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TÜB‹TAK ile Elektrik Üretim Anonim

fiirketi (EÜAfi) aras›nda Hamitabat

Termik Santral› Projesi’ne iliflkin pro-

tokol, 8 Ekim günü TÜB‹TAK Baflkan

Vekili Prof. Dr. Nüket YET‹fi ile Hami-

tabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.fi.

(HEAfi) Genel Müdürü Nuri fiER‹-

FO⁄LU taraf›ndan imzaland›. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr.

M. Hilmi GÜLER’in kat›l›m›yla gerçek-

leflen imza töreninde bir konuflma ya-

pan TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi, EÜAfi ve TÜB‹TAK ara-

s›ndaki iflbirli¤inin 2000 y›l›n›n bafl›n-

da, Ambarl›, Bursa ve Hamitabat Do¤al

Gaz Çevrim Santrallerinde bafllad›¤›n›

söyledi.  Bu santrallerin önemli ölçüde

yurt d›fl› kaynaklara ba¤›ml› oldu¤u çe-

flitli parça ve komponentlerin ulusal

imkanlarla üretilmesi konusunda son

derece önemli mesafeler kaydedildi¤i-

ne dikkati çeken Prof. YET‹fi, sözlerine

flöyle devam etti:

“Burada, ülkenin güzide kurulufllar›n›n

uzmanlar›, uzunca bir süredir ortak çal›fl-

malarla, bu alanda son derece bilinçli ve

yenilikler içeren bir düzeye ulaflm›fllar ve

yurt d›fl› muadillerinin nitelik ve özellikle-

rini aflan geliflmeler sa¤lam›fllard›r. TÜ-

B‹TAK ve EÜAfi’a ba¤l› kurulufllar›m›z›n

de¤erli teknik adamlar› böylesine zorlu

bir süreci baflaracak donan›m ve nitelikte-

dirler.”

Enerji Bakanl›¤› ve EÜAfi Kurulufllar›-

n›n teknoloji gelifltirme konusundaki

isteklerini heyecanla karfl›lad›¤›n› ifade

eden Prof. Dr. Nüket YET‹fi, önümüz-

deki y›llara yönelik ortak hedeflerin

belirlendi¤ini kaydetti.

EÜAfi Genel Müdürü Önder P‹YADE

de yapt›¤› aç›klamada “Bu projenin ba-

flar› ile sonuçland›r›lmas› neticesinde yurt

d›fl› tekliflere göre çok ciddi döviz tasar-

ruflar› sa¤lanacak, yerli sanayinin üretim

yapabilece¤i yeni alan›n önü aç›lacak, ay-

n› zamanda yurt içi endüstriyel ve tekno-

lojik kapasitemizin ulaflm›fl oldu¤u düzey,

uluslararas› platformda sergilenmifl ola-

cakt›r” dedi.

TÜB‹TAK ve EÜAfi Aras›nda Protokol
‹mzaland›

Avrupa Nükleer Araflt›rmalar Organi-

zasyonu CERN, 19 Ekim’de, Cenev-

re’de düzenlenen özel bir toplant› ile

50. kurulufl y›ldönümünü kutlad›. 

CERN’ün kurulufl y›ldönümü kutlama-

lar›na, TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr.

Nüket YET‹fi ve Baflkan Yard›mc›s› Prof.

Dr. Ömer CEBEC‹ kat›ld›. 

Bir çok Avrupa Ülkesi’nin Cumhurbafl-

kan› ve Baflbakan›’n›n kat›ld›¤› törende,

Fransa Cumhurbaflkan› Jacques CHI-

RAC bir konuflma yapt›.

Cumhurbaflkan› CHIRAC konuflmas›n-

da, geliflmenin ve özgürlü¤ün kayna¤›-

n›n bilim oldu¤unu vurgulayarak, Av-

rupa’daki siyasi müzakerelerin ve giri-

flimlerin önceli¤inde Bilim’in yer almas›

gerekti¤ini söyledi.    

CERN, 1954 y›l›nda, bir grup Avrupal›

bilim insan› taraf›ndan, nükleer fizik

alan›nda Dünya çap›nda bir laboratuvar

oluflturmak amac›n›n yan› s›ra, Avrupa

ülkelerini bilim arac›l›¤›yla yaklaflt›rma-

y› hedefleyerek kuruldu.

TÜB‹TAK, CERN toplant›lar›na Türkiye

ad›na gözlemci statüsünde kat›l›yor.
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