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Yurt Dışındaki 
Türk Bilim İnsanları Kurultayı



Ülkemizde son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve 

yenilik alanında büyük bir atılım gerçekleştirilmiş ve son yıllarda Ar-Ge ve yenilik 

göstergelerinde en hızlı gelişmeyi sağlayan ülkelerden biri olmuştur. Uygulanan politika 

ve stratejilerin daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi için, ulusal hedeflerimiz düzenli 

olarak güncellenmektedir. 

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejilerimiz doğrultusunda bilgi temelli bir ekonomiye 

dönüşümü sağlayabilmek için insan kaynağı, altyapı ve ulusal ve uluslararası paydaşlar 

arasındaki etkileşime özel önem verilmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmaların ekonomik 

değere dönüştürülmesi amacıyla yenilik, teknoloji transferi ve girişimcilik konuları son 

dönemdeki gündemimizin ana unsurlarıdır. 

Türkiye, bilgi temelli ekonomik dönüşüm sürecinde, yurt içindeki insan kaynağı ve bilgi 

üretim mekanizmalarına olduğu kadar yurt dışındaki kaynaklara da ihtiyaç duymaktadır. 

Bu noktada, uzun yıllar yurt dışında araştırma ve yenilik faaliyetleri yürüten Türk 

bilim insanlarımız ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Tersine beyin göçü ve beyin 

dolaşımında kayda değer bir aşama kaydeden ülkemiz için, kariyerine yurt dışında 

devam eden Türk bilim insanları ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmanın ulusal 

hedeflere giden yolda oldukça önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

Bu düşünceden hareketle düzenlenen Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı ile, 

Türkiye Araştırma Alanı’na yönelik gelişmelerin, yurt dışındaki Türk bilim insanları ile 

ülkemizdeki bilim ve teknoloji paydaşlarının bir araya geldiği bir platformda tartışılması 

sağlanmıştır. Kurultay sonrasında hazırlanan bu rapor ile, panellerde ele alınan konular 

özetlenmiş ve Kurultayda öne çıkan hususlar hem panel özelinde hem de Kurultay 

çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Ulusal hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım olan Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 

Kurultayı ile oluşan sinerjinin devam edeceğine olan inancımı belirtir, Kurultaya katılan 

ve düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak

TÜBİTAK Başkanı
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Yönetici Özeti

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenen ulusal hedefler, TÜBİTAK’ın yeni 

dönem politikalarının önemli bir unsurudur. Buradan hareketle, ülkemizde bilginin 

üretimi, teknolojiye dönüştürülmesi ve teknolojilerin uluslararası ekonomik değere 

dönüşmesi sürecinde, uzun yıllar yurt dışında araştırma ve yenilik faaliyetleri yürüten 

Türk bilim insanlarımız ülkemiz için stratejik öneme sahip görülmektedir.

Bu düşünceden yola çıkarak, 12-13 Temmuz 2012 tarihinde The Marmara Hotel’de 

düzenlenmiş olan Yurt Dışındaki Bilim İnsanları Kurultayı ile yurt dışında araştırma ve 

yenilik faaliyetleri yürüten ve alanlarında önemli katkılar yapmış yurt dışındaki bilim 

insanlarımızın Türkiye’deki Ar-Ge paydaşları ile bir araya gelerek Türkiye’nin bilim, 

teknoloji ve yenilik alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline getirilebilmesi, 

bilginin ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve modellerin ülkemize aktarılması ve 

yurt dışındaki Türk bilim insanları ile kalıcı ve çok yönlü işbirliklerinin kurulmasına 

yönelik değerlendirmeler yapılması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede, yurt dışından 87 Türk bilim insanı ile Türkiye’deki üniversite, özel 

sektör ve kamu yöneticilerinden oluşan 177 kişinin katıldığı Yurt Dışındaki Bilim 

İnsanları Kurultayı düzenlenmiştir. “Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel 

Dönüşüm”, “Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş”, “Bir Cazibe Merkezi Olarak Türkiye”, 

“Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri” ve “Açık 

Forum” olmak üzere beş farklı panelde 24 konuşmacı, uzmanlıkları ve deneyimleri 

doğrultusunda konuşma ve sunumlar yapmıştır. 

Panellerde gündeme gelen görüşler ve yapılan tartışmalar doğrultusunda, ülkemizin 

bilim, teknoloji ve yenilik alanında gündeminde yer alması gereken konuların beş 

ana temada gruplandırılabileceği görülmektedir:

1. Nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi,

2. Ülkemizin bir cazibe merkezi haline gelmesi,

3. Tersine beyin göçü ve beyin dolaşımı, 

4. Teknoloji transferi ve girişimcilik, 

5. Sistematik ve sürdürülebilir işbirlikleri.

Kurultayda, bilgi ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin, nitelikli insan 

kaynağı ve kritik kütle olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’deki araştırmacı ve Ar-Ge personeli 

sayısının  yetersiz olduğu, bilim ve araştırmaya ayrılan kaynakların arttırılabilmesi ve 

yapılan yatırımların ekonomik değere dönüşmesi için insan kaynağının hem sayıca 

hem de nitelik olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiştir. Bu 

doğrultuda; doktora eğitiminin kritik öneme sahip olduğu, üniversitelerdeki doktora 



eğitimine önem verilerek kalitesinin arttırılması gerektiği, doktora öğrencisi sayısı 

artırmak için sadece lisansüstü araştırma yapan üniversite ve merkezlerin de 

kurulabileceği dile getirilmiştir. İnsan kaynağının niteliğinin geliştirilebilmesi için; 

doktora sonrası araştırmacı programları ile “mentorlük sistemi” gibi destekleyici 

sistemlerin oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, yayın sayılarını arttırmanın 

yanı sıra, atıf sayılarını da arttırabilmek ve yayınların niteliksel olarak da gelişmesini 

sağlayabilmek için üniversitelerde performans değerlendirme ve ödül sistemleri 

gibi teşvik edici sistemlerin geliştirilebileceği ifade edilmiştir. 

Kurultayda ayrıca, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bir cazibe merkezine 

dönüşerek yurt dışındaki Türk veya yabancı bilim insanları ile öğrencilerin ve özel 

sektör kuruluşlarının Ar-Ge yatırımlarının Türkiye’ye çekilebilmesi için, altyapının 

geliştirilmesi ve mevzuata yönelik düzenlemeler yapılması ihtiyacına dikkat 

çekilmiştir. Bu kapsamda üniversite, kamu, sanayi işbirliğini sağlayacak ve disiplinler 

arası çalışmalar yürütülebilecek yapıda araştırma merkezlerinin kurulması gerektiği 

ifade edilmiştir. Ayrıca, yeni araştırma altyapılarının kurulması kadar mevcut 

altyapıların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve büyük araştırma merkezi sayısının da 

sınırlı olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Mevzuata yönelik olarak ise; Ar-Ge insan 

kaynakları, mal ve hizmet alımı, gümrük, vergi gibi mevzuatların ile YÖK süreçlerinde 

cazibe merkezi olma hedefine yönelik olarak değişiklikler ve sadeleştirmeler 

yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Düzenlemelerin ve kurumlardaki yapısal 

değişikliklerin, bilim, araştırma ve yenilik ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda özel 

olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kurultay’da, yurt dışındaki Türk veya yabancı bilim insanları ile öğrencilerin Türkiye’ye 

çekilebilmesi amacıyla, ulusal “beyin dolaşımı ve tersine beyin göçü” politikalarının 

oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, beyin dolaşımı ve tersine 

beyin göçüne yönelik burs ve destek sistemlerindeki karmaşıklıkların giderilerek 

hedef odaklı ve hızlı çalışabilen programlar oluşturulması ihtiyacına değinilmiştir. 

Bunlara örnek olarak Türk araştırmacılar için yeni bir “sabbatical” programının 

oluşturulması, sabbatical desteklerinin doğrudan araştırmacıya verilmesi ve süreçlerin 

sadeleştirilmesi önerilmiştir. Öte yandan, yurt dışındaki araştırmacıların kariyerlerine 

Türkiye’de devam edebilmesini kolaylaştırmak için yaşayacakları bölgedeki sosyal 

imkanlar gibi yumuşak etkenlere (“soft factors”) önem verilmesinin gerektiği ifade 

edilmiştir. İlgili kanun, mevzuat ve süreçlerde (denklik, atama süreçleri, sosyal 

güvenlik, vb.) konularda gerekli düzenlenmelerin yapılarak araştırmacıların Türkiye’ye 

yerleşmesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. 



Ülkemizin bilgi temelli bir ekonomiye sahip olabilmesi için, bilgi üretimi ve 

ekonomik değere dönüştürme sürecinin önemi de Kurultay’da ön plana çıkan 

konulardan birisi olmuştur. Bu kapsamda, akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan 

ürün ve buluşlarda üniversitelerin patent haklarına sahip olması, teknoloji 

transfer ofislerinin kurulması ve güçlendirilmesi gibi konuların üniversitelerde 

hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda patent vekilliği ve telif 

hakkı yasalarında gerekli düzenlememelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Ayrıca, sanayi-akademi işbirliklerinin güçlendirilmesi için teknoparkların 

yaygınlaştırılması ve belirli alanlara odaklanarak etkinliklerinin arttırılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bununla beraber, üniversitelerde üretilen bilimsel bilgiyi ticari 

değere dönüştürmeyi amaçlayan finans mekanizmalarının Türkiye’de hayata 

geçirilmesi gerektiği, devlet desteklerinin oluşturulan girişim sermayesi veya 

benzeri fonlara yapılması önerilmiştir. Yurt dışında bu tür mekanizmalara ilişkin 

birçok örneğinin olduğu, ancak ulusal mekanizmalar oluşturulurken ülkemize özgü 

koşulların ve yapının dikkate alınarak gerekli uyarlamaların yapılmasının önemine 

de değinilmiştir. 

Kurultay’da yurt dışındaki bilim insanları ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurulması 

amacıyla politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Türkiye’nin 

oldukça güçlü olan bilim diasporasının, Japonya, İsrail, Portekiz örneklerinde olduğu 

gibi, desteklenmesinin ülkemize birçok fayda sağlayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 

yurt dışında yaşayan Türk bilim insanları ile yurt içindeki araştırmacıların ve özel 

sektör kuruluşlarının ortak projeler yapabilmesi için yeni destek programlarının 

oluşturulması ve her iki taraf için de bu program kapsamında finansmanın 

sağlanması konusu gündeme getirilmiştir. Kalıcı işbirlikleri kurulması konusunda, 

ayrıca, ikili tematik çağrılar açılması, mükemmeliyet merkezleri çağrıları 

açılması, farklı ülkeler ile ortak Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlar kurulması gibi 

mekanizmaların oluşturulması konuları ön plana çıkmıştır. 

Kurultay katılımcıları, kurultayın bir ilk olması nedeniyle önemli bir girişim olduğunu 

vurgulamışlar ve süreklilik sağlanması yönünde olumlu görüşlerini çeşitli şekillerde 

tekrarlamışlardır. Bu doğrultuda, gelecekte bu tür etkinliklerin farklı araştırma 

alanlarına odaklı olarak yapılabileceği, çalıştay şeklinde düzenlenerek belirli bir 

konuya yönelik olarak somut çıktılar üretmek üzere tasarlanabileceği veya farklı 

katılımcı profillerine yönelik düzenlenerek değişik kesimlerin ihtiyaçlarına da 

cevap verilebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına 

yönelik bir veritabanı oluşturularak işlevsel bir hale getirilebilmesinin, işbirliklerinin 

kalıcı ve sürekli hale ulaşması için oldukça önemli olduğu ifade edilmiştir.
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Son yıllarda Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarında 

önemli bir atılım gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge ve 

yenilik için ayrılan kaynak ve yatırımlar önemli derecede artırılmış, 

destek programları çeşitlendirilmiş ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini 

teşvik edici mevzuatsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Bilim ve teknoloji alanında uygulanan politika ve stratejilerin 

sonucu olarak Türkiye, son yıllarda Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde 

en hızlı gelişmeyi sağlayan ülkelerden biri olmuştur.  Ülkemizde 

Ar-Ge harcamaları son 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak 3 kat artmış 

olup, 2010 yılı itibarıyla 9,8 milyar TL’lik (2011 sabit fiyatlarıyla) Ar-

Ge harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu değer ülkemizdeki GSYİH’in 

%0,84’ünü oluşturmaktadır. Özel sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik 

harcamaları 2010 yılında 4,2 milyar TL’ye (2011 sabit fiyatlarıyla) 

ulaşarak, 2002 yılı değerinin yaklaşık beş katına çıkmıştır. 2010 

yılında özel sektörün toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise 

%42,5 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.1). Bunun yanı sıra, Tam 

Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 2002 yılında 29 bin 

iken, 2010 yılında yaklaşık üç katına çıkarak 82 bine ulaşmıştır. 

Ar-Ge personeli sayısı konusundaki önemli gelişmelerden biri 

özel sektörün bu alanda yaptığı atılımdır. 2009 yılında ilk defa, 

özel sektördeki Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personel sayısının payı 

%43’e ulaşarak diğer sektörleri geçmiş, 2010 yılında da bu gelişme 

korunmuştur. 

KURULTAY HAKKINDA
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Yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye, 2002-2010 döneminde OECD ülkeleri arasında TZE Ar-

Ge personeli artış hızında birinci sırada yer almış1  ve yurt dışındaki Türk araştırmacıların geri 

dönüşünü teşvik eden bir cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır. 

Bununla birlikte, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısında alınan 2011/101 no.lu Ulusal 

Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri kararı gereği, bilim  ve teknoloji alanındaki ulusal hedeflerimiz 

güncellenmiştir. Buna göre 2023 yılında ülkemizin ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi ve diğer 

ulusal hedeflere  (yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter vb.) ulaşılabilmesi için Ulusal 

Yenilik Sistemi 2023 yılı hedeflerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 3

Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 2

Araştırmacı sayısı: 300 bin 

Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin

1  ABD ve İsrail’e ilişkin veri bulunmamaktadır.

Şekil 1.1 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (%)

(%
) 

G
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İH
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0,1
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Yükseköğretim Sektörü Özel Sektör Kamu Sektörü Toplam
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0,16

0,03

0,9
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Bunun yanı sıra, ulusal hedeflere katkı sağlamak amacıyla UBTYS 2011-2016 kapsamında 

belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı ve izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesine 

yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, TÜBİTAK tarafından iki yeni destek programı 

oluşturulmuştur:

TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

TÜBİTAK 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı

Bu programlar çerçevesinde, Haziran-Temmuz 2012 döneminde 32 çağrıya çıkılmıştır. Bu 

girişim, UBTYS 2011-2016’nın öncelikli sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik aktörlerinin ortaya 

konulan makro hedefler doğrultusunda eşgüdüm içerisinde hareket etmesini tetikleyen önemli 

bir adım olarak değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte, belirtilen ulusal hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla,ulusal yenilik ve girişimcilik 

sistemimize yönelik gelişmelerin, bilimsel ve teknolojik araştırmalara öncülük eden bilim 

insanları tarafından ülkemizdeki bilim ve teknoloji paydaşları ile birlikte ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. 

12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediğimiz Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 

Kurultayı, bu düşünceden hareketle, çalışmalarını başka ülkelerde sürdüren Türk bilim insanları 

ile Türkiye’deki bilim, teknoloji ve inovasyon paydaşlarını bir araya getirmeyi hedeflemiştir. 

Kurultay, daha önce belirlenen amaçları doğrultusunda şu konularda değerlendirmeler 

yapılması için bir platform oluşturmuştur:

Yurt dışındaki bilgi ve teknolojinin transferi için uygun modeller ve mekanizmaların tespiti,

Yurt dışındaki bilginin ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve modellerin ülkemize 

aktarılmasına yönelik öneriler,

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline 

getirilebilmesi için atılabilecek somut adımlar,

Yurt dışındaki Türk bilim insanları ile kalıcı ve çok yönlü işbirliklerinin kurulması ve 

geliştirilmesi için gereken fon mekanizmalarının belirlenmesi.

Şekil 1.2  Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri2.

Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedeflerimiz

Ar-Ge harcaması/
GSYİH: %3

Özel sektör Ar-Ge 
harcaması/ 
GSYİH: %2

Araştırmacı 
sayısı: 300 bin
(TZE)

Özel sektör 
araştırmacı sayısı: 
180 bin (TZE)

2    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 2011/101 no.lu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Kararı
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Kurultaya yurt dışındaki 100’ün üzerinde bilim insanı davet edilmiş 

ve 87 bilim insanından katılım teyidi alınmıştır. Davetli listesi 

oluşturulurken, yurt dışındaki bilim insanları veri tabanımızda 

yer alan araştırmacıların akademik yetkinliğinin yanı sıra toplam 

deneyim süresi, toplam yayın, atıf ve patent sayısı, alınan ödüller, 

araştırma alanı, araştırmaların toplumsal etkileri, idari görevler, 

şirketlerle işbirliği halinde olma durumu ve coğrafi dağılım gibi 

kriterler dikkate alınmıştır.  

Kurultayın amaçları doğrultusunda, katılımcıların %60’ı fen 

bilimleri ve mühendislik alanlarında, %30’u yaşam bilimleri ve 

tıp alanlarında, %10’u ise sosyal bilimler alanlarında çalışmalarını 

sürdüren araştırmacılardan oluşmuştur. Katılımcıların %70’ini Kuzey 

Amerika’dan, %20’sini Avrupa ülkelerinden ve %10’unu ise Güney 

Doğu Asya-Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinden gelen bilim insanları 

oluşturmuştur. Karşılaşılan coğrafi dağılım, Kuzey Amerika’daki 

bilim insanı yoğunluğunun coğrafi olarak daha yakın olduğumuz 

Avrupa ve Orta Doğu gibi diğer bölgelere kıyasla çok daha yoğun 

olmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Kurultayda %20’lerde olması beklenen kadın bilim insanı temsili, 

alınan teyitler sonrasında yaklaşık %7 olarak gerçekleşmiştir. 

Davetli listesinde yer alan kadın bilim insanlarının sayısının dahi 

arzulanan rakamların gerisinde olması, ülkemizde ve özellikle yurt 

dışında kadınların akademik kariyerlerini sürdürmekte karşılaştıkları 

sorunların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. 

KATILIMCI PROFİLİ ve 
PANEL YÖNTEMİ
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Kurultaya yurt dışındaki Türk bilim insanlarına ek olarak, Türkiye’den de bilim, teknoloji ve 

inovasyon paydaşı 177 kurum ve kuruluş temsilcisi ve bilim insanı katılmıştır. Bu kapsamda, 

Ar-Ge performansına göre en iyi ilk 25 üniversitenin rektör ya da Ar-Ge’den sorumlu rektör 

yardımcısı ve 33 özel şirket Ar-Ge direktörü ile TÜBİTAK ulusal araştırma merkezi/enstitülerinden 

16 yönetici katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Kurultaya bilim ve teknoloji konuları ile ilgili 

kamu kurumları ve bakanlıklardan da üst düzey temsilciler katılmıştır.  

Kurultaya iştirak eden yurt dışı ve yurt içi katılımcılarının bilgileri sırasıyla EK-1 ve EK-2’de 

sunulmaktadır.

İki gün süren Kurultay, etkinliğin hedeflerine paralel olarak düzenlenen 5 farklı panelden 

oluşmuştur:

Panel I – Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşüm

Panel II – Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş

Panel III – Bir Cazibe Merkezi Olarak Türkiye

Panel IV – Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri

Panel V – Açık Forum

Kurultay kavram kağıdı ve panellerde üzerinde durulması hedeflenen konuları içeren panel 

içerikleri ile ilgili bir bilgi notu Kurultay öncesinde tüm katılımcılara iletilmiş, bu dokümanlar 

ışığında katılımcıların moderatör ve panelist önerileri sorulmuştur. Nihai program katılımcılardan 

gelen talepler ve önerilen konuşmacı adaylarının değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuştur.

Her bir panel, moderatörün 5-10 dakikalık açılış konuşması ile başlayıp, panelistlerin 15-20 

dakikalık sunumları ile devam etmiştir. Sunumlardan sonraki bölüm tüm konukların aktif katılımı 

ile soru-cevap, yorum ve değerlendirmeler şeklinde devam etmiştir. Paneller,  moderatörler 

tarafından yapılan kısa değerlendirmeler ile sonlanmıştır. 

İnternet üzerinden canlı yayınlanmış olan Kurultayda her bir panel için en az 3 raportör görev 

almıştır ve panel tutanakları bu şekilde oluşturulmuştur
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KURULTAY 
PROGRAMI

Perşembe, 12 Temmuz 2012

08:30 – 10:00 Kayıt ve Kahve-İkram 
10:00 – 11:00 Açılış
 Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK Başkanı
 Nihat ERGÜN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
11:00 – 12:30 Oturum I – Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Vizyonu
 Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK Başkanı 
 Prof. Dr. Haluk ÜNAL, TASSA Başkanı 
 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA, YÖK Başkanı
 Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd.
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 16:00 Panel I-Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşüm
 Moderatör: 
 Prof. Dr. Umran İNAN, Koç Üniversitesi 
 Panelistler:
 • Dr. Atakan PEKER, Washington Devlet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kuvvet ATAKAN, Bergen Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL, Harvard Üniversitesi
 Tartışma
16:00 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 18:30 Panel II – Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş
 Moderatör:  
 Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA, Washington Üniversitesi
 Panelistler: 
 • Prof. Dr. Mehmet TONER, Harvard Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nezih HEKİM, Okan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ, Linz Üniversitesi 
 • Dr. Ant BOZKAYA, MIT
 Tartışma
19:30 – 22:00 Akşam Yemeği
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Cuma, 13 Temmuz 2012

08:30 – 09:00 Kahve-İkram

09:00 – 11:00 Panel III – Bir Cazibe Merkezi Olarak Türkiye 

 Moderatör:  

 Prof. Dr. Salim ÇIRACI, Bilkent Üniversitesi

 Panelistler: 

 • Prof. Dr. Cezmi AKDİŞ, İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü

 • Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ, Wisconsin Üniversitesi  

 • Prof. Dr. Candan TAMERLER, Washington Üniversitesi

 • Dr. Çağlar ÖZDEN, Dünya Bankası 

 Tartışma

11:00 – 11:30 Kahve Arası

11:30 – 13:30 Panel IV-Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri 

 Moderatör:  

 Prof. Dr. Feridun HAMDULLAHPUR, Waterloo Üniversitesi

 Panelistler:

 • Prof. Dr. İskender GÖKALP, CNRS

 • Prof. Dr. Ümit ÖZGÜNER, Ohio Devlet Üniversitesi

 • Prof. Dr. Esen Ercan ALP, Argonne Ulusal Laboratuvarı

 • Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY, Bilkent Üniversitesi

 Tartışma

13:30 – 14:30 Öğle Yemeği

14:30 – 16:30 Panel V – Açık Forum 

 Moderatörler:

 • Prof. Dr. İskender YILGÖR,TÜBİTAK Bilim Kurulu

 • Dr. A. Murat YILDIRIM, Koç Holding Teknoloji Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. İsmail YÜKSEK,Yıldız Teknik Üniversitesi 

 • Prof. Dr. İbrahim DİNÇER, TÜBİTAK MAM Başkan V.

16:30-16:45 Kapanış

 Prof. Dr. Yunus ÇENGEL, TÜBİTAK Başkan Danışmanı

18:00 – 22:00 Sosyal Program (Boğaz Turu)



19

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

Panel – I 
GİRİŞİMCİ, REKABETÇİ 

VE TEKNOLOJİYE DAYALI 
ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Panelde girişimci, rekabetçi, ve teknoloji odaklı bir Türkiye için 

gereken zihinsel dönüşüm üzerine konuşulmuş, özellikle 2023 

hedeflerine ulaşabilmek için neler yapılması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Bilimin teknoloji demek olmadığı, meraka dayalı 

araştırmaların güdümlü araştırmalar kadar önem taşıdığı, yenilikçilik 

kavramının da bu zihinsel dönüşümde önemli bir kavram olarak 

yer alması gerektiği üzerinde durulan konular arasındadır. 

Panel boyunca özellikle insan kaynağının geliştirilmesi üzerinde 

durulmuş, kritik kütlenin gelişmesi için araştırmacılara araştırma 

zamanı yaratılması, genç araştırmacılara mentörlük sistemiyle 

destek olunması, üniversitelerde performansı ödüllendiren 

sistemlerle rekabetin önünün açılması gibi öneriler geliştirilmiştir. 

Ayrıca üniversite sanayi ortaklıklarının kurulması, bu çerçevede 

ortak merkezler oluşturulması, yayın sayılarında nicelik kadar 

niteliği de öne çıkaran ve teşvik eden sistemler geliştirilmesi, 

araştırmacıların rahat ve esnek şekilde çalışmalarını sağlayacak 

yaratıcılığı ön plana çıkaran düzenlemeler yapılması gibi konular 

diğer öne çıkan başlıklar arasındadır. 
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Moderatör:

Prof. Dr. Umran İNAN, Koç Üniversitesi 

Panelistler:

Dr. Atakan PEKER, Washington Devlet Üniversitesi

Prof. Kuvvet ATAKAN, Bergen Üniversitesi

Prof. Hasan MANDAL, Sabancı Üniversitesi

Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL,Harvard Üniversitesi

Moderatör Görüşü

Moderatör Prof. Umran İNAN panele, panelin ismine yenilikçiliğin de eklenmesi gerektiğini, 

girişimcilik vb. süreçlerin ilk adımının yeni bir şeyler yaratmak olduğunu belirterek başladı ve bu 

anlamda zihinsel bir dönüşüm gerektiğinin altını çizdi. İnsanın en üretken zamanının en serbest 

olduğu zaman olduğunu söyleyen Prof. İNAN, bu serbest ortamı sağlamamız gerektiğine, özellikle 

üniversitelerin öğretim üyelerine kurallarla sınırlanmamış serbest bir ortam sağlamasının önemine 

vurgu yaptı. Bunun da ancak bir zihinsel dönüşümle gerçekleşebileceğini belirtti. Yaratıcılığı ve 

merak dürtüsünü besleyen bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini ifade etti. 

Bir toplumun en önemli kaynağının heves ve heyecanları olduğunu söyleyen Prof. İNAN, bu 

heves ve heyecanın yenilikçi, yaratıcı, girişimci ve rekabetçi olacak şekilde toplumun yararına 

uygulamalara dönüşmesi için kanalize edilmesi gerektiğini belirtti. Patent, lisans, teknoloji 

transferi gibi kavramların birçok üniversitede hayata geçirilemediğini söyleyen Prof. İNAN, 

akademi-sanayi ilişkilerinin değişmesi gerektiğini, sanayinin üniversiteyi artık Ar-Ge’nin geliştirme 

kısmını yaptırabileceği bir yer olarak görmemesi gerektiğini, üniversitelerin sanayi sponsorluğunda 

geliştirdiği projelerde patent hakkının üniversitelere de tanınması gerektiğini, ancak münhasıran 

lisanslamayı da endüstriye yapabilmesi gerektiğini, bunun endüstrinin ticari amaçlarını yerine 

getirmesini sağlayacağını ancak üniversite hocalarının da özgeçmişlerine bir patent yazabilme 

motivasyonu oluşturacağını söyledi. 

Prof. İNAN, Ar-Ge yapılırken sadece geliştirme kısmına odaklanmamak gerektiğini, araştırma 

kısmını ihmal etmemenin önemini ifade etti. Üniversitelerde Ar-Ge’nin hem araştırma hem 

geliştirme boyutuna, endüstride de geliştirme (araştırma da olabilir) boyutlarına odaklanılması 

gerektiğine değindi. Türkiye’nin hedeflediği fon miktarlarıyla hem güdümlü hem de meraka 

dayalı araştırmaların fonlanabileceğini, bu anlamda şanslı bir durumda olduğumuzu vurguladı. 

Endüstrinin problemlerinin üniversitelerde çözülebileceğini ayrıca meraka dayalı araştırmaların da 

ikinci planda kalmaması gerektiğini belirtti.  
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Bilimsel Üretimin Teknoloji Üretimine Transferindeki Zihinsel Dönüşümler

Dr. Atakan PEKER

Dr. Atakan PEKER sunumuna, başlıkta geçen zihinsel dönüşümün sadece şahıs bazında değil aynı 

zamanda kurumsal bazda bir dönüşümü işaret ettiğine vurgu yaparak başladı. Apple, Microsoft ve 

Oracle firmalarının toplam borsa değerlerinin Türkiye’nin GSYİH’ sinden fazla olduğunu gösteren 

Dr. PEKER, bu şirketlerin kurucularının herhangi bilimsel bir kariyerleri (doktora vb.) olmadığı gibi 

üniversite mezunu dahi olmadıklarını söyleyerek şu soruyu sordu: “Akademik olarak ve genel 

sistem itibariyle nerede yanlış yapıyoruz ve eksik yapıyoruz?” 

Dr. PEKER daha sonra Ar-Ge harcamasının GSYİH’ye oranı ve bilimsel üretimin artış hızlarına 

bakarak, Türkiye ve dünya ülkelerini kıyasladı (Şekil 4.1). Her iki alanda da Türkiye’nin iyi artış 

oranları yakaladığını belirten Dr. PEKER, bu noktada Ar-Ge harcamalarının getirilerinin nasıl 

hesaplanabileceğini sorgulayarak bilimsel üretim ölçeği olarak bilimsel yayınları, teknoloji üretim 

ölçeği olarak patentleri aldığını belirtti. 

Şekil 4.1 Çeşitli Ülkelerde Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı

Kaynak: OECD

 Dünya 1999 2008 % Artış

 A.B.D. 2.64 2.77 4.9

 Japonya 3.02 3.44 13.9

 Çin 0.76 1.44 89.5

 Kore 2.16 3.21 48.6

 İsviçre 2.53 2.9 14.6

 İsrail 3.58 4.86 35.8

 Türkiye 0.47 0.73 55.3

 OECD 2.16 2.28 5.6
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Ar-Ge harcamalarının ekonomik getirilerini ölçmek konusunda Ar-Ge harcamasının getirisinin nasıl 

hesaplanabileceğini sorgulayan Dr. PEKER, farklı teknoloji firmalarının Ar-Ge/ciro oranlarıyla ciro 

artışlarını kıyasladı. Ar-Ge/ciro oranlarının farklı oranlarda ciro artışına yol açtığını gösteren Dr. 

PEKER, Ar-Ge harcamasının getirisinin bu harcamanın nasıl yapıldığına çok bağlı olduğunu belirtti. 

Buna örnek olarak da daha önce rakamlarını paylaştığı Microsoft, Intel gibi firmalarla Apple’ı 

kıyaslayarak, Apple’ın Ar-Ge/ciro oranı ve toplam Ar-Ge harcamasında bu firmaların gerisinde 

olduğunu ancak hepsinden kat kat fazla ciro artışı gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu bağlamda, Ar-

Ge’ye harcanan her liranın eşit olmadığını ve getirilerin büyük farklılıklar gösterdiğini ifade etti. 

Doğru ifadenin Ar-Ge harcaması değil, Ar-Ge yatırımı olması gerektiğini vurguladı ve bunun ilk 

zihinsel dönüşüm olduğunu dile getirdi (Şekil 4.2). 

Şekil 4.2 Bazı Teknoloji Şirketlerinde Ar-Ge Harcamaları

 Şirket 2009-12 Yıllık Ar-Ge/Ciro Oranı 2009-12 Ciro Artışı 

 Microsoft %14 %9

 İntel %16 %15

 Nokia %14 -%7

 Boeing %7 %1

 Apple, Inc. %2.5 %276

 Şirket 2011 Ar-Ge Harcama 2012 Faaliyet Geliri 

 Microsoft $ 9.1 Milyar $ 29 Milyar

 İntel $ 8.4 Milyar $ 20 Milyar

 Nokia $ 7.3 Milyar -

 Boeing $ 3.9 Milyar $ 6 Milyar

 Apple, Inc. $ 2.4 Milyar $ 60 Milyar
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İkinci olarak Türkiye’de teknoloji üretimi ve tüketimine bakan Dr. PEKER, birkaç tanımlama yaparak 

sunumunu sürdürdü. Yurt dışı kökenli Türkiye’deki patent başvuru ve tescillerinin (yurt dışı kaynaklı 

olup Türkiye’de patent başvurusu yapanlar) Türkiye’nin teknoloji ithalatı yaptığını gösterdiğini, 

bunun günümüzdeki karşılığının teknolojik sömürgeleşme olduğunu ifade etti. Türkiye kökenli yurt 

dışı patent başvuru ve tescillerine bakıldığında bunun da Türkiye’nin teknoloji ürettiğini ve ihraç 

ettiğini gösterdiğini belirtti. Bu iki rakamı Türkiye için karşılaştıran Dr. PEKER, bilimsel üretimde 

ve Ar-Ge harcamasındaki hızlı artışa rağmen, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlıktan uzaklaştığını 

dile getirdi. İki gösterge arasındaki makasın giderek açıldığını söyleyerek, Türkiye’nin bu alanda 

teknolojik cari açığının arttığını söyledi (Şekil 4.3). 

