
Geleceğin Üretim Sistemlerinde
Ar-Ge İşbirlikleri

AR-GE İŞBİRLİKLERİ
ZİRVESİ VE FUARI
SONUÇ RAPORU





AR-GE İŞBİRLİKLERİ
ZİRVESİ VE FUARI

3-5 MAYIS 2017 / İSTANBUL

S O N U Ç  R A P O R U

HİMAYE EDEN KURUMLAR İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR



İÇİNDEKİLER

1.  TEŞEKKÜR → 03
2.  ÖNSÖZ → 05
3.  YÖNETİCİ ÖZETİ → 07
4.  AÇILIŞ KONUŞMALARI  → 13
5.  PANEL OTURUMLARI → 21
 5.1. Oturum:  Türkiye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesinde Bilim ve Teknoloji Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri → 21
 5.2. Oturum:  Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları → 31
 5.3. Oturum:  Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar → 41
 5.4. Oturum:  Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri → 49
 5.5. Oturum:  Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşım → 59
 5.6. Oturum:  Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği Fırsatları → 67
 5.7. Oturum:  Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin Ar-Ge İşbirlikleri → 75
 5.8. Oturum:  Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı → 85
6.  KAPANIŞ OTURUMU → 93
7.  AR-GE YÖNETİM TOPLANTILARI / CRO MEETINGS → 97
8.  ETKİNLİK PROGRAMI → 101
9.  SAYILARLA AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI → 103
10. KATILIMCI MEMNUNİYET ANKETİ → 107
11.  NE DEDİLER? → 117
12. RESİM GALERİSİ → 132



“Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” etkinliği Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hima-
yelerinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe katılımlarından ve özellikle etkinliğin gerçekleşmesi yönündeki ilgi ve 
teşviklerinden dolayı başta Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ olmak üzere Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sayın M. Cüneyd DÜZYOL ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN’a,

Etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde büyük emeği olan Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yıl-
maz TUNA ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Cevahir UZKURT’a çok 
teşekkür ederiz.

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleriyle ilgilenen tüm paydaşların buluştuğu, ulusal ve uluslararası alanda somut iş-
birliklerinin yapılmasının amaçlandığı etkinliğin hazırlık sürecinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, TÜBİTAK ve Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı ile yakın işbirliği yapılmıştır. Bu çerçevede, düzenlenen paneller, fuar, Bir-e-Bir görüşme-
ler ve Ar-Ge yönetim toplantılarında verdikleri değerli katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın Fatih DÖNMEZ’e, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri 
AKA’ya, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ’e, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Arif 
ERGİN’e, YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Abdullah TANCAN’a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Sayın Galip ZEREY’e, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ’ye, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Hakkı GÜRSÖZ’e ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Elife ÜNAL’a,

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımı, Ar-Ge ekosisteminin temel aktörleri olan sanayi, 
üniversite ve kamu kurumları arasındaki etkileşimin artırılması ve işbirliği olanaklarının ortaya çıkarılması için 
büyük bir önem arz eden bu etkinliğin hazırlık sürecinde ve etkinlik boyunca desteğini esirgemeyen değerli 
Danışma Kurulu üyelerimize, 

Yapmış oldukları çalışmalarla ortaya çıkardıkları yeni teknolojileri, ürün ve hizmetleri tanıtan, Ar-Ge çalışma-
larının ticarileştirilmesi gibi önemli ve öncelikli konular hakkında çok değerli görüş ve önerilerini paylaşan 
araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri temsilcilerine,

Üniversite, sanayi ve kamu başta olmak üzere ekosistem içerisindeki farklı kesimleri bir araya getiren “Ar-Ge 
İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” etkinliğini önemseyerek bilgi ve tecrübelerini paylaşan tüm konuşmacılara ve çok 
değerli vakitlerini ayırıp katılım sağlayan tüm değerli katılımcılara, 

Son olarak, Sayın Cevdet ÇAĞAN ve Beşir Kemal ŞAHİN nezdinde, bu etkinliği organize eden ve tüm lojistik 
hizmetleri yerine getiren organizatör firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Düzenleme Kurulu

1. TEŞEKKÜR
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2. ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma 
Planını yavaş yavaş geride bırakırken hazırlık çalışmalarını başlattığımız 2019-2023 dönemini kapsayan 11. 
Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır.

Bilim, teknoloji ve yenilik alanında yapılan atılımların ülkelere rekabet üstünlüğü kazandırdığı ve sürdürülebilir 
sosyo-ekonomik gelişmeyi sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bölgemizdeki istikrarsızlığa rağmen, 
istikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomimizi güçlendirmek, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve yüksek teknolo-
jiye, Ar-Ge ve yeniliğe dayalı bir üretim ve ihracat yapısına sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içerisinde yer 
almaktadır. Bu kapsamda, toplam Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranının 2002-2015 döneminde yüzde 
0,53’den yüzde 1,06 seviyesine yükselmesi ve aynı dönemde özel sektörün payının yüzde 28,7’den yüzde 
50’ye çıkması Ar-Ge ekosistemi adına sevindirici bir gelişmedir.

Ar-Ge ekosisteminin geliştirilmesi için olmazsa olmaz unsur bu ekosistem içerisinde yer alan aktörlerin fa-
aliyetlerinin birbirlerini destekleyici nitelikle olması ve farkındalığın artırılmasıdır. Bu bağlamda, Türkiye’de 
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu, Ar-Ge alanında kamu, özel sektör ve akademi dünyasının et-
kileşiminin artırılması, uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ti-
carileştirilmesi konuları hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması amacıyla Ar-Ge 
İşbirliği Zirvesi ve Fuarının yapılması fikri ortaya çıkmıştır.

Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Müste-
şarlığı’nın yakın işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlikle, kamu, özel sektör ve akademi kesimindeki üst düzey 
temsilcilerin katılımlarıyla tüm aktörlerin bir araya geldiği geniş bir işbirliği platformu oluşturulmuştur. Gerek 
üniversitelerimizin, gerekse özel sektörün Ar-Ge faaliyetleri üretime entegre edildiğinde, yüksek katma de-
ğerli üretim ile ülkemizin uluslararası rekabet gücü artacaktır. Bu anlamda, Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarı ile 
oluşturulan işbirliği platformunun, ülkemizin kalkınma misyonu kapsamında teknolojik hedeflerine ulaşması-
na katkı vermesini temenni ediyoruz.

Sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu etkinliğin çıktıları önümüzdeki süreçte 
yapacağımız çalışmalarda yol gösterici olacaktır. 

Düzenleme Kurulu
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3. YÖNETİCİ ÖZETİ

‘Yerli’ ve ‘Milli Teknolojiler’ Öne Çıktı
Türkiye’nin bütünleşik kalkınma hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı kapsamında 
Türkiye’nin öncelikli konuları arasında yer alan Ar-Ge faaliyetleri ve işbirliği ekseninde ger-
çekleşen Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı; kamu, özel sektör ve üniversiteleri bir araya ge-
tirdi. Ar-Ge ekosistemi içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geldiği etkinlik, iş bağlan-
tılarına ve proje işbirliklerine sahne oldu. İki gün süren oturum ve panellerde temel olarak 
Ar-Ge projelerinin ticarileşmesinde yerli ve milli yaklaşımı öne çıktı.

3-5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen etkinliğe enerji, sağlık, uzay, ulaştırma, 
savunma gibi birçok sektörde işbirliği temalı olarak geleceğin teknolojilerinin konuşulduğu 
oturumlar ile Ar-Ge projelerine yönelik Bir-e-Bir gerçekleşen işbirliği görüşmeleri damga 
vurdu. Bakanlıklar düzeyinde katılımın gerçekleştiği Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3 gün 
boyuncu 115 katılımcı kurum ve kuruluşun yanı sıra yaklaşık 4427 ziyaretçiyi ağırladı.

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı yakın 
işbirliği ile 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf COŞKUN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK ve 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ’ın açılış konuşmalarını yaptığı Etkinlik 59 konuşmacı, 4427 ziyaretçi, 
115 kurum, kuruluş ve firmanın katılımı ile başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında, Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi Panel Oturumları, Bir-e-Bir Görüşmeler, 
Ar-Ge Yönetim Toplantıları (CRO Meetings) ve Fuar düzenlenmiştir. 

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARINDA 
ÜLKEMİZİN KALKINMA MİSYONU 
KAPSAMINDA GELECEĞİN ÜRETİM 
TEKNOLOJİLERİ VE İŞBİRLİKLERİ 
KONUŞULDU
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OTURUMLARA İLGİ HAYLİ YÜKSEKTİ

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarında gerçekleşen oturumlarda geleceğin Ar-Ge teknolojilerinden altyapılarına, 
işbirlikleri projelerinden uygulama koşullarına, Ar-Ge ekosisteminin yapısından bu ekosistemin paydaşları-
na kadar birçok konu konuşulmuştur. Oturum ve panellerde yapılan konuşmalar sonunda ‘millileşme, 
yerlileşme, ticarileşme, nitelikli insan gücü, özel sektör ve üniversitelere yapılan destekler, mevzuat 
sorunları’ gibi başlıklar ön plana çıkmıştır. Tüm oturumlarda salonun dolu olması ve konulara ilginin hayli 
yüksek olması dikkat çekmiştir.

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi kapsamında düzenlenen paneller çerçevesinde 

✓ Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri, 

✓ Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları, 

✓ Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar, 

✓ Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri, 

✓ Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı, 

✓ Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin Ar-Ge İşbirlikleri, 

✓ Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği Fırsatları, 

✓ Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı 

konuları ele alınmıştır. Türkiye’nin Ar-Ge İşbirlikleri konusunda üst düzey yetkin kamu kurumları yöneticileri, 
akademisyenleri, özel sektör yetkilileri ve proje sahipleri bir araya gelerek Ar-Ge İşbirlikleri odağında konuş-
malar gerçekleştirilmiştir.
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BİR-E-BİR’DE 3 GÜN, 117 PROJE, 290 İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Etkinlikte yer alan her bir Ar-Ge projesi ile ilgili olarak, Bir-e-Bir’de etkinlik katılımcıları, belirli saat dilimleri 
içinde Bir-e-Bir görüşme alanı içinde bir araya gelerek proje üzerine konuşarak, işbirliği ve yatırım imkanlarını 
değerlendirme şansına sahip olmuştur.

Bir-e-Bir görüşmelerin yazılımı yerli bir şirketle birlikte geliştirilmiş olup, bu işbirliği çerçevesinde etkinliğin 
misyonuna uygun hareket edilerek katma değer oluşturulmuştur. Bir-e-Bir görüşmeler çerçevesinde, 117 
proje başvurusunda bulunulmuş, Ar-Ge işbirlikleri çerçevesinde bu projeler için 3 gün boyunca 290 
adet işbirliği görüşmesi düzenlenmiştir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında CRO Meetings/Ar-Ge İşbirliği Toplantılarında Enerji, Savunma, 
Sağlık ve Ulaştırma alanlarında 4 ayrı toplantıda 91 uzman kişinin katılımı ile mevcut Ar-Ge sistemi değerlendi-
rilmiş ve Ar-Ge işbirliğinin geleceği konuşulmuştur. Önceden hazırlanan sorular davet edilen misafirlere yön-
lendirilmiş olup, ortaya çıkan cevaplar üzerine katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bu görüşler bir moderatör ve 
raportör marifetiyle kayda alınmış ve raporlanmıştır. Katılımcıların yaklaşık % 70’i Bir-e-Bir görüşmelerden 
memnun kaldıklarını ifade ederken, % 23’ü de memnuniyetleri ile ilgili kesin bir karara henüz ulaşama-
dıklarını dile getirmiştir. Katılımcıların % 50’si işbirliği fırsatı yakaladıklarını dile getirmiştir. Önümüzde-
ki sene Bir-e-bir görüşmeler çerçevesinde etkinliğe katılmak ister misiniz sorumuza ise katılımcıların 
% 91’i katılmak istediklerini ifade etmiştir. Gelecek sene için yurtdışından gelecek Ar-Ge yatırım fonlarının 
da etkinlikte bulunmasını ister misiniz sorumuza ise % 86 oranında bulunmasını isteriz diye cevap verilmiştir.
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FUAR’DA HERKES İNOVATİF PROJELERİNİ SUNMA İMKÂNI BULDU

Ar-Ge İşbirliği Zirvesinin Fuar ayağı da oturumlar kadar ilgi görmüştür. Katılımcıların projelerini sergilediği ve 
iş bağlantıları kurduğu fuar, inovatif ve yaratıcı projelerin sergisine sahne olmuştur. Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi 
ve Fuarı’na 4427 Ziyaretçi katılımı olmuş, 115 Kurum ve Kuruluş da stant açmış ve sponsor olmuştur. 
Fuara katılım sağlayan firmalar ve etkinliği ziyaret eden kişiler genel olarak etkinlikten memnun ola-
rak ayrıldıklarını dile getirmiş ve % 65 oranında ziyaretçi gelecek sene etkinliğe katılma yönünde bir 
irade beyan etmiştir. Etkinliğe ziyaretçi olarak gelen misafirlerin % 51,9’u ise organizasyonun iş birlikleri 
edinmeye katkısını olumlu değerlendirmiştir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı; Türkiye’nin araştırma altyapılarının merkeze alındığı, kamu, üniversite ve 
özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda, kurumlar ve kişiler arası; bilimsel, 
bilgi ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması amacıyla yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası 
farkındalığın arttırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması amacıyla, “Türkiye’nin bütünleşik kalkınma 
hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı kapsamında ve Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 ile Ulu-
sal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi” gibi üst politika belgeleriyle uyumlu yapılmış olup, söz konusu fuarda 
bu amacı gerçekleştirmek için 59 Konuşmacı, 4427 Ziyaretçi, 115 Kurum, Kuruluş ve Firma bir araya gelmiştir. 

Yurtdışındaki örnekleri ile kıyaslandığında ilk yılı olmasına rağmen Amerika’da gerçekleştirilen “Tech Con-
nect World Conference & Expo” organizasyonu ile benzer proje işbirlikleri sunmuş, katılımcılar nezdinde 
işbirliği ekseninde bir bilinç ve farkındalık meydana getirmiş, işbirliklerinin nasıl yapılabileceği ile ilgili bir 
kültürün gelişmesinde önemli bir adım atılmıştır. Tüm katılımcılar ve ziyaretçiler, bu etkinliğin devam ettirilip 
daha nitelikli hale getirilmesi yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca, tüm katılımcıların ve ziyaretçilerin, kamu, özel 
sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin ötesinde, yurtdışından sağlanacak Ar-Ge ve teknoloji yatırım 
fonları ile mevcut projelerin buluşturulmasını en az projenin devamlılığı kadar önemsedikleri ortaya çıkmıştır.
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Sonuç olarak, yapılan etkinliğin ülke için gerekli bir etkinlik olduğu değerlendirilmekte olup, bu organizasyon, 
ülkenin içinde bulunduğu konjoktüründen kaynaklanan umulmadık problemlerle karşılaşılmasına rağmen 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ar-Ge işbirlikleri çerçevesinde kamu yöneticilerinin yıllardır sarf ettikleri 
çabayı tamamlayıcı mahiyette ilgili tüm paydaşların bir araya gelerek işbirliği ekseninde yapılan çalışmaların 
ve kişi/kurum/kuruluşların network, bilgi ve ticari alışveriş yapmalarına vesile olmuştur.
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4. AÇILIŞ KONUŞMALARI

2023 hedefleri arasında yer alan Ar-Ge odaklı 
büyüme ile istenilen hedeflere ulaşılması nok-
tasında atılan adımlardan biri olan Ar-Ge İşbir-
likleri Zirvesi ve Fuarı, Kalkınma Bakan Yardım-
cısı Yusuf COŞKUN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK ve YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ’ın açılış konuş-
maları ile açıldı.

Zirve programının açılış konuşmasını yapan 
Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf COŞKUN, 
Ar-Ge’nin orta gelir tuzağından kurtulmanın ye-
gane yolu olduğunu kaydederken, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali ÇE-
LİK, “Yerli buluşların talep görmesi için ‘milli’yi 
öncelikli tutmak gerekiyor” dedi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ise 
2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisin-
den birisi olma hedefi kapsamında en önemli 
süreçlerin başında Ar-Ge odaklı büyümenin 
geldiği açıklamasını yaptı.

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARINDA,
AR-GE EKOSİSTEMİNDE YER ALAN 
TÜM PAYDAŞLAR BULUŞTU

Kalkınma Bakanı Yardımcısı 
Yusuf COŞKUN:

“ Orta gelir tuzağından
 kurtulmanın yegâne yolu 
 AR-GE’dir”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yrd.
Hasan Ali ÇELİK:

“ Yerli Buluşların Talep 
 Görmesi İçin ‘Milli’yi 
 Öncelikli Tutmak Gerekiyor”

YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ:

“ En önemli süreç 
 AR-GE odaklı büyüme”
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Orta gelir tuzağından 
kurtulmanın yegane yolu 
Ar-Ge’dir…
“Ar-Ge işbirlikleri ortak hedefinde, Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönü-
mü olan 2023 yılında ‘Bölgesinde Lider, 
Dünyada 10. Büyük Ekonomi Türkiye’ viz-
yonuyla bir aradayız diyerek programın 
ilk konuşmasını yapan Kalkınma Bakanı 
Yardımcısı Yusuf COŞKUN, Ar-Ge har-
camalarının GSYH içindeki payını yüzde 
3’e çıkarmayı, Ar-Ge harcamalarının üçte 
ikisinin özel sektör tarafından gerçekleş-
tirilmesini ve tam zamanlı eş değer araş-
tırmacı sayısının 300 bine çıkarılmasını 
hedeflediklerini belirtti. Toplam Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında 1,8 Milyar TL olduğunu 2015 yılında ise 
20,6 Milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti. Tam zaman eş değeri Ar-Ge personeli sayısının 2015 yılında 120 bini 
aştığını söyleyen COŞKUN, “Önemli bir durum da, 2002 yılında yüzde 28’i özel sektör tarafından gerçekleş-
tirilen Ar-Ge harcamalarının 2015 yılında yüzde 50’sinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş olması. Bu 
durum, özel sektörümüzün Ar-Ge alanında artık sürükleyici bir motor olma yolunda olduğunu göstermekte-
dir.” diye vurguladı.

COŞKUN, “Kamu yatırım programları kapsamında Ar-Ge ve yenilik alanında ayrılan kaynak 2017 yılı fiyatlarıy-
la, 2002 yılında 242 milyon TL iken 2017 yılında 2,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Ar-Ge ekosistemimizin önemli 
bir paydaşı üniversitelerimizdir. Üniversitelerimiz bilgi üretme ve bilgiyi yayma ile yetkin araştırmacılarımızın 
yetiştirilmesi için vazgeçilmez yerlerdir. Bu bilinçle ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirmek 
ve işletmelerin hizmetine sunmak için Bakanlığımız, 2000’li yıllardan itibaren, üniversitelerde ve kamu ku-
rumlarında belirli teknoloji alanlarında kritik kütleyi bir araya getirmeyi amaçlayan “araştırma altyapılarının” 
kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemektedir. Bu amaca yönelik olarak, üniversitelerde ve kamu kurumla-
rında araştırma altyapılarının kurulumu ve geliştirilmesi için son 15 yılda yaklaşık 6,5 milyar TL kaynak tahsis 
edilmiştir.” diye ifade etti.

COŞKUN ayrıca, “Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini, markalaşma, ta-
sarım ve ihracat faaliyetlerini destekliyoruz. Kalkınma Ajanslarımız ile 26 farklı bölgede, bölgenin nabzını 
tutarak, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi. Bu hedeflere ulaşabilmek için ilk 
kez bu Plan döneminde 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programının hayata geçirildiğini ve bu programlardan 
özellikle ikisini vurgulamak istediğini belirten COŞKUN, “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli 
Üretim Programı kapsamında, kamunun alım gücünü, stratejik alanlarda talep yaratarak veya mevcut talebi 
artırarak Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla, kullanım mekanizmalarının oluşturulduğunu” ve “Önce-
likli Teknoloji Alanlarında Ticarileşme Programı vasıtasıyla ise belirli bir olgunluğa ulaşmış Ar-Ge çıktılarının 
ticarileşmesine hız kazandırılmasının ve Ar-Ge faaliyetlerinin katma değere dönüştürülmesi sürecinin kolay-
laştırılmasının hedeflendiğini” belirtti. Bu programları destekleyici unsur olarak da “Nitelikli İnsan Gücü için 
Çekim Merkezi Programı” da devam etmektedir” dedi.

“Orta gelir tuzağından kurtulmanın yegane yolu Ar-Ge’dir. Yüksek katma değerli nitelikli ürün üretmektir, 
fark yaratmaktır.” diye konuşan COŞKUN, çıkartılan 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun’un reform niteliğinde olduğunu kaydederek, “Kanun, temel olarak performans bazlı bir destek 
sistemini oluşturmaktadır. Daha iyi performans gösteren, daha çok bilimsel çıktı üreten, daha çok sanayi ile 
işbirliği yapan ve daha çok katma değer yaratan araştırma altyapılarını cari ve yatırım harcamalarını içerecek 
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şekilde daha fazla desteklemeyi amaçlıyoruz. Kanunla sadece finansal destek sağlamıyoruz. Kanun kapsa-
mında desteklenmesi uygun görülen araştırma altyapılarını ayrı bir tüzel kişiliğe sahip, kurumsal bir şekilde 
yönetilen, kendi bütçesine sahip bir yapıya kavuşturacağız. Bunun yanı sıra Kamu İhale Kanunundan muaf 
tutacağız, yani her yönden onların işlerini kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kısacası Ar-Ge proje-
lerini ticarileştirmek yani ürüne ve katma değere dönüştürmek istiyoruz” vurgusunu yaptı.

Ar-Ge temelli yeni nesil sanayi devriminde nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka, nesnelerin interneti ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) ağırlıklı olacağını belirten COŞKUN, “ülkemiz, bilim ve teknoloji yetene-
ğini yükseltebilme, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve BİT gibi teknolojilerde inovasyon yeteneğini kazanma 
konusunda diğer gelişmiş ülkelerle arasındaki makası hızla kapatmak zorundadır.” diye konuştu. 

Türkiye’nin Ar-Ge 
Ekosistemini Geliştirmek 
Üzere Adımlar Atıldı

“Ar-Ge faaliyetlerinde yarınlara bakmak 
geleceğe bakmaktır, Türkiye’nin yarın-
ları için buradayız” diyen Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
ÇELİK, Ar-Ge reform paketinden bahse-
derek Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini 
geliştirme konusunda adımlar atıldığını 
söyledi.

Ar-Ge Reform Paketine değinen ÇELİK, 
“Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini geliştir-
mek üzere yaptığımız faaliyetlerin başın-

da bu kanunlar yatıyor. Kanunlarda üniversite öğretim üyelerimizin gelecekleri, çalışmaları ve ülkeye katkıları 
ile ilgili yeni adımlar atıldı. Destek oranları netleştirildi. Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğre-
tim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmadan 
yüzde 85 net bir değer almaları sağlandı. Döner sermaye payları sınırlandırıldı, yeter ki bir şey üretilsin, ortaya 
konulsun diye. Ar-Ge merkezlerinde çalışanlarla ilgili gerek lisans gerekse yüksek lisans ile ilgili çok değerli 
muafiyetler getirildi. Ar-Ge merkezlerinin birbirleri ile olan münasebetlerinde paylaşımcı bir Ar-Ge ortaklığı 
doğdu” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge Bütçemiz GSYH’da Yüzde 1’i Geçti 

Yerli buluşların ve yerli Ar-Ge çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade eden ÇELİK, yerli buluşların öncelikle 
ülkemizde talep görmesi için ‘milli’yi öncelikli tutmak gerektiğini vurguladı. Yine yakın zamanda kanunlaşan 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanuna da değinen ÇELİK, Ar-Ge’lerin, buluşların, tasarımların, oluşturulan 
yeni markaların korunması için mevzuatın düzenlendiğini söyledi. Yapılan icatların ticarileştirilmesi noktasın-
da devletin önemli desteğinin olduğunu da belirten ÇELİK, “Ar-Ge bütçemizin GSYH’daki payı yüzde 1’i geçti. 
2023 için yüzde 3’e doğru bir hedef var. Ancak bunun için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Ar-Ge Reform Paketi ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kanununun yanı sıra Üretim Reform Kanunun olduğunu 
da belirten ÇELİK, “Türkiye’yi birlikte yönetiyoruz, eğer makul ve geliştirici bir yönü varsa, bir eksiği gideri-
yorsa oraya derz edilir. Ülkenin geleceği için ihtiyaçları ne ise buna açığız” sözleri ile söz konusu Kanunun 
sektördeki herkesin görüşüne açık olduğuna değindi.
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Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir 
Yükseköğretim Sistemine Sahip 
Olunması Gerekli…

Türkiye’nin küresel rekabet ortamında 2023 
yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden bi-
risi olma hedefi kapsamında en önemli süreç-
lerin başında Ar-Ge odaklı büyümenin geldi-
ğini söyleyerek konuşmasına başlayan YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ, “Bu he-
defe ulaşılabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi 
ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabile-
cektir. Bu durumun, küresel ölçekte rekabetçi 
bir yükseköğretim sistemine sahip olunması-
nı gerekli kıldığı malumdur.” diye belirtti.

SARAÇ konuşmasına şöyle devam etti: “YÖK, artık bu temeller üzerine şekillenmeye başlamıştır. Ülkemizde 
yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde 
çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açı-
dan çok önemli gelişmeler sağlanmış, bir sıçrama yaşanmış ve yatay büyüme olarak adlandırabileceğimiz 
büyük bir büyümeye şahit olunmuştur. Bugün itibariyle 111’i devlet, 65’i vakıf yükseköğretim kurumu ve 6’sı 
vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup öğrenci sayımız 
da 7.313.403’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci 
sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme 
sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Yeni YÖK’ün 
birinci hedefi artık budur. Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili tüm paydaşları 
ile birlikte gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik yeni ve 
yenilikçi pek çok girişim bulunmaktadır.” 

Üniversiteler Tek Tipten Uzaklaşmalı…

Üniversitelerin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmediklerini de sözlerine ekleyen SARAÇ, 
konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu amaca yönelik olarak YÖK’ün koordinasyonunda, ilgili Bakanlıklarımız ile 
işbirliğiyle, hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihti-
saslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına 
yönelik başta Kalkınma Bakanlığımız olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızla ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ çalışması başlatılmıştır. 15 ay süren kapsamlı bir çalışma ve değerlendirme 
sonrasında 5 pilot üniversite belirlenmiş ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Aka-
demik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Misyon 
farklılaşması çalışmasının bir sonraki aşaması Araştırma Üniversitelerinin belirlenmesidir. Üniversitelerimiz 
farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda, üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve 
teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını istiyoruz. Bu farklılaş-
ma kesinlikle birinci, ikinci lig şeklinde kabul edilmemelidir. Bunun için de üniversitelerin misyonlarını tekrar 
gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, üniversite olmanın 
şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyaç vardır. YÖK, bilim hayatını üniver-
sitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi; kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar 
ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içindedir. Bunun sonucu olarak da yükse-
köğretimde hissedilebilir bir iyileşme başlamıştır ve bu iyileştirme inşallah devam edecektir.”
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5. PANEL OTURUMLARI
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Ar-Ge’de Millileşme ve Ticarileşme Öne Çıktı

Moderatör: 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN

Konuşmacılar: 
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri AKA
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ
• Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
• Savunma Sanayi Müsteşarı Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ

5.1. Oturum:  Türkiye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesinde 
  Bilim ve Teknoloji Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında 
düzenlenen oturumların birincisinde ‘Türki-
ye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesinde Bilim 
ve Teknoloji Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri’ 
konuşuldu. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN’in 
“Ar-Ge’siz bir gelecek düşünemiyoruz. Bu 
anlamda Ar-Ge konusunda kendi aramızda 
paslaşmamız gerekli, işbirlikleri önemli” di-
yerek başladığı konuşmasında TÜBİTAK’tan 
bahsederek, “TÜBİTAK, Türkiye’de Ar-Ge 
değerlemesi yapan, ‘bir hayalim, fikrim var, 
bir şey yapmak istiyorum’ diyen insanların, 
şirketlerin, kuruluşların değerlemesini yapa-

rak, ‘tamam devlet kaynaklarıyla, biz bu Ar-Ge’yi teşvik ediyoruz’ diyen bir kanada sahip. İkinci bir kanadı 
daha var. Bu da, Ar-Ge destekleri olarak tabir edilen TEYDEB, ARDEB, BİDEB eliyle dağıttığımız kamu kay-
naklarımızda son 10 yıl içinde belli bir yetkinliğe ulaştığımızı düşünüyorum. Ar-Ge desteği dağıtma meka-
nizmaları içinde 12. senemizi yaşıyoruz. İlk 5 sene Ar-Ge desteği nasıl dağıtılır konusunda bir mekanizma 
kurulmasıyla geçen bir 5 senedir. 2010-15 yılları arasında ise çok daha iyi ivmelendiğimiz ve birçok destek 
programını geniş kitlelere ulaştırdığımız bir dönem yaşadık. Bugün itibariyle TÜBİTAK’ın 4 rakamdan oluşan 
kodlarıyla, 1500, 1505, 1001, 1601, 4006 gibi 62 tane destek programımız var.” diye vurguladı.

ERGİN, “Ancak görülüyor ki artık Ar-Ge’nin sistematiğinin daha da oturması lazım ve 62 programdan bazı-
ları aslında güncelliğini yitirmiş, hedeflerine ulaşmış programlar bizim açımızdan. Bazıları ise birbirlerinden 
nüanslarla ayrışabilecek, az farklılıklarla türemiş programlar ve bunları belirli eksenler etrafında toplayarak 
bir sadeleştirme devrini yaşamaya çalışıyoruz. 2015 yılında Türk-Alman Bilim ve Teknoloji yılını yaşadık. On-
dan bir sene sonra İngiltere ile bir bilim yılı yaşadık. Önümüzdeki günlerde de yine bir bilim yılının anonsunu 
yapmayı hedefliyoruz. Bu ikili iş birlikleri içinde ve bunun haricinde de daha 36 ülke ile iş birlikleri içinde 
gördük ki Ar-Ge değerlendirme süreçlerimiz oldukça yavaş… Başvuru formlarımızı bir Eurostarts ile 
Eureka ile karşılaştırdığımızda çok daha kompleks ve detaylı olmaya eğilimli bir yapımız var. O nedenle 
inşallah önümüzdeki aylarda, hedefimiz Temmuz, Ağustos ayı olmak üzere, sadeleştirilmiş, değerlen-
dirme süreçleri çok daha hızlı işleyen ve geri dönüşlerinde de şeffaf şekilde, gerekçeleri net açıklanmış 
bir şekilde, kabul ya da ret kararlarımızı belirttiğimiz bir yapılanmaya doğru gitmek istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

ERGİN, “2017 yılında Türkiye Araştırma Alanında (TARAL) TÜBİTAK eliyle dağıtılması için verilen bütçe miktarı 
1,5 Milyar TL. Bu rakam bir taraftan çok büyük gözükebilir ama öbür taraftan herhangi bir Avrupa skalasına 
vurduğunuzda 28 ülke arasında şu anda ne yazık ki ilk 15’in de altındayız. Demek ki Ar-Ge’ye devlet eliyle 
harcanacak kaynağı bir taraftan baktığımızda büyük görüyoruz ama bir taraftan da 1 milyar doları bile 
doldurmayan bir noktada duruyoruz. Bu bir serzeniş değil, bir tespit. Ve bu tespitin sonucu da şudur; 
kaynaklarımız az fakat çok daha verimli kullanma zorunluluğu içinde bunları iyi değerlendirmemiz la-
zım. Bu yüzden de TÜBİTAK’ın destek mekanizmaları kanadı altında daha şeffaf, daha hızlı, daha dinamik ve 
daha hedefe yönelik, biraz da riskleri fazla alabilecek yapılanmaya doğru ilerlediğimizi buradan ilan etmek 
istiyorum. İkinci kanadımız olan 19 adet araştırma merkezimiz ve enstitümüz var. Bu Enstitülerde devam eden 
toplam 498 tane projenin 246 tanesinde özel sektörle iş birliği içinde çalışıyoruz. Burada kritik kısımların ya-
pılması ile alakalı iş birlikleri de var ve çok az miktarda sadece tedarik zinciri bakımından bir iş birlikteliği var. 
Yine bir nokta olarak üniversitelerle iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Neden TÜBİTAK enstitüleri ile özel 
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sektör ve üniversite iş birliklerine vurgu yapıyorum. Çünkü 2005 yılından beri literatürde yerleşmiş olan bir 
“triple helix”, üçlü sarmal modeli, bizim için bir mihenk taşıdır. Sadece sanayi ve üniversite işbirliğine girdiği-
nizde birbiriyle döngüleri ve hedefleri bir olmayan iki kesimi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Üniversiteler 
dönem bazında, sömestre bazında çalışıyor. Ana çıktı odakları, makaleler şimdi şimdi patentler ve projeler 
olmakla birlikte özel sektörümüz günlük, hatta saatlik bazda bir döngüye sahip. Ana hedefleri hayatta kala-
bilmek ve bir marka oluşturabilmek. Bu iki uyumsuz olguyu bir araya getirebilmenin yöntemi ancak ve ancak 
kamunun olaya müdahale etmesi ve motor ve tekerlek arasındaki bir aktarım organı olarak rolünü üstlenmesi 
ile alakalıdır.” şeklinde devam etti.

Sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştiril-
mesi için o ülkenin ihracatla büyümesinin 
doğru olduğunu söyleyen, TİM Başkanı Meh-
met BÜYÜKEKŞİ, “İhracatla büyürken de bu-
nun olabilmesi için üretim altyapısı son dere-
ce önemli. Üretime baktığımızda da üretimi iyi 
yapan ülkelerin istihdama ve Ar-Ge’ye önem 
verdiklerini görüyoruz. Türkiye’nin 2023 he-
deflerine ulaşabilmesi için özellikle ihracatta 
katma değeri artırmamız gerekmektedir. Kat-
ma değeri artırabilmenin yolları da masanın 
dört ayağı gibidir. Masanın ayaklarından 
bir tanesi ‘İnovasyon’, ikinci ayağı ‘Ar-Ge’, 
üçüncü ayağı ‘Tasarım’, dördüncü ayağı da 
‘Marka’… Bu dört konu da bizim açımızdan 
son derece önemlidir.” diye vurguladı.

Endüstri 4.0 konusunda da görüşlerini açıklayan BÜYÜKEKŞİ, “Endüstri 4.0 konusu ile dünyada paradigma-
ların değişeceği öngörülüyor. Küresel öngörülerde, özellikle yüksek maliyet verimliliği, yüksek üretim ve hızı, 
esneklik, yüksek kalite ve düşük fire oranı, ileri teknoloji platformları, know how, yüksek nitelikli insan kaynağı 
ihtiyaçları ortaya konuyor. 2018 yılında özellikle sanayide kullanılacak robot sayısının yaklaşık 3 milyon ola-
cağı ve birbirine bağlı cihaz sayısının ise 13 milyardan 29 milyara çıkacağı söyleniyor. 2020’ye geldiğimizde 
nesnelerin interneti pazarının büyüklüğünün 656 milyar dolardan 1,7 trilyona dolara çıkması ve endüstriyel 
robotların yaratacağı ekonomik etkinin yıllık 0,6-1,2 Trilyon Dolar arasına çıkması öngörülüyor. Gerek robot 
teknolojisi gerekse yapılan sanayi 4.0’da atılacak adımlarla düşük iş gücü sahibi olan ülkelerin rekabetteki 
üstünlüğü göz ardı edilebilir olacak. O nedenle, Türkiye olarak çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü sanayiye 
baktığımızda şu anda sanayide 2:0’la 3.0 arasında bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Endüstri 4.0’a ulaşabil-
memiz için attığımız bir takım adımlar var fakat bu adımlar, Güney Kore’de 1990’la 2000 yılları arasında atılmış 
adımlar.” şeklinde konuştu.

“Doğru yoldayız ama biraz geç kalmış durumdayız” diye sözlerine devam eden BÜYÜKEKŞİ, “2012 yılından 
bu yana, İnovasyan Haftası etkinliği düzenliyoruz. Üniversitelerle işbirliği yaparak 21 farklı sektörde tasarım 
yarışmaları düzenliyoruz. Bunlara 300 ile1000 arasında katılım oluyor. 7 farklı sektörde Proje Ar-Ge Pazarı 
yarışmaları yapıyoruz. Bu ilk yaptığımız etkinlikte 3 günde 16 bin kişi katıldı. Bu etkinlikte özellikle 60’a yakın 
üniversite stant açıyor. Ar-Ge merkezi olan şirketler burada ürünlerini sergiliyor. Üniversite öğrencileri, aka-
demisyenler, özellikle sanayicilerimiz, ihracatçılarımız katılıyor. Yurtdışından önemli konuşmacılar getiriyoruz. 
Geçen yılki etkinliğimize ise 3 gün boyunca 60 bin kişi katıldı. Bu da aslında bu konunun herkesin ilgi alanın-
da olduğunu gösteriyor. Biz ne kadar şirketlerimizin Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve marka konusunda etkinlik-
lerini artırırsak o kadar gelişiriz. Bunlara ne kadar önem verirsek, firmaların bu konudaki yetkisini, yetkinliğini 



24

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU > 3-4 MAYIS 2017

ve etkinliğini artırabilirsek ihracatın o kadar kaliteli şekilde artacağını düşünüyoruz. Onun için bu konuda 
özelikle bu çalışmalara büyük de destek alıyoruz. Destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Müsteşarı Suat Hayri AKA ise Bakanlık 
olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, 
örnekler verdi. AKA sözlerine şöyle devam 
etti: “Haberleşme alanında Bakanlık ola-
rak 4,5G’ye bir Ar-Ge yükümlülüğü getirdik. 
İmtiyaz sözleşmelerinde kuruluşların, ope-
ratörlerin yerlileşme ve yerlilik oranlarının 
birinci yılında yüzde 30, ikinci yılında yüzde 
45 olarak ve yıllara göre artacak şekilde bir 
yerlilik zorunluluğu getirdik. Yatırımlarının en 
az yüzde 10’unu KOBİ’lerimizden, KOBİ’lerin 
ülke içinde ürettikleri ürünlerden satın almak 
suretiyle temin etme zorunluluğu getirdik. 5G 

önümüzdeki 10-15 yılın en önemli teknolojisi ve tüm dünya birbiriyle 5G teknolojileri alanında bir şeyler yap-
mak, katkıda bulunmak, üretimde bulunmak üzere bir yarış halinde. Biz de 5G çalışmalarında hazır olmak için 
5G takip formu oluşturduk ve çeşitli şirketlerimizi bu alanda görevlendirdik, çalışmalar devam ediyor.” 

AKA, “Haberleşme alanında diğer önemli çalışma olarak ULAK projesini gösterebilirim. Baz istasyonları mobil 
haberleşmenin en önemli elementleri ve son derece pahalı yatırımlar. Son 20-30 yılda çok ciddi miktarda 
ithalat yapmak suretiyle bu alanda yatırım yapmak durumunda kaldık. Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın 
destekleriyle ASELSAN, NETAŞ ve ARGELA gibi kuruluşlarımızın geliştirdiği yerli baz istasyonu ULAK’ın Ar-
Ge çalışmaları tamamlandı. Bakanlığımız süratle şartnamelere yansıtarak, öncelikle 4.5G teknolojilerinden 
yararlanamayan kırsal kesimlere kurulacak baz istasyonlarında ULAK ürünlerini kullanmayı zorunlu hale ge-
tirerek, hatta teşvik ederek bu çalışmaya destek verdi. TÜRKSAT 6A’yı TÜBİTAK, ASELSAN, TAİ, TÜBİTAK 
Uzay ve SİRTEK gibi çeşitli paydaşlarla ortaklaşa bir şekilde hem de Ar-Ge yaparak bir ürün geliştirerek des-
teklemeye başladık. Yine TÜRKSAT’ın çeşitli Ar-Ge faaliyetleri bilgi teknolojileri alanında devam ediyor. Uydu 
tabanlı bölgesel konumlanma projesi, K bant VSAT terminali, Kablo güdümlü balon sistemi, uzay cisimleri, 
takip sistemleri ve benzeri projeler devam ediyor. TÜRKSAT’ın Bulut projesi Açık Kaynak Kodlu Bulut mimarisi 
üzerinde veri merkezi işletimine yönelik yazılım çalışmaları da devam ediyor.” şeklinde konuştu. 

Bakanlığımızın aslında hiç bilinmeyen ulaştırma alanındaki Ar-Ge faaliyetleri ile yerlileştirme faaliyetlerine 
de değinmek istiyorum diyen AKA, “Karayollarında asfalt kalitesine yönelik çok önemli Ar-Ge çalışmaları 
yaptık. Özellikle ılık karışım teknolojilerinin geliştirilmesi, sathi kaplamalı yolların meyilleştirilmesi ve perfor-
mans modellerinin oluşturulması, aşınma tabakası için performansı yüksek karışımların belirlenmesi, üst yapı 
tasarımı konusunda TÜBİTAK’la projeler yaptık. Bu Ar-Ge ve yerleştirme çalışmalarımızın çok önemli kısmını 
TÜBİTAK’la, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere üniversitelerimizle birlikte 
yürüttük. Köprü yönetim sisteminin geliştirilmesi, köprü mühendisliğinde tasarım ve yapıma ilişkin teknolojiler 
geliştirilmesi, çevre dostu yol çizgi boyaları geliştirilmesi, karla mücadelede sıvı buz çözücü önleyici malze-
melerin, kimyasalların geliştirilmesi gibi konularda da TÜBİTAK ile birlikte çok önemli projeler tamamladık. 
Ama en önemlisi bunları şartnamelere de yansıttık. Yani artık bunları kullanıyoruz, hayata geçirdik.” diye 
belirtti.
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AKA, “Ar-Ge konusunda gerçekten çok önemli işler yaptığımız bir diğer alan da demiryolları. 10-15 yıl önce-
sine kadar demiryolları endüstrisinde hemen hemen yüzde 100 ithalata bağımlı faaliyet gösteriyorduk. Çok 
şükür son dönemde demiryolu endüstrisinde öncelikle yerlileştirme, sonra da Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirme 
konusunda önemli adımlar attık. Hızlı tren raylarını Kardemir’e ürettirdik, Çankırı’da makas fabrikası, Sivas’ta, 
Erzincan’da travers fabrikaları kurdurduk. Erzincan’da bağlantı elemanları üreten bir fabrika ile İzmir’de fren 
pabucu gibi son derece önemli demiryolu elementleri üreten fabrikalar kurdurduk. Vagon sanayi ve loko-
motif sanayini geliştirdik. Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ lokomotif fabrikasını, Sivas’taki demiryolu makineleri ve 
Adapazarı’ndaki vagon fabrikalarını uluslararası ilişkilerini de kullanmak suretiyle geliştirecek tedbirler aldık. 
Önemli projelere de bu çerçevede, bu çalışmalar sırasında imza attık. Öte yandan Türkiye’nin hemen hemen 
hiç yerli payının olmadığı çok önemli ve boş bir alanı vardı; Gemi makineleri üretimi. TÜLOMSAŞ’ın ürettiği 
dizel lokomotiflerin denizcilik sektöründe de kullanılabilmesi için bir Ar-Ge çalışması başlattık ve uluslararası 
kuruluşlara sertifikalandırmak suretiyle 4 adet dizel motorunu denizcilik sektöründe, gemilerde kullanılabi-
lecek şekilde dönüştürmeyi başardık. Şu anda Devlet Demiryolları için Van Gölü’nde inşa edilen Türkiye’nin 
en büyük iki feribotunda bu dizel elektrikler, jeneratör olarak kullanılmak üzere test ediliyor. Yakıt tüketimi 
ve çalışma performansında da kendini kanıtlarsa Türkiye dünyanın çok önemli bir Marin tip dizel elektrik ve 
dizel jeneratör üreten, hatta küçük gemiler için ‘main engine’ dediğimiz, ana makine üreten ülkelerinden biri 
haline gelecek.” diye konuştu.

