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ATASAM, astronomi ve astrofizik, uzay bilimleri ve teknolojileri, optik ve fotonik, uzaktan algılama ve 

görüntü işleme, atmosfer ve uydu meteorolojisi, optik kaplama ve malzeme, yazılım ve veri analizi 

gibi konularda araştırma yapan ve yüksek teknolojiye hizmet veren bir ArGe altyapısı olarak; 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar doğrultusunda, amaçlarına ve 

misyonuna aşağıda belirtilen hedefleri de alarak bilimsel araştırma, eğitim ve ArGe faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

            

      

1 – YOKSULLUĞA SON   

 Nitelikli insan gücü yetiştirmeye katkı sağlayacak ve istihdama katılmalarına yönelik 

etkinlikler ve çalışmalar: 

- Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim - bilgilendirme - staj programları (ALİP, ALÜP, 

ALSP), 

- Halka yönelik, farkındalık yaratacak halk günleri ve gözlem etkinlikleri (Gözlem şenlikleri), 

- Orta öğretime yönelik seminer, panel, gözlem etkinlikleri (Okul ziyaretleri, webinarlar), 

- Yetişmiş insan gücünün istihdamı ve niteliğinin artırılmasına yönelik kurum içi - dışı ulusal 

- uluslararası görev, eğitim, deneyim, çalışma fırsatı (Projeler, görevlendirmeler, işbirliği, 

lisansüstü eğitim fırsatı, Dr sonrası araştırma, YÖK 100/2000 programı). 

      4     – NİTELİKLİ EĞİTİM 

 Yaşam boyu öğrenme fırsatlar ve uygulamalar: 

- Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim - bilgilendirme - staj programları (ALİP, ALÜP, 

ALSP), 

- Halka yönelik, farkındalık yaratacak halk günleri ve gözlem etkinlikleri (Gözlem şenlikleri), 

- Orta öğretime yönelik seminer, panel, gözlem etkinlikleri (Okul ziyaretleri, webinarlar), 

- Bilimsel uzmanlık seviyesinde bilimsel çalıştaylar ve kongreler (AstroMeteo, UAK, Kutup, 

İklim), 

- Yetişmiş insan gücünün istihdamı ve niteliğinin artırılmasına yönelik kurum içi - dışı ulusal 

- uluslararası görev, eğitim, deneyim, çalışma fırsatı (Projeler, görevlendirmeler, işbirliği, 

lisansüstü eğitim fırsatı, Dr sonrası araştırma, YÖK 100/2000 programı), 

- Halka yönelik etkinliklere katılım ve farkındalık yaratma (TABİP, TUG Gözlem Şenlikleri, 

DAKAF, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı). 

 

 



      5     – TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

 Cinsiyet eşitliğine yönelik fırsatlar ve uygulamalar: 

- Her türlü etkinlik, eğitim, program, projelerimizde kadın - erkek görev dağılımının eşit 

olması sağlanmaktadır, 

- Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza yönelik küçük hediyeler verilmekte ve 

kutlama yapılmaktadır, 

- Alan olarak astronomi ve uzay bilimlerinde lisans ve lisansüstü eğitiminde birçok bölümde 

kadın - erkek dağılımı neredeyse eşit veya kadınların lehine durumdadır. 

      7     – ERİŞİLEBİLİR ve TEMİZ ENERJİ 

 Temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik girişimler ve uygulamalar: 

- ATASAM bünyesindeki altyapıların (DAG, OPAL) gerek tasarımında gerekse 

uygulamasında temiz enerjiye yönelik uygulamalara (DAG binasında pasif Güneş 

enerjisi) yer verilmektedir, 

- Aktif Güneş enerjisi sistemine yönelik ODTÜ - GÜNAM ile hem işbirliği protokolü yapılmış 

hem de ortak bir proje (DAG - GES) hazırlanarak, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 

sunulmuştur (değerlendirme aşamasındadır), 

- DAG ve OPAL binalarına yönelik tasarımların ve uygulamaların tamamında fosil yakıtlar 

yerine temiz enerji kaynaklarını içeren uygulamalar (Güneş ve elektrik enerjisi) 

planlanmış, buna göre yerleşke planlaması yapılmıştır. 

      8     – İNSANA YAKIŞIR İŞ ve EKONOMİK BÜYÜME 

 İnsan odaklı işler ve ekonomik büyümeye katkı uygulamaları: 

- ATASAM olarak DAKAF2019’a katılım sağlanmış ve kariyer planlaması konusunda 

gençlere seminer ve bilgi verilmiş, deneyimler paylaşılmıştır, 

- ATASAM bünyesindeki altyapıların ve teknolojilerin farklı alanlarda (savunma, ietişim, 

meteoroloji, yönetim bilişim ve veri kıymetlendirme, enerji) kullanımına yönelik fuarlarda 

(SPIE, IDEF, Verimlilik ve Teknoloji) tanıtımlar ve işbirlikleri yapılmıştır, 

- Yüksek teknolojiye yönelik ekipmanların ve tecrübenin ekonomiye katkısına yönelik 

girişimler için işbirlikleri yapılmıştır, 

- ATASAM altyapılarının farklı amaçlara yönelik kullanımına fırsat tanınması için işbirlikleri 

(SAHA, UZAY, GÜNAM, ASELSAN, DİB) ve farklı kurumlara (SBB, STB, TÜBİTAK) 

yönelik projeler (Antarktika, Test Merkezi, Veri Merkezi, AstroMeteo) geliştirilmiştir. 