Türkiye’nin bilimsel yayın ve patent başvuru oranlarına bakan Dr. PEKER, 2008 yılında 1000 yayın 

başına düşen patent sayısının 5 olduğunu, bunun Japonya’da 1200 olduğunu belirtti. Bilimsel 

üretimle teknoloji üretimi arasındaki farka dikkat çekerek, Türkiye’nin bilim üretimini teknoloji 

üretimine çeviremediğini söyledi. Bilimin teknoloji demek olmadığını, bilimin teknolojiye 

çevrilmesi için zorlu bir süreç gerektiğini ve bunun için de Türkiye’nin dengeli bir bilim, teknoloji ve 

Ar-Ge yatırım stratejisine ihtiyacı olduğunu belirten Dr. PEKER, bunun da ikinci  zihinsel dönüşüm 

olduğunu ifade etti (Şekil 4.4).

Şekil 4.3 Türkiye’deki Patent Tescilleri

Yurt dışı kökenli patent tescilleri
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Şekil 4.4 Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Üretimi

 Ülke 2008 Bilimsel  2008 ABD Patent 1000 Bilimsel Yayına 

  Yayın Başvurusu Patent Başvurusu

 A.B.D. 275.000 231.600 842

 Japonya 65.000 82.400 1.268

 Çin 120.000 4.450 37

 Kore 29.500 23.600 799

 İsviçre 12.000 3.350 279

 İsrail 9.000 4.450 506

 Türkiye 18.000 85 5

Dr. PEKER daha sonra teknoloji üretiminde ölüm vadisi diye bir problem olduğunu, temel bilim 

ve uygulamalı bilim araştırmalarının teknoloji ve ürün Ar-Ge’sine dönüşme sürecinde ölüm 

vadisinin ciddi bir problem oluşturduğunu, bunun sadece Türkiye için değil dünya için de bir 

problem olduğunu belirtti (Şekil 4.5). Problemin önemli bir kaynağının kurumsal eksikler olduğunu 

vurgulayarak, Ar-Ge ve üretimin temel taşlarının kalifiye insan gücü, işleyen kurumlar ve finansal 

kaynak olduğunu belirtti. Bilimden teknolojiye geçişte her aşama için değişik nitelikte insan gücü 

ve “değişik işlerlikte kurum” gerektiğini ifade eden Dr. PEKER, tek tip insan gücü ve tek bir kurum 

yapısı ile teknoloji üretiminin mümkün olmadığının altını çizdi. Bilimin teknolojiye dönüşmesi 

sürecinde her aşama için farklı insan kaynağı gerektiğini söyleyerek, temel bilim ve uygulamalı 

bilim kısmında bilim insanı ve teknoloji uzmanlarına (technologist), teknoloji ve ürün Ar-Ge’sinde 

ise tasarımcı ve ürün geliştiricilerle imalatçı ve üreticilere (sanayici) ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu 

kişiler arasında bağlantı kuracak teknoloji müteşebbislerini de yetiştirmemiz gerektiğini dile getirdi. 

Dr. PEKER, bilim insanlarından teknoloji uzmanı ve müteşebbis olmalarının beklendiğini belirterek 

her nitelik için ayrı insan kaynağı yetiştirmek gerektiğini, bunun da üçüncü zihinsel dönüşüm 

olduğunu söyledi. Dr. PEKER, dünyada konunun tartışıldığını ancak kendi açısından baktığında daha 

önce bahsettiği Ar-Ge ve üretimin temel taşları konularında Türkiye’de ölüm vadisi ve teknolojik 

Ar-Ge kısmında önemli eksiklikler olduğunu belirtti. Bu temel taşlara bakıldığında, dünyadaki 

açıkları bulup, başkalarının yapmadıklarını yaparak ilerleme kaydedebileceğimizi anlattı ve bunun 

da dördüncü zihinsel dönüşüm olduğunu vurguladı.  
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Şekil 4.5 Teknoloji Üretiminde Kalifiye İnsan Gücü

Son olarak, sunumunun başında örnek verdiği teknoloji çağı liderlerine (Apple, Microsoft, Oracle 

kurucuları) tekrar dönen Dr. PEKER, üniversite diplomaları dahi olmayan bu kişilerin Türkiye’deki 

üniversitelerde seminer vermek isteseler yoğun talep göreceklerini ancak mevzuat vb. kurallardan 

ötürü hiçbirinin öğretim üyesi olarak üniversitelerde görev alamayacaklarını söyledi. Bu çerçevede, 

esnek ve statüko dışı yeni Ar-Ge kurumları ve üniversitelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 

Bir Kuzey Avrupa Ülkesinden Bakış Açısı ile Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı 

Zihinsel Dönüşüm 

Prof. Kuvvet ATAKAN

Prof. Kuvvet ATAKAN, sunumunda daha çok Norveç’ten örnekler vereceğini, bu örneklerin Türkiye 

için de ışık tutacağını ve yaşanmış bir tecrübenin analizi açısından da bu örneklerin faydalı olacağını 

düşündüğünü belirterek konuşmasına başladı. Prof. ATAKAN günümüzde birçok küresel problem 

olduğunu (hızlı nüfus artışı, kaynakların dağılımı gibi) ve bunlardan en önemlilerinden birinin de 

teknoloji üretenlerle, bunu pasif şekilde kullananlar arasındaki giderek artan mesafe olduğunu 

belirtti. Bu problemlere istinaden dünyada hangi bilgi birikimlerinde insan kaynağına ihtiyaç 

olduğunu sorgulayan Prof. ATAKAN, hareket ve iletişim, dünyadaki bölgesel gelişmeler, güvenlik 

sorunları gibi konularda bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. BRIC3  ülkelerinin ekonomik 

düzende artan bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, dünyadaki ekonomik güç değişimlerinin 

yakından takip edilmesi ve buna göre yön çizilmesi gerektiğini söyledi. Yüksek öğretime verilen 

Temel Bilim Araştırmaları

Uygulamalı Bilim Araştırmaları

Ölüm Vadisi

Teknoloji Ar-Ge

Ürün Ar-Ge

>20 yıl Günümüz Araştırma 

Üniversiteleri

Start-Ups/Venture Kapital

İnnovatif Şirketler

5-15 yıl

3 Küresel ekonomik rekabete nispeten yakın zamanda katılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i ifade eden kısaltma bu 

dört ülkenin benzer kalkınmışlık seviyesinin vurgulanması amacıyla kullanılmaktadır.
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öneme atfen, Çin’de her yıl artan üniversite mezunu sayılarını, Avrupa’da ise ‘Büyümeye ve İş 

Yaratımına Destek’ başlıklı Avrupa Komisyonu Bildirisiyle başlayan yüksek öğretimde reform 

çalışmalarını örnek veren Prof. ATAKAN, özellikle Avrupa’da bu sürecin başlamasında ekonomik 

krizin önemli bir rol oynadığını belirtti. Avrupa’nın eğitim yatırımlarında insan gücünü artırmak, 

toplumun ihtiyaçlarına göre yatırımlar, uluslararası dolaşım, bilgi üçgeninin çalışması (eğitim, 

araştırma ve geliştirme), yönetim ve finans kaynaklarını geliştirilmesi konularının yer aldığını 

dile getiren Prof. ATAKAN, bilgi üçgeninde yer alan geliştirme kavramının Norveç’te yenilikçilik 

(innovation), Avrupa’da ise iş dünyası/ticarileşme (business) olarak geçtiğine vurgu yaptı. Yine 

bu üçgende eğitimin de olduğunu dile getirerek, insan kaynağına verilmesi gereken önemin altını 

çizdi. 

Prof. ATAKAN Norveç’teki insan kaynaklarıyla ilgili bilgiler vererek, toplumdaki yüksek öğretim 

mezunu sayısının arttığını, ancak toplumdaki talebin de buna göre arttığını ve bir denge 

durumunun oluştuğunu söyledi. Üniversitelerin öğrencilerin seçimlerine göre öğrenci aldıklarını 

ancak toplumun ihtiyaçları sorgulandığında bunun farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini belirten 

Prof. ATAKAN, önerisinin toplumun ihtiyaçları ve beklentilerinin sorgulanması olduğunu dile 

getirdi. Norveç’te bu beklentiler iş dünyasına sorulduğunda, ortak çalışmaya yatkınlığı, kendisini 

geliştirme ve yeni bilgiler edinme yeteneği, bağımsız görüş ve yapıcı eleştirme yeteneği, bilgilerini 

anlatma ve aktarma yeteneği, daha önce edindiği bilgileri değişik alanlarda uygulama yeteneği, 

profesyonel ilişki kurma yeteneği, öğrenim aldığı konuda sağlam bir temeli ve teori bilgisi olması, 

analiz edebilme yeteneği, stres altında çalışabilme yeteneği, bilimsel metod bilgisi, idare ve 

organizasyon bilgisi konularının öne çıktığını anlattı. Prof. ATAKAN sunumunu bazı klasik çelişkilere 

(Anabilim dallarında araştırma vs disiplinler arası araştırma; temel teorik konularda araştırma vs 

uygulamalı konularda araştırma; bireysel gelişmeye teşvik vs kurumsal gelişmeye teşvik vb.) 

dikkat çekerek noktaladı (Şekil 4.6). 



27

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

Şekil 4.6 Klasik Çelişkilerden Bazı Örnekler ve Çözüm Önerileri

Dikey yükselmeye 
yönelik yatırımlar vs. 
Yatay genişlemeye 

yönelik yatrımlar

Seçkin konularda
araştırma vs.
Genele açık 

araştırma

Temel teorik
konularda araştırma vs. 

Uygulamalı 
konularda araştırma

Bireysel
gelişmeye teşvik vs. 

Kurumsal 
gelişmeye teşvik

Anabilim dallarında
araştırma vs. 

Disiplinler arası 
araştırma

Bilimsel  
araştırmaya dayalı

eğitim vs. 
Profesyonel  

meslek eğitimi

Gelişimi sürekli takip ve analiz

Kısa vadeli 
yatırımlar

Uzun vadeli 
yatırımlar

Beklenen ve elde 
edilen sonuçlar

Eğitim ve Araştırma
amaçları
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Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin 

Rolü

Prof. Hasan MANDAL

3. sunumu gerçekleştiren Prof. Hasan MANDAL, Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde kendisinin 

4 göstergeye vurgu yapmak istediğini dile getirdi. Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payını 

%3’e çıkartmanın zor olduğunu ancak gerçekleştirilebileceğini; bu harcamada özel sektör payının 

2/3’e çıkarılmasının daha da zor bir hedef olduğunu; yine de tüm bu hedefler arasında en zor 

hedefin insan kaynağı ile ilgili olan olduğunu belirten Prof. MANDAL, diğer hedeflerde ülkenin 

verdiği önem ve kaynak ayrımının önemli olduğunu ancak insan kaynağı konusunda ne kadar 

önem verilirse verilsin belli bir süreç gerektiğini söyledi. İlk 10 büyük ekonomiye girme hedefine 

bağlı olarak bu çalıştay kapsamında özellikle insan kaynağı politikasının geliştirilmesi ve bu konuda 

işbirliği süreçlerinin başlatılması konularında çıktılar elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. 

MANDAL Ar-Ge yoğunluğu tahminlerine bakıldığında Ar-Ge Harcaması/GSYİH için %3’e ulaşılması 

konusunda Türkiye’nin Avrupa’ya göre daha avantajlı olduğunu söyledi.  

Prof. MANDAL Türkiye’deki araştırmacıların en büyük ihtiyacının esnek bir ortam ve motivasyon 

olduğunu belirtti. Şu ana kadar Türk yüksek öğretim sisteminin akademisyenlerden talebinin 

akademik yükselme için yayın sayısı olduğunu belirten Prof. MANDAL, yayın sayısında bu çerçevede 

ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Uygulamaya yönelik, bilimsel yayın patent ilişkisinin zayıf 

olduğunun daha önceki sunumlarda vurgulandığını belirterek, bilimsel başarıyı teknolojik yeniliğe 

ve faydalı ürüne dönüştürmede sorunlar yaşadığımızı dile getirdi. Bilimsel zenginlik /teknolojik 

yenileşmede fakirlik sorununun yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada sorun olduğunu söyledi.

2002-2010 yılları arasında Ar-Ge ihraç yüzdelerine bakan Prof. MANDAL, düşük ve ortalamanın altı 

ürünlerde artış görüldüğünü, bununla birlikte yüksek teknoloji ürünlerinde bir düşüş görüldüğünü 

belirtti (Şekil 4.7). Bunun sebepleri sorgulandığında, böyle bir dönüşümün uzun süre alabileceğini 

ve sabır gerektirdiğini, ancak Türkiye’de büyük azim ve motivasyonla işlere başlanıldığını ancak 

sabır konusunda eksiklerimiz olduğunu ifade etti. 
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Prof. MANDAL, Türkiye’deki yöneticilere (reel sektör) ‘Ekonomi neden iyi gidiyor?’ sorusu 

sorulduğunda ve verilen 15 göstergeyi önem sırasına göre sıralamaları istendiğinde çıkan 

sonuçlarda, ‘Güçlü Ar-Ge İşbirlikleri’ seçeneğinin en altta olduğunu, ‘Yüksek Eğitim Düzeyi’nin de 

yine alt sıralarda yer aldığını belirtti. Türkiye eğer 10 sene sonraki hedefleri yakalamak istiyorsa, 

ekonominin iyi gidişatında bu iki göstergenin çok daha üst sıralarda yer alması gerektiğini ifade 

etti (Şekil 4.8). 

Şekil 4.7 Ar-Ge Yatırımlarının Ekonomiye Etkileri

Kaynak: TUIK, OECD-STAN Database

Teknoloji Düzeyi Ar-Ge İhraç Yüzdesi 2002 Ar-Ge İhraç Yüzdesi 2010

Yüksek 6.2 3.4

Ortalamanın Üzeri 24.3 32.2

Ortalamanın Altı 22.8 31.8

Düşük 46.8 32.6

Şekil 4.8 Cazip Anahtar Göstergeler (Türkiye)

Kaynak: IMD 2011 Dünya Rekabet Yıllığı, Türkiye Raporu

Ekonomik Dinamizm 91.5

Yetkin Yöneticiler 70.2

Kalifiye İşgücü 68.1

İş Gücü Verimliliği 51.1

Düşük Maliyetler 42.6

Finansman Kaynaklarına Erişim 38.3

Siyasi İstikrar ve Öngörülebilirlik 29.8

Güvenilir Altyapılar 23.4

Emek Gücü ile Uyumlu İlişkiler 21.3

Vergi Rekabeti 14.9

Etkin Yasal Sistem 10.6

Yüksek Eğitim Düzeyi 10.6

Düzenlemelerden Kaynaklanan Yüklerin Azlığı 6.4

Kayırmacılığın Bulunmaması 4.3

Güçlü Ar-Ge İşbirlikleri 4.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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12 Mayıs 2012’de YÖK tarafından üniversite rektörleriyle yapılan bir toplantıya atıfta bulunan 

Prof. MANDAL, burada ortaya çıkan araştırma ile ilgili sorunları sıraladı. Bunlardan ilki olarak kamu 

dışı fonların yaratılmasındaki güçlüğü ifade eden Prof. MANDAL, üniversite-sanayi işbirliği çok 

konuşulmasına rağmen bunun nasıl yapılacağı konusunda hala soru işaretleri olduğunu, kamu 

dışı fonların yaratılmasında zihinsel bir güçlüğün olduğunu belirtti. İkinci olarak disiplinler arası 

araştırma kültürü eksikliğini, üçüncü olarak da üniversitelerde araştırma politikaları eksikliğini 

sorunlara örnek olarak verdi. Diğer sorunların da önemli olduğunu vurgulayan Prof. MANDAL, 

bu üç konunun zihinsel dönüşüm açısından önemine dikkat çekti. Bu çerçevede öneri olarak da 

üniversiteler için yeni bir bilgi üretim sistemi oluşturulmasını sundu. Disiplinler ve meslektaşlar 

arasında paylaşılan bilgi üretim yaklaşımı yerine disiplinler arası bilgi üretim metodolojileri 

önererek, bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliğinin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. Bu 

bağlamda üniversite ve sanayi arasında görev tanımlarının doğru yapılması gerektiğini, araştırma 

konusunda üniversite ve sanayi arasında yönetim farkları olduğunu, üniversitelerde araştırma 

anlamında daha çok risk bulunduğundan burada daha çok başarısızlığın yönetildiğini, sanayinin ise 

daha çok başarı odaklı bir yönetime yoğunlaştığını, bu yüzden de üniversitelere Ar-Ge tanımının, 

sanayiye de Ür-Ge kavramlarının uyduğunu ifade etti. 

İleri teknoloji uygulamaya geçiş konusunda temel bilim, teknoloji sağlama katmanı ve mühendislik 

olarak 3 katmandan bahseden Prof. MANDAL, yapılan politikaların her üç katmanı da kapsayacak 

bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Burada birleştirici kavramın Ar-

Ge olduğunu, takım çalışmasının –özellikle disiplinler arası– önemli olduğunu, yenilik kavramının 

tanımının doğru yapılması gerektiğini belirtti. Bilgi Üretimi, Aktarımı ve Ticarileştirme Ekosistemine 

değinen Prof. MANDAL, sistemin karmaşık bir yapısı olduğunu, yalnızca fon mekanizmalarıyla 

sistemin çalışır hale gelmesinin zor olduğunu belirtti, burada insanın önemine vurgu yaptı (Şekil 

4.9). En önemli başarı kriterinin iletişim ve yönetim değil, iletişim ve yönetişim olduğunun altını 

çizdi. Bunun için iyi üniversite ve sanayi arasında iyi empati yapılması gerektiğini, sonuçları uzun 

vadede alınabilecek bu tür çalışmalar konusunda sabırlı olmak gerektiğini, sürecin sürdürülebilirliği 

açısından performansını ölçmek gerektiğini vurguladı. Prof. MANDAL, mevcut ve yeni başlayan 

programların bu süreçte yardımcı olduğunu belirterek ve ülkemiz dinamiklerine uygun programlar 

geliştirilmesinin önemine değinerek konuşmasını noktaladı.
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Yüksek Öğretim Politikaları-Genç Akademisyenler

Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL

Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL, sunumunda yüksek öğretim politikaları ve genç akademisyenlerin 

sorunlarına değindi. Bilimin fikir ve bilgiden oluştuğunu, teknolojiyle aynı şey olmadığını ifade 

etti. Kurulan sistemlerin baştan doğru kurgulanması gerektiğini vurgulayan Prof. HOTAMIŞLIGİL, bu 

anlamda tanımlamaların çok önemli olduğunu dile getirdi. Prof. HOTAMIŞLIGİL, insanlığın gidişatını 

değiştiren en büyük teknolojik ürünlerin çıkış noktasının bu hedefle başlayan çalışmalar değil, 

tamamen rastgele, meraka dayalı yapılan çalışmalar olduğunu belirtti, ve örnek olarak da aşının 

tavuklarda lösemiyi araştıran bir çalışma sonucunda ortaya çıkmasını verdi. 

Prof. HOTAMIŞLIGİL, yüksek öğretimin nasıl olması gerektiği konusunda 5 noktaya değindi. 

Bunlardan en önemlisinin kritik kütle olduğunu ve insan kaynağının Türkiye’de anıldığı kadar 

zengin olmadığını belirtti. Hem bilimsel gelişmenin hem de bilimsel gelişmeye dayalı ekonomik 

refahın gelişmesi için insan kaynağının önemini vurguladı. Bunun öncüsünün de dünyada doktora 

öğrencileri olduğunu, kaliteli doktora öğrencisi zenginliğinin doktora sonrası araştırmaları da 

beslediğini, kritik kütle oluşmasını en büyük darboğazlardan biri olarak gördüğünü ifade etti. 

Akademik ve fikir özgürlüklerinin korunmasını ikinci husus olarak belirten Prof. HOTAMIŞLIGİL, 

üçüncü olarak da ülkemizin dinamiklerini karşılayacak bir kurumsal dönüşüme dikkat çekerek 

bunun bazı alanlarda gerçekleştiğinin ve gelecekte de gündemde olması gerektiğinin altını çizdi. 

Şekil 4.9 Bilgi Üretimi, Aktarımı ve Ticarileştirme Ekosistemi

Temel Bilimsel 
Araştırma

Uygulamalı 
Araştırma

Geliştirme ve 
Prototip

Ticaretleşme

Temel 
Araştırma 
Kaynakları

Uygulamalı 
Araştırma 
Kaynakları

Çekirdek ve Geçiş 
Yatırım Fonları

Köprü Fonları 
Sermaye ve 
Yatırım Fonları

Araştırma Merkezleri Kuluçka Merkezleri ve Teknoparklar

Eğitimli 
İnsan Gücü 
Öğrenciler

Eğitimli 
İnsan Gücü

TTO ların 
eğitim rolü

Üniversiteler Teknoloji Transfer Şirketler

Müteşebbis

Kamu Yatırımı ve Teşvikler
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Prof. HOTAMIŞLIGİL dördüncü olarak işbirliği ayaklarından bahsederek, işbirliğinin iki ayağı olduğuna, 

bu bağlamda Türkiye ayağını da güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Son olarak da etkin ve 

açık fonlama mekanizmalarını dile getirdi ve bu mekanizmaların Türkiye’de oluşturulduğunu 

gördüğünü ifade etti. 

Prof. HOTAMIŞLIGİL daha sonra genç öğretim üyelerinin sorunlarına çözüm önerilerini sıraladı. 

İlk olarak genç araştırmacılara korunmuş zaman oluşturulmasının önemine vurgu yapan Prof. 

HOTAMIŞLIGİL, ders verme saatlerinin azaltılarak araştırma için kişilere korunmuş zaman ayrılması 

gerektiğini söyledi. Ayrıca buraya gelen genç araştırmacılara başlangıç fonu ve paketleri 

sağlamamız gerektiğini, bu olmadan genç araştırmacıların bir program oluşturup kendi kimliklerini 

oluşturmalarının çok zor olduğunu ifade etti. Üçüncü bir konunun promosyon sistemi oluşturulması 

olduğunu anlatan Prof. HOTAMIŞLIGİL, kamu ve vakıf üniversitelerinde farklı sistemler uygulandığını, 

bunun da ortak çalışmaları, fonların daha etkin kullanımını ve insanları duygusal olarak kötü 

etkilediğini belirtti. Dördüncü olarak bu ülkeden çekim gücüne sahip liderlerin etrafında bazı 

kritik organizasyonları kurmamız gerektiğini söyledi. Kendi kariyerine baktığında da en önemli 

faktörlerden birinin çalışma şansı bulduğu mentorlar olduğunu ifade eden Prof. HOTAMIŞLIGİL, 

mentorların genç araştırmacıların kariyer gelişimlerinde büyük rolü olduğunu vurguladı. Bunun 

hem yerel olarak hem de yurt dışındaki araştırmacılardan faydalanılarak oluşturulabileceğini 

söyledi.

Üniversite mezunlarının demografik dağılımına değinen Prof. HOTAMIŞLIGİL, son verilere göre 

Çin’in mezun sayısında Amerika’yı geçtiğini belirtti. Burada Türkiye’nin %2’lik katkısının Almanya, 

İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığında az olmadığını, ancak bu grafiğin üniversite öğretiminin 

kaliteyle beraber geldiğinde bir ülkenin ekonomisini ve geleceğini çok dramatik bir şekilde 

etkileyebileceğini gösterdiğini ifade etti (Şekil 4.10). Daha önceki sunumlarda bahsi geçen bilimin 

geri dönüşümü ve makale sayılarına referans veren Prof. HOTAMIŞLIGİL, yapılan bilimin içeriği 

ve neden dönüştürülemediğinin iyi sorgulanması gerektiğini belirtti. Daha önce referans verilen 

18.000 makalenin 17.000’inin 1000’in altında toplam atıf aldığını, makale başına birden az atıf 

düştüğünü, kimsenin okumadığı makalelerin de bilime dönüşemediğini söyledi (Prof. PEKER’in 

sunumu, Şekil 4.4). Bunu çözümlemek için bilimsel başarıyı nasıl tanımlamak gerektiğini ve 

üniversitelerin nasıl kategorize edilebileceğini düşünmek gerektiğini dile getirdi. İkinci bir sorunun 

da üniversiteye girmek isteyen öğrenci sayısı olduğunu söyleyen Prof. HOTAMIŞLIGİL, artan sayıya 

rağmen üniversiteye girmek isteyen öğrenci profilinin ve yıllar içinde eğitim kalitesinin ne yönde 

değiştiğinin de önemli olduğunu belirtti. 
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Prof. HOTAMIŞLIGİL sunumunun sonunda desteklerin (grant) önemine vurgu yaptı. Halihazırda 

çok fazla fon olduğunu, buna göre öncelikler nasıl yönlendirilirse, buradaki akademik kadronun 

da buna göre şekilleneceğini belirtti. Kritik kütle ve meraka dayalı araştırmalara vurgu yapan 

Prof. HOTAMIŞLIGİL, bilimin içselleştirilmediği bir ortamda büyük sonuçlar almanın zor olacağını 

ifade etti. Dr. Atakan PEKER’in sunumunda bahsi geçen şirketler ve kurucularına atıf yaparak, 

üniversite öğrencisi kişilerin milyon dolarlık işler kurmasını sağlayan ortamın dinamiklerinin 

anlaşılması gerektiğini söyledi. Son olarak 3 ülke örneğinden bahseden ancak yalnızca Singapur’u 

anlatan Prof. HOTAMIŞLIGİL, Singapur’un teknolojiyi pompalamak için üniversiteyi sisteme getiren 

bir mekanizma kurduğunu ancak bunun başarısız bir yöntem olduğunu çünkü siyasi sistemin 

verilen paranın karşılığını göremediği için bir süre sonra sabrını kaybettiğini anlattı. Son olarak, 

uygulamaya yönelik olmayan bilim olmadığını, yalnızca bilimin ne zaman nereye uygulandığının 

farkında olmamak diye bir şey olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

The changing share of the world’s young graduates

25-34 year-olds with a degree in OECD and G2O countries

Şekil 4.10 Dünyada Genç Üniversite Mezunlarının Ülke Bazında Dağılımı
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Tartışma Bölümü

- Prof. Lale AKARUN (Boğaziçi Üniversitesi) söz alarak; Marie Curie bursuyla iyi şartlarda 

ülkemizde çalışmaya gelen değerli bilim insanlarının mevcut bursları bitince 2000 TL maaşla 

çalışmaya nasıl devam edeceklerini sordu.

Prof. Umran İNAN ise bu konuya ilişkin olarak; devlet üniversitelerinde de performansa dayalı 

değerlendirme sisteminin olması ve akademik yükselmenin yayın, atıf, patent gibi etmenlere 

bağlanması gerektiğini belirtti. Vakıf üniversitelerinde bunun daha rahat yapılabildiğini söyleyerek 

farklılığı zenginlik kabul eden bir performans sisteminin, suiistimal edilme ihtimali olsa dahi, 

uygulanması gerektiğini söyledi. 

- Dr. Ahmet YILDIZ (California Üniversitesi), nitelikli araştırma yapma konusunda Prof. Gökhan 

HOTAMIŞLIGİL’in ne tür önerileri olduğunu sordu. 

Prof. HOTAMIŞLIGİL önerilerini şu şekilde sıraladı: 1. Yeterli miktarda araştırmacının olması (kritik 

kütle), 2. İnsanlara meraka dayalı soruları takip edebilecek ortamı sağlamak. 3. Yarışma ortamının 

oluşturulması.

- Prof. Esen Ercan ALP (Argonne Ulusal Laboratuarı), son yıllarda Türkiye’deki yayın sayısının 

artmasına rağmen patent ve atıf sayılarının çok artmadığını belirtti. Etkisi yüksek dergilerdeki 

yayınlara son 10 yıl için bakıldığında; yayın sayısı artışının % 20 oranını bile bulmadığını ifade 

etti. Türkiye’de yardımcı doçent olmak için konulmuş yayın yapma zorunluluğunun getirdiği 

ve ismi duyulmamış dergilerde yapılan yayınlar sonucunda yayın sayısının bu kadar artmış 

gözüktüğünü dile getirdi. Bu analiz doğru yapıldığında patent sayısının artmamasının şaşırtıcı 

olmadığını vurguladı. 

- Prof. Semahat DEMİR (İstanbul Kültür Üniversitesi), yurt dışında 10 yıl ömrü olan merkez 

modellerinden (science and technology centers, engineering&research centers) söz etti. 

Buna göre; üniversite, kamu, sanayi ortaklarının bir arada çalıştığı disiplinler arası merkezlerin 

Türkiye’de de uygulanıp uygulanamayacağını sordu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK’ın araştırma merkezlerini (altyapıları) 

desteklemediğini, ancak Kalkınma Bakanlığı’nın bu tür desteklerinin bulunduğunu belirtti. 

TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’nın imzaladığı protokolden bahsederek, araştırma merkezlerinin 

desteklenmesine yönelik kanun taslağının hazırlandığını ve kısa bir zaman içinde bu kanunun 

çıkmasının beklendiğini ifade etti. TÜBİTAK’ın NSF’te olduğu gibi kategorilere ayrılmış üniversite-

sanayi işbirliğine yönelik çağrılı programları olduğunu belirterek, 1501, 1505 ve 1003 programlarının 

içeriklerine değindi, ERC gibi yapıların yakın zamanda oluşacağını da ekledi. 

Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL, az sayıda insan kaynağı ile Türkiye’de 100 araştırma merkezinin çok 

fazla olduğunu, aslında yüksek kalitede 1-2 araştırma merkezinin olması gerektiğinin altını çizdi.
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Konuya ilişkin olarak; Prof. Kuvvet ATAKAN, Norveç’ten bir örnek verdi. Norveç’te araştırma 

merkezlerinin 5+5 yıllığına kurulduğunu, ilk 5 yıl sonunda bir değerlendirme yapılarak 5 sene daha 

devam edebildiklerini ancak 10 sene sonunda kapatıldıklarının bilgisini verdi. Ayrıca, bir araştırma 

merkezi kapatılınca araştırmacıların mağdur olmamaları için, kapatılma sürecinin iyi planlanması 

gerektiğini ekledi. 

- Dr. Atakan PEKER, kendisine Prof. Hüseyin YILDIRIM (Yalova Ü.) tarafından iletilen bir soru 

kağıdındaki soruları cevapladı. ‘Bilim insanları teknolojiden sorumlu mudur?’ sorusuna, öyle 

olmasının gerekmediğini, iki tarafın niteliklerinin farklı olabileceğini vurguladı. Bilim yapanlar 

için merak ve deneyimin önemli olduğundan yola çıkarak Türkiye’nin bilim alışkanlığını 

kazanıp kazanmadığı yönündeki bir diğer soruya ise, henüz bu sürecin tamamlanmadığını 

ancak bu yolda büyük mesafe kat edildiğini ifade etti. Ayrıca, zaman içerisinde atıf yapılan 

yayın sayısının artacağını tahmin ettiğini belirtti. 

- Prof. Hasan MANDAL, bir önceki soruya referans vererek, araştırma merkezleri oluşturulması 

konusunda 1998’de başlayıp 2004’te sonlandırılan TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak 

Araştırma. Merkezleri) programının tam da bu amaca hizmet ettiğini, ancak program bittikten 

sonra sadece bazı sektörel ve bölgesel merkezlerin çalışmaya devam edebildiğini dile getirdi. 