Başarılı Ar-Ge’nin tekrarlanabilir tek bir yönte-
mi olmadığını ve hata yapmanın baştan göze 
alınması gerektiğini ifade eden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ, 
“Her yöntemi denemek gerekiyor. Sabretmek, 
pes etmemek bence işi başarıya ulaştıran en 
büyük parametrelerden birisi. Hata yapmayı 
baştan göze almak gerekiyor.” dedi. Dünyada 
enerji alanında devam eden Ar-Ge çalışmaları 
arasında temiz kömür teknolojilerinin de yer 
aldığını kaydeden DÖNMEZ, “Bugün dünya 
ortalamasına baktığımız zaman yüzde 30-40 
arasında bir oranda elektriği kömürden elde 
ediyoruz. Emisyon değerleri kömürde çok 
daha yüksek. Çevreci yaklaşımlar kömür sant-
rallerinin artık daha fazla genişlemesine müsaade etmiyor. Onun için temiz kömür teknolojileri, yakıtı daha 
verimli kullanmaya dönük Ar-Ge teşvikleri var. Bunları ülkemizde kullanmak istiyoruz. Bu konudaki araştırma-
mız devam ediyor. Yurt dışından gelen bir takım projeler var. Temiz kömür projelerini desteklemeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Yerlileşme ve yerli kaynakların kullanılmasının oldukça önemli olduğunu da hatırlatan DÖNMEZ, “Enerji Ba-
kanlığı olarak arz güvenliği en temel görevlerimizden biri. Kesintisiz, kaliteli bir enerji temini için uğraşıyoruz. 
Bunun için de hemen her yıl yaklaşık 5-6 bin Megawatt bir kurulu gücü sisteme ekliyoruz. Bunun yaklaşık 
yatırım tutarı 5 Milyar Dolar. Kabaca yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; harcanan yatırım tutarının yarısını 
biz ekipman ithalatı olarak yurtdışına harcıyoruz. Eğer yeteri kadar Ar-Ge yapabilsek, yerli üretim yapabilsek 
bu açıdan cari açığa da olumlu etkisi olacak. Bu nedenle teknolojinin ve üretimin yerlileştirilmesi de bizim 
için önemli parametrelerden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ve dünyanın en büyük güneş santrali 
ihalesini yaptık. Konya Karapınar’da 1000 Megawatt kurulu güce sahip olacak bir GES (Güneş Enerji Santrali) 
devreye girecek. Şart olarak da, burada kullanılacak ekipmanın en az yüzde 65’ini Türkiye’de üret ibaresi 
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vardı. Bununla yetinmedik. Ar-Ge için en az 
100 tane mühendis çalıştırma koşulu getiril-
di. Yine Ar-Ge ‘ye yılda 10 milyon dolar yatı-
rım yapma koşulu getirildi. Benzer bir yapıyı 
rüzgar enerjisi için de inşallah deneyeceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Ar-Ge’nin Türkiye’nin bundan sonraki gele-
cek vizyonunda önemli bir alan olması ge-
rektiğinin önemine değinen Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, “Sağlık hiz-
metleri alanında kaydettiğimiz iyileşmelere 
rağmen sağlık alanında tükettiğimiz ilaç, aşı, 
tıbbi sarf ve tıbbi cihaz gibi malzemelerin üre-
tilmesinde sorunlar yaşıyoruz. Bu konulara 

ağırlık vermemiz gerektiğine, beş yıl öncesinden başlayarak bir program içinde tamamlamamız gerektiğine 
Kalkınma Bakanlığımızla birlikte yapılan programlarda yer verdik. Onuncu Kalkınma Planında üç görevimiz 
var: Biri sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi; insanlarımızı daha sağlıklı yaşatalım ve hastalıkları azaltalım. 
İkincisi Sağlık Endüstrilerinin Geliştirilmesi Programı. İşte burada tükettiğimiz malzemelerin Türkiye’de üreti-
mini teşvik edecek parametreleri belirleyip yeni yol haritaları çıkarmamız gerekiyor. Üçüncüsü Sağlık Turiz-
minin Geliştirilmesi; Türkiye’nin bu alandaki gelecek vizyonu da, yeni tesisleriyle ve insan gücüyle birlikte bu 
hizmeti yurt dışına pazarlaması, sunması ve bu hizmetin uluslararası alanda işlev kazanmasını sağlamaktır.” 
diye belirtti.

GÜMÜŞ, “Sağlık endüstrilerinde Türkiye’nin durumu nedir?” sorusunu sorarak, “Biz bu analizi ortaya ko-
yarken Kalkınma Planımız kapsamında Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Kurulu (SEYK) kuruldu. Bu kurul, tüm 
paydaşların, sağlık endüstrilerindeki malzemelerin üretilmesinde paydaş olacak tüm Bakanlıkların olduğu bir 
yapı ile kuruldu. Ve yeni yol haritalarını birlikte çalışıyoruz. Türkiye’de önümüzdeki yıllarda hangi kalemlerde 
yerli üretimi teşvik edeceğimizi de ortaya koyuyoruz. Birinci planda plazma ürünlerini çalıştık. Plazma ürünleri 
ile ilgili uzun dönem alım garantisi sağlanarak Türkiye’de üretilmesini teşvik edici bir alım inşallah gerçek-
leşecek. Bunun kriterleri belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumumuz bu çalışmayı sonlandıracak. Bunun dışında 
tıbbi cihaz konusunda da çalışmaya başladık. Hem şehir hastaneleri için aldığımız hem de yıllık aldığımız 
cihazlar dikkate alınarak başta monitörler, dijital röntgen, tomografi, MR ve ultrasonografi olmak üzere belir-
lediğimiz 5 başlıkta, 5 kalem malzemede -ki bunların da değerleri 4 milyar dolar civarındadır- malzemenin 
yerelleştirilmesi, yerlileştirilmesi konusunda çalışmaları ilgili firmalarla değerlendirdik ve yıllara sari yerlilik 
oranını arttırarak, bu cihazların Türkiye’de üretilmesi ve alım garantisi çerçevesinde alınması konusunu bu yıl 
sonlandırmayı hedefliyoruz ve bu ihaleleri inşallah bu yılın sonuna kadar da yapmış olacağımızı ümit ediyo-
rum.”diye açıklamada bulundu.

GÜMÜŞ, konuşmasının devamında, aşı ve tıbbi sarflar konusunda şunları söyledi: “Aşı konusunda ise yılda 
yaklaşık 250 milyon dolarlık aşı alıyoruz. Bu aşıların antijenden itibaren Türkiye’de üretilmesini teşvik edici 
çalışmaları da, 7-10 yıl arası değişen sürelerle alım garantisi vererek desteklemek hedefimiz olacak. Bu kap-
samda, yine hem yerli hem de yabancı firmalarla beraber çalışmaları değerlendirdik. Alım garantisini vererek 
bu aşıların Türkiye’de üretilmesini ve aynı zamanda buradan ihracat potansiyelini değerlendirerek bunların 
tesislerinin Türkiye’de kurulmasını diğer Bakanlıklarımızla birlikte çalıştık. Diğer bir konu ise tıbbi sarflar. Şu 
anda Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektör toplamında yıllık 5 milyar dolar tıbbi sarf maliyeti var. Bunlar 
protezler, kateterler gibi birçok hastanede kullandığımız küçük çaplı tıbbi cihaz dediğimiz sarflar. Bunları da 
çalışıyoruz. Tamamen ithal olan ürünleri önümüze koyduk, burada yerli potansiyeli değerlendiriyoruz. Bu 
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kapsamda, yerli firmalarımızın yabancı firmalarla işbirliği çerçevesinde, kamu tarafından, geri alım garantisine 
ilişkin taahhütler dikkate alınarak bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Burada ciddi Ar-Ge çalışmaları var. Bu 
çalışmaları Sağlık Bakanlığı olarak teşvik etmemiz gerekiyor. ”

GÜMÜŞ, “Sonuçta dünyada hızlı bir Ar-Ge çalışması var. Sağlıkta yenilenme söz konusu. Ülke olarak bizim 
kendi kabiliyetlerimizle burada yer almamız gerekiyor. Bugün Türkiye’nin yurt dışında yaklaşık 5000’e yakın 
sağlık bilim insanı çalışıyor ve bunların 2000’i Amerika Birleşik Devletleri’nde, büyük bir kısmı Avrupa’da… 
Biz Türkiye’de bu ekosistemi, tabii ki alım gücümüzü kullanarak, teşviklerle oluşturmadığımız sürece bu insan 
göçümüz devam edecek. Bu bakımdan sağlık Ar-Ge’sinde Türkiye yeni bir atılım yapmak zorundadır. Aksi 
takdirde sağlık finansmanını sürdürmesi de mümkün olmayacaktır. Sağlık Bakanlığı önündeki hedefinde ana 
tema olarak iki tane güzide yapı kurdu. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ikinci dev yapı ise 
Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığıdır. Bu da tamamen Sağlık Ar-Ge’si konusunda Sağlık Bakanlığına geri 
dönüşler verecek, organizasyonlar yapacak olan Ar-Ge kuruluşudur. 6 tane enstitüsü yapılandırıldı. Kanser 
Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Anne, Çocuk, Ergen Sağlığı Enstitüsü, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Enstitü-
sü, Klinik Kalite Akreditasyon Enstitüleri. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yine gelecek vizyonuyla uyumlu 
üç temel projeyi de başlatıyor: Türkiye Kanser Genom Projesi, Türkiye Genom Projesi ve Aşı ve Plazma 
Projeleri.” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayi Müsteşarı Yardımcısı Dr. Ce-
lal Sami TÜFEKÇİ ise Savunma Sanayi Müs-
teşarlığında öncelikli olarak yerli çözümler 
ve mili teknolojilerle donatılmış sistemleri ele 
aldıklarını söyledi. “HÜRKUŞ Eğitim uçağı-
mız, yeni projesini imzaladığımız Milli Muha-
rip uçağımız, helikopter projelerimiz... Atak, 
Özgün helikopter… Bunun yanında MİLGEM 
gemi projelerimiz, çıkarma gemilerimiz, zırh-
lı araçlarımız ve bütün bu silah sistemlerini, 
platformlarını tamamlayan elektronik sistem-
ler, kestirme sistemleri, elektronik harp sis-
temleri, yazılımlar… Evet, bunlar bizi gururlan-
dırıyor ama birazcık derine indiğinizde, tam 
bağımsızlıktan konuşmaya başlayabilmemiz 
için bu teknolojileri milli olarak üretmemiz gerektiğini anlıyoruz. İşte Ar-Ge de tam bu noktada devreye gi-
riyor. O bütüncül yapının, yani Türkiye’nin kalkınma ekosisteminin oluşturabilmesinin yapıtaşı da Ar-Ge’den 
geçiyor. Ben Ar-Ge’yi ‘nasılını bil’, know how olarak düşünüyordum, 2000’li yılların başına kadar, esasında 
‘nedenini bil’ olduğunu öğrendim. Yani bir şeyi görmek, aynısını tekrar yapmak esasında Ar-Ge değil, bu 
belki Ür-Ge olarak nitelendirilebilir. Biz şimdi gerçek anlamda know why’a odaklanıp, elde edilen sonuçları 
kullandığımız sistemlerde teknolojik çözümlerin neden öyle olduğunu anlayarak daha da iyilerini kendiniz 
çıkarmamız gerekiyor.” dedi.

TÜFEKÇİ, “SSM’de Ar-Ge yönetiminin sistematiği ile ilgili son zamanlarda yaptığımız bazı değişimlerden, 
dönüşümlerden bahsetmek istiyorum.” diyerek şöyle devam etti: “Malumunuz olduğu üzere biraz evvel say-
dığım silah sistemlerimiz, bazı yabancı ünitelerle, alt sistemlerle görevlerini icra edebilmekte. Biz ise Ar-Ge 
olarak export lisansla bize satılması zor olan ürünleri yapmayı hedeflemişiz yıllar boyunca. Fakat son zaman-
larda şunu gördük ki bizim Ar-Ge projelerini kurgulamamız bile ciddi zamanımızı alıyor. Uçacak bir uçakta 
herhangi bir küçücük ürünü bile koymanız çok ciddi sertifikasyonlara dayanıyor. Biz de son zamanlarda 
Geniş Alan Çağrısı dediğimiz çağrılarla Ar-Ge kültürümüzü zenginleştirmek istedik. Bu da şudur; eskiden 
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işte o export lisans da dahil olmak üzere alt sistemleri yapmak için çağrılar yaparken, şimdi onun içerdiği 
konseptler için, bütün bir yaklaşımla, bütün Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine çağrıya çıkıyoruz. Bu çağrı ile 
hem üniversitedeki hocalarımız teorik veya uygulamalı, masaüstü gösterim sonuçları ortaya koyabilecekken, 
aynı zamanda KOBİ’lerimiz, sistem üretebilen büyük firmalarımız da bir araya gelerek, sistem çözümleri vere-
bilecekler. Biz bu geniş alan çağrısının büyük bir fark yaratacağını düşünüyoruz. Şu anda 6 adet Geniş Alan 
Çağrımızı Savunma Sanayi Müsteşarlığı web sitemizden yayınlamış bulunuyoruz.”

TÜFEKÇİ, “Savunma Sanayi Müsteşarlığımızda bir ekosistem oluşturabilmek adına, KOBİ’leri, bu zamana 
kadar büyük bir oranda destekledik. Ancak onu görüyoruz ki bizim ana yüklenicilerimizi gerçek manada 
destekleyecek alt yükleniciler, yani teknolojik çözümler üretecek alt yükleniciler yok. Biz bu zamana kadar 
daha çok uçağın kendisine, helikopterin kendisine, silah sisteminin kendisine odaklanmışız. Hâlbuki o sis-
temi sistem yapan birçok alt bileşen, birçok teknoloji o sistemin bütünlüğü içinde tam hakkı ile çalışılmamış. 
Bunu çalışmak üzere yeni kurguladığımız bir konseptten size bahsetmek istiyorum.” diyerek Savunma Sanayi 
Teknolojileri Anonim Şirketi’nden bahsetti: “Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğının kendi şirketini kurabilme ve bunlara ortak olabilme yetkisi de kanunla kendisine verilmiş. Buradan yola 
çıkarak SSTEK adını verdiğimiz Savunma Sanayi Teknolojileri Anonim Şirketi kurduk. Bu şirket ile yapmaya 
çalıştığımız esasında teknoloji odaklı ve sadece teknolojiye odaklanan, başka iş yapmayan şirketler zinciri 
oluşturmak. Şu anda üzerinde çalıştığımız 7 adet firmamız var. Bunların kuruluşlarını peyderpey gerçekleş-
tiriyoruz. Bunları alternatif firmalar olarak kurmuyoruz, onlarla ortak kuruyoruz. Bu şirketleşme modelleriyle, 
bu alt yüklenicileri oluşturmak istiyoruz. Tabi bunları destekleyen KOBİ’ler her zaman olacak. Piramidimizin 
en altında da üniversiteler ve araştırma merkezleri ile bu ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda, Ar-Ge 
yapan, teknoloji geliştiren, geliştirmeye çalışan birçok küçük firmamızın bir araya gelerek güç birliği içinde ol-
malarını da önemsiyoruz. Bunun için de Savunma Sanayi kümelenmelerini destekliyoruz. Şu anda Türkiye’de 
6 tane Savunma Sanayi Kümelenmesi var ve küçük firmaların kümelenmelerin içinde yer alması, seslerini 
daha iyi duyurabilmeleri açısından çok önemli.”

TÜFEKÇİ, son olarak, “Ar-Ge, teknoloji elde etmek için bir araç fakat şu bir gerçek ki teknoloji dediğimizde, 
bu teknolojinin hakikaten yüksek olduğunu doğrulayacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bu da ‘test sistemi’... Bu 
konuda Kalkınma Bakanlığımızla çok yakın çalışıyoruz. Herkesin malumudur ki esasında hem üniversiteleri-
mizde, hem savunma sanayi firmalarımızda, hem de büyük sanayicilerimizin uhdesinde kalan tam kapasitede 
kullanılamayan test cihazları bulunmakta. TÜRKTEST adında TÜBİTAK ile Kalkınma Bakanlığının da yönetim-
de olacağı, yeni kurduğumuz 5 ortaklı şirket ile Türkiye’deki test sorununa bir çözüm üretmeyi düşünüyoruz. 
Türk Standartları Enstitüsü ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile bunu kuruyoruz. Bunu inanılmaz derecede 
önemsiyoruz. Çünkü SOM Füzesi, tehditlere girmeden F-16’mızdan attığımız bir seyir füzesi ve önemli birta-
kım özelliklere sahip. Bu yaptığımız füzeyi kendimiz test edemediğimiz için İngiltere’ye, Hollanda’ya, Alman-
ya’ya değişik ülkelere, değişik alanlarda test etmek üzere gönderiyoruz ve esasında neler yaptığımızı direk 
açmış oluyoruz. Yanında da orada ödediğimiz miktarlarla, paralarla oradaki uzmanlığa bir katkı daha ilave 
ediyoruz. Bizim ileride geliştireceğimiz sistemlerde de bu test kabiliyetini kullanmamız açısından bu şirket 
çok önemli. Ar-Ge dediğimizde spesifik konuları çalışmak, onlarla ilgili bazı yaklaşımlar üretmek ve problem-
leri çözmek şeklinde anlıyoruz belki ancak burada tartıştığımız ve Türkiye için bir kalkınma vizyonu ve bunu 
oluşturabilecek bilim teknoloji ekosistemini de ele aldığımızda Ar-Ge’ye göre daha bütüncül bir bakış açısına 
sahip olmamız gerektiği de ortada. Bütün resmi düşünmeden sadece Ar-Ge’ye odaklanırsanız Ar-Ge sadece 
Ar-Ge için yapılır” diyerek konuşmasını tamamladı.



29

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU

PANEL OTURUMLARI



30

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU > 3-4 MAYIS 2017



31

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU

PANEL OTURUMLARI

Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin 
Öncelikli Alanları Masaya Yatırıldı

Moderatör:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife ÜNAL 

Konuşmacılar:
• Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah ATALAR
• Altınay Robot Teknolojileri YK Başkanı Hakan ALTINAY
• Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN
• Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) Başkanı Prof. Dr. Erkan ERDİL
• Drexel University Prof Dr. Banu ONARAL
• Koç Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ERGEN
• İTÜ - Kutup Araştırmaları UYGAR Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu ÖZSOY 

5.2. Oturum: Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanlar
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nın ilk gü-
nünde düzenlenen 2. oturumunda Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. Dr. Elife ÜNAL modera-
törlüğünde “Teknolojideki Eğilimler Işığında 
Türkiye’nin Öncelikli Alanları” ele alındı. 

Türkiye’nin ileri teknoloji ve yüksek katma 
değerli yapıya geçişte Ar-Ge’nin ne kadar 
önemli olduğuna değinen Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. Dr. Elife ÜNAL, Ar-Ge’de 
özel sektörün payının 2015’te yüzde 50’yi aş-
tığını söyledi. “Diğer taraftan imalat ve ihracat 
verilerini incelediğimizde üretimimizin yüzde 
38’inin düşük teknolojili, yüzde 32’sinin ise 

orta düşük teknolojili ürünlere odaklandığını, yüksek teknolojili sektörlerdeki ihracatımızın toplam ihracata 
oranının ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde kaldığını, bu oranın orta düşük gelir grubundaki ülkelerdeki oran-
dan daha da düşük olduğunu görüyoruz.” diye belirtti.

ÜNAL, bir eleştiride de bulunarak, “Ar-Ge alanında sağlanan tüm bu destekler Ar-Ge kültürünün oluşmasında 
önemli bir basamak olmuş ancak istenen sıçrama henüz başarılamamıştır. Bu sebeple teknoloji yönetiminde 
yapısal bir dönüşüm yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hazırlayacağımız yeni sanayi stratejimizi 3 veya 4 
sektör ya da teknoloji alanında odaklamayı, Ar-Ge ve inovasyon desteklerini bu alanlara yoğunlaştırmayı ve 
buradan çıkacak teknolojileri de sanayiye girdi olarak enjekte etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ar-Ge konusunda üniversitelerin misyonunu ele alan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah ATALAR, 
“Üniversitenin en önemli katkısı mezun ettiği öğrencidir. Dolaylı görünse de bu durum Ar-Ge’ye doğrudan 
sağlanan önemli bir katkıdır. Üniversiteler, TÜBİTAK’tan, Avrupa Birliği’nden destek alarak araştırma proje-
leri yapıyorlar. Özel şirketlerden proje alıyorlar. Bunların çıktıları da tabii üniversitenin bu hedeflere katkıları 
açısından önemli ama ben birinci olarak mezun ettiği öğrencileri görüyorum. Hedeflerimize varmak için 
öğrencilerin bilgili olması daha doğrusu doğru bilgiye ulaşmayı bilmeleri gerekmektedir. İkinci olarak 
öğrencilerimizin çalışkan olmaları diğer bir özelliğimiz olmalı. Yoğun iş temposunda konsantre olarak çalış-
madan bir yere varmak mümkün değil. Eğitim sistemimizin de öğrencilerin konsantre ve yoğun bir şekilde 
çalışmalarına zemin oluşturacak şekilde tasarlanması lazım. Üçüncü olarak girişimci öğrenciler yetiştirme-
miz lazım. Bu girişimcilik aslında Anadolu’nun 
genlerinde var. O nedenle ben bu konudan 
çok çekinmiyorum. Girişimcilik, çamurlu suya 
atlama falan bizim ruhumuzda var.” dedi.

ATALAR, eğitim sistemine yönelik bir de eleş-
tiri de bulunarak, “Deneysel çalışmaya yat-
kın öğrenci yetiştiremiyoruz maalesef. İlko-
kuldan itibaren sistem bu konuya hiç yatkın 
değil. Aslında uzun dönem hedefleri gerçek-
leştirmek istiyorsak eğitim sistemimizde ciddi 
reform yapmamız lazım. İlk ve orta öğretimde 
iyi yetişmemiş öğrencileri sonradan, 18-20 ya-
şından sonra üniversite eğitimi ile değiştirmek 
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bir miktar mümkün ama sıkıntılı. Bu nedenle eğitim sistemimizi ilkokuldan başlayarak deneysel çalışmaya 
yakın bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu sayede yaratıcı öğrenci yetiştirmemiz kolaylaşır. Zira başkalarının 
bulduklarını taklit ederek katma değer yaratmak mümkün değil.” diye konuştu.

ATALAR, “Türkiye savunma sanayi alanında başarılı. En önemli nedeni yıllar önce yaşanan ambargonun bir 
pazar oluşturması. İşte o dönemde cesaretli adımlar atıldı. Türkiye savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarını 
kendi yapabileceğine inandı ve üretimler yapıldı. Bu da belki bize diğer alanlarda da benzer şeyleri yapa-
bileceğimiz konusunda cesaret verir, fakat diğer alanlara bakarsak bazı zorluklar var. Sağlık sektöründe ise 
kuvvetli insan gücümüz ve sağlık turizmi için kuvvetli altyapımız var. Çok kaliteli doktorlarımız var ancak pazar 
konusu sıkıntılı. Sağlık cihazı üretmek istese karşısında rekabet etmek zorunda olduğu önemli firmalar olması 
ciddi heves kaçıran bir mesele, yapabiliriz ama satabilir miyiz? ” açıklamasını yaptı. 

ATALAR, “Türkiye’nin atılım yapabilmesi için üniversite programlarında sınavlar yerine projelerin ağırlıklı ol-
ması lazım. Daha çok proje yapılan, hatta projelerin de hocalar tarafından önerilen değil de öğrenciler ve şir-
ketler tarafından önerilen projeler olması lazım. Bizim Bilkent Üniversitesi’nde tecrübemiz, öğrencilerin kendi 
projelerini önerip yapmalarının çok daha motive edici olduğunu gösteriyor. Öğrenciler deneyleri kendileri 
önerir ve kendileri tasarlar. Biz bu durumdan çok olumlu sonuçlar elde ettik.” Şeklinde konuştu.

Temel bilime ve sosyal bilime de önem verme konusuna değinen ATALAR, “Önemli olan öğrencilere çok sıkı 
programlar sunmak yerine kendi isteklerine kendi arzularına en uygun konulara yönelebilmelerine imkan 
verecek ders programları sunmaktır. Bunun için de, üniversitelerde bölümler arasında ve fakülteler arasında 
duvarların indirilmesi lazım.  Öğrencilerin bir dersi herhangi başka bir fakülteden alabilmesi lazım.” diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Altınay Robot Teknolojileri YK Başkanı Hakan 
ALTINAY “Üniversite sanayi arasındaki bağ-
lantı ve işbirliği ile ilgili söylenecek çok fazla 
şey var. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nde ilk defa sanayi-üniversite şurası dü-
zenlendi. Üç günlük bir çalışmaydı. Maalesef 
ülkemiz açısından arzu ettiğimiz seviyede ve 
verimli gerçekleşmedi. Sanayicilerin üniversi-
teyi proje ofisi olarak görmeleri, üniversitede-
ki öğretim üyelerinin ise sanayinin projelerini 
zamana yayılmış uzun süreli proje olarak de-
ğerlendirmeleri Şuradan beklenen verim alı-
namadı” şeklinde konuştu. 

ALTINAY, “Ben genç bir araştırmacı olarak o gün bu tespitleri yaptığımda aslında temelde eksik olan bir nok-
tayı gördüm: Aslında gideceği limanı bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgâr fayda vermez. Yani bir stratejik hede-
fimizin olması gerekiyor. Strateji hepimizin bildiği gibi üç temel bileşene sahip. Bunlardan birincisi istih-
barat, bilgi toplama yani; ülkenin ulusal seviyede hangi nitelikte alt yapıya sahip ne kadar insan kaynağı var? 
Ne kadar araştırmacısı var?  Bu araştırmacılar hangi alanlarda çalışıyor? Akademik alanda sanayinin durumu 
nedir? Ülkenin sermaye durumu nedir? Bunları tespit etmemiz gerekiyor, İkincisi hedef koyma. Türkiye son 
50 yıldır çok ciddi strateji çalışmaları yapıyor ve hedefler de koyuyor. Son 10 yıl içinde mevcut hükümetimiz 
aslında çok ciddi hedefler koymuş vaziyette. Mesela kendi uçağımızı yapacağız, kendi arabamızı yapacağız, 
mevcut savunma sanayimizin ihtiyacı olan ürünlerin yüzde 80’ini ulusal imkanlarla üreteceğiz gibi. Bunlar bü-
yük hedefler ama stratejinin üçüncü bileşeni olan yok: İcraat. Yani istihbarat, istikamet, icraat” diyerek icraat 
kısmının ise en zorlanılan nokta olduğunu ifade etti.
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Ar -Ge’nin zor bir süreç olduğunu, bilgi yoğun gibi gözükse de sermaye yoğun olduğunu ifade eden ALTINAY, 
ülkenin kaynaklarının hedefine uygun bir alana odaklanmasıyla başarılı olunabileceğini söyledi. “Birbirimize 
inanmamız lazım, eğer inanırsak ülkemizi inanılmaz anlamda geliştirebiliriz” diyen ALTINAY, teknoloji geliş-
tirmenin kolay ama yaymanın zor olduğunu bunun ise özgüven eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Yerli girişimciliğin desteklenmesine de vurgu yapan ALTINAY, “Türkiye’de her yıl 10 teknoloji şirketini destek-
leyelim ama bunu 20 yıldan beri hala yapamıyoruz. Bugün de hala yapamıyoruz. Risk sermayesi kuramıyoruz. 
Çünkü bizim şöyle bir handikabımız var. Batılılar diyor ki ‘bilgi büyüktür para’. Parayı bilgiye yaptırırsanız 
Ar-Ge yaparsanız, ürüne dönüştürürsünüz, ürünü satarsınız parayı tekrar geri alırsınız. Peki, bizim gibi 
uluslar ne diyor ‘para büyüktür bilgi’ varsa gayrimenkulünüz ona ancak garanti verebilirsiniz. Biz toplum 
için, geleceğimizi var etmek için mutlaka uygun finansman modellerini bulmalıyız. Eğer bunu bulabilirsek 
robotik konularda da, her konuda da çalışma yaparız. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim Altınay Robot 
teknolojilerini büyüten ulusal sermayeli sanayi şirketleri olmadı, biliyor musunuz? Hepsi yabancı sermayelidir. 
Yüzde 85 müşterim yabancı sermayeli. 1999 yılında Alman hükümeti ve İsviçre hükümetinin daveti ile Alman-
ya’ya gitmiştim. Demişlerdi ki bana topla tasını tarağını gel Almanya’ya sana her türlü imkanı verelim, fakat 
ben gitmedim. 2012 yılında İsviçre’den bakan geldi aynı daveti yaptı, yine gitmedim. Ama ne yaptım: 2004 yı-
lında Almanya’da bir şirket kurmuştum. ALTINAY Robot El GMBH. 1 Avro’luk mal satamadım adı ALTINAY diye. 
Türkiye’deki sanayici de, adı ALTINAY diye benden bir şey almıyor. Fakat aradan zaman geçti, Allah bana im-
kan verdi, gittim bankadan kredi aldım. 50 yıllık bir Alman mühendislik şirketini 2014 yılında satın aldım. KARL 
SCHUMACHER Maschinenbau GmbH diye bir Alman Makine Mühendisliği şirketi. Müşterilere gittim dedim 
ki, bir Alman olarak, Türk firması ortaktan rahatsızlık duyar mısınız? Bakın bizim de böyle bir mühendislik ye-
teneğimiz var dedik. Türkiye’de böyle bir teknoloji var mı dediler? Tabi var dedim. Buranın yapısını değiştir-
meyeceksen içini boşaltmayacaksan, bu teknolojiyi de bize sunacaksan neden olmasın? Aradan bakın iki yıl 
geçti. Şu anda 2 yılda yüzde 300 ciro arttı. Almanya’dan proje alıyorum, Türkiye’ye transfer ediyorum.” dedi.

ALTINAY, “Eğer çekirdekten bir teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olursanız onunla beraber diğer dal-
larda da teknoloji geliştirmeye hakim olabilirsiniz. Şimdi Türkiye’nin robot teknoloji konusunda bir ideali, bir 
hedefi, bir vizyonu varsa kaynak temin edildiğinde o hedefe ulaşılacaktır.  Bu kapsamda, Türkiye’nin doğru 
modeli kurması için anlamlı bir mali politikayı benimsemesi lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum; sanayi şir-
ketleri sadece sanayicinin değildir. Bizde böyle yanlış bir algı var. Şunu demek istiyorum; sanayiciyi mevcut 
ranttan kurtarıp gerçekten sanayi anlamında yöneltebilirsek üniversitemiz, sanayimiz, ülkemiz her şey gelişir. 
Yapılarımız ve altyapılarımız ülkenin malı, bizim değil. Bunlar ülkenin değerli varlıkları.” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
USLAN, “Ülkemizin kg başına ihracat rakam-
ları 2 dolar seviyesinde, sanayi ürünlerinde 
bu rakam 6 dolar. Savunma sanayine baktığı-
mızda bu rakam bundan 4 sene önce 2.500 
dolardı ama bugünlerde herhalde 4.000 
dolar civarındadır diye düşünüyorum. Ama 
daha teknolojik ürünlere, mesela USB bel-
leklere, işlemcilere baktığımızda kg fiyatının 
belki Milyon TL’lere yaklaştığı teknolojileri 
görüyoruz. O zaman biz neyi üretmek zorun-
dayız? Daha doğrusu gençlerimizi nereye 
hazırlamalıyız?” diye sordu.
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Geleceğin trend mesleklerine değinen USLAN “Biz bilgi ve teknoloji üretecek nesiller yetiştirmeliyiz. Geliş-
mekte olan ülkelerde bundan 20 yıl önce yazılım mühendisi olma öngörüsü yoktu. Ancak bugün geldiğimiz 
noktada kamuda ya da özel sektörde çok yüksek ücretlerle bile yazılım mühendisi istihdam etmek istedi-
ğimizde ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Artık imalat sanayi tamamen bilgisayar kontrollü hale gelmiş du-
rumda. Endüstri 4.0 dediğimiz internet vasıtasıyla erişimin sağlandığı, üretimin planlandığı ve sürdürüldüğü 
fabrikaların gelişmiş ülkelerin gelecek planları ile ilgili ana gündem maddeleri arasında yer aldığını görüyo-
ruz. Bu kapsamda, biyo malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mü-
hendisliği gibi meslek alanlarının gelecek planlarımızın içinde mutlaka olması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

USLAN, “Bizim amacımız bir bilim, inovasyon, sanat ve teknoloji üst kurulu kurarak ülkenin stratejik öncelikleri 
ile ilgili, dünyanın ne yaptığıyla değil nereye gittiği ile ilgili stratejik öncelikleri planlayan, akademik birimlerin 
ya da akademisyenlerin de bir araya getirilmesini sağlayan, farkındalık oluşturan ve ulusal ve uluslararası 
fırsatları ülkenin stratejik öncelikleri doğrultusunda üniversiteye kazandıran kurguları hayata geçirmektir.” 
Biz şu an itibariyle 45.000 lisans öğrencisine, 8.000 de ön lisans öğrencisine sahip bir üniversiteyiz. Toplam 
53.000. Ayrıca, 25.000 lisansüstü öğrencimiz var. Gazi Üniversitesi 8’i devlet üniversitesi olmak üzere 13 üni-
versitenin kuruluşunda öncülük yapmış bir üniversite. Bu manada ülkeye olan sorumluluğunu sonuna kadar 
yerine getirmiş, misyon sahibi, köklü bir üniversite. Köklü üniversitelerin artık lisans eğitiminden belli bir 
süre çekilerek, lisans öğrenci sayısını arttırmak yerine, akademik altyapı potansiyelini ve insan kayna-
ğını, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yüksek katma değerli üretime yönelik olarak, mutlaka 
ve mutlaka Ar-Ge faaliyetlerinde, lisansüstü programlarında değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.” 
şeklinde konuştu.

Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırmala-
rı Merkezi (ODTÜ – TEKPOL) Başkanı Prof. 
Dr. Erkan ERDİL, “İki tip önceliklendirmeden 
bahsedebiliriz: Dikey önceliklendirme, yatay 
önceliklendirme. Dikey önceliklendirme hepi-
mizin bildiği sektörel ya da teknoloji alanları 
üzerinden yapılan bir önceliklendirme. Yatay 
önceliklendirme ise biraz daha tematik alanlar 
üzerinden yapılan ve bazı sorunları çözme-
ye yönelik olan önceliklendirme. Ulusal Bilim 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 dokü-
manında, çok başarılı bir şekilde dikey ve ya-
tay önceliklendirmeyi yaptık.” dedi.

ERDİL, “Yatay kısımlara geldiğimizde ise 5 
temel sorun alanından bahsedeceğim: Bu beş temel sorun alanı maalesef çok kalıcı, yapışkan, ülkemizde 
uzun süredir çözemediğimiz sorun alanı. Birincisi üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileştirilmesi-
nin teşvik edilmesi. Bunun için destek programları yanında öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliği-
nin sağlanması. Belli ülkelerde öğretim üyelerinin gerek üniversiteler arasında gerekse üniversite-sanayi ve 
kamu arasında hareketli olduğunu, öğrencilerin de çok ciddi bir hareketliliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu 
neden önemli? Çünkü bilginin dolaşmasını sağlıyor bu hareketlilik. Kendi izole sistemlerimize yeni bilginin 
girmesini ve onun değere dönüştürülmesini sağlıyor bu hareketlilik. İkincisi yenilikçi ve büyüme potansiyeli 
içeren başlangıç firmalarının sayısının artırılması. Risk sermayesi, melek yatırım, melek yatırımcı piyasala-
rının yeterince gelişmiş olmaması, başlangıç firması kurulmasına yönelik politika araçlarının sınırlı olması, Tür-
kiye’de bir yenilikçi işletmenin kurulması ve geliştirilmesinin önündeki en önemli engeller olarak görülüyor. 
Üçüncü sorun özel sektör firmalarının yenilik ve Ar-Ge yeteneklerinin artırılması. Özellikle mikro, küçük 
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ve orta ölçekli firmalara baktığımızda, bu firmaların ekonomimizde çok büyük bir yere sahip olduklarını . 
ama küresel değer zincirlerine eklemlenebilecek yeteneklerinin olmadığını görüyoruz. Bunu sadece parasal 
desteklerle başaramayabiliriz. Parasal olmayan destekleri de düşünmemiz gerekiyor. Dördüncü bir sorun 
finansmana erişime yönelik stratejik yaklaşıma odaklanılması. Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 
2015-2016 dünya rekabet raporuna göre Türkiye risk sermayesi kullanılabilirlik kategorisinde sıralamaların 
en altlarında yer alıyor. Beşinci sorun ise araştırmacı sayısının ve niteliklerinin artırılması. Maalesef bizim 
gibi büyük bir ülke için yeterli sayı ve nitelikte araştırmacımızın olmadığını görüyoruz. Bu çerçevede önemli 
bir sorunumuz da bilgi yoğun sektörlerde hala çok zayıf olmamız.” diye konuştu.

ERDİL, ulusal ve uluslararası alanlarda dikkate alınması gereken parametreler olduğunu ifade ederek, “Bu 
çok kolay olmayacaktır. Araştırmacı sayısının artırılması da sorun çünkü yeterli personel yok. Yapısal sorun-
larla mücadele ederken koordineli hareket edemiyoruz, daha sistematik hareket etmeliyiz. Türkiye’nin bazı 
alanlarda yetenek ve kapasite sorunu var.” açıklamasında bulundu.

Drexel Üniversitesi Prof Dr. Banu ONARAL, 
“Bugün Sanayi 4.0 adı ile bahsedilen bir dö-
nemde yaşıyoruz artık. Bundan geri dönüş 
yok ve bu Türkiye’ye nasıl bir fırsat sunmak-
ta, bir parça onu açmak istiyorum. Bu nok-
taya geldikten sonra ise insan merkezli bir 
evrime dönüşecek. İnsanı pekiştiren, insanı 
tamamlayan, insan dostu, etkileşimin ötesin-
de insanın ortağı, insanın doğal bir uzantısı, 
neredeyse insanla tümleşik teknolojilerden 
bahsediyorum. 10-20 sene içinde canlı ile 
cansızı, yapay ile doğalı ayırmamız imkân-
sız hale gelecek. Burada Türkiye için nasıl 
bir fırsat penceresi olabilir derseniz müthiş 

bir fırsat penceresi var diyebilirim. Genç bir toplum, eğitimine önem veren, en azından eğitimde yapması 
gerekenleri çok güzel düşünen, planlayan gayet dinamik bir toplum ile karşı karşıyayız. Ve bu toplumda müt-
hiş bir bilgi ve bilgiye erişim isteği, arzusu, yeniliğin bir parçası olma arzusu, böyle farklı bir yapı var.” diyerek 
konuşmasına başladı.  

ONARAL, “Bu kapasiteyi değerlendirmenin gerçekten çok açık ve çok bariz bir çözümü var: eğitimde azami, 
çok yüksek yatırımlar yaparak bu gençliği bilhassa bilgiye erişim konusunda ve bu bilgiyi bilhassa insanın 
hizmetinde kullanma konusunda dünyada olmayacak kadar iddia ile yetiştirmek. Bunun için de bu bilgilerden 
ortaya çıkan değerleri toplumun yararına ekonomik ve sosyal değerler haline dönüştürebilmek için mutlaka 
ve mutlaka bilim-teknolojiden, beşeri bilimlerden, davranışsal bilimlerden, sosyal bilimlerden, siyasal bilimler-
den yararlanmalıyız. Benim Türkiye için gördüğüm çözüm bu.” dedi.

ONARAL, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra eğitim ve sanayi seferberliği yaptığını söylerken, dünyada 
kendini ispat etmiş ama bazı nedenlerden büyüyememiş yerel firmalarımız olduğunu söylerken bu yetenek 
ve istidatların kullanımının bizim elimizde olduğunu vurgulamıştır. Sağlık sektörünün de bağımlılığının çok 
yüksek olduğunu dile getiren ONARAL, “Topluma yararlı olmak gibi bir hevesim olmasına rağmen yarım asır 
tamamıyla akademik olarak kaldıktan sonra etrafımdaki gençler heyecan hissedip firmalar kurunca ben de 
ister istemez bu işi öğrenmek istedim. Bizim ürettiğimiz bu çok riskli olan bilginin nasıl olup da son kullanıcı-
ya gideceğini öğrenmek üzere kendime vazife edindim. İş dünyasının gerçeklerini ve onların risk kavramını 
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öğrendim. Sonrasında üniversitede olan bilginin sanayide gerçekten piyasaya girmiş ürün, son kullanıcıya 
giden ürün haline gelebilmesi için ne kadar müthiş bir ekosistem gerekli olduğunu anlıyorsunuz.” diye devam 
etti.

Küresel ortaklık ve işbirliğinin de önemine vurgu yapan ONARAL, “Ben Çin’den size örnek vereyim; Çin şu 
anda dünyada Türkiye de dahil olmak üzere daha çok Kuzey Amerika’da, İsrail’de ve Avrupa’nın bazı yöre-
lerinde başlangıç firmalarını satın almakta ve bu firmaları kendi bünyesine dahil ederek hem işbirliği yaparak 
hem de teknoloji transfer ederek teknolojinin evrilmesine neden olmakta. Bizim şu anda benden önce de 
bahsedildi, dünyada müthiş bir beyin gücümüz var. Beyin gücünün de geliştirdiği pek çok teknoloji var. Be-
nim etrafımda laboratuvarımızda çalışan Türk gençlerinin geliştirdiği bir teknoloji gerçekten dünyada bir ilk. 
Elde tutulan ve tanı noktasında beyin kanamasını bulan bir teknoloji. Şu anda benim de dikkatimi çekmesinin 
nedeni; Çinliler bu firmayı satın almak üzereler. Umarım bu Türk Ar-Ge’cilerin geliştirdiğive bundan sonra da 
çok büyük gelişim gösterecek teknolojiye Türkiye de sahip olur” şeklinde konuşmasını tamamladı. 

Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa ER-
GEN de şöyle bir konuşma yaptı: “Standartlar 
genellikle dünyada belli teknoloji dalgalarının 
etrafında dönmekte. Teknoloji dalgalarına 
odaklanamazsak ölçek ekonomisini yakala-
yamayız. Dünya transistörün bulunması ile 
birlikte üssel büyüme üzerinde ilerliyor. Beş 
yıl önce sadece haberleşme teknolojisini ko-
nuşuyorduk. Şimdi biyoteknolojiyi, robotları, 
insansız araçları, sağlık endüstrisinin tekrar 
dizayn edilmesini konuşuyoruz. Türkiye ola-
rak da belirli bir gücümüz var. Bu teknolojik 
dalgaların yanında başka dalgalar devam edi-
yor. Buna finansal dalga diyebiliriz. İkisi birlik-
te ilk önce risk sermayesine para atıyorlar, risk sermayesi yeni şirketleri, yeni şirketçikleri ortaya çıkarıyor. 
Daha sonra girişim sermayesi devreye girip bu şirketleri ya satın almalarla ya birleşmelerle konsolide ediyor. 
Konsolide edilen bir pazarda artık dünya monopol ekonomisine girmiş durumda. Bu monopol ekonomisi 
de tüm ülkeler için bir tehdit açıkçası. Şu anda Türkiye’de sürekli şirket satın almaları duyuyoruz. Her şirket 
satın alması neredeyse aynı sektörde birkaç şirketin de batması demek. Çünkü gücün belli bir yerde öbek-
leşmesiyle pazar bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Türkiye belli bir güç elde etti. Doğru dalgaya kendimizi 
odaklamalıyız.”

