
Japon MJapon Müücizesinin Temel Tacizesinin Temel Taşışı -- Tsukuba Science CityTsukuba Science City
(bak (bak http://w3.gazi.edu.tr/web/salehhttp://w3.gazi.edu.tr/web/saleh ““TTüürkler ve Bilim...rkler ve Bilim...””))

Tsukuba Bilim Kentinin temeliTsukuba Bilim Kentinin temeli 1963 y1963 yııllıındanda TokyoTokyo’’nun 60 km nun 60 km 
uzakluzaklığıığında knda küçüüçük bir kasaba olan Tsukubak bir kasaba olan Tsukuba’’da bir kada bir kaçç ulusal ulusal 
araaraşşttıırma enstitrma enstitüüssüünnüün kurulmasn kurulmasıı ile atile atıılmlmışış..

Bununla ilgiliBununla ilgili ““Tsukuba Science City Construction ActTsukuba Science City Construction Act”” isimli isimli 
yasa kabul edilmiyasa kabul edilmişş. Yasaya g. Yasaya gööre bilim kentinin alanre bilim kentinin alanıı 40,000 40,000 
ha, nufusu ise 220,000 olarak planlanmha, nufusu ise 220,000 olarak planlanmışışttıı..

1998 y1998 yııllıında kabul edilminda kabul edilmişş yeni plana gyeni plana gööre 2030 yre 2030 yııllıında nda 
Tsukuba Bilim Kentinin nufusu 350,000 olacak.Tsukuba Bilim Kentinin nufusu 350,000 olacak.

1990 y1990 yııllıında Japonyanda Japonya’’dada 20 yeni bilim kenti20 yeni bilim kenti kurulmaskurulmasıı
planlanmplanlanmışışttıır. Bunlarr. Bunlarıın bir kn bir kıısmsmıı artartıık faaliyettedir. k faaliyettedir. 

http://w3.gazi.edu.tr/web/saleh


Ulusal AraUlusal Araşşttıırma ve Erma ve Eğğitim Enstititim Enstitüülerileri

BugBugüün, Tsukuba Bilim Kentinde 35 ulusal aran, Tsukuba Bilim Kentinde 35 ulusal araşşttıırma rma 
enstitenstitüüssüü, 2 , 2 üüniversite, 3 kolej ve 8 yniversite, 3 kolej ve 8 yüüksek okul mevcuttur.ksek okul mevcuttur.

Ulusal araUlusal araşşttıırma enstitrma enstitüülerinde 8,500 aralerinde 8,500 araşşttıırmacrmacıı olmakla olmakla 
yaklayaklaşışık 13,000 personel  k 13,000 personel  ççalalışışmaktadmaktadıır. r. 
Buna ek olarak JaponyaBuna ek olarak Japonya’’nnıın n ççeeşşitli itli üüniversite ve araniversite ve araşşttıırma rma 
kurumlarkurumlarıından binlerce bilim adamndan binlerce bilim adamıı TsukubaTsukuba’’da kda kıısa, orta ve sa, orta ve 
uzun suzun süüreli arareli araşşttıırma yapmaktadrma yapmaktadıır. r. 
BugBugüün, Japon ulusal aran, Japon ulusal araşşttıırma enstitrma enstitüülerinin toplam blerinin toplam büüttççesinin esinin 
ve personelinin yaklave personelinin yaklaşışık %40k %40’’ıı TsukubaTsukuba’’da konsantre olmuda konsantre olmuşştur. tur. 

ÖÖzel arazel araşşttıırma enstitrma enstitüülerileri

7070’’li yli yııllardan itibaren Tsukuballardan itibaren Tsukuba’’da da öözel sektzel sektööre ait arare ait araşşttıırma rma 
enstitenstitüüleri kurulmaleri kurulmağğa baa başşlamlamışışttıır.r.
BugBugüün, toplam sayn, toplam sayııssıı 4040’’dan fazla olan dan fazla olan öözel arazel araşşttıırma rma 
enstitenstitüülerinde 4,500 aralerinde 4,500 araşşttıırmacrmacıı ççalalışışmaktadmaktadıır.r.
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Tsukuba Üniversitesi
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KEK KEK –– High Energy Accelerator Research High Energy Accelerator Research 
Organization Organization ((www.kek.jpwww.kek.jp))

JaponyaJaponya’’da Yda Yüüksek Enerji Fiziksek Enerji Fiziğği alani alanıında gelinda gelişşmelerin melerin 
üülkenin lkenin genel kalkgenel kalkıınma atnma atııllıımmıınnıın ayrn ayrıılmaz bir parlmaz bir parççasasıı ve ve 
itici kuvveti itici kuvveti olduolduğğu au aşşaağığıda verilen kda verilen kıısa tarisa tariççeden aeden aççıık k 
şşekilde gekilde göörrüülmektedir:lmektedir:

MayMayııs 1962s 1962 Japonya Bilim Konseyi yJaponya Bilim Konseyi yüüksek enerjili proton ksek enerjili proton 
hhıızlandzlandıırrııccııssıınnıın kurulmasn kurulmasıınnıı iiççeren ulusal yeren ulusal yüüksek enerji ve ksek enerji ve 
nnüükleer fizik programlarkleer fizik programlarıınnıı desteklemeyi hdesteklemeyi hüükküümete mete öönerdinerdi

