurumun 21 üye ülkesi var, çok farklı kültürler 
burada çalışıyor. 2 bin 500 çalışanı var. Kullanıcı 
sayımız ise 12 binden fazla. Bu gruba Türk 
vatandaşları da dahil olacaktır” dedi.
CERN’de Türkiye’den bilim insanı kategorisinde 
128 civarı kayıt bulunduğunu, daha fazla katılım 
için özellikle yaz kursları hazırladıklarını aktaran 
Tsesmelis, Türkiye’nin ortalaması 30 yaş olan 
nüfus potansiyelinin CERN’de kullanılması 
gerektiğini söyledi.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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