Endüstri 4.0 konusunda da konuşan ERGEN, “İşte Endüstri 4.0 diyoruz, Avrupa’dan bakınca Endüstri 4.0 
ama Amerika’dan ben böyle bir jargon duymuyorum. Çünkü Avrupa, Almanya hala üretim ekonomisine sıkı 
sıkıya sarılmış ve o ekonomiyi ayakta tutmak üzere hamleler yapmak zorunda. Onun için araçlara para ya-
tırmak zorunda. Onun için fabrikaları modernize etmek zorunda. Onlar için önemli. Ama biz daha açık bir 
noktadayız. Bu açık noktada da nerelere doğru gideceğimiz konusunda kararı açıkçası devlet olarak biz 
değil, bizim içimizdeki cevherlerin vermesi gerekiyor. Çünkü yeni ekonomi tabelalara yatırım değil, insana 
yatırım ekonomisi. İçimizdeki cevherleri güçlendirirsek onların bizi yeni mecralara taşıyacağını düşünüyorum. 
Bu noktada bizim ülke olarak daha çok insanı öne çıkarıp insanı güçlendiren, insana subjektif güç veren bir 
yapıya geçmemiz lazım.” dedi.

ERGEN, “Ülke olarak insanını öne çıkaran güçlendiren bir yapıya geçmemiz lazım. Patentleşme önemli bir 
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konu. Şu anda bir şirket yılda 8 milyar dolar patent geliri elde edebiliyor. 300’e yakın üniversite var, 400’e 
yakın enstitü var, her enstitüden 5-10 tane 5G patenti demek, 20.000 patent demektir. 2020 yılına kadar bun-
ların yüzde 1’i bile standartlara girebilse 5G’nin hayatta kaldığı süre boyunca ülkenin geliri 250 milyar doları 
geçebilir. Yılda 8-9 milyar dolara tekabül ediyor. Belki bizim şirketlerimiz bunu yapamaz ama devlet olarak 
belki bunu organize edebilecek bir yapılaşmaya gidebiliriz.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kutup Araştırmaları UYGAR Merkezi Müdürü, 
İTÜ: Doç. Dr. Burcu ÖZSOY, “Türkiye 1995 
yılında Antartika Anlaşmalar sistemine taraf 
oluyor ve hala gözlemci statüsünde. Antartika 
kıtası üzerinde alınacak herhangi bir karar me-
kanizması içinde olamayacak bir statüde var-
lığını sürdürüyor. Kutup bölgeleri Türkiye için 
bilimsel ve politik girdileri ile oldukça önemli. 
Türkiye’nin ulusal kutup bilim projesini geliştir-
mesi önemli. Antartika, bilime adanmış bir kıta. 
Dünya ülkelerinin kutup bilim çalışmalarının 
yüzde 70’i lojistik kullanıyor. Türkiye envante-
rinde de bu mevcut. Türk bayraklı gemilerin 
kullanılarak orada bilimsel araştırmaların yapıl-
ması önemli” hatırlatmasında bulundu.
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Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde     
Yeni Yaklaşımlar Konuşuldu

Moderatör: 
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan MANDAL

Konuşmacılar: 
• Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST
• Ar-Ge Merkezleri İletişim Ev İşbirliği Platformu (AR-GEMİP) Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yalçın TANES
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Dr. Mete ÇAKMAKÇI
• Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz TUNA
• TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat AR

5.3. Oturum: Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar
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Ar-Ge İşbirlikleri ve Zirvesi Fuarı’nın ikinci gü-
nünde düzenlenen ilk oturumda Ar-Ge Altya-
pıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar’ konu-
su konuşuldu. Moderatör YÖK Başkan Vekili 
Prof. Dr. Hasan MANDAL, süreçlere bütünsel 
bakabilmenin önemine değinerek, bütünsel 
bakabilmek için de iletişim platformlarının 
açık olması gerektiğini söyledi. İlişki yönetimi 
konusunun anahtar kelimelerden biri olduğu-
na değinen Mandal, Türkiye’de işbirliklerinin 
dikeyde daha kolay gerçekleştiğini yatayda 
işbirliği konuşmanın daha zor olduğunu dile 
getirdi. İşbirliği modellerinde sanayicinin üni-

versitenin içinde bulunması gerekliliğini de ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, bir değişim noktası oluştur-
mak, iletişimden işbirliğine geçmek gerektiğinin altını çizdi.

Platform olarak 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit SER-
BEST, üniversite odaklı ama sanayiyle birlikte hareket ettiklerini belirterek “Un var, şeker var ve biz helva 
yapamıyoruz. Un nedir derseniz, üniversitede gerçekten ciddi bir öğretim üyesi kadrosu var. Devletin son 
yıllarda yapmış olduğu merkezi laboratuvar 
yatırımları ile korkunç bir altyapı zenginliği 
oluştu. Her bir destek için çok büyük miktarlar-
da olmasa da Türkiye’de muhteşem bir des-
tek çeşitliliği var. Peki eksik ya da yanlış olan 
ne var? İşbirliğini bilmiyoruz. Birlikte bir eser 
yaratabilmekten, tek başına yapamayacağını 
birlikte yapmaktan bahsediyoruz. Peki, şim-
di bizim ekosistemde böyle bir şey yok mu? 
Maalesef yok. Girişimcilik bugün en gözde ve 
milli konudur. Bir bütün olarak bakamıyoruz. 
Sisteme bir bütün olarak bakmamız lazım. En 
başta iletişim yoksa hiçbir şey yapılamaz. Ger-
çekte sanayimizin katma değeri yüksek ürün 
üreten yetkinliğe kavuşmasını istiyoruz. Sanayicinin bunu bir kültür haline getirmesi gerek. Köklü çözüm için 
bunu bir süreç olarak izlememiz gerekiyor. TUBİTAK ve Bakanlık girişimcilik konusunda çok ciddi destekler 
sağlıyor. Ancak, patentleme sonrası kime satılacağı belli değil. Bir yanda sanayimiz var dünyayla boğuşmak 
zorunda diğer tarafta da girişimci gençlerimiz var.” diye konuştu. 

Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi konusunda 5746 sayılı Kanunla ileriye dönük önemli bir adım 
atıldığını vurgulayan AR-GEMİP Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yalçın TANES, “Devlet, riskli olan Ar-Ge 
faaliyetlerindeki riskin bir kısmını üstlenmeyi kabul etti. Bunun getirdiği motivasyonla Ar-Ge’ciler daha fazla 
katma değer üretebilecek ama riskleri de içeren projeleri daha rahat oluşturmaya başladılar Ar-Ge merkezle-
ri sayısı 450’yi aşmış durumda, özel sektörün ayırdığı para da artıyor. Merkezler konusunda problem yok mu, 
var. Sanayi Bakanlığı herkesle temas kurup, dinliyor ve mevzuatta değişiklik yapıyorlar. Ar-Ge merkezlerinin 
ufkunu açan bir yaklaşım içerisindeler” açıklamasını yaptı. 
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Dünyanın geldiği olgunluk seviyesine göre Ar-
Ge’nin tek bir kişi, tek bir ülke, tek bir şirket ta-
rafından tamamlanabilecek kapsamda olmadı-
ğını vurgulayan TANES, “Ar-Ge kültürünün yeni 
olmasının yanında bizim Türkiye’de ek handi-
kaplarımız var. Birincisi, eğitimimizde beraber 
çalışma kültürü yok. Üniversiteler dahil tüm 
eğitimimiz bireysel başarıları artırmak üzerine 
kurulu. Bu eğitim sistemiyle yetişmiş araştırma-
cılardan dış birimlerle birlikte çalışılması isten-
diğinde, “Ben kendim bunu yapamaz mıyım?”, 
“Proje başarılı olursa acaba ödül başkasına mı 
gider?”, “Acaba ortak çalıştığım kurum veya şir-
ket benim ticari sırlarımı alarak kendi lehine mi 
kullanır?” endişeleri ortaya çıkıyor. Araştırmacı-

lar kendi bireysel konfor alanları içinde kalmayı, daha mütevazi fakat kendilerinin olan başarıları tercih ediyor-
lar. Bunu da bir şekilde işbirliği ile çözmemiz lazım” dedi. “Ortak çalışmaları buluşturmak için yönetici kaprisi 
lazım” diyen TANES, “Yöneticilerin ben istiyorum demesi lazım. Ortak çalışma durumlarında etik ve hukuki alt 
yapısının olgunlaşması gerekiyor. Tüm paydaşları heveslendirecek büyük bir pastanın ortada olması lazım” 
diyerek sözlerini noktaladı.

TTGV Genel Sekreteri Dr. Mete ÇAKMAKÇI 
“Şöyle başlayayım; hepimizin cebinde 10 lira 
var. Bazılarımız bu 10 lira ile 10 liranın üzerinde 
değer yaratabiliriz, bazılarımız 10 liranın altında 
değer yaratabiliriz. Bazılarımız da hiç harcama-
dığı için hiçbir değer yaratamayız. Bu nedenle, 
aslında kabul etmemiz gereken değerlerden 
bir tanesi, cebimizdeki 10 lira ile değer yaratma 
konusunda bizden daha fazla ve farklı şeyler 
bilen birilerinin bu salonda olduğunu bilerek 
onlara nasıl ulaşabileceğimizin, katkı sağlaya-
bileceğimizin ara yüzlerini veya modellerini ge-
liştirmek ve uygulamak olmalı. Bu Ar-Ge için de 
geçerli. Ülkemizin makro performanslarına da 
bakıyoruz, yüksek teknoloji ihracatımız istediği-
miz kadar hızlı gelişmiyor. Çünkü rakibiniz olan kurumların pek çoğu bizim çalıştığımız ürünleri 100-150 yıldır 
yapan, geliştirmeye çalışan, bu konuda mühendislik süreçleri tecrübesi olan kurumlar. Fiziksel sermayenin 
toplanması, birikmesi kadar entelektüel sermayenin, bilgi sermayesinin birikmesi de önemli. Mesela Intel’in 
bir toplantısına gittiğimizde Intel’i temsilen konuşan kişi bir antropolog oluyor. Çünkü siz teknoloji ile bir 
değer yaratmak istiyorsanız insanların teknolojiyi nasıl kullandıklarını, nasıl kabul ettiklerini doğru bir 
şekilde anlamak ve bunu kendi süreçlerinize farklı disiplinler olarak koymak zorundasınız. Bizim yap-
mamız gereken belki 100-150 yıl beklemeden bu süreçleri nasıl hızlandırabiliriz, daha hızlı bir şekilde aradaki 
mesafeyi nasıl kapatabiliriz, bunların denemelerini yapmak.” şeklinde konuştu. 

ÇAKMAKÇI “Ekosistem terminolojisini çok kullanıyoruz ve beklediğimiz de sürekli bu ekosistem içinde biri-
lerinin oyuncuları görevlendirmesi, onların arasındaki iş birliği, işbölümünü sağlaması. Ama bu aslında eko-
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sistemlerin doğasına aykırı bir şey, çünkü ekosistemlerde esas olan, evrimsel bir süreç içinde, her kurumun 
doğal olarak yapabileceği, sistemde güncel değer üretebileceği, kendisi için doğal olan, yetkinliklerine uy-
gun olan yapılara bir şekilde yönelebilmesidir. TTGV olarak şu anda bunun arayışı içindeyiz. Ekosistemler 
dediğimizde hepimizin gözünün önüne mercan kayalığı ya da akvaryum geliyor, oradaki renkli balıklar geli-
yor. Ama aslında o ekosistemin çalışmasında bir anlamda rolü olan bizim hep göz ardı ettiğimiz, görmezden 
geldiğimiz dipte olan kum balıkları ya da çöp balıkları dediğimiz biraz da sistemin dönmesini sağlayan, diğer 
balıklar kadar gösterişli, görünür olmayan yapılar. O yüzden TTGV olarak, bir Ar-Ge sistemi içindeki yeni 
fikirlerin, yenilenmenin, tekrar etmenin, farklı uzmanlıkların bir araya gelerek fiziksel sermayenin ötesinde 
bilgi ve değer yaratabileceği süreçleri nasıl geliştirebiliriz konusunda çalışmalar ya da modeller geliştirmeye 
çalışıyoruz. Kendi rolümüzü, yapmaya çalıştığımızı biraz daha ekosistem hızlandırıcılığı olarak adlandı-
rıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki şirketlere bakıldığında, Avrupa ve Amerika’daki şirketlerin alt yapısına göre bir eksiklik olmadı-
ğını kaydeden, ÇAKMAKÇI “Entelektüel sermaye, düşünsel sermaye, iş birliği sermayesi dediğimiz daha 
soyut sermaye yöntemlerini nasıl geliştirebiliriz diye bakmamız lazım” dedi. Kurum olarak kendilerinin 
kamu özel sektör ortaklığı olarak belki bir şekilde sistemin dışında faaliyet gösterdiklerini belirten Çakmakçı, 
TTGV’nin yaptığını ekosistem hızlandırıcılığı olarak adlandırdı. Çakmakçı, “İsteğimiz şeffaf bir platform oluştur-
mak. İnsanların kendi imkânları ile yaratamadıkları habitatı yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye’de fiziksel sermaye 
eksikliği yok. Araştırma tasarımını biraz daha iyileştirmemiz lazım” diye konuştu.

Son olarak ortaya farklı bir vizyon konulması gerektiği konusuna değinen ÇAKMAKÇI “Türkiye’de fiziksel ser-
mayede bir eksiğimiz olmadığını düşünüyorum. Biraz daha geliştirmemiz gereken konu araştırma tasarımı. 
Araştırma altyapısı ve fiziksel sermayeyi nasıl kullanarak bir değer yapabileceğimizi, araştırma projelerinin 
hedefleri, içeriği, hangi ihtiyaca yönelik olarak geliştirileceği konusunda biraz daha araştırma tasarımını iyi-
leştirmenin gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de farklı tasarım modellerini, farklı fikirleştirme modellerini 
özellikle Ulusal Araştırma Merkezleri ve Ar-Ge merkezlerimizin içine sokmak, onların kendi tecrübelerini 
daha fazla oranda en iyi uygulamalar olarak başka Ar-Ge merkezleri ile paylaşmak gibi de bir vizyonumuz 
olmalı.” şeklinde konuştu.

Son 10 yıldır paydaşların ortak bir kulvarda 
hareket ettiğini, bu alanda ülke olarak sorun 
tespitinde iyi olduklarını lakin çözüm konu-
sunda o kadar da başarılı olamadıklarını be-
lirten Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı Yılmaz TUNA, sözlerine şöyle devam etti: 
“Ortak altyapı, ortak mekan, insan kaynağı, 
finansman ya da bunların sürdürülebilir bir 
şekilde devam ettirilmesi aslında kamunun 
üzerine düşen rol. Bu bakımdan baktığımız-
da son 10-15 yıldır Ar-Ge ile ilgili kamunun 
ciddi bir desteği var. Son 15 yıla baktığımız 
zaman aşağı yukarı Kamu Yatırım Prog-
ramları vasıtasıyla 6,5 Milyar TL’yi bulan 

araştırma altyapısı bütçesi ile karşı karşıyayız. Son on beş yılda 131 tematik araştırma laboratuvarı projesi 
tamamlanmış, 109 proje ise devam etmektedir. Bu destekler kapsamında Türkiye’nin her tarafına dengeli bir 
şekilde dağıtılmış ama özellikle gelişmiş üniversitelerimizde büyük kentlerimizde tematik araştırma altyapı-
ları dediğiniz çok kapsamlı uzmanlaşmış ve farklı disiplinler arası çalışma imkânı sağlayan büyük araştırma 
merkezleri oluşturulmuştur. Bu merkezler başta yaşam bilimleri, malzeme, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim, 



45

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU

PANEL OTURUMLARI

savunma teknolojileri ile nanoteknoloji gibi önemli alanlarda çalışıyorlar. Ayrıca kamu üniversitelerinin farklı 
birimlerinin araştırma altyapı ihtiyaçlarının karşılanmacı amacıyla 58 üniversitede merkezi araştırma laboratu-
varının kurulumu tamamlanmış olup 38’inde ise kurulma çalışmaları devam etmektedir.”

TUNA, konuşmasına şöyle devam etti: “Desteklenen merkezlerimizin performanslarına baktığımızda istis-
nalarla birlikte çoğunlukla bu yapıların iyi çalışmadığını gördük. Sorunları nedir diye baktığımızda, karşımıza 
çıkan ilk sorun alanı yönetim sorunudur. Merkezlerin üniversite içinde kurulmuş, rektörlüğe bağlı yapılar 
olmasından dolayı rektör değişiminden ciddi bir şekilde etkileniyorlar; müdürleri değişiyor, personeli deği-
şiyor. Dolayısıyla ciddi bir statü sorunu yaşadıklarını tespit ettik. İkinci sorun alanı ise finansman sorunu. 
Bu merkezler devlet desteği ile kuruluyor, ilk yatırım maliyetini devlet bütçeden karşılıyor. Sonrasında bu 
merkezler idame maliyeti, sarf maliyeti gibi ciddi bir takım harcamalar için kaynak sıkıntısı yaşıyor. Üniversite 
kendi bütçesi içinde buraya eğer bir miktar kaydırabiliyorsa ne ala, yoksa merkez bir müddet sonra atıl hale 
gelebiliyor. Üçüncü sorun alanı personel ve araştırmacı eksikliği. Bu merkezlerin faal olarak çalışabilmesi 
yeterli sayıda ve niteliklikte insan gücü ve araştırmacılara bağlıdır.”

Tespit edilen sorun alanlarının çözümü ve merkezlerin ülkemizin bilim ve teknoloji tabanını oluşturma ve sos-
yo ekonomik katma değere dönüşmesi amacıyla yeni mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını belirten TUNA, 
“araştırma, eğitim ve yenilik sisteminin odağında bulunan araştırma altyapılarına yönelik olarak, bilginin üre-
timi, kullanılması ve ticarileştirilmesi konularında önemli beklentiler bulunmaktadır. Bu amaçla, araştırma alt-
yapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile araştırma altyapılarının yönetimi, 
finansmanı, personel yapısı ile izleme, değerlendirme ve desteklenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve 
bu çerçevede ilk aşamada 4 araştırma altyapısına yönelik değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. 
Hesap soramadığınız bir yapıdan sonuç alamazsınız. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslında ekosistemin de 
en önemli unsuru hesap sormaktır. Topluma karşı, kullandığı kaynağın hesabını veremeyen kamu ya da 
özel yapılar bir müddet sonra atıl kalıyor, başlangıç felsefesinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla yeni yasayla 
burada ciddi bir performansa dayalı hesap verebilir yapı oluşturuluyor. Akredite edilecek araştırma altyapıları 
her yıl sahada ziyaret edilmek suretiyle değerlendirilecek. Eğer işler yolunda gidiyor ise bütçe aktarılmaya 
devam edilecek, değilse yeterlilikleri iptal edilecek.”

Ayrıca, son 10 yıldır Türkiye’nin Ar-Ge alanında 
önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen TUNA, 
“Ar-Ge alanında paydaşların ortak bir kulvarda 
hareket ettiğini görmek sevindirici” dedi. Kri-
tik kelimenin ekosistem olduğuna dikkat çe-
ken Tuna, “Ekosistemi nasıl canlandıracağız? 
Bu önemli” diyerek “Bu Kanunla ekosisteme 
hizmet edecek ‘Ar-Ge İşbirlikleri Platformu’ 
kurulmasına yönelik önemli düzenlemeler ge-
tirildi. Bu platformlara ciddi bir finans desteği 
olacak. Merkezler arasında, üniversite, sektör 
ve kamu arasında iş birliğini sürdürülebilir hale 
getirmeye yönelik ortak platformlar… Bu disip-
linlere bağlı platformlar olabilir ya da değişik 
başlıklar altında olabilir. Dolayısıyla bu kanunla 
ekosistemi canlandıracak ciddi bir altyapı düzenlemesi yaptığımızı düşünüyoruz. Açıkçası bunun devrim nite-
liğinde bir düzenleme olduğunu da düşünüyoruz.” şeklinde sözlerini noktaladı.
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Oturumun son konuşmacısı TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat AR ise şöyle konuştu: “Sizlere üç 
temel sorunun ipuçlarını sunmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi dünyada işbirliği anlayışı nereye git-
mekte, dünyadaki eğilim nedir? İkincisi bu dünyadaki eyleme yönelik olarak Türkiye’de özellikle mev-
zuatsal çerçevenin durumu nedir? Üçüncüsü neler yapılabilir’i içeren, sonuç ve öneriler kısmı. İlk olarak 
dünyada iki eğilim nedir diye baktığımızda eskiden belirli bir süre iş birliğinin gerekliliği tartışılırken özellikle 
2000’li yılların başından itibaren iş birliğinin gerekliliğinden çıkılarak iş birliğinin nasıl olacağına doğru bir 
kayış olduğunu görmekteyiz. İkinci hususa geldiğimizde ise işbirliği yapılacak firma havuzu ciddi bir konu. 
Özellikle yine son dönemde gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyanın üzerinde çalıştığı 
konu; yeni girişimler nasıl ortaya çıkarılabilir? Bu konudaki gayret aslında Ar-Ge konusundaki işbirliği anla-
mında da yeni bir iş birliği havuzu ortaya çıkardı. Bu iş birliği havuzunda Startup’lar ortaya çıktı ve bu yapılarla 
nasıl iş birliği yapılabilir, sorusu ciddi olarak tartışılan konu olmaya başladı. Büyük şirketler küçüklerle nasıl 
işbirliği yapabilir. Bunun yanında, aslında Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz için küçük şirketler yani Startup’lar 
büyüklerle nasıl işbirliği yapabilir? sorusunun da ciddi olarak araştırılması gerekiyor. Özellikle Türkiye’mizin 
gelişen teknopark ve girişimcilik sistemi için önemli bir soru olduğu kanaatindeyim.” şeklinde konuştu. 

AR, “Son olarak Ar-Ge işbirliği eğilimi nereye gidiyor diye baktığımızda, karşımıza bir de tasarım çıkıyor. Tabii 
burada tasarımın öneminden bahsetmeyeceğim ama tasarım anlayışında bir değişimden özellikle bahset-
mek isterim. Şu anda dünyada parça bazında tasarımdan sistem bazında tasarıma doğru bir geçiş olduğunu 
görmekteyiz. Bunu izninizle biraz daha açmak isterim. Parça bazında tasarım yalnızca ürün ve hizmetin son 
halinin tasarlanmasını esas alırken sistem bazında tasarım o ürün ve hizmeti kullanacak olan kullanıcıların 
algılarının, ihtiyaçlarının o tasarım sürecinin bütün aşamalarına dahil edilmesi anlamına geliyor. Bu da bizim 
aslında işbirliği ile ilişkilerimizde, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tasarlarken, yalnızca tedarikçilerimizle değil, 
o sistem bazında tasarım anlayışının bir gereği olarak müşterilerimiz ve rakiplerimizle ve o ürüne ilişkin algıyı 
değiştirecek bütün paydaşlarla sistem bazında bir iş birliği ortaya çıkarmamızı gerektiriyor.” dedi.

AR, “Birinci sorun alanını bu üç eğilim ışığında bitirdikten sonra ikinci sorun alanında Türkiye’de özellikle 4691 
ve 5746 Sayılı Kanunlar bağlamında mevzuat bu eğilime ne kadar hizmet ediyor? 2016 yılı Mart ayında yasa-
laşan Ar-Ge reform paketinde çok ciddi düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler… Bu fayda ve hizmetler bildiğiniz gibi toplam Ar-Ge bütçesinin yüzde 20’si kadar olabilirken yeni 
düzenleme ile birlikte yüzde 50’ye çıkarıldı. Bir diğer düzenlemeye baktığımızda özel sektör Ar-Ge merkez-
lerinin teknoloji geliştirme bölgelerinde ve 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan araştırma altyapılarında 
da kurulabilmesine yönelik bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. İşte bu düzenleme biraz önce ifade ettiğim gibi 
dünyadaki yeni gelişmekte olan yeni girişimler ve girişimciler ile iş birliği yapılması eğilimine yönelik bir dü-
zenleme olarak da dikkatimizi çekmektedir.” diye ifade etti.

Son sorun alanına ilişkin olarak görüşlerini aktaran AR, “Tüm bu değerlendirmeler ışığında acaba biz ne tür 
hamleler yapabiliriz? Ar-Ge merkezlerimiz, tasarım merkezlerimiz ya da teknoloji geliştirme bölgelerin-
deki herhangi bir firmamız sadece firmaların Ar-Ge faaliyetlerini teknik olarak yürüten birimler olmak-
tan çıkarılıp firmanın Ar-Ge iş birliği ağının merkezi konumuna sokulmak durumundadır. İkinci olarak 
Ar-Ge projesini yürütürken firma bazlı iş birliği ağı, Ar-Ge projesi bazlı iş birliği ağı ve bir de Ar-Ge faaliyeti 
bazlı iş birliği alanının oluşturulması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu iş birliği ağlarının arasın-
da hiyerarşik bir kademe bulunması ve bu iş birliği ağlarının da kendi içinde koordineli bir şekilde çalışması 
önem arz etmektedir. Son öneri olarak, parça bazında tasarımdan sistem bazında tasarıma doğru bir geçiş 
olduğunu ifade etmiştik. İşte bunun için de özellikle tasarım sürecine yönelik bir tasarım, yetkinlik platformu 
ya da tasarım sürecine yönelik tasarım geliştirme platformunun oluşturulması önemli bir ihtiyaç. Tasarım sü-
recinde son kullanıcının istek ve ihtiyaçları ile algılarını bu tasarım sürecine dahil edebilmekte… Hem de çok 
kolay olmakla birlikte uygulamada oldukça zor bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm katılımcılarımıza, 
‘yolunuz Ar-Ge ve yenilikten ayrılmasın’, diye bitiriyorum.” şeklinde sözlerine son verdi.



47

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU

PANEL OTURUMLARI



48

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU > 3-4 MAYIS 2017



49

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU

PANEL OTURUMLARI

Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında 
Türkiye’nin Yeri Değerlendirildi

Moderatör: 
Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT

Konuşmacılar: 
• Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan NAHUM
• Netaş CEO’su Cemil Müjdat ALTAY
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz ULTAV
• Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi Burak AYDIN
• Siemens Endüstriyel Otomasyon Ar-Ge Müdürü Tolga ŞİMŞEK
• Bursa OSB ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DURMAZ 

5.4. Oturum: Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında 
düzenlenen oturumlar büyük ilgi gördü. 2. 
gün gerçekleştirilen 2. oturumda “Uluslararası 
Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri” başlığı 
altında önemli konular ele alındı. 

Oturumun moderatörlüğünü yapan ve Ar-Ge 
ekosistemine katkı veren ve yöneten konuş-
macıların bir arada olduğunu belirten BSTB 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT, 
“Yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için ne 
yapmak gerekir diye şirketlerimize sordu-
ğumuzda, destekler noktasında, gelişmiş ül-
kelerdeki destekler gibi kapsamlı destekler 
verdiğimizi görüyoruz. Ancak, yerel Ar-Ge 

yapmak dışında, küresel boyutta Ar-Ge yapmak da önemli. Sanayi kuruluşlarımız için bir takım ezberlerimiz 
var. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge yapmak doğru yaklaşım ama uluslararasılılaşmak için de Ar-
Ge merkezlerimizi hareketlendirmek gerek” dedi. 

Ar-Ge yatırımlarında Türkiye’de gelişmeler olduğuna değinerek Ar-Ge’de GSYH’nin yüzde 1’inden fazlasının 
yatırım olarak aşılması ile bir eşik değerin aşıldığını ifade eden NETAŞ CEO’su Cemil Müjdat ALTAY, “Türki-
ye’de Ar-Ge konusunda benim aklımda iki tane dönemim var; bir tanesi 1980-1989 yılları arasında bir Ar-Ge 
hamlesi oldu. Bunu yaşama şansına sahip oldum ama ondan çok daha güçlüsünü 2003 yılından itibaren gör-
düm. 2003 yılından bugüne kadar hükümetlerimiz, devletimiz ve tabii ki Bakanlığımız Ar-Ge konusunda çok 
güzel şeyler yaptı. Şimdi yatırım olarak baktığımız zaman normal bir yatırımla, yani bir imalat yatırımıyla veya 
ülkeye yapılan emtia dediğimiz direkt dış ya-
tırımla Ar-Ge yatırımı arasında çok büyük bir 
fark var. Çünkü yatırımcı yatırımını yapıp o ül-
kede pazara sunduğu zaman yatırımın karşılı-
ğını alıyor. Ama Ar-Ge yatırımı çok kırılgan bir 
yatırım. Ar-Ge yatırımını yaptığı zaman onun 
hızlı bir şekilde o ülkenin pazarına girmesi-
ni sağlayamıyor. Bilhassa bu Türkiye’de çok 
karşımıza çıkan bir durumdur. İkincisi ise o ya-
tırımı yaptığı zaman geriye çekilmesi çok zor.” 
diye belirtti.

Yatırımların devam edeceğini söyleyen Müj-
dat ALTAY, “Peki, bu yatırımlar devam edecek 
mi Türkiye’ye? Tabii ki devam edecek. Çünkü 
öncelikle yüzde 1’i aştık ama eksiklerimiz var. 
Burada eksiklerimizi dile getirirsek; birincisi artık sadece uygun şartlarla mühendis bulmayla olmuyor Ar-Ge 
artık birleşmeye doğru gelmeye başladı. Dış yatırımlar üniversitelerde dikeyleşme arıyor. Ülkenin kendi için-
de belirli gelişmeler arıyor. Ülkenin nereye yatırım yaptığını görmek ve oralara yatırım yapmak istiyor. Kamu 
olsun, ülke geneli olsun, yerli malı kullanma içgüdüsüne erişilmeli. Yerli, milli, bu ülkede tasarlanmış ürün kul-
lanma alışkanlığını sadece kamudan beklememeli özel sektör de bu eğilim içinde olmalı” şeklinde konuştu.

Yüksek ve orta teknoloji ürünlerinin ithal edildiğini belirten Müjdat ALTAY, “Bugün Türkiye’de milyarlarca 
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dolar satış yapan yabancı firmalar laboratuvarlarını Hindistan’da, Çin’de, Brezilya’da ya da Amerika’da 
kuruyor. Ondan sonra bize gelip mal satıyor. Benim bir hesabım var: yüksek ve orta teknoloji ürünlerini 60 
milyar dolara ithal ediyoruz. Bu ithal ettiğimiz ürünlere ben baktım, yüzde 10 civarında bu firmaların Ar-Ge 
yatırımı var. Demek ki, biz yurt dışındaki firmalara 6 milyar dolarlık bir Ar-Ge teşviki veriyoruz. Biz ülkemizde 
vermediğimiz Ar-Ge desteğini yurt dışındaki firmalara gönderiyoruz” yorumunu yaptı.

Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan NA-
HUM, “Ar-Ge’yi niye yaptığımızı hatırlamamıza 
ihtiyacımız var” diyerek önemli açıklamalarda 
bulundu. NAHUM, “Ar-Ge’yi Türkiye’ye, firma-
lara katma değer katması için yapmaktayız. 
Dolayısıyla Ar-Ge’ye yatırdığımız kaynağın 
maksimum netice vermesi için bir politika 
gütmemiz lazım. Bizim bu amaç uğruna ulus-
lararası şirketlerle üç kademeli işbirliği yapma 
imkanımız var. Birincisi, Ar-Ge direkt olarak 
istihdam yaratır. Dolayısıyla, Ar-Ge merkezi-
nin Türkiye’ye gelmesinin en kısa dönemde 
yaratacağı katma değer istihdam. Uluslararası 
işbirliğinin ikinci faydası, orta dönemli fayda 
bakımından böyle bir sistem yaratıldığı takdir-

de, ister istemez tüm yenilikçi Ar-Ge teknolojileri, metotları, altyapısı vesaire Türkiye’ye geleceğinden dolayı, 
insan kaynağımızın gelişmesine olacak büyük katkısı. Üçüncü fayda, bizim altyapımızda öncelikli sektörler 
için öngördüğümüz eksiklikleri tamamlamamıza yönelik politikalar geliştirilir. Örneğin, Türkiye Avrupa’nın en 
büyük hafif ticari araç üreticisi, en büyük otobüs üreticisi konumunda olmasına karşın maalesef otomotivin 
hala bir test merkezi yok. Bir aerodinamik test yapacaksak dışarıya gideceğiz. Kendi modelimizi yaparsak 
dışarıya gideceğiz, dayanıklılık testlerini yapmak için dışarıya gideceğiz. Dolayısıyla çok ciddi bir harcamayı 
dışarıya yapmaktayız” diye konuştu.

NAHUM, ayrıca “Tüm bunlar esasında kısır şeyler. Hedefimiz aslında bunlar olmamalı. Ar-Ge’nin amacı bunlar 
değil, bunlar kısa, orta dönem Ar-Ge faydaları bizim için. Ar-Ge’nin uzun dönemde en önemli faydası: Eğer 
Türkiye olarak küresel ihtiyaçlara cevap verecek çözümler, konseptler üretmeyi öğrenebilirsek, orta gelir 
tuzağından çıkabilecek olmamızdır. Tüm bunlar bir amaç, Türkiye’nin yegane hedefi marka, model, bilgi, 
teknoloji, lisans, know-how transferi yaratacak hale gelmek olmalıdır. Bu da bugünden yarına hemen olmaz, 
bunun için uzun dönemli bir strateji koymak, 20-30 yıl sonrasına bayrak dikmek ve sabırlı olmak lazım. Ayrı-
ca, Ar-Ge vizyonu içerisinde sessiz bir şekilde sinsice, poker oyuncusu gibi kartlarını açmadan, kendi-
ne saklayarak, uluslararası ilişkilerini gözeterek, mümkün mertebe maksimum ekonomik ve teknolojik 
avantajı bize sağlamanın yollarına bakmak lazım. Bu bir ekonomik savaş oyunu. Ne oyunu olursa olsun 
bu oyunu bizim mümkün mertebe kendi avantajınızı da sağlayacak şekilde işbirliği ile yürütmemiz lazım. ” 
açıklamasında bulundu.

NAHUM, “Ar-Ge’de devlet üzerine düşeni yapmıştır, üniversiteler gereğini yerine getirmektedir. Biz sa-
nayi olarak onlardan faydalanmayı bilmiyoruz. Biz yeterince yaratıcı değiliz. Ne yapmak istediğimizi or-
taya çıkaramıyoruz. Bunun suçunu maalesef devamlı başka tarafa yüklemeyi biliyoruz. Ar-Ge’de en fazla iş 
yapan şirketler bugün ekonomik olarak en rahat olan şirketler. Ar-Ge’ye hakikaten ihtiyaçları yok. Onlar 100 
Milyonlarca dolar para kazanıyorlar zaten. Onlar bizi millileştiremeyecek, milli arabamızı onlar yapmayacak, 
milli tarım projesini onlar götürmeyecek, bizim millet tekstilimizi yapmayacak, bizim bir tane Zara’mızı bu 
şirketler yaratmayacak. Bizim aslında sınırını aşmaya, bir şeyi yırtmaya ihtiyacı olan, zorda olanlardan 
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bir şeyler yaratmaya ihtiyacımız var. Kaynakları yanlış yere aktarıyoruz. Büyük şirketlerden Ar-Ge des-
teklerini çekin. Onlar zaten Ar-Ge ile ilgili çalışacak. Zaten büyük bir kısmı yabancı markalara üretimlerini 
yapıyor. Türkiye’de Ar-Ge’nin kısmen başarısı üretim başarısından geliyor. Türkiye üretimde o kadar güçlü, o 
kadar verimli, o kadar başarılı ki Avrupa’nın, dünyanın üretim merkezi. Türkiye’de üretimini yaptırıyor ve biz, 
büyük şirketlerimiz bundan katma değer alıyoruz. Kısa dönemde ihracatın lokomotifi olmasından dolayı bizi 
ekonomik olarak sırtında taşıyor fakat geleceğimizi bunun üzerine inşa edemeyiz. Geleceğimizi inşa etmek 
Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge’den geçen geleceğimizin kaynakları onlara değil, milli şirketleri getirmemiz 
lazım. O milli şirketlerin de bugün gücü yok. Bankalar onlara kredi vermez, bilançoları tutmaz, ama gelişme, 
gelecek onlardan sağlanacak, kaynaklarımızı doğru yere yönlendirmeye ihtiyacımız var.” diye konuştu. 

Türkiye’nin uluslararası, yerli bir marka yatması konusunda da görüşlerini aktaran NAHUM, “Öncelikli olarak 
küresel ihtiyacı bulmak lazım, küresel ihtiyaç olmayınca uluslararası marka yapmaya imkân yok. İkinci 
olarak Konsept oluşturmak gerekiyor. Örnek vereyim: Bugün 10-15 yıldır insansız hava uçakları var. Son za-
manlarda küçük dronlar yapıldı; işte fotoğraf makinesi konuyor, tarım da kullanılıyor, her alanda kullanılıyor. 
Şimdi ÜBER onu insanlı hale getirmeye bakıyor. Yani o trafikte süratli gidebilmek için 30 yıl önce televiz-
yondaki Jetgiller’in uçağını yapıyor. Şimdi burada kırılma noktalarını bulmak lazım. Biz evet bazı konularda 
geç sanayileşmeye başladık, belki sanayileşmeye başladığımızda 300 yıl geriden geldik ama bugün üretim 
açısından biz dünyayı yakaladık. Yaratma açısından noktaları iyi okumamız lazım. Nerededir kırılma noktası? 
Varsa o kırılma noktasında faaliyette bulunmak lazım. Dolayısıyla küresel ihtiyacı bulup, kırılma noktasında 
bu konsepti yaratmak gerekir. Konsept yaratmada sıkıntımız var, zayıfız. Dünya nüfusu yaşlanıyor, o nüfus 
sokağa çıkamıyor. Cengiz Bey’in dediği gibi evden başlayan bir tıbbi müdahale sistemine yatırım yapılıyor. 
Engellilere uygun araç yapmak lazım. Bizim boşlukları bulup o boşlukları doldurmamız lazım. Ayrıca, Türkiye 
dünyanın en büyük 7. tarım ülkesi. Neden buradan bir teknoloji çıkaramıyoruz? Dünya tarım devrimine başla-
dı. Bu tarım devrimi ile birlikte bizim burada teknoloji çıkarmamız lazım. Tarımda örnek olmamız lazım, kütlesel 
avantajlarımızı kullanmamız lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

Neden Almanya gibi 247 milyar dolar cari faz-
lası olan bir ülke Endüstri 4.0’ın peşinde ko-
şuyor sorusu ile gördüğümüz resmin ardın-
daki büyük resmi anlamak gerektiğini ifade 
eden TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
ULTAV, “Günümüz dünyasında verimlilikler-
den kaybetmeye başlıyoruz, yollardan kay-
betmeye başlıyoruz. ABD Başkanı Trump’ın 
fikir değiştirmesine sebep olan şeylerden bir 
tanesini alalım mesela. Diyor ki gelir gelmez 
“Amerika’daki yol sistemini yenileyeceğim” 
Buna karşılık, “Aman dikkatli ol, bu yolların 
hepsi paylaşım ekonomisi, yani gelmekte 
olan ekonomide, paylaşılan arabalarda, sürü-
cüsüz arabaların vesaire doldurduğu yollar-

da sana fazla bile gelecek. Onun için yatırım yaparken dikkatli ol.” diye bir üniversiteden geri besleme geliyor 
kendisine. Bu sistemin yani ölçekleştirilemeyen mevcut yapıların alternatifi ağ yapıları içinde, paylaşım eko-
nomisi içinde, işbirlikçi mekanizmalar içinde ve kurumlar içinde, 2025’li yıllar gibi kısa bir dönem içinde, iç içe 
yapılarla verimlilikleri çok radikal bir şekilde değiştirmeye yönelecek, radikal değişimleri gerçekleştirecek bir 
strateji var. Bu strateji paylaşım ekonomisi, yani daha verimli bir dünyada cihazların, sistemlerin, yolların, has-
tanelerin, evlerin, otellerin nasıl daha verimli kullanabileceği konusunda yeni bir takım mekanizmaları içeriyor. 
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Bu sistemin içinde mümkün olduğu kadar ülkemizin akışkanlıklarını artırmak mecburiyetindeyiz. Sürtünme 
yarattığınız noktalarda da sürtünmeleri ortadan kaldırmak mecburiyetindesiniz. Bir ağın başarılı olabilmesi 
tamamen bu akışkanlıklara bağlıdır.” dedi.

ULTAV, “Bunun Ar-Ge ile ne alakası var diyeceksiniz. Çok büyük bir alakası var. Çünkü Ar-Ge yapmak isti-
yorsanız, Ar-Ge’nin içinde olduğu boru hattındaki akışkanlığı artırmak mecburiyetindesiniz. Nedir bu 
boru hattı? Bu boru hattının bir başında temel araştırmalar var, bilim var, eğer orada temel araştırmalarda siz 
basıncı yaratamıyorsanız, bu basınç daha sonra bu temel araştırmaların üzerine kurulan proof of consept 
denilen kavram sınamaları, daha sonra ön prototipler, daha sonra gelişmiş prototipler, daha sonra ön ürünler, 
daha sonra deneme ürünler, en sonunda büyük firmaların da işin içine girdiği ve ölçeklendirme aşamasına, 
müşteri ile buluşma aşamasına getirildikleri bir boru hattıdır.  Eğer siz bu boru hattının akışkanlığı için de sa-
dece büyük firmalar tarafında bir şey yaparsanız veya sadece temel araştırmalar tarafında bir şey yaparsınız, 
bu akışkanlığı sağlamış olmuyor. Dolayısıyla hemen hemen her noktasında bu boru hattının sürtünme yaratan 
bir takım unsurlarını temizlemek mecburiyetindesiniz. Türkiye’de bu akışkanlık için en önemli adımlardan 
birincisi olarak çok iyi bir üniversite sistemimiz olduğuna inanıyorum ama bu sisteminin içinde bölgesel 
olarak bir takım üniversitelerde tarım, ulaştırma, daha gelişmiş motor teknolojileri, ileri malzemeler ala-
nında doktoralı öğrenci sayılarının mutlaka ve mutlaka artırılması gerektiği kanısındayım. İkinci olarak 
sistemler artık fildişi kulelerinden iniyor. Eskisi gibi çok büyük piramit yapılar, hiyerarşik yapılar görmüyoruz. 
Tüm firmalar cellular extension dediğimiz, hücresel genişleme dediğimiz bir yapının içinde sınırlarını zorla-
maya çalışıyor.” diye konuştu.