EylEylüül 1963l 1963 HHüükküümet Tsukubamet Tsukuba’’da 4000 ha arazisi olan Bilim da 4000 ha arazisi olan Bilim ŞŞehrinin ehrinin 
kurulmaskurulmasıınnıı karara bakarara bağğladladıı

Nisan 1964Nisan 1964 HHüükküümet ymet yüüksek enerjili hksek enerjili hııalandalandıırrııccıılar ile ilgili temel lar ile ilgili temel 
araaraşşttıırmalara brmalara büüttççe aye ayıırdrdıı

http://www.kek.jp/


Nisan 1971Nisan 1971 Ulusal YUlusal Yüüksek Enerji Fiziksek Enerji Fiziğği Laboratuvari Laboratuvarıı (KEK) ilk (KEK) ilk 
ÜÜniversitelerarasniversitelerarasıı AraAraşşttıırma Enstitrma Enstitüüssüü olarak olarak 
kuruldukuruldu

AralAralıık 1974k 1974 Booster sinkrotronBooster sinkrotron’’da protonlar 500 MeVda protonlar 500 MeV’’e kadar e kadar 
hhıızlandzlandıırrııldldıı

Mart 1976Mart 1976 Ana sinkrotron (ana halka) protonlarAna sinkrotron (ana halka) protonlarıı 8 GeV8 GeV’’e kadar e kadar 
hhıızlandzlandıırdrdıı

AralAralıık 1976k 1976 Ana halkada protonlar 12 GeVAna halkada protonlar 12 GeV’’e kadar he kadar hıızlandzlandıırrııldldıı

19701970’’lerin sonu lerin sonu –– Japon MJapon Müücizesi !!!cizesi !!!

Son yirmi ySon yirmi yıılda kurulmulda kurulmuşş yeni hyeni hıızlandzlandıırrııccıılarlarıı ile ile bugbugüün KEK n KEK 
DDüünyannyanıın en ileri 5 YEF merkezi arasn en ileri 5 YEF merkezi arasıında yer almaktadnda yer almaktadıır. r. 



Nisan 1997Nisan 1997 yeni yapyeni yapıılanma sonucunda KEKlanma sonucunda KEK
YYüüksek Enerjili Hksek Enerjili Hıızlandzlandıırrııccıı AraAraşşttıırmalarrmalarıı
KurumuKurumu adadıınnıı aldaldıı. Yeni kurum a. Yeni kurum aşşaağığıdaki daki 
yapyapıılanmaya sahiptir:lanmaya sahiptir:

Institute of Particle and Nuklear StudiesInstitute of Particle and Nuklear Studies
Institute of Materials Structure ScienceInstitute of Materials Structure Science
Accelerator LaboratoryAccelerator Laboratory
Applied Research LaboratoryApplied Research Laboratory
Engineering DepartmentEngineering Department
Administration BureauAdministration Bureau

ÖÖrnerneğğin, Uygulamalin, Uygulamalıı AraAraşşttıırmalar Laboratuvari yaprmalar Laboratuvari yapııya sahiptir:ya sahiptir:
Radiation Science CenterRadiation Science Center
Computing Research CenterComputing Research Center
Cryogenics Science CenterCryogenics Science Center
Mechanical Engineering CenterMechanical Engineering Center







BELLE Detektörü





Japan Hadron Facility (JJapan Hadron Facility (J--PARC)PARC)

Japan Hadron Facility KEK ve JAERJapan Hadron Facility KEK ve JAERİİ (Japon Atom (Japon Atom 
Enerjisi AraEnerjisi Araşşttıırmalar Enstitrmalar Enstitüüssüü, bizim TAEK, bizim TAEK’’in karin karşışıllığıığı) ) 
taraftarafıından 2001 yndan 2001 yııllıından itibaren kurulmakta olan ileri ndan itibaren kurulmakta olan ileri 
proton hproton hıızlandzlandıırrııccıı kompleksidir. kompleksidir. 

Bu kompleksde temel araBu kompleksde temel araşşttıırmalarla birlikte rmalarla birlikte ççeeşşitli alanlarda itli alanlarda 
uygulamaluygulamalıı araaraşşttıırmalar da rmalar da ööngngöörrüülmektedir.lmektedir.

JHF kurulmasJHF kurulmasıınnıın hn hıızlandzlandıırrıılmaslmasıı ile ilgili karar ile ilgili karar hhıızlandzlandıırrııccıı
ssüürrüümlmlüü yeni nesil nyeni nesil nüükleer teknolojilerkleer teknolojiler alanalanıındaki son ndaki son 
geligelişşmeler sonucunda almeler sonucunda alıınmnmışışttıır !!!   r !!!   













JJ--PARC (JHF) PARC (JHF) http://jhttp://j--parc.jp/parc.jp/
Japan Proton Accelerator Research CenterJapan Proton Accelerator Research Center

http://j-parc.jp/
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