      9     – SANAYİ, YENİLİKÇİLİK ve ALTYAPI 

 Sanayi, yenilikçilik ve altyapıya yönelik girişimler ve uygulamalar: 

- Sanayiye yönelik ATA Teknokent ile işbirliği - ortak uygulamalar ve çözümler üreten 

projeler hazırlanmıştır (Test Merkezi, Veri Merkezi, Arıtma Sistemi), 

- Alana özgü bilgi ve teknolojilerin yenilikçilik olarak farklı konulara uygulanması 

(AstroMeteo, Işık Kirliliği, Uydu Meteorolojisi, Test Merkezi, Kutup Teleskobu), 

- Sanayiye hizmet edecek şekilde ArGe altyapılarının (DAG, OPAL) planlanması, 

uygulamalar ve projeler (Test Merkezi, Veri Merkezi, Kutup Teleskobu, DAG-GES), 

- Sanayiye yönelik ulusal ve uluslararası furarlara katılım sağlanması (SPIE, IDEF, 

Verimlilik ve Teknoloji, İnovasyon Haftası). 

      10   – EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI 

 Engelleri ortadan kaldıracak girişimler ve uygulamalar: 

- DAG binası tasarımında engelli insanlara yönelik çözümler uygulanmıştır. 

      11   – SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TOPLULUKLAR 

 Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için girişimler ve uygulamalar: 

- Farklı kurumlarla işbirlikleri ve altyapı yeteneklerinin ortak kullanımına yönelik girişimler 

(TÜBİTAK UZAY, GÜNAM, SAHA, TÜBİTAK TUG, TÜBİTAK KARE), 



- Erzurum’un Gözlemevi Şehri markasına sahip olmasına yönelik ışık kirliliği konusunda 

farkındalık yaratacak girişimler ve projeler (İklim Değişikliği Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik 

Bak., AB projesi hazırlığı), 

- Gözlemleri etkileyen ve şehrin doğasını koruma amaçlı ışık ve hava kirliliği konusunda 

farkındalık ve bilgilendirme girişimleri (EBB, Valilik, İklim Değişikliği Çalıştayı, TUA, TAD). 

      13   – İKLİM EYLEMİ 

 İklim değişimine yönelik girişimler ve projeler: 

- Erzurum’un Gözlemevi Şehri markasına sahip olmasına yönelik ışık kirliliği konusunda 

farkındalık yaratacak girişimler ve projeler (İklim Değişikliği Çalıştayı, AB projesi 

hazırlığı). 

      15   – KARASAL YAŞAM 

 Karasal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik girişimler ve projeler: 

- Erzurum’da ışık kirliliğine dikkat çekerek hem enerji tüketimi hem karasal yaşamda 

canlıların korunmasına yönelik proje hazırlığı (AB projesi),  

- DAG gözlem binasında temiz gri su üreten katı ve sıvı atık filitre sisteminin kurulması ve 

çevre dostu bina yapımı, 

- DAG yerleşkesi için ayrılan arazinin tarımsal olarak mera amacıyla kullanımına izin 

verilmesi ve etrafının çitlerle çevrilmemesi, 

- DAG yerleşkesinin etrafında doğal yaşamı etkilemeyecek şekilde ışık, ısı, toz, yapılaşma 

gibi kirliliklerden uzak tutulması. 

      16   – AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR 

 Milli amaçlar için ortaklıklara yönelik girişimler ve projeler: 

- Ulusal amaçlar doğrultusunda bilgi, teknoloji, altyapı, üstyapı, tecrübe gibi kazanımların 

ortak hizmete, desteğe ve işbirliğine dönüşmesine yönelik işbirlikleri ve ortaklıklar 

(TÜBİTAK UZAY - TUG - KARE, GÜNAM, YEE, MGM, DİB, SAHA, ATATEKNOKENT, 

DAYTAM, DAM). 

- 11. Kalkınma Planı çalışmalarında uzay konusunda rapor hazırlanması, 

- Milli Uzay Programı çalışmalarına ve çalıştaya katılım, uzay bilimleri - teknolojileri – 

eğitimi - eko sistemi konularında uzman kurum olarak rapor hazırlanması, 

- AB - ArGe altyapıları strateji oluşturma forumuna (ESFRI) üyelik, Türkiye’nin adına 

temsiliyet ve 2 yıllığına görev alma (2020 - 2022). 