Bununla birlikte, yeni kanun tasarısının umut verici olduğunu söyledi. 

- Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Habip ASAN, 2011 yılına bakıldığında, toplam patent 

başvuruları içerisinde yerli patent başvurularının hızlı bir şekilde arttığını, dolayısıyla Türkiye 

kökenli yabancı patent başvuruları ile yurt dışı kökenli Türkiye’deki patent başvuruları arasındaki 

makasın daraldığını belirtti. 

- Prof. Ufuk YILDIZ (Kocaeli Üniversitesi) kritik kütleyi oluşturmanın önemli olduğunu, ancak 

insan kaynağının kalitesinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi. Temel bilimlere verilen 

önemin az olduğuna dikkat çekerek, devletin temel bilimleri özendirme adına adımlar atması 

gerektiğini söyledi. Ayrıca akademisyenlerin yükselme kriterlerine yayın sayısı yerine daha 

niteliksel kriterler (atıf sayısı gibi) konulmasını önerdi. 

- Prof. Ziya GÜNATA (Montpellier Üniversitesi), Fransa’da devlet teşvikiyle CNRS, INRA gibi 

kuruluşların üniversitelerle ortak laboratuvarlar oluşturduklarını, bu sistemin Türkiye’de de 

uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca  Fransa’da, mühendislik okulunda son yıl öğrencilerinin 6 

ay bir endüstri kuruluşunda staj yaptıklarını belirterek bunun da Türkiye için güzel bir örnek 

olabileceğini söyledi. 

- Dr. Cenk AKTAŞ (Leibniz Enstitüsü) Almanya’da araştırma yaptığını, kendisi ve 15 kişilik ekibi 

için her yıl en az 2 patent, 12 yayın, kişi başı 34.000 Avro araştırma desteği hedefi konduğunu; 

bu tarz kriterler olmadan araştırmanın başarısının ölçülemeyeceğini belirtti. 

- Yrd. Doç. Dr. Cafer YAVUZ (KAIST), Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL’den bilim diasporasının nasıl 

kullanılabileceği konusundaki düşüncelerini detaylandırmasını istedi. 



36

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

Prof. HOTAMIŞLIGİL, Türkiye’nin en güçlü diasporasının bilim alanında olduğunu söyleyerek, bu 

diasporanın Japonya, İsrail, Portekiz örneklerinde olduğu gibi desteklenmesi gerektiğinin altını 

çizdi; bu tarz mekanizmaların kurulması gerekliliğini vurguladı. 

Prof. ALTUNBAŞAK, tüm bu önerileri somut olarak formüle etmek gerekliliğini vurgulayarak 

katılımcılardan yurt dışındaki insan kaynağından nasıl faydalanabileceği konusunda somut öneriler 

getirmelerini istedi. 

Prof. HOTAMIŞLIGİL, ortak projelerin bulunması ve desteklenmesini sağlayacak programların en 

uygun yaklaşım olacağını belirtti. Portekiz ve Harvard Üniversitesi arasındaki ikili işbirliği programını 

örnek vererek4, bu programda her sene 50 projenin desteklendiği bilgisini verdi.  

- Prof. Mustafa CAMGÖZ (Imperial College), yurt dışındaki araştırmacı kitlesinin başarısına 

değinerek, Türkiye’deki araştırmacıların bu kitleden daha fazla faydalanması gerektiğinin altını 

çizdi, bu insanları Türkiye’ye çekme konusunda Türkiye’nin daha talepkar davranmasını önerdi. 

- Prof. Ayhan ELMALI (Ankara Üniversitesi), yurt dışındaki Türk araştırmacıların daha çok Türk 

yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabul etmesini ve yurt dışındaki araştırmacılar için bir 

veritabanı oluşturulmasını önerdi.

- Prof. Ahmet ACAR (ODTÜ), devletin bazı konulardaki uygulamalarına referans vererek, 

örgütlerde ne ölçülürse onun olacağını, son 20 senedir üniversitelerin yayın sayısı talep 

etmeye başladığını, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı gibi kuruluşların olanak sağladıklarını ve 

yayın sayılarının arttığını söyleyerek şu anda kaliteyi tartıştıklarını ve atıf olmadığına vurgu 

yaptıklarını belirtti. Şu anda patent konusunun gündemde olduğunu, istenirse patent sayılarının 

artacağını, ancak patentlerin nitelikli olup olmadıklarının konuşulmadığını dile getirdi. Yayınların 

kalitesi atıfla ölçülüyorsa, patentlerin etkisinin de lisanslama gelirleri, teknoloji transfer gelirleri 

ile ölçülebileceğini ancak bu konuların konuşulmadığını ifade etti. Lisanslama ve teknoloji 

transfer gelirleri konularının üniversitelerin tek başına yapacakları işler olmadıklarını belirten 

Prof. ACAR, üniversitenin ticarileştirmeyi yapacak kurum olmadığını, bunu sanayinin yapması 

gerektiğini vurguladı, ancak bunun zorlanarak  yapılıp yapılamayacağı konusunda kuşkusu 

olduğunu ifade etti.  Prof. İNAN her üniversitede ya kendisinin ya da sanayiyle ortak bir 

teknoloji transfer ofisi olması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine şu andaki fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının üniversitelere bu konuda bir görev veya teşvik vermediğini, ya da bu 

yönde bir mekanizma tanımlamadığını, dolayısıyla üniversitelerin neden patent peşinde 

koşmadığı sorusunun cevabının olduğunu anlattı. Bu çerçevede panelistlere nitelikli patent 

(lisanslamaya, transfer gelirlerine yol açacak patent) için nasıl bir mekanizma kurulması 

gerektiği sorusunu yöneltti.  Prof. Kuvvet ATAKAN, patent konusunda sanayiye çok büyük 

4 Portekiz ile bazı alanlarda öne çıkmış üniversitelerle tematik işbirliği mevcut olup bu programlar kapsamında çift 
doktora,ortak araştırma projeleri gibi faaliyetler desteklenmekterdir. Harvard Tıp Fakultesi ile FCT (Portekiz’deki ÜBİTAK 
muadili kurum) ve Bilim Bakanlığı’nın desteklediği HMS Portugal 5 yıllık bir program olup 42 milyon Avro bir bütçeye 
sahiptir (http://www.hmsportugal.pt )
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görev düştüğünü, sanayi Ar-Ge’nin önemini anlamış ve bunu kendi bünyesi içinde yapıyorsa 

o zaman gelişme kaydedildiğini söyledi. Ancak sanayi yalnızca üniversiteden bir patent alıp 

bunu geliştirme mantığıyla hareket ediyorsa bunun olumlu sonuç vermeyeceğini ifade ederek, 

endüstriye de çok fazla Ar-Ge yatırımı yapılması gerektiğini söyledi. Prof. HOTAMIŞLIGİL ise, 

Prof. ACAR’ın sorusunun kolay bir cevabı olduğunu çünkü patentin niteliğinin başvuru sırasında 

anlaşılabileceğini dile getirerek, ancak patent alışkanlığı yeni olduğu için henüz kritik kütlenin 

bu konuda oluşmadığını söyledi. Patentlere durum tespiti (due diligence) yapılabileceğini, 

Amerika’da da üniversitenin kendilerinin yaptığı her başvuruyu patent başvurusu olarak 

göndermediğini, önceki bilgilere göre başvurunun incelenip patent olma potansiyelinin 

değerlendirildiğini ifade etti. Bu süre içinde – örneğin 1 sene için – o patentin üniversite ya da 

TÜBİTAK tarafından desteklenebileceğini, o süre içinde bahsedilen patentin sonraki masraflarını 

karşılayacak bir müşterisi çıkmazsa patent başvurusundan vazgeçilebileceğini söyledi. İşe 

yarayacak patentlerin sıfır noktasında ayıklanmasının mümkün olduğunu dile getiren Prof. 

HOTAMIŞLIGİL, daha sonra yurt dışından Türkiye’ye yapılan patent başvurularının artmış 

olmasının bir fırsat yaratıp yaratmayacağını düşündüğünü, zihinsel sermayeyle korunmuş her 

ürünü burada satabilmek için şirketlerin burada patent almak zorunda olduklarını, bunu teşvik 

etmek açısından burada bir fırsat olabileceğini anlattı. 

Prof. Umran İNAN panelde konuşulanları şu şekilde özetledi;

1. Fikir özgürlüğünün korunması

2. Üniversitelerin fikri mülkiyet haklarının korunması ve patent sahibi olabilmeleri

3. Her üniversitenin kendi kurallarını oluşturma hürriyetinin olması (performansa dayalı sistem 

oluşturulması)

4. Bilim eşittir fikir artı bilgi, fakat eşit değildir teknoloji. 

5. Kurumsallaşmanın geliştirilmesi

6. Endüstri ve üniversite ortaklıklarının devlet tarafından teşvik edilmesi

Panelde Öne Çıkan Hususlar

• Bilimden teknolojiye geçiş için farklı nitelikte insan gücü yetiştirilmeli ve değişik işlevlerde 

kurumlar kurulmalıdır. Temel bilimde bilim insanı ve teknoloji uzmanı; ürün Ar-Ge’si için 

imalatçı/üretici/ürün geliştirici/tasarımcılar; bunlar arasında da köprü kuracak teknoloji 

müteşebbisleri yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca esnek ve bürokrasiden arındırılmış yeni Ar-

Ge kurumları ve üniversitelere ihtiyaç duyulmaktadır.

• Üniversitelerin öğrenci seçimlerinde toplumun ihtiyaçları ve beklentilerinin de sorgulanması 

gerekir. 
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• 2023 hedeflerine ulaşabilmek için özel sektör ve üniversitelerdeki insan kaynağı politikalarına 

özellikle önem vermek gerekmektedir. Kritik kütlenin oluşması için özellikle kaliteli doktora 

öğrencileri yetiştirmek ve çekmek gerekmektedir. 

• Türkiye 10 yıl sonraki hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü Ar-Ge işbirliklerine ve eğitime 

daha fazla önem vermelidir.

• Bilim fikir ve bilgiden oluşur ancak bilim teknoloji demek değildir.

• Genç öğretim üyeleri için korunmuş zaman oluşturmak, yurt dışından dönen genç araştırmacılar 

için başlangıç fonları ve paketleri yaratmak, gençler için yurt içinden ve dışından önde gelen 

araştırmacılarla bir mentorlük sistemi kurmak, genç araştırmacıların kariyerleri için büyük 

önem arz etmektedir.

• Üniversitelerde performansa dayalı değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, ücretlerin ve 

yükselmenin yayın, atıf, patent gibi faktörlere bağlanması, atıf sayısı ve yayınların etkisine 

bakılması, rekabeti artırarak kaliteyi yükseltecektir. 

• Üniversite, kamu, sanayi işbirliğini sağlayan ve disiplinler arası çalışmalar yürüten araştırma 

merkezleri kurulması önemlidir. Fransa’da devlet teşvikiyle kurulan üniversite – araştırma 

enstitüsü ortak laboratuvarı ülkemiz için bir örnek olabilir. 

• Araştırma merkez ve enstitülerinde yıllık hedefler konulması (yayın, patent sayısı gibi) 

performansı ölçmek açısından fayda sağlayacaktır.

• Yurt dışındaki üniversitelerle TÜBİTAK arasında ortak programlar geliştirilebilir. 

• Üniversitelerin fikri mülkiyet haklarının korunması ve patent sahibi olabilmeleri konusunda 

yasal düzenleme ve teşviklere ihtiyaç vardır. 

• Daha nitelikli patentlere ulaşılması amacıyla ABD’deki uygulamalara benzer bir sistemle ilk 

değerlendirme sürecinin patent başvurusu yapılmadan önce üniversite bünyesinde yapılması 

faydalı olacaktır. 
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Panel – II
BİLGİ TEMELLİ 

EKONOMİYE GEÇİŞ

Yurt dışındaki bilginin ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve 

modellerin ülkemize aktarılması için öneriler geliştirmeyi 

amaçlayan 2. panelde, teknoloji transferi, “know-how” aktarımı 

ve bilginin ticarileşmesi konularında dünyada öne çıkan modeller 

ele alınmış ve panelistlerin değerli katkılarıyla Türkiye için öneriler 

geliştirilmiştir. 

Panelde özellikle ülkemiz şartları göz önünde bulundurularak, 

Almanya’daki Fraunhofer Enstitüleri, ABD’deki SBIR ve SBIC 

destekleri ve Japonya’daki Sanayi-Akademi Modeli öne çıkmıştır. 

Yine girişim sermayesi konusunda, kendi koşullarımıza uygun 

katalizör işlevi gören bir girişim sermayesi programı oluşturulmasının 

altı çizilmiş, ayrıca doktora eğitimi konusunda ciddi değişiklikler 

yapılarak Türkiye’de bir “doktora devrimi” gerçekleştirilmesi ihtiyacı 

dile getirilmiştir. Sonuç olarak, bilgi temelli ekonomi için bilgiyi 

ithal etmek yerine bilginin ülkemizde üretilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır.
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Moderatör 

Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA, Washington Üniversitesi

Panelistler: 

Prof. Dr. Mehmet TONER, Harvard Üniversitesi

Doç. Dr. Nezih HEKİM, Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ, Linz Üniversitesi 

Dr. Ant BOZKAYA, MIT

Moderatör Görüşü

Moderatör Prof. Mehmet SARIKAYA panele, yurt içi ve yurt dışından araştırmacıları buluşturan 

bu çapta bir etkinliğin ilk defa düzenlenmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak başladı. ABD’den 

örnekle, ABD’nin gelirinin yaklaşık yarısının bilim ve teknoloji kaynaklı olduğunu, bilimin teknolojiye 

dönüştürülmesi konusunda çok ileride olduğunu ve Türkiye’nin de kollektif bilgi ve tecrübeyle bu 

seviyeye gelmesinin amaçlandığını vurguladı.

Bu bağlamda, amacın, bilgi temelli ekonomiye geçiş olduğunu ve bunun için bilginin 

pazarlanmasının öneminin altını çizerek, bu sürecin aşamalarını; üretilen bilginin kanalize edilmesi 

amacıyla politikalar oluşturulması, bilgilerin teknolojik çıktıya dönüştürülmesi, teknoloji transferi 

ve son aşamada bunun pazarlanması olarak sıraladı.

Daha sonra ABD’de bilimin ticarileşmesinin nasıl gerçekleştiğini açıkladı: ABD hükümetinin talebi üzerine, 

ABD Ulusal Bilimler Akademisi5 (NAS), Ulusal Mühendislik Akademisi6 (NAE), Institute of Medicine7 (IOM) 

gibi ulusal bilim akademileri8  devlete  rapor sunar.  Ulusal Bilim Vakfı9 (NSF),  Ulusal Sağlık Enstitüleri10(NIH), 

5 Amerika Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences- NAS) üyeleri bilim, mühendislik ve tıp alanlarında 
tavsiyelerde bulunan bir ulusal bilim akademisidir (http://www.nasonline.org/).

6 Amerika Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering – NAE) üyeleri mühendislik alanına tavsiyelerde 
bulunan ulusal bilim akademidir (http://www.nae.edu/).

7 Amerika Sağlık Enstitüsü (Institute of Medicine –IOM) biomedikal, tıp ve sağlık konularında tavsiyelerde bulunan bilimsel 
akademidir. Hükümete bağlı olmayıp bağımsız çalışmaktadır (http://www.iom.edu).

8 Amerika Ulusal Bilim Akademileri (United States National Academies), NAE, IOM ve Ulusal Araştırma Konseyi’nden (NRC) 
oluşur (http://www.nationalacademies.org/).  

9 Amerika Ulusal Bilim Vakfı (National Bilim Vakfı NSF) temel bilimlerde destek sağlayan kuruluştur (http://www.nsf.
gov).

10  Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health- NIH) enstitüleri yolu ile biyomedikal ve sağlık alanlarında 
araştımalar gerçekleştirmekte ve sözkonusu alanlarda fon sağlayarak ilgili programlara destek sağlamaktadır. NIH idari 
olarak, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına (U.S. Department of Heath and Human Services) bağlıdır (http://www.nih.
gov/).
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Savunma İleri Araştırma Projeleri Kurumu11 (DARPA), Hava Kuvvetleri Bilim ve Araştırma 

Ofisi12(AFOSR), Army Research Office13 (ARO), Deniz Bilimleri Araştırmaları Ofisi14(ONR) gibi 

kurumlar bu raporlara göre programlar oluşturur. Söz konusu programlar pazarlama aşamasından 

değil, temel bilim üretme aşamasından başlar. Bu mekanizmada, üniversiteler söz konusu 

kurumlardan aldıkları fonlar ile yapılan temel bilimsel araştırma yoluyla insan kaynağı, bilim verisi 

(yayın) ve teknoloji üretir. Teknolojiye dönüşüm üniversitelerde başladığı için teknoloji transferinin 

ve patentlemenin ilk aşamada üniversitede başlaması gerekmektedir. Daha sonra bu bilgilerin, 

ABD’de her üniversitede bulunan Ticarileştirme Merkezleri (Center for Commercialization-

C4C) yoluyla, patenti alınır ve böylece fikri mülkiyet hakları üniversitede kalır. Bilgiden çıkan 

teknolojinin geliştirilmesi ve başka birileri tarafından değerlendirilmesi diğer bir kritik aşamadır. Bu 

aşamada “proof-of-principle - POP”, “proof-of-demonstration - POD” yapılmalı ve müşteri-pazar 

araştırmasını da içeren bir iş planı çıkarılmalıdır. Örnek olarak NSF’in I-Corps15 isimli programını 

veren Prof. SARIKAYA en son aşama olarak da kuluçka merkezleri ve start-up şirketleri ile ürün 

geliştirildiğini ve pazarlama aşamasına geçildiğini ifade ederek sözlerine devam etti. Devletten 

alınan destekler ve girişim sermayesi gibi özel fonlar yardımıyla pazarlama aşamasına geçildiği 

için Amerika’daki SBIR/STTR16 gibi destekler ile girişim sermayesinin önemini dile getirdi. Sadece 

girişim sermayesi ile uğraşan şirketler olduğunu belirten Prof. SARIKAYA Türkiye’de de büyük ve 

küçük şirketlerin bu işe başlamasının şart olduğunu ve pazarlama-uygulama aşamasının bundan 

sonra başlayacağını dile getirdi (Şekil 5.1). Prof. SARIKAYA, Şekil 5.1’de gösterildiği şekilde ayrıntılı 

bir Bilim-Teknoloji-Pazarlama üçlü sisteminin kurulmasının Türkiye’nin ekonomik ve bağımsızlık 

geleceği için şart olduğunu ifade etti.

11 Savunma İleri Araştırma Projeleri Kurumu (Defense Advanced Research Projects Agency- DARPA) Amerika Savunma 
Bakanlığı’nın Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. DARPA’nın görevleri, Savunma Bakanlığı için seçilmiş temel ve uygulamalı 
Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek ve yönlendirmek; risk ve getirilerin yüksek olduğu ve başarının geleneksel askeri rol ve 
görevlerde dramatik gelişmelere yol açabileceği bilim ve teknolojiyi takip etmektir (http://www.darpa.mil/).

12 Amerika Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırmalar Ofisi (Airforce Office of Scientific Research – AFOSR), Hava Kuvvetlerinin 
havacılık, uzay ve  savaş teknolojileri konularındaki araştırmalarını sürdüren Amerika Hava Kuvvetleri Bilimsel Laboratuvarı 
(The Air Force Research Laboratory -AFRL)’nın bir birimi olup bu konulardaki AFRL dışında yürütülen araştırmalara destek 
sağlamaktadır (http://ww.afosr.af.mil/).

13 Amerika Kara Kuvvetleri Araştırma Ofisi (Army Research Office - ARO), Kara Kuvvetlerinin mühendislik, fizik ve yaşam 
bilimleri alanlarındaki temel araştırma ajansı olarak görev yapmaktadır (http://www.arl.army.mil/).

14 Amerika Deniz Araştırmaları Ofisi (Office of Naval Research-ONR),  Amerika Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 
bir birim olup denizcilik ile ilgili bilim ve teknoloji programlarını yürütmek ve koordine etmekle yükümlüdür  
(http://www.onr.navy.mil/).

15 NSF I-Corps (Innovation Corps), NSF tarafından, temel araştırmalar alanında fonlanan ve ABD’deki bilim insanları ile 
mühendislere, laboratuvarın ötesinde araştırma ve seçim imkanı sağlayan aktive ve programları içeren bir programdır.

16 SBIR (Small Business Innovation Research) ve STTR (Small Business Technoloy Transfer Research), ABD’de rekabete ve 
ödüle dayalı bir yöntem ile küçük işletmelere, teknoloji transferi, teknolojik potansiyellerini gerçekleştirme ve ticarileşme 
ile kazanç sağlama imkanı sunan programlardır.
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Prof. SARIKAYA, birinci panelde, panelistlere kaç tane doktora öğrencisi yetiştirdikleriyle ilgili 

sorulan bir soruya cevaben, TUBITAK ve NSF IRES17 programından alınan fonla (ve buna ilaveten 

DURINT18 ve GEMSEC19  merkezlerinin katkısı ile) Washington Üniversitesi ve İTÜ arasındaki işbirliği 

programı çerçevesinde, 14 Türk doktora öğrencisine Washington Üniversitesi’nde araştırma 

yapma imkanı sağlandığını ve bu işbirliği neticesinde ortaya çıkan yayınlara 60’dan fazla makale 

yayını yapıldığını ve bu kapsamda 2 şirket kurulduğunu ifade etti. Bu çalışmalar için ABD kaynaklı  

13.5 milyon USD fon alındığını ekledi.

İnovasyonda Doktora Eğitiminin Önemi

Prof. Mehmet TONER

Prof. Mehmet TONER, sözlerine bu Kurultay’ın Cumhuriyet tarihinde Ar-Ge konusunda bir ilk 

olduğunu belirterek başladı. Ar-Ge’yi büyük bir gemiye benzeten Prof. TONER, bu geminin şu an 

için olumlu bir yönde ilerlediğini; ancak kritik kütle ve insan kaynağı olmadığı, özellikle de doktora 

eğitimi ileri götürülmediği takdirde geminin su alıp batabileceği riskinden bahsetti.

Günümüz teknoloji dünyasında üniversite derecesi olmadan önemli yerlere gelmiş olan girişimcilere 

yapılan referanslara istinaden, üniversite derecesi olmadan inovasyon yapılamayacağını ifade 

eden Prof. TONER, iPhone örneğini vererek, bunun arka planında binlerce doktora tezi ve patent 

17 International Research Experience for Students (NSF IRES) Amerika’daki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını 
yurt dışındaki bir araştırmacının yanında sürdürebilmesi için destek sağlayan bir programdır (http://www.nsf.gov/
funding/pgm_summ.jsp?pims_id=12831). 

18 ARO-Defense University Reseach Initiative for Nanotechnology (DURINT)

19 Geneticallically Engineered Materials Science and Engineering Center (GEMSEC)

Şekil 5.1 Bilimin Ticarileşmesi (ABD Örneği)
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olduğunu anlattı. Bilginin ticarileştirilmesinde fikirlerin oluşturulması, girişimcilerin bu fikirleri 

alması ve bu fikirlerin ürüne dönüştürülmesi gibi aşamaların olduğunu ve bu fonksiyonların 

birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin görevinin girişimcilikten çok yeni 

fikirlerin üretilmesi ve üretilen fikirlerin mümkün olduğu kadar gerçeğe yaklaştırılması olduğunu 

ekledi.

Amerika ekonomisinin yarısından fazlasının üniversitelerdeki araştırmalardan çıktığını belirten 

Prof. TONER, bu gelişmelerin Vannevar Bush20  tarafından 1945 yılında hazırlanan “Science The 

Endless Frontier” adlı rapor ile başladığını ifade ederek söz konusu rapor sonucunda ortaya çıkan 

iki hususun altını çizdi. Bunlar; yeni fikirler üretilirken devletin bunu karşılaması ve kalifiye insan 

kaynağının yetiştirilmesidir. Bu raporun uygulanması sonucunda, ABD’deki doktora öğrencisi ve 

üniversite sayısı ciddi şekilde artmış, aynı şekilde doktora eğitimi veren üniversite ve kurumların 

sayısı artmış  ve yenilik temelli ABD ekonomisi ortaya çıkmaya başlamıştır.

Prof. TONER, dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezleri ile son elli yılda kurulan 

üniversitelerden ilk 100 üniversite arasına girenlerin ortak özelliğinin, bu üniversitelerdeki doktora 

öğrencisi sayısının, lisans öğrencisi sayısından fazla olması olduğunu vurguladı (Şekil 5.2) ve 

Türkiye’nin bu anlamda ABD, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin çok gerisinde olduğunu ifade 

etti.

20 Vannevar Bush (1890-1974) ilk analog bilgisayarlardan birini icad eden ve 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika’nın 
bilim politikasını yöneten önemli bir bilim insanıdır. 1945 yılında yazdığı ve Amerika Başkanı’na sunduğu  “Science, The 
Endless Frontier”  adlı rapor ile hükümetin bilime olan desteğin artırılması ve Ulusal Bilim Kurumu’nun (National Science 
Foundation) kurulmasında etkili olmuştur.

Şekil 5.2 Dünyanın En İyi Üniversiteleri ve Araştırma Merkezleri

Üniversite Öğretim Üyesi Lisans Öğrencileri Lisansüstü Öğrencileri

Harvard University 10,675 6,700 12,400
University of Oxford NA 16,000 8,500
Yale University 3,330 5,300 6,000
University of Cambridge 8,600 12,000 6,200
Imperial College London 8,000 8,300 5,000
Princeton University 1,103 4,900 1,900
University of Chicago 2,170 4,900 9,800
California Institute of Technology 290 870 1,200
University College London 3,800 11,000 9,600
Massachusetts Institute of Technology 998 4,100 6,100
Columbia University 3,540 6,900 15,700
McGill University 5,950 23,000 7,000
Duke University 1,070 6,200 6,700
University of Pennsylvania 4,600 9,700 10,100
Johns Hopkins University 15,000 4,500 14,300
Australian National University 3,600 8,100 4,300
University of Tokyo 5,780 14,000 12,000
University of Hong Kong NA 21,500 9,900
Stanford University 1,810 6,700 8,200
Cornell University 2,600 13,500 6,200

Kaynak: Times – QS World University Rankings 2008
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Prof. TONER, sözlerine ABD’de fikirlerin üretilmesi noktasında sistemin nasıl işlediğini anlatarak 

devam etti. Öncelikle temel fikirleri üretirken uygulamaya çok fazla bakılmaması ve fikri fikir 

için üretebilecek, insanların kendi inandıkları yönde gidebilecekleri bir ortamın oluşturulması 

gerektiğini ifade etti. Bu fikirleri yönetmeye kalkışılırsa, kısır kalacaklarını söyledi. Bu fikirlerden, 

uygulamaya daha yakın olanların zaman içinde uygulamaya ve ürüne geçtiğini sözlerine ekledi. 

Üretilen fikirlerin, akademiden endüstriye geçiş noktasının bazen temel bilimlere, bazen ürüne 

daha yakın olduğunu ve bir yerden sonra üniversitelerde geliştirilen fikirlerin, bu işin profesyoneli 

olan kişilere devredildiğini (“hand off”) ve fikirlerin onlar tarafından ürüne dönüştürüldüğünü ve 

daha sonra pazarın oluşturulduğunu ekledi (Şekil 5.3). Ayrıca Amerika’daki sistemin eskimesi ve 

küresel rekabetin artması nedeniyle ABD’de de yeni stratejilerin belirlenmeye başlandığını belirtti 

ve yeni sistemlerin oluşturulduğu bu dönemin, Türkiye’nin kendi sistemini oluşturması için uygun 

olduğunu ve bunun için de bir doktora eğitimi devrimi gerektiğini vurguladı.

İNOVİTA- Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

Doç. Dr. Nezih HEKİM

Doç. Dr. Nezih HEKİM, sunumuna “INOVITA Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş İçin Bir Model Olabilir 

mi?” sorusuyla başladı ve sağlık sektörü de dahil olmak üzere ülkemizin Dış Ticaret açığının gün 

geçtikçe arttığını, laboratuvarlarda ve araştırmalarda kullanılan ürünlerin tamamına yakınının ithal 

olduğunu söyledi. Bu ürünler, ülkemizde üretildiği takdirde, devletin satın alma garantisi olduğunu 

söyledi.

Bunun için de, üretimi bilen bilim adamları ile yatırımcıları bir araya getirmek gerektiğini ifade etti. 

Örnek olarak, sağlık sektöründe 3 üniversite (Sabancı Üniversitesi-Nanoteknoloji Merkezi, İstanbul 

Üniversitesi-Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Boğaziçi 

Üniversitesi-Yaşam Bilimleri Merkezi), bir Lisanslı Hayvan Laboratuvarı (Vivarium) ve birçok özel 

kuruluşun yer aldığı; bilim insanları ve mühendisleri bir araya getiren INOVITA platformunu verdi. 

Bu platformun amacının, üniversitelerimizde yapılan bilimsel araştırmaların ekonomik, ticari 

ya da sosyal değerlere dönüştürülmesi olduğunu ve söz konusu platform ile çalışma grupları 

Şekil 5.3 Üretilen Fikirlerin Ürüne Dönüşme Süreci

TEMEL

AKADEMİ ENDÜSTRİ

UYGULAMALI ÜRÜN PAZAR
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oluşturulduğunu, tematik konferanslar, atölye, eğitimler ve yarışmalar düzenlendiğini ifade 

etti. Bu yarışmalardan “Hayal Et” isimli yarışmada, 45 tane çok kaliteli proje sunulduğunu ve 

değerlendirmenin Duke Üniversitesi, Drexel Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 

yapıldığını sözlerine ekledi. 

İNOVİTA platformunun çıktıları ile ilgili olarak, bilim insanları ve endüstri arasında birbirlerinden 

nasıl yararlanabilecekleri konusunda bir farkındalık oluşturulduğunu; İTO ve İSO gibi kuruluşların 

desteğiyle sanayi doktora programlarına destek verildiğini; proje yarışmaları açıldığını; 

üniversiteden yararlanan sanayicilerin genç bilim insanları ile tanıştırıldığını; genç bilim insanlarına 

fikri mülkiyet hakları konusunda eğitimler verildiğini; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

KOSGEB fon imkanlarını öğretmek için biyogirişimcilik atölyeleri düzenlendiğini; kuluçka merkezleri 

proje yönetme konusunda “know-how” geliştirildiğini ve şu anda Ar-Ge laboratuarlarını kurmak 

için yatırım yapamayan sanayiciye BIOPARK’lar kurarak, onların üniversitelerin yatırımından ve 

akademisyenlerden istifade etmelerini sağladıklarını ifade etti. Sonuç olarak, Doç. Dr. HEKİM, 

misyonlarının, yaşamı iyileştirme amacı ile, kendi ülkemizde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde 

akademik ve teknolojik girişimcileri buluşturmak, işbirliği yapmalarını teşvik etmek ve bilgiyi 

ticarileştirmeleri için onlara ortam ve altyapı sağlamak olduğunu ve INOVITA benzeri platformların 

Türkiye’de çoğalmasını arzu ettiklerini dile getirdi. 

Prof. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ

Prof. Serdar SARIÇİFTÇİ, Torstein Veblen21’in, önceleri radikal gibi görünen “teknoloji uzmanlarının 

para ve sisteme bütünüyle hakim olması” görüşünün öneminin bugün ortaya çıktığını ifade ederek 

sözlerine başladı.  Bilgi temelli ekonomi için bilgi üretilmesi gerektiğini, ancak bunun bilgiyi ithal 

etmek ile mümkün olmadığını söyledi.

Daha sonra bilgiyi üretme süreci için 4C kuralını açıkladı. Bunlar: Merak (Curiosity), Yaratıcılık 

(Creativity), Cesaret (Courage) ve İşbirliği/İletişim (Collaboration/Communication)’dir. 