Ülkemizdeki potansiyelin ortaya çıkarılmasının önemine vurgu yapan ULTAV bunu birkaç örnekle açıklamaya 
çalıştı. “Biraz VESTEL olarak kendi projelerimizden bahsedeceğim, bunlardan birincisi Çukurova Üniversite-
si’nden Berkeley’de doktora yapmış bir genç kadın. Bütün odak noktası rüzgâr ve güneş depolanabildiği tak-
dirde nasıl petrolün yerine geçebilir? Depolamada şu anda en önde lityum bataryalar teknolojisi var. Lityum 
batarların en büyük problemi nerede? Anotlarında. Neden? Patlamaya sebep oluyor ve ayrıca çok pahalıdır. 
O zaman ben bunu silisyumdan yapabilir miyim diye yola çıkıyor. Kalkıyor Çukurova Üniversitesi’nden İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden bir takım oluşturuyor ve şu anda bu silisyum anodu yapmış vaziyette. Perfor-
mansı bir buçuk-iki misli, maliyeti son derece az ve bu lityum pillerdeki endüstrileşmeyi engelleyen patlamayı 
da silisyum esnek bir malzeme olduğu için engelleyebiliyor. Bir başka örnek Önleyici Tıp konusunda, evlerde 
kullanılabilir, sağlığın evden başlayan noktada hastaneye son noktaya gitmesini de bir miktar engelleyecek 
bir şekilde cihazlar konusunda olmadık noktalara getirdiler. Ama şu anda da en büyük yatırımımızı virtual 
reality ve augmented reality konularındaki arkadaşlara yapıyoruz. Bu gözlükler şu anda çok popüler, herkes 
bir yerlere augment edilmiş bir reality ile birlikte tabiata bakmak istiyor ama bu arkadaşlar ilk defa Türkiye’de 
ve dünyada, sıradan bir lazer ışınıyla bu bölgede lazer resmi oluşturuyor ve retinanın üzerine otomatik olarak 
düşürüyor. Tüm bunlara Vestel gibi buzdolabı yapan, televizyon yapan, telefon yapmaya çalışan bir firma bir 
bakıyor ki ulaşabiliyor. Bunlarla yeni ufuklara açılabiliyor. Türkiye’deki potansiyelin farkına varmak için bu 
gençlerle iç içe olmak, onlara dokunmak, onlarla bir arada olmak çok çok önemli.” şeklinde devam etti.

Kamu Ar-Ge destekleri, teşvikleri, muafiyetleri uluslararası yatırımcıların Türkiye’de Ar-Ge yapması için yeterli 
mi? Ülkelerdeki teşvikleri muafiyetleri kıyasladığımızda bunun ötesinde bir şey yapmak gerekiyor mu şek-
lindeki soru üzerine ALTAY, “Bence şu anda altyapı teşvikleri yeterli ancak bir çekim gücüne ihtiyaç var. Biz 
yukarıdan itiyoruz ama aşağıdan çekmiyoruz. 91 yılında NETAŞ Ar-Ge’sinin başındayken İnternational Load’ın 
tüm sorumluluğu bizdeydi ve o sırada biz Çin’e girmek istiyorduk. Normal olarak Çin çok net kurallar uygu-
ladı. Öyle güzel bir şekilde o kuralları uyguladı ki ondan sonra NETAŞ’ın teknolojisi karşımıza Çin’in büyük 
firmalarının teknolojisi olarak çıktı. Bizde durum biraz müsteşarımızın dediği gibi; tarlayı sürdün, tarla hazır, 
bunun üzerine bir şey ekmemiz lazım. Türkiye çok başarılı bir iş yaptı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı nezdin-
de savunma sanayine Devletimiz şöyle bir hedef verdi: Ordu’da kullanılan teknolojik ürünlerde yüzde 50’ye 
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kadar yerliyi tutturacaksınız. O kadar güzel dışarıdan yatırım geldi ki. Türkiye’de yerlilik oranını arttırmak için 
müthiş bir şekilde Türkiye’ye yatırım yaptılar ve burada bir ekosistem oluştu ve çok da mutlulukla görüyo-
ruz ki, Savunma Sanayi’nde bugün yerlilik oranı yüzde 50’yi geçti. Bizim de bu tür alanlarda muhakkak bir 
üst stratejiye ihtiyacımız var. Bizim Devletten isteyecek bir şeyimiz kalmadı, yeteri kadar destek sunuluyor 
zaten. Şu anda bilgi iletişim teknolojileri müthiş bir şekilde ilerliyor. ÜBER dediğiniz şey aslında bilgi iletişim 
teknolojileridir. TESLA dediğimiz şey aslında tamamen bir şase üzerinde bir bilgisayardır. Belki Bilgi İletişim 
Teknolojileri Sanayi Müsteşarlığı diye bir şey kurulabilir veya bu bambaşka bir şekilde yazılabilir ama ben 
çekim gücünün Türkiye’de olduğuna inanmıyorum. Bir de örnek vereceğim, biz Cezayir’e girmek için çok 
uğraşıyorduk NETAŞ olarak ve bir süre de başaramadık, sonunda bir formül bulduk: 10 kişilik laboratuvar 
kurduk. 10 kişilik, lokal, onların laboratuvarı. Bir anda 200 Milyon Dolara yakın iş aldık. Ülkeler kendilerine Ar-
Ge yatırımı yapanlara pozitif bakıyorlar, belirli stratejilerle bakıyorlar, bizim bu tarafımızdan bir eksik olduğuna 
inanıyorum.” diyerek sözlerine nokta koydu.

YASED Yönetim Kurulu Üyesi Burak AYDIN 
ise teknoloji dönüşüm konusuna değinir-
ken öncelikle şöyle bir açıklamada bulundu: 
“Dünya globalleşti, sınırları olmayan, beynin 
ve paranın çok akışkan olduğu bir dünyadan 
bahsediyoruz. Türkiye’de bir düşünce siste-
matiğini hep beraber değiştirmeye ihtiyacı-
mız var. Biz geçmiş dalgalar üzerine Ar-Ge 
yatırımı yaparsak dünya skalasında da reka-
betçi olamayız. Biz illa ki, mutlaka yarının yük-
selen teknoloji dalgaları üzerine yatırım yap-
malıyız. Tabii burada teknoloji birçok dikeyi 
kesen yatay bir sektör olduğu için çok fazla 
öne çıkıyor ama illa ki yarının teknolojilerine 
yatırım yapmamız lazım. Bunun güzel bir ör-

neği de Elon Musk’ın TESLA örneği. Dünyanın en tutucu sektörlerinden biri Ar-Ge’nin ve inovasyonun vakit 
aldığı dönemlerin upuzun olduğu bir dünyada elektrikli araba ve otonom arabalara yatırım yaptı. 13 sene için-
de piyasa değeri 50 milyar doların üstüne çıktı ve dünyanın en büyük otomotiv firması olma ödülünü General 
Motors’dan aldı. General Motors’un yıllık karı 3 milyar dolar iken TESLA’nın yıllık zararı 700 milyon dolar.  Peki, 
her sene 700 milyon dolar zarar eden, senede 72.000 otomobil satan TESLA neden milyonlarca otomobil 
satan General Motors’u geçiyor? Basit, yarının teknolojisini yaptığı için, Ar-Ge yaptığı için, bu Ar-Ge’yi ürüne 
dönüştürdüğü için ve yatırımcıları ikna ettiği için dünyanın en değerli otomotiv markası oldu.” diye konuştu.

AYDIN, TESLA örneğinden yapacağımız çıkarımı da şöyle özetledi: “Türkiye olarak yabancı yatırımcıları daha 
fazla çekmek için teknoloji ile beraber nasıl dönüşüm yapacağımızı çok iyi kurguluyor olmamız ve harekete 
geçiyor olmamız lazım. Teknolojiye yatırım yaparken büyük şirketler olarak beklentimiz teknolojiyle büyüye-
bilecek ortamın yaratılması. Bunu çok kritik görüyoruz, tabii bunu başarmak çok zor.”

Endüstri 4.0 konusuna da değinen AYDIN, “Bizim Türkiye’deki fabrikaları Endüstri 4.0’a dönüştürmemiz için 
inanılmaz bir aciliyetimiz var. TÜSİAD’ın geçen sene Boston Consulting Group ile ortaya çıkardığı rapor bu 
aciliyeti gözler önüne seriyor. Raporda şu vurgulanıyor: Almanya ve Türkiye’yi karşılaştırıp Endüstri 4.0’da 
Almanya kadar hızlı gitmezsek ve yatırımları acil yapmazsak buradaki fabrikaların Almanya’ya gitme 
riski var. Çünkü geleceğin üretim sisteminde robot teknolojileri ve yüksek teknolojiler kullanılacağı için 
böyle bir risk var. Bizim ne yapmamız lazım. Büyük şirketler ve küçük şirketler, yan sanayi dahil Endüstri 4.0’a 
hızlı bir dönüşümün içinde ilerlememiz lazım. Çünkü Ar-Ge’de yatırılacak 1 milyar dolarlık yatırım Gayri Safi 
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Milli Hasıla’da 8 milyar dolarlık bir artışa sebep oluyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu yolda ortaya 
koyduğu, açtığı vizyon, gerçekleştirdiği Ar-Ge reform paketi bu anlamda biz özel sektörün müthiş önünü 
açıyor.” diyerek önemli bir değerlendirmede bulundu.

“Endüstri 4.0’a harcadığımız efor algıyı yerleştirmek adına gerçekten iyi gidiyor. Enerji ve insiyatif olarak 
doğru bir yerden başladık.” sözleri ile Endüstri 4.0’a vurgu yapan SIEMENS Endüstriyel Otomasyon Ar-Ge 
Müdürü Tolga ŞİMŞEK, “Ekosistem önemli. Ekosistemde bir ağacın yeşermesi, onun meyve vermesi için her 
şeyden önce bir ekosisteminizin olması lazım. Teknik yenilikler, teknolojik icatlar bu ekosistem içinde günde-
me geliyor. Uluslararası Ar-Ge yatırımları, ülkemizde her şeyden önce bizim ekosistemimizi besleyen, olması-
nı istediğimiz bir durum. Açık sistem teorisinde, bir ekosistem için önemli olan, negatif-entropy’e gitmemesi, 
yani kendi haline bırakırsanız bu sistem kendi içine kapanır ve kilitlenir. Dışarıdan bir enerji ile beslemek 
gerekir. Uluslararası Ar-Ge yatırımlarının bizim ülkemizde yapacağı en önemli katkılardan biri işte bu, 
şu anda içinde bulunduğumuz ekosistemi dışarıdan besliyor olması ve beslemeye devam edecek olma-
sıdır. Ekosistemimizi dünyanın yaşadığı teknolojik problemlerle, dünyanın yaşadığı ve karşılaştığı teknolojik 
zorluklarla beslemezsek, haberdar olmazsak ve gençlerimizi bu problemlerin peşinde koşturmazsak biz bu 
trende muhakkak ki geride kalacağız. Çünkü birileri bir şeyler yaparken kendi kapalı ekosistemimiz içinde 
belirli insiyatifleri başlatıp onlardan sonuç alamaz duruma geliyor olacağız.” şeklinde konuştu.

Ekosistemin dışarıdan beslenmesinin yanı 
sıra problem çözümleri konusuna da değinen 
ŞİMŞEK, “Doktora çalışmalarına önem veri-
yoruz çünkü doktora çalışması o güne kadar 
çözülmemiş bir problemi çözme çabasıdır. 
Laboratuvarımızda altyapı var, kullanamıyoruz 
boşta duruyor, diyoruz. Kısmen belki böyle 
ama çok güzel şeyler de yapıyoruz. Ancak bu 
laboratuvarları kullanmanın esas çıkış noktası; 
problem nedir, ben neye çözüm bulacağım, 
denizaltı endüstrisine mi çözüm bulacağım, 
yoksa limana yanaşan bir geminin bir prob-
lemi var, onu mu çözeceğim sorusunu doğru 
cevaplamakta. Dolayısıyla bizim ülkemizde 
olmayan ama dışarıda, küresel dünyada ce-
reyan eden olaylara aşinalık açısından uluslararası Ar-Ge ve bu dijital Network bizim için son derece önemli 
diye düşünüyorum. Uluslararası Ar-Ge Network içinde olmanın bize en önemli katkılarından biri de: Ar-Ge’nin 
altyapısını öğreniyoruz ve sürekli güncel kalıyoruz. Projelerimizden bir tanesi: Toplamda 600 Ar-Ge mühen-
disinin bir arada çalıştığı Endüstriyel Bulut Bilişim Sistemidir. Bu projede 50 mühendisimiz şu anda İstanbul’da 
çalışıyor. Bununla ilgili yaklaşık 100 civarında arkadaşımız Macaristan’da, 150 civarında arkadaşımız Hindis-
tan’da ve bir o kadar da Almanya’da toplam 600 kişilik küresel bir ekip mevcut. Bizim bu disiplin içinde elde 
ettiğimiz kazanım küresel büyüklükte ve ölçekteki bir Ar-Ge’nin hangi altyapıyla, hangi araçlarla, hangi alet 
çantası ile yapıldığıdır. Bu anlamda da bu ülkemiz için çok önemli bir kazanım” şeklinde konuştu.

Bursa OSB ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DURMAZ, “Türkiye’de 100 yıldan beri 
Bursa’da yerleşik olan işletmelerin sahiplerine sordum. Türkiye’ye yabancı yatırımcı nasıl gelir diye. Yabancı-
yı buraya çekmek içim ona bir pazar sunmalısınız. Dinamik bir iç tüketim, dinamik bir pazar olmalı” cevabını 
aldığını söylerken Türkiye’deki pazarın dinamik bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi. DURMAZ, “İngilizler 
1803’te hızlı tren yapmış biz aynısını 2013’de yapmışız. Aradaki fark 210 yıl. Nasıl yetişeceğiz? O za-
man aradaki zamanı parasını verip, alalım” diyerek “Türkiye’nin üretmesi gerektiği sektörleri devlet 
olarak belirleyelim” önerisinde bulundu.
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DURMAZ, “Teknoloji almaya yurt dışına gidiyo-
ruz, Türkiye’de Ar-Ge’si yapılmayan işi verme-
yiz diyorlar. Sinsi sinsi olarak yürümemiz lazım. 
Ancak yurt içinde birbirimize güvenelim. Ayrı-
ca bürokratlarımızı ikna edelim devlet teşviği-
ni yurt dışı firma alımlarında versinler de hazır 
olarak alıp aradaki zaman farkını kapatmayla 
ömrümüzü heder etmeyelim” diye konuştu. 

Oturumun geneli hakkında kapanış değerlen-
dirmesi yapan UZKURT, öne çıkan tespit ve 
değerlendirmeleri şu şekilde sıralamıştır:

⊲ Radikal adımlar atılmalı.
⊲ Miş gibi yapmayalım bu işi hakikaten 

özüne uygun ve uzun vadeli planlarla ya-
palım.

⊲ Küresel ihtiyaçları karşılayacak Ar-Ge yapılması gerekir.
⊲ Küresel markalar yaratılması lazım.
⊲ Özellikle yerli malının tercihi konusunda kamunun daha agresif, daha iradeli olması gerekir ‘ki biz hep 

Ar-Ge’nin itici gücü ile değil pazarların çekici gücüyle bu Ar-Ge’yi hareketlendirelim’ dendi, bunlar çok 
güzel yerinde tespitler.

⊲ Yarının teknolojisi üzerinde çalışalım ve bunun için de hem teknoloji geliştirenleri, yatırımcıları hem de 
tüketicileri ikna edelim. 

⊲ Sadece bir halkaya, zincirin bir halkasına -oralardaki borulardaki basınç analojisi ile ifade etti- bir hal-
kaya değil her alana odaklanmak gerekir, aksi takdirde bir halkada zayıflık ya da kopukluk olursa diğer 
alanlarda yapacağınız şeylerin çok fazla bir anlamı olmayacak. 

⊲ 4. Sanayi Devrimi’nde treni kaçırmayalım, hızlı bir dönüşüme ihtiyaç var. 
⊲ Ekosistemimizin uluslararası yatırımlarla dışarıdan beslenmesi lazım. Dışarı ile beslenen bir ekosisteme 

sahip olmamız gerekir ve problem çözmeye odaklanılması gerekir.
⊲ Kırılma noktalarını bulmak lazım, küresel süreçleri iyi okumak lazım.
⊲ Konsept yaratmamız lazım, odaklanmaya ihtiyaç var.
⊲ Özellikle ulaşım gibi belli sektörlerde devletin mutlaka bu işin içinde olması gerekir.
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Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine 
Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı konuşuldu

Moderatör: 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yrd. Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ

Konuşmacılar: 
• TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman KUZU
• ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Sartuk KARASOY
• Bilkent Nanoteknoloji Araştırma Mrk.Bşk., AB MikroNano Gn. Md. Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY
• ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS)     
  Merkez Başkanı Prof. Dr. Tayfun AKIN
• NASA’dan emekli, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Arsev ERASLAN 

5.5. Oturum:  Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine 
  Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı
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Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbir-
liğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı konulu oturum 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yrd. 
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ’nin moderatörlüğün-
de gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşar-
lığının tedarik kurumu görünmekle birlikte, 
özgün milli çözüm üreterek TSK ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere faaliyet gösterdiğine 
değinen TÜFEKÇİ, “ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN gibi büyük firmalar tedarikçileri-
miz olmakla birlikte altlarında alt yükleniciler 
anlamında boşluk var. Savunma sanayinde 
yerlilik oranını yüzde 50’ye çıkarmışsak da 
millilik oranını artırmamız gerekiyor. Esnasın-

da katma değerli ürün olarak dışarıya bağımlılığımız devam ediyor. Bu bakımdan alt yüklenicileri ve teknoloji 
tabanını oluşturmak ve geliştirmek önemli görülmektedir. Alt yüklenicilik sadece iş gücü değil. Aynı zaman-
da sistemlere kattığınız akıl, sistemlerin insan faktöründeki hataları minimize etmesi gibi unsurlar sa-
vunma sanayinin, havacılık ve uzayın olmazsa olmazıdır. Bu durum alt yüklenicilerin değerini daha da 
artırıyor” şeklinde konuştu. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığının bugün övgüye mazhar olmasında Offset politikalarının büyük etkisi olduğu-
nu söyleyen Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ KOBİ’lerimizi himaye etmeye çalıştıklarına ilişkin şunları söyledi: “Ondan 
dolayı inanılmaz sayıda KOBİ’ler oluştu ve 6 tane kümelenme var. Tabi KOBİ’lerle ilgili daha da vakıf olmamız 
gerekiyor. KOBİ’lere yaptığımız yatırımların geri dönüşüne de bakmak lazım. KOBİ’leri himaye adına SSTEK 
adında bir firma kurduk. Üzerinde çalıştığımız 7 firma var. Bunlar devlet destekli ve odaklı olacak. KOBİ’leri-
mizi himaye etmeye çalışıyoruz. Teknoloji adına çok devletçi bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor. Teknoloji 
geliştiren KOBİ’lerimizi üniversitelerimizi sonuna kadar desteklememiz gerekiyor.”

TÜBİTAK tarafından geliştirilen teknolojilerin 
sanayiye aktarımında ne durumdayız, sorusuna 
cevap veren TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü 
Doç. Dr. Lokman KUZU, “TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen birçok ürün var, ama kamu dışlama-
sı riskinden ötürü TÜBİTAK son kullanıcıya yö-
nelik ürünler üretmiyor. Füze yapıyoruz, uydu, 
uydu parçaları yapıyoruz. Biri yapıyorsa TÜBİ-
TAK’ta yapar. Ancak bunu iyi anlatamıyoruz, iyi 
reklam yapamıyoruz. Sektörü büyütmek için 
destek bulmamız ve kendi mühendislerimize 
güvenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bürokratik engellere de değinen Doç. Dr. Lok-
man KUZU “Öyle engellerle karşılaşıyoruz ki 
biraz daha destek olsa dünya markası olabilecek bir ürün tozlu raflarda bekliyor. Fonlama kısmının Ar-Ge ya-
pılanmasından ayrı olması gündeme gelen bir konuydu. TÜBİTAK’ın hayata geçirilecek yeni yapısı ile bunun 
yapılabileceğini düşünüyoruz” dedi. 

Uluslararası ile yerli ürün noktasında “Savunma sektöründe sivil sektör bir şey yapıyor ise bizim yapmamız 
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fizible değil” yorumunu yapan ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Sartuk KARASOY, “TÜBİTAK’a baktığım-
da esnasında, Lokman Bey’in söylediği bir ifade vardı: “Başka biri yapabiliyorsa biz de yaparız.” Yani hayal 
ettiğim TÜBİTAK ise başkasının yaptığını değil başkalarının yapamadığını yapan TÜBİTAK olmalı. Sivil sektör 
bir şey yapıyorsa savunma sanayi olarak bizim yapmamız fizible değil. Otomotivde kullanıyorsa, sağlık sek-
töründe kullanıyorsa, biyomedikalde, beyaz eşyada kullanıyorsa eğer, orada yaygınlaşmışsa bu teknoloji, 
savunma sektörünün oraya girip aynı şeyi yapması pek fizible değil. Bu analojiyi TÜBİTAK’a taşıyorum. TÜBİ-
TAK’ın da başkalarının esasında yapamadığını yapmaya çalışmasının gerektiğini düşünüyorum.” diye belirtti.

KARASOY, “Uluslararası Ar-Ge, Ür-Ge çalış-
maları ile yurt içinde yapılanlar arasında bir 
işin teknolojik boyutu, finansal, siyasi ve pa-
zarlama ile ilgili ticari boyutu var. Teknolojik 
boyutuna baktığımızda ülkeler arası, uluslara-
rası Ar-Ge veya ürün geliştirme projelerinde 
doğal olarak daha geniş bir teknolojik altya-
pıdan yararlanabiliyorsunuz. Teknolojik riskler 
azalıyor ve farklı kültürlerden, farklı geçmişler-
den gelen, farklı çözümler üzerinde çalışmış 
insanların bir araya gelmesi esasında inovas-
yon için daha uygun bir iklim yaratıyor. Ülkeler 
arası işbirliği, yine teknoloji perspektifinden 
bakarak söylüyorum, teknolojik riski azaltma 
kaygısı içeren bir faaliyet. Dolayısı ile giren 

herkes bazı konularda iyi olmak zorunda ve bir altyapısına ihtiyaç bulunmakta. Finansal açıdan baktığımızda 
yine bir risk yönetimi var. Geliştirme döneminin finansmanını paylaşıyor taraflar. Maliyet paylaşımı yoluyla 
bir rahatlama ve risk azaltma söz konusu. Aynı zamanda işbirliği içerisindeki ülkelerin veya şirketlerin kendi 
etki alanları var. Dolayısıyla bir ürün Ortadoğu’da, Balkanlarda, Karadeniz bölgesinde daha etkili, Türkiye’de, 
Güney Afrika’da, şurada burada daha etkili, öteki Latin Amerika’da daha etkili dolayısı ile bu tür ülkelerin bir 
araya gelip yaptığı projelerde pazarlama açısından da ticari açıdan da bir iklim oluşturuyor. Siyasi açıdan bak-
tığımızda da daha çok ülkeler arası iş birliği yapılan projeler NATO gibi, OCCAR gibi paklar altında yürüyor.” 
diye devam etti.

Ülkeler arası işbirliği ile ulusal yapılan ‘ürün geliştirme’ye de değinen Sartuk KARASOY, “Ülkeler arası işbirliği 
ile ulusal yapılan ürün geliştirme projelerine baktığımızda, bir kere ulusal projelerde her alanda aşağı yuka-
rı teknoloji geliştirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısı ile teknik riskler doğal olarak biraz daha fazla olmasına 
karşın teknoloji kazanımı çok daha yüksek oluyor. Amacımız sürdürülebilir bir savunma teknolojisine sahip 
olmak ise başka bir alanda da söz konusu olabilir, yurtiçinde geliştirmenin risklerine katlanıp, bu riski kamu 
ile iyi paylaşıp, projeleri o şekilde ele almanın ciddi avantajları olacaktır. İstihdam ve insan kaynağı yetiştir-
mek açısından aynı zamanda çok büyük avantajları var. Teknolojik bağımsızlık anlamında avantajı var. Somut 
örnek olması açısından şöyle bir örnek üzerinden gideceğim. EUROSAM Avrupa’da hava savunmaları için 
kurulmuş olan karmaşık yapıdaki bir şirket içinde THALES ve MBDA şeklinde iki oyuncu var. Bu iki şirketin 
zaten birçok ülkede branşları var. Ama yalnızca İtalya ve Fransa’daki branşlarının bir araya gelmesiyle bir şir-
ket kurup bir ürün geliştiriyorlar ve bunu pazarlamaya başlıyorlar OCCAR altında. Ama bu şirketlerin, THALES 
ve MBDA’nın başka ülkelerdeki örneğin Almanya’daki şirketi başka bir hava savunma sistemi ile ilgili faaliyet 
gösteriyor, onun pazarlamasını yapıyor. Kendi içlerinde rekabet ediyorlar bir anlamda. Ve işbirlikleri şöyle bir 
prensip üzerine kurulu; İngilizcesi daha iyi oturuyor, interdependence diyorlar, yani birbirine bağımlılık esa-
sına dayanıyor. Birbirlerine bağımlı olmak üzere kurulduklarını söylüyorlar, yani bizimle birisi daha birleşecek 
olursa o bize bağımlı olmak zorunda, biz de o da bağımlı olmak zorundayız. Sistem bunun üzerine çalışıyor. 
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Hâlbuki Türkiye gibi ülkelerin uzun yıllarda edindiği tecrübe ile geldiği nokta şu; bizim ihtiyacımız olan birbi-
rine bağımlılık değil, mümkün olduğunca teknolojik bağımsızlık.” dedi.

Uzay, havacılık gibi alanlarda KOBİ’leri hare-
kete geçirmek gerektiğine değinen Bilkent 
NANOTAM Merkezi Başkanı AB MikroNano 
Gn. Md. Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY, “Öncelikle 
son 10 yılda Türkiye’de önemli, ciddi gelişme-
ler oldu. Bu süre zarfında Türkiye’de özellikle 
mikronano teknoloji ve diğer teknolojilerde 
ciddi bir teknoloji altyapısı oluştu. Bu oluşum-
da emeği geçen eski DPT, Kalkınma Bakanlığı 
yetkililerine, TÜBİTAK 1007 projelerine, SSM 
Ar-Ge projelerine teşekkür ediyorum. Tekno-
loji altyapımız hazır bir anlamda, şirketler de 
bunu kullanmaya hazır, o zaman hadi ürete-
lim. Fakat burada tabii ki sorunlar başlıyor. 

Şunu da kabul etmemiz lazım, her Ar-Ge projesi illa başarılı olacak diye bir şey yok. 100 tane Ar-Ge projesi 
varsa bunun 10 tanesi en azından ticari ürün yapma şansına sahip oluyor. 10 tane şirket kuruluyor ise 9’u ba-
tıyor bir tanesi başarılı oluyor. Bizim o açıdan Türkiye olarak yine şansımız, en iyi zamanlar, en kötü zamanlar 
penceresi. Çünkü Türkiye’de bu tür teknolojileri üreten hemen hemen hiçbir şirket yok. Bir anlamda tüm 
pazar yabancılar tarafından temin edilmiş durumda. Bu yabancıların suçu değil, bir anlamda bizim kabahati-
miz. Ancak Savunma Sanayinde şöyle bir avantajımız var. Orada SSM’nin özellikle sistem projelerinde ya da 
satın alma durumlarında birleşme gibi bir süreç geçirmesi sayesinde, Türkiye’de üretilen ya da Türkiye’de 
geliştirilen milli ürünler konusunda bir kültür oluşuyor. Yani sıfırdan başladığımız için aslında başarılı bir ticari 
ürün ortaya koyma şansımız daha fazla ama ne yazık ki bu enerjide olsun, ulaşımda olsun ya da beyaz eşya, 
televizyonda olsun, o şansa sahip değil.” şeklinde konuştu.

ÖZBAY, “Bir anlamda SSM’nin oluşturduğu pazar hazır, teknoloji hazır, istekli de var. Şimdi bunu nasıl ürete-
ceğiz. Bu entegratör şirketlerin her alt teknolojiyi kendi bünyelerinde üretmesi pek fizible değil. Bunların bir 
şekilde KOBİ’lere aktarılması lazım. Burada da başka sorunlar başlıyor, ilk başta mikronano teknolojileri ciddi 
altyapı isteyen şeyler ve bu altyapıyı Ar-Ge projeleri kapsamında Kalkınma Bakanlığı oluşturdu. Ancak bunlar 
araştırma altyapıları. Araştırma altyapılarında belki 5-10 farklı proje oluşturuluyor, 60-70 tane kullanıcısı var, 
bu kadar kullanıcının geçtiği bir yerden bir ticari ürün çıkarmak kolay bir şey değil. Çünkü ticari ürünlerden 
anladığımız her zaman tekrar ediliyor olması. Sermaye yani ayrı bir altyapı ihtiyacı doğuyor bu durumda ne 
yazık ki. AB MikroNano da örnek vereyim; yatırım toplamı 30 milyon dolar ki küçük bir yatırım aslında ama 
bunu hiçbir hocanın karşılama durumu yok. Aselsan’la pozitif şeyleri bir araya getirip AB MikroNano şirketini 
oluşturduk. Bu tamamen tüzel kişilik: Yüzde 50’si Aselsan’ın yüzde 50’si Bilkent’in. Şirketi güzel bir noktaya 
getirdik, yatırım yaptık ve şu anda da ilk ürünlerimizi üretiyoruz. Tabii sadece Aselsan’a üretmek değil, bizim 
Meteksan Savunma olsun, Arçelik olsun, diğer kurumlara yönelik ortak projelerimiz var. Bahsettiğimiz so-
runlara en azından çözüm olarak sermaye konusunu bir şekilde aşabilmek lazım… Biz en azından üniversite 
şapkası altında böyle bir çözüm getirdik, herkese uyar mı, uymaz mı bilmiyorum. Teknolojiye sahip şirketler 
olarak teknolojiyi de para olarak kullanabilirsiniz, şirketleri bir araya getirirsiniz, KOBİ’lerin bu şekilde sayısını 
arttırabilirsiniz, diye düşünüyorum.” dedi.

ÖZBAY son olarak girişim sermayesi konusunda sürekli devletten beklenti içerisinde olmanın yanlışlığına 
vurgu yaparak “Doğada en güçlü ya da en zeki değil, en iyi adapte olan hayatta kalıyor. O nedenle tabii ki 
sorunları aşmak için bildiğimiz çözümlere gitmek lazım ama bir taraftan da ekosistem var. Bu ekosistem etra-
fında yaşamamız lazım, yine kendi örneğimizden bahsedeceğim AB MikroNano kurulumu için aldığımız kredi 
24 Milyon Dolar. Ben aslında rekabetçiyim, birincilikleri severim ama bu beni Türkiye’nin en borçlu profesör-
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leri listesinde birinci sıraya koydu ve uykumu kaçırıyor. Fakat ilk krediyi aldık, Bilkent ve ASELSAN’ın teminat 
mektubu ile aldık ve ikincide kendi teminat mektubumuzu oluşturabildik. Azıcık satışımız vardır, alacağımız 
projeyi gösterdik, bankalar bize teminat mektubu verdi. Şu an döndürebiliyoruz. Kendi teminat mektubumu-
zu kendimiz karşılıyoruz, ortaklarımız karşılamıyor. Bu arada tabii ki bir şekilde sermaye oluşsun ama adapte 
olmamız lazım, yaşamamız lazım.” şeklinde konuştu.

“Geliştirdiğimiz teknolojinin bir kısmını masa üzerinde görüyoruz ama bunların üretilir ve ihraç edilir bir nokta-
ya gelmesi de önemli” diyen ODTÜ MEMS Merkez Başkanı Prof. Dr. Tayfun AKIN, “Biz Ekmel Hocam ile birlik-
te MSB Ar-Ge’den projelerle ciddi çalışmalar yapmaya başladık, Yaklaşık 21-22 yıl önce çok kritik teknolojileri 
geliştirmeye başladık. Fakat o sıralarda bütçeler, fonlar çok azdı. Özellikle eski adı DPT şimdinin Kalkınma 
Bakanlığından ciddi kaynaklar almaya başladık. Bunların devamında MSB Ar-Ge, SSM, TÜBİTAK 1007’ler ile 
çok ciddi fonlar görmeye başladık. SAVTAG programının başlaması savunma sanayinde gerçekten devrim 
yaratmaya yol açtı ve bunların gereğini de yaptık. Birçok teknoloji geliştirdik. Bunların sonuçlarının bir kısmını 
masaüstünde görüyoruz ama bütün istediğimiz bunların sistemlerde ve ürünlerde görünmesi, ülkeye katma 
değer katıyor olması ya da ihraç edilebilir bir noktaya gelmesidir.”

Üniversitenin ürettiği bir ürünü ticari bir ürü-
ne dönüştürmede bürokratik ve yasal bazı 
engeller olduğuna; bu amaçla şirket kurduk-
larına ve şirket ile yapılacak sözleşmelerdeki 
maddelerin ağır ve zorlayıcı olduğuna deği-
nen AKIN, “bunları düşünerek o sırada şirket-
ler kurmaya başladık. Bu sefer entegratörler 
ile yine sözleşme gündeme geldiği zaman 
artık üniversite olmadığımız için, bir KOBİ şir-
keti olduğumuz için karşımıza gelen sözleş-
melerin tabi tonu da çok değişmişti. Sözleş-
me şöyle başlıyor; ‘bu ve benzeri hiçbir işi, 
hiç kimseyle yapamazsınız’, ‘çip yapacaksınız 
örneğin’, ‘Bunun tüm ticari, fikri, sınai hakları 
bizimdir, kimseye satamazsınız’. Devamında 
da ‘hatta ben bunun know how’ını istiyorum’, 

yani bedava know how transferine kadar giden bir istek silsilesi. Tabii bu sefer tartışmaya, mücadele etmeye 
başlıyorsunuz ve sözleşmeyi imzalamak 11 ayınızı alıyor. Bunun gerekçelerinden bir tanesi aslında SSM’ye 
kadar dayanıyor. Çünkü SSM bir şekilde bir sözleşme imzaladığı zaman da aynı şekilde bu ana entegra-
törlerden bütün hakları istiyor. Hatta bana bu üretim yöntemini öğreteceksin diyor. Burada önemli olan fikri 
haklar konusudur. Biliyorsunuz Amerika’da “bowl doll act” diye biz çalışma vardı. Amerikan Hükümeti diyor 
ki Amerikan Hükümetinin fonladığı bir proje bile olsa ben bu hakları yapan kişiye bırakıyorum, şirkete bıra-
kıyorum. Ama sadece bunun bedelsiz kullanma hakkını alıyorum ve herhangi bir kişiye de istediği zaman 
verebiliyorum. Şunu geliştirmek istediğiniz zaman bedelsiz ama sen o teknolojiyi al, istersen başkasına sat 
istersen aynı teknolojiyi savunma sanayi içinde kullan. Bu çok önemli bir hak” şeklinde konuştu.

Yapılan bir ürünü üretme ve satma noktasında, birlikte çalıştığınız kişilerin de kendi kazandığından çok sizin 
kazandığınıza baktığına, “siz ne kazanacaksınız” gibi sorularla şüpheci yaklaştıklarına değinen Prof. Dr. Tay-
fun AKIN, “TÜBİTAK TEYDEP’ten ilk projeyi aldığımızda o proje bitmeden geliştirdiğimiz çipi Tayvan’a 
sattık. Türkiye’nin ilk ihraç edilen çipi oldu. Türkiye’nin ihracatı kilogramda 1,5-1,6 dolar civarında iken 
Tayvan’a sattığımız çipin kilogram fiyatı 1,7 Milyon Dolar. Bu aslında teknolojik ürün olduğunu gösteriyor. 
Konsept olarak Türkiye’den ihraç edilen, tüm tasarımları bizler tarafından geliştirilen çip satan bir şirket oluş-
turmuş olduk. Bunun şu anda benzer tiplerini Amerika Birleşik Devletlerine, Kanada’ya satabiliyoruz, en son 
Japonya’ya sattık. O bizi prensip olarak çok mutlu etti.” diye devam etti.
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Yapılan Ar-Ge ürünlerini üretime geçirme konusunu vurgulayan Prof. Dr. Tayfun AKIN, “Biz hep Ar-Ge’yi konu-
şuyoruz. Bizim bundan sonra sanayileşme fazını konuşmamız gerekiyor. Ar-Ge konuşmaya devam etmeyelim 
demiyorum ama Ar-Ge ile geldik, geldik 22 senedir, bir yerde tosladık. Ürüne geçmek için bunun önünü 
neler açar, ne yapabiliriz bunları düşünmeliyiz. Acaba ne yapabiliriz, girişim sermayesi, KOBİ şirketleri üze-
rinden. Yani mental bir değişikliğe ihtiyaç var. Çünkü inovasyon KOBİ’lerden çıkacak. Büyük şirketler güzel 
iş yapacak ama inovasyona vakti yok. Bir önceliği değil, üzerinde bir ciro baskısı var, ciroyu sağlamak için 
ihracata yönelme amacında bu nedenle inovasyon küçük şirketlerden çıkacak.” diyerek konuşmasını bitirdi.

İnsan gücünün daha akılcı kullanılması ha-
linde bugün bazı araştırmalarda Türkiye’nin 
Avrupa ve Amerika’dan öne geçme durumu 
olduğuna değinen NASA’dan emekli, Boğazi-
çi Üniversitesi Prof. Dr. Arsev ERASLAN, “Bu-
gün, gerideyiz, yakalamaya çalışıyoruz lafını 
çok duydum. Acaba dünyada bizim için şans 
var mı ki? Bu şansı yakalamak için değil bizi 
yakalamaları için kullanalım. Amerika’daki de-
neyimimden hareketle: Savunmaya girdiğiniz 
zaman Amerika’da hemen hemen her şey 
ulusal olarak gider. Bugün Türkiye’de bunu 
da göz önüne almamız lazım. Bugün KOBİ’ler 
nasıl Ar-Ge yapacak, diye konuşuluyor. Ön-
celikle ben şuna da inanıyorum; akıllılık güzel 

şey fakat bilgiyi bir kenara atarsanız yandınız. O nedenle bilimi mümkün olduğu kadar akıllı insana bildirmek, 
o bilimi doğru düzgün çözmek şart.” dedi. 

Ülkemizdeki insan gücü potansiyelinin küçümsenmemesi gerektiğini hatırlatan ERASLAN, “1964 yılından 
1969 yılına kadar Amerika’da Talahoma denen 12 bin kişilik bir yerde çalıştım. Bu Amerika’nın Airforce’unun 
en büyük Araştırma Merkeziydi. 50 mil mesafede NASA’da Von Braun çalışırdı. Von Braun’un sağ kolu ise 
İsmail Akbay diye bir Türk’tü. 1965 senelerinden başlayarak, birçok Türk Amerika’da başka başka alanlarda 
çalıştı. 1964’te, NASA’nın Apollo projesinde harcadığı para 35 milyar dolardı. 1965 yılından bahsediyoruz 
düşünün ne kadar para harcadılar. 200 tane eyaletten parçalar geldi, 500 binin üzerinde insan kullandılar. 
NASA’nın bütün Apollo projesinde dışarıya harcanmış para o kadar paranın içinde Alman Hasselblad fotoğraf 
makinesi idi. Onun için diyeceksiniz peki Amerika bunu yaptı ama biz yapamayız. Bu kesinlikle doğru değil. 
Siz 1965’te Amerika’nın altyapısına, hocası ve üniversitelerinde olan talebelerine baksaydınız, bugün Türkiye 
oradan geri değil. 1964 yılında ABD’de silikon çip yoktu. Hala hatırlarım, bilgisayarlar geldi ve bayram etmiş-
tik. Çünkü karttan kağıda çıktık, diske çıktık. 2004’te dediler ki yüksek maliyetlerinden ötürü rüzgar tüneli 
falan kullanmak yok, bunu yapmak için yazılım kullanacağız ve her şeyimizi de yazılımda yazacağız. Akabin-
de Amerika’da NASA Digital Flight Yöntem Kuralı diye yeni bir şey koydu. Bütün bundan sonra yapacağımız 
havacılık uzaydaki ileri teknoloji tasarımlarının hepsini bilgisayarla yapacağız, deneyleri bilgisayardan geçe-
cek, gerçek olarak hiçbir şey yapılmayacak. Her şey bittikten sonra biz bunu yapacağız 2004 yılında oldu 
tüm bunlar.” diyerek sözlerine devam etti.

ERASLAN, “Hep Ar-Ge’den konuşuyoruz. Yazılımda biz Ar-Ge’yi araştırma-geliştirme diye kullanmayız. Araş-
tırma-geliştirmenin yanında ayriyeten Uy-Ge diye uygulama-geliştirme vardır. Bugün siz dünyanın en iyi yazı-
lımını yazın, uygulanmıyorsa yazılım beş para etmez. Hocamızın da dediği gibi bazı projelerde her şey kötü 
gider ama bir bakarsınız sonra korkunç katkısı olur. Onun için yazılım geliştireceksek hem araştırma-geliştir-
meyi geliştireceğiz ve hem de uygulanmasını garanti edeceğiz. Uygulamayı kim yapacak? KOBİ’ler yapacak.” 
dedi.

NASA’da yapılan araştırmalar ile Türkiye’de yapılmaya çalışanları kıyasladığımızda kendimizi nerede görmeli-
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yiz? Lokman Beyin bahsettiği bürokratik engelleri kapatabilmek için bir şansımız var mı? sorusuna yanıt veren 
ERASLAN, “Havacılık uzayda 2004 yılında yöntem kuralı dedikleri, tüm kural, yapım ve araştırma şartları de-
ğişti. Bu bize bir kapı açtı. Öyle bir kapı açtı ki bugün 30 sene geçmişten yakalamaya çalışmaktansa bilhassa 
Avrupa ve Amerika’ya yakın olarak bazı araştırmalarda ön safhaya geçme ihtimalimiz var. Onun için bugün 
insan gücümüzü daha akıllı olarak kullanırsak gayet hızlı olarak havacılık-uzay alanlarında ileri teknolojileri 
kazanmamız mümkün. Biz NATO’dayız. NATO’nun iyisisiniz, havacılık uzayda en güçlü olan ülkelerin hepsinin 
araştırma merkezi var; Hollanda’nın LNR’ı var, Almanya’nın DLR var, Fransızların var, İtalyanların da var. Türki-
ye’nin yok. Şimdi bence haddim olmayarak söylüyorum belki fakat bizim de bir Ulusal Havacılık Araştırma 
Merkezimizin oluşturulması lazım.” dedi.

En büyük sıkıntının teknoloji transferi olduğuna değinen Prof. Dr. Arsev ERASLAN, “Dışarıdan teknoloji trans-
feri yapamayacağımıza göre kafamızı kullanıp teknolojimizi yaratmaya mecburuz Sizin KOBİ’lerinizin şirket-
lerinin para yapabilecek insanları ne istiyor? Bunu bilmeden teknoloji transferini para yapacak duruma getir-
mek çok güç. Şimdi Türkiye’ye bakarsak bu durum gayet açık, yukarıda bizde fazla bilgi yok fakat aşağıda 
KOBİ’lerden ve ufak şirketlerden başlayarak hem sanayi gücü var, hem insan gücü var. Bunları bir araştırma 
merkezine bağlı olarak bilim ile birleştirebilirsek gayet hızlı gideriz. Ayrıca, eğer teknoloji transferi yapmak 
istiyorsanız normal olarak teknolojileri sizden üstün bir ülkeden almak isterseniz size vermez. Siz öyle bir 
düzeye geleceksiniz ki yaptığınız o adamın da işine yarayacak, sizin de işinize yarayacak. O nedenle ben 
gidişten mutluyum. Öyle sanıyorum ki ileri teknolojide yakın zamanda biraz değişiklikler yaparak, gayet hızlı 
olarak ilerleyebileceğiz.” dedi.
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Fırsatları konuşuldu

Moderatör:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yrd. Galip ZEREY

Konuşmacılar:
• TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk ŞEN
• HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY
• TCDD Gen Müd. Yrd. ve Yön. Kur. Üyesi Murat KAVAK
• Turkcell Genel Müd. Yrd. Serkan ÖZTÜRK
• Türk Telekom Genel Müdürü Paul DOANY 

5.6. Oturum: Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği Fırsatları
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‘Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği 
Fırsatları’ konulu panel Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yrd. Galip 
ZEREY’in moderatörlüğünde yapıldı. ZEREY, 
“Bildiğiniz gibi demiryolu tarafında yerli tren, 
vagon, ray gibi çalışmalarımız oluyor. Ar-Ge 
çalışmalarımız oldukça da başarılı gidiyor. Bil-
gi Teknolojisi ve İletişim Kurumunun Ar-Ge 
ile ilgili yaptığı bazı düzenlemeler var. 3G’de 
500 mühendis, yüzde 10 KOBİ, yüzde 40 yerli 
zorunluluğu geldi. Türkiye’de HUAWEI ve Eri-
csson’un Ar-Ge merkezleri kuruldu ve bunlar 
bölgesel merkez oldu. Yani HUAWEI ve Eri-
csson’un Türkiye ve etrafındaki ülkelerdeki 
operasyonları Türkiye’den yönetilir ve Ar-Ge 

yazılımları da buradan yazılı oraya uygulanır hale geldi. 4.5 G’de çıta biraz daha yükseldi. Birinci yıl yüzde 30, 
ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl yüzde 45 yerli ürün zorunluluğu geldi. Tabii burada yerli ürün deyince 3G’deki 
gibi değil, kullanılan ana sistemler yerli ürün olarak kabul ediliyor. Bununla ilgili de yerli ürün çalışmaları, Ar-
Ge destekleri de devam ediyor. Bunun en bariz örneği ULAK Yerli Baz İstasyonu. Bunun da testleri bitmek 
üzere. Yakın zamanda hem sektörümüz hem Bakanlığımız evrensel hizmet tarafında kullanmaya başlayacak.” 
şeklinde konuştu.

TÜRKSAT’ın kabiliyetinin sayısallaşan dünyaya etkilerine değinen TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk ŞEN, 
“TÜRKSAT’ın öncelikli görevi ulusal egemenlik haklarımızı korumak adına uydu işletmek ve şu anda 3 adet 
aktif uydumuzla 118 ülke üzerindeki 3,5 milyar kişiye ulaşma imkan ve kabiliyetimiz var. Yine uydu ile bütün-
leşik olarak 24 ilimizde dağılmış yaklaşık 3,5 buçuk milyondan fazla eve girebilen kablo alt yapımız da var. 
Son olarak da bugünkü konu ile de çok ilişkili bir görevimiz var; Türkiye Cumhuriyeti organizasyonlarının, ku-
rumlarının, e-dönüşüm süreçlerine destek vermek ve yardımcı olmak ve e-devlet portalı işletmek. Bugünden 
itibaren 32 milyondan fazla kişiye 1800’den fazla hizmet ile hizmet veriyoruz. Analog olarak yaşadığımız bu 
dünya sayısallaşıyor. Sayısallaşma yanında çok pozitif etkilerini hayata, özellikle sosyal hayatımıza taşıyoruz. 
Bu sektörlerden biri de ulaştırma sektörü. İnsanların bağımsızlık içgüdüsünü tatmin eden en önemli sektör-
lerden biri. Ulaştırma sektörüne baktığımda inanılmaz istatistiki rakamlarla karşılaştım. Mesela bir araştır-
maya göre dünya üzerindeki yolcuların yılda 8 günü trafikte bekleyerek geçiyor ve her 25 saniyede 1 
ölümlü kaza oluyor ve karbondioksit emis-
yonunun da yüzde 25’i bu trafikten geliyor. 
Tablo öyle olunca tüm devletlerin, kurumların 
hedefi etkin ve güvenilir bir ulaştırma politika-
sından geçiyor. Bunun için her devlet kendi 
tedbirini almaya başlıyor. Ulaştırma Denizcilik 
Haberleşme Bakanlığı olarak son zamanlarda 
fiziksel tedbirler yanında IT altyapısı ve IT ser-
visleri gibi teknolojik olarak da bu tedbirlere 
ciddi katkılarımız oldu. Biz sayısallaşmanın 
bize avantajlarını da ulaştırmadaki sorunsal-
ların çözümüne çok hızlı bir şekilde aktarabili-
yoruz. Bunları da sayısallaşma değil de kolay 
akılda kaldığından herhalde, “akıllı ulaştırma” 
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diye bir taksonomi içinde bakıyoruz. Akıllı ulaştırmanın altında trafik yönetiminden yolcu yönetimine, fark yö-
netimine, ödemeye, trafiğe göre güncel bilimsel olarak yeniden rotaların paylaşılmasına kadar birçok ulusal 
platformda, özellikle sayısallaştırmayı haberleşmede ve iletişim altyapısında hayata geçiriyoruz.” dedi.

Akıllı ulaşım sistemlerinde UBER örneğini veren ŞEN, “akıllı ulaşım sistemlerinde üç ana faktör var. Bunlardan 
biri yolcular yani o hizmetten yararlananlar. Bakıyoruz bunların tavırları değişiyor. UBER diye bir şey çıktı, son-
rasında Tırport diye bir uygulama çıktı. Bu işi artık nakliyeciliğe de taşıdılar. Türkiye’deki nakliyecilerin yüzde 
doksanı kendi kamyonlarını işletiyor ama onları organizasyonel ve etkin bir yapı ile daha fazla yük taşıyarak 
maliyet etkin çözümleri ulaştırıyor. Bu da yine sayısallaşmanın gücü ile oluyor.” diye devam etti.

Bilişsel olarak trafiğin yönetilmesi konusuna da değinen ŞEN, “IT altyapısının geliştirilmesine baktığınız za-
man akıllı ulaşım sistemlerinin en önemli parametresi iyi bir altyapı. Kablolu ya da kablosuz iletişim altyapısını 
kastediyorum. TÜRKSAT olarak bu gerekliliği önceden tespit etmiş ve şu anda mevcut uydularla kapatabi-
lecek bir kabiliyeti kazanmış durumdayız. 4G uydumuzda kazandığımız K bant kabiliyeti ile kablodan yani 
karasal altyapıdan bağımsız olarak Türkiye’nin herhangi bir yerinde iletişim altyapısı sunabilir haldeyiz. Tabii 
burada uydunun özellikle gecikmeden kaynaklanan dezavantajları düşünerek gerçek zamana yakın uygula-
malarda çok fazla uygulanabilir olmadığının da farkındayız. O yüzden sektör temsilcilerine hitaben bunlarla 
birlikte bütünleşik olarak akıllı ulaştırmanın altyapısını şu anda Türkiye’de hazırlamış durumda olarak kendimi-
zi görüyoruz. Burada iki kritik nokta var. Bunlardan biri enterferans dediğimiz, sinyalin bozulması olarak tabir 
edilen sıkıntılı bir süreç var. İşte hükümetimize ve düzenleyici kurumlara burada bir görev düşüyor. Bize göre 
bizim akıllı sistemlerde, akıllı araçlarda, akıllı kamyonlarda, insansız frenlerde kullandığımız akıllı sistemleri 
gerçek zamanda yakın uygulamalarında kazaya meydan vermeden, komutları alıp gönderip oradan bilgileri 
toplayabilmeniz için yeni frekans aralıklarına ihtiyacımız var. Bu aralıkların şimdiden tahsis edilmesi gerekiyor 
ve bu tahsis edilirken de regülatif kurumların uluslararası standartlara uygun ve uluslararası standartlarla ko-
ordineli olarak bir karar vermesi ve uygulamaya geçmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ŞEN, “yeni geliştirilen teknolojilerde, Ar-Ge uygulamalarında bizim çok dikkat etmemiz gereken konu “stan-
dartlaşma”dır. Zira bir orkestrasyon mekanizması tarafından, bu araştırmalar yapılmadan önce belli bir stan-
darda ulaşmanın özellikle yapılacak Ar-Ge çalışmalarında kısıtların farkındalığı ile kaynak israfından kaçı-
nılması pozisyonunu ortaya koymamız gerekiyor. Yine TÜRKSAT olarak bu konuda da çalışmalarımız var. 
Özellikle denizcilikte LRIT (long range identification and tracking system) adını verdiğimiz yazılım sisteminin 
hizmetini veriyoruz. Şu anda İran’da ve Türkiye’deki birçok gemi ile çalışıyoruz.  Bu yazılım sistemi ile 15 daki-
kada bir dünyanın neresinde olursa olsun gemileri takip edebiliyoruz. Türkiye, Dünya üzerinde akreditasyon 
veren beş ülkeden biri bu konuda ve biz bu 
çalışmalarımızı şu şekilde de kuvvetlendirdik; 
uluslararası platformda iletişim altyapısı sağ-
layan birkaç firmayla birkaç uydu prototipin-
de anlaştık. Dolayısıyla tüm Türkiye’yi bırakın, 
dünya üzerinde de bu hizmetlerin devamını 
sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-
fı’nın bir şirketi olan HAVELSAN’ın savunma-
da ve sivil alanda yazılım yoğun teknolojileri 
geliştiren bir şirket olduğunu belirten HAVEL-
SAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY, 
“Yazılım konusunda odaklanmaya çalışıyoruz. 
Başarılı olmak için bir alanda odaklanmak ge-
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rekiyor ve biz de odaklı bir şirket olmaya çalışıyoruz. Temel olarak 4 faaliyet alanı alanımız var ve bunun 
dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Bu 4 faaliyet alanımızdan biri komuta kontrol ve savaş sistemleri ve 
daha çok savunma alanına yönelik çözümlerimiz.  Bugün milli gemi dediğimiz MİLGEM projemizden her türlü 
kara, hava, deniz araçlarımıza savunma alanında kullanılan araçların tüm komuta kontrol ve savaş sistemleri 
tamamen yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilmiş vaziyette. Sadece kendi iç pazarımız için 
kullanmıyoruz, dost ve kardeş diye bildiğimiz ülkelere de bunun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Örneğin en 
son, Pakistan’ın Fransız malı deniz altılarının modernizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye olarak burada da 
bizim kendi milli, yerli komuta kontrol ve savaş sistemimiz kullanılıyor. AWACS uçaklarımızda ya da Meltem 
Projesindeki keşif gözetleme ya da istihbarat uçaklarında yine HAVELSAN tarafından geliştirilmiş, yerli, milli 
yazılımlarımız kullanılıyor.” diye belirtti. 

ATALAY, “Diğer bir faaliyet alanımız simülatör, eğitim teknolojileri ve simülasyon teknolojileridir. Gerçekten 
bu alanda dünyada ürün çeşitliliği açısından ilk 5 firma arasındayız. Örneğin uçak pilot eğitim simülatöründen 
denizaltı simülatörüne, yangın eğitim simülatörüne çok geniş yelpazede çeşitli simülatörler bugüne kadar ge-
liştirilmiş ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuş vaziyette. 
Son olarak sivil alanda Türk Hava Yolları için Boeing 737 Uçaklarının eğitim simülatörlerini gerçekleştirdik. 
Artık kendi pilotlarımız bizim simülatörlerimiz üzerinden eğitim alacaklar ve Avrupa sivil havacılık tarafından D 
seviyesi diye tabir edilen,  en yüksek seviyede sertifikalandırılmış simülatörler bunlar.” şeklinde konuştu.

ATALAY, “Bir başka faaliyet alanımız yönetim bilgi sistemleri. Yine çoğunuzun bilebileceği veya kullanmış 
olabileceği gibi, örneğin UYAP diye bilinen sistem, SEÇSİS seçim sistemi, demiryollarının hemen hemen 
bütün otomasyon yönetim sistemleri HAVELSAN tarafından geliştirilmiş ve gerçekleştirilmiş vaziyette. Dör-
düncü faaliyet alanımız ise Anayurt güvenliği; ağırlıklı olarak siber güvenliğin yer tuttuğu, kritik tesisler, 
sınırlar ve siber güvenlik çözümlerinin yer aldığı Anayurt Güvenliği ve güvenlik çözümlerimiz… Misyonumuz, 
Türkiye’nin özellikle güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu, duyacağı çözümleri yerli ve milli olarak üretmek... Bu 
misyondan hareketle, biz son 3-4 yıl içinde siber güvenlik alanında tamamen öz kaynaklarımızdan pek çok 
siber güvenlik ürünü geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de ekosistemimizi kullanıyo-
ruz, KOBİ’leri kullanıyoruz, her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz. Çok geniş bir ekosistem oluşturduk. Eko-
sistemimizde 200’e yakın firma var, bu firmalar bizim toplam iş hacmimizin yüzde 50’sini oluşturuyor. Siber 
güvenlikte yerli ve milli çözümlerimiz olmazsa güvenlikten bahsetmemiz mümkün değildir.” şeklinde 
konuştu.

HAVELSAN’ın yüzde 80’i elektronik mühendisi olmak üzere 1500 personeli olan bir yapısı olduğunu söyle-
yen Ahmet Hamdi ATALAY, “Üniversitelerle ortak anlaşmalar yapıyoruz. İşin Ar-Ge tarafında ağırlıklı olarak 
üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Bize özgü yazılımlar ve algoritmaların geliştirildiği çalışmalar yapıyoruz” şek-
linde konuştu.

Savunma sanayiinde yüzde 50’ye yakın yazılımlarda yüzde 100’e yakın yerlilik olduğunu ifade eden Ahmet 
Hamdi ATALAY, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim kendi faaliyet alanımızda yazılımda yüzde 100’e yakın 
yerlilik oranı ile gidiyoruz. Tüm bunlar, oluşturulan Ar-Ge atmosferi sayesinde gerçekleştirildi. Buna karşın 
hemen hemen her konuda Ar-Ge yapmak için Ar-Ge’yi doğru bulmuyorum. Bu bizim kaynaklarımızı israf 
ediyor. Hedefli ve odaklı yapmamız gerekiyor. Bunun için biz kendi şirketimizde teknoloji yönetim birimi 
oluşturduk. Teknoloji yönetiminden neyi kastediyoruz, faaliyet alanımızda ihtiyaç duyacağımız, duyduğumuz 
teknolojiler nedir diye bakıyoruz, bu teknolojilerin çalışması konusunda ihtiyaç duyacağımız ya da şu anda 
sahip olduğumuz teknolojilere yönelik bir harita oluşturuyoruz. Sonra da bu yapacağımız Ar-Ge çalışmasın-
da teknoloji seviyemizde hedef koyarak çalışma yapıyoruz. Teknoloji yol haritamızda hangi teknolojinin bizi 
hangi teknoloji hazırlık seviyesine getireceğine bakarak, ekosistemimiz içinde yapıyoruz. Ar-Ge Merkezleri,  
üniversiteler, araştırma altyapıları ve ekosistemimizdeki irili ufaklı her türlü firma ile bu alanda işbirliği yapıyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
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Demiryollarında Ar-Ge faaliyetlerinde diji-
talleşme konusunda konuşan TCDD Genel 
Müdür Yardımcısı ve YK Üyesi Murat KAVAK, 
“2023 yılı hedefi doğrultusunda 197 adet 
yüksek hızlı tren setine ihtiyacımız var. 444 
adet EMU, 60 adet de çift katlı (double deck) 
EMU, 504 adet elektrikli tren seti ihtiyacımız 
ve minimum 500 adet lokomotif ihtiyacımız 
var. Bu mevcut dünya pazarındaki rakamlar 
üzerinden gittiğimizde 6,4 Milyar Avro’luk bir 
araç alımımız olacak. Ancak araçları aldığı-
mızda bununla ilgili olarak 25 yıllık ömrü bo-
yunca 1,5 katı kadar bakım ve yedek parça 
masrafı var. Toplamda 9,6 Milyar Avro sadece 

önümüzdeki 25 yıl içinde demiryollarının alacağı araç maliyetleri.  İstanbul Büyükşehir Belediyesini de katar-
sak toplamda 30 Milyar Avro gibi bir maliyet ortaya çıkıyor. Şimdi biz geliştirdiğimiz alım şekilleriyle ve oluş-
turduğumuz stratejilerle bunları yerli olarak tedarik etmek istiyoruz ve aynı zamanla millileştirmek istiyoruz. 
Yerliden kastımız şudur;  eğer bir ürün Türkiye’de üretiliyor ve toplam maliyetinin yüzde 50’si Türkiye 
pazarından karşılanıyorsa buna yerli diyoruz; ama tüm IP hakları ve lisansı bende ise ve ben bunu is-
tediğim zaman üretip, istediğim yere satabiliyorsam millidir. Dolayısıyla sadece yerli değil aynı zamanda 
milli olmasını da çok önemsiyoruz.” dedi.

Millileşme konusundaki çalışmalarına değinen KAVAK, “3 farklı metotla gidiyoruz. TÜDEMSAŞ’ta, yük vagon-
larımızı tamamen kendi ailemizle birlikte üretiyoruz. Kendi ekosistemimizi de oluşturarak özel sektörle birlikte 
birçok vagonu ürettik ve üretmeye devam ediyoruz.  İlk milli tüm tasarımı bize ait, IP hakları bize ait, milli 
ve yerli yük vagonunun geçen haftalarda tanıtımını yaptık ve testler devam ediyor yakında seri imalata 
geçilecek. Adapazarı’ndaki fabrikamızda daha farklı bir metotla gidiyoruz. Orada yabancı mühendislik firma-
ları ve Adapazarı’ndaki mühendis arkadaşların ortak çalışmaları ile bir milli EMU tasarım süreci devam ediyor. 
Tasarım son noktasına kadar geldi, artık kompenans tedariki aşamasına geldik ve firmalarla görüşmeler ya-
pılıyor. Bir taraftan da alüminyum gövdeli olarak üretilecek bu trenleri üretecek fabrikanın kurulumu ile ilgili 
satın alma süreçleri devam ediyor. TÜLOMSAŞ’taki teknoloji seviyesi daha farklı. Bu teknolojiyi kendiniz ge-
liştirmeye kalktığımızda çok ciddi zaman kaybı ile karşılaşıyoruz ama bizim bu zaman kaybına tahammülümüz 
yok. Çünkü hatlarımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 2023 yılında 25000 kilometreye çıkabilecek bu trenlerin 
tedariki esnasında yerlilik ön şartı ve sanayi işbirliği çerçevesinde bir alım yapacağız. Burada da bir teknoloji 
transferini öngörüyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Yani şu anda bir pazar olmamızın verdiği bir avantaj var. 
Yarın pazar olmaktan çıktığımızda bu firmalar herhangi bir teknoloji vermeyecekler. Ancak pazar olma fırsatını 
kullanarak Türkiye’de üretim şartı ve minimum yüzde elli üç yenilik ile birlikte ve TÜLOMSAŞ’a ve yerli firma-
lara teknoloji transferi çerçevesinde bir modelle yapacağımız süreç işliyor. İlk 20 YHT Seti doğrudan yük-
lenici tarafından kendi tesislerinde üretilerek Türkiye’ye getirilecek. Sonraki 60 Adet YHT Seti TÜLOMSAŞ 
tesislerinde yüklenici sorumluluğunda en az % 53 yerlilik oranı ile üretilecek. Kalan 16 Adet YHT Seti TÜLOM-
SAŞ Tesislerinde yüklenici sorumluluğunda % 74 yerlilik oranı ile Milli YHT olarak üretilecek. 2017 sonu 2018 
başında bu süreci de tamamlayarak yüksek hızlı trenlerin Türkiye’de üretildiği bir fabrikanın kurulumu ve aynı 
zamanda lisanslı ve IP hakları bize ait milli yerli bir yüksek hızlı tren üretilmesi öngörülüyor.”  diye ifade etti. 

KAVAK, “Hem Adapazarı’nda, hem Eskişehir’de, hem Sivas’ta Türkiye’nin raylı sistemleri ekosistemi oluştu-
ruluyor. Diğer taraftan biz HAVELSAN ile kurumsal kaynak yönetim çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim Varlık 
Yönetim Sistemimizle ilgili çalışmalarımız var. Tüm varlıklarımızı dijital ortama atmak ve bunları buradan yö-
netmek üzere bir sistem kuruluşu ile ilgili çalışmalarımız var.”  şeklinde konuştu. 
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Turkcell Genel Müdür Yrd. Serkan ÖZTÜRK, 
“Bu tip paneller vasıtasıyla, yapılanları din-
ledikçe millileşme yolunda ne kadar doğru 
yolda olduğumuzu ne kadar güzel işleri yap-
tığımızı görmekten mutlu olduk. Biz Turkcell 
olarak 2007 yılında Turkcell Teknoloji adı 
altında bu işe odaklandık. 40 kişi ile başla-
dığımız bu yolculukta 10. yılımızda 700’ün 
üzerinde mühendis ile Ar-Ge yolculuğumuza 
devam ediyoruz. Başlangıçta Ar-Ge çalışma-
larımızda neden bizim mühendislerimiz bu 
yazılımları geliştirmesin, biz neden bu işlere 
yatırım yapmayalım diye yola çıktık. Ve bu-
gün Turkcell olarak faturalamadan müşteri 

hizmetlerine, büyük veriden, nesnelerin internetine, dijital servislere kadar pek çok alanda bu kadrolarımız 
ile çok ciddi Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin sonucunda da hem şirketimize hem ülkemize 
çok ciddi ekonomik faydalar sağladık. Özellikle bu faaliyetleri yaparken Ulusal Patent Liginde 4 yıldır sektör 
liderliğimiz var. Hatta geçen yıl tüm ligde ikinciliğe yükseldik ve bu Patent Başvuruları Lig’indeki liderliğimizi 
devam ettirme niyetindeyiz. Bizim 700’ün üzerinde ulusal, 100’e yakın da uluslararası patent başvurumuz var. 
Bu zamana kadar geri çevrilen bir başvurumuz yok ama sırada bekleyen var.” dedi.

ÖZTÜRK, “Turkcell olarak kendimizi sadece bir telekomünikasyon şirketi olarak görmüyoruz. Biz dijital dö-
nüşüm yapan bir şirketiz.  Yurt dışında geliştirilmiş çok büyük oyuncularla mücadele etme kararı aldık ve 
bunların meyvelerini toplamaya başladık. Çok önemli alanlarda, mesela mesajlaşma alanında, WhatsApp’a 
rakip, yerli, milli ürünümüz olan Bip’i çıkardık. 13 milyonun üzerinde bir kitleye ulaştık. Bunun yanında müzik 
platformunda da Fizzy uygulamamız var. Kendileri yerli de isimleri neden yabancı diye merak edebilirsiniz. 
Çünkü biz bunlarla uluslararası marketleri de hedefliyoruz. Fizzy Platformunda 4 milyonun üzerinde kullanı-
cıya çıktık. Bunların hepsi Turkcell Teknoloji çatısı altında birtakım işbirlikleri ile geliştirilen ortak platformlar.” 
şeklinde konuştu. 

Günümüzde dijitalleşmede ülke ekonomisine fayda sağlayacak çözümler ürettiklerini ifade eden Turkcell 
Genel Müd. Yrd. Serkan ÖZTÜRK, “Büyük veri, malumunuz son 10 yıldır çok önemli hale gelmeye başladı. Bü-
yük veri bizim için çok önemli, biz veriyi petrol gibi görüyoruz. Onu işlememiz lazım. Bunu işlediğiniz zaman 
değerli bir hale geliyor. Biz de bunun için ülkemizde en büyük veri merkezlerinden birisi olan Gebze Veri 
Merkezimizi geçen yıl açtık. Türkiye’nin en büyük bilim merkezi ve ilk günden itibaren ciddi bir taleple salon-
larımız da dolmaya başladı. Türkiye’nin bilgisi Türkiye’de kalsın diyoruz, hem ekonomik anlamda hem güven. 
Büyük veri sadece gelir yaratıcı projeler ya da maliyet projeleri değil, sosyal sorumluluk anlamında da bizim 
önem verdiğimiz bir iş. 5G de çok önemli bir konu ve 2013 yılından beri uluslararası platformlarda ülkemizi 
temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bunun yanında yerlilik 5G’de olmazsa olmaz. İTÜ ve ODTÜ ile çok önemli 
çalışmalarımız var, çeşitli denemelerimiz var. Bu da yakından takip ettiğimiz bir konu. 2020 yılında özellikle 
20 milyarla ifade edilen İnternete bağlı cihazların arkasındaki verileri işleyecek platformları da geliştirmeye 
başladık ve 5 ülkeden 26 şirketin oluşturduğu konsorsiyuma liderlik yaptık ve inşallah 4,5G’nin de trafiği ile 
5G geldiği zaman hazır olmayı planlıyoruz.” diye ifade etti.

ÖZTÜRK, “Eğitim konusunu da önemsiyoruz. Özellikle elektronik eğitim, İnternet sayesinde her yerde bilgi-
ye ulaşabiliyorsunuz. Biz de akademide yine kendi platformumuzu geliştirdik. Hem kurumsal hem bireysel 
anlamda içeriği zenginleştirerek ülkemiz insanına eğitim hizmetini de çok uygun bir şekilde sunmaya çalışı-
yoruz. Kurumsal tarafta da 160’ın üzerinde şirket bu yaptığımız işlerde bizim eğitim platformumuzu kullanıyor. 
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Bu arada sadece ülkemizi düşünmüyoruz, bu zamana kadar son beş yıl içinde 11 ülkede çeşitli operatörler 
üzerinden bu ürünlerimizin kampanya ürünü gibi satışını da gerçekleştiriyoruz. Personel eğitimi konusun-
da ise özellikle Turkcell teknoloji binamızda yerinde master ve yerinde doktora programı geliştirdik.  
Özyeğin Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında mesaiden sonra hocalarımızı şirketimizde oluş-
turduğumuz sınıflarda ağırlıyoruz. Burada çok önemli programları da ortak oluşturuyoruz. Son olarak şunu 
söylemek istiyorum; bu yaptığımız işleri tek başımıza tabii ki yapmamız mümkün değil. Onun için bu odada 
bulunan, bu panelde özellikle katılımcı olarak bulunan ve bulunmayan çok değerli şirketlerin, yönetimlerin 
desteklerine ihtiyacımız var. Biz ülkemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Onun için son söz olarak bunu 
söylemek istiyorum; demiryolları mesela bizim için çok önemli… Bizim altyapımızı kurmamızda onların desteği 
çok önemli… TÜRKSAT çok önemli… Türk Telekom’un da işbirliği çok önemli… HAVELSAN ile zaten çalışıyo-
ruz. Buna hakikaten milli bir mesele olarak bakıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

5G’ye yönelik Ar-Ge çalışmalarının herkesi he-
yecanlandırdığını söyleyen Türk Telekom Ge-
nel Müdürü Paul DOANY, “Argela ile Ar-Ge’yi 
öğrenmiş oldum. Ar-Ge ile çok daha fazla şey 
gerçekleştirebiliriz. Argela, geçmişi daha çok 
Ar-Ge çalışmalarına dayanan bir firma. Nihai 
bir ürün geliştirip bunu ihraç etmeyi hedefle-
dik. Bu açıdan Türk Telekom’un şirketler alma-
sı gerektiğini düşündük. İstediğimiz sonuçları 
görmekten gurur duyuyoruz” dedi.

ULAK projesinde de işbirliği gerçekleştirdik-
lerini ifade eden DOANY, “Innova ve Arge-
la’yla 9 yıldan bu yana 37’den fazla ülkeye 
ürün ihraç ettik. Bu vesile ile başarılı küçük 
şirketlere daha fazla odaklanalım ve büyü-

meleri için sermaye desteği sağlayalım. Türkiye büyük pazar ve iyi bir demografiye sahip. Yeteneğin yanı 
sıra pazar kapasitesi de yüksek. Sağlık sektöründe ilginç çalışmalar yaptık. Ortaklıklar kurmayı ve bu alanlara 
yatırım yapmayı seçtik. Bu şirketlerin hissedarları olduk. Bu alanda ileriye dönük Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.

5G alanında büyük satıcıların ayakta kalamayacağını düşündüğünü söyleyen DOANY, “Küresel piyasalara 
baktığımızda teknoloji değişiyor. Şirketlerin ömürleri kısalıyor. Türkiye burada bize fırsatlar sunuyor” diyerek 
sözlerine son verdi.
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Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin  
Ar-Ge İşbirlikleri Masaya Yatırıldı

Moderatör:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Konuşmacılar:
• İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Turgut TOKGÖZ
• Sağlık End. İşv. Sendikası (SEİS) Başkan Yrd. Levent Mete ÖZGÜRBÜZ
• TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
• Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
• Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK 

5.7. Oturum: Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin Ar-Ge İşbirlikleri
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında 
düzenlenen ‘Sağlık Endüstrilerinde Yapısal 
Dönüşüm İçin Ar-Ge İşbirlikleri’ başlıklı konu-
lu panelde ilaçtan tıbbi cihaz sektörüne, üni-
versitelerdeki Ar-Ge çalışmalarından kamu 
anlamında yeni açılan önemli merkezlerin 
işlevlerine kadar birçok konu ele alındı. Sağ-
lık sektöründe ilaç ve tıbbi cihaz konusunda 
önemli gelişmelerin var olduğu ortaya çıktı.

Sağlıkta dönüşüm programını başarmış, 
makro reformlar yapan bir ülke olduğumu-
zu söyleyen panel moderatörü Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı 
GÜRSÖZ, “Sağlık hizmetlerimizde çok büyük 

makro reformlar gerçekleştirdik. Şimdi kısmet olursa hep birlikte üniversitelerimizde, özel sektörümüzde, 
kamu kurumları temsilcileri olarak sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşümü başarmak üzere yola koyulduk. 
Önümüzde çetin, zorlu bir süreç var. Ama sağlık hizmetlerinde başarıya ulaşmış bir ekip olarak bunu da ba-
şaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Ar-Ge’ye bakış açısının yerlileşme ile ilişkili bir süreç olduğunu söyleyen GÜRSÖZ, “Geçtiğimiz yıl Haziran 
ayında San Francisco’da düzenlenen BIO Convention’da kiminle görüşsek şu üç kavramdan bahsedildi; 
daha iyi yapmak ‘Better’, daha hızlı yapmak ‘Faster’ ve daha ucuza, rekabetçi fiyatlarla yapmak ‘Cheaper’. 
Bu üç kelime herkesin dilinde idi. İlaç ve tıbbi cihaz kıyasıya rekabetin yaşandığı alanlar. İlk siz üretirseniz 
ve daha uygun, daha rekabetçi fiyatlarla üretirseniz avantaj elde ediyorsunuz. Peki, bizim bu konudaki stra-
tejimiz nedir? Ar-Ge bakış açısıyla yerelleşme sürecindeki politikamız şu şekildedir; üretebildiğini, üretme 
imkan ve kabiliyetin olanı yerelde üret. İlgili ürünleri biz kamuda öncelikli olarak satın alalım ve kullanım 
oranlarını artıralım. Mevcut durumda ilaçta ithal yerli imal oranlarımız değer bazında, TL olarak, yüzde 58’e 
yüzde 42, tıbbi cihazda ise yüzde 85’e yüzde 15’tir. Bir başka ifadeyle tıbbi cihazda 100 liralık harcamamızın 
sadece 15 lirasını yerli imal ürünler için harcarken 85’ini ithal ürünler için harcıyoruz. İlaçta durum biraz daha 
iyi ama henüz istediğimiz seviyede değil. Her iki alanda da yerli payını artırmak temel stratejimizdir. Üretme 
imkanımız yoksa ne yapacağız? O zaman karşımızda iki yol var: birincisi gerekli alanda üretim kabiliyetini 
elde etmek, teknoloji transferi yapmak, know how’ı satın almak. Diğer yol da Ar-Ge ile, kendi imkanlarımızla 
bu bilgiyi üretmek, üretebilir noktaya gelmek. Ya bir stratejik ortaklık yapıp teknoloji transferi yapacaksınız ya 
da kendi Ar-Ge’nizi kurup yıllar içinde bu kabiliyeti kazanmaya çalışacaksınız.” diye belirtti.

GÜRSÖZ, “Önem verdiğimiz ve sektörümüzü motive etmeye çalıştığımız bir diğer husus da; yüksek teknoloji-
li ürünlerdeki ihracat hedefi. Şu anda tüm ürünler bazında Türkiye’den kilogram başı ihracat fiyatının 1,4 dolar 
ve hedefimizin bu rakamı 3 doların üzerine taşımak olduğundan söz ettik. Sağlık alanından bir örnek verirsek, 
göz içi lensin ihracat fiyatının kg başına 675 bin dolar ve yerli üreticimiz göz içi lensi üretebiliyor. Biyoteknolo-
jik ürünlerde miligramlarla ifade edilen miktarlarda bile inanılmaz rakamlar çıkıyor karşınıza. Sağlık endüstrisi 
alanının gerek tıbbi cihaz gerekse ilaçta ne kadar büyük fırsatlar sunduğunu görüyorsunuz. Biyoteknoloji 
alanında da, biyomedikal alanında da büyümeye, var olmaya, rekabetçi bir konuma yükselmeye çalışıyoruz. 
Hedefimize giden yolda rekabet öncesi işbirliğini de önemsiyoruz. Rekabeti bir yerden sonra yapacağız el-
bette ama mevcut durumda rekabet öncesi işbirliği için platformlar oluşturmaktayız. 19 firmamızın katılımı ile 
biyoteknoloji platformumuz kuruldu” dedi.

GÜRSÖZ, “Özel sektör olarak işi yapan sizlersiniz, bizim varlık sebebimiz sizin hayatınızı kolaylaştırmak, önü-
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nüzü açmak. Bunu yaparken sizi destekliyoruz, teşvikler veriyoruz, birtakım mekanizmalar, araçlar kullanıyo-
ruz. Kullandığımız gerek finansal gerekse teknik araçlar ne kadar etkin, ne kadar sizin işinizi görüyor soru-
larının cevapları önemli. Üniversitelerimizden memnuniyet düzeyiniz nedir, ne ölçüde katkı alabiliyoruz? Bir 
de eşleştirme sorunumuz var; doğru kişileri buluşturmak, eşleştirmek, bir arada çalışmalarını sağlamak 
gerekiyor. Maalesef bu alanda henüz pek başarılı değiliz ama belki de Ar-Ge Zirvesi vesilesi ile doğru kişi-
lerin buluşması anlamında adım atılabilir. Bizim için eşdeğer ilaç, konvansiyonel ürün Ar-Ge’si önemli, çünkü 
güçlü olduğumuz bir alan burası. O alanı asla ihmal edemeyiz ama başta biyoteknoloji olmak üzere diğer 
alanlarda da Ar-Ge yapılanmamızı geliştirmemiz gerekiyor. Şunun analizini yapalım istiyorum; ilaç sektöründe 
onaylı 24 Ar-Ge Merkezimiz var. Acaba burada toplam kaç kişi çalışıyor, bu sayıyı kaça çıkarmamız lazım? Bü-
yük resimde hedefler vardı 456 Ar-Ge merkezini 1000’e çıkarma hedefi gibi. Biz de 24’ü hiç olmazsa 50’ye 
çıkaralım. Bu merkezlerde çalışan kişi sayısını artıralım. Kalifiye, nitelikli iş gücü, insan gücü, beyin gücünü ar-
tıralım. Kendimize hedefler koymamız lazım. Bu anlamda bunu da bilahare çalışalım istiyorum.” diye ifade etti.

Klinik bilimlerin temel bilimlerin önüne geçtiğini ifade eden GÜRSÖZ, “Bunu değiştirmek lazım. İlaçta klinik 
araştırmalarda fena değiliz. Temel araştırma dediğiniz zaman ortada yokuz” diyerek bunun için yeni bir eylem 
planı hazırladıklarını aktardı. GÜRSÖZ ayrıca, “En temel sorunumuz insan kaynağı. Nitelikli kalifiye insan gücü 
bulmak çok zor ve bu anlamda da üniversitelere görev düşüyor” dedi.

Ar-Ge alanında yaşanan gelişmelerin uzun so-
luklu olduğu sürece belli bir dinamizmle devam 
edeceğini söyleyen ve konu başlığı altında ilaç 
sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan 
İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Genel 
Sekreteri Turgut TOKGÖZ, “Türkiye’de Ar-Ge 
alanında heyecan verici bir dinamizm yaşandı-
ğını söyleyebiliriz. Özellikle Ar-Ge kanunumu-
zun henüz sadece 9 yıllık bir geçmişi olduğunu 
düşününce bu alanda yaşanan gelişmeler uzun 
soluklu olursa meyvelerini verdiğini görebile-
ceğiz. İlaç firmalarımız yeniliğe ve teknolojiye 
yatırım yapıyor. 2010 yılında ilaç alanında Ar-Ge 
Merkezlerinin toplam harcamaları 92 milyon TL 
civarında iken bugün 234 milyon TL’ye ulaşmış 
durumda. Yani yaklaşık ilaç pazarının yüzde birini aşan bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bunlar tabi ki yeterli 
değil, daha alınacak çok yolumuz var. Çünkü hedeflerimiz büyük.” dedi.

TOKGÖZ, “Biyoteknolojik ilaç tarafında oldukça gerilerden başladık. Dolayısıyla rakibimiz olan ülkeleri arka-
mızda bırakabilmek için adeta kurbağa sıçrayışları yapmamız gerekiyor. 2011 yılında Türkiye’nin 2023 hedef-
leri doğrultusunda ilaç sektörü olarak neler yapabiliriz, bizim üzerimize neler düşüyor diye irdeleyip bununla 
ilgili raporumuzu yayınladığımızda iki alan belirlemiştik. Bunlardan birisi Ar-Ge idi. Çünkü daha yüksek katma 
değerli ürünler üretebilmek adına bu alanı yeşertmemiz, buradaki kapasitemizi hızla artırmamız gerekiyordu. 
İkinci olarak üretimin önemli bir alan olduğunu vurgulamıştık. Üretemeyip ithal ettiğimiz ürünleri yurtiçinde 
üretmemiz gerektiğini belirtmiştik. Ürettiklerimizi sadece yurtiçi pazara sunmak yerine, yabancı pazarlara 
sunan küresel bir oyuncu olmamız gerektiğini ifade etmiştik. Geçtiğimiz 6 yıllık dönemde bu 2 alana bir de 
biyoteknolojiyi ekledik. Burada da girişimlerimiz mevcut. Bu kapsamda biyoteknoloji alanına yatırım yapan 
19 firmanın katılımıyla Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Buradaki esin kaynağımız bizim 2012 
yılının başında kurduğumuz Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu. Şu anda 33 firma üye. Orada bu sinerjinin 
yararlarını gördük ve bu sayede çift haneli büyüyen ihracat rakamlarımız var.” diye belirtti.
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TOKGÖZ, “İlaç Ar-Ge’sine dönecek olursak, bu konuda önümüzde ciddi engeller var. Biraz ekosistemi tartış-
mamız gerekiyor. Kendi kimliğimizden kaynaklanan bazı sorunlar var. Sonuçta baktığımızda ilaç endüstrimiz 
belki de en önce sanayileşen alanlardan biri. 1950’lerin başından itibaren endüstrileşmeye başlamış ve daha 
çok eşdeğer ilaç üreten kimliğe sahip. Bu kimliği bir kenara bırakıp hareket etmek çok mümkün değil. Neden 
derseniz, ilaç Ar-Ge’sinde yeni bir molekül bulmak 6-7 ülkenin tekelinde. Bu alan hem sermaye birikimi, 
hem insan kaynağı, hem de vizyon gerektiriyor. İlaç tarafında bu kimlikle baktığımızda üretilen ürünle-
rin sıkı bir şekilde regüle ediliyor olmasından ötürü ciddi bir engelle karşı karşıyayız. Mesela telefonu ele 
alalım. Bu telefonu ilk üreten üreticinin karşısına rakipleri daha iyisini, daha ucuzunu yapabilme ve tüketiciye 
daha fazla ne sunabiliriz mantığıyla çıkabiliyor, regüle edildikleri alan var belki ama onları engelleyen bir şey 
yok. İlaçtaysa eşdeğer ilaçların regülasyonunda şöyle bir mantık var: Siz referans ürünlerle aynı kalitede, 
aynı etkinlikte ilaçları üretin, daha fazlasını beklemiyoruz sizden, ancak daha ekonomik olsunlar. İnovasyonu 
sınırlayıcı bu bakış açısından dolayı eşdeğer ilaç alanı inovasyonun son derece geride kaldığı bir alan olarak 
karşımıza çıkıyor. Biyoteknoloji bizim için oldukça yeni bir alan. Kurduğumuz platform altındaki 19 üreticinin 
önümüzdeki 5 yıl için planlanmış yaklaşık 630 Milyon dolarlık fiziki yatırımları mevcut. Ar-Ge alanında da 270 
milyon dolarlık yatırım planları bulunuyor. İnsan kaynağını yetiştirmemiz ya da yurt dışından getirmemiz gere-
kiyor. Bir de bu Ar-Ge iklimini yöneten kamusal bir alan var. Bu alanda Ar-Ge kanunu, teşvikler gibi geniş bir 
yelpazede pek çok konu halledilmiş durumda. Sadece uygulamada biraz koordinasyon eksikliği olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanı yönetirken biraz daha koordinasyon eksikliğini giderecek bir yaklaşım 
sergilemek bizi ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmasına bilimin, bilginin paraya dönüş-
mesi şeklinde bir tanımla başlayan Sağlık 
End. İşv. Sendikası (SEİS) Başkan Yrd. Levent 
Mete ÖZGÜRBÜZ, sonrasında “Türkiye’de 
gerçekten Ar-Ge özlemiyle yanıp tutuşan, Ar-
Ge’yi yasaklasan dahi yeraltına inecek ciddi 
bir potansiyel var. Onları sektördeki, kamuda-
ki ve üniversitedeki yanlışlarla bir türlü bezdi-
remedik, hala bu salonları dolduruyorlar. Bu 
bizim için gelecek açısından güzel bir geliş-
me. 2013 yılında BTYK verilerine baktığımız-
da o yıl 1,7 Milyar TL’yi üniversitelerdeki sağlık 
Ar-Ge’sine ayırmışız. Bu 1,7 milyar TL’nin her 
sene harcandığını düşünürsek bugüne ka-
dar on milyarlarla ifade edilen bir kaynağı bu 

uğurda harcayıp, bunları bize geri kazandıracak ürünlere ulaşamadığımız için burada toplandık. 1995-2012 
yılları arasında 17 yıl süreyle TÜBİTAK’ın tüm sanayimize TEYDEB aracılığı ile verdiği destek, yükse-
köğretime verilen sağlık araştırmaları fonları ile 17 yılda tüm sanayiye verilen paranın yüzde 63’ü bir 
yılda bu alana aktarıldığı halde hemen hemen hiçbir ürüne ulaşılamamış olması çok düşündürücüdür. 
Bilginin paraya çevrilmesi çok mu kritik? Evet, elbette bilim yapmak önemli, bilime kaynak ayıralım ama bili-
me ayırdığımız kaynakların ülke ekonomisine geri dönmesini sağlamak için bu bilgiyi teknolojiye çevirmemiz 
gerekiyor. Eğer bilgiyi paraya çeviremezseniz bilgi, bilgi olarak kalıyor.” diyerek devam etti.

ÖZGÜRBÜZ, “bu sektörün dünyada 300 Milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğunu düşünüyoruz. Bizde de 23 
milyar dolar civarında bir büyüklükte yani dünyanın yüzde 1’i. İlk 30 firma dünyadaki cironun yüzde 89’unu ya-
pıyor geri kalan yüzde 11’lik pazarı da 27.000 firma aramızda paylaşıyoruz. Medikal teknoloji değerli mi? Yine 
kendi düşüncem olarak değil; ama Avrupa İstatistik Kurumu’nun referans alarak söylüyorum; bütün sektörler 
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içinde en değerli grubu medikal teknolojiler olarak görüyor. Yani dünyada katma değeri yüksek olan ilaçtan 
da, enformasyon teknolojilerinden de, bütün alanlar içinde en yüksek katma değerli alanın medikal teknolo-
jiler olduğunu Avrupa İstatistik Kurumu söylüyor. Avrupa Patent Ofisi ayrıca her yıl en çok patent başvurusu 
yapılan alanın medikal teknolojiler olduğunu söylüyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü gerçekten stratejik bir 
alan… Dünyada bir hastalığa bir çare bulunduğu zaman hiçbir ülke, hiçbir toplum, ‘bunu ben ödemem, satın 
almam’ diyemiyor, kansere çare bulundu, ‘e benim insanım ölsün’ diyemezsiniz, bunun örneklerini her gün 
yaşıyoruz. Başkanım bahsetti, göz içi lensin kilogram fiyatı 675 Bin dolar ama bizim şirketteki ürünlerde 
de kg başına 1 milyon dolar bandını geçtik. Türkiye’de kilogramı 1 milyon dolar üzerinde ürün üretebi-
len 5’in üzerinde firma var şu anda. Başka hiçbir sektörde bu tip bir katma değeri yakalamak mümkün 
değil, altından kat ve kat değerli bir şey üretiyorsunuz. O zaman demek ki biz sadece malzeme satmıyo-
ruz, malzemenin içinde bir bilgi var, katma değeri yaratan o. Dolayısıyla ürettiğimiz malzemenin, ürettiğimiz 
ürünün rekabet kalitesi, rekabet gücü ürettiğimiz bilginin kalitesinden geliyor.” diyerek devam etti.

ÖZGÜRBÜZ, “Bazı şeyleri biz kutsallaştırıyoruz, gereğinden fazla önem veriyoruz, Ar-Ge önemli bir şey değil 
bence… Şöyle izah edeyim; Ar-Ge rekabetçi olabilmek için bir araç… İster öyle rekabetçi olursunuz yaşamı-
nızı sürdürürsünüz, ister böyle… Ar-Ge bir araç ve iyi bir araç ama esas konu rekabetçi olabilmek. Ar-Ge’yi 
rekabetçi olabilecek şekilde yapmıyorsanız, ya da sizin Ar-Ge ürünleriniz pazarda değer bulmuyorsa ya da 
sektörde rekabet bypassları yaratırsanız başarılı bir Ar-Ge yapmış olmuyorsunuz. Yani eğer bu tarafta bir 
Ar-Ge ürünü, diğer tarafta normal bir ürün, ikili ilişkilerle o ürünü satabiliyorsanız kimse Ar-Ge gibi masraflı 
bir yola girmez. Bizim “iletişim bazlı pazarlamadan bilgi bazlı pazarlamaya geçmemiz lazım”. Hep ikili 
ilişkilerle bir şey satmaya çalışıyoruz, data yok. Bir ürünün kalitesini veriler ile ortaya koyabilmek gerekiyor. 
Bunun için de klinik veri takibi lazım. Tıbbi cihazları ilgilendiren yeni bir Avrupa Birliği Direktifi yayınlandı yakın 
zamanda. Bizim tüm pazarımızı ilgilendiren ve bizi son derece bağlayan bir şey; 20 yıllık süre içerisinde ilk 
kez bu kadar büyük bir değişiklik yapıldı ve bu alan giderek dramatik bir şekilde zorlaşacak şekilde regüle 
edilmeye başlandı. Bu noktada iş, işbirlikleri, teknoloji transferi, burada yapılan Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge’nin 
doğrulanması faaliyetlerinin zorunluluğuna geliyor. Hemen hemen her tıp fakültesi olan üniversite, sağlık tek-
nokent’iyim diye çıkıyor. Bu çok mümkün bir şey değil. Üniversite ayağını başkanım sorduğu için söylüyorum. 
Orada daha iyi bir sisteme girmek lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim; işbirliği diyoruz, maalesef ben hiçbir 
yerde bir işbirliği, o anlamda samimi bir işbirliği göremiyorum” şeklinde konuştu.

TÜSEB’in Cumhuriyet tarihinin en önemli geliş-
melerinden biri olduğunu söyleyerek konuşma-
sına başlayan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
KELEŞTEMUR, “Dünyadaki ve Türkiye’deki tec-
rübeler doğrultusunda TÜSEB olarak, mümkün 
olduğu kadar bizzat Ar-Ge yapmak yerine, aksi-
ne Ar-Ge yapılması desteklenecektir, bir başka 
ifadeyle üniversiteler ve ilgili özel sektör kuru-
luşlarının desteklenmesi TÜSEB’in temel felse-
fesi olacaktır.” dedi.

Bilimin daha çok para kazanmak gibi bir amacı 
olmadığını söyleyen KELEŞTEMUR, “Temel bi-
lim, büyük oranda devlet tarafından destekle-
nir. Dolayısıyla TÜSEB olarak da her ne kadar 
sağlık bilimi ve sağlık biyoteknolojisi alanında 
Ar-Ge’lerin desteklenmesi öncelikli olarak düşünülüyor ise de, temel bilim açısından özgün, ileri araştırma 
merkezleri kurulacaktır. İstanbul’da kurulması düşünülen merkez daha ziyade obezite, diyabet gibi kronik 
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kompleks hastalıklar ile ilgili bir merkez olacaktır. Ankara’da ise Kanser Araştırma Merkezi kurulması düşü-
nülmektedir. Üzerinde çalışılan bir diğer merkez ise beyin araştırmaları ile ilgili olacaktır. Sağlık bilimi ile ilgili 
olarak iki ana alana yoğunlaşma düşünülmektedir; yerel problemler ve evrensel problemler. Bunlar tespit 
edilerek uygun araştırma politikaları geliştirilecektir. TÜSEB’e bağlı 7 enstitü vardır, gerekli görüldüğü durum-
larda yeni enstitüler kurulabilecektir. TÜSEB olarak yapmayı düşündüğümüz en temel faaliyetlerden birisi de, 
temel sağlık bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarında yüksek vasıflı bilim insanları ve sanayinin ihtiyacı 
olan araştırıcı elemanların yetiştirilmesidir.” diye ifade etti. 

KELEŞTEMUR, “Bir Afrika atasözü vardır; “Çok hızlı koşmak istiyorsanız tek başınıza koşun, çok uzaklara 
gitmek istiyorsanız beraber koşun”. Bu uzun yolda endüstri, kamu ve özel sektör birlikte hareket ederek or-
tak bir güç yaratmak zorundadırlar. TÜSEB’in temel politikalarından birisi de odaklanmadır. Öncelikli olarak 
tespit ettiğimiz konulardan birisi genom meselesidir. İnsanlık tarihindeki en büyük gelişmelerden biri-
si insan genomunun anlaşılmasıdır. Genom projesinin gerçekleşmesi ile birlikte sağlık teknolojisinde 
önemli ilerlemeler olacağı bilinmektedir ve sağlık endüstrisinin şimdiden bu konuya hazırlıklı olması önem 
arz etmektedir. TÜSEB ayrıca stratejik öneme sahip olan aşı çalışmalarına destek verecek ve Türkiye’de aşı 
üretimi ile ilgili çalışmaları destekleyecektir. Türkiye olarak çok büyük bir avantajımız vardır; yurtdışında sağlık 
bilimi ve sağlık biyoteknolojisi alanında çalışan çok sayıda ve yüksek nitelikli Türk kökenli bilim insanları ve 
araştırmacılar mevcuttur. Bu konuda TÜSEB yurtdışında çalışan Türk Bilim İnsanlarının tecrübelerinin ülkemi-
ze kazandırılmasına yönelik proje geliştirmektedir. Bu proje sayesinde, sağlık ve sağlık biyoteknolojisi ala-
nında yurt dışındaki üniversitelerde ve endüstride çalışan bilim insanlarımız ile yerel akademisyenler ve araş-
tırmacılar ortak bir platformda buluşabilecektir. Bu sayede kısa süre içerisinde Türkiye’nin, sağlık bilimi ve 
biyoteknolojisi alanlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerde yapılan çalışmaların zorlu-
ğuna değinen Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, “üniver-
sitelerde önde gideni desteklemek, ba-
şarılı öğretim üyelerinin önünü açıp işini 
kolaylaştırmak, başarılı birimlerin, başarılı 
merkezlerin önünü açmakla ilgili üniver-
sitenin kendi içinde aşamadığı kronik bir 
problemi var. Ne yazık ki bu problemi siz 
Ankara’dan çözemezsiniz, tepeden insan 
atayarak da, kapsamlı mevzuat değişiklikleri 
ile de çözemezsiniz. Üniversite içinde dina-
mikleri harekete geçirecek ufak dokunuşlar 
ve sabır lazım, özetle her üniversitenin kendi 
dinamikleri içinde bu sorunu aşmanın yolunu 

kendisinin bulması lazım. Onun için üniversitelerle ilgili beklentilerimizde gerçekçi olmalıyız, daha 40 fırın 
ekmek yememiz lazım üniversiteler olarak. Benim bu söylemlerimi tolere edebilen, çok iyi bir üniversiteden 
gelen biri olarak bunu söylüyorum. Ziyaret ettiğim diğer üniversitelerde de, bu problemin daha büyük ve 
daha kapsamlı olduğunu ve benzer değişim mücadelelerinden geçildiğini görüyorum. O açıdan üniversiteler 
açısından yapabileceğimizin sınırı var. Bu ortamda biz bir şeyler başardık. Kendi aramızda daha çok gençler-
den oluşan bir grupla birlikte başladığımız mücadelede, Kalkınma Bakanlığından Türkiye ölçeğinde önemli 
sayılabilecek bir destek alarak bir Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezimizi kurduk. Ben kurucu 
müdür olarak görev yaptım. Etrafımızda kurulan diğer merkezlere baktık, ‘yahu bu merkezi kuracağız ama bir 
süre sonra ödeneksizlikten kapatacağız herhalde” dedik. O zaman 6550 sayılı Kanun yoktu tabi. Biz o za-
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manlar ilk iş stratejik planımızı yaptık, hakikaten temel bilimleri de ihmal etmeyen ama bir kısım enerjimizi de 
sanayiye hizmet verecek şekilde sepetimizi kurguladık. Şu anda da aynı kafada gidiyoruz. Araştırmalarımızda 
hem tıbbi cihaz var, hem de ilaç. Test analiz hizmeti vermek üzere bazı işler yapıyoruz, pilot üretim tesisle-
rimiz var, temiz odalarımız var. Tıbbi cihazda da, ilaçta da Türkiye çapında bazı öncelikli yapmamız gereken 
işler ortaya çıktı artık. Üniversitelerin de yapması gerekenler ve yapabilecekleri var. Bazı üniversitelerde bu 
konuya yönelik toparlanma ve kritik kütle var. Ama üniversitelerimizi çok farklı yerlere ve farklı şekillerde 
dağıttığımız için kritik kütlenin sorun olduğu çok üniversitemiz var. Yani nerede kritik kütle varsa oradan 
başlamak lazım.” şeklinde ifade etti.

Cengizhan ÖZTÜRK, “Şu anda bizim önümüzde giden diğer ülkeleri görüyoruz, onların peşinden hani biraz 
kurbağa sıçraması gitmeye çalışmamız ilginç… Adamlar arabaya binmiş gitmişler. Bizim gitmek istediğimiz 
nokta, 90 sene önce NIH’in (Natıonal Institutes of Health, ABD) başladığı yerden, 30 sene önce başkala-
rının başladığı yerlerden başlayıp onlara yetişmek mi amacımız? Gitmek istediğimiz nokta aynı mı? Bunları 
ciddi düşünmemiz lazım… Öncelikle hedefimizi düşünmemiz lazım… Bize şu anda ilaçta ve tıbbi cihazda toz 
yutturuyorlar. Üniversite de iyi işler yapıyor ama daha çok iş yapmamız lazım. Sektörde de iyi işler yapılıyor 
ama yine onların da çok yol alması lazım… Belki bir miktar, farklı bir son noktaya, nereye gidebiliriz diye ciddi 
ciddi düşünmemiz lazım. İnsanları evinde, hastaneye gitmeden nasıl tedavi ederiz? Herkes kendi sağlığına 
nasıl sahip çıkar? Bu olayı nasıl daha iyi ekonomik olarak kurgulayabiliriz, diye öncelikle düşünmemiz la-
zım. Herkesin benim gibi bu sorunu önce genel çerçevede düşünmesi lazım ve oradan ilerlememiz lazım… 
Yalnızca sağlıkta servis sağlama tarafında hızlı gittiğimiz için, geniş çerçevede çözmemiz gereken sorunu 
hep birlikte nasıl çözeceğimiz ile ilgili acilen düşünmemiz lazım… Yoksa sağlık maliyetleri bizi batırabilir. Bu 
açıdan hızlı gitmemiz gerekiyor bazı konularda: belirli noktalarda kendini ispat etmiş ya da potansiyeli olan 
sağlıktaki mevcut araştırma merkezlerini hızla destekleyelim, sektörümüzü de akıllı politika ve teşviklerle 
destekleyelim. Önce gideni destekleyelim. Şu anda hızlı gideceksek yeterli parayı da harcamıyoruz. Şöyle 
harcamıyoruz; araştırma merkezlerine harcadığımız parayı yarımşardan kullanmaka üzere pek çok üniversi-
teye dağıtıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet ÖZTÜRK ise “Öncelikle Türkiye şu 
konuda bir karar vermek zorunda: İlaç sektö-
rü teknoloji transferi yoluyla mı, yoksa Ar-Ge 
yoluyla mı gelişmeyi istiyor? İlaç biyotekno-
lojisindeki özel sektör tercihlerine baktığım 
zaman, muhtemelen ülke koşulları nedeniyle 
teknoloji transferinin öne çıktığını görüyorum. 
Bu yaklaşım kısa vadede birtakım sorunları 
çözebilir ama uzun vadede bu yolun çok risk-
li olduğunu düşünüyorum. Neden? Örneğin 
Türkiye bu tür teknoloji transferlerini Batı’dan 
yapamıyor. Amerika’dan ya da Avrupa’dan 
yapamıyoruz, daha çok Doğu’dan, Uzakdo-
ğu’dan yapabiliyoruz. Çünkü batıdaki firma-
lar rakip olarak gördüğü Türk firmalarına ellerindeki teknolojiyi vermek istemiyor. Türkiye’nin doğusundan 
transfer edilen teknolojiler ise nispeten geri teknolojiler. Eğer biz Türkiye olarak ilaçta inovasyon yapmak 
istiyorsak, mutlaka en son teknolojileri kullanabilmeli, bunun için de kendi teknolojimizi geliştirmeliyiz. İşte bu 
nedenle mutlaka Ar-Ge yapmak zorundayız.” dedi.

Mehmet ÖZTÜRK,  “Türkiye’de Ar-Ge etkinliği iki tür üniversite biriminde yapılıyor: Bunlardan birisi anabilim 
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dalları, diğeri Uygulama ve Araştırma merkezleri ama bu iki tür yapının tüzel kişiliği yok. Ben dahil Ar-Ge mer-
kezindeki herkes rektörün görevlendirmesi ile orada yer aldık. Bu sistemde büyük bir risk var. Rektör ya da 
onun yerine geçen yeni rektör canının istediği an görevlendirmelerimizi iptal ederek kurulu bir sistemi kök-
ten değiştirebilir, daha da kötüsü yok edebilir. Sonuç olarak kurumsal kimliğin, yani tüzel kişiliğin olmaması, 
bence Türkiye’deki Ar-Ge’nin verimsizliğinin altında yatan en önemli sorun. Ar-Ge’yi başarıyla yapan ülkelere 
baktığımız zaman oradaki Ar-Ge’nin bizim tanımladığımızdan çok farklı bir kavram olduğunu görüyoruz. Biraz 
önce Harvard Üniversitesi’nden resveratrolün yaşamı uzatıcı etkisini bulan bilim insanı örnek olarak verildi. 
Bu kişi aslında resveratrolü ilaç yapmaya çalışan birisi değil. Bilimsel adı Drozofila olan meyve sineği ile çalı-
şan birisi, canlıların yaşam sürecini inceleyen bir temel bilimci. Bizde sinek incelemesi yapan birisine devlet 
zor finansman yapar. Harvard’ın Ar-Ge potansiyeli ile Türkiye’nin herhangi bir kurumunun Ar-Ge potansiyelini 
karşılaştırmak ise çok hayalci olur. Nature dergisinde, benim bilebildiğim kadarı ile Türkiye son 10 yılda bir 
tane yayın yaptıysa yapmıştır, ya da hiç yayın yapmamıştır. Biz 80 milyonluk bir ülke olarak böyle bir dergide 
on yılda bir yayın yapmaya zorlanırken, Harvard Üniversitesi’nin araştırmacıları aynı dergide neredeyse her 
ay yayın yaparlar. Ar-Ge’yi çok ciddiye almamız gerekir. Bizim gerçekten Batı’daki anlamıyla inovasyona 
dönüşen Ar-Ge yapmamız bekleniyorsa, bunun ekosisteminin yaratılması lazım. Ben ülkemde Harvard düze-
yinde Ar-Ge yapabilecek beyinlerin olduğundan eminim. Başarısızlığımızın asıl nedeni Ar-Ge ekosisteminin 
eksiklikleridir. Türkiye’nin 20 yıl boyunca uygulayacağı uzun soluklu bir Ar-Ge programı olmalı. Bu program 
entegre bir şekilde ilgili kamu kurumlarının birlikte çalışması ile hayata geçirilmeli. Aslında Türkiye’nin önünün 
çok açık olduğunu düşünüyorum. Yeter ki planlı programlı hareket edebilelim.” diye devam etti.

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanuna ilişkin görüşlerini de aktaran ÖZTÜRK, 
“Bu vesile ile sizlere 6550 sayılı Kanundan bahsetmek istiyorum. 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Des-
teklenmesine Dair Kanunun Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir yasa olduğu kanaatindeyim. 
Çünkü 6550 sayılı Kanun ile Türkiye’de ilk kez Ar-Ge yapan kamu birimleri kurumsallaşma şansını yakalı-
yorlar. Yasada kurulması öngörülen “Araştırma Altyapıları” biraz önce bahsettiğim kurumsallaşmayı sağlayan 
yapılar olarak ele alınmış ve bu yapılar özerk tüzel kişilikler halinde kurulabiliyor. Yurtdışındakilere benzer 
bir düzeyde hiçbir bürokratik zorlamanın olmadığı yapılar. Mesela devlet üniversitelerinde Ar-Ge yapmanın 
önündeki en büyük engel devlet ihale kanunumuzdur. Çünkü yurtdışında bir haftada temin edebileceğiniz 
bir araştırma reaktifini ihale kanunu nedeniyle Türkiye’de 6 ayda temin edersiniz. Böyle bir yavaşlıkla ulusla-
rarası arenada rekabete girmemiz bence gerçekten zor ve bu Kanun sayesinde bazı imtiyazlar elde edebi-
liyorsunuz.” dedi.

ÖZTÜRK, Kalkınma Bakanlığı destekleri ile İzmir’de Dokuz Eylül bünyesinde kurmuş olduğumuz İzmir Biyotıp 
ve Genom Merkezi (İBG) olarak, sağlık biyoteknolojisi konusunda uzmanlaşmayı, ağırlıklı olarak biyotekno-
lojik ilaçlar konusunda bir inovasyon merkezi olmayı hedefliyoruz. Bu merkeze yurtdışından kimi Türk, kimi 
yabancı ve çok iyi yetişmiş, kaliteli bilim insanlarını çekebildik. İlaç biyoteknolojisi alanında ülkemizdeki yetiş-
miş insan sayısı aşırı yetersiz ama yurtdışında çok sayıda Türk araştırmacımız var. Sadece Boston bölgesinde 
sağlık biyoteknolojisinde çalışan 500’e yakın Türk var. Bunları Türkiye’ye getirmemiz lazım. Sözlerimi tamam-
lamadan önce bir konunun daha altını çizmek isterim: bizde genellikle yerli olarak geliştirilen teknolojik ürün-
lere ruhsat ya da satış izni almak zordur. Bizim kurumlarımız ilk kez Türkiye’de ruhsatlanacak bir ilaca, 
ya da bir tanı kitine güvenmezler. Ama aynı ilaç ya da tanı kiti yurtdışında, hele hele AB veya ABD’de 
ruhsatlı ise buna daha çok güveniriz. Türkiye’de geliştirilip Sağlık Bakanlığı’mızdan satış izni ya da 
ruhsat almış orijinal yerli ürünlerimiz yoktur, varsa da bunlar sayıca çok azdır. Kendi ürünlerimizi bu ülkede 
ruhsatlayamaz, yasal olarak pazarlayamaz isek inovasyonu nasıl yapacağız o zaman?” şeklinde konuştu.
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Bu oturumda, enerji Alanında İşbirliğine Dayalı 
Ar-Ge Yaklaşımı konuşuldu

Moderatör:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah TANCAN

Konuşmacılar: 
• Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü (YEGM) Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN
• Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL
• Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet ERTÜRK
• ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Müdürü Prof. Dr. Raşit TURAN 
• General Elektrik GE Global Büyüme ve Operasyonlar İnovasyon Lideri Ussal ŞAHBAZ 

5.8. Oturum: Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Abdullah TANCAN moderatörlü-
ğünde düzenlenen ‘Enerji Alanında İşbirliği-
ne Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı’ başlıklı panelde 
enerji sektörü Ar-Ge kapsamında değerlen-
dirildi. 

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet ERTÜRK, 
“Ar-Ge faaliyetleri, aslında piyasa düzenleyi-
ci kurum olan EPDK’nın alanına girmeyen bir 
konu gibi görünebilir. Normalde böyle olmak-
la birlikte, belirli ihtiyaçlardan dolayı, sektör-
de oluşan ya da oluşmayan Ar-Ge kültürün-
den dolayı böyle bir yola girmiş olduk. 2011 

yılında Ar-Ge alanında yapılan düzenleme ile elektrik dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamalarında dikkate 
alınmak üzere işletme giderinin yüzde 1’ine tekabül eden bir bütçeyi dağıtım şirketlerine Ar-Ge çalışmaların-
da kullanılmak üzere vermek istiyoruz. Aynı zamanda bu bütçenin kullanılmaması durumunda, kullanılmayan 
kısmı şirketlerden geri alacak bir düzenleme ile biz de Ar-Ge dünyasına kendi çapımızda küçük bir katkı 
sağlamış olduk. Lakin sonuç istediğimiz şekilde olmadı ve istediğimiz Ar-Ge kültürü sektörel anlamda oluş-
madı. Bu sebeple, bu bütçelerin doğru şekilde kullanılabilmesi, doğru şekilde değere dönüşebilmesi, ürüne 
dönüşebilmesi adına TÜBİTAK ile görüşmeler yaptık ve hizmet alımı yolu ile bu bütçelerin kullanılmasını 
sağlamaya çalıştık. Kendimiz bir komisyon oluşturduk ve komisyon marifetiyle bu işleri yönetelim, yürütelim 
noktasına geldik ve 2013 yılında da buna ilişkin usul esaslarda düzenleme yaptık. Bu usul esaslar, şirketlerin 
söz konusu Ar-Ge bütçelerini nasıl kullanacakları, nasıl projelendirecekleri, nasıl takip edeceklerini çok kısa, 
çok temel ilkeler halinde içeren bir düzenleme oldu. Bu düzenlemenin felsefesi; şirketleri Ar-Ge kültürüne 
yaklaştırmak, böyle bir yapıyı bu şirketlerde oluşturabilmek… Şirketlerin yeni ürün, yeni icat yapmaktan ziya-
de pilot uygulamalar, yurt dışında uygulanmış başarılı süreçler, sistem ya da ürünleri Türkiye’de geliştirmek 
çerçevesinde bütçelerini kullanmalarını öngördük. Bu şirketlerin inovasyon ve işbirliği ile daha verimli, daha 
düşük maliyetli, daha kaliteli hizmet sunabilecek teknolojide yaşanan gelişmeleri kendilerine entegre edebi-
lecek yapılara kavuşması gerek. Temel yaklaşımımız buydu.” dedi.

Proje başvurularına ilişkin bilgiler aktaran ER-
TÜRK, “Hem doğalgaz hem elektrik şirketle-
rinden Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yıl-
da iki kez başvuru alıyoruz. Gelen başvurular 
ilk incelemeden geçiyor ve akabinde şirket-
ler davet ediliyor.  Proje sahibi şirket -dağıtım 
şirketi- proje ile ilgili değerlendirme toplantısı 
yapmak üzere akademisyenleri ya da konuy-
la ilgili başka şirketleri davet ediyor. Burada 
herhangi bir sınırlamamız yok, tamamı ile da-
ğıtım şirketinin inisiyatifinde ya da birkaç da-
ğıtım şirketi bir araya gelebilir. Örneğin sayaç 
konusunda bir çalışma yapmaları durumunda 
bir sayaç şirketi ile çok rahat bu çalışmayı yü-
rütebilirler, bu konuda portföy oldukça geniş. 
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2016 fiyatları ile 2011-2015 dönemi için elektrikte Türkiye genelinde 145 milyon TL’lik Ar-Ge bütçesi öngö-
rülmüştür. Elektrik alanında kabul edilen projeler çerçevesinde kullanılan bütçe 90 milyon TL seviyesinde.” 
diye belirtti.

Türkiye’de 21 elektrik dağıtım şirketi bulunan 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER 
Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL, “EPDK,  2010 
yılında bu düzenlemeyi yapıp 2011-2015 yılı 
için bir bütçe ayırdığında düzenleyici kurum 
üzerinden inovasyon ya da Ar-Ge destekleri 
dünyada benim bildiğim kadarı ile ilk olmuş-
tu. Almanya’ya baktığımızda proje fonlama ile 
kurumsal fonlamanın ayrıldığını, ama farklı ba-
kanlıklarda yine uygulamalı ve temel Ar-Ge’ye 
yönelik destek süreçleri olduğunu, bu destek 
bütçelerinin bizlerle kıyaslandığında yüksek 
düzeyde olduğunu görüyoruz. Fransa’da ise 
devletin ağırlığını görüyoruz, fonlanan kuru-
luşlar ağırlıklı olarak devlet araştırma merkez-
leri. Dağıtım şirketlerinin inovasyon süreçleri ile ilgili olsun, Ar-Ge kültürü ile ilgili olsun 2010 yılı başında hiçbir 
deneyimleri yoktu. Bugün EPDK’nın bu süreçlerde kendi projelerinde elde ettiği başarıda en önemli şey şu 
ki; bugün elektrik dağıtım şirketlerinin yarısından fazlası TÜBİTAK Ar-Ge projelerine teklif verebilecek 
şekilde bu süreçlerde deneyim kazandı. İçeride Ar-Ge birimleri oluştu, Ar-Ge yöneticileri oluştu. Daha 
da önemlisi Horizon 2020 kapsamında 34 şirketimizin konsorsiyumlar altında dahil oldukları Ar-Ge projeleri 
ortaya çıktı. Yani EPDK’nın tohumları filizlendi. Geçtiğimiz beş yıl boyunca dağıtım şirketlerinde bu kültür dö-
nüşümüne tanıklık ettik ve artık daha da büyümemiz gerekiyor. Sadece EPDK’ya sunulan projeler, orada elde 
edilen başarılar anlamında değil, farklı Ar-Ge kaynaklarına başvurarak bunlardan yararlanma anlamında da 
ekosistemi daha da güçlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

YÜKSEL, “Ar-Ge’nin ticarileştirilmesine yönelik özel bir program, destek programı var, bizlere ışık tutması 
açısından biraz İleri Araştırma Projeleri Ajansı – Enerji  (Advanced Research Projects Agency-Energy:AR-
PA-E)’ye değineceğim. ARPA-E, enerji alanında ileri araştırma programları yapılması amacıyla oluşturuldu. 
Burada amaç, ticarileştirmeye yönelik ileri düzeyde araştırma kültürü ve birikimi gerektiren konularda, ticari-
leştirme sürecine destek olmak. Bu süreçte ciddi anlamda kaynak aktarılıyor. Know-how transferi anlamında 
“teknolojik market” diye bir başlığı da var. Ajansın “Bilgilendir, Tanıştır ve Destekle” diye üç misyonu var. Bu 
süreçlerde Ar-Ge projesi yürüten ekipler, piyasa, ilişkiler ve özellikle finansman konularında başka gruplarla 
tanışılmasına yardımcı oluyor. Örneğin enerji depolama çok önemli başlıklardan biri olarak seçilmiş ve ciddi 
miktarda kaynak tahsis edilmiş durumda… Dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan birisi Ajans tarafından 
yüzde 50’yi aşmayan oranda hibeler veriliyor. Yani Ajans, Ar-Ge projesi veya ticarileştirme süreçlerinin ancak 
yüzde 50’sine kadar destek oluyor. Geri kalanını özel sektörün muhakkak bir şekilde finanse etmesini isti-
yor. Ne yazık ki bizde finansman kaynaklarını bu kadar kolay çeşitlendirmek araştırmacılar için çok mümkün 
olmuyor.” dedi.

ELDER olarak bugüne kadar 3 adet Ar-Ge Çalıştayı düzenlediklerini söyleyen YÜKSEL, “Üniversiteleri ve 
özel sektörü davet ettik. 2013 yılında yaptığımız Ar-Ge Çalıştayı’nda 200’e yakın farklı kurumumuzdan, üni-
versitelerden ve özel şirketlerden 500’ün üzerinde katılımcı vardı. Elektrik Dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duydu-
ğu Ar-Ge konularını TÜBİTAK başlığı altında değil EPDK’nın fonları, yani kuralları altında değerlendirmeye ça-
lıştık. Aslında uluslararası düzeyde var olan bilgiyi dağıtım sektöründe nasıl faydaya dönüştürebiliriz, bunun 
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arayışı içindeyiz. Yeni bir bilgi üretmekten ziyade var olan bilgiyi kullanarak faydaya dönüştürebiliriz, bunun 
cevabını arıyoruz. Bu sene Ekim ayında Enerji Uzmanları Derneği ile birlikte dördüncü Ar-Ge Çalıştayımızı 
yapmayı arzu ediyoruz. Amacımız üniversitelerin, özel sektörün dağıtım sektörü ile ilgilenen bölümünü ve 
dağıtım şirketlerini bir araya getirerek EPDK’nın 2018 Ocak ayında açacağı yeni Ar-Ge dilimi için ortak proje 
sunabilecekleri bir ortam yaratmak. Yani ağırlıklı olarak işbirliği konuşuluyor, bir araya gelme ile ilgili ortam 
yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Ar-Ge’nin hayatın her alanında yer aldığını 
çünkü çok fazla değişim yaşandığını söy-
leyen YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN, 
“Dünya nüfusu 7 milyar ve 2050’de 9,5 mil-
yarlık bir dünyada yaşıyor olacağız. Dünyada 
1,2 milyar insan henüz daha elektrikle tanış-
mış değil. 1 milyar binek araç var ve 2050 yı-
lına geldiğimizde bu sayı 2 milyar seviyesine 
ulaşıyor olacak. Epidemik hastalıklar artıyor, 
nüfus yaşlanıyor, teknoloji değişiyor. Aslında 
Ar-Ge hayatımızın her tarafında, çünkü çok 
hızlı bir değişim var. Yenilenebilir enerji ino-
vasyon açısından önemli bir örnek ve gide-
rek yaygınlaşıyor. Yapılan birçok uluslararası 
analizler, enerji ve enerji ile ilgili konuların 

ülkelerin rekabet gücü açısından en önemli başlıklardan birisi olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’ye baktığı-
mızda ise 2015 yılı itibariyle nüfusumuz 80 Milyon ve yıllık yüzde 3-4 civarında bir ekonomik büyümemiz var. 
Ancak, enerjide yüzde 75,9 dışa bağımlıyız. 2012-2030 yılları arasında öngörülen enerjide yatırım miktarı 
225 ile 280 milyar dolar. Bu nedenle enerjide arz güvenliğinin sağlanması çok önemli. Milli Enerji ve 
Maden Politikası’nın üç temel sac ayağını oluşturan hususların biri arz güvenliği, biri öngörülebilir piya-
sa, diğeri ise yerlileşme...” dedi.

CAN, “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği bu noktada yerlileşme ve arz güvenliği açısından önemli bir 
misyon üstleniyor. Bunlar bizim yerli kaynaklarımız ama üretim, tesisi ve yatırım itibarıyla ve teknoloji ile de 
yerli olması gerekiyor. Yani bu üç yerlilik gereğini sağlama noktasında da Ar-Ge olanaklarını net olarak orta-
ya koymamız gerekiyor. Yenilenebilir enerjide güneşte, rüzgârda IRENA’nın (Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı) yapmış olduğu projeksiyonlara bakacak olursak; 2005-2015 yılları arasında teknolojinin geliştiğini ve 
yatırım maliyetlerinin yüzde 80 civarında düşmüş olduğunu görüyoruz. 2015-2025 yılındaki 10 yıllık projek-
siyonlarda da güneşte yüzde 59, rüzgârda yüzde 35 maliyetlerin ayrıca düşeceğini ortaya koyuyor. Bakan-
lığımızın bu perspektifle, yerlileşmeyi merkeze alan yaklaşımla Ar-Ge çalışmaları, inovasyon ve diğer yerli 
üretim faaliyetleri üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu çalışmalardan birisi geçtiğimiz aylarda hayata geçti.  
YEKA- Yenilenebilir Enerji Kaynak alanları modeli olarak 1000 Megawatt’lık Konya Karapınar’da bir yarışma-
mız oldu. Karapınar’da 10 yıl boyunca 10 milyon dolarlık bir Ar-Ge bütçesi ortaya kondu. Bu Ar-Ge mer-
kezinde 100 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdamı ve bunun yüzde 80’inin yerli teknik personel olma 
şartı var.  Bu Ar-Ge projelerinde 3. taraf kurum ve kuruluşlarla üniversitelerimizle, araştırma kurumlarımıza 
“None-conflict of interest” olmak üzere, yani bir rekabet çelişkisi olmamak kaydıyla -bizim tercihimiz değil 
muhtemelen yarışmayı kazanan tercihi olacaktır- Ar-Ge yapmasını ve bir Ar-Ge merkezi kurmasını istiyoruz. 
Sözleşme tarihinden itibaren 21 ay içinde Ar-Ge merkezi kurulacak ve burada çalışmalarını 10 yıl boyunca 
yürütecek.” diye konuştu.

“Diğer taraftan rüzgârla ilgili yine yerli üretim ve Ar-Ge odaklı olmak üzere YEKA çalışmamız devam ediyor. 
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Yenilenebilir ve verimli enerji açısından baktığımızda teknik altyapılar hızlıca olgunlaşıyor. Bununla birlikte 
gelişim alanı olarak; finansman ve Ar-Ge süreç yönetimi ve disiplinli yetkinlikleri açısından da değerlendirdi-
ğimizde Ar-Ge kültürünün, halen yeterince oluşturulamadığını görüyorum.” diyen CAN, “Türkiye, enerjide 
sadece kaynaklarını etkili olarak kullanan değil, aynı zamanda Ar-Ge’sini yapabilen, teknolojisini üre-
tebilen ve bu teknoloji içinde de bölgesine hitap edebilen bir ülke olmak istiyor. Avrupa’nın yenilenebilir 
enerjideki pazar liderliği son yıllarda Hindistan ve Çin’e doğru kaymış durumda, diğer yandan yükselen trend 
ise MENA olacak. Yenilenebilir enerji çabalarına ek olarak, enerji verimliliği noktasında da yoğun çalışmaları-
mız var. Enerji verimliliği kapsamında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlıyoruz,  içinde tarımda 6 adet 
eylem, ulaşımda 9 eylem, sanayide 7 eylem, yatay önlemlerde 11 eylem, enerji verimliliği ve enerji üretim, 
iletim ve dağıtımlarında 10 eylem, bina ve hizmetler başlığında 12 olmak üzere toplamda 55 eylemle enerji 
verimliliğimizi 2023 yılına geldiğimizde yaklaşık 24milyon ton eşdeğer petrol azaltma noktasında faaliyetleri-
mizi hazırlamış durumdayız.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de en çok Ar-Ge yapılması gereken 
alanın enerji olmasına rağmen en az yapılan 
alan olduğuna dikkat çeken ODTÜ GÜNAM 
Müdürü Prof. Dr. Raşit TURAN, “Enerji alanın-
da şöyle bir baktığımız zaman yenilenebilir 
enerji başlığı altında güneş, rüzgar, biyoter-
mal, biyoyakıt bunların hepsi Ar-Ge yoğun, 
Ar-Ge içeriği oldukça fazla teknolojiler ve ge-
lişmeye muhtaç teknolojiler.  Fosil yakıtlara 
geçtiğimiz zaman kömür doğalgaz ve petrol 
var ve temiz yakma, daha verimli kullanma 
teknolojilerini geliştirmemiz gerekiyor. Dola-
yısıyla fosil yakıtlarda da ciddi bir Ar-Ge ihti-
yacı söz konusu. Enerji depolama en önemli 
konulardan biri. Özellikle güneş enerjisinin 
yaygınlaşması alanında en önemli konulardan bir tanesi ve bu konuda henüz dünyada da enerji depolama 
konusu çözülebilmiş değil. Dolayısıyla toplam resme baktığımız zaman enerji alanındaki Ar-Ge ihtiyacı çok 
açık ama organize olmuş koordine bir Ar-Ge faaliyetinden bahsetmek mümkün değil.  Burada önümüzde bir 
örnek var; Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve savunma alanındaki Ar-Ge konusu. Türkiye’de Ar-Ge deyince 
genellikle son 20 yılda en fazla bakılan sektör savunma sanayisi ve çok başarılı örnekler var. Burada asıl 
noktaya geleceğim. Enerji Bakanlığımızın Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nı örnek alarak enerji alanında bir 
inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Bunu tartışmamız gerek. Belki de enerjiyi yönlendiren ve fonlayan 
bir kurumsal yapılanma yönünde bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

GÜNAM hakkında bilgi veren TURAN, “Güneş enerjisi araştırma merkezi Kalkınma Bakanlığı desteği ile 2009 
yılının Ocak ayında resmi olarak kuruldu. Aslında bizim çalışmalarımız 70’li yıllara kadar gidiyor ve Türkiye’de 
ilk güneş evi üniversitemizde 1975 yılında kurulmuştur. GÜNAM’ın temel misyonu üniversitemizin misyonuna 
uygun olarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek teknolojileri geliştirmektir.  Çok spesifik bir misyo-
na odaklanmış durumdayız, yani biz güneşin basit kullanımı ile fazlaca ilgilenmedik. 2009 yılında bunu kur-
duğumuz zaman güneş enerjisinde inanç neredeyse sıfıra yakındı tüm Türkiye’de…  Çok da haksız değillerdi. 
Çünkü çok pahalıydı. Bir tane güneş paneli ya da güneş hücresinden böyle büyük santrallerin yapılabileceği 
ve bunun gerçekten bir alternatif enerji olabileceğine dair inanç yoktu. Bu sayede kırılım olabilecek alan-
ları gördüğümüzü düşünüyorum. Böyle bir misyonla dünyanın en iyisi olmak bölgenin değil Türkiye’nin 
değil,  dünyanın en iyi araştırma merkezi haline dönüşmek gibi bir misyon daha ortaya koyduk. İyi bir 



90

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI SONUÇ RAPORU > 3-4 MAYIS 2017

altyapı kuruldu, şu anda güneş hücrelerini üretebilen yegane kurum Türkiye’de biziz. Hücrenin başından 
sonuna kadar panellerde kullanılan hücrenin üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Biraz daha kapasitenizi artırabi-
leceğiz, biraz daha demostrasyon içerikli, dağıtım derneklerine belki duyurulur,  demonstrasyon nitelikli pro-
jeler de yapabilir hale geleceğiz. Sadece küçük bir hücre üretmek biçiminde değil. Ar-Ge ne kadar gerekli?  
Bu işin özünde Ar-Ge var.  Ar-Ge’niz yoksa güneş teknolojisi yapamazsınız bu çok net.  Türkiye’de 20’ye 
yakın belki 20’yi aşkın panel üreticisi var. Bu panel üretimi hücreleri dışarıdan Çin’den Tayvan’dan alıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

TURAN, “Ar-Ge altyapımız yeterli mi? Ya da fiziksel altyapı yeterli mi? Son yıllarda Türkiye’de muazzam bir 
Ar-Ge yatırımı yapıldı. Gerçekten GÜNAM için Kalkınma Bakanlığı’nın burada büyük desteği var, çok ciddi 
oranda Ar-Ge yatırımı var. Ancak dünya ile bir karşılaştıralım durum nedir? Biz kurulduğumuz gün Singa-
pur’da Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi kuruldu. İsmi SERIS. Aşağı yukarı aynı zamanda kuruldu, 40 Milyon 
Dolar harcandı SERIS’e… Bize harcanan para bunun aşağı yukarı dörtte biri kadar. Yani çok önemli bir destek 
sağlandı. Ancak bu olması gerekenin altında. Fiziksel altyapımız henüz yeterli değil, iyi bir noktadayız. Ama 
yeterli değil. Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü dünyanın en önemli güneş enerjisi ve toplam 1000 kişi çalı-
şıyor. Bizim GÜNAM’da öğrenciler dahi çalışan sayımız 100, bu Türkiye için iyi bir rakam ama Fraunhofer’da 
1000 kişi çalışıyor ve Almanya’da bu enstitü gibi başka yerler de var.” dedi.

YEKA projesine de değinen TURAN, “YEKA Türkiye için çok olumlu çok güzel bir proje, burada Türkiye’de 1 
Gigawatlık, 1000 Megawattlık bir güneş enerjisi santrali kurulması bizi müthiş mutlu ediyor. Türkiye’de güneş 
enerjisinin ana ve önemli enerji kaynaklarından birisi haline getirecek bir şey, buna kuşku yok. Ancak YE-
KA’da  şöyle bir sorun var. YEKA’yı bir yabancı şirket ve bir yerli ortak Ar-Ge ve üretimini yapacak. O noktada 
bizim mutlaka çok dikkatli olmamız gerekiyor Ar-Ge sonucunda ortaya çıkacak ürün gerçekten yerli bir ürün 
milli bir ürün olacak mı sorun bu? Hanwha Q Cells ile Kalyoncu Grup’un üreteceği hücreler yerli olacağı kesin 
ama milli bir ürün, bize ait bir marka bir Türk markası olacak mı?  Onda şüphelerim var. Teknik şartnameler 
yoluyla o süreci yönetmemiz gerekiyor, ayrıca Bakanlığımızın Yönetim Kurulu sürecini de yakından yönet-
mesi gerekiyor. Bu sayede orada yapılacak Ar-Ge faaliyetinin yerli ve milli ürüne doğru gitmesi sağlanabilir.” 
şeklinde sözlerine son verdi

Savunma sanayi-enerji sektörü karşılaştırma-
sına katılmadığını söyleyen GE Global Büyü-
me ve operasyonlar İnovasyon Lideri Ussal 
ŞAHBAZ, “Savunma sanayiinde diğer sektör 
arasında şöyle yapısal bir fark var; savunma 
sanayinde devlet doğrudan alıcı durumun-
da, dolayısıyla elindeki araç sayısı çok. Enerji 
sektöründe ise dolaylı alıcı, dolayısıyla enerji 
sektöründe kullanılan araçların daha sofistike 
olması gerekiyor. Daha kompleks sistemler 
çalıştırmasına rağmen, enerji sektörünün 
savunma sanayiine göre kamu politikası 
geliştirme anlamında daha inovatif yakla-
şımlar sergilediğini düşünüyorum. Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı rahmetli Özal za-

manında kurulmuştur. Demek ki 30 yılı geçiyor. Bugüne kadar milli vakıf şirketlerimiz dışında çok az 
şirket çıkarabildi. Oradan çıkan kaç tane spin-off var? Bu vakıf şirketlerinin çevresindeki ekosistem ye-
teri kadar güçlenemedi. Savunma sanayiinden gelişip sivil alana yayılan uygulamalar sınırlı kaldı. Yakın 
zamana kadar biliyorsunuz vakıf şirketlerimiz kendi çalışanlarının dışarıda iş kurmalarına bile çeşitli engeller 
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çıkarıyorlardı onlarla iş yapmıyorlardı. ABD’de bütün bir Silikon Vadisi aslında savunma sanayi projeleri ile 
kuruldu, biz onu henüz kuramadık. Enerji tarafında ise bence çok daha inovatif şeyler yapılıyor.  Gerek enerji 
dağıtımında EPDK’nın getirdiği kural, gerek YEKA’larda getirilen açık inovasyon kuralı bence kendi başına 
inovasyonun en önde gideni. Çünkü ilk defa ekosistem oluşturmaya yönelik harcamalar destekleniyor. De-
niyor ki büyük şirketler üniversitedeki çalışmaları, yeni girişim şirketlerini fonlasınlar. Daha önemlisi normalde 
bürokratik bir sistemden çok fazla beklenmeyecek bir şekilde EPDK bunu Türkiye’deki mevcut Ar-Ge regü-
lasyonlarının dışında, ben kendim bir kurul kuruyorum ve risk alıyorum diyor.” diye belirtti.

ŞAHBAZ, “Türkiye’de mevzuatta aslında açık inovasyonun tanımı yok. Bakanlık, ilk defa ben tanımlıyorum di-
yor, bir risk alıyorum, politika inovasyonu yapıyorum diyor. Açık inovasyonu becerebilirsek ve bunun denetim 
mekanizmalarını yerleştirebilirsek sonra sağlık ve savunma sanayi de yapar. Bence savunma sanayi buradan 
bazı şeyler öğrenecek. Bunu bir not edeyim 10 yıl sonra bir daha buluşursak savunma sanayi YEKA’daki 
açık inovasyondan, EPDK’nın  kurallarından öğrenmişti diye burada inşallah konuşuruz.” dedi. 

Endüstri 4.0 ile Ar-Ge bakış açısının değiştiğini vurgulayan ŞAHBAZ, “Eskiden dünyada büyük şirketler neler 
yapıyordu; biz Ar-Ge merkezi kuralım, binlerce araştırmacı çalıştıralım, buluşlar yapalım, bunları ticarileştire-
lim, üniversitelerle çalışalım ve bu işten para kazanalım. Çok da güzel bu düzen yürüyordu. En başta benim 
mensubu olduğum General Elektrik şirketi, bizim 2500 kişinin hepsi doktoralı istihdam edildi, dünyada 7 
tane büyük Ar-Ge merkezimiz var. Bunun yanında küçük Ar-Ge merkezlerimiz var. Türkiye’de de iki tane var 
mesela, biri havacılık üzerine, diğeri de trafo fabrikamızın içinde. Buralarda 500 mühendis Ar-Ge faaliyeti 
yürütüyor. Büyük şirketler büyük Ar-Ge merkezleri ve başladığında spesifik bir müşteri ile ticarileştirme amacı 
olmayan Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Daha sonra buradan ticarileştirilebilecek ürünler çıkıyor. Şimdi şöyle 
bir şey oldu; Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte ürünlerle piyasa arasındaki süre çok kısaldı. Özellikle bu-
gün dijitalleşme sürecinde yaptığımız ürünü hemen piyasaya çıkarmamız gerekiyor. Siz çıkarmazsanız 
başka birisi çıkarıyor ya da sizin araştırmacınız ayrılıp kendisi şirket kurup çıkarabiliyor. Böyle olunca bu 
kapalı sistem işlememeye başladı. Şirketler ne yaptı? Akıl akıldan üstündür, dünyadaki en akıllı adamları ben 
çalıştıramıyorum, mutlaka dışarıda benden daha akıllı adamlar var, gideyim oralara bakayım demeye başladı. 
Startup’lara yatırım yapmaya başladılar. Sonra onları satın aldılar, bir yandan kendi içlerindeki bazı projeleri 
baktılar kendi içlerinde yürümüyor, yürümeyen işleri şirket dışına çıkarmaya başladılar, biliyorsunuz politikalar 
birçok şirkette devletten daha katı. Yavaş yavaş kapalı inovasyonlar küçülüyor, açık tarafı büyüyor. Dolayısıyla 
bu trendi yakalayabilmek son derece önemli.” dedi.

ŞAHBAZ, “Enerjide açık inovasyon ile Türkiye’deki somut sorunları nasıl çözüyoruz, bir örnek vermek istiyo-
rum. Bizim Teknopark İstanbul’da inovasyon merkezimiz var ve Teknopark İstanbul’da HayperCFD isminde 
bir girişim şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Erken aşama bir ekip. Bu arkadaşlar şöyle bir mesele tespit ettiler: 
Biliyorsunuz rüzgar enerjisinde yarınki enerji üretimini tahmin edebilmek son derece önemli. Yanlış tahmin 
ederseniz ikincil piyasadan alım yapmanız gerekiyor ve maliyetleriniz artıyor. Piyasada bunu yapan birçok 
yazılım var ama bu yazılımların hepsi rüzgar enerjisinin geliştiği ülkelere ve coğrafik şartlara göre yapılmış. 
Kuzey Avrupa ve Amerika büyük ovalar, hakim bir rüzgar var ve orada, o rüzgar esiyor tüm tribünler dönüyor.  
Bizim coğrafyamızda tribünün biri tepede, biri vadide, hepsinin rüzgarı birbirinden farklı. Bu arkadaşlar bir 
akışkanlar dinamiğin algoritması geliştiriyorlar, mevcut tahmin algoritmasının önüne eklenecek ve GE’nin ge-
liştirdiği Predix üzerinde bu arkadaşların algoritması, elektrik üretim tahmini algoritmasıyla beraber çalışacak. 
Bu çözüm ile Türkiye’deki rüzgar enerjisindeki tahminlerin rafineriliği artacak. Tabi daha sonra başlayacak, 
benzer coğrafyalarda İspanya’da, Portekiz’de, İtalya’da hepsi Akdeniz coğrafyası, engebeli yerler, aynı çö-
zümü uygulamak mümkün olacak. Yerel meseleleri çözen ve büyük şirketlerin küçük girişim şirketleriyle 
beraber çalışarak geliştirdiği çözümlerin önümüzdeki dönemde Ar-Ge işbirliklerinin esası olacağını dü-
şünüyorum. Doğru ve kendisi de inovatif kamu politikalarıyla desteklendiği sürece böyle işbirliklerini 
hızla geliştirebiliriz.” diye konuştu. 
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Ar-Ge ekosisteminde en küçük 
işbirlikleri bile çok değerli

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarının kapanışında konuşan Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd DÜZYOL 
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, yerlileşme ve millileşme konularının 
önemine değinerek, etkinlikte Ar-Ge ekosisteminin paydaşları olan kamu, özel sektör ve üniversiteleri buluş-
turma konusunda önemli bir adım atıldığını dile getirdiler. İşbirliği adına yapılan tüm çalışmaların ekosistemin 
bütününde önem arz ettiğine değinen Müsteşarlar, 
“işbirliği noktasında en küçük projelerin, en küçük 
işbirliklerinin bile ekosistemi bir bütün olarak dü-
şündüğünüzde yapbozun bir parçası gibi büyük 
değeri vardır” şeklinde ortak mesaj verdi. 

Amaçlarının kamu ile sektör temsilcileri, üniversi-
te temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ile bir araya 
gelip birbirlerinin sesini duymak olduğunu ifade 
eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, “Özellikle Türkiye’nin 
öncelikle sektörleri olarak tanımlanmış olduğumuz 
kalkınma planında tamamlamış olduğumuz sek-
törlerle ilgili Ar-Ge ve işbirliklerinin yapılması nok-
tasında paydaşlar görüşlerini ifade ettiler. Kendi 
payıma bir iki panel hariç hepsine katıldım. Katıl-
madıklarımın da raporunu aldım. Dolayısıyla Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz ne yaptık, 
ne yapıyoruz, nerelerde eksiklik yaptık, neler yap-
mamız gerekir? Bununla ilgili epey not aldık. Bu 
noktaları ilgili Genel Müdürlüğümüz, Bilim Teknoloji 
Genel Müdürlüğü’nün vasıtası ile gözden geçire-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Ersan ASLAN:

“Üniversite, kamu ve sektör 
 üçlüsünün ilişkilerini ve  
 işbirliklerini de ne kadar çok 
 arttırırsak o kadar önemli bir 
 sonuç çıkacaktır”
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ceğiz, kendimizi bir kontrol edeceğiz. Eylül-Ekim aylarında yapacağımız etkinlikte bunlar da bize ışık tuta-
cak. Dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabi bu tip etkinlikleri yaparken 
aslında üniversite, kamu ve sektör üçlüsünün ilişkilerini ve işbirliklerini de ne kadar çok arttırırsak, ne kadar 
birbirimizin gözünün içine bakarsak, birbirimize ne kadar çok dokunursak buradan gerçekten o kadar önemli 
bir sonuç çıkacaktır. Herkesin yaptığı çalışma kendi içinde değerli olduğu kadar birlikte değerlendirmeye 
almak da çok önemli.” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri için çalışmaya başla-
dıklarını ve yüksek refah seviyesi ile yüksek katma 
değerli ürün üretme konusundaki kararın verilmiş 
olduğunu ifade eden Kalkınma Bakanlığı Müs-
teşarı Cüneyd DÜZYOL ise “2 trilyon dolarlık bir 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 500 milyar doları aşan ve 
içinde özellikle yüksek teknoloji içeren bir ihracat, 
GSYH içindeki payı yüzde 3’lere çıkmış bir Ar-Ge 
harcaması, keza bunların getireceği istihdam ve di-
ğer refah göstergeleri bizim 2023 için olmazsa ol-
mazlarımız” şeklinde konuştu.

2023 için çalışmaya başladıklarını ve yüksek re-
fah seviyesi ile yüksek katma değerli ürün üretme 
konusundaki kararın verilmiş olduğunu ifade eden 
DÜZYOL, ekosistemin başarılı şekilde işlemesi için 
gerekli olan “siyasi irade, mevzuat, hukuki altya-
pı, kurumsallaşma” gibi konularda anlamlı bir yol 
alındığını belirterek şunları söyledi: “Kalkınma Ba-
kanlığının öncülüğünde hepinizin de katkıları ile 
hazırladığımız 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun 2014’den beri yürür-
lüktedir. Şu anda ilk uygulama kapsamında akredite 
edeceğimiz üniversiteleri seçme aşamasındayız. 
Çok liberal bir kanun, bütün dünyayı inceledik. Eğer 

bunu gerçekten hayata geçirebilirsek, Ar-Ge ekosistemine altyapı bağlamında önemli bir destek sağlana-
cak. Araştırma merkezlerimizin profesyonel insan çalıştırması, yüksek ücretler verebilmesi, 7 gün 24 saat 
çalıştırılabilmesi, şirket kurabilmesi, ortak olabilmesi gibi aklınıza gelebilecek birçok yenilikleri getiriyor. Yani 
mevzuat altyapısı bağlamında açıkçası çok fazla eksikliğimizin olduğunu düşünmüyorum. Kurumsallaşma 
konusuna da değinmek isterim. Kurumlarımız var TÜBİTAK’ımız var, Bakanlıklarımız var. İlk gün gördünüz 
İcracı Bakanlıklarımız Müsteşarlar düzeyinde etkinliğe katılarak kendi ekosistemlerini kendi sektörleri ile ilgili 
oluşturma yönündeki iradelerini bu anlamda göstermiş oldular. Kurumsallaşma bağlamında tabii ki bir kısım 
sıkıntılarımız yok değil. Bu yeni sisteme göre kuruluşlar da gelişecek. TÜBİTAK’ın yapılandırılması konusunda 
gelişmeler var. Kendi kurumsal yapılanmalarını tamamlayacaklar ve ekosistemi daha iyi yönetebilmek adına 
adımlar atılacak.” dedi.

DÜZYOL, “Altyapı dediğimizde fiziksel alt yapısından bahsediyorum. Tüm paydaşlar, oyuncular bu altyapı 
üzerinde oynayacaklar. Bu, oyunun oynanması için sahanın gereksinimi gibi bir şey. Gerek Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın destekleri gerek Kalkınma Bakanlığının destekleri gerekse özel sektörümüz olsun, 
kendi imkanları doğrultusunda önemli altyapılar oluştu. Bir taraftan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, diğer 
taraftan daha profesyonel kritik kütleye ulaşmış bir kısım üniversitelerimiz içinde tematik ve ulusal anlamda 

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Cüneyd DÜZYOL:

“2023 için olmazsa 
 olmazlarımız; 2 trilyon dolarlık 
 bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla… 
 500 milyar doları aşan bir 
 ihracat… Hasıla içindeki payı 
 yüzde 3’lere çıkmış bir 
 Ar-Ge harcaması…”
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daha büyük işler yapabilecek, uzmanlaşacağımız Araştırma Merkezlerini teşvik ettik. Yani altyapı konusunda 
da önemli bir aşamadayız. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey bir tarafta oluşturduğumuz altyapıların yine 
6550 sayılı kanunla sürdürülebilir hale gelmesidir. Uluslararası çalışmalar bir taraftan yürürken bir taraftan da 
eksik altyapılarımız var. Bunları sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Teçhizat eksiklerimiz var. Bu konuda kat-
kılarınızı bekliyoruz. Özellikle mevcut altyapılardaki kabiliyetler, neler var, neler yok, teçhizat kapasitesi nedir, 
kabiliyeti nedir, askeri tabirle imkan ve kabiliyetler nedir, bunları biz bir kitapçıkta toplamaya çalıştık. Özel 
sektörü de buna dahil ettiğimizde açıkçası üç aşağı beş yukarı Türkiye’deki tüm envanteri çıkarmış olacağız. 
Bu envanter işbirliği ve birbirimizi tanımamız açısından gereklidir. Altyapıdaki eksikleri gidermeye devam 
edeceğiz. Bize sadece hangi üniversitede, hangi alanda, hangi yapıda, ne tür bir altyapı ve teçhizat 
eksikliğimiz var, bunu gösterin. Buradaki boşlukları dolduralım ki tüm yapılar birbiriyle konuşur olsun.” 
diye ifade etti.

DÜZYOL, “Kamu olarak altyapı tarafını finanse ediyoruz. Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında TÜ-
BİTAK var. Şu andaki çalışmaların, mevcut bilimsel araştırma programlarının daha da konsolide edilerek sa-
deleştirilmesi ve bunların sizlerin ihtiyaçlarına yönelmesi, daha etkin ve verimli kullanılması yönünde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız burada bulunuyor. Bu ekosistemde son bir konu kalıyor: işbirliği… Biz bu ek-
sikliği hissediyor olduğumuzdan dolayı etkinliğin adına “Ar-Ge İşbirlikleri” dedik. Yani aslında helva yapmak 
için her şey var. Bunları yapacak insanlarımız var. Belki yapıyorsunuz ama daha verimli, daha fazla miktarda 
ürün üretmeye, sonuca yönelik Ar-Ge çalışmalarının koordinasyonu açısından birbirimizi tanımamız, birbiri-
mizin imkan ve kabiliyetlerini bilmemiz, konuşmamız, çözüm ortağı olmamız, gerek sanayi gerek üniversite 
gerek kamu arasında çözüm ortağı olmamız gerekiyor. Böyle bir ihtiyacı gördük, bu ihtiyacı gidermek üzere 
inşallah ileriki yıllarda da daha geniş katılımlarla toplantılar yaparız. Ben dışarıda fuar aşamasında güzel bir 
ambiyans gördüm, gerçekten heyecan ve katılım gördüm, dolu dolu her şey tartışıldı. Son olarak başta Sayın 
Müsteşarıma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, bu organizasyonda bize destek verdikleri için, birlikte 
yaptığımız için çok teşekkür ediyorum ve minnettarlığımı ifade ediyorum. Diğer İcracı Bakanlıklarımızın Müs-
teşarlıklarına ve Bakanlıklarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işi Bakanlıklarımız adına iki Müsteşar Yar-
dımcımız Cevahir Bey ve Yılmaz Bey organize ettiler. Diğer Bakanlıklarımız ile birlikte onlara ayrıca teşekkür 
ediyorum. Sizlere sabrınız ve desteklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 
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7. AR-GE YÖNETİM TOPLANTILARI
CRO MEETINGS

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında CRO (Chief Research Officers) Meetings / Ar-Ge İşbirliği Toplan-
tıları adı verilen Enerji, Savunma, Sağlık ve Ulaştırma alanlarında uzman kişilerin katılımı ile mevcut Ar-Ge sis-
temini değerlendirmiş ve Ar-Ge işbirliğinin geleceği konuşulmuştur. Önceden hazırlanan sorular davet edilen 
misafirlere yönlendirilmiş olup, ortaya çıkan cevaplar üzerine katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bu görüşler bir 
moderatör ve raportör marifetiyle kayda alınmış ve raporlanmıştır.  

KONULARININ UZMANLARI İLE AR-GE 
KONUŞULDU…

CRO Meetings / Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarından Enerji başlığında İsmail Adıyıl (Metro A.Ş.), Hülya Akınç 
(Enerjisa), Prof. Dr. Bülent Akınoğlu (ODTÜ GÜNAM), Arif Sinan Alagöz (TÜBİTAK MAM), Ahmet Altınay (AS-
PİLSAN), Ertan Arıkan (GTC Solar), Tuğrul Atasoy (Enerjisa), Bülent Bilgin (Aselsan), Sinan BUBİÇ (EMSAD), 
Şadi Büyükkeçeci (ELDER), Mehmet Emin Keçeciler (Solimpeks A.Ş.), Dr. Salih Dabak (TÜBİTAK MAM), Kerim 
Gazioğlu (GÜNDER), İrfan Gültekin (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Ahmet Kale (Türkiye Kömür İşlet-
meleri), Zafer Karayılanoğlu (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Dr. Şiir Kılkış (TUBİTAK), Dr. Osman Okur 
(TUBİTAK MAM), Can Sözen (Zenit Enerji), Mustafa Tırıs (Dinamik Enerji), Nazan Topgüder (Türkiye Petrolleri), 
İ. Hakkı Tunç (MÜSİAD Enerji), Cengizhan Türkmen (Türkiye Kömür İşletmeleri), İbrahim Erkan Yenen (MÜ-
SİAD), Ali Yıldıran (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Nuh Yılmaz (TUBİTAK) katılmış olup, Özerk Şener (Sistem Global 
Danışmanlık) moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda katılımcıların %50’si Ar-Ge çalışmala-
rının mevcut durumunu iyi görmediklerini dile getirmişlerdir. 
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Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarında Enerji başlığında öne çıkan bazı başlıklar aşağıda derlenmiştir. 

•  “Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili Anadolu’da bazı şehirlerin konumu Ar-Ge için dezavantajlı.”

•  “Bu toplantıların sonuçları iyi irdelenmeli ve işbirliği odağında çalışmalara devam edilmeli.”, 

•  “Hayat bulan bir Ar-Ge planlaması çalışanı motive ediyor.”, 

•  “Tüm firma ve kurumlar, diğer yapı taşları ile büyük kurguyu oluşturup, hayat buldurmalı”, 

•  “EPDK ilk defa tarifeye bir Ar-Ge bütçesi koydu.”,

•  “Türkiye’de Geliştirme yapılıyor, Araştırma çok iyi değil.”, 

•  “Güney Kore ile farklı yaptığımız, bizim araştırma geliştirmede ürüne giden ve sonunda katma değerli 
ürün olarak kullandığınız şeyde bir bozukluk var. O da yapılan Ar-Ge’nin ürüne dönüşme olayı.”, 

•  “Ar-Ge’nin yapılamaması ile son ürüne dönüştürülmemesi ayrı şey. Türkiye’deki durum için üniversi-
tedeki Ar-Ge’ler ne kadar ürüne dönüşüyor, öğretim üyeleri tarafından ne kadar çaba var, bu birinci 
soru. İkinci soru, kamu ne kadar çaba harcıyor, özel sektör ne kadar çaba harcıyor.” 

CRO Meetings / Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarından Sağlık başlığında Naime Zerrin Üstünışık (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı), Seyit Yalçın (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Nihan Burul Bozkurt (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK), Dr. Ecz. 
Zeliha Bayram (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK), Elif İnci Somuncuoğlu (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK), Eda Yalçın 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK), Uzm. Ecz. Ertuğ Başgut (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK), Asım Hocaoğlu (T.C. Sağ-
lık Bakanlığı, TİTCK), Prof. Dr. Sevim Aydın (TUBİTAK), V. Hande Alpaslan (TUBİTAK), Şaban Tekin (TUBİTAK 
MAM), Cengiz Aydın (AİFD), Vedat Eğilmez (İEİS), Turgay Kaçar (ARVEN), Seyfullah Dağıstanlı (Hasbiotech), 
Tolga İpek (Aselsan), Hasan Zeytin (Nobel İlaç), Recep Serdar Alpan (Turgut İlaç), Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel 
(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi), Oktay Olcay (Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.), Naci Bitik (Sanofi), Hülay 
Demirel (Novartis), Hasan Ali Turp (Farmatek), Uzm. Ecz. Rana Kunt (Tüm Ekip İlaç A.Ş.), Recep Avcı (Deva 
İlaçları A.Ş.), Tuğba Koç (Onko-Koçsel İlaç), Zeynep Atabay (Atabay İlaç), Ayşe Atabay (Atabay İlaç), Banu 
Yavuztürk (Atabay İlaç), Cem Koçak (Koçak Farma), Cem Önal (Abdi İbrahim), Fatih Küçükdurmaz (Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi), Rana Sanyal (RS Research A.Ş.) katılmış olup, Elif İşgör (Novicor Technology Partners) 
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda katılımcıların %38’si Ar-Ge çalışmalarının mevcut 
durumunu iyi görmediklerini, %35’i iyi gördüklerini, %26’sı da kararsız olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarında Sağlık başlığında öne çıkan bazı başlıklar aşağıda derlenmiştir.

• “Gelişme var ancak Türkiye gibi bir ülke için asla yeterli değil.”

• “Orijinal bir ürünün Türkiye’de eşdeğerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak altyapı çalışmaları önemli...”
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• “Kamu, Üniversite, Sanayi ve regülasyonu düzenleyen otoritenin el ele ve çok yakın çalışması sonuç verir.”

• “Desteklenen proje sayısına bakılınca almamız gereken çok yol olduğunu görüyoruz.”

• “Ekosistem, Network, Etkileşim / Türkiye’de konunun tüm tarafları bir şekilde var. Yetkinlikleri, sayısı 
tartışma konusu olsa da bunlar var, bünyeleri var; şirketleri, araştırma birimleri, devletle ilgili konumları. 
Ancak bunların etkileşimli birtakım platformlarda buluşmalarında eksiklik var.”

• “Ar-Ge teşviklerinin özellikle akademi ayağında olanların farkındalığının az olduğunu gördük.”

• “Öz kaynaklara dayalı yatırımlar varken TÜBİTAK ve diğer devlet destekleri gerçek anlamda henüz 
hayata geçirilmedi.”

• “İlaç Ar-Ge’sine katkı sağlayan laboratuvarların sayısı çok az.”

CRO Meetings / Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarından Savunma başlığında Tayfun Akın (ODTÜ MEMS), Selçuk 
Kerem Alparslan (METEKSAN), Prof. Dr. Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi), İbrahim Demir (Kalkınma Bakan-
lığı), Sercan Sadık Erdem (Savronik), İsmail Erdoğan (Havelsan), Prof. Dr. Yaşar Gürbüz (Sabancı Üniversitesi), 
Seda Kanlı (Nurol Makine), Yusuf Ziya Karabay (TUBİTAK SAGE), Engin Öncül (TAI A.Ş.), Prof. Dr. Ekmel Özbay 
(NANOTAM), Atilla Özkolaçık (Nurol Makine), Ferhat Şahin (TEI A.Ş.), Dr. Demet Sevil Armağan Şahinkaya 
(TUBİTAK BİLGEM) katılmış olup, Beşir Kemal Şahin (Ekspotürk A.Ş.) moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantı sonunda katılımcıların %38’si Ar-Ge çalışmalarının mevcut durumunu iyi görmediklerini, %38’i iyi 
gördüklerini, %23’ü da kararsız olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarında Savunma başlığında öne çıkan bazı başlıklar aşağıda derlenmiştir.

• “Ar-Ge işbirliklerinde belli bir yol haritası olması lazım.”

• “Sonuçları görünmediği için insanlarda Ar-Ge’ye karşı bir inançsızlık oluşmaya başladı.”

• “Çok güzel çalışmalar var ama bulunduğumuz noktanın iyi olmadığını düşünüyorum.”

• “Ar-Ge projeleri kesinlikle ihaleyle verilmemeli.”

• “En temel sorun hedeflerimizin düzgün belirlenmemiş olması…”

• “Ar-Ge belli yol haritaları tasarlanarak yapılmalı.”

• “Yüksek seviyede verimsizlik olduğunu düşünüyorum. Ar-Ge’yi kullanacak ekosistemin kurulmaması 
en önemli sebep olabilir.”

• “Şirketlerin, kurumların yetenekleri, insan güçleri, sertifikalı süreçleri, altyapıları konusunda bir matris 
oluşturulması iyi olacaktır.”
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CRO Meetings / Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarından Ulaştırma başlığında Muhammed Bilge Kağan Albay-
rak (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Orhan Kemal Ardıç (T.C. UDHB), Serkan Çetik (T.C. UDHB), Selami Çiftçi (Türk 
Telekom), Çağrı Özgenç Etemoğlu (Türk Telekom), Ahmet Karakuş (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Selda Koçak 
(Turkcell), Hicret Kurtoğlu (T.C. UDHB), Çağatay Emrah Öngüt (T.C. UDHB), Günay Şimşek (ASELSAN), Re-
sul Turgay (TUBİTAK), Gülay Yardım (Turkcell), Burak Yardımcı (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Özhan Yılmaz (T.C. 
Kalkınma Bakanlığı) katılmış olup, Gökçe Tabak (İTÜ ARI Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği) 
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda katılımcıların %45’i Ar-Ge çalışmalarının mevcut du-
rumunu iyi görmediklerini, %45’i iyi gördüklerini, %9’u da kararsız olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ar-Ge İşbirlikleri Toplantılarında Ulaştırma başlığında öne çıkan bazı başlıklar aşağıda derlenmiştir.

• “Elimizde sayısal çıktılar olmadığından mevcut durum yeterli değil.”

• “İyi olduğumuz yerler de, üzerinde çalışmamız gereken kısımlar da var.”

• “Ar-Ge Merkezleri harcamasının %25’i otomotivden geliyor.”

• “2020’lerde 5G geldiği zaman bizim hazır olmamız lazım.”

• “İhaleye çıkarken son noktada yerlilik istenmesinin bir anlamı yok.”

• “30 senelik bir gelişmeyi devletin satın alma kaldıracına bırakmak ne denli doğru olur?”

• “Ar-Ge merkezleri için sektörel anlamda mutlaka teşvik almada adreslenmiş bir nokta var.”

• “Ar-Ge süreçlerinde bir miktar ticari kaygıların da gözetilmesi gerekiyor.”

• “Aynı anda çok fazla Ar-Ge projesi aynı konuyu adreslerse sıkıntı olabilir.”
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1   Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
2 Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu

1.GÜN (3 Mayıs 2017 Çarşamba)

09.30 - 12.00 > Açılış Oturumu

Açılış Konuşmaları
	 T.C.	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanı	Yardımcısı	Hasan Ali ÇELİK
	 T.C.	Kalkınma	Bakanı	Yardımcısı,	Yusuf COŞKUN
	 YÖK	Başkanı,	Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ

Fuar stantları resmi açılışı ve standların gezilmesi

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği Arası

13.00 - 15.45 > Türkiye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesinde  Bilim ve Teknoloji Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri

Moderatör:  Prof. Dr. A. Arif ERGİN / TUBİTAK Başkanı 
Konuşmacılar: Mehmet BÜYÜKEKŞİ / TİM Başkanı 

 Suat Hayri AKA / T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
 Fatih DÖNMEZ / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
 Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
 Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ / Savunma Sanayi Müsteşarı Yardımcısı

15.45 - 16.00 Çay ve Kahve Arası

16.00 - 18.00  > Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları

Moderatör:  Doç. Dr. Elife ÜNAL / Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, BSTB
Konuşmacılar: Prof. Dr. Abdullah ATALAR / Bilkent Üniversitesi Rektörü

 Hakan ALTINAY / Altınay Robot Teknolojileri YK Başkanı
 Prof. Dr. İbrahim USLAN / Gazi Üniversitesi Rektörü
 Prof. Dr. Erkan ERDİL / Bilim ve Teknoloji Politikaları Arş. Mrk. (ODTÜ-TEKPOL) Başkanı
 Prof. Dr. Banu ONARAL / Drexel University
 Doç. Dr. Mustafa ERGEN / Koç Üniversitesi 
 Doç. Dr. Burcu ÖZSOY / Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü, İTÜ

2.GÜN (4 Mayıs 2017 Perşembe)

2.GÜN (4 Mayıs 2017 Perşembe)

09.30 - 11.00 > Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar

Moderatör:  Prof. Dr. Hasan MANDAL / YÖK Başkan Vekili
Konuşmacılar: Dr. Mete ÇAKMAKÇI / TTGV Genel Sekreteri

 Prof. Dr. Hamit SERBEST / ÜSİMP1 Yürütme Kurulu Başkanı
 Doç. Dr. Yalçın TANES / ARGEMİP2 Yürütme Kurulu Başkanı
 Yılmaz TUNA / T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
 Doç. Dr. İlker Murat AR / TÜBİTAK Başkan Yardımcısı

11.00 - 11.15 Çay ve Kahve Arası

8. ETKİNLİK PROGRAMI

DEVAMI
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11.15 - 12.45 > Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri

Moderatör:  Prof. Dr. Cevahir UZKURT / Müsteşar Yardımcısı, BSTB
Konuşmacılar: Jan NAHUM / Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı

 Cemil Müjdat ALTAY / NETAŞ CEO 
 Cengiz ULTAV / TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
 Burak AYDIN / YASED Yönetim Kurulu Üyesi
 Tolga ŞİMŞEK / SIEMENS  Endüstriyel Otomasyon Ar-Ge Müdürü 
 Hüseyin DURMAZ / Bursa OSB ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı  

12.45 - 14.15 Öğle Yemeği Arası

14.15 - 16.15 > Eş Zamanlı Panel Oturumları

1. PANEL > Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine Dayalı  Ar-Ge Yaklaşımı 

Moderatör:  Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ / Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yrd.
Konuşmacılar: Doç. Dr. Lokman KUZU / TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü

 Sartuk KARASOY / Roketsan Genel Müdür Yardımcısı
 Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY / Bilkent Nanotam Mrk.Bşk., AB MikroNano Gn. Md.
 Prof. Dr. Tayfun AKIN / ODTÜ MEMS Merkez Başkanı
 Prof. Dr. Arsev ERASLAN / NASA (Emekli), Boğaziçi Üniversitesi

2. PANEL > Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin Ar-Ge İşbirlikleri 

Moderatör:  Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Konuşmacılar: Turgut TOKGÖZ / İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri 

 Levent Mete ÖZGÜRBÜZ / Sağlık End. İşv. Sendikası (SEİS) Başkan Yrd.
 Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR / TÜSEB Başkanı
 Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi
 Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK / Dokuz Eylül Üniversitesi Öğr. Üyesi

16.15 - 16.30 Çay ve Kahve Arası

16.30 - 18.15 > Eş Zamanlı Panel Oturumları

1. PANEL > Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği Fırsatları

Moderatör:  Galip Zerey / T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yrd.
Konuşmacılar: Cenk ŞEN / TÜRKSAT Genel Müdürü

 Ahmet Hamdi ATALAY / HAVELSAN Genel Müdürü
 Murat KAVAK / TCDD Gen Müd. Yrd. ve Yön. Kur. Üyesi 
 Serkan ÖZTÜRK / TURKCELL Genel Müdür Yrd.
 Paul DOANY / Türk Telekom Genel Müdürü

2. PANEL > Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı 

Moderatör:  Abdullah TANCAN / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Konuşmacılar: Dr. Oğuz CAN / YEGM Genel Müdürü 

 Uğur YÜKSEL / ELDER Genel Sekreteri
 Mehmet ERTÜRK / EPDK Başkan Yardımcısı
 Prof. Dr. Raşit TURAN / ODTÜ GÜNAM Müdürü
 Ussal ŞAHBAZ / GE Global Büyüme ve operasyonlar İnovasyon Lideri

18.15 - 19.00 > Kapanış Oturumu

 M. Cüneyd DÜZYOL / T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
 Prof. Dr. Ersan ASLAN / T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
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9. SAYILARLA 
 AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

1. Etkinlik Adı: 
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 2. Himaye Eden Bakanlıklar: 

T.C. Kalkınma Bakanlığı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. İşbirliği Yapılan Kurumlar: 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 
Savunma Sanayi Müsteşarlı, TÜBİTAK

Geleceğin Üretim Sistemlerinde
Ar-Ge İşbirlikleri

AR-GE İŞBİRLİKLERİ
ZİRVESİ VE FUARI
3 - 5  M AY I S  2 0 1 7  /  İ STA N B U L

Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı

HİMAYE EDEN KURUMLAR İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
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6. Panel Temaları: 

•  Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge 
İşbirlikleri 

•  Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin 
Öncelikli Alanları

•  Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni 
Yaklaşımlar

•  Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin 
Yeri 

•  Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında 
İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı

•  Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm İçin 
Ar-Ge İşbirlikleri

•  Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler ve İşbirliği 
Fırsatları

•  Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge 
Yaklaşımı 

5. Panel Sayısı: 8

DÜZENLEME KURULU

Yılmaz TUNA
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Abdullah TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Galip ZEREY
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yrd.

Prof. Dr. Hasan MANDAL
YÖK Başkan Vekili

Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. A. Arif ERGİN
TÜBİTAK Başkanı

Hakkı GÜRSÖZ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Cevdet ÇAĞAN
Organizasyon Genel Direktörü

DANIŞMA KURULU

Soyisimlere göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Prof. Dr. M. Arif ADLI
Gazi Üniversitesi (TÜBİTAK eski Başkan Yrd.)

Orhan AYDIN
OSTİM Yönetim Kurulu başkanı

Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI
TTGV Genel Sekreteri

Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR
Bilkent Üniversitesi UNAM

Rıza DURUCASUGİL
NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.

Alper GERÇEK
ASELSAN A.Ş.

Prof. Dr. Banu ONARAL
Drexel Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM
Konya Tarım Gıda Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi - ESFRI Delegesi

Dr. Volkan ÖZGÜZ
Sabancı Üniversitesi SUNUM

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri Merkezi

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi IBG

Prof. Dr. Metin U. SALAMCI
Gazi Üniversitesi

Hanzade SARIÇİÇEK
ODTU Teknokent Gen. Müd. Yrd.

Ussal ŞAHBAZ
GE

Doç. Dr. Serdal TEMEL
Ege Üniversitesi TTO, Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
İTÜ Arı Teknokent Gen. Müd. Yrd.

Dr. Emin TURAN
SANOFİ PASTEUR

İstanbul Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

SEKRETERYA

B. Kemal ŞAHİN
Ekspotürk Y.K.B. / Organizasyon Sekreteryası

4. Düzenleme Kurulu ve Danışma Kurulu: 
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SAYILARLA AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI
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89%

85% 77%
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52%
64%

Katılımcıların etkinlikten en yüksek beklentisi 
kurumsal imajlarını tanıtmak

Gelecek yıl etkinliğe katılma talebi

Gelişmeleri takip etmek 
amacı ile katılım 

Etkinliğin Ar-Ge işbirliğine katkısı olumlu 

Ziyaretçilerin beklentisi çok sayıda uzmanı bir 
arada görmek ve Ar-Ge işbirlikleri konusunda 
bilgi sahibi olmak

7. Katılımcı Memnuniyet Anketi Yüzdesi: 

OLUMLU

OLUMSUZ
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11. Panelist Konuşmacı Sayısı: 59

12. Bir-e-Bir Görüşme Sayısı: 

117 proje başvurusu için 3 gün boyunca 290 adet işbirliği görüşmesi

Diğer
%15

Enerji ve Savunma Sanayii
%6

Kalkınma Ajansları
%16

Kamu
%2

Yazılım
%4

Üniversiteler
%32

Ar-Ge Danışmanlık
Merkezleri

%4

Ar-Ge Merkezleri
%2

Sağlık Sektörü
%13

İletişim ve Ulaşım
%6

8. Ziyaretçi Sayısı: 4427

9. Fuara Katılan Firma Sayısı: 115

10. Stant veya Katılım Sağlayan Firmaların  Sektörel Dağılımı:
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10. KATILIMCI VE ZİYARETÇİ 
MEMNUNİYET ANKETİ

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında sponsor ve stant açarak katılım yapan firmalara ve etkinliği 
ziyaret eden kişilere katılımcı ve ziyaretçi memnuniyet anketi uygulanmış olup, bu araştırma neticesinde 
aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır.  

• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’na katılan 115 katılımcı kurum ve kuruluştan 82 tanesine anket tatbik 
edilmiş olup, araştırmanın güvenilirlik derecesini gösteren Cronbach Alfa katsayısı 0,916’dır. Ar-Ge 
İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda katılımcıların en yüksek beklenti duyduğu konu “Firmanın kurumsal 
imajını tanıtmak” (%88,6) olmuştur. Bu noktada beklentinin karşılanma düzeyi ise %60,5 olarak ger-
çekleşmiştir.

• Ar-Ge Fuarı’nın beklentileri karşılaması ile fuar sonucunda oluşan gerçekleşme algıları korelasyon 
analizine tabi tutulmuştur. Fuarın beklentileri karşılaması ile firmanın kurumsal imajını tanıtabilmiş ola-
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bilmesi arasında güçlü pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu görülmüştür. Bu iki değişken arasında bir 
neden sonuç ilişkisi anlamına gelmemektedir. Devamında değişkenler regresyon analizine tabi tutul-
muştur. 

• Yapılan regresyon analizinde fuarın beklentileri karşılaması algısının %35 firmanın kurumsal imajını 
tanıtabilmiş olabilmesiyle gerekçelendirildiği görülmüştür.

• Katılımcıların beklentileri içerisinde en düşük seviyede gerçekleşen konu “Satış yapmak / İş anlaş-
ması imzalamak” olmuştur.

• Gelişmeleri takip etmek konusundaki değerlendirmeler; gelecek sene fuara katılma niyetinde %35 
oranında belirleyici bir unsurdur. Bu hususta olumlu değerlendirmeler arttıkça; fuara katılma niyeti 
artacaktır. 

• “Prestij sağlamak” ve “Firmanın kurumsal imajını tanıtmak” konuları, beklentilerin karşılanma dü-
zeyi açısından (yaklaşık %60) diğer konulara kıyasla ön plana çıkan alanlardır. 

• “Satış yapmak / İş anlaşması imzalamak”, “Yeni iş fırsatları elde etmek” ve “Sipariş almak” konu-
larında katılımcıların olumlu ifadelere katılma düzeyi düşüktür. Fakat belirtmek gerekir ki; bu konular 
fuara katılmada beklenti yönüyle öne çıkan konular arasında yer almamaktadır. 

• “Ar-Ge işbirlikleri yapmak” konusunda katılımcıların beklentilerine karşılık bulma yönüyle kararsız-
lıkları oransal olarak diğer konulara göre daha yüksektir. 

• Fuar genelinde gerçekleşmeler ile beklentilerin farkının en az olduğu konu “Prestij sağlamak”, en 
yüksek olduğu konu ise “Ar-Ge işbirlikleri yapmak” tır. 

• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’na, “Gelişmeleri takip etmek” maksadıyla katıldığını ifade eden ka-
tılımcı oranı %77,3 olup, bu beklenti ile katılanların %70,1’i Gelişmeleri takip ettiklerini ifade etmiştir. 

• Organizasyon yönetimi ile ilgili değerlendirmelere bakıldığında katılımcıların memnuniyetinin en dü-
şük olduğu konuların “Fuar alanı ulaşımı” ve “Kafeterya” hizmetleri olduğu görülmektedir. “Fuar tarihi”, 
“Hostes/Danışma görevlilerinin ilgisi” ve “Temizlik hizmetleri” katılımcıların memnuniyetinin yüksek 
olduğu konulardır. 

Organizasyon Yönetimi Değerlendirmeler Ortalama Çok 
Kötüydü Kötüydü Kararsızım İyiydi Çok İyiydi Olumlu 

Toplam

Fuar Tarihi 3,79 2,3% 2,3% 14,0% 76,7% 4,7% 81,4%

Hostes / Danışma Görevlilerinin İlgisi 3,77 4,7% 7,0% 9,3% 65,1% 14,0% 79,1%

Temizlik 3,84 4,7% 4,7% 11,6% 60,5% 18,6% 79,1%

Fuar Alanı 3,60 7,0% 7,0% 11,6% 67,4% 7,0% 74,4%

Güvenlik 3,64 9,5% 0,0% 16,7% 64,3% 9,5% 73,8%

Fuarın Kurulum Aşaması 3,60 4,7% 9,3% 14,0% 65,1% 7,0% 72,1%

Otopark 3,73 2,4% 4,9% 22,0% 58,5% 12,2% 70,7%

Teknik Ofis Görevlilerinin İlgisi 3,55 4,8% 14,3% 11,9% 59,5% 9,5% 69,0%

Organizatör Firmanın Size Karşı İlgisi 3,60 9,3% 4,7% 18,6% 51,2% 16,3% 67,4%

Organizatör Firmanın Fuar Öncesi Hizmetleri 3,56 4,7% 9,3% 18,6% 60,5% 7,0% 67,4%

Fuarın Tanıtımı 3,57 2,4% 9,5% 23,8% 57,1% 7,1% 64,3%

Organizatör Firmanın Hizmet Kalitesi 3,36 9,5% 9,5% 28,6% 40,5% 11,9% 52,4%

Kafetarya 3,05 18,6% 16,3% 16,3% 39,5% 9,3% 48,8%

Fuar Alanı Ulaşımı 3,02 20,9% 9,3% 23,3% 39,5% 7,0% 46,5%
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• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı katılımcıları için fuar tarihi isabetli bulunmuştur. 

• Beklentiler genel olarak değerlendirildiğinde bu fuarın katılımcı nezdinde bir pazar/ pazarlama/ satış 
faaliyeti değil; prestij/ imaj/reklam-tanıtım faaliyeti olduğu ifade edilebilir. 

• Gelecek etkinliğe katılma konusunda, katılımcıların %56,4’ü katılmayı düşündüğünü ifade ederken, 
%7,7’isi kesinlikle katılmayı düşündüklerini ifade etmiştir. 

Hiç Etkili Değil Etkili Değil Kararsızım Etkili Çok Etkili
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Etkinliğe ziyaretçi olarak katılanlardan 105 ziyaretçiye anket tatbik edilmiş olup, araştırmada elde edilen 
Cronbach Alfa katsayısı 0,897’dir.  Etkinliğe ziyaretçi olarak gelenlere yönelik yapılan araştırmadan ise aşa-
ğıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

• Ziyaretçilerin organizasyondan beklentileri değerlendirildiğinde, en yüksek beklentinin “Çok sayıda 
uzmanı bir arada görebilmek” ve “Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine Katılmak ve Bilgi Sahibi Olmak” 
konularında gerçekleştiği görülmektedir. Bu ifadelere katılım düzeyi %85’in üzerindedir.
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• Beklenti- gerçekleşme oranları arasındaki en büyük farkın “Ar-Ge fuarında yeni işbirlikleri edin-
mek”, “Çok sayıda uzmanı bir arada görebilmek” ve “Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine Katılmak ve Bilgi 
Sahibi Olmak” konularında gerçekleştiği görülmektedir. 

• Ziyaretçilerin Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine Katılmak ve Bilgi Sahibi Olmak konusunda beklentilerini 
%46,8 oranında “Yüksek” iken bu beklentinin gerçekleşme oranı %50 olmuş, %38,3 oranında “Çok 
Yüksek” olarak ifade edilen beklenti oranının gerçekleşme oranı ise %18,8 olarak gerçeklemiştir. 
Katılımları sonucunda olumlu görüş belirtenlerin oranı %68,4, kararsız olduğunu belirtenlerin oranı 
ise %24,1 olarak ölçülmüştür. Katılımlarının beklentileriyle uyuşmadığını belirten ziyaretçilerin oranı 
%7,6’dır. 

• Katılımcıların %51,9’u organizasyonun iş birlikleri edinmeye katkısını olumlu değerlendirmiştir. 

• Etkinliğe katılmanın sektörün geleceğine ortak olabilmede katkı sağladığı görüşünde olan ziyaretçile-
rin oranı %55,6 olarak gerçekleşmiştir, 

• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nı ziyaret edenlerin %27,1’inin “İş Bağlantısı Kurmak” konusunda 
beklentisi seviyesinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu beklentinin karşılığında elde ettiği sonu-
cu olumlu değerlendiren ziyaretçilerin oranı %52,4’dir.

• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nı ziyaret edenlerin %70,9’u “Pazarı Tanıma Beklentisi” içerisinde 
olduğunu belirtmiş; %64,4’ü de bu beklentisine cevap bulabilmiştir. 

• Ankete katılan ziyaretçilerin %83,9’unun etkinlikle ilgili genel beklentilerinin karşılanma düzeyleri 
%50’inin üzerindedir. 

• Yapılan regresyon analizinde organizatör firmanın yeterliliği %20 oranla Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine 
Katılarak Bilgi Sahibi Olmak konusundaki algıların durumuna göre şekillenmektedir.

• Fuarın en olumlu tarafı “Tüm uzmanları bir arada görme” imkânı sağlaması olarak değerlendirilmiştir.  

• Organizasyonda eksikliği hissedilen en önemli konu “yeme-içme, ikram hizmetleri” olarak değer-
lendirilmiştir.

• Fuar ziyaretçilerinin organizatör firma değerlendirmesi %72,4 oranında olumludur. Kararsız katılımcı 
oranı %17,3 olarak ölçülmüştür. 
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• Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nı ziyaret edenlerin en beğendikleri stand “Aselsan” (%19,8) olmuştur. 

• Ziyaretçiler katılımcı sayısı ve kalitesini %58,1 oranla yeterli bulduğunu ifade etmiştir. 

• Etkinlik yönlendirmeleri %57,1 oranla “yeterli” görülmüştür. 

• Ziyaretçiler gelecek yıl düzenlenecek etkinlik için Mayıs ayını tercih etmektedir. 

• “İnternet”; haber, bilgi edinme ve iletişim kurma tercihlerinde her zaman ilk sırada yer almaktadır. 

• Ziyaretçilerin yaş ortalaması 34’tür. 

Evet, Katılıyorum
%58,1

Katılımcı Sayısı ve Kaliteli Yeterlidir

Kararsızım
%23,8

Hayır, Katılmıyorum
%11,4

Cevapsız
%6,7
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Bir-e-Bir GÖRÜŞMELERDE %70 MEMNUNİYET…
Bir-e-bir görüşmelere katılan kişilere, etkinlik sonrası online anket uygulanmış olup, anket çerçevesinde katı-
lımcıların yaklaşık %70’i Bir-e-Bir görüşmelerden memnun kaldıklarını ifade ederken, %23’ü de memnuniyet-
leri ile ilgili kesin bir karara henüz ulaşamadıklarını dile getirmiştir. 

Hedef kitleye Bir-e-Bir görüşmelere katılarak işbirliği yapma fırsatı yakalayıp yakalayamadıklarını sorduğu-
muzda ise %41’i İşbirliği fırsatı yakaladıkları cümlesine “Katılıyorum” derken, %27’si “Kesinlikle Katılıyorum” 
demiştir. %23’ü ise kararsız olduklarını dile getirmiştir.
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Önümüzdeki sene Bir-e-Bir görüşmeler çerçevesinde Ar-Ge İşbirliklerine katılmak ister misiniz sorumuza ise 
%50’si katılmak istediklerini ifade etmiştir.

Gelecek sene için yurtdışından gelecek Ar-Ge yatırım fonlarının da etkinlikte bulunmasını ister misiniz soru-
muza ise %91 oranında bulunmasını isteriz diye cevap verilmiştir. 
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Katılımcı ve Ziyaretçilere ve Bir-e-Bir görüşmelerde yapılan anketlerin raporlarına baktığımızda; katılımcıların 
ve ziyaretçilerin bu etkinliğin devam ettirilip daha nitelikli hale getirilmesinde tereddütsüz devam ettirilmesi 
yönünden bir görüş birliği olmuş olup, üniversiteler ile kamu ve özel sektörün işbirliğinin ötesinde yurtdışın-
dan Ar-Ge ve teknoloji yatırım fonları ile mevcut projelerin buluşturulmasını en az projenin devamlılığı kadar 
önemsedikleri ortaya çıkmıştır.

Etkinliği değerlendirmek için üç boyutunu incelememiz lazım, birincisi etkinliğin “somut” kısmı olarak ad-
landırdığımız etkinliğin otel, konaklama, teknik işler ve genel organizasyon hizmetleri kısmı, ikincisi  “içerik” 
kısmı olarak adlandırdığımız etkinliğin içerik planlaması, katılımcı ve ziyaretçi kitlesinin yönetimi ve etkinlik 
içerik yönetimi kısmı, üçüncüsü ise “interoperability” olarak adlandırdığımız etkinliğin hem bulunduğu toplum 
içerisinde hem de toplumun içinde bulunduğu zaman diliminde ürettiği değerin ne olduğu ve fayda analizidir. 

Birinci olarak etkinliğin “somut” kısmında değerlendirdiğimizde, etkinliğin yapıldığı mekân, mekânın fiziksel 
özellikleri, servis ve hizmet kalitesi, organizasyonun niteliği ve diğer detayların değerlendirildiği kısımdır. Bu 
konuda araştırmalarda mekânın toplu taşımaya uzak olduğu, organizasyon esnasında otelcilik (catering&be-
verage) hizmetlerinde yetersizlik olduğu gözlemlenmiş, anketlerde bu konuların etkinliğin memnuniyetine 
olumsuz sirayet ettiği gözlemlenmiştir. Ancak otel ve konferans salonunun atmosferi, fuar alanı ve konferans 
salonlarının kompakt yapısı ve Otel ile bütünleşik olması alanın artıları arasında görülmektedir. Teknik hizmet-
ler ve mekân kurgusu da iyi olarak nitelendirilecek başlıklar arasında yer almaktadır.

İkinci olarak etkinliğin “İçerik” kısmını değerlendirdiğimizde, etkinlik planlama aşamasında iyi planlanmış, 
Onuncu Kalkınma Planı ve Ar-Ge alanındaki diğer üst politika metinleri ile bütünleşik, amaç ve hedefleri iyi 
tanımlanmış, yurtdışındaki benzer organizasyonlarla kıyas analizi yapılmış, panel programı, konuşmacıları, 
konuşmacıların etkinliğe katılımı, Bir-e-Bir görüşme konsepti, CRO Meetings (Ar-Ge İşbirliği Toplantıları) iyi 
kurgulanmış bir etkinliktir. Klasik Ar-Ge ve İnovasyon zirveleri aksine nihayetinde bir hedefi ve misyonu olan, 
bu hedef ve misyonu spesifik bir grup ya da zümreyi popüler hale getirmekten ziyade tüm Ar-Ge ekosiste-
mine reel değer üretmeyi amaç edinmiş, gelen katılımcı ve ziyaretçilerde bu yönde bir bilinç oluşturmaya ve 
farkındalık meydana getirmeye odaklanan bir etkinlik olmuştur. Etkinlik sonrası yapılan araştırmalarda da bu 
sonuç net bir şekilde ortaya konmuştur.

Üçüncü olarak etkinliğin “İnteroperability” kısmını değerlendirdiğimizde, etkinliğin Türkiye’nin ihtiyacı olan, 
farklı kurumlar tarafından desteklenen ve geliştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin kamu, özel ve üniversite eksenin-
de, işbirliği odağında bir araya gelmesi, ticarileştirme, proje işbirlikleri ile mevcut kaynakların efektif kullanı-
labilmesi için hayati bir önem taşıdığı gözlemlenmiştir. Türkiye’nin Ar-Ge bilincinin geliştirilmesi, kurumların 
Ar-Ge kültürü elde etmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların özendirilmesi için farklı etkinlikler olmasına rağ-
men, Ar-Ge işbirliğinde niş bir konuya odaklanması ve bu konuda da sonuç odaklı bir etkinlik olması etkinliği 
değerli ve sürdürülmesi zaruri etkinlikler kapsamına sokmaktadır.

Yine bu çerçevede ilki yapılan etkinliğin ülke için oldukça gerekli bir etkinlik olduğu aşikar olup, ilki gerçek-
leştirilen bu organizasyonun ülkenin geçtiği dönemdeki konjoktüründen de kaynaklanan umulmadık prob-
lemlerle de karşılaşmasına rağmen başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İlki gerçekleştirilen bu organizasyonda 
Ar-Ge işbirlikleri çerçevesinde Kamu yöneticilerinin yıllardır sarf ettikleri eforu tamamlayıcı mahiyette ilgili tüm 
paydaşların bir araya gelerek Ar-Ge işbirliği ekseninde yapılan çalışmaların ve yapan kişi/kurum/kuruluşların 
network, bilgi ve ticari alışveriş yapmalarına vesile olmuştur. 
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11. NE DEDİLER?

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarında yer alan firma temsilcileri ve fuar katılımcıları etkinliği ilki olmasına karşın 
gayet başarılı bulduklarını belirterek bu organizasyonun daha fazla katılımcı ile birlikte yapılmasının ülkeye 
büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler. 

“Bu etkinliği önümüzdeki yıl tekrar yapacağız” 

Cüneyd Düzyol / Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 

“2014-18 dönemini içeren Kalkınma Planımızın en temel gelişme eksenle-
rinden, politikalarından bir tanesi Ar-Ge ekosisteminin oluşturulması ile bu 
ekosistemden çıkacak olan çıktıların ticarileştirilmesi ve ülke katma değeri-

nin daha da artırılması… Nihayetinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek… 
Bu etkinliği önümüzdeki yıl tekrar yapacağız. Belki bundan sonra tematik 

alanlarda da yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlayacak bir zirve oldu”
Orhan Birdağ / Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

“Bazı insanlar gözleri ile düşünüyorlar. Dolayısı ile gördükleri şey çok önem-
li. İnsanlara yenilikleri, güzellikleri göstermek gerekiyor. Bunu gösterme-
nin en etkili yolu da Ar-Ge çalışmalarından geçiyor. Dolayısı ile kurum ve 
kuruluşlarımızın Ar-Ge’ye daha çok kaynak ayırması, Ar-Ge çalışması ya-
pacak olan gençlerimizin önünün açılması, onlara fırsat verilmesi, Ar-Ge 
neticesinde üretilen ürünlerin gerek kamu gerekse özel sektör tarafından 
temininin kolaylaştırılması büyük önem taşıyor. Bu zirve tüm bunların konu-
şulduğu ve sonucunda da fikir birliğine varılarak alınacak hayırlı neticelerle 
ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak bir zirve oldu. Bu sebeple bu zirveyi 
düzenleyenlere teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
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“Buradaki toplantılar, işbirlikleri, bakanlıkların 
sektörle buluşmaları önem arz ediyor”
Prof. Dr. Eyüp Gümüş / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

“Türkiye’de sağlık Ar-Ge’sinin önümüzdeki süreçte önemli bir odak nok-
tası olacağını ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yabancı firmaların 
yerli firmalarla işbirliği yaparak bizim sağlıkta tükettiğimiz malzemelerin 
Türkiye’de üretilmesi gündem olacak. Bu zirvenin çok başarılı olduğunu 
görüyorum. İlk defa olması da önemli… Artık Türkiye’nin yüzünü Ar-Ge’ye 
doğru dönmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi Ar-Ge’den 
geçiyor. Buradaki toplantılar, işbirlikleri, bakanlıkların birbirlerinin farkındalığını bu-
rada görmeleri ve sektörle buluşmaları önem arz ediyor.” şeklinde konuştu. 

“Artık ekosistem dediğimiz bir 
sistematik yaklaşıma ihtiyaç var” 

Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin / TÜBİTAK Başkanı 

“Gelişen ve gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığınızda artık ekosistem 
dediğimiz bir sistematik yaklaşıma ihtiyaç var. O nedenle de TÜBİTAK’ın ye-
niden yapılandırılması zorunlu hale geldi. Gördüğüm kadarı ile olacak şey; 
bir üst karar merciinin politikaları belirlemesi. Aşağıya doğru kırılımı kimin 

hangi Ar-Ge’sine ne kadar ağırlık verileceğinin planlanması ile alakalı olacak.

Bu, yukarıdan aşağıya, top down bir yaklaşım ama bu öyle güzel bir şey ki her-
kes inovatif olabilir, herkes bir inovasyon, yenilik doğurabilir. Her alt taraftaki araş-

tırmacı da derinlemesine şeyler yapabilir.” şeklinde konuştu. 

“Türkiye’nin kalkınma hamlesinde Ar-Ge ve 
Ar-Ge ekosistemi çok önemli”
Dr. Celal Sami Tüfekçi / Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı

“Türkiye’nin kalkınma hamlesinde Ar-Ge’nin ve Ar-Ge ekosisteminin oluş-
turulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müsteşarlığımız olarak 
da bu kalkınma hamlesine destek olabilecek bazı adımlarımız var. Bun-
lardan birkaçını sıralarsam Ar-Ge projelerini destekleme mekanizmala-
rımızda esneklik getirdik. Ar-Ge’de geniş alan çağrılarını başlattık. Böy-
lelikle Ar-Ge projelerinin tanımlanması sürecini ciddi anlamda kısaltarak 
daha fazla araştırmacının Ar-Ge projelerine katkı yapmasını bekliyoruz. 
Ar-Ge aynı zamanda teknoloji geliştirmenin bir yolu ve sonuçta elde et-
meye çalıştığımız şey teknolojinin kendisi… Bu teknolojiyi elde etmek üzere 
odaklı şirketler kurulması gerektiğine inanıyoruz. Buna yönelik de SSTEK adın-
da Savunma Sanayileri Anonim Şirketini kurduk. Bu şirket vasıtası ile odaklı teknolo-
jileri elde etmek üzere şirketler kuracağız. Bunlar özel sektör ve vakıf şirketleri ile ortak 
şirketler. Böylelikle Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine katkı yapmayı umuyoruz.” şeklinde 
konuştu.
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“İleri teknoloji ürün ihracatını artırmak gerekiyor”
Ahmet Hamdi Atalay / HAVELSAN Genel Müdürü 

“İleri teknoloji ürün ihracatını artırmak gerekiyor. İleri teknoloji dediğiniz-
de Ar-Ge olmazsa olmaz. O nedenle biz Ar-Ge’ye önem veren bir şir-
ketiz. Kendi öz kaynaklarımızdan ve bazı destek kaynaklardan aldığımız 
desteklerle çok sayıda Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Dolayısıyla böyle bir 
etkinlik bu vizyonumuzu ve çalışmalarımızı sunmak açısından, kamuoyu 
ile paylaşmak açısından iyi bir platform oldu. Emeği geçen herkese teşek-
kür ederiz. Türkiye’yi kurtaracak olan şey yüksek teknolojidir. Toplam ihraca-
tımız içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3’ler civarında… Biz bunu ne 
zaman yüzde 30’lara çıkarırız, o zaman Türkiye birinci ligde olur ve bizim bileğimizi 
kimse bükemez. Bu da ancak Ar-Ge ve inovasyon ile mümkün olacaktır. Buna katkı sağlayan 
başta bu organizasyonu yapan sizlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

“Başarılı bir organizasyon olmuş”
Mehtap Kurtoğlu / Okan Üniversitesi, ARPROGED Müdürü 

“Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı bizim açımızdan gayet iyi geçti. Katılım-
cılar çok güçlü… Kendi adıma bir sürü kazanım olduğunu söyleyebilirim. 

Sektördeki arkadaşlarla tanıştık, işbirliği fırsatları gördük. Güzel bir çalışma 
olmuş, memnun kaldık.” şeklinde konuştu. 

“Gördüğüm en etkin 
etkinliklerden biriydi”
Rıza Durucasugil / NETAŞ Ar-Ge Direktörü 

“İlki yapılan Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarına ilişkin görüşlerimiz olumlu. 
Etkinliği hem katılımcı kalitesi hem stantlar hem de konuşmaların düzeyi 
olarak gerçekten çok faydalı buldum. Gördüğüm en etkin etkinliklerden 
biriydi. Firmaların imkanları varsa buraya gelmelerinde fayda var. Bayağı 
zihin açıcı, yeni görüşler kazandırıcı konular öğrendim. Fuara katılım ve 
ziyareti tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.
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“Üniversitemizdeki çalışmaları 
tanıtma fırsatımız oldu”
Yrd. Doç. Dr. Fuat Kartal / Kastamonu Üniversitesi,    
Makine Mühendisliği Bölümü

“Üniversitemizdeki patent çalışmalarını paydaşlara anlatmak ve onlarla 
işbirliği görüşmeleri yapmak üzere etkinlikte yer aldık. Üniversitemiz-
de yapılan çalışmaları burada tanıtma fırsatımız oldu. Bundan sonra da 
yapılacak bu tip faaliyetlere katılmak isteriz. Yaptığımız çalışmaları burada 
tanıtmak bizim için son derece faydalı idi.” şeklinde konuştu.

“Kurulacak işbirliklerini önemli buluyoruz”
Özgül Özkan Yavuz / İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

“Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarının yenilik konusunda, Ar-Ge konusunda 
çalışmalar yapan kişi ve kurumları yüreklendirmesi ve cesaretlendirmesini 
ümit ediyoruz. Kurulduğumuz 2009 yılından bu yana araştırma-geliştirme 

ve yenilik faaliyetlerine özel önem veriyoruz. Altı yıl boyunca 13 farklı prog-
ramda 285 tane Ar-Ge projesini fonlamış durumdayız. Bu fuarı önemli bulu-

yoruz ve burada kurulacak işbirliklerini önemli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

“Burası aslında bir fırsat, 
bir platform ve bir Pazar” 
Mehmet Önder / Uyumsoft Genel Müdürü

“Etkileşim çok yüksek… Etkinliğe bundan sonra katılacak olan firmalar-
dan çok iyi bir fikrin ve inovasyonun doğacağını düşünüyorum. Buraya 
gelen insanlar Ar-Ge odaklı, inovasyon odaklı, doğru insanlar… Bu kişiler 
ile randevu almaya kalksanız bu kadar kişi ile randevu alıp görüşme şan-
sınız olmayacak, bu kadar ortak fikri konuşmanız mümkün olmayacak. Ar-
Ge yapan firmalar ve yöneticiler burada olduğu için burası aslında bir fırsat, 
bir platform ve bir pazar…” şeklinde konuştu.
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“Kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmesi 
açısından önemli bir etkinlik”
Alper Ünler / Atılım Üniversitesi, AR-GEDA TTO Müdürü 

“Özellikle üniversiteler ile sanayi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluş-
larını bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinlik. Atılım Üniversitesi 
olarak sık sıkı Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu tarz etkinliklere katılmaya 
özen gösteriyoruz. Ar-Ge ekosistem içinde hem ülkemize hem insanlığa 
bir şeyler kazandırabilmek adına bu tarz etkinliklerin faydalı olduğunu düşü-
nüyorum.” şeklinde konuştu.

“İşbirliği görüşmeleri ve tanışma ortamı oldu” 
Vedat Güçler / Marmara Üniversitesi 

“Üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgesindeki şirketler, Ar-Ge mer-
kezli şirketler, teknopark şirketleri ve bu konuya duyarlı olan ilgili kurum 
ve kuruluşlar burada… Daha çok işbirliklerine yönelik tanıtım ve orga-
nizasyonlar hakkında bilgi alma- elimizdeki bilgi tasarımını paylaşma 

anlamında sanayi kuruluşları ile üniversiteler arasında, TTO’lar arasında 
işbirliği görüşmeleri ve tanışma ortamı oldu. Sempozyum ve paneller ile 

de hayli bilgilendik.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de gerçekleşen fuar 
organizasyonlarının en önemlilerinden biri“
Süleyman Karabacak / TAGLIG

“Türkiye’de gerçekleşen fuar organizasyonlarının en önemlilerinden 
biri olarak bu fuarı söyleyebiliriz. Burada hem geliştirilen hem geli-
şen teknolojinin tamamına vakıf olmak mümkün... Bu çerçevede bak-
tığımızda hem kalkınma, hem devlet teşvikleri, hem de geliştirilebilir 
teknolojilerin birleştirilmesi ile ilgili olarak insanların birbirleri ile iletişim 
halinde olması ve yeni teknolojilere adım atması için önemli bir organizas-
yon.” şeklinde konuştu.
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“Türkiye’de bu tarz fuarların 
artırılması gerektiğini düşünüyorum”
Harun Sami Çiftçi / Sabahattin Zaim Üniversitesi

“Türkiye’de bu tarz fuarların, çalışmaların artırılması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu çerçeve biraz daha geliştirilerek destek veren tüm kamu 
kurumlarının, üniversitelerin TTO’larının ve belki meslek kuruluşlarının, 
STK’ların da burada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Stand orga-
nizasyonları ve katılım gayet iyi idi. Buradaki işbirlikleri sonucunda Tür-
kiye’nin ithalat oranlarının azalıp ihracat oranlarının artacağı bir sonuç elde 
edilmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Çözüme yönelik adımların da 
mutlak atılması lazım” 

Ali Samet Arslan / Hacettepe Üniversitesi

“Öncelikle çok güzel bir organizasyon olduğunu belirteyim ama oturum 
konuşmacılarının da belirttiği gibi malumun ilanı şeklinde oluyor. Bundan 
sonra aslında icraata geçecek adımların atılması gerekiyor. Güzide kurum-
lar birbirlerini görüyor, problemler ortaya çıkarılıyor ancak bunların çözümü-

ne yönelik adımların da mutlak atılması lazım ki emeklerinizin karşılığı ciddi 
anlamda görülsün.” şeklinde konuştu.

“Farkındalık oluşturabilecek 
en önemli platform” 

Süleyman Özçelik / Gazi Üniversitesi

“Üniversitelerle, araştırma altyapıları ile birebir farkındalık oluşturabile-
cek en önemli platform bu tür zirve ve fuarlardır. Birçok Ar-Ge ve yenilik 
projeleri bu tür platformlarda birebir görüşme ya da stand ziyaretlerin-
de gelişebilir. Öte yandan üniversitelerdeki araştırma altyapılarında Ar-
Ge merkezlerinden istifade etmesi söz konusu… Dolayısıyla bu karşılıklı 
menfaat paylaşımı… Buradaki temel çıktı ülkeye daha yüksek katma değerli, 
daha yenilikçi ürün sunabilmek. Bunun fikir paylaşımlarının yapılacağı yerler 
buralarıdır.” şeklinde konuştu.
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“Önümüzdeki yıllarda da ekip
olarak katılmayı düşünüyoruz” 
Emine İlhanlı / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

“Çok önemli bir organizasyondu ve önümüzdeki yıllarda da ekip olarak 
katılmayı düşünüyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. 
Fuardan sonra görüşmelerimize devam edeceğiz ve bu alanda çalışma-
larımızı hızlandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Çok faydalı bir etkinlik” 
Engin Çakır / Ege Üniversitesi

“Organizasyon gayet güzel ancak biraz daha halka açılması ve müşteri 
odaklı hale getirilmesi gerekiyor. Elbette ki çok faydalı bir etkinlik, özellikle 
bizlerin bir araya gelerek Ar-Ge’de neler yaptığımızı paylaşmak açısından 

çok da güzel bir fuar.” şeklinde konuştu. 

“Artık 2023 hedeflerimiz var” 
İkbal Aygün / Ege Üniversitesi 

“Burada paydaşların bir araya gelmesi oldukça önemli. Önümüzdeki yıl-
larda aslında birçok sektörden hem firmanın hem sanayi kuruluşlarının 
hem de üniversitelerin burada buluşması gerekiyor. Bizim artık 2023 he-
deflerimiz var, oturumlarda da bahsedildi. Bunlara ulaşmak için Ar-Ge ol-
mazsa olmazımız. Ülke olarak mükemmel bir potansiyelimiz var. Bu potan-
siyellerde üniversitelerde neler yapılıyor, sanayide neler yapılıyor, bunların 
bilinmesi lazım. Bilgiyi üreten ve işleyen kısımların burada bir araya gelmesi 
gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Ürünlerin ticarileştirilmesi 
açısından da önemli” 

Cenk Özbaykal / Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

“Özellikle üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarının bir araya gelmesi 
açısından önemli bir fuar. Ürünlerin ticarileştirilmesi açısından da önemli 
buluyorum. Bu yıl Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak faaliyet göster-
diğimiz üç yer; Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan temsilcilerimiz-

le katıldık. Hatay’dan bir tohum üreticisi firmamız Progen, Kahramanma-
raş’tan tekstil sektöründen Kipaş Holding ve Osmaniye’den Korkut Ata 

Üniversitemizden bir hocamızla onların iki projesini burada tanıtmak amacı 
ile bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.
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“Katılımcı ve ziyaretçi oranı yüksekti” 

Hazal Yüncü / CPM Bilgisayar

“Katılım beklediğimizden daha yüksek bir oranda oldu, ziyaretçi sayısı 
da beklediğimizden daha iyiydi. Farklı firmalarla tanışıp kendimizi ta-
nıtma ve firmaları tanıma imkanı bulduğumuz güzel bir fuar oldu. Bu 
anlamda memnun kaldık. Önümüzdeki sene sizlerle yine bir arada ol-
mayı diliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Network geliştirmek niyetindeyiz “

Muhammed Ali Oflaz / Ankara Kalkınma Ajansı 

“Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde koordine edilen bir markamız var. 
Ankara’daki teknoparklar başta olmak üzere tüm teknoloji tabanlı pay-
daşlarımızın da işin içinde yer aldığı bir teknoloji üst kimliği markası… An-
kara’nın teknolojik potansiyelini harekete geçirmeye çalışan bir marka… 
Bu marka altında teknoparklarımız var. Bu teknoparklar içinde Ar-Ge fa-

aliyetleri yürüten firmalarımızla birlikte burada yer almak ve katılımcı olan 
Ar-Ge duayenleri ile de network geliştirmek niyetindeyiz. Bu süre zarfında 

önemli somut çıktılar, önemli katkılar elde edebileceğimizi düşünüyoruz.” şek-
linde konuştu.

“Hiç ummadığımız gelişmeleri 
görmüş olduk” 
Şehmuz Işın / Responce Ortho

“Etkinlik muhteşem. Beklediğimizin çok ötesinde bir görüntü ile karşı-
laştık. Çok farklı branşlarda, çok farklı disiplinlerde Ar-Ge konusunda 
insanların bir araya gelmiş olması bizi çok mutlu etti. Çünkü hiç um-
madığımız gelişmeleri görmüş ve birçok konuda da esinlenmiş olduk. 
Bizim gibi düşünen insanların bir arada olmasının herkese değer kattığını 
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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“Kolektif bir Ar-Ge projesi 
gerçekleştirebilmesi adına iyi bir fırsat” 
Hasan Kaya / Türkiye Petrolleri TP

“Zirvenin oldukça başarılı geçtiğini gördük. TP Ar-Ge merkezi olarak 
birçok firma ile işbirliği yapabilme imkanının firmalar arasında toplu ka-
tılım ile sağlanabileceğini gördük. Üniversite, kamu ve özel sektörün 
birlikte, kolektif bir Ar-Ge projesi gerçekleştirebilmesi adına iyi bir fırsat 
olduğunu değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Firmaların gelecek vizyonlarına 
katkı sağlayacak” 

Fatih Köksal / Köksal Danışmanlık

“Bu tip platformlarda yer almak gerçekten hayati bir önem arz ediyor. 
Eğer işletmeler rekabet güçlerini canlı tutmak ve daha da büyümek isti-
yorlarsa mutlaka yer almalı… Burada gerek üniversite, gerek özel sektör 
ve gerekse kamunun yoğun işbirlikleri hem kendilerine farklı fikirler su-

nacaktır hem de firmaların işletmelerine yönelik gelecek vizyonlarını oluş-
turmalarına yönelik katkı da sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Güzel bir organizasyon oldu” 

Dr. Mustafa Çöpoğlu / Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri

“Eğitimli bir insan gücümüz var. Bunu da bizim üretimde yüksek tek-
nolojiye yönlendirmemiz gerekiyor. Güzel bir organizasyon oldu. Fuarı 
düzenleyen ekibi ve kendi ekibimi tebrik ediyorum. Arkadaşlar büyük 
bir özveri ile çalıştılar.” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge’yi üretenler ve ticari ürüne dönüştürenler 
olarak iki ayağı var” 

Doç. Dr. Halil İbrahim Okumuş / Karadeniz Teknik Üniversitesi

“Bu işin iki ayağı var tabii. Bir Ar-Ge üreten bir de bu Ar-Ge’yi alıp üre-
tilerek ticari ürüne dönüştürecek kişiler ayağı… Bu iki ayağı bir araya 

iyi getirmemiz gerekiyor. Bu, ilk defa bu şekilde, bu konseptte yapılıyor. 
Etkinlik ilk olduğu için bazı eksikler olabilir. Bunlardan ders alacağız, not 

edeceğiz, bundan sonra neresi zayıfsa orayı güçlendirmeye çalışacağız ve 
inşallah daha da iyi olacak.” şeklinde konuştu.
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“İşbirliklerini konuşmak için 
çok önemli bir ortam var” 
Serkan Öztürk / Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 

“Ar-Ge ülkemiz için çok önemli bir alan. Bizim de Turkcell olarak çok 
önem verdiğimiz bir konu… Özellikle 2007 yılında Turkcell Teknoloji ku-
rulduktan sonra bu alanda ciddi yatırımlarımız oldu. Böyle bir ortam tüm 
diğer paydaşları görmemiz, onlarla işbirliği yapmamız, konuşmamız ve 
birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çeşitli işbirliği görüşmeleri yap-
tık. Gelecekte ülkemizi bu alanda nasıl daha iyi geliştiririz, ne tip işbirlikleri 
yapabiliriz konularını konuşma fırsatı bulduk. Bu açıdan çok faydalı olduğu-
nu düşünüyorum. Tabi buraya hazırlıklı gelmek çok önemli, çünkü herkes bu-
rada… İşbirliklerini konuşmak için çok önemli bir ortam var. Böylelikle daha konuya 
odaklı, daha hızlı fırsat yaratacak bir ortam oluşur. Organizasyondan en büyük beklenti 
bu olur. Bir de uluslararası katılımcıları daha fazla görmek isteriz. Onları da hep birlikte buraya 
çekmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Dünyanın hedeflediği yön itibari ile 
Ar-Ge’nin önemli bir yeri var” 

Mahmut Şahin / Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

“Etkinlik adı üzerinde Ar-Ge konusunda işbirlikleri yapılması noktasın-
da… Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında ve dünyanın 
hedeflediği yön itibari ile Ar-Ge’nin önemli bir yeri var. Bu anlamda 
bilişimden teknolojiye, sosyal hayattan ekonomik hayata birçok alan-

da Ar-Ge yapılmadan, uzun vadeli hedef belirlenmeden, katma değeri 
yüksek ürün üretilmeden geleceğe yönelik ilerlemek zor. Geniş bir kit-

leye ulaşılabilir. Kalkınma Bakanlığımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu işe önem veriyor. Bu anlamda 

isteğimiz bu tip platformların seneye bir sonraki seneye daha büyüyerek ve daha 
çok paydaşlı bir araya getirilerek yapılmasıdır.” şeklinde konuştu.

“Zirvenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” 

Alimet Sema Özen / Piri Reis Üniversitesi Teknokent İktisadi İdari Direktörü 

“Zirvenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Başta biz kendimizi ta-
nıtma imkanı bulduk ve aynı zamanda diğer üniversiteleri daha yakın-
dan tanıdık. Kamu kurumları ile iletişime geçme imkanımız oldu. İleride 
işbirliği yapabileceğimiz alanları belirledik. Özellikle deniz, ulaştırma, 
işletme, gemi makineleri, gemi inşaatı gibi alanlarda teknoparkta araş-
tırma-geliştirme çalışmalarımız yapılıyor. Bunun yanında denize yönelik 
malzemeler geliştirmek üzere fonksiyonel polimer malzemeler üzeri-
ne, teknoloji üzerine çalışıyoruz. Bu alanlarda çalışan kurumlarla tanışma 
ve işbirliği için en azından bir adım atma olanağı bulduk. Çok iyi organize 
edilmiş bir etkinlik. Devam etmesini dilerim. Seneye de tekrar katılmak isteriz.” 
şeklinde konuştu.
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“Hem ulusal hem de ulusları daha güçlü 
bir şekilde çıkmış olacağız”  

Mustafa Daşcı / Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı 

“Türkiye’de bilgi birikimi ile ekonomik sermayesi tıbbi cihaz üretimine 
uygun 15 firmayı geçen kaç ilimiz var diye bir araştırma yaptık ve 14 ili 
tespit ettik. Şu anda bu 14 ilde tıbbi cihaz üreticileri ile kamu destekleri 
konulu organizasyonlar yapıyoruz, bilgilendirme sempozyumları yapıyo-
ruz. Onun arkasından da tıbbi cihaz üreticileri küme dernekleri kuruyo-
ruz. 14 ilde böyle bir küme yapılaşması yapacağız, ondan sonra onları bir-
leştireceğiz. Tıbbi Cihaz Üreticileri Küme Dernekleri Federasyonu oluşacak. 
Yani hem ulusal hem de uluslararası daha güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Siz 
de bu tür organizasyonlarda hepsini derli toplu bir arada görme şansına sahip ola-
caksınız. Bu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını, bu fuarı, kongreyi organize eden, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Fuarın yaptığı en güzel şey buradaki 
en önemli aktörleri bir araya getirmekti” 

Filiz Taşkın / Arel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü

“Güzel düzenlenmiş bir organizasyon. Gerek panelleri, gerek katılım-
cıları, gerek konukları ile son derece canlı geçti, heyecanlı geçti. Tek-
noloji Transfer Ofisi olarak konuşayım, bizim açımızdan diğer teknoloji 

transfer ofisleri ile, üniversitelerle, firmalarla görüşme şansımız oldu. Ka-
munun görüşlerini panellerde çok güzel bir şekilde alabildik. Bu açıdan 

son derece güzel geçti. Ar-Ge tek başına yapabilecek bir şey değildir. İş-
birliği çok önemli… Burada, bu fuarın yaptığı en güzel şey de buradaki en 

önemli aktörleri, üniversiteyi, sanayi ve kamuyu bir araya getirmekti. Özellikle 
paneller kısmı çok değerli idi. Sadece aynı ortamda hava solumak değil, aynı ortamda 

fikirleri paylaşabilmek, açık yüreklilikle sorunları, görüşleri, çözüm önerilerini sunabilmek de 
önemliydi. Biz burada birebir yaptığımız görüşmelerle ve aynı zamanda yapılan panellerdeki görüşmelerle 
de bu ortamın yaratıldığını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Müthiş bir beyin gücümüz var”
Prof. Dr. Banu Onaral / Drexel Üniversitesi

“İnsan ve teknolojinin etkileşmesi ve bu etkileşimden doğan yüksek 
verimli bir ortaklık… Bu yakınsamadan doğacak birleşme ve gerçek-
ten optimal sistemlerin oluşması… Bu nedenle Türkiye’nin bu konuda 
büyük bir yetenek havuzuna sahip olduğunu görmek beni çok mutlu 
ediyor. Yurtdışında benim gibi çok sayıda hem yetişkin hem yetişmek-
te olan müthiş bir beyin gücümüz var ve bu beyin gücü Türkiye’nin bü-
yük bir değeri… Bu değeri Türkiye’nin kalkınmasında değerlendirmek… 
Bu çeşitli alışverişlerde işbirlikleri olabilir, bu kişiler bilirkişi olarak buradaki 
projelere katılabilirler… Müthiş bir potansiyel yatıyor ve bu potansiyel zannedi-
yorum bu tür toplantılarla değerlendirilecektir.” şeklinde konuştu. 
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“İki projemizi tanıtma imkanı bulduk” 
Yrd. Doç. Dr. Musa Ataş / Siirt Üniversitesi 

“Etkinlik çok başarılı ve verimli oldu. Tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. 
Burada iki projemizi tanıtma imkanı bulduk. Firmalara ve kurumlara bu 
etkinliğe katılmalarını tavsiye ederim.” şeklinde konuştu. 

“Güzel bir başlangıç”
Hasan Ali Turp / Farmatek Ar-Ge Müdürü 

“Bu Türkiye’de ilk defa yapılan bir proje ve güzel bir başlangıç ben-
ce… Ar-Ge ile ilgili çalışan firmaların birbirini tanımaları ve üniversite 
sanayi alanında daha farklı bir ortam yaratılması adına güzel bir proje… 
Gelecek yıl daha da genişletilerek etkisinin daha iyi olacağını düşünü-

yorum.” şeklinde konuştu. 

“Fuar oldukça iyi planlanmış”
İlyas Hacısalihoğlu / Erzurum Teknik Üniversitesi

“Fuar çok iyi, katılım oldukça zengin... Üniversitelerden ve Teknokent-
lerden oldukça iyi katılımlar var. Bir sonraki etkinliğe daha iyi hazırlanıp 
bu kadar geniş kitleye tüm imkanlarımızı sunmak ve işbirliklerini ge-
liştirmek adına daha kapsamlı katılmayı düşünüyoruz. Fuar oldukça iyi 
planlanmış.” şeklinde konuştu. 

“Bu tür platformlar kolay yakalanmıyor” 
Esra Sülün Hamaratlar / İlko İlaç Kurumsal İletişim Müdürü

“İlko İlaç olarak önümüzdeki yıl yine burada olmayı arzu ediyoruz. 
Özellikle Ar-Ge alanında faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki tüm 
katılımcıların burada olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür 
platformlar kolay yakalanmıyor ve bunların sürekliliği sağlandığı zaman 

umuyorum ülkemiz adına, özellikle kritik ve öncü olmasını arzu ettiğimiz 
sektörler adına büyük bir yatırım olur.” şeklinde konuştu.
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“Karar vericilerle birebir 
görüşme şansı da sağlıyor” 
Cengiz Kaya / Sabancı Üniversitesi Araştırma ve 
Lisansüstü Politikalar Direktörü

“Çok verimli bir etkinlik… Türkiye’de fon sağlayıcı ana mekanizmalardan 
bir tanesi de kamu. Özellikle birinci gün ilgili bakanlıklarımız, Kalkınma 
Bakanlığı olsun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olsun bakan seviye-
sinde burada temsil ediliyor. Dolayısıyla karar vericilerle birebir görüşme 
şansı da sağlıyor. Bu imkanı her zaman bulamıyorsunuz. Hem kamu, hem 
özel sektör, hem de üniversite ayağını burada görme şansı var.” şeklinde ko-
nuştu. 

“Evrensel düzeyde bilim yapmalıyız”
Prof. Dr. Cengiz Öztürk / Boğaziçi Üniversitesi

“Büyük büyük yapıların bizi kurtarması mümkün değil. Biz kendi göbe-
ğimizi kesmeliyiz. Türkiye’nin ekonomisi ne kadar gelişse de global 
ölçekte ekonominin çok küçük bir payı hala… Sanayiciler olarak global 
ölçekli düşünmeliyiz ve evrensel düzeyde bilim yapmalıyız. Kamunun 
iyi niyetini seziyorum, iş yapan arkadaşlar da ondan rüzgar alarak ken-

di işlerini geliştirebileceklerini düşünüyorlar ama bunu kısa vadeli dü-
şünmeyelim. Kamuya bu konuda biraz yardımcı olmamız lazım.” şeklinde 

konuştu. 

“İşbirliği geliştirdiğimiz ürünlerden 
bazılarını sergilemeye çalıştık”  
Hacer Selemoğlu / Aselsan Ar-Ge İşbirlikleri Müdürü

“Burada standımızda özellikle işbirliği geliştirdiğimiz ürünlerden bazıla-
rını sergilemeye çalıştık. İki ürünümüz var ki ilk kez bu zirvede sergi-
ledik. Bunlardan birincisi elektromanyetik fırlatma sistemi. Gerçekten 
özgün ve kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bir proje… Onun dışında 
infrared dedektörler konusunda uzun yıllardır Aselsan üniversitelerle 
işbirliği içinde çalışıyor. Yine bu proje TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, SSM, 
MSB tarafından destekli bir proje. Onu sergiliyoruz ilk defa bu fuarda… 
Üçüncüsü sivil sektörde geliştirdiğimiz elektrikli araçlarla ilgili geliştirdiği-
miz elektrikli araç sistemlerini yine sergiliyoruz.” şeklinde konuştu. 
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“Önümüzdeki sene firmalara bu fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ediyorum”
Cem Koçak / Koçak Pharma Dış İlişkiler, 
İş Geliştirme ve Ar-Ge Direktörü

“Burada firmaların kendilerini iyi ifade edebilecekleri güzel bir ortam 
bulabileceklerini söylemek isterim. Birçok standları ile farklı sektörün 
farklı alanlarda projelerini anlattığı bir ortam var. Tüm paydaşlarla bir 
araya gelebilirler. Birebir görüşmelerle normal zamanlarda belki zorlan-
dıkları partnerlere ulaşma şansına sahip olabilirler. Kamuya mevcut prob-
lemler ve güncel konular hakkında bilgi verebilirler. Bu anlamda önemli bir 
fırsat… Önümüzdeki sene firmalara bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

“Başarılarınızın devamını diliyorum”
Hakan Altınay / Altınay Robot Teknolojileri YKB

“Ar-Ge’de başarılı olabilmek ve özellikle ürünü satabilmek için birinci-
si ekip çalışmasına inanmak gerekiyor. İkincisi nitelikli insan kaynağını 
geliştirmemiz lazım. Yani kazandıklarınızı insana yatırmanız gerekiyor. 
Ar-Ge’nin en önemli girdilerinden biri tanesi insan kıymeti… Onu ne 
kadar nitelikli hale getirebilirseniz çıktısı da o kadar başarılı olur. Bir 

kere öncelikle bu etkinliği düzenleyen buna fikir ve emek veren herkesi 
kutlamak istiyorum. Çünkü Türkiye’nin önündeki sıçramalardan bir tanesi 

Ar-Ge’dir. Bu ve buna benzer etkinliklerin sayısını çoğaltmamız gerekiyor. 
O nedenle Türkiye’nin son dönemlerde en büyük farkındalık alanlarından bir 

tanesi ileri teknoloji... Yüksek katma değerli ürünler üretmek ve bunun da özünde 
Ar-Ge var. Bu faaliyetleri organize eden herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Katılımcılar ve 

dinleyiciler açısından da nitelikli bir profil var. Başarılarınızın devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Fuarın ülkemizi rekabet açısından iyi bir yere 
taşıyabileceğini düşünüyorum”
Alpan Senneroğlu / Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri 
Araştırma Merkezi Direktörü

“Fuar ilk kez düzenleniyor olmasına rağmen bence katılım açısından çok 
başarılı bir fuar oldu. Katılımcıların göstermiş oldukları aktivitelerin ve 
ürünlerinin etkileyici düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizi rekabet 
açısından iyi bir yere taşıyabileceğini düşünüyorum. Özellikle endüstri-
mizde sürdürülmekte olan, ileri teknoloji içeren projeler ve ürünlerin neler 
olduğunu direkt ve kolay bir şekilde görebildik. Ayrıca üniversitelerimizde 
yapılmakta olan Ar-Ge faaliyetlerini bir arada görme fırsatı bulduk. Bu açıdan ilk 
kez düzenlenmesine rağmen güzel ve kapsamlı bir fuar oldu.” şeklinde konuştu.
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12. RESİM GALERİSİ
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