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Prof. Fuat İnce TASAM Başkan Danışmanı Oldu 
 
Prof. Fuat İNCE, birikim ve tecrübesi ile Başkan Danışmanı olarak TASAM’a değer 

katacak. 
 
STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak 17 yıl önce çalışmalarına başlayan Türk Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi TASAM, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir. Çalışmalarına; 
ana yönetim, enstitüler, program ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce 
saygın isim ciddi katkılar sunmaktadır. 
 
Ömrünü bilim ve teknoloji çalışmalarına adayan, yurt içi ve dışında bilişim ve uzaya dair yayımlanmış 
birçok makalesi olan, TÜBİTAK’tan ve NATO’dan aldığı bilimde başarı ve hizmet ödülleri de bulunan Prof. 
Fuat İNCE, Başkan Danışmanı olarak birikimini ve tecrübesini TASAM’ın şahsında Ülkemizin yararına 
sunmak üzere vazife üstlenmiştir. 
 
Yeni Başkan Danışmanımıza aramıza hoş geldiniz diyor, kamu yararına yapacakları stratejik katkılar için 
TASAM Ailesi olarak başarılar diliyoruz. 

 
Prof. Fuat İnce kimdir? 
 

1998 Kadıköy Anadolu Lisesi ve Robert Kolej Yüksek Okulu (günümüzde; Boğaziçi Üniversitesi) elektrik/elektronik 
mühendisliği mezunudur. Fulbright bursu ile gittiği ABD’de Illinois Üniversitesi’nde 1969’da yüksek lisans ve 1973’te 
doktora derecelerini aldı. Doktora çalışmaları sırasında pilot brövesi de aldı. 1973-79 yılları arasında TÜBİTAK 
Elektronik Araştırma Bölümü’nde önce uzman yardımcısı, sonra uzman ve başuzman olarak görev yaptı. Daha sonra 
1979-85 yılları arasında Suudi Arabistan Kral Fahad Petrol ve Mineraller Üniversitesi’nde çalıştı. Burada uydulardan 
yeryüzünün incelenmesi ile ilgili “Uzaktan Algılama” laboratuvarını kurdu. Ekibiyle birlikte yaptığı “uydu verileri ile 
yapılan arazi çalışmaları” projeleri, Suudi Arabistan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden ödül aldı. Yurda döndükten 
sonra 1986-91 yılları arasında özel sektörde, STFA Savronik’te (Sezai Türkeş-Fevzi Akaya Savunma Elektroniği A.Ş.) 
bilgi sistemleri direktörü olarak çalıştı.  
 
1991’de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne, bu kez Başkan Yardımcısı olarak döndü. Burada Nisan 1993’te 
Gebze ve İstanbul civarına ilk kez internet hizmeti başlatarak, üniversiteler ve bazı firmaların internete 
bağlanmasına öncülük etti. 1995’te TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nü kurdu ve 5 yıl süreyle müdürlüğünü 
yaptı. 1991-99 yılları arasında ulusal ve uluslararası birçok komite ve çalışma grubunda görev yaptı. Bunların 
arasında; Avrupa Savunma Sanayicileri Grubu (EDIG) Başkan Yardımcılığı, Türkiye Uzay Bilim ve Teknolojileri 
Komitesi Başkanlığı, BM Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi’nde Türkiye Delegasyonu, NATO 
Enformasyon Sistemleri Teknolojileri Paneli Üyeliği ve benzeri görevler bulunmaktadır. 
 
Prof. Fuat İnce, 1999’da TÜBİTAK’tan ayrıldıktan sonra mesleki yaşamını üniversitelerde sürdürdü. Işık ve Maltepe 
Üniversiteleri’nde yeni kurulan bilgisayar mühendisliği bölümlerinde başkanlık yaptı. Marmara Üniversitesinde 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı iken 2009 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Hava Harp Okulu ve Harp 
Akademileri’nde uzay konusunda ders vermeye devam etmektedir. Kendisinin, yurt içi ve dışında bilişim ve uzay 
konularında yayınlanmış makaleleri mevcut olup altı kitabın da editörlüğünü yapmıştır. TÜBİTAK’tan ve NATO’dan 
bilimde başarı ve hizmet ödülleri almıştır.  