Prof. SARIÇİFTÇİ, bilgi ekonomisinin hızlı ve akışkan olması nedeniyle, teknolojilerin hızla değişmekte 

olduğunu ve bu durumun, dezavantaj gibi görünse de yeni fırsatların doğmasını sağlayabileceğini 

sözlerine ekledi.

Bilimin teknolojiye dönüştürülmesini 3 farklı uygulama ile örneklendirdi:

1- Almanya’daki Fraunhofer Enstitüleri22: Fonların yarısını devletin karşıladığı bu enstitülerin, 

üniversite ve endüstrinin bir araya geldiği bir platform ve bilginin teknolojiye aktarılması için 

bir basamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, enstitülerin tematik olarak yapılandırılmış olduğunu 

ifade etti. 

21 Thorstein Veblen (1857-1929), kurumsal iktisat ekolünün kurucularından olan ABD’li bir iktisatçı, sosyoloji düşünürü ve 
eğitimcisidir. Hazırladığı eserleri ile bu akımın ilk teorisyenlerinin başında gelmiştir.

22 Fraunhofer Enstitüsü, Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonudur. Birçok 
dalda faaliyet göstermekte birlikte, merkezi Almanya olmak üzeri yurtiçi ve yurtdışında toplam 60 Enstitü ile elektronik, 
kimya, biyoloji ve inşaat gibi değişik alanlarda üniversitelerle iş birliği içinde araştırmalar yürütmektedir. (http://www.
fraunhofer.de/en.html)
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2- ABD’deki SBIR23 Desteği: Bu uygulamada, devletin, başlangıç aşamasındaki iyi fikirler için 

50.000 USD, ileri seviyedeki fikirler için 750.000 USD destek verebildiğini ifade etti.

3- Japonya’daki Sanayi-Akademi Modeli24: Japonya’nın çok büyük olan endüstrisinin üniversite ile 

kaynaşmış olduğunu ifade etti.

Prof. SARIÇİFTÇİ şu çıkarımlarda bulundu:

- Doktora öğrencisi yetiştirmek, bilgi üretmenin en büyük temelidir ve bu nedenle doktora 

bursları çok önemlidir.

- İnovasyon sürecinde her şey politika yapıcılardan beklenmemeli, bu sürece akademi ve sanayi 

kuruluşları da katkı sağlamalıdır. 

Prof. SARIÇİFTÇİ son olarak, bilgi ekonomisine geçişte Türkiye’nin önünde bir engel olmadığını, 

Türkiye’nin de iyi bir planlama ile Güney Kore örneği gibi olabileceğini belirtti. 

Türkiye’nin İnovasyon Potansiyelini Ortaya Çıkarma:  Devlet Politikası Girişim 

Sermayesini Nasıl Harekete Geçirebilir?

Dr. Ant BOZKAYA 

Dr. Ant BOZKAYA, sunumunda, ülkemizde son yıllardaki ihracat hacmi ve Ar-Ge’ye yatırımın arttığı 

halde yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının önemli ölçüde düştüğünü ifade 

ederek sözlerine başladı.

Dr. BOZKAYA, bilimin ticarileşmesi konusunda Prof. SARIKAYA tarafından aktarılan ve laboratuvar 

aşamasından, Ar-Ge’nin finansmanına kadar olan süreci kapsayan ABD sistemine referans vererek, 

girişim sermayesinin, bu bilgi ekosisteminde belirli değerler oluşturulduktan sonra inovasyonun 

finansmanını destekleyen bir aracı ve inovasyonun ticarileştirilmesinde son aşamalardan biri 

olduğunu ifade etti. Dr. BOZKAYA, sonra, bugünkü anlamda bildiğimiz girişim sermayesinin, 

1946’da MIT ve Harvard Üniversiteleri’nin de yerleşik olduğu Boston’da başladığını, bu kavramın 

henüz çok genç ve küçük çaplı olduğunu belirtti. Dünya girişim sermayesi pazarının %75’inin 

Amerika’da bulunduğunu ve ABD’de yaklaşık 4.000 kişinin bu sektörde çalıştığını ifade etti. 

Girişim sermayesinin, küçük çaplı bir girişim olmasına rağmen, ekonomiye olan katma değerinin 

büyük olduğunu söyledi. ABD’de de bu sistemin etkin hale gelmesinin otuz yıl sürdüğünü ve son 

otuz yılın verilerine bakılarak, girişim sermayesinin, “corporate R&D”den 3-4 kat daha fazla katma 

değeri olduğunu ifade etti. Daha sonra girişim sermayesinin, start-up’tan büyümeye geçen evrede 

finansal krizlerin yaşandığı ölüm vadisi sürecine (Valley of Death) tarihsel olarak girmediğini (Şekil 

23 SBIR (Small Business Innovation Research), ABD’de rekabete ve ödüle dayalı bir yöntem ile küçük işletmelere, 
teknolojik potansiyellerini gerçekleştirme ve ticarileşme ile kazanç sağlama imkanı sunan bir programdır.

24 Japonya’da 90ların sonlarından itibaren üniversite-endüstri işbirliğini artırmaya yönelik politikalar uygulanmaya konmuş 
bunun olumlu sonuçları ise ortak çalışmalarda ve patentşerde olan artış olan gözlemlenmiştir (http://www.rieti.go.jp/
jp/publications/dp/11e008.pdf)
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5.4) ve girişim sermayesinin ABD için bile fazlasıyla bölgesel kaldığını belirttikten sonra ABD’de 

girişim sermayesinin %55’inin, Boston, Silikon Vadisi, Teksas, New York ve Denver/Colorado’da 

bulunduğunu söyledi.

Dr. BOZKAYA yüksek teknoloji ağırlıklı girişimcilik ile kendi işini kuran geleneksel küçük girişimci 

(“self-employed”) ve kavram olarak girişimcilik ile girişim sermayesinin birbirine karıştırılmaması 

ve Türkiye’nin sadece gündemde olan yaşam bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir 

enerji ve ulaştırma gibi “hot industries” yanında, gündem dışı olan ve Türkiye’nin rekabet 

üstünlüğünün olduğu “off-beat industries” alanlarına da yönelmesini önerdi. Konu ile ilgili diğer 

önerileri şu şekildedir:

• Yenilikçilik için uygun bir bilimsel ekosistemin oluşturulması önemlidir.

• Silikon vadisi gibi örnekleri kopyalamaktan çok, kendi pazarımıza ve paydaşlarımıza uygun bir 

sistem oluşturmalıyız. 

• Sistemin olduğu gibi Türkiye’de uygulanması yanlış sonuçlar doğurabilir. Amerika’daki SBIC25 

ve SBIR yapıları bu konuda örnek alınabilir.

• Kendi koşullarımıza uygun katalizör işlevi gören bir program oluşturulmalıdır. 

25 SBIC (Small Business Investment Company), ABD Kongresi tarafından 1958’de kurulan, ABD’deki küçük şirketlerin, 
büyümelerine yardımcı olma ve banka ya da diğer özel sermaye kaynaklarınca sağlanamayan sermaye ihtiyaçlarını 
karşılama amacıyla oluşturulan bir programdır.

Şekil 5.4 “Valley of Death”
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• Girişim sermayesinin Türkiye’de uygulamasının olmaması, yepyeni bir sistem oluşturmaya 

olanak tanıyacağı için bir avantaj olabilir. 

• Vergi sistemindeki küçük değişiklikler, birçok yatırımcıyı buraya çekebilir.

• Sonuç olarak, inovasyon için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir. (güçlü araştırma, 

insan kaynağı ve endüstri-üniversite işbirliği, patent sisteminin güçlendirilmesi)

Tartışma Bölümü

- Prof. Mehmet SARIKAYA (Washington Üniversitesi) yüksek teknoloji alanlarının yanı sıra 

demir-çelik, gıda, biyoteknoloji ve madencilik gibi geleneksel teknolojilere de önem verilmesi 

gerektiğini ifade etti.

- Dr. Duygu KALAYCIOĞLU (Havelsan): Havelsan’ın savunma sanayine yönelik yazılım geliştiren 

bir şirket olduğunu belirtti. Prof. Mehmet TONER’e hitaben doktora öğrencilerinin ya doktorayı 

bıraktıklarını ya da doktoralarını bitirdikten sonra Havelsan’ı bıraktıklarını anlatarak bu 

çıkmazdan nasıl kurtulabileceklerini sordu. Ayrıca şirketlerle iletişim kurduklarında bir seviye 

sorunu yaşanmakta olduğunu, bununla ilgili olarak şirketler ile akademi arasında bir ara 

katman olması gerektiğini belirtti.  

Prof. Dr. Serdar SARIÇİFTÇİ, buna istinaden fonların yarısının devlet tarafından karşılandığı 

Fraunhofer örneğini verdi. 

- Yılmaz ŞAHİN (BSTB Bakan Danışmanı): Türkiye’deki vergi teşviklerinin çok iyi durumda 

olduğunu belirterek bürokrasi olarak girişim sermayesi için gerekli ortamın daha iyi hale 

getirilmesi için ne yapabileceklerini sordu. 

- Dr. Ant BOZKAYA bu soruya cevaben menkul kıymetler borsasının çok iyi çalışmasının 

gerektiğini söyledi ve şirketlerin bürokrasi engeline takılmadan hareket edebilmelerinin 

avantajına değindi.

- ABD’de akademinin oldukça güçlü bir kamuoyu oluşturma etkisi olduğunu ifade eden Prof. 

Selim ÜNLÜ (Boston Üniversitesi) buna benzer bir ortamın Türkiye’de de oluşturulabilmesi için 

neler yapılması gerektiğini sordu. 

Prof. Mehmet SARIKAYA bu soruya cevaben, Türkiye’de bilim politikalarının ortaya konması ve 

ABD’de yer alan NAS, NIH gibi kurumlardan oluşan mekanizmanın Türkiye’de de tesis edilmesi 

gerektiğini belirtti.

- Mehmet KÜRÜMLÜOĞLU (Fraunhofer Enstitüsü), Türkiye’nin hangi teknoloji alanlarında yatırım 

yapması ve hangi enstitülerin kurulması gerektiğini sordu. 
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Prof. Mehmet SARIKAYA bu konuda alınacak kararın çok büyük önem taşıdığını, sadece politikacılara 

bırakılmaması ve Türkiye’nin dış politika önceliklerine de hitap edecek bilimsel alanların bilim 

dünyasını da içeren daha geniş bir katılımla belirlenmesinin gerektiğini vurguladı.

- Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi), Türkiye’de doktora eğitiminin nasıl 

artırılabileceğini sordu. 

Prof. Mehmet TONER, bu soruya cevaben eksikliğin sadece doktora öğrencisi sayısında olmadığını, 

bu kişileri eğitecek profesörlerin de sayıca yetersiz olduğunu söyledi. Rockefeller gibi sadece 

araştırma yapan lisansüstü çalışmalara yer veren merkezlere ihtiyaç olduğunu da ekledi. ABD 

ve dünyanın diğer ülkelerinde bu tür merkezlerin trend olduğunu belirten Prof. TONER, birçok 

üniversitenin bir araya gelerek oluşturabileceği bu merkezlerin Türkiye’nin bir sıçrama yapması 

için çok önemli olduğunun altını çizdi. Son olarak, Prof. SARIKAYA ve Prof. TAMERLER’i örnek 

göstererek, Türkiye ve ABD işbirliği çerçevesinde ortak laboratuvar ve programların oluşturulması 

önerisini paylaştı. Söz konusu ortak programda doktora öğrencileri araştırmalarının bir kısmını yurt 

dışında yürütmeli ancak derecelerini Türkiye’deki üniversitelerden almalı ve çalışmalar neticesinde 

elde edilen patentler bu kurumlara ait olmalıdır. 

- Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL, girişim sermayesi modelini Prof. TONER’in kendi tecrübeleri 

doğrultusunda değerlendirmesini istedi. Prof. TONER, girişim sermayesi ile yüksek miktarları 

rezerve etmesine rağmen bunu kullanmayı tercih etmediğini belirtti. Girişim sermayesinin 

avukatların elinde fikri çalan bir organizasyona dönüştüğünü dile getirdi. Girişim sermayesi 

yatırımcılarının, riskin daha az olduğu ileri dönemdeki fikirleri desteklemeye başladığını, 

fikirlerin ise “ölüm vadisi” aşamasını geçerken ölebildiğini ifade etti. Bu yorumlara cevaben, 

Dr. BOZKAYA, SBIC modelinin daha iyi olabileceği ve girişim sermayesi ile SBIC modelinin 

harmonize edilebileceğini belirtti.

- Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, girişim sermayesi konusunda TÜBİTAK’ın

 • Hibe desteği çağrısıyla (funds of funds),

 • Investment Board’ta pasif yatırımcı olarak,

 • Aktif olarak daha alt  seviyede 

olmak üzere 3 farklı düzeyde katkıda bulunabileceğini söyledi. Bu hususta TÜBİTAK’ın nerede 

durması gerektiğini sordu. Bu soruya cevaben: 
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Dr. Ant BOZKAYA, TÜBİTAK’ın sürece dahil olabileceğini fonu doğrudan yönetmenin katma değerini 

iyi değerlendirmesi gerektiğini, tercihen şirket yönetiminde (Investment board) yer almaktan 

ziyade bir sertifikasyon makamı olarak hizmet verebileceğini belirtti.

Prof. Mehmet TONER, TÜBİTAK’ın şirket yönetiminde (Investment board) yer almasının uygun 

olmayacağını, ABD’de de bunun uygulamasının olmadığını belirtti. Bu konunun başka bir toplantı 

ile tartışılabileceğini vurguladı. TÜBİTAK’ın hesap verebilirlik ve programları takip aşamasında rol 

alabileceğini ifade etti.

- Doç. Dr. Bahri KARAÇAY (Ohio Tıp Fakültesi), Prof. TONER’in önerilerine ek olarak, MD PhD 

programlarının26  önemine değinerek Türkiye’de de benzer programların başlatılmasını önerdi. 

ABD’de NIH’in temel bilimleri ilaç geliştirmede uygulamaya yönelik bu tarz programlarının 

bulunduğunu vurguladı. Tüm paydaşların bir araya geldiği “National Center for Advancing in 

Translational Research” modelinin de örnek alınabileceğini ifade etti. 

- Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN (Dokuz Eylül Üniversitesi), INNOVİTA’ya benzer olarak İNNOVİZ adlı 

platformu tanıttı. Prof. ÖZGÖREN, İNNOVİZ’in 2009 yılında yaşam bilimleri alanında, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliği ile başlatılan ve iyi 

işleyen bir modeldir. Bu modelin, endüstri doktorası, Avrupa’dan destek ve serbest bölge gibi 

ayakları bulunmaktadır.

- Yrd. Doç. Dr. Gizem DÖNMEZ (Tufts Üniversitesi), doktora eğitiminin eksikliği ön plana çıkarılırken 

doktora sonrası araştırmacı pozisyonlarının öneminin göz ardı edildiğini ifade etti. Özellikle, 

yurt dışında kadroya alınma aşamasında doktora sonrası çalışmalara daha çok önem verildiğini 

belirterek, Türkiye’de de böyle bir sistemin uygulanmasının faydalı olup olmayacağını sordu.

Prof. Mehmet TONER, doktora sonrası araştırmacıların Türkiye için yeni bir kavram olduğunu, 

ikinci aşamada değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Doktoranın temel olduğunu, doktora sonrası 

araştırmanın ise iş arama esnasında geçiş dönemi gibi kullanılabildiğini belirtti. 

Prof. Mehmet SARIKAYA ise bu sorunun çok önemli olduğunu vurgulayarak doktora sonrası 

araştırmacı programlarının yılda 3-5 yayın gibi kurallar çerçevesinde oluşturulması gerektiğini 

önerdi.

Son olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU, Türkiye’nin 

bilim ve teknoloji ataşeleri atanma faaliyetlerine ilişkin, öncelikle Bakanlık bünyesinde, hangi Türk 

araştırmacının nerede olduğu konusunda bir veritabanı oluşturmaya başladıklarını ve Bakanlık web 

sitesinden bu veritabanına yurt dışındaki bilim insanlarımızın kaydolması için çağrıda bulundu. 

26 MD-PhD Programları, temel sağlık ve klinik bilim alanında lisansüstü eğitim programını tıp fakültelerindeki standart 
eğitime entegre ederek oluşturulmuş özel  eğitim programlarıdır. Mezunları tıp doktoru unvanı (MD) yanı sıra felsefe 
doktoru (PhD) unvanı da kazanırlar. Ülkemizde bazı tıp fakültelerinde bu programlar uygulanmaktadır.  
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Ayrıca Türkiye’nin bilim ataşeleri atamaya başlayacağını, örneğin ABD/Boston’daki bilim 

ataşesinin orada yerleşik, orayı tanıyan ve oradaki bilimsel ekosistemin bir parçası olan, genç ve 

tam zamanlı olarak buna vakit ayırabilecek bir bilim insanı olacağını belirtti. Bunun yanı sıra, bir 

de daha deneyimli, bulunduğu yerdeki iş ve bilim dünyasını iyi tanıyan, saygın bir bilim insanının 

Fahri Bilim Elçisi olarak söz konusu ataşe ile eşgüdüm halinde çalışacağını ifade etti. Ayrıca burada 

bir de 20 üyeden oluşan ve bilim ve teknoloji ile ilgili paydaşları bir araya getiren bir Konsey yapısı 

olacağını belirtti. Amaçlananın, Dünya’daki tüm Türk bilim insanları ile iletişim içinde olmak ve 

yabancı bilim insanları ile işbirliği olanaklarından yararlanmak olduğunu sözlerine ekledi.

Panelde Öne Çıkan Hususlar 

- Doktora eğitimi ve bursları çok önemlidir. Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezleri 

ile son elli yılda kurulan üniversitelerden ilk 100’e giren üniversitelerin ortak özelliğinin, 

bu üniversitelerdeki doktora öğrencisi sayısının, lisans öğrencisi sayısından fazla olmasıdır. 

Türkiye’de bu doğrultuda bir “doktora devrimi” gerekmektedir. Bu doğrultuda, Rockefeller 

Üniversitesi gibi sadece araştırma yapan ve sadece lisansüstü programları olan merkezlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, MD-PhD programları başlatılabilir.

- Tüm paydaşların bir araya geldiği “National Center for Advancing in Translational Research” 

modelinin örnek alındığı merkezler oluşturulmalıdır.

- Doktora sonrası araştırmacı pozisyonlarının önemi, Türkiye’de göz ardı edilmektedir. Doktora 

sonrası araştırmacı programları oluşturulmalıdır. 

- Üretimi bilen bilim insanları ile yatırımcıları bir araya getiren platformlar ve merkezler 

oluşturulmalıdır.

- Bilimin teknolojiye dönüştürülmesi amacına yönelik olarak  Almanya’daki Fraunhofer 

Enstitüleri, ABD’deki SBIR desteği ve Japonya’daki Sanayi-Akademi Modeline benzeyen ve 

ülkemiz şartlarına uygun programlar oluşturulmalıdır.  

- İnovasyon sürecinde herşey politika yapıcılardan beklenmemeli, bu sürece akademi ve sanayi 

kuruluşları da katkı sağlamalıdır. 

- Girişim sermayesi yeni ve küçük çaplı bir oluşum olmasına rağmen, ekonomiye olan katma 

değeri büyüktür.

- Türkiye’nin sadece yaşam bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji ve 

ulaştırma gibi “hot industries” yanında, gündemdışı olan ve Türkiye’nin rekabet üstünlüğünün 

olduğu “off-beat industries” alanlarına da yönelmesi gerekmektedir.



52

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

- Yenilikçilik için finansal kaynaklardan daha çok, uygun bir bilimsel ekosistemin ve uygun 

koşulların oluşturulması önemlidir. Bunun için güçlü araştırma, insan kaynağı, işbirliği, patent 

sisteminin güçlendirilmesi gibi hususlara dikkat edilmelidir.

- Girişim sermayesi için, Silikon Vadisi gibi örnekleri kopyalamaktan çok, kendi pazarımıza ve 

paydaşlarımıza uygun bir sistem oluşturmalıyız. 

- Mevcut girişim sermayesi sistemlerinin olduğu gibi Türkiye’de uygulanması yanlış sonuçlar 

doğurabilir. Amerika’daki SBIC ve SBIR yapıları bu konuda örnek alınabilir. 

- Ülkemiz koşullarına uygun bir girişim sermayesi programı oluşturulmalıdır. 

- Girişim sermayesinin Türkiye’de uygulamasının olmaması, yepyeni bir sistem oluşturmaya 

olanak tanıyacağı için bir avantaj olabilir. 

- Vergi sistemindeki küçük değişiklikler, birçok yatırımcıyı ülkemize çekebilir.

- Türkiye ve ABD işbirliği çerçevesinde ortak laboratuvar ve programların oluşturulması, bu 

kapsamda doktora öğrencilerinin araştırmalarının bir kısmını yurt dışında yürütmesi, ancak 

derecelerini Türkiye’deki üniversitelerden alması ve elde edilen patentlerin bu kurumlara ait 

olması sağlanmalıdır.

- TÜBİTAK’ın, girişim sermayesi ve benzer mekanizmalarda fonlara destek vererek sürece dahil 

olabileceği, ancak yatırım kurullarında karar verici olmaması gerektiği ve bir sertifikasyon 

makamı olarak hizmet verebileceği ifade edilmiştir. 
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Panel-III
BİR CAZİBE MERKEZİ 

OLARAK TÜRKİYE

Bu panelde yurt dışındaki Türk veya yabancı bilim insanlarının, 

yabancı lisansüstü öğrencilerinin ve özel sektör kuruluşlarının Ar-

Ge yatırımlarının Türkiye’ye çekilebilmesi için yapılması gerekenler 

tartışılmıştır. 

Katlımcılar Türkiye’nin önünde mevcut konjonktürde bir takım 

fırsatlar olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak bu fırsatların 

Türkiye’yi bilim ve teknolojide bir cazibe merkezi haline 

dönüştürebilecek mekanizmalara dönüşebilmesi için hem mevzuat 

hem de araştırma ortamı anlamında iyileştirilmesi gereken şartlar 

bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. Araştırmacıların ders yüklerinin 

hafifletilmesi, cazip burs programlarının geliştirilmesi, altyapı 

yatırımlarıyla sürdürülebilir ortamlar oluşturulması gibi konular 

panelde öne çıkan başlıklar olarak göze çarpmaktadır. 
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Moderatör: 

Prof. Dr. Salim ÇIRACI,  Bilkent Üniversitesi 

Panelistler:

Prof. Cezmi AKDİŞ, İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Abdullah YAVAŞ, Wisconsin Üniversitesi

Prof. Candan TAMERLER, Washington Üniversitesi

Dr. Çağlar ÖZDEN, Dünya Bankası

Moderatör Görüşü

Moderatör Prof. Dr. Salim ÇIRACI panele, Türkiye’nin araştırma ve araştırmacılar için nasıl cazibe 

merkezi yapılabileceğinin ve özel sektör yatırımlarının çekilebilmesi için yapılması gerekenlerin 

tartışılacağını belirterek başladı. Bir önceki gün Sn. Bakan, Bakan Yardımcısı ve TÜBİTAK Başkanı 

tarafından destek programları hakkında yapılan açıklamaların ümit verici olduğunu ancak Türkiye’de 

araştırmacıların önünde başka engeller bulunduğunu ve bu konuların daha planlı irdelenmesi 

gerektiğini belirtti. Altyapının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. ÇIRACI, Türkiye’de 60.000 

öğretim üyesi olduğunu, bu sayı içerisinde araştırmacı sayısının az olduğunu, tüm bunlara ek 

olarak güncel araştırma yapan araştırmacı sayısının da yalnızca 1.000 kişi dolayında olduğunu dile 

getirdi. Prof. ÇIRACI ayrıca, Türkiye’de araştırmacıları ders yükü gibi araştırmadan koparan faktörler 

olduğuna vurgu yaparak, yüksek lisans ve doktora sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade 

etti. 

Türkiye’de altyapının zayıf olduğunu, verilen desteklere rağmen çalışan laboratuvar sayısının az 

olduğunu vurgulayan Prof. ÇIRACI, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji (BST) Bakanlığı 

ve TÜBİTAK işbirliğiyle altyapı için bazı merkezlere destek verileceğini ancak ülkedeki 70-80 

civarında olduğu belirtilen araştırma merkezlerinin çoğunun laboratuvar seviyesinde olduğunu 

söyledi. Mevcut cihazların bakımı ve yenilenmesinin zorluğundan bahsetti.  

Prof. ÇIRACI, desteklerin yavaş olduğundan ve mevzuatta problemler olduğundan bahsederek 

süreçleri hızlandırmak için tüm bu konuların ele alınması gerektiğini belirtti. Bazen bir cihazın 

bakımı için 6 ay beklenmesi gerektiğini ayrıca cihazların bakımlarının sorun teşkil ettiğini vurguladı.  

Genç bilim insanları için istikrarlı programlara ihtiyaç olduğunu ve bu kişilerin gelecekleri 

konusunda güvence sahibi olması gerektiğini dile getirdi. Bu genç bilim insanlarının doktorada 

elde ettikleri önemli bilgileri aktarmak için zamana ihtiyaçları olmasına rağmen, doktorayı bitirir 

bitirmez askerlik meselesinin bir sorun olarak karşılarına çıktığından bahsetti. Tüm bunlara rağmen 
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çok kötümser olunmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. ÇIRACI, Türkiye’de bilim alanındaki 

gelişmelerin geçmişinin çok da geriye gitmediğine vurgu yaptı. 

Bilkent Üniversitesi’nde Fizik bölümünün 1987’de kurulduğunu söyleyen Prof. ÇIRACI, “Temel 

bilimlere yeterince öğrenci gelmiyor” algısının yanlış olduğunu, aksine çok başarılı öğrencilerin 

bu bölümlere geldiğini vurguladı. Türkiye’de ilk ERC desteği kazanan araştırmacının kendi 

öğrencileri (Bilkent Fizik Bölümü), ABD Başkanı Obama’nın ödül verdiği Türk’ün de aynı şekilde 

kendi öğrencileri olduğunu ileterek, planlı çalışma sonucunda olumsuzlukların ortadan kalktığını 

söyledi. Prof. ÇIRACI, bardağın dolu tarafından bakınca çok büyük bir bütçe olmayan 40 milyon 

TL DPT desteğiyle Bilkent Üniversitesi’nde Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) 

kurulduğunu, böyle bir merkez için AB ve ABD’de bu paranın 3 katı kadar bütçeye ihtiyaç 

duyulacağını belirtti. UNAM’ın çok önemli yerlere geldiğini, 2011 yılında Bilkent Üniversitesi’nde 

yayınlanan 5’in üzerinde etki değeri olan makale yayınlarının 4’e katlandığını ve bunların 3’ünün 

UNAM’dan çıktığını, ayrıca bu makalelerin çoğunun etki değerinin oldukça yüksek – hatta bazılarının 

30-35 – olduğunu belirtti. Yurt dışından çoğu Marie Curie ödüllü genç doktoralıları çektiklerinden 

bahsetti. Fırsat verilirse bu rakamı 100’e çıkartabileceklerini çünkü altyapılarının müsait olduğunu, 

100’e çıkarmaları durumunda çıktıların artacağını çünkü “collaborative research” yaptıklarını 

anlattı. UNAM’da rekabetçi ve işbirlikçi bir yapı kurduklarını belirten Prof. ÇIRACI, UNAM’ın YÖK 

tarafından Türkiye’de en çok patente başvuran ve alan kurum ilan edildiğini bildirdi.

Lisansüstü öğrencileriyle çalışmanın önemine değinen Prof. ÇIRACI, lisansüstü öğrenci sayılarının 

120’ye çıkardıklarını ve yakında 300-400’e çıkaracaklarını söyledi. Doktora sayısının artmasının 

önemine vurgu yaptı. Bugüne kadar 50 mezun verdiklerini, işsiz kalan öğrencileri olmadığını 

söyledi. Cazibe merkezi olması bakımından TÜBİTAK’ın desteğiyle yurt dışında çalışan 5 bilim 

insanının UNAM’da çalıştığını, 15 Türk Bilim İnsanının da Türkiye’deki diğer üniversitelerden 

geldiğini bildirdi. Benzer gelişmelerin Sabancı ve Koç Üniversitelerinde de yaşanacağını vurgulayan 

Prof. ÇIRACI, ODTÜ’de de birkaç yıl içinde gelişmeler yaşanacağını vurguladı. 

Tüm bunların yanında birtakım tehlikelere de değinen Prof. ÇIRACI, öğretim üyelerinin iş adamlarına 

benzeyerek destek ve konferans peşinde gezdiklerini ancak araştırma yapan öğrencilerin hocalarını 

beklediklerini ve üniversitelerin bir araştırma ve eğitim yeri olduğunun unutulmaması gerektiğini 

söyledi. Devlet tarafından uygulanacak politikaların herkesi kucaklayıcı olması ancak popülist 

olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu anlamda başarılı olanların desteklenmesinin de devletin 

görevi olduğunu belirtti. Türkiye’de önemli gelişmelerin olduğunu ama polarizasyonun bir kenara 

bırakılması gerektiğini vurgulayan Prof. ÇIRACI son olarak, ülkemizin çok iyi yerlere geleceğini 

ancak 2023 vizyonu için en önemli handikap olarak düşük olan öğretim üyesi ve araştırmacı 

sayısını gördüğünü ve bu sayıların mutlaka artırılması gerektiğini belirtti. 
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Atılması Gereken Adımlar

Prof. Dr. Cezmi AKDİŞ

Prof. Cezmi AKDİŞ sunumuna 10 sene önce Türkiye’de bilimin geliştirilmesi konulu bir makale 

yazdığını ve sunumunda 10 sene içinde kat edilen mesafe üzerine konuşacağını söyleyerek 

başladı. Kendisinin tipik bir beyin göçü olduğunu açıklayan Prof. AKDİŞ, Türkiye’de Yardımcı 

Doçent olduktan sonra bir sene için yurt dışına gittiğini ancak koşullar çok güzel olduğundan geri 

dönemediğini belirtti. Prof. AKDİŞ Zürih Üniversitesi’nde, Türkiye’de Bezmialem Üniversitesi’nde 

öğretim üyesi, halihazırda İsviçre Alerji Araştırma Enstitüsü (Swiss Institute of Allergy and Asthma 

Research -SIAF  Başkanı olarak Avrupa çapındaki bir akademinin ilk Türk başkanı olduğunu 

(European Academy of Allergy and Clinical Immunology) dile getirdi. Davos’ta Davos Diagnostics 

ve Alimentary Health Pharma-Davos isimli 2 spin-off firma kurduklarını; Davos’un ekonomik 

forumla anılmasının yanında Bilimsel Enstitülerinin çok iyi olduğunu söyledi. 

Prof. AKDİŞ, başkanlığını yaptığı SIAF adlı enstitünün 1905’te kurulduğuna, enstitüde 50 kişinin 

çalıştığına, enstitünün yıllık 10 milyon TL yıllık bütçesi olduğuna ve enstitünün toplam değerinin 

yaklaşık 70 milyon Frank olduğuna değindi (Şekil 6.1). Davos’ta üç tane daha çok başarılı enstitü 

bulunduğunu ve diğer üç enstitüden ortopedik cihazlar yapan bir enstitünün yıllık bütçesinin 22 

milyon TL olduğunu belirtti27. Prof. AKDİŞ söz konusu enstitülerin kurulma nedenlerinin hep yerel 

27 Bu enstitüler, Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) ,  World Radiation Center (PMOD), AO Research 
Institute olarak sıralanmaktadır. SLF kar ve çığ konularında, PMOD Fizik ve Meteoroloji alanlarında ve AO Research Institute 
ortopedik cihazlar konusunda araştırma yürütmektedir.

Şekil 6.1 SIAF’ın Yapısı

Finansman 
Kanton Devlet, 
Davos %20

İsviçre 
yüksek rakım 
araştırma 
enstitüleri 
vakfı

Zürih Üniversitesi 
Doktora programları 
LSZGS Finansman %4

National Science Foundation
Commission Technology and Innovation (KTI)????
EU FP 
Finansman %77

15 doktora öğrencisi

15 post doc

5 grup başkanı

5 teknisyen

10 misafir araştırmacı

4 yardımcı personel

Türkiye’den 37 kişi

3 ay – 1 yıl

SIAF

SFI Zürih 
Üniversitesi
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nedenler olduğunu ve hepsinin çok başarılı enstitüler olduğunu vurguladı. Davos’un en başarılı 4 
enstitüsünün yıllık toplam 7000 atıfı, 50’den fazla patenti 20’den fazla lisansı olduğunu, 6 spin-off 
firma kurduklarını belirtti.

Prof. AKDİŞ, İstanbul’dan bugüne kadar indekslere giren toplam 64.000 yayın olduğunu fakat 
bunların 45.000’inin hiç atıf almadığını; son yıllarda çok makale yazılmasına rağmen Türkiye’de 
etki faktörü yüksek (impact factor) makalelerin az olduğunu dile getirdi.

Prof. AKDİŞ, başkanı olduğu enstitünün yapısı ve finansmanı ile SIAF’ta yapılan projelerin fonlama 
sistemini anlattıktan sonra (Şekil 6.1), SIAF modelinin Türkiye’ye uyarlanabileceğini belirtti. SIAF’ın 
bütçesinin büyük bir bölümünün İsviçre Yüksek Rakım Araştırma Enstitüleri Vakfı (SFI) ve Zürih 
Üniversitesi’nden desteklendiğini, ayrıca İsviçre Ulusal Vakfı (Swiss National Foundation – SNF) ve 
Teknoloji ve Inovasyon Komisyonu (Commission Technology and Innovation-CTI) aracılığıyla da 
destek aldıklarını ifade etti. Eğer inovatif bir çalışma yapılıyorsa bir firmayla beraber bu Komisyona 
başvurulabildiğini, projenin yarı bütçesinin firma yarı bütçesinin de Komisyon tarafından verildiğini, 
SNF’nin de ayrı bir projeyle sürece destek verdiğini, dolayısıyla eldeki araştırma parasının bir anda 
üçe katlanabildiğini anlatan Prof. AKDİŞ, ayrıca AB projelerinden de Enstitüye kaynak sağlandığını 
dile getirdi.  SIAF’a Türkiye’den 37 kişinin çalışma ziyaretine gittiğini, ortak yayınlar yaptıklarını ve  

UNAM’la ortak çalışma ve yayınları olduğunu ekledi.

Daha sonra SIAF’ın organizasyon yapısını anlatan Prof. AKDİŞ, büyük çoğunluğu İsviçre tarafından 

finanse edilen ve Enstitünün finansal kaynaklarından biri olan “Polish-Swiss Research Programme28”  

benzeri bir programın Türkiye ile de başlatılabileceğinden bahsetti.

28   http://www.swiss.opi.org.pl/?lang=en

Şekil 6.2 SIAF İçin Yararlanılan Finansal Destekler
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SIAF’ın içinde olduğu uluslararası ağlar, kurulan firmalar ve projelerin yapısını özetleyen Prof. 

AKDİŞ (Şekil 6.2), ana sorunun Türkiye’de kurulan yeni enstitülerin hangi ağa (network) nasıl 

gireceği, doktora öğrencilerini nasıl ve nereden alacakları, AB projelerine hangi ağlar içinde 

girecekleri gibi sorular olduğunu ifade ederek, örneğin Tunceli Üniversitesi’nde bir araştırmacı buluş 

yaptığında SIAF örneğinde görülen üniversite, enstitü ve özel sektör üçgeninin nasıl kurulacağının 

bilinmediğine, ayrıca bu yönde ciddi yasal güçlükler olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de ‘bilim 

bilinci’ sorunu olduğunu, geçmişte gerçek anlamda bilim yapılmamasının halk ve siyasetçiler 

tarafından ciddi bir sorun olarak görülmediğini, fakat durumun şimdi öyle olmadığını, şu anda 

siyaset tarafından konuya önem verildiğini söyledi. Prof. AKDİŞ her şeyin MEB müfredatından 

başladığını söyleyerek, farkındalık ve bilim bilinci yaratmanın önemine değindi. Prof. AKDİŞ, 

ayrıca, ‘Bilim, endüstrileşmenin ve onun getirdiği zenginliğin ana kaynağıdır’ ana fikrinin halka 

mutlaka anlatılması gerektiğini dile getirdi. Markalaşma için patent ve inovasyonun şart olduğunu 

belirtti. Markalaşma kavramına örnek olarak, İstanbul’un fethi sırasında kullanılan Şahi denilen 

topların yapılması örneğini gösterdi. Prof. AKDİŞ, Macar Urban Bey’in Bizans tarafından kabul 

edilmeyince Osmanlı’ya geldiğini, beyin göçünün o dönem için bile önemli olduğunu, o zaman 

için bu inovasyonun olduğunu ve bunun imparatorluk olmak için şart olduğunu, o zamanki ordu 

ve ekonominin bu şekilde finanse edildiğini dile getirdi. 

Prof. AKDİŞ sunumunda ticaretin %10-30 arasında, know-how’ın %30-100 arasında, orijinal 

buluş ve patentin %100-10.000 arasında kar getirdiğini; 15 gram eritropoetinin gelirinin ancak 

10.000 tane arabadan veya 200.000 tane televizyondan elde edilebileceğini ekledi. Bu rakamların 

inovatif bilimin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Prof. AKDİŞ, Türkiye’nin cazibe merkezi olabilmesi yapılması gerekenleri 4 başlıkta özetledi. İlk 

olarak maliye kanunlarındaki sıkıntılara değinen Prof. AKDİŞ, girişim sermayesinin Türkiye’ye 

nasıl gireceği, Tunceli Üniversitesi’nde bir bilim adamının nasıl firma kuracağı, yaptığı buluşu 

nereye götüreceği, devlet memuru olan patent sahibinin gelirinin nasıl düzenleneceği, AB’den 

alınan fonların nasıl kullanılacağı gibi sorunlardan bahsetti. İkinci olarak personel kanununda 

değişiklikler gerektiğini belirterek, adjunct profesör, doktora sonrası araştırmacı gibi statülerin 

olmadığını, resmi ikinci iş, sözleşmeli personel gibi konularda mutlaka düzenleme gerektiğini, 

adjunct profesörlüğün bilim adamının bilime yönelmesi için önemli bir konu olduğunu ifade etti. 

Üçüncü olarak gümrük kanununa değinen Prof. AKDİŞ, bilim için gereken reaktiflere Türkiye’de 

2,2 kat fazla para ödenmesi, yüksek vergi, yavaş işlemler gibi sorunlardan bahsetti. Son olarak 

hazırlıkları devam eden YÖK yasası kapsamında bu konuların düzenlenmesi gerektiğine vurgu 

yapan Prof. AKDİŞ, adjunct profesörlük, profesörlerin spin-off firma kurmaları, üniversitelerin 

görev tanımlarının yeniden yapılması (özellikle tıp fakültelerinde hasta bakmaktan araştırmaya 
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zaman kalmaması), doktora sonrası araştırmacı statüsü gibi konuların özellikle yeni kanunda 

düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bunlar dışında, Türkiye’de işbirliği kültürünün geliştirilmesi, Türk araştırmacıların kendi aralarında 

işbirliği yapması gerektiğine; projelerde denetleme ve takip olmadığından şimdiye kadar sorunlar 

çıktığına değindi. Prof. AKDİŞ temel bilime verilen desteğin artan Ar-Ge desteklerine paralel 

yürümesi gerektiğini, patent avukatlığı ile telif hakkı (copyright) yasasının çıkması gerektiğini 

vurguladı.  Ayrıca, teknoparkların muhakkak odaklanması ve Türkiye’nin koşullarına uyarlanması 

gerektiğini (Bursa’daki teknoparklarda sadece otomotiv ve tekstil enstitüsü olması gibi) dile getirdi.

Bunun karşılığında Batı’nın sürekli kendiliğini yenilediğini belirten Prof. AKDİŞ, sürekli yeni koşullara 

uygun yasalar çıkartıldığını vurguladı.

Sunumunun devamında Prof. AKDİŞ, çıkarılacak yeni anayasada yapılacak değişikliklere yönelik 

olarak; bilim sözcüğünün anayasada mümkün olduğunca çok geçmesi gerektiğini; inovatif bilimi 

ürüne götüren şirketlerin desteklenmesi gerektiğini; akademik temel bilimin desteklenmesinin 

anayasada yer alması gerektiğini; üniversitelerin görev ve öncelik tanımlarının yapılması 

gerektiğini; inovasyon, patent, telif haklarının anayasaya girmesi gerektiğini vurguladı. 

Prof. AKDİŞ son olarak, geliştirilen projenin Türkiye’nin ve Türk gençliğinin projesi olması 

gerektiğini; Milli Eğitim Bakanlığı’nın da mutlaka bu vizyona adapte edilerek BST, Maliye ve Milli 

Eğitim Bakanlıklarının bir koordinasyon kurulu oluşturup Türkiye’nin cazibe merkezi olması için 

gerekli yasal zorlukları çözmesi gerektiğini ve Anayasanın da bu vizyonu destekleyecek şekilde 

olması gerektiğini belirtti.

The Economics of R&D

Prof. Abdullah YAVAŞ

Prof. Abdullah YAVAŞ sunumunda Ar-Ge’nin kendi içinde nihai bir hedef değil, sosyo-ekonomik 

gelişim için bir araç olduğunu, verimliliğin büyüme için çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. 

YAVAŞ verimliliği etkileyen faktörleri; altyapı, insan kaynağı, girişimcilik, rekabet ve yenilikçilik ve 

Ar-Ge olarak sıraladı. 

Prof. YAVAŞ General Electric eski CEO’su Jack Welch’ten alıntı yaparak, onun, Türk ve Brezilyalı 

yöneticilerin başarılı olmalarında belirsizlikle baş etmekte çok iyi olmalarının rol oynadığını ifade 

eden sözüne atıfta bulundu ve bu şekilde bakıldığında belirsizliğin bazen olumlu olabileceğini dile 

getirdi. Yine de  politik ve ekonomik açıdan belirsizlik yaşamanın Ar-Ge’nin düşmanlarından biri 

olduğunu vurguladı. Prof. YAVAŞ Ar-Ge’de yatırımcıların getirinin artmasını ve riskin azalmasını 

istediğini, uzun vadede risk faktörünün daha çok ortaya çıktığını, bu yüzden de uzun süre 
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Türkiye’de parası olanların uzun vadeli yatırımlardan kaçındıklarını söyledi. Eskiden 2 sene değil 2 

ay sonrası görülemezken, parası olanlar uzun vadeli yatırımlara girmezken şimdi durumun böyle 

olmadığını, ülkenin yapacağı en iyi şeyin ekonomik büyümenin devam etmesini ve istikrarın 

sürmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. 

Prof. YAVAŞ gayrisafi yurtiçi hasıla ile istikrarlı demokrasi, ayrıca eğitim ile ekonomik  büyüme 

arasında pozitif korelasyon olduğunu belirtti. Prof. YAVAŞ, beyin göçü ve uluslararası şirketlerin Ar-

Ge’lerini bir ülkeye çeken sebeplerle ilgili olarak makro seviyede bakıldığında gelir adaletsizliği ve 

nüfusu az olan ülkelerde beyin göçünün daha fazla olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerde 

eğitimli nüfusun ortalama %7.3’ünün göç ettiğini, ülke nüfusu 40 milyondan fazlaysa bu oranın 

%5,4’e düştüğünü, ancak çok az nüfuslu ülkelerde bu oranın %45’lere çıktığını belirtti. Prof. 

YAVAŞ ayrıca, dini fraksyonların fazlalaşması ve siyasi belirsizliğin daha çok beyin göçüne yol 

açtığını söyleyerek, aglomeration (iyi beyinlerin birbirini çekmesi) etkisinin de bu süreçte önemli 

olduğunu vurguladı. Mikro seviyede ise insanların araştırma yapacağı ortam, beraber çalışacakları 

insanlar, yaşam biçimi ve ailevi sebeplerin önemli olduğunu ifade etti. 

Türkiye’nin bölgesinde ciddi bir cazibe merkezi olduğunu belirten Prof. YAVAŞ, çok iyi üniversiteler 

kurulabilirse, bölge ülkelerinden gelecek öğrencilerle doktora öğrenci sayısının ciddi şekilde 

artacağını ve bu öğrencilerin Türkiye’de kalmayı tercih edeceklerini, bunun bizim için büyük bir 

kazanım olacağını,  Türkiye’nin sıçrama yapabilmesi için bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını, 

bu şekilde 10 yıl içerisinde çok şeyin değişebileceğini ifade etti. 

Prof. YAVAŞ, 1985-1995 döneminde ABD’de ekonomik genişlemeye bağlı olarak doktora 

öğrencileri sayısında, doktora yapan yabancıların sayısında ve bu öğrencilerden Amerika’da 

kalmak isteyenlerin sayısında ciddi bir yükseliş gözlemlendiğini, şu anda Türkiye de benzer bir 

dönemden geçtiği için bu durumun ciddi bir fırsat yarattığından bahsetti.

Prof. YAVAŞ, uluslararası şirketlerin Ar-Ge harcamalarını yönlendiren faktörlere baktığında, bu 

yatırımların genellikle şirketlerin o ülkede daha önce yaptıkları ticari yatırımları izlediğini, Türkiye’nin 

bu anlamda şanslı olduğunu, son yıllarda doğrudan yabancı yatırımların oldukça arttığını, bunun 

ileriki yıllarda bu şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini de ülkemize taşımalarına yol açacağını umduğunu 

belirtti. Piyasanın potansiyeli, hali hazırda Ar-Ge merkezleri olması, akademik araştırmaların da 

önemli birer unsur olduğunu dile getirdi. 

Önemli bir stratejinin de büyük isimleri ülkeye çekmek olduğunu söyleyen Prof. YAVAŞ, 

Microsoft’un 1990’ların ortasında ilk yurt dışı Ar-Ge merkezini Cambridge’de açmasının nedeninin 

Prof. Roger Needham29, Yahoo’nun Barselona’da yatırım yapmasının ise Ricardo Baeza-Yates30 

olduğunu söyledi. 

29  Roger Needham, İngiliz Bilgisayar bilimcidir. 1997’de Cambridge’de Microsoft’un araştırma merkezini kurmuştur.

30 Ricardo Baeza-Yates Şili’li Bilgisayar bilimcidir. Yahoo’nun Güney Amerika ve Avrupa Bölgesi Araştırmadan sorumlu 
Başkan Yardımcısıdır.
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ABD ve diğer OECD ülkelerine giden Türklerin %58’inin üniversite mezunu olduğunu söyleyen Prof. 

YAVAŞ, yurt dışına giden insanların ortalamanın üzerinde kişiler olduğunu belirtti. Göçmenlerde  

tabiat olarak bir müteşebbislik ruhu ve azim olduğunu belirtti. Bu bağlamda, kendi insanımızı 

burada tutmanın yanında diğer ülkelerden insanları da buraya çekmeye çalışmamız gerektiğini 

dile getiren Prof. YAVAŞ, bunu gerçekleştirebilmek içinse çok iyi doktora programları olması 

gerektiğini vurguladı. Prof. YAVAŞ, yurt dışından başarılı hocalarla anlaşan üniversitelerin son 

anda vazgeçmelerine yönelik örnekler vererek  bu durum sonucu oluşan olumsuz etkinin tüm 

Türkiye’deki üniversiteleri etkileyeceğini belirtti. Bununla birlikte özellikle üniversitelerde yabancı 

öğrencileri görmeyi umut ettiğini dile getirerek sunumunu sonlandırdı.    

Bilimde Cazibe Merkezi Olarak Türkiye, İki Pencereden Bakış 

Prof. Candan TAMERLER

Prof. Candan TAMERLER sunumuna bilim ve teknolojilerde simultane oluşan devrimler ve farklı 

araştırma alanlarının etkileşmesi ile transformasyonel yaklaşımların ön plana çıktığı yeni bir 

döneme girildiğini belirterek sunumuna başladı. Burada en önemli noktanın, bilim ve teknolojinin 

en uç noktalarında olan dinamikleri takip ederken fırsat alanların etrafında kümeleşmeler 

yaratılması ve bu alanlarda ki teknolojilere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de ciddi 

fırsatlar olmasının yanında ciddi sorunların da mevcut olduğunu belirterek sözlerine devam etti. 

Hem Türkiye’de çalışmalar yürütmüş olması, hem de Amerika’da bulunmasından dolayı iki farklı 

pencereden bakışı dile getireceğini söyledi. Kendi kariyerini özetledikten sonra gerek Kurultayda 

gerekse Kurultay dışında rol model olan birçok hoca olduğunu ve bu kişilerin sürekli yeni oluşumlara 

zemin yaratarak üzerinde durulması gereken birçok başarı öyküsü yarattıklarına ve tüm çabaların 

kendilerine ve birçok Türk bilim insanına örnek olduğunu dile getirdi. 

Kendi modelini paylaşmak istediğini belirten Prof. TAMERLER, öncelikle Kurultay’da kendisi 

de dahil bir çok hocanın Türkiye’den öğrenci getirme, yönetmeliklerde olmayan misafir 

öğrenci ve akademisyen pozisyonları yaratma, Türkiye’den iyi araştırma gruplarıyla işbirliği 

yapma gibi  aktiviteleri işleyişte yaşanan bir çok darboğaza rağmen sonsuz bir çaba ve iyi 

niyetle gerçekleştirdiğini ifade etti. Şu anda da TÜBİTAK ve Bakanlık içinde bir atılım olduğunu 

vurgulayarak, bu iyi niyetli çabaların formal bir zemine oturtulması için çalışıldığını görmekten 

mutlu olduklarını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2000’li yıllarda farklı model arayışları 

içerisinde DPT’den sağlanan destekle ‘Mühendislikte İleri Teknolojiler’ adı altında 6 ayrı disiplinler 

arası program başlatıldığını söyleyen Prof. TAMERLER, bu programlarda hedefin, ülke sınırlarının 

ötesinde dünya ile bütünleşmek, alanlar arası entegrasyon, Türkiye’yi 2000’li yıllara hazırlayacak 

yüksek lisans ve doktora programları oluşturulması olduğunu belirtti. Bu programlar içinde başarılı 

olanlar olduğu gibi, istenen başarıyı yakalayamayanlar da olduğunun altını çizerek, burada artı 
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ve eksilere yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti. Yabancı öğretim elemanlarının yoğun katılımını 

sağlamak, doktora aşamasında uluslararası eş danışmanlık, yurt dışında 5-10 ay araştırma yapma 

olanağı gibi hedefleri olan programlarda karşılaşılan problemleri sıralayan Prof. TAMERLER, bunları 

çözülebilen ve çözülemeyen problemler olarak grupladı. Öğrenci ödenekleri konusunda maaşlar 

ve doktora burslarının bu dönemde hocaların kefaletleriyle yatırılabildiğini, yurt dışına öğrenci 

gönderildiğinde öğrencinin sadece laboratuvarda çalışmasını değil ders de almasını istediklerini, 

bu durumda da okul harçlarının devreye girdiğini, bu yüksek harçları karşılamak için Türkiye’de 

mekanizma olmaması dolayısıyla yabancı fonları kullandıklarını, yine yurt dışından ülkemize 

gelen araştırmacıların ödeneklerinde kur farklılıkları oluşan farkları da yine hocaların ceplerinden 

ödemek durumunda kaldıklarını anlattı. Çözülemeyen problemler üzerinde özellikle durulması 

gerektiğini kaydeden Prof. TAMERLER, altyapıyı kurmanın önemli olduğunu ancak bunu işletmenin, 

sürdürülebilir kılmanın da başlı başına bir zorluk olduğunu belirtti. Kalifiye alt yapı destek ve bakım 

personeli açığı olduğunu, bu personellerin yetiştirilmesi gerektiğini, yönetim değişikliği benzeri 

durumlarda bu kişilerin farklı idari (sekreterlik vb.) görevlere atanabildiğini ancak bunun yanlış 

olduğunu, altyapı bakım ve servis anlaşmalarının yapılması gerektiğini söyledi. 

Şekil 6.3 Türkiye ile Kurulan Köprülere Örnekler
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Kendi tecrübesi kapsamında Türkiye ile yurt dışı arasında kurulan köprülere dair açıklamalarda 

bulunan Prof. TAMERLER, bu sayede İTÜ’de kendi merkezlerini kurabildiklerini, Prof. Mehmet 

SARIKAYA ile işbirlikleri sayesinde İTÜ ile Washington Üniversitesi arasında öğrenci değişimlerini 

başlattıklarını, bu program kapsamında bir çok çift danışmanlı doktora öğrencisi mezun ettiklerini 

vurguladı (Şekil 6.3).

Prof. TAMERLER, hedefleri belirlemenin son derece önemli olduğunu, Türkiye’de var olan 

ve kaydedilen gelişmeler ışığında, altyapıda iyileştirmeler olduğunu, iyi bir araştırma ortamı 

bulunduğunu, her ne kadar eksikleri olsa da yayın sayısının artmasının önemli bir gösterge 

olduğunu, endüstri ile işbirliğinin arttığını, uluslararası arenada ses getirme olanakları oluştuğunu, 

sıfır atıf alan yayınları konuşurken dünya standartlarında olan yayınlarımızı da konuşmamız 

gerektiğini, eleştiri yaparken biraz daha pozitife odaklanmak gerektiğini ifade etti. 

Prof. TAMERLER daha sonra eksiklikleri ve yapılması gerekenleri sıraladı. Öncelikle Türkiye’de 

sürdürülebilirlik modellerinin olmamasına değinen Prof. TAMERLER, sistemin sürekli değişebildiğini, 

kurulan merkezlere başka merkezlerin adapte edilebildiğini, devlet üniversitelerinde daha sık 

yaşanan bu tarz problemlerin giderilmesi gerektiğini çünkü buralarda ciddi bir altyapı olduğunu 

belirtti. Kritik kütle konusuna da değinerek, doktoralı araştırmacı sayısının teknolojide yapılan 

atılıma bağlı olduğunun, ayrıca teknik ve destek personelinin (ve bunları yetiştirecek öğretim 

programlarının) çok önemli olduğunun altını çizdi. Sistemi tasarlarken ‘out of box’ düşünmenin 

önemine vurgu yaparak, hızlı atılım modelleri geliştirme ihtiyacından bahsetti.   

Prof. TAMERLER, sahip olduğumuz bilim diasporasını aktif hale getirebilmek için bir takım öneriler 

ortaya koyarken, ikili işbirliği projelerine atıf yaparak, bu tarz programlarda karşı kuruluşun 

mutlaka belli sayıda proje destekleyebileceğini o yüzden de Türkiye’de hızlı bir atılım için bu 

ortak projelerde buna uygun modeller geliştirmek gerektiğinden bahsetti. Uluslararası ve ulusal 

arenada aktif olan bilim insanlarına yönelik Adjunct profesörlük kavramının geliştirilmesinin 

önemini vurgulayan Prof. TAMERLER, mevcut kısa ve uzun misafir öğretim üyeliklerinin bir doktora 

araştırmasını tamamlamaya imkan verecek kadar dahi uzun olmadığını belirtti. Yine bu çerçevede, 

Amerika’daki gibi burada araştırma yapan bilim insanlarının birden fazla üniversiteye atanabilmesi 

gerektiğini dile getirdi. 

Halihazırda diğer ülkelerle ikili işbirliklerinin var olduğunu, bununla birlikte yurt içi yurt dışı ortak 

projeler için-İsrail, Almanya, Kore, Avustralya, Portekiz’de yapıldığı gibi – Türkiye’nin belirleyeceği 

stratejik alanlara yönelik ayrı fonlamaların oluşturulabilmesi gerektiğini vurguladı. Şu anki sistemde 

uluslararası bilim insanlarının projelere danışman olarak atanabildiğini söyleyerek, buna ek olarak 

NIH’te de birkaç yıldır uygulanan ‘Multiple Principle Investigator’ sisteminin de, biri yurt içinden 

biri yurt dışından iki yürütücünün birden atanabilmesi – uygulanması gerektiğini belirtti.
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Alt yapı ve araştırma projelerinin beraber ve aşamalı değerlendirilmesi konusunda, TÜBİTAK’ın 

proje, Kalkınma Bakanlığı’nın altyapı desteği verdiğini ancak ikisinin birleştirilmesi gerektiğini, proje 

fikirlerinin altyapıyla beraber incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yüksek risk – yüksek getiri 

içeren projelerin de bu süreçlerde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. TAMERLER ayrıca 

stratejik alanlarda ulusal ve uluslararası özel çağrılar açılması gerektiğini, böylece tüm projelerin 

aynı kanalda değerlendirilmesinin önüne geçilebileceğini, aşamalı değerlendirmelere geçilmesinin 

önemini, uluslararası hakemlerin proje değerlendirme süreçlerine dahil edilebileceğini, teçhizat 

alımına yönelik yıllık “supplement” fon kaynakları oluşturup projenin başında tüm aletlerin 

alınmasına yol açan alet şişkinliğinin önüne geçilebileceğini ifade etti. Ulusal bir altyapı ağı 

oluşturulmasının ve gümrük sorunlarının giderilmesinin önemine de vurgu yapan Prof. TAMERLER, 

üniversite içi disiplinler arası, üniversiteler arası, üniversite sanayi arası ve bölgesel projeleri 

destekleyecek mekanizmaları oluşturulması gerektiğine değindi. 

Prof. TAMERLER, bilim ve teknolojide transformasyonel bilim ve teknoloji denilen  yeni bir 

dönemde olduğumuzu, bu dönemde oluşan simultane devrimlerin (nano, moleküler biyoloji vs. 

gibi alanlarda) bugünün ve yarının araştırma alanlarını etkilediğini ifade etti. NSF, UN, AB ÇP gibi 

program ve kuruluşlar altında özellikle ‘research at the boundaries’ diye tanımlanan alanlarda 

yol haritaları ve strateji belgeleri çıkardıklarını ve Türkiye’nin önümüzdeki 10-20 yıl içinde hangi 

alanlarda güçlü olmak istediğini belirlemesi gerektiğini dile getirerek sözlerini noktaladı. 

Küresel Beyin Göçü Ağları ve Türkiye’nin Konumu

Dr. Çağlar ÖZDEN

Dr. Çağlar ÖZDEN sunumuna son 10 senedir özellikle göçün göç veren ülkeler üzerine etkilerini 

çalıştığını, hala bir çok insanın beyin göçü deyince Nobel alan insanlar gibi tek bir kişiyi 

düşündüklerini; kendilerinin ‘yetenek göçü’ diye tanımladıkları bu kavramı diğer göçlerden ayıran 

Şekil 6.4 Uluslararası Beyin Göçü-Göçmen Stoku 25+ (2000)

  OECD Non-OEDC Imputed Imputed (%) Total

2000

Males 28.2 20.6 8.6 15 57.4

 High-skilled 10.3 3.5 2.2 14 16.0

 Low-skilled 17.9 17.1 6.4 15 41.4

Females 29.2 17.3 8.0 15 54.5

 High-skilled 10.0 2.5 1.8 13 14.3

 Low-skilled 19.2 14.8 6.2 15 40.1

Total c 57.4 37.9 16.6 15 111.9

 High-skilled 20.3 6.0 4.0 13 30.3

 Low-skilled 37.1 31.9 12.6 15 81.5
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şeyin üretim yapısının farklılığı olduğunu  ifade ederek başladı. En çok beyin göçü veren ülkenin 

İngiltere olduğunu, yani beyin göçünün her yerde olan bir durum olduğunu vurguladı (Şekil 6.4).

Dr. ÖZDEN, modern ekonomideki farklılığın takım olabilmekle ilgili olduğunu ifade etti ve buna 

futboldan örnekler verdi. Bireylerden ziyade takım oyununun önemine vurgu yapan Dr. ÖZDEN, 

aynı durumun Intel’in araştırma bölümünde de Harvard iktisat bölümünde de böyle olduğunu, 

hızlı büyüyen ve gelir seviyesini artıran ülkelerde değişen şeyin kaliteli ve yetenekli insanları bir 

araya getirip birbirlerini tamamlayacak şekilde özgür bırakılmaları olduğunu vurguladı. Dr. ÖZDEN 

‘Bosman Kuralı’na değinerek, futbolda oyuncuların serbest dolaşımını sağlayan bu kural sayesinde 

Afrika’daki birçok oyuncunun Avrupa liglerine gidebildiğini, bunun da Afrika’ya pozitif etki yaptığını 

çünkü bu kuralla herkesin daha iyi liglerde oynayabilmek adına daha iyi çalıştığını dile getirdi. 

Dr. ÖZDEN bu noktada Harvard İktisat bölümünü ve Hotamışlıgil Laboratuarını farklı ülkelerden 

insanların bir araya gelmesine örnek gösterdi. Dr. ÖZDEN, dünyada özellikle ikili (bilateral) olmak 

üzere beyin göçü haritası çıkardıklarını ve 2000 yılı verisine göre dünyada iş piyasasında çalışan 

göçmen stokunun 110 milyon olduğunu; bu insanların 30 milyonunun ise üniversite mezunu 

olduğunu dile getirdi. Bu 30 milyon insanın 20 milyonunun OECD ülkelerinde olduğunu vurgulayan 

Dr. ÖZDEN, bu kitlenin kadın/erkek oranının ise %50 olduğunu bildirdi. Beyin göçü büyüme hızına 

bakıldığında ise dikkat çeken noktanın en yüksek hızda büyüyen kesimin OECD ülkelerine giden 

üniversite mezunu kadınlar olduğunu söyledi.  Amerika, Kanada, Avustralya’ya göç eden insanların 

diğerleri içerisinde en kalifiye olanlar olduğuna vurgu yaptı. (Şekil 6.5; Şekil 6.6).

Şekil 6.5 Uluslararası Beyin Göçünün Coğrafi Dağılımı
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Göç alan ülkeler, 2000

Şekil 6.6 Uluslararası Beyin Göçü 2000 Yılı Istatistikleri

Total migration stock (in millions)
receiving countries
Country Immig (mil) High-sk (%) Woman (%) Growth (%)
United States 24.3 42.) 51.0 62.4
Russia 9.1 24.3 50.2 -5.8
India  5.2 2.8 48.3 -20.1
Germany 4.7 21.8 46.2 45.2
Canada 4.6 58.8 52.3 25.2
Cote d’lvoire 3.9 0.9 44.7 19.6
France 3.7 16.4 49.5 8.8
United Kingdom 3.5 34.9 53.0 29.7
Australia 3.5 45.2 50.8 12.9
Saudi Arabia 3.1 18.8 14.1 8.3

Göç alan ülkeler, 2000

High-skilled migration (in millions)

receiving countries

Country Immig Woman (%) Growth (%)

United States 10.3 50.0 67.1

Canada 2.7 48.4 45.2

Australia 1.6 49.3 39.5

United Kingdom 1.2 50.2 122.9

Germany 1.0 45.2 87.4

France 0.6 46.6 80.6

Göç veren ülkeler, 2000

High-skilled Emigration
sending countries
Country Emig Woman Growth 
United States 1.6 47.2 30.9
India  1.4 37.2 -11.5
Philippines 1.2 59.9 75.0
Chine 1.1 48.6 101.1
Germany 1.1 51.7 19.9
Mexico 1.0 47.3 157.7
Korea 0.6 51.9 78.8
United States 0.5 50.4 36.8
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Dr. ÖZDEN Türkiye’nin beyin göçü konusundaki durumunu da özetleyerek, OECD ülkeleri emek 

piyasalarında çalışan 2,7 milyon Türk olduğunu, bunların %10’unun üniversite mezunu olduğunu, 

bunun da ülke eğitim seviyesine eşdeğer bir oran olduğunu, dolayısıyla Karayip, Afrika Orta Doğu, 

Hindistan gibi ülke/bölgelerle kıyaslandığında bir beyin göçü olmadığını söyledi. Ancak, 1990-

2000 yılları arasında Fen lisesini ilk 3’te kazanmış insanları araştırdığını dile getiren Dr. Özden, 

bu kişilerin %70’inin ABD’ye gittiğini gözlemlediğini, bunun da Türkiye’nin en üst tabakadaki 

beyinleri kaybettiğini gösterdiğini ifade etti. Türkiye’den Avrupa’ya gidenlerin %4-6’sının 

üniversite mezunu olduğunu, ABD’ye göç edenlerin sayısının daha az olmasına rağmen, giden 

kişilerin içindeki kalifiye insan sayısının daha fazla olduğunu söyleyen Dr. ÖZDEN,  ABD,  Kanada 

ve Avustralya’ya gidenlerin çoğunun üniversite mezunu olduğunu belirtti. Ortam uygun olmasına 

rağmen Türkiye’nin insanları çekemediğini, Türkiye dışında doğup, Türkiye’de çalışanların sayısının 

şu anda 700.000 olduğunu, bunlardan oturma iznine sahip olanların sayısının yalnızca 187.000’de 

kaldığını, 1920’lere kadar İstanbul’da yaşayanların %10’u yabancı iken bu kitlenin Cumhuriyet 

döneminde kaybedildiğini anlattı.

Özellikle küresel ekonomik krizin bir fırsat yarattığını, Avrupa’da yüksek gelir seviyeli banker, 

avukat, mühendislerin Amerika’ya gitmeyi tercih ettiklerini, bu kişileri Türkiye’ye çekmek için 

uygun bir zaman olduğunu, Arap Baharının da mevcut durumundan memnun olmayan eğitimli, 

şehirli genç insanlar tarafından başlatıldığından hareketle bu kişileri de Türkiye’ye çekmek için 

uygun bir zaman olduğunu söyleyen Dr. ÖZDEN İstanbul’un ticaret merkezi olmasının da bu sürece 

olumlu etki edeceğini belirtti. 

Dr. ÖZDEN, sunumunun son kısmında ülkenin çekiciliğini artırmak için uygulanması gereken kritik 

yan politikaları özetledi. Uluslararası yatırımı çekmeye yönelik işgücü piyasası politikalarının yatırım 

(FDI) politikaları ile bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi. İkinci olarak takımları getirmenin 

önemli olduğunu, Malezya’da şu anda İngilizlerin uydu üniversiteler açtıklarını ve bunun da çok 

faydalı olduğuna inandığını belirten Dr. ÖZDEN, özel üniversitelere ve araştırma kurumlarına büyük 

iş düştüğünü dile getirdi. Amerika’da üniversiteler arası rekabetin üst düzeyde olduğunu belirterek, 

üniversite hocalarının kurumlar arası transfer olduklarını anlattı. Benzer bir özgürlük ve rekabetin 

burada da oluşturulması gerektiğini belirtti. İletişim ve ulaşım altyapısının önemine değinen Dr. 

ÖZDEN Türk Hava Yolları’nın bunu büyük ölçüde hallettiğini söyledi. Diğer profesyonellerin ruhsat 

ve lisans yönetmeliklerine de değinerek, kişilerin burada çalışıp çalışamadıklarının da önemli 

olduğunu ifade etti.  Yabancı öğrenci çekmeye yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen 

Dr. ÖZDEN, konuya ideolojik olarak yaklaşılmaması gerektiğini, Türkiye’de çalışmak isteyecek her 

ülkeden yabancı öğrencileri çekecek mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 
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Yurt dışında kadın profesörlerin çok olduğunu, Türkiye’ye dönme konusunda kadın akademisyenlerin 
erkeklere göre daha istekli olduğunu, Türkiye’de aile ve iş hayatını yürütmenin yurt dışına göre 
daha kolay olduğunu belirten Dr. ÖZDEN, bu bağlamda kadın akademisyenleri ülkeye çekmenin 
çok daha kolay olacağını söyledi. Burada akademisyenlerin çocuklarının eğitimi konusunda 
düzenlemeler yapılmasını önererek, Malezya’daki üniversitelerin üniversite hocalarının çocukları 
için özel ilk ve orta okullar açtıklarını anlattı. Kişilerin kariyerlerinde belli kırılma noktaları olduğunu 
(doktoralarını bitirdiklerinde, çocukları okula başlamadan önce, çocukları okulu bitirdikten sonra), 
eğer kariyerlerinin başında bu kişiler yakalanmak isteniyorsa araştırmacıların çocukları için 
düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.  

Tartışma Bölümü

- Masum BURAK (TAGEM) Türkiye’nin cazibe merkezi olması açısından yabancı öğrenci ve 
öğretim üyelerinin çekilmesi ile ilgili olarak, Tarım Bakanlığı’nın önemli bir yabancı uzman 
getirdiğini fakat 6 aydır çalışma izni alamadıklarını, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bir 
yönetmelik çıkarması gerektiğini dile getirdi.

- Prof. Fazilet VARDAR (Ege Üniversitesi) Türkiye’deki bilimsel seviyenin yükseltilebilmesi için 
darboğazların tespit edilmesi gerektiğini, yurt dışındaki araştırmacıların gözlemleri önemli 
olmakla birlikte; Türkiye’de çalışanların gözünden de sentezlenmesi gerektiğini ifade etti. 
Kurultayda konuşulan bilgileri ve görüşleri içerecek bir sonuç dokümanı hazırlanmasını talep 
etti.

- Prof. Serdar SARIÇİFTÇİ (Linz Üniversitesi) 6,5 sene Linz (Avusturya) eyalet meclisinde 
görevli olduğunu; bu konuşulanların hepsinin Avrupa’da “competition of regions” adı altında 
tartışıldığını belirtti. “Soft factors” denilen faktörlerin (bir kişinin bir yere gitmesi için aldığı 
maaş dışında gittiği yerde çocuklarını okutacağı bir kurumun olup olmaması, yaşadığı yerde 
kültürel faaliyetlerin olup olmaması gibi) önemli olduğunu ve ‘soft factor’lerin yüksek eğitim 
ve gelir seviyesindeki insanlar için muhakkak geliştirilmesi gereken şeyler olduğunu vurguladı. 
İstanbul’da bu faktörlerin büyük ölçüde olduğunu ama Konya gibi, Urfa gibi şehirlerde de bu 
faktörlerin iyileştirilmesi gerektiğini, bunları yerine getirince cazibenin muhakkak artacağını 
ekledi.

- Birol EKİCİ 2 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde çıkarılan 
yönetmeliklerle ve sistemin iyileştirilmesiyle dünyada Singapur’dan sonra en hızlı ve kolay 
çalışma izni veren ülkenin Türkiye olduğunu; bütün başvuruların elektronik olarak alındığını ve 
20 günde sonuçlandırıldığını ifade etti. Ayrıca Türkiye’ye nitelikli insan çekmeye çalışıldığı için 
5 Türk vatandaşı çalıştıran her işyerinin bir yabancı çalıştırabilir uygulaması getirildiğini ekledi. 
Diploma denkliği almadan Türkiye’de çalışmak için yapılan düzenleme ile denklik alana kadar 
bir yıl geçici çalışmanın mümkün olduğunu belirtti.

- Prof. Salim ÇIRACI (Bilkent Üniversitesi); Dr. ÖZDEN ve Prof. SARIÇİFTÇİ’nin söylediklerini İhsan 
Doğramacı’nın yıllar önce yaptığını, Bilkent’te lise ve ilkokul kurulmasının öğretim görevlisi 
çekmekte çok önemli rol oynadığını ifade etti.
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- Dr. Yüksel GÜR (Ford) endüstrinin Ar-Ge’ye bakışı adına Ford Research Innovation Center’da 
55 farklı ülkeden %25’i doktoralı olmak üzere 1000 kişinin çalıştığı; bunlar içinde ABD’li olup 
olmadığını bilmediğini ifade etti. Şirketlerin artık ulusal sınırları olmadığını, bu durumun MIT’de 
de böyle olduğunu, öğrencilerin hep farklı yerlerden olduğunu ekledi. Türkiye’nin ülkeye 
yatırım yapacak şirketlerden çekirdek Ar-Ge yapısını da buraya getirmesini istemesi gerektiğini 
vurguladı.

- Prof. Abdullah ATALAR (Bilkent Üniversitesi) Türkiye’de bir yabancı akademisyenin de dekanlık 
gibi idari görevler alma imkanının sağlanması gerektiğini ifade etti. 

- Prof. Mehmet SARIKAYA (Washington Üniversitesi) araştırmacıların esasen “hard” gereksinmeleri 
olduğunu; kendisinin İTÜ’de bir ofisi olduğu için Türkiye’ye rahat gelebildiğini; ofis veren her 
üniversiteye gideceğini dile getirdi. Türkiye’de “Adjunct profesörlük” pozisyonunun yaratılması 
gerektiğini, öğrenci alışverişinin gerekli olduğunu; öğrenci alışverişi ile gelen insanların gelecek 
2-3 sene içinde Türkiye’ye gelmesi için ‘hard’ faktörlerin göz önünde tutulması gerektiğini 
vurguladı.

- Prof. Mustafa CAMGÖZ (Imperial College) yurt dışında iki grup olduğunu, birinin erken zamanda 
Türkiye’den ayrılmış ve Türkiye’yi çok iyi bilmeyen insanlar olduğunu; diğerinin ise Türkiye’de 
iş yapıp yurt dışına gidenler olduğunu dile getirdi. Prof. TAMERLER’e geriye dönmesi için 
kendisine açık çek verilse hangi koşullar altında geri dönmeyi düşüneceğini sordu. 

Prof. Candan TAMERLER cevaben, profesyonel hayatta açık çekin var olmadığına ve olsa da kaç 
sene çalışacağının belli olmadığını düşündüğünü belirtti. Türkiye’de kendimizi acımasızca eleştirip 
olamayanlara odaklandığımızı, başarıları bypass edip eksikleri düzelterek nereye gideceğimizi 
görebildiğimizi ama bunu yapabilmek için gerekli modellerin geliştirilmesi gerektiğini ifade 
etti. Ayrıca Türkiye’nin yurt dışındaki Türk bilim diasporasını kullanıyor olması gerektiğini, Prof. 
Abdullah ATALAR’ın dediği gibi pasaportun önemi olmamakla birlikte; Türk bilim insanlarının bir 
araya getirilmesi gerektiğini ekledi.

 Prof. Salim ÇIRACI, panelde konuşulan konuları aşağıdaki başlıklar altında özetleyerek paneli 
sonlandırdı:

- Dr. Çağlar ÖZDEN’in ifade gibi Türkiye için iyi öğrencileri, iyi akademisyenleri ve şirketleri 
çekmek içinde bulunduğumuz dönem iyi bir zamandır.

- Takım olarak iyi araştırmacıları çekmek önemlidir.

- Çevre ülkelerden araştırmacı çekmek önemlidir, fullbright gibi modeller kullanılabilir.

- Ortaklaşa kullanılacak merkezler ABD’de önem kazanıyor Türkiye’de de bunun üzerine 
düşünmemiz lazım.

- İyi araştırmacıları çekebilmek için Ar-Ge ekosistemi önemlidir.

- Bazen çok önemli bilim insanları büyük şirketlerin Ar-Ge bölümlerini kendi ülkelerine 
çekebilmektedirler. Türkiye için de böyle imkanların olması beklenebilir.
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Panelde Öne Çıkan Hususlar 

Panelde tartışılan konular arasında aşağıda belirtilen noktaların gerçekleştirilmesinin Türkiye’nin 
bilim ve teknolojide bir cazibe merkezi olması açısından kritik rol oynayacağı tartışılmıştır:

• Mevcut uluslararası konjonktür, Türkiye için iyi öğrencileri, iyi akademisyenleri ve şirketleri 
çekmek için son derece uygun olduğundan takım olarak iyi araştırmacıların ülkeye çekilebilmesi 
yönünde adımlar atılmalıdır.

• Türkiye’de ‘Adjunct profesörlük’ pozisyonunun yaratılması gerekmektedir.

• Türkiye’de, çevre ülkelerden öğrenci ve bilim adamı çekebilmesi için, “Fullbright” gibi 
modellerin kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

• ABD’de önem kazanan ortaklaşa kullanılacak merkezler konusunda Türkiye’de de gayret 
gösterilmesi gerekmektedir.  

• İyi araştırmacıları çekebilmek için uygun ekosistem sağlanmalıdır.  

• Araştırmacıyı ders yükü gibi araştırmadan koparan faktörler göz önünde tutularak Türkiye’deki 
yüksek lisans ve doktora sisteminin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

• Yeni araştırma altyapılarının kurulması ve mevcut altyapıların sürdürülebilirliğinin sağlanması 
gerekmektedir.

• Öğretim üyesi ve araştırmacı sayısının artırılması gerekmektedir.

• Özellikle yeni kurulan üniversitelerdeki araştırmacıların üniversite, enstitü, piyasa üçgenine 
entegrasyonunu sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

• Ülkede bilim bilincinin artırılması, “Bilim endüstrileşme ve onun getirdiği zenginliğin ana 
kaynağıdır” ana fikrinin halka anlatılması gerekmektedir.

• Ar-Ge yatırımlarının istikrarlı halde yürütülebilmesi için ekonomik büyümenin ve istikrarın 
sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Ülkenin önümüzdeki 10-20 yıllık süreler için hangi alanlarda güçlü olmak istediğinin belirlenmesi 
gerekmektedir.

• Uluslararası yatırımı çekmeye yönelik işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

• Yurt dışındaki araştırmacıların Türkiye’ye dönebilmesi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyacakları 
“soft factors”e yönelik (Araştırmacıların yaşayacağı bölgede ilk ve orta düzeyde okullar, sosyal 
imkanlar vb.) iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
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Panel-IV
BİLİM İNSANLARI ve 

ARAŞTIRMA KURUMLARI 
ile KALICI ULUSLARARASI 

İŞBİRLİKLERİ

Bu panelde yurt dışındaki Türk araştırmalar ile yurt içindeki 

araştırmacı ve araştırma kurumları arasında başarılı ve sürdürülebilir 

işbirlikleri Dünya örnekleri ışığında tartışılmaktadır. 

Konuşmacılar kendi tecrübeleri ışığında dinleyicilerle paylaştıkları 

işbirliği modellerinin yönetim ve uygulama gibi boyutlarına 

ve bu modellerin başarıları ile onlardan alınabilecek örneklere 

değinmişlerdir. Türkiye’nin uluslararası BTY işbirliklerinde tematik 

hedefler tanımlaması ve yaklaşımlar getirmesi; bu doğrultuda 

CERN, Horizon 2020 gibi uluslararası platformlarda aktif olarak 

yer alması ve yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla koordinasyon 

içerisinde hareket etmesi gerektiği en belirgin öneriler arasındadır.
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Moderatör:  

Prof. Dr. Feridun HAMDULLAHPUR, Waterloo Üniversitesi

Panelistler:

Prof. Dr. İskender GÖKALP, CNRS

Prof. Dr. Ümit ÖZGÜNER, Ohio Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Esen Ercan ALP, Argonne Ulusal Laboratuvarı

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY, Bilkent Üniversitesi

Moderatör Görüşü

Moderatör Prof. Feridun HAMDULLAHPUR, konuşmasına dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini, 

bunun sebebinin de herkesin bilgiye kolayca erişim sağlayabilmesi ve bilginin kimsenin tekelinde 

olmaması olduğunu belirterek başladı. Başta BRIC31 ülkeleri ve Japonya olmak üzere dünyadaki 

rekabetin üst düzeyde olduğuna vurgu yapan Prof. HAMDULLAHPUR, rekabetin insan kaynağı ve 

yeni bilgi üretilmesi konularında yoğunlaştığını söyledi ve her ülkenin en iyi beyinleri bir araya 

getirmek konusunda yarıştığını belirtti. Singapur’daki Nanyang Üniversitesi’nden örnek vererek, 

üniversitenin doktora öğrenci sayısını 3 sene içinde 3000 artırma hedefinde olduğunu, üretkenliği 

ancak bu şekilde artırabileceklerini düşündükleri için bu yolu izlediklerini, bu amaçla dünyadan 7 

üniversiteyle işbirliği kurduklarını, bu sayede doktora öğrencilerinin bir değil yedi üniversitenin 

kaynağına baktıklarını anlattı. Bu çerçevede, rekabetin sadece üniversiteler arasında değil, 

akademik alandaki belli başlı başka güçler arasında da devam ettiğini vurguladı. Panelin amaçlarını 

özetleyen Prof. HAMDULLAHPUR, yurt dışına giden araştırmacıların buradaki araştırmalara nasıl 

katılabileceklerini, kişisel ağların bu amaçla nasıl genişletilebileceği gibi konuların tartışılacağını 

belirterek ve Türkiye’nin yurt dışında çalışan çok sayıda kıymetli beyinlerinin olduğunu, bu 

kişilerden nasıl faydalanılabileceği konusunun önemli olduğunun altını çizerek sözü konuşmacılara 

bıraktı.

Ne Türden Kalıcı Işbirlikleri?

Prof. İskender GÖKALP

Prof. İskender GÖKALP, işbirliği denilince sadece üniversitelere değil, sanayiye de eşit derecede 

önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Prof. GÖKALP, Fransa’da Ar-Ge 

laboratuarı ve merkezi derken neden bahsedildiğini göstermek için kendi enstitüsü hakkında bilgi 

vereceğini söyledi. CNRS bünyesinde görev yapan Institute for Combustion Aerothermal Sciences 

Reactivity Environment (ICARE) hakkında bilgi veren Prof. GÖKALP, burada çalışan personelin 

31  Küresel ekonomik rekabete nispeten yakın zamanda katılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i ifade eden kısaltma bu 
dört ülkenin benzer kalkınmışlık seviyesinin vurgulanması amacıyla kullanılmaktadır.
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yarısının destek personeli olduğunu, enstitünün odaklı çalıştığını, sanayiyle ortak çalışmalar 

yaptıklarını, enerji, uzay ve savunma alanında uluslararası birçok ortak çalışma yaptıklarını ifade etti. 

Kendisi için kurultayın en büyük hedefinin Türkiye’nin yenilikçi teknoloji geliştirme seferberliğine 

katkıda bulunmak olduğunu, bu doğrultudaki çalışmaların ithal ikamesi ve uluslararası pazarlarda 

yer kapma amaçlarıyla yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Prof. GÖKALP, enerji alanında enerji teknolojilerini (enerji üretimi ve taşıma sistemleri)  geliştirme 

seferberliğinin yarından itibaren başlatılması gerektiğini vurguladı. Bu süreci akılcı kılabilmek 

için birçok yöntem olduğunu belirterek, kendisinin önerisinin – enerji veya diğer ilgili alanlarda 

– teknoloji üniversiteleri kurmak olduğunu ifade etti ve Fransa’daki INSA’yı32, Hollanda’daki 

Eindhoven Üniversitesi’ni ve İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nü 

buna örnek gösterdi. Enerji bağımsızlığının önemine vurgu yapan Prof. GÖKALP, enerji bağımsızlığı 

olmayan bir ülkeye bağımsız demenin mümkün olmadığını dile getirdi. Enerjinin çok boyutlu ve 

uzun görüşlü strateji gerektiren bir konu olduğunu, şu ana kadar enerjiyle ilgili yapılan Ar-Ge 

süreçlerinde Türkiye’nin yer almadığını belirtti. Elektrik üreten gaz türbinlerinden örnek veren 

Prof. GÖKALP, gaz türbini teknolojisinin 200 yıllık süreçte bugünkü konumuna geldiğini ancak 

Türkiye’nin bu sürecin hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Prof. GÖKALP, kalıcı işbirlikleri kurulması 

konusundaki önerilerini ortak programlar kurulması, ikili tematik çağrılar açılması (örn. Fransa’dan 

ANR33 ile), öncelikli konular ile ilgili çağrılar açılması, mükemmeliyet merkezleri çağrıları açılması, 

farklı ülkelerle ortak Ar-Ge merkezleri açılması, ortak laboratuvarlar oluşturulması34  ve Türkiye’nin 

Horizon 2020’ye kapsamlı şekilde katılması olarak sıraladı. TÜBİTAK TEYDEB ve ARDEB’in enerji 

odaklı çağrılar açmasını önerdi. AB’nin ortak programlarına dikkat çekerek, 2011 yılında enerji 

alanında Hindistan’la yapılan ortak programın bir benzerinin Horizon 2020 altında Türkiye ile de 

oluşturulabileceğini ifade etti. Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerle ortak ürün geliştirmeye yönelik 

ortaklıklar oluşturulabileceğini belirten Prof. GÖKALP, uzun soluklu projelerin önemini vurguladı. 

Son olarak, Türkiye’nin bugün komple sistemleri tasarlayıp, imal edip ihraç edebildiğine vurgu 

yaparak, bunu yapabilen KOBİ’lere destek verilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

32 Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü (Institut National Des Sciences Appliquées-INSA) Fransa’da beş farklı şehirde 
kampusu bulunan devlet çatısı dışında faaliyet gösteren mühendislik üniversitesi http://www.insa-france.fr/

33 Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche, ANR) Fransa’da 2005 yılında faaliyetlerine başlamış, kamu 
yararı gözeten bilimsel araştırma fonlama kuruluşudur. Araştırma ekiplerine ve bireysel araştırmacılara maddi destek 
sağlamaktadır. http://www.agence-nationale-recherche.fr/

34 Prof. GÖKALP sunumunda CNRS’in (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Centre National de la Recherche 
Scientifique – CNRS, Fransa’da 1939’da kurulmuş Avrupa’da devlet çatısı altında faaliyet gösteren en büyük temel 
araştırma merkezidir. http://www.cnrs.fr/) 20 kadar ülkeyle ortak laboratuvarları olduğunu ve ODTÜ ile de bir çalışma 
yaptığı bilgisini verdi.
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Araştırma İşbirliği Modelleri

Prof. Ümit ÖZGÜNER

Prof. Ümit ÖZGÜNER, 32 senedir Amerika’da olduğunu, bu süre içinde işbirliğiyle ilgili değişik 

modeller deneyimlediğini söyleyerek bu modelleri şu şekilde sıraladı: (1) Sabbatical için bir 

projeye katılmak; (2) özel konularda kurslar vermek; (3) Amerika’daki projelerde Türkiye’den 

katılımcılara yer vermek; (4) ortak uluslararası projelere katılmak; (5) Türkiye’den Amerika’daki 

danışmanlık ve araştırma şirketlerine veya üniversitelere mali destek ile proje verilmesi; (6) 

ABD’deki araştırmacının bireysel olarak, Türkiye’de şirket kurarak veya bir vakıf üniversitesi ile 

ilişki kurarak projelere katılması. Sabbatical desteklerinin doğrudan verilmesi gerektiğini ve 

karmaşık sistemlerden arındırılması gerektiğini belirten Prof. ÖZGÜNER, bir başka öneri olarak 

da TÜBİTAK programlarına dışarıdan grup olarak katılınması önerisini getirdi. Şu andaki sistemde 

ekibiyle projelere katılamadığını ancak danışman olarak bireysel bazda projelerde yer alabildiğini 

belirterek, ekibiyle katılabilse teknoloji transferinin çok daha hızlı yapılabileceğinin altını çizdi. 

Orta ve büyük ölçekli projeler için büyük vizyonlar gerektiğini belirterek (otonom araçlarla ilgili 

projeler için İstanbul-Ankara arasında bu araçların gidebileceği ayrı bir şerit oluşturmak gibi), 

proje planlamalarının daha iyi yapılması gerektiğini söyledi. Prof. ÖZGÜNER son olarak Türkiye’deki 

araştırmacılara araştırma yapmaları için zaman yaratılması gerektiğini ve malzeme alımlarının 

Türkiye’de hem yavaş hem de dışarıya göre daha pahalı yapıldığını dile getirdi. 

Söz konusu modellere yönelik kendi çalışmalarından örnekler veren Prof. ÖZGÜNER, sözlerine 

Ohio State Üniversitesi’nden İstanbul’a iş bulmak için gelen kişiler olduğunu memnuniyetle ifade 

ederek son verdi.

Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri

Prof. Esen Ercan ALP

Prof. Esen Ercan ALP, kendi tecrübeleriyle ilgili kısa bilgiler vererek bugüne kadar Türkiye’yle 

yaptığı çalışmaları özetledi. SESAME35’de Bilim Komitesi Başkanlığı, Bilkent Üniversitesi Ulusal 

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM) ziyaretçi öğretim üyeliği, İstanbul Üniversitesi’nin 

COIMBRA36’ya girmesi, Araştırma altyapıları kurultayı, International Henry Moseley X-ray Science 

Summer School gibi birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Prof. ALP, son zamanlarda da Türk 

Hızlandırıcı Merkezi’yle ilgili çalıştıklarını söyledi (Şekil 7.1). 

35 Ortadoğu’da Deneysel Bilim ve Uygulamalar için Uluslararası Sinkotron-ışığı Merkezi (International Centre for 
Synchrotron-Light for Experimental Science Applications in the Middle East – SESAME) UNESCO’nun girişimiyle Ürdün’de 
2002 yılında temelleri atılan sinkotron laboratuarı. Dokuz kurucu ülkesi arasında Türkiye’de bulunmaktadır. Laboratuarın 
2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.http://www.sesame.org.jo/sesame/

36 COIMBRA GROUP, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Bologna, Barselona gibi dünyada saygınlığı olan seçkin Avrupa 
üniversitelerinin üye kabul edildiği bir üniversiteler ağıdır. COIMBRA GROUP Avrupa eğitim politikasını belirlemekte, 
üniversitelerarası deneyimlerin paylaşılmasını sağlamakta, eğitimde kalitenin arttırılması için çalışmalar yürütmektedir.
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İşbirliği kültürünün Türkiye’de yaygın olduğunu ancak esas sorunun sürdürülebilir ve kalıcı 
işbirlikleri kurmak olduğunun altını çizen Prof. ALP, bunun çözümünün büyük çaplı uluslararası 
projelerde Türkiye’nin tam üye olarak yer almasında yattığını ifade etti. EuroXFEL37, ESRF38, PETRA-
III39, FAIR40, ITER41, ESS42, ESA43, SESAME, CERN44 gibi kuruluşlarla ilgili bilgi verdi. İleri teknolojilerde 
(örn. Nükleer fizik) var olmak istiyorsa Türkiye’nin mutlaka bu platformlarda yer alması gerektiğini; 
bu üyeliklerin hem insan kaynağının gelişmesi hem de konuyla ilgili tesisler, araştırma merkezleri 
kurulması hususunda hızlandırıcı etki yapabileceğini belirtti. Tüm bu kuruluşların Türkiye’den 

32
“Green field” campus view of TAC

TAC SR Facility

TAC SASE FEL Facility
TAC PA Facility

Other Buildings:
Institutes, User offices, 
Workshops, Library,
Guesthouse  etc.

Linac on Ring PF (optional)

Video

Şekil 7.1 Türk Hızlandırıcı Merkezinin Modeli

37 Avrupa Serbest Elektron Lazeri (European X-Ray Free Electron Laser – EuroXFEL) Kimyasal bileşim sürecindeki atom 
hareketlerinin fotoğraflanabilmesi amacıyla 2014 yılında almanya’da faaliyete başlaması planlanmaktadır (http://www.
xfel.eu/).

38 Avrupa Sinkotron Radyasyon Tesisi (European Synchotron Radiation Facility-ESRF) Fransa’nın Grenoble şehrinde 19 
ülkenin katılımıyla kurulmuş olan tesiste yer bilimleri, malzeme bilimleri, kimya ve fizik gibi çeşitli alanlarda X-ışını 
radyasyonunun kullanımı konusunda araştırmalar yapılmaktadır (http://www.esrf.eu/).

39 Uzun yıllar HERA tesisinde araştırmacıların kullanımda olan PETRA III hızlandırıcısı 2009’dan bu yana dünyanın en büyük 
depolama-halkası tabanlı X-ışını radyasyon kaynağıdır. Helmholtz Vakfı’na bağlı olarak Hamburg’da kurulmuştur (http://
petra3.desy.de/).

40 Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH- FAIR) Darmstadt/
Almanya’da kurulması öngörülen uluslararası tesis antiproton ve iyon hızlandırıcı olarak faaliyet gösterecektir( http://
www.fair-center.de/index.php?id=1&L=1).

41 Uluslararası Deneysel Termonükleer Reaktör (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) Cadarache/
Fransa’da kurulmakta olan tesisin dünyanın en büyük ve gelişmiş nükleer füzyon reaktörüne ev sahipliği yapması 
planlanmaktadır. Girişimin amacı plazma fiziğinde ve elektrik üreten füzyon santralleri üzerine çalışmalar yapılmasını 
sağlamaktır (http://www.iter.org/).

42 Avrupa Parçalama Kaynağı (European Spallation Source – ESS) nötron parçalama tekniğini kullanan bir malzeme 
araştırma tesisi olarak 2013 yılından itibaren Lund/İsveç’te faaliyete geçmesi planlanmaktadır (

http://essi.neutron-eu.net/essi).

43 Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency – ESA) 1975’te kurulmuş olan ajans yıllık 4 milyar €’yu aşan bütçesiyle 
insanlı ve insansız uzay uçuşlarının yanı sıra diğer gezegenler ve yer gözlemi araştırmalarında yoğunlaşmaktadır. Merkez 
binası Paris’te bulunmaktadır (http://www.esa.int/esaCP/index.html).

44 Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (Organisation européenne pour la recherche nucléaire – CERN) Cenevre’de 
1954 yılında kurulmuş olan tesis dünyanın en büyük parçacık fizik laboratuarıdır. Hâlihazırda 20 Avrupa ülkesi üyesi 
bulunmaktadır. Yüksek enerji gerektiren fizik çalışmaları için parçacık hızlandırıcı ve diğer altyapı imkânları sunmaktadır 
(http://public.web.cern.ch/public/).
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üyelik istediğini belirten Prof. ALP, bu kuruluşlara verilecek cevabın çok iyi düşünülerek verilmesi 
gerektiğini belirtti. Özellikle CERN’e üyeliğinin Türkiye’nin NATO üyeliği kadar önemli olduğunu 
vurguladı. Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin kurulmasının belki 25-50 yıl sürebileceğini belirten Prof. 
ALP, ülkemizin ilk 10 ekonomi içinde olmak hedefini gerçekleştirebilmesi için bu tarz merkezleri 
kurmak zorunda olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelebilmesi için başka 
ülkelerde olmayan tesislere sahip olması gerektiğinin altını çizen Prof. ALP, kurmayı planladıkları 
ulusal laboratuvar hakkında bilgi vererek, bu laboratuvar için her yıl Kalkınma Bakanlığı’ndan 
destek almaya ihtiyaç duyacaklarını belirtti. ABD ile işbirliği kurmanın Türkiye için daha zor 
olduğunu ve Avrupa’ya odaklanmak gerektiğinin de altını çizdi. 

Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri

Prof. Ekmel ÖZBAY

Prof. Ekmel ÖZBAY, sunumuna direktörü olduğu Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (NANOTAM) ile ilgili bilgiler vererek başladı. Merkezin altyapısını projeler aracılığıyla 
zaman içerisinde oluşturduklarını söyleyen Prof. ÖZBAY, Türkiye’deki belli başlı birçok firma ve 
enstitülerle çalıştıklarını ifade etti. Türkiye ve Avrupa’da birçok proje aldıklarını, Türkiye’de Avrupa 
Birliği’nden en çok proje getiren (sayısal ve bütçe olarak) araştırma merkezi olduklarını ve bu 
kazanımları sistem ve ürün noktasına getirdiklerini belirtti. Türkiye’de proje kültürünün oluşmaya 
başladığını, TÜBİTAK 1007 programının buna örnek olduğunu söyledi. Ürüne yönelik proje oluşturma 
sürecinde önce sanayi kuruluşunun ihtiyaç tanımlaması yaptığını, bunun için kritik teknolojilerin ne 
olduğunun sorgulandığını, altyapı ve birikimlerine bakarak bir yol haritası çıkardıklarını, sonrasında 
ise bunu projelendirerek fonlama aldıklarını (TÜBİTAK, MSB Ar-Ge vb.) söyledi. 

Üniversite olarak ürettikleri teknolojiyi ASELSAN’la beraber ortak bir şirkete aktarmayı ve RF 
elektronik entegre devre üretimine geçmeyi planladıklarını anlatan Prof. ÖZBAY, bunun birçok 
başka pazarda talep göreceğini umduğunu belirtti. Bir yandan da bilim ve teknoloji araştırma 
projelerine devam ettiklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarıyla işbirliği kurulması hususunda geçmişte Amerika’daki 
araştırmacılarla işbirlikleri olduğunu belirten Prof. ÖZBAY, Avrupa ile işbirliğine ancak Çerçeve 
Programlarına katıldıktan sonra başladıklarını belirtti. Türk araştırmacıların çoğunluğunun 
Amerika’da olduğunu bu yüzden de ÇP içerisinde bir Türk ile çalışmanın ancak bir şans eseri 
olabileceğini söyledi. Beraber çalışalım demekle beraber çalışmanın mümkün olmadığını ifade 
eden Prof. ÖZBAY, mutlaka ortaya beraber çalışılabilecek somut fikirler konması gerektiğine 
değindi. 

İkili işbirliklerinin istendiği gibi çalışmadığını ve verimsiz olduğunu, her iki taraf için de avantaj 
oluşturmadığını, ortak projeden kopuk birtakım bireysel çalışmalar yapılıyorsa araştırmacı 
değişiminin bir anlamı olmadığını, var olan ulusal programlar kapsamında ise bu tarz ziyaretler için 
bir bütçe kalemi bulunmadığını ifade eden Prof. ÖZBAY, TÜBİTAK’ın yeni bir program oluşturabileceği 
önerisinde bulundu. Bu program kapsamında yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarıyla ortak 
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projelerin desteklenebileceğini, kaynağın her iki taraf için de TÜBİTAK tarafından sağlanabileceğini 
belirterek, toplam 5-10 milyon TL bütçeyle her sene 20 kadar proje desteklenebileceğini dile 
getirdi. Türkiye’de zaten araştırmaya bu bütçelerin ayrıldığını ifade eden Prof. ÖZBAY, bu tarz bir 
programın büyük etki yaratacağını da sözlerine ekledi. 

Tartışma Bölümü

- Türkiye’de sinkotron kullanıcılarının sayısı ve bu konuda Avrupa’daki altyapılardan ne kadar 
faydalanıldığı konusunda gelen bir soruya Prof. ALP Türkiye’de 150 sinkotron kullanıcısı 
olduğunu, Hızlandırıcı Grubu’nun bu sene 3 grubu yurt dışına yolladığını, hedefin seneye 10 
grup göndermek olduğunu belirtti, ayrıca x-ray potansiyelinin de Türkiye’de yüksek olduğunun 
altını çizdi (300’ün üstünde). 

- Prof. Ali Behçet ALPAT (İtalya Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü), uluslararası üyeliklerle ilgili 
olarak, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ile ilgili konuşmak istediğini, Türkiye’nin bir an önce kendi 
uzay ajansını kurması gerektiğini, bu ajans aracılığıyla önceliklerini belirleyebileceğini, tüm bu 
süreçlerde ESA üyeliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. ESA üyelerinin 2030 yılına kadar 
Mars’a insanlı uçuş yapılması hedefi koyduğuna dikkat çeken Prof. ALPAT, Türkiye’de hem 
entelektüel seviyede hem de altyapı anlamında kritik kütlenin oluştuğuna inandığını belirtti ve 
üyelik konusunda geç kalınmaması gerektiğini ifade etti. 

- Prof. Serdar SARIÇİFTÇİ (Linz Üniversitesi),  mevzuattaki sıkıntılara değindi. Mevzuat tıkanıklıkların 
aşılması gerektiğini, YÖK’ün denklik verilecek üniversiteler listesinin güncellenmesi gerektiğini 
söyledi. 

- Dr. Yüksel GÜR (Ford, Amerika) uluslararası şirketlerin de süreçlerde önemli yeri olduğunu, 
hâlihazırda Ford Innovation Center’ın Ford’un stratejik planı doğrultusunda dört ülkedeki 
üniversitelerle işbirliğini geliştirme hedefi bulunduğunu, bu ülkelerden birinin de Türkiye 
olduğunu ifade etti. Inovasyon Merkezi’nin amacının uygulamalı teknolojiler geliştirmek 
olduğunu belirten Dr. GÜR, her ülkeden işbirliği için Merkeze başvurulabileceğini de ayrıca 
belirtti.  

Prof. HAMDULLAHPUR, panelde öne çıkan konuları şöyle özetledi: 

- Türkiye’nin kendi (Türkiye içerisinde) insan kaynaklarını ve Türkiye dışında olan Türk bilim 
insanlarının potansiyelini nasıl birleştirebileceği önemli bir sorudur ve bunun için en 
düşünülebilir olasılık ana bilim temaları etrafında bulunabilir. Bu kapsamda, panelde en 
belirgin olarak ön plana çıkan alanlar enerji ve nanoteknoloji olmuştur. TÜBİTAK tarafından bu 
temalara özgü çağrılara çıkılabilir ve benzer bir şekilde komple sistemleri tasarlayıp, imal edip, 
ihraç edebilecek KOBİ’ler de desteklenmelidir.  

- Tematik alanlardaki atılımlar gibi kesin hedefli, uygulamalı projeler dışında, Türkiye’nin ayrıca 
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büyük kapsamlı bilimsel platform ve projelere (CERN, ESA, ESRF, EuroXFEL gibi) katılması ve 
yatırım yapması gerekmektedir. Ancak bu sayede hem insan kaynağının gelişmesi hem de 
konuyla ilgili tesis ve araştırma merkezlerinin ülkemizde de kurulması hususunda hızlandırıcı 
etki gerçekleşebilecektir.

- Türkiye’nin, yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının oralarda kazandığı deneyim ve ülkemiz 
koşullarına göre daha iyi olan eğitimden daha iyi faydalanabilmesi ve kendi bilim ve insan 
kaynağı temellerini güçlendirerek geliştirmesi için öncelikle TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
YÖK arasında koordinasyon kurulması çok önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
hedeflere doğru adım atılırken sadece ABD’de çalışan Türk bilim insanlarına ve onların çalıştığı 
yerlere saplanıp kalınmamalıdır; dünyanın başka yerlerinde (özellikle Avrupa’da) birçok başarılı 
Türk bilim insanı ve imkânları mevcuttur.

Panelde Öne Çıkan Hususlar

- Enerji gibi kritik alanlarda ülke bazında bir seferberlik başlatılması gerekmektedir. Bunu 
yapmanın en önemli yollarından biri teknoloji üniversiteleri kurmaktır. Türkiye’de çok sayıda 
KOBİ olmasına istinaden, KOBİ’lere özel destek verilmesi ve uzun soluklu projelerde yer 
almalarının sağlanması gerekmektedir.

- İkili ortak programlar kurulması, ikili tematik çağrılar açılması, öncelikli konular ile ilgili çağrılar 
açılması, mükemmeliyet merkezleri çağrıları açılması, farklı ülkelerle ortak Ar-Ge merkezleri 
açılması, yurt dışından kuruluşlarla ortak laboratuvarlar oluşturulması, Türkiye’nin Horizon 
2020’ye kapsamlı şekilde katılması, hatta Horizon 2020 içinde tematik bazda Türkiye’ye özel 
bir çağrı oluşturulması, kalıcı işbirlikleri kurulması için uygulanabilecek yöntemlerdendir. 

- Sabbatical desteklerinin doğrudan verilmesi ve karmaşık sistemlerden arındırılması 
gerekmektedir. 

- TÜBİTAK programlarına yurt dışından araştırmacılar yalnızca birey olarak katılabilmektedir. 
Bu kişilerin kendi araştırma gruplarıyla ekip halinde projelere dahil olabilmeleri yönünde 
düzenleme yapılırsa teknoloji transferi daha kolay yapılabilir. Türkiye’nin 2023 yılında 
dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde yer alabilmesi için büyük çaplı uluslararası projelerde (CERN, 
ESA, ESRF, EuroXFEL gibi)tam üye olarak yer alması gerekmektedir.;

- Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarıyla ortak projelerin desteklenebileceği yeni bir 
program oluşturulabilir. Her iki taraf için de kaynağın TÜBİTAK’tan çıkması bu tarz bir programın 
uygulanması açısından daha iyi olacaktır.

- Türkiye’nin kendi uzay ajansını kurması ve ulusal önceliklerini belirleme sürecini başlatması 
gerekmektedir. 

- YÖK’ün denklik verilecek üniversiteler listesinin güncellenmesi gerekmektedir.

- Uluslararası işbirlikleri düşünülürken, uluslararası şirketlerin de süreçlerde önemli yeri olduğu 
göz önünde bulundurularak, bunların da yapılan planlamalara dahil edilmesi gerekmektedir.
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Panel-V
AÇIK FORUM

Açık Forum şeklinde düzenlenmiş olan bu panelde önceki 
oturumlarda öne çıkan görüşler ile bu oturumlarda tartışılan 
hususlar yer almaktadır.

Panelde öne çıkan konular Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmak 
için sanayinin rolü  ve yeniliğin ve yenilik kültürünün önemi ve 
bu konuda atılması gereken adımlardır. Bu hedef için, doğru 
politikalar ve kanunlarla desteklenen, Türkiye’nin kendi özellikleri 
ve ihtiyaçlarına uyan bir yenilik sistem kurması konusu üzerine 
vurgu yapılmıştır.
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Moderatörler: 

Prof. Dr. İskender YILGÖR, TÜBİTAK Bilim Kurulu

Dr. A. Murat YILDIRIM, Koç Holding Teknoloji Kurulu Başkanı

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER, TÜBİTAK MAM Başkan V.

Moderatör Görüşü 

Moderatör Prof. İsmail YILGÖR, panele başlarken Kurultayın öneminden bahsederek, Sayın 
Bakanımızdan ve TÜBİTAK Başkanından Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonu, “Vizyon 2023” 
hakkında bilgi alındığını, zaten bu toplantının da Türkiye’nin ulusal hedeflerini gerçekleştirilmesi 
için yapılması gerekenleri tartışmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.  Güney Kore’nin bu atılımı 
1970’lerde yaparak bir cazibe merkezi olmayı başardığını ve Türkiye’nin de ciddi bir planlamayla 
bunu çok kısa bir sürede yapabileceğini dile getirdi. Türkiye’nin de cazibe merkezi olması gerektiğini 
ve Türkiye’de değişik yerlerde çok güzel bilimsel araştırma merkezlerinin bulunduğunu belirterek 
Türkiye’de de cazibe merkezi olacak enstitüler kurulup kurulamayacağını sordu. Kendisinin Koç 
Üniversitesi’ne, üniversite ilk kurulduğunda, 1994’te katıldığını ve kendilerinin Koç Üniversitesi’ni 
ciddi bir cazibe merkezi yaptıklarını söyledi. Koç Üniversitesi gibi birçok cazibe merkezinin artık 
Türkiye’de bulunduğunu, bunların dünyayla yarıştığını, söyledikten sonra, böyle cazibe merkezlerinin 
endüstride kurulup kurulamayacağını sordu. Konuşmasına, 20 yıl önce Samsung’u kimsenin 
bilmediğini, ancak günümüzde Samsung’un bazı alanlarda dünya lideri olduğunu, Samsung’un 
yeni planlara göre kendi karından 35 milyar Doları Ar-Ge’ye ayırmayı hedeflediğini ve bununla 
10 bin doktoralı araştırmacıyla dünyanın değişik yerlerinde merkezler kurmayı planladığını ifade 
ederek devam etti. Samsung’un bu araştırmacıların çoğunu biyoteknoloji ve sağlık bilimlerinde 
çalıştırmayı planladığını ekledi. Türkiye’nin de iyi doktoralı insanların iyi maaşlar ve iyi olanaklarla 
buraya gelmesini sağlamak için cazibe merkezleri oluşturması gerektiğini belirtti. Prof. YILGÖR, 
Google’ın yaklaşık 4 sene önce enerjiye 100 milyon Dolar ayırmaya karar verip kömürden daha 
ucuz yenilenebilir enerji üretmeyi hedeflediğini, IBM’in Suudi Arabistan’da deniz suyu geliştirmek 
için projeler yaptığını dolayısıyla artık Türkiye’nin de böyle bir vizyona ihtiyacı olduğunu, sadece 
üniversitelerin değil endüstrinin de bu tür planlamalar yapması gerektiğini vurguladı.

Moderatör Dr. Murat A. YILDIRIM, kendisinin yarı akademisyen yarı endüstri temsilcisi olarak 
katıldığını belirterek; böyle bir toplantının değer üreten akademisyenler ve sanayicilerle birlikte 
de düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Endüstrinin akademisyenlerden alacağı vizyonun ciddi 
bir sinerji yaratacağını belirtti, endüstrinin uzun vadeli planlarından söz etti. Endüstrinin 2023 
hedeflerini ciddiye aldığını, önlerindeki 10 yıllık sürede üzerlerine düşen ödevin ne olacağını 
planladıklarını ancak sanayinin ayrı sorumlulukları da olduğunu, bu hedeflerle birlikte diğer 
dinamikleri harmanlamaları ve başarılı bir yol çizmeleri gerektiğini vurguladı. Dr. YILDIRIM, sanayi 
olarak karşılaştıkları problemleri de özetledi. 
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Dr. YILDIRIM, Türk sanayisinin son 20 yılda önemli bir gelişme kaydettiğini, bunun bir öğrenme 
süreci olduğunu, son 5-10 yıldır da ciddi anlamda kendi teknolojisini üreten ve katma değer 
oluşturan şirketler haline gelme sürecini yaşadığını belirtti. Türk sanayisinin kendi teknolojisini 
üreten, bunu yüksek katma değerli ürün haline getiren, uluslararası niteliklere ulaşmış hale 
dönüşeceğini söyledi. Sanayinin bir amacının kar etmek olduğunu vurguladı. Akademisyenlerin 
görevi bilimi üretmek iken sanayinin görevinin ise ölümcül eşikten sonra ondan değer yaratmak 
olduğunu vurguladı. Bu anlamda teşviklerin çok önemli olduğunu, şu anda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın ve TÜBİTAK’ın desteklerinin özellikle Ar-Ge yöneticilerinin sanayide yönetim 
kurullarını belirli yatırımlara ve projelere ikna etmesinde hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. 
YILDIRIM, önümüzdeki dönemde AB Rekabet Kanunu içinde hazırlanan ve Haziran 2013’e kadar 
ertelenen 6011 sayılı devlet teşviklerini izleme ile ilgili kanunun 2013’te devreye girmesinin 
sanayiyi korkutmakta olduğunu belirtti. Bunun nedeni olarak da, her ne kadar TÜBİTAK konuyu 
geliştirmeye çalışsa da, şu andaki teşvik sisteminden sanayinin yararlanabileceği kısmın azalmış 
olacak olmasını gösterdi. Ayrıca, AB’ye üye olan ülkelerin en son fasılda bunu kabul ettiklerini; 
hatta buna hazırlık dönemi alan ülkeler olduğunu; dolayısıyla bizim gibi ülkeler için 2023’e kadar 
erteleme yapılmasının bir ihtimal olarak değerlendirilebileceğine değindi. 

Dr. Murat YILDIRIM, sanayi şirketleri içinde kurulan Ar-Ge merkezlerinin  bilimsel çalışma sonuçlarını 
ticari ürüne dönüştürmede ve üniversite ile işbirliğinde,çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü, 
bu merkezlerde çalışan araştırmacıların, yurtiçi ve yurtdışı ortakları ile bereber çalışarak, yüksek 
katma değerli ürün yaratma ve cari açığı azaltmada en önemli oyuncular olduğunu ifade etti. Bu 
merkezlerdeki teşvik sisteminin, merkez içinde kalarak çalışmayı zorladığını, büro içinde çalışarak 
yenilik yaratılamayacağını, bu durumun ilgili yönetmeliklerde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca son olarak, ülkemizin Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda yoğun bir çalışma yürütüyor 
olması AB’deki rakip firmalarla aynı projede olmak ve bilginin serbest dolaşımı adına çok önemli 
olduğunu ancak bu toplantılara katılım aşamasında  sanayicilerin ciddi vize problemleri olduğunu 
ve vize problemlerinin çözülmesinin elzem olduğunu dile getirdi. 

Moderatör Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, konuşmasına inovasyon için hayal sahibi olunması gerektiğini 
vurgulayarak başladı. İnovasyonu, yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürme süreci olarak 
tanımladı. İnovasyon için, “hayalin fikre, fikrin projeye, projenin ürüne dönüşmesidir” tanımını 
yapan Prof. YÜKSEK, iyi fikrin iyi proje olduğunu, iyi fikrin zaman içerisinde kendisini yüzeye 
çıkardığını ve mühendislerin iyi fikirleri değerlendirip ürüne dönüştürdüklerini belirtti. 

Üniversitelerde artık sadece yayınların değil, ürünlere dönüşen projelerin de Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı destekleri, TÜBİTAK destekleri ve KOBİ destek programları sayesinde mevcut 
olduğunu belirtti. Yıldız Teknik Üniversitesinde “Fikirler Pazarı” (2011), “Proje Pazarı” (2012), “Ürün 
Pazarı” (2013) yapılmakta olduğunu belirtti. Bir ülkenin bağımsızlığının teknoloji geliştirmesine 
bağlı olduğunu, ürün odaklı bir çalışmada olunması gerektiğini, üniversite, sanayi ve devletin 
işbirliği gerçekleştirmesi gerektiğini de vurguladı. Ayrıca, araştırma ve inovasyonun istihdam 
sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak, endüstriyel rekabet ve ulusal güvenlik açısından önemli 
olduğunu belirtti. Sanayi, üniversite ve devlet arasında işbirliği sarmalı olması gerektiğini dile 
getirdi (Şekil 8.1). 
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Sanayi ve üniversitenin istekleri , öncelikleri ve tercihlerinin farklı olabileceğini, sanayinin sermaye 
odaklı, üniversitenin ise unvan odaklı olduğunu, akademisyenlerin üretim ve işletme pratiğinin 
olmadığını, sanayicinin muhafazakar davrandığını belirten Prof. YÜKSEK, bu farklılık sorununun 
TÜBİTAK tarafından KOBİ destekleriyle kırıldığını artık üniversite hocalarının sanayi projelerine 
danışman ve hakem olmaya başladığını ekledi. KOSGEB ve Teknoparklar ile üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştiğini kaydetti. Böylelikle, akademisyenlerin, sanayinin problemlerini objektif bir 
bakış açısıyla değerlendirmeye başladığını belirtti.

Moderatör Prof. Dr. İbrahim DİNÇER, eski Kanada Başbakanı’nın bir söyleşisine referans vererek, 
bilgi tabanlı ekonominin başarısının yapılan yeniliğe bağlı olduğunu, yeniliğin başarısının ise 
insanın yeteneği ve ona yapılan yatırıma bağlı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yükselen bir 
değer olduğunu, ekonomik değerlerinin iyileştiğini, geliştiğini, dolayısıyla artık teknolojik kulvara 
geçmesinin elzem olduğunu belirtti. Ayrıca, “inovasyonun ön şartının araştırma, teknoloji 
geliştirmenin ön şartının ise inovasyon” olduğunu ekledi. Konuşmasına, araştırmanın alt 
kümelerine bakmak gerektiğinin altını çizerek devam etti. Araştırmacı (insan kaynağı), altyapı 
ve kaynaklar olarak bu 3 alt kümeyi tanımladı. Ayrıca, bu 3 alt kümeyi uygun hale dönüştürecek 
sistemi oturtmak ve bu sistemi performansa dayalı hale getirmek gerektiğini ekledi. İnovasyonun 
bir eğitim olduğunu, bir paket olmadığını dolayısıyla bunun okul öncesinde başlatılması, inovasyon 
kültürünü geliştirecek faaliyet oluşturulması gerektiğini vurguladı. Söz konusu faaliyetlerin çıktı 
esaslı olması gerektiğini, Türkiye’deki en önemli eksikliğin çıktı esaslı düşünülmemesi olduğunu, 

Şekil 8.1 Üniversite-Sanayi-Akademi İşbirliği

D

S Ü

S Ü

S

Ü

D

D

devletçi

sanayi

üniversite

devlet

üçlü ağyapılar.

hibridorganizasyonlar

liberal

üçlü sarmal



83

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

Kore45 ve Kanada gibi ülkelerdekine benzer yenilik ve mükemmeliyet merkezlerinin ülkemizde de 
kurulabileceğini belirtti. Teknoloji geliştirme için üniversite, kamu , üniversite ve sanayi işbirliğinin 
şart olduğunu, bu işbirliğinin doğru politikalar ve yönetmelikle desteklenmesi gerektiğini belirtti. 

Prof. DİNÇER, Kanada’da enerji verimliliği teşvik programının olduğunu, girişimcilik ve buna benzer 
teşviklerin öne çıkarılması, ticarileşme kültürü ve stratejik planlamanın yapılması gerektiğini 
vurguladı46. Türkiye’de bu anlamda zihniyet değişimi gerektiğini vurguladı. Stratejik planlama 
ve katalizör kurumların oluşturulması gerektiğini ekleyerek, aslında her araştırma kurumu ve 
üniversitenin teknoparka dönüştürülmesi gerektiğini, yani her üniversitenin teknopark gibi hizmet 
verecek hale dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. 

Tartışma Bölümü

- Prof. Adnan MİDİLLİ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Rektör Yardımcısı) iki gündür Kurultayda 
mükemmel bir beyin fırtınası yapıldığını, ancak çoğunlukla köklü üniversiteler hakkında 
konuşulduğunu, yeni üniversitelerin mağdur olduğunu belirtti. Yeni üniversitelerin Ar-Ge 
ağına dahil olması gerektiğini, bunun için de politika geliştirilmesi gerektiğini, üniversitelerin 
malzeme çöplüğüne dönüştüğünü, belli üniversitelerin bölgesel araştırma laboratuarlarına 
projeleriyle katılması gerektiğini vurguladı. Yeni üniversitelerdeki eleman kısıtlılığından ve iş 
yapabilecek insanların idari pozisyonlarda bulunduğundan, idari pozisyonlardaki kişilerin ise 
proje vermesinin ve yönetmesinin sakıncalı olduğundan söz etti ve bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini belirtti. Yeni üniversitelerin Ar-Ge niteliğinin geliştirilmesi gerektiğine, altyapıdan 
ziyade nitelik ve kaliteye yönelik altyapı olması gerektiğine değindi. Toplantıda, özellikle yapılan 
önerilerin Türkiye ölçeğinde ülkenin her yerinde kaynak varmış gibi dile getirildiğini fakat 
üniversitelerin kendi kriterlerini kendilerinin oluşturması ve kendi imkanları çerçevesinde yerel 
kaynaklarını harekete geçirerek küçük ölçekli sanayi ile birlikte Ar-Ge yapmaları gerekliliğini 
ifade etti.

- Dr. Yüksel GÜR (Ford), Ford’un 2000 yılına kadar araştırma yaparken, 2000’den sonra ekonominin 
değişmesiyle birlikte geliştirme ve yenilik yapmaya başladığını belirtti. Üniversitelerdeki 
kişilere, yapılan bir projenin uygulamalı bilimde, ya bir ürünün o günkü problemini çözmeye 
yönelik olmasını ya da gelecekte gerekli teknolojileri geliştirmeye yönelik olmasını tavsiye 
etti. Ford’da, bir araştırma kompleksi içinde temel bilimler de dahil, bütün konularda birlikte 
çalışıldığını, yapılanların test edildiğini ve uygulanabildiğini ekledi. Ayrıca, MIT’de, uluslararası 
araştırmacıların bulunduğunu, çalıştıkları uygulamalı projelerin ya devletten ya da sanayiden 
destek aldığını ifade etti. Ford’un Çin’e yatırım yapmak istediğini ve bunun için önce AR-GE 
laboratuvarı açtığını belirtti. Ford’un 5-10-15 yıllık stratejik planları olduğunu söyledi. Ford’un 
üst düzey yöneticilerinin de bu Kurultay ile ilgilendiğini, Ford Araştırma Merkezi’nin üniversite 
işbirliği yapmak istediği 4 yeni ülkenin Brezilya, Avustralya ve Meksika ile birlikte Türkiye 

45  Kore’de Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) tarafından metroloji alanında kurulan mükemmeliyet 
merkezi tamamı ulusal bir girişimdir. Ayrıca Kore’de bilişim ve kablosuz teknolojiler alanında State University of New York 
–SUNY-, Mesleki Eğitim alanında UNESCO ile ortak kurulmuş mükemmeliyet merkezi örnekleri vardır.

46 Kanada ecoENERGY verimlilik programı gelecek 5 sene içinde 195 Milyon Kanada Doları tutarında teşviği projelere 
yönlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir girişimdir.
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olduğunu, uygulamalı otomotiv sanayi ile ilgili universite projeleri sunmak isteyenlerin  Ford’un 
Üniversite Araştırma Destek Programı’na başvurabileceğini belirtti. Ford’un bilgi transferi için 
yetenekli bilim adamlarını/ öğrencileri takip ettiğini belirtti. Beyin göçü değil beyin gücünün 
önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kalitenin önemli olduğunu, patent, makale, doktora 
öğrencisi sayısına kalitenin de eklenmesi gerektiğini vurguladı.

- Prof. Dr. Halil Mete SONER (ETH Zürih), matematiksel finans çalıştığını, finansın çok önemli 
olduğunu, finans ve finans mühendisliğinin ciddi Ar-Ge boyutu bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin 
ilerlemesi için önemli olduğunu, finans matematiğinin ciddi bir Ar-Ge konusu olduğunu ve 
ortada bir ürün olduğunu belirtti. İstanbul’un, Ortadoğu’da oluşan kaynakların Avrupa’ya 
gidişinde önemli bir rolü olduğunu ve finans merkezi olmak için önemli bir potansiyeli 
bulunduğunu ifade etti. Türkiye’nin coğrafi ve kültürel olarak önemli bir yerde olduğunu, finans 
Ar-Ge projelerinin oluşturulmasını umduğunu belirterek TÜBİTAK ve Merkez Bankası’nın bu 
projeleri birlikte destekleyebileceğini ekledi.

- Prof. Ufuk YILDIZ (Kocaeli Üniversitesi), Türkiye’yi uluslararası arenada hak ettiği yere getirmek 
için doktora eğitiminin çok önemli olduğunu, doktora eğitimindeki araştırmacılarımızın yurt 
dışındaki Türk bilim insanlarının lablarına gidebileceğini söyledi. Doktora öğrencilerinin doktora 
sürecinin son 1 yılında yurt dışındaki bir hoca ile çalışması ve kazanımları ile Türkiye’ye 
geri dönmeleri gerektiğini belirtti. Bunun için üniversitelerin ücret konusunda yeniden 
yapılandırılması gerektiğini, ders saatlerinin çok yüksek olduğunu, performans sistemine 
geçilmesi gerektiğini söyledi.

- Prof. Ahmet EROĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enst.), doktora sonrası çalışmalar için TÜBİTAK 
desteklerinin artırılmasının önemli olacağını, bu tür desteklerin aynılaşmasının, içe dönüklüğü 
engelleyeceğini belirtti.

- Prof. Dr. İbrahim DİNÇER (TÜBİTAK MAM Bşk. V.), Prof. Ufuk YILDIZ’ın belirttiği konuya ekleme 
olarak, kendisinin 13 doktora öğrencisinin çifte danışmanı olduğunu ve birçok üniversitede bu 
uygulamanın mevcut olduğunu, YÖK’ün de desteklediğini belirtti.

- Prof. Ahmet Salih YİĞİT (Kuveyt Üniversitesi), Türkiye’nin doğusundaki üniversitelerde de 
kaynak olduğunu belirterek, doktora eğitiminin önemli olduğunu bunun araştırma için 
önemli kaynak olduğunu ancak lisans eğitiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. 
Yeni birçok üniversite kurulduğunu, gelişmiş üniversitelerdeki kaynak ve birikimin bu yeni 
üniversitelere aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun için ise, büyük ve küçük üniversiteler 
arasında koalisyonlar kurulmasını (ortak çalıştay, öğrenci değişimi yapılmasını) ve araştırma 
konusunda konsorsiyumların kurulmasını önerdi.

- Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi), yasal düzenlemelerle yapısal sıkıntılar, 
lojistik ayrıntıların ayrı toplantılarda ele alınması önerisinde bulundu. Konuşmacılardan örnekler 
vererek, üniversitelerin kendi bütçelerinin hakimi olmaları durumunda, araştırmacıların 
neyle ilgileneceklerine kendilerinin karar verebileceğini ve sorunların çözülebileceğini 
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belirtti. Üniversitelerin kendi başlarına hareket etmesi, araştırmacıların kendi bütçelerine 
karar verebilmesi sonucunda devletin de gümrük, güvenlik, vergi, göçmenlik gibi konularla 
uğraşmak zorunda kalmayacağını, kendi kaynaklarını daha etkin kullanmalarının sağlanacağını 
ekledi. Sistemdeki sorunların giderilerek üniversitelerin özgürleştirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Bazı temel değişikliklerin, birçok yönetmelik çıkarılmasından kurtaracağını da ifade etti.

- Prof. İskender YILGÖR (TÜBİTAK Bilim Kurulu), kendi üniversitelerinde Prof. Umran İNAN’ın da 
bahsettiği gibi 15 yılda üniversitelerine 3 farklı yönetici geldiğini, sistemin doğru kurulması 
sonucunda, atamaların süreci belli olunca çıtanın sürekli yükseldiğini ve başarının devam 
ettiğini belirtti.

- Masum BURAK (TAGEM), gıda ve tarım konularına çok değinilmediğinin ve ziraat fakültelerinde 
yabancı dilde eğitim yapan insan kaynağına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

- Hayati ÇETİN (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), ilerleyen süreçte sektörlerin rolüne değindi. 
DPT finansmanı ile üniversitelere altyapı desteği verildiğini, TÜBİTAK’ın da proje desteği 
verdiğini belirtti ve bunların nasıl birleştirilebileceğini sordu. SANTEZ projesiyle sektörel 
desteklerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle birleştirilmesinin önemli bir katkı 
sağladığını, ancak Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının inovasyon alanında 
zayıf kaldığını, bu Bakanlıkların ulusal laboratuvarlarının olup olamayacağını, böyle bir durumda 
TÜBİTAK’ın rolünün sertifikasyon seviyesinde olup olmaması gerektiğini sordu.

- Prof. Esen Ercan ALP (Argonne Ulusal Laboratuvarı), Bakanlıkların ulusal araştırma 
laboratuvarlarının oluşturulması konusunun geçen yıl düzenlenen Kalkınma Bakanlığı Ar-Ge 
çalıştayında ele alındığını, bu konuyla ilgili kanun tasarlandığını belirterek, Enerji Bakanlığı’nın 
da sürece dahil olmasının süreci canlandıracağını ancak bu işin zaman alacağını ekledi.

- Prof. Mehmet TONER (Harvard Üniversitesi), Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL’in söylediği konuya 
değinerek, bürokratik sorunlara yönelik değerlendirmelerin yapılması ve yeni çözümlerin 
üretilmesi gerektiğini belirtti. Ortam değişmeyecekse de bu ortamı kabul edip, bu ortamda 
bilimin nasıl ileri götürülmesi gerektiğinin tartışılması gerektiğini belirtti. Bu 2 durumun cevabı 
aynı olmasa da bu sorunun çok önemli bir soru olduğunu ekledi. Buna ek olarak, daha sonraki 
toplantılarda canlı yayın olmazsa bu daha zor konuların daha rahat tartışılabileceğini ekledi.

- Prof. Cenk ŞAHİNALP (Simon Fraser Üniversitesi), ülke olarak bilgisayar biliminin (IT) göz ardı 
edildiğini, bürokratik engellerin bulunduğunu, konferans kültürünün baskın olması sebebiyle 
yayın sayısının az olduğunu ifade etti. Kendisinin biyoinformatikçi olduğunu ve bilimsel 
dergilerde yayın yaptığını; TÜBİTAK MAM’da yayın yapanların belli bir listedeki dergilerde 
yayın yapabildiğini, üniversitelerin de işe alımlarda ve yükselmelerde bu kriteri öne aldığını 
söyledi. Eğer IT’de önde olmak gerekiyorsa, dergilerde yayınlanacak makaleler için esnekliğin 
gerekliliğine, Almanya ve Singapur’un bu süreçten geçerek daha esnek hale geldiklerine 
değindi. Zamanında Türkiye’de Google araştırma motorunun bir kolunu açmak istediğini ama 
Türkiye’de üniversitelerin de ilgi göstermediğini dile getirdi. Bunun nedenini YÖK ve TÜBİTAK 
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Başkanlarının yanı sıra üniversite rektörlerine de yönelttiğini belirtti. 

- Prof. Serdar SARIÇİFTÇİ (Johannes Kepler Üniversitesi), bu tür konuların tematik çalışma grupları 
altında tartışılması gerektiğini belirterek, (en fazla 20-25 kişilik) çalışma gruplarının yılda 2 
kez toplanabileceğini ondan sonra da kurultayda çıktıların paylaşılabileceğini vurguladı. Bu 
çalışma grubu toplantılarının endüstri laboratuvarları gibi pek çok değişik yerde gerçekleştirilip 
kişilerin birbirlerine yaklaşmasının da sağlanabileceğine değindi. Bu toplantıların başarılı 
olması için üniversitelerin tartışmaya açık olması gerektiğini ve üniversitelerde yapılacak çok 
şey olduğunu da ifade etti.

- Prof. İsmail YÜKSEK (Yıldız Teknik Üniversitesi), üniversite- sanayi- akademi üçgeninde 
güven gerektiğini dile getirdi. Hem üniversitelerin hem de sanayinin sorumlulukları ve yapması 
gerekenler olduğunu ancak karşılıklı güven gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin %80’inde mühendis 
olmadığı ya da mühendis çalıştıran KOBİ’lerin de her işlerini bu mühendislere yaptırdığına 
değindi. Sanayicinin üniversiteye bakışını düzeltmenin önemli olduğunu söyledi. 

- Prof. Bahri KARAÇAY (Iowa Üniversitesi), TÜBİTAK’ın ulusal sağlık enstitüsünün bulunmamasının 
önemli bir eksiklik olduğunu, ABD’de sağlık araştırmalarının lokomotifinin Ulusal Sağlık 
Enstitüleri (NIH)olduğunu, hem istihdam hem de teknolojik gelişme için önemli olduklarını 
belirtti. Sağlık ve Savunma Bakanlığı’ndan birer temsilcinin de burada olmasının yararlı 
olabileceğini ekleyerek, bilim eğitimi ve popüler bilimin öneminin göz önünde bulundurulması 
gerektiğini, kendi gelişiminde Bilim ve Teknik dergisinin önemli olduğunu ve bir teşekkür olarak 
da yıllardır Bilim ve Teknik’te yazdığını ve dışarıdaki Türk araştırmacıların da dergilerde yazması 
gerektiğini belirtti. Ayrıca doçentlik süreci ile ilgili bir sorun olduğunu, özellikle yurt dışında 
Assoc. Prof.’un Doçentliğe denk geldiğini ancak Türkiye’de süreçte sıkıntı olduğunu belirtti. 
Denklik süreci düzeltilirse yurt dışındaki birçok bilim insanının Türkiye’ye dönebileceğini, ayrıca, 
ihale kanununda da araştırmacıların ihtiyaçları olan malzemelere kısa zamanda ulaşabilmeleri 
için değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

- Prof. İlhan Fuat AKYILDIZ (Georgia Institute of Technology), bu Kurultayın en önemli kazancının 
araştırmacıların birbirlerini tanımasına vesile olması ve herkesin pozitif yaklaşımı olduğunu 
belirtti. Hükümetin bir şeyler yapma çabasının, Türkiye’de Ar-Ge için doğum sancıları gibi 
olduğunu ancak çocuğun doğunca çabuk büyüyeceğini ekledi. Kurultay için odak toplantılar 
düzenlenmesi ve elde edilen veriler ile yol planı yapılması gerektiğini ifade etti. Beyin göçü 
verilerine ve Türkiye’nin, Meksika ve Vietnam ile aynı yerde duruyor olmasına çok üzüldüğünü 
ekledi. Tavsiyesinin doktora ve doktora sonrası araştırmacı olarak gidilip sonra Türkiye’ye 
dönülmesini sağlamak için bir şeyler yapılması olduğunu ifade etti. Belirli stratejik alanlarda 
Mükemmeliyet Merkezleri kurularak iyi araştırmacıların buralara toplanabileceğini, ABD’deki 
gibi 10+10 senelik uzun vadeli projelerin oluşturulabileceğini, Savunma Bakanlığı’nın uzun 
vadeli çalışmalara yatırım yapmasının faydalı olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Ar-Ge’de 
sabırlı çalışmanın önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye’de şartların iyileşmiş olduğunu ama 
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henüz istenilen yerde olunmadığını, örneğin güçlü patent (strong patent) alanında yeterli 
olunamadığını ifade etti. Türkiye’nin kendi özelliklerine uyan bir sistem kurması gerektiğini 
belirtti. Sadece para ile bu işlerin becerilemeyeceğini, kendimize özgü durumları da göz 
önünde bulundurmanın önemli olduğunu ekledi. Bir ülkeye para aktarılarak Ar-Ge’nin 
yerleştirilemeyeceğini belirtti. Aynı zamanda, Avrupa’da tersine beyin göçü için politikaların 
oluşturulduğunu, Türkiye’de de bu konuda bir politika oluşturulması gerektiğini, üniversiteler 
furyasına bir düzen getirilmesi, odaklı bir eğitim verilmesi gerekliliklerini açıkladı. Türkiye’de 
Ar-Ge fonlarının 2/3’ünün özel sektör kaynaklı olması hedefini çok gerçekçi bulmadığını, 1/3 
hedefinin bile oldukça iyi olduğunu ifade etti.

- Prof. Ali SAYIR (NASA), 30 yıldır bu şekilde bir toplantının yapılmadığını, bir yol haritasının 
oluşturulmasının hedeflendiğini, amacın da çok iyi olduğunu belirtti. US Air Force’un 700 milyon 
Doları araştırmacılara ayırdığını ekleyerek, Airforce Office of Scientific Research (AFOSR) ile 
TÜBİTAK’ın nasıl ortak çalışabileceğini sordu. Air Force’un önemli bilim insanlarını birleştirdiğini 
belirtti. Dünyanın tüm ülkelerine (Çin hariç) destek verildiğini ekledi. Bu desteklere Türkiye’den 
hiç başvuru bulunmadığını, 22 milyon nüfusu ile Avustralya’nın oldukça yüksek oranda destek 
aldığını (3 milyon) ve bu sayede çok ortaklı işbirliklerinin kurulduğunu belirtti. Ayrıca, bu 
sayede NSF’tekinin tersine top-down ortaklaşa araştırma yapılabileceğini ekledi. Yayınların 
çoğunun Amerika’dan Asya’ya doğru kaymaya devam ettiğini ifade ederek, önemli olanın 
vizyon yaratılması olduğunu söyledi. Örnek olarak, Singapur’un “şu alanda şu kadar yatırım 
yapacağız, siz de bu kadar yatırım yapın”, tarzı bir işbirliği uygulamasını verdi. Böyle bir işbirliği 
kurulması durumunda hem Türkiye’nin hem de ABD’nin kazançlı çıkacağını belirtmiştir. Ancak, 
kendi aldıkları bilgilere göre Türkiye’nin ise paraya değil, yurt dışındaki araştırmacılara ihtiyaç 
duyduğunu belirtti.

- Prof. Mehmet SARIKAYA (Washington Universitesi), Türkiye’nin ekonomi ve yaşam seviyesinde 
ileri bir ülke olabilmesi, mevcut stratejik konumunu koruyup daha da ileri gidebilmesi icin 
Bilim-Teknoloji-Pazarlama üçlüsünü sağlam olarak yerine getirmesi gerektiğini ve bunu  
ileri ekonomilerin gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Prof. SARIKAYA, bu üçlüde ilk adımın; çok 
sağlam temellere oturmuş bilim politikalarının yakın ve sistematik bir akademi-sanayi-kamu 
işbirliği ile yerine getirilmesi, ikinci adımın; teknoloji transferinin akademide ve ozel sektörde 
bir temel unsur haline getirilerek gelecekteki araştırma, buluş ve üretimin planlı bir şekilde 
yapılması, son adımın da; iş geliştirme ve pazarlama kural ve yöntemlerinin geniş çaplı olarak 
teknoloji ve sanayiye yerleşmesi olduğunu belirtti. Prof. SARIKAYA ayrıca bu dönüşümün uzun 
vadeli (15-20 yıl) olduğunu ve dolayısıyla bu sürecin hemen başlatılması gerektiğini vurguladı.
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Panelde Öne Çıkan Hususlar

- Türkiye’nin bilim ve araştırma için bir cazibe merkezi olması için bunu sağlayacak enstitü 
ve merkezlerin oluşturulması ve endüstrinin de üniversiteler gibi sürece katkı sağlaması 
gerekmektedir. Sanayinin Ar-Ge yapması için  devlet teşvikleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Sanayinin Ar-Ge süreçlerinde karşılaştığı mevzuat ve vize gibi sorunların giderilmesi önem arz 
etmektedir. 

- İnovasyon; yeni fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüştürme süreci ve hayalin fikre, fikrin 
projeye ve projenin de ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir. 

- İnovasyon bir eğitim olarak görülmeli, bu yüzden okul öncesinden başlayarak eğitim sistemine 
sokulmalı, inovasyon kültürünü geliştirecek faaliyetler oluşturulmalıdır. 

- Her araştırma kurumu ve üniversite teknoparka dönüştürülebilir. Köklü üniversitelerin yanında 
yeni kurulan üniversitelerin de Ar-Ge ağlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. 

- Ford’un Ar-Ge işbirliği yapmak istediği dünyadaki 4 ülkeden biri Türkiye’dir. Bu ve benzer 
fırsatların politika oluştururken göz önüne alınması gerekmektedir. Büyük ve küçük üniversiteler 
arasında koalisyon ve konsorsiyumların kurulması gerekmektedir. 

- Bakanlıklar kendi ulusal araştırma merkezlerine sahip olabilirler. 

- Bu tür toplantılar daha spesifik çalışma grupları ile düzenlenebilir, bunun yanında lojistik ve 
yasal konular farklı toplantılarda ele alınabilir. 

- Belirli stratejik alanlarda Mükemmeliyet Merkezlerinin kurularak ve araştırmacılar buralara 
çekilerek tersine beyin göçü gerçekleştirilebilir. ABD Air Force ile TÜBİTAK’ın işbirliği yapabilir. 
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GENEL 
DEĞERLENDİRME 

ve KAPANIŞ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK’ın, kurultay süresince 

yapılan tartışmalar, görüşler ve öneriler doğrultusunda Panel 

5 sonrasında yapmış olduğu genel değerlendirmeler aşağıda 

belirtilmiştir:

1. Yurt dışındaki Türkler için Türkiye’de bir Sabbatical ve Lecture 

programlarının oluşturulması faydalı olacağı belirtilmiştir. Bu 

kapsamda, oluşturulacak programların koşul ve kuralları ile ilgili 

olarak araştırmacıların fikirlerini doğrudan Prof. ALTUNBAŞAK’a 

iletmeleri istenmiştir.

2. Araştırmacıların doktora sonrasında yurt dışına araştırma için 

gitmesinin oldukça önemli olduğu, TÜBİTAK’ın bu amaçla 

yürüttüğü programlarda desteklenen araştırmacı sayısının çok 

daha fazlasının desteklenebileceği, bunun için yurt dışındaki Türk 

araştırmacıların da aktif ve özverili davranarak yanlarında birçok 

Türk araştırmacının çalışmasını sağlayabileceği, TÜBİTAK’ın 

gerekli desteği sağlayacağı ve gerektiğinde doktora sonrasında 

araştırma için yurt dışında geçirilen sürelerin arttırılabileceği 

ifade edilmiştir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

de yurt dışı deneyimi edinmelerinin önemli olduğu, bu konuda 

geri bildirimlerin ihtiyaç duyulduğu ve TÜBİTAK’ın bu amaca 

yönelik olarak bir program başlatabileceği vurgulanmıştır. 

Öte yandan, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye’deki 

öğrencilere danışman olabilmelerinin gerektiği ifade edilmiştir. 



90

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

3. Yurt dışındaki Türk bilim insanları ile yapılacak ortak projelerin desteklenebilmesi için kanunlar 

ve mevzuatlar incelenerek, gerekli düzenlemelerin yapılması için imkanlar araştırılacağı 

belirtilmiştir.

4. Araştırma merkezleri konusunun önemli bir gündem maddesi olduğu, bu alanda Türkiye’de 

birçok gelişmenin yaşandığı, Kalkınma Bakanlığı’nın çok ciddi çalışmalarının olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca araştırma merkezlerinin sınıflandırılması gerektiği ve en büyük seviyedeki 

lider ulusal araştırma merkezlerinin sayısının sınırlı olması gerektiği vurgulanmıştır.

5. İki ayaklı şirket modeli ile, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye ve bulundukları ülkelerde 

konumlandırılmış şirketler kurabileceklerini ve Ar-Ge’nin önemli bir kısmını Türkiye’de yapmak 

koşuluyla bu şirketlerin desteklenebileceği ifade edilmiştir. Bu sayede pazarlama ve satış 

gibi aktivitelerin bu ülkelerde daha profesyonel şekilde geniş bir kitleye ulaştırılabileceği ve 

uluslararası ölçekte büyük ve başarılı şirketler kurulabileceği ifade edilmiştir. 

6. TÜBİTAK’ın 1512 kodlu Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nın ABD’de yürütülen 

SBIR programı benzeri bir program olduğu, bu programlara yurt dışındaki Türk araştırmacıların 

ortak olmaması için bir sınırlama bulunmadığını belirtilmiştir. 

7. TÜBİTAK’ın risk sermayesi konusunda fonlara destek verme seviyesinde mi kalması gerektiği 

yoksa daha ileri seviyelerde de sürece dahil olması gerektiği konusunda Prof. ALTUNBAŞAK’a 

geri bildirimde bulunulması talep edilmiştir.

8 TÜBİTAK’ın yılda 4-5 bin proje önerisi değerlendirdiği ve yurt dışındaki Türk araştırmacıların bu 

süreçte uzaktan değerlendirme ve gerektiğinde panelist olarak görevler üstlenebileceği ve bu 

konunun TÜBİTAK’ın gündeminde olduğu ifade edilmiştir. 

9. TASSA gibi kurumların Avrupa ve Pasifik bölgelerine yönelik olarak da kurulmasının faydalı 

olacağı, bu gibi kurumlara Türkiye’de yerleşik olmamaları sebebiyle destek vermekte sorunlar 

yaşanabileceği ancak konunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade edilmiştir.

10. Yurt dışındaki Türk araştırmacılara ilişkin bir veritabanının kurulması gerektiği ve bu sayede 

Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik alanında yaşanan gelişmelerden daha hızlı ve geniş şekilde 

haberdar olmalarının sağlanabileceği, bunun için de kurultaya katılan Türk araştırmacıların 

yardımlarının önemli olduğu vurgulanmıştır.
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SONUÇ ve 
ÖNERİLER

Kurultay kapsamında Türkiye araştırma alanının geliştirilmesi, beyin 

dolaşımının sağlanması, kalıcı işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi 

temelli ekonomiye geçiş gibi bir çok konuda tespitler yapılmış ve 

öneriler sunulmuştur. Kurultay panel konularına da paralel olarak 

öne çıkan değerlendirmeler ve öneriler 5 ana başlık altında aşağıda 

özetlenmiştir: 

Nitelikli “İnsan Kaynağı”nın Geliştirilmesi

Beyin Dolaşımı ve Tersine Beyin Göçü

“Cazibe Merkezi” Olarak Türkiye

Teknoloji Transferi ve Girişimcilik

Sistematik ve Sürdürülebilir İşbirlikleri 

1.1. Nitelikli “İnsan Kaynağı”nın Geliştirilmesi

Kurultayda hem bilimsel gelişmenin hem de bilimsel gelişmeye 

dayalı ekonomik refahın sağlanabilmesi için nitelikli insan kaynağının 

(kritik kütle) geliştirilmesi üzerinde özellikle durulmuştur. Bu 

hususta yapılan değerlendirmeler şöyledir: 

- Kritik kütle oluşturmada ülkemiz için en büyük darboğazlardan 

biri “doktora öğrencileri” olarak görülmektedir. Kaliteli doktora 

öğrencileri, Ar-Ge insan kaynağının temeli olup doktora sonrası 

araştırmaları beslediğinden, nitelikli doktora öğrencisi sayısına 



92

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

12-13 Temmuz 2012  İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu

tüm dünyada önem verilmektedir. Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezleri ile son elli 

yılda kurulan ve ilk 100’e giren üniversitelerin ortak özelliği, doktora öğrenci sayılarının, lisans 

öğrencisi sayısından fazla olmasıdır. Sadece araştırma yapan ve sadece lisansüstü programları 

olan merkezler ve yüksek lisans ve doktora programları bu hedefe hizmet etmektedir. Bu 

doğrultuda, doktora eğitimi konusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerden doktora öğrencisi çekilmesi

Enstitülere doktora öğrencisi alma hakkı verilmesi

Yabancı öğrencilere doktora eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de yapma şansı verilmesi

Avustralya ve Singapur örneklerinde olduğu gibi yabancı öğrenci çekmeye yönelik politikalar 

geliştirilmesi

- Kritik kütle oluşturmada araştırmacı sayısı kadar araştırmacı kalitesi de önem taşımaktadır. Bu 

nedenle insan kaynağını geliştirmek için sadece niceliksel hedefler konulmamalı, nitelik de 

hedeflenmelidir. Bu çerçevede;

 ° Üniversitelerde, atıf, patent gibi daha niteliksel faktörler kullanılarak akademik yükselme ve 

performansa dayalı değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi

 ° Araştırma merkezlerine performans hedefleri konulması (yayın, atıf, patent, vb.)

 ° Araştırma yapmaya ayrılmış zamanı arttırabilmek için araştırmacıların ders yükünün 

azaltılması

 ° Yüksek lisans ve doktora sisteminin, araştırma odaklı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi

 ° Genç araştırmacılara yönelik, rahat ve esnek şekilde çalışmalarını sağlayacak, yaratıcılığı ön 

plana çıkaran düzenlemeler yapılması, başlangıç destekleri verilmesi ve mentorlük sisteminin 

oluşturulması önerilmektedir.

1.2. Beyin Dolaşımı ve Tersine Beyin Göçü

Yurt dışındaki Türk veya yabancı bilim insanlarının ve yabancı lisansüstü öğrencilerinin Türkiye’ye 

çekilebilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Tersine beyin göçünü tetiklemek için finansal kaynakların artırılması kadar, verimli bir bilimsel 

ekosisteminin ve uygun koşulların oluşturulması da önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de beyin dolaşımı ve tersine beyin göçü için ulusal politikalar oluşturulmalıdır.

- Bilim, teknoloji ve yenilik alanı diplomatik ve politik sorunların dışında tutulmalı ve Türkiye’ye 

tüm dünyadan yabancı öğrenci ve araştırmacıların gelmesi için gayret sarfedilmeli ve destek 

sağlanmalıdır. 
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- “Fullbright Bursu” gibi mekanizmaların oluşturulması için mevcut bursların değerlendirilmesi 

ve prestijli bir program haline getirilmesi gerekmektedir.

- Araştırmacıların bireysel olarak değil takım olarak ülkeye çekilebilmesi yönünde adımlar 

atılmalıdır.

- Yurt dışındaki araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyacakları; 

sosyal imkanlar, iletişim ve ulaşım kolaylığı gibi yumuşak etkenlere (soft factors) yönelik 

iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. 

- İnsan Kaynakları ile ilgili mevzuat ve kuralların, tersine beyin göçünü tetikleyecek ve yurt dışında 

araştırmacıların kolaylıkla sisteme adapte olabilecekleri şekilde yeniden düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Adjunct Profesör veya doktora sonrası kıdemli araştırmacı gibi 

pozisyonların ülkemizde de uygulanabilir olması gerekmektedir. 

- Türkiye’de denklik sürecinde yaşanan sorunların ve sürecin iyileştirilmesi ve hızlandırılması 

gerekmektedir.

- Yeni “sabbatical” programlarının oluşturulması, sabbatical desteklerinin doğrudan verilmesi ve 

karmaşık sistemlerden arındırılması gerekmektedir.

1.3. “Cazibe Merkezi” Olarak Türkiye

Ülkemizi bilim ve teknolojide bir cazibe merkezi haline dönüştürebilecek mekanizma önerileri ve 

mevcut sistemi geliştirmeye yönelik değerlendirme ve öneriler aşağıda verilmiştir:

- Üniversite, kamu, sanayi işbirliğini sağlayacak, disiplinler arası çalışmalar yürütülebilecek 

ve yurt dışındaki araştırmacılar ile özel sektör kuruluşları için cazip olabilecek araştırma 

merkezlerinin tasarlanması ve oluşturulması gerekmektedir. 

- Ülkemizin cazibe merkezi haline gelebilmesi için, önümüzdeki 10-20 yıllık süreleri kapsayan 

tematik alanlarda çalışan araştırma merkezleri ve ulusal laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Yeni araştırma altyapılarının kurulması kadar mevcut altyapıların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

da önemlidir. Kurulan merkezlerdeki altyapının işletme, bakım ve servis, ile yeni teçhizat 

alımı konusundaki sorunların çözülmesi ve nitelikli uzmanlar ile teknisyenlerin yetiştirilmesi 

gereklidir. 

- Üniversite ve araştırma merkezlerinin esnek ve rekabetçi bir kurumsal yapıya sahip olabilmeleri 

için sistemin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

- Benzer özellikteki ve içerikte yeni merkezler kurulması yerine, mevcut merkezlerin ortak 

kullanımının sağlanması veya bölgesel merkezler haline getirilmeleri konusunda daha net ve 

somut adımların atılmalıdır.  
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- Malzeme alımlarının hızlandırılması için gümrük ve vergi mevzuatları ile ihale kanunlarında 

düzenlemelerin yapılması ve araştırmacılara kamu kurumları tarafından ücretsiz yönlendirme, 

kılavuzluk ve lojistik destek sağlanması gerekmektedir. 

- Akademik ve fikir özgürlükleri korunmalı, araştırma kurumları merkeziyetçilikten ziyade 

bağımsız yönetime geçmelidir. 

1.4. Teknoloji Transferi ve Girişimcilik

Bilgi temelli ekonomi için bilginin ithal edilmek yerine üretilmesi gerektiği vurgusu yapılan 

Kurultayda teknoloji transferi, “know-how” aktarımı ve bilginin ticarileşmesi konularında dünyada 

öne çıkan modeller ele alınmış ve şu değerlendirmelerde bulunulmuştur:

- Yenilikçilik için finansal kaynaklardan daha çok, uygun bir bilimsel ekosistemin ve uygun 

koşulların oluşturulması önemlidir. Uygun koşullar için insan kaynağı, üniversite-sanayi işbirliği, 

patent sistemi gibi hususların güçlendirilmesine önem verilmelidir.

- Bilginin ticarileşebilmesi için bilim insanları ile yatırımcıları bir araya getiren platformlar, 

merkezler ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

- Her araştırma kurumu ve üniversite, teknopark gibi hizmet verecek hale dönüşmelidir. 

Ayrıca, teknoparkların belirli alanlara odaklanmaları ve ulusal politika ve stratejilerle paralellik 

göstermeleri önem arz etmektedir.

- Her üniversitede bir teknoloji transfer ofisi kurulması ve verimli bir şekilde çalışmaları için 

gerekli finansal ve teknik destekler de yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanmalıdır. 

- Özel sektöre sağlanan teşviklerin ve sanayinin Ar-Ge yaparken karşılaştığı mevzuat sorunlarının 

çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca devlet teşvikleri ile ilgili kanunlarda AB’ye uyum sürecinde, 

özel sektörün Ar-Ge’ye olan talebinin en az etkileneceği şekilde uygulamalar yapılması 

gerekmektedir.

- Yurt dışında uygulanan girişim sermayesi gibi girişimcilik finansman mekanizmalarının 

ülkemizde de ön plana çıkarılması, yeni fonların oluşturulması ve ticarileşme kültürünün 

yaygınlaşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Bilimin teknolojiye dönüştürülmesi amacına yönelik olarak  Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü, 

ABD’deki SBIR desteği ve Japonya’daki Sanayi-Akademi Modeline benzeyen ancak ülkemiz 

şartlarına uygun programlar oluşturulmalıdır.
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- Türkiye’deki patent sayılarının arttırılması için üniversitelerin patent haklarına ilişkin 

mevzuatların, programların ve teşviklerin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Patent, 

lisans, teknoloji transferi gibi kavramları üniversitelerde hayata geçirebilmek amacıyla sanayi-

akademi ilişkilerinin güçlendirilmesi, üniversitelerin fikri mülkiyet haklarının korunması ve 

patent sahibi olabilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, patent avukatlığı ve telif hakkı (copyright) 

yasaları oluşturulmalıdır. 

- Patentlerin sadece sayılarının değil niteliklerinin de artırılmasına yönelik uygulamalar 

oluşturulmalıdır. Patentlerin niteliğinin patent başvurusundan önce anlaşılabileceği sistemler 

oluşturulabilir. 

- Var olan girişimcilik finansmanı sistemlerin olduğu gibi Türkiye’de uygulanması yanlış sonuçlar 

doğurabilir. Girişim sermayesi için, Silikon Vadisi, SBIR gibi örnekleri kopyalamaktan çok, kendi 

pazarımıza, paydaşlarımıza ve koşullarımıza uygun özgün bir sistem oluşturulmalıdır. 

1.5. Sistematik ve Sürdürülebilir İşbirlikleri 

Türkiye araştırma alanında yapılan iyileştirmelerin kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleriyle sonuçlanması 

için gerekli görülen çalışmalara ışık tutabilmesi amacıyla Kurultay kapsamında başarılı ve özgün 

işbirliği mekanizmaları önerilmiştir. Bu önerilerden öne çıkanlar şunlardır:

- Türkiye’nin oldukça güçlü olan bilim diasporasının, Japonya, İsrail, Portekiz örneklerinde olduğu 

gibi, desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yurt dışındaki üniversiteler ile TÜBİTAK 

arasında ortak programlar geliştirilebilir.

- Mevcut durumda TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere, yurt dışındaki Türk araştırmacılar 

ve ekipleri, projelere kendi özel bütçeleri ile birlikte katılamamakta ve sadece bireysel 

araştırmacılar projelerde danışman konumunda kısmi olarak yer alabilmektedir. Yurt 

dışında yaşayan Türk bilim insanlarıyla ortak projelerin desteklenebileceği yeni bir program 

oluşturulabilir. Bu durumda kaynak her iki taraf için de TÜBİTAK tarafından sağlanabilmelidir.

- Türkiye’de çok sayıda KOBİ olmasına istinaden, bu KOBİ’lerin uluslar arası ağlara dahil olması için 

destek verilmesi ve yurt dışındaki Türk araştırmacılar ile projelerde yer almaları sağlanmalıdır. 

- Türkiye ve öncelikli ülkeler arasında ortak laboratuvar ve programlar oluşturulmalıdır. Söz 

konusu ortak programlarda doktora öğrencileri araştırmalarının bir kısmını yurt dışında 

yürütmeli ancak derecelerini Türkiye’deki üniversitelerden almalı ve çalışmaları neticesinde 

elde edilen patentlerin bu kurumlara ait olması sağlanmalıdır.
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- Sürdürülebilir ve kalıcı işbirlikleri kurmak için Türkiye’nin büyük kapsamlı bilimsel platform ve 

projelere (CERN, ESA, vb.) üye olarak katılması ve yatırım yapması önemlidir. Bu sayede hem 

insan kaynağının gelişmesi hem de konuyla ilgili tesis ve araştırma merkezlerinin ülkemizde 

de kurulması hususunda hızlandırıcı etki gerçekleşebilecektir.

- Türkiye’nin Horizon 2020’ye kapsamlı şekilde katılmasının da uluslararası işbirliklerini olumlu 

olarak etkilemesi beklenmektedir. 
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EKLER

 Unvan Ad-Soyad Kurum/Kuruluş Ülke

1 Prof. Abdullah Yavaş University of Wisconsin US

2 Associate Prof. Ahmet Aydilek University of Maryland US

3 Prof. Ahmet Palazoğlu University of California, Davis US

4 Prof. Ahmet Salih Yiğit Kuwait University, College of Engineering and Petroleum KW

5 Dr. Ahmet Selçuk Ceres Power Limited US

6 Dr. Ahmet Yıldız University of California- Berkeley US

7 Prof. Ali Cezmi Akdiş Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) CH

8 Prof. Ali Erdemir Argonne National Laboratory US

9 Dr. Ali Sayır NASA Glenn Research Center  US 

   Air Force Office of Scientific Research  

10 Prof. Ali Turan The University of Manchester UK

11 Prof. Alp İkizler Vanderbilt University US

12 Dr. Ant Bozkaya MIT / National Bureau of Economic Research (NBER)   US

13 Dr. Atakan Peker Washington State University US

14 Associate Prof. Aydoğan Özcan University of California Los Angeles US

15 Assoc. Prof. Bahri Karaçay University of Iowa, Carver College of Medicine US

16 Prof. Ali Behçet Alpat National Institute of Nuclear Physics (INFN) IT

17 Assistant Prof. Bekir Tanrıöver Columbia University US

18 Associate Prof. Berk Sunar Worcester Polytechnic Institute US

EK-1: YURT DIŞI KATILIMCI LİSTESİ
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19 Assistant Prof. Burhaneddin Sandıkçı University of Chicago US

20 Associate Prof. Burhanettin Kuruşçu University of Toronto CA

21 Assistant Prof. Cafer Yavuz Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) KR

22 Prof. Candan Tamerler University of Washington US

23 Prof. Cengiz Camcı Pennsylvania State University US

24 Prof. Cengiz Özkan University of California, UC Riverside US

25 Prof. Süleyman Cenk Şahinalp Simon Fraser University  CA

26 Associate Prof. Çağan Şekercioğlu University of Utah US

27 Dr. Çağlar Özden World Bank US

28 Associate Prof. Abdullah Çağrı Savran Purdue University US

29 Mr. Emre Toker University of Arizona / MedOptics US

30 Associate Prof. Emre Yakşi Neuroelectronics Research Flanders BE

31 Dr. Erdoğan Ceylan Silliker Inc. US

32 Dr. Ersin Altıntaş NEC Corporation JP

33 Prof. Esen Ercan Alp Argonne National Laboratory US

34 Prof. Feral Temelli University of Alberta  CA

35 Prof. Feridun Hamdullahpur Waterloo University CA

36 Prof. Füsun Özgüner Ohio State University US

37 Assistant Prof. Gizem Dönmez Tufts University School of Medicine US

38 Prof. Gökhan Hotamışlıgil Harvard University US

39 Prof. Hadis Morkoç Virginia Commonwealth University US

40 Prof. Halil Mete Soner ETH Zürih  CH

41 Prof. Haluk Ünal University of Maryland/TASSA US

42 Dr. Harun Tüysüz Max-Planck-Institut für Kohlenforschung DE

43 Associate Prof. Hilmi Özçelik Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sina Hospital CA
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44 Prof. Ian Fuat Akyıldız Georgia Institute of Technology US

45 Prof. İbrahim Karaman Texas A&M University US

46 Dr. İbrahim Üçok GE Energy US

47 Assistant Prof.  İsa Emin Hafalır Carnegie Mellon University US

48 Prof. İskender Gökalp CNRS FR

49 Dr.  İsmail Tirtom The University of Tokyo  JP

50 Associate Prof. Kerem Pekkan Carneige Melon Univ. US

51 Prof. Kuvvet Atakan University of Bergen NO

52 Prof. F. Levent Değertekin Georgia Institute of Technology US

53 Assistant Prof.  Mazhar Adlı The University of Virginia School Of Medicine US

54 Mr. Mehmet Kürümlüoğlu Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation DE

55 Prof. Mehmet Sarıkaya University of Washington US

56 Prof. Mehmet Toner Harvard University, Medical School US

   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

57 Assistant Prof. Mert Atilhan  Qatar University QA

58 Prof. Metin Sitti Carneige Melon Univ. US

59 Prof. Mihri Ozkan University of California, UC Riverside US

60 Dr.  Muhammed Ali Yıldırım Harvard University US

61 Mr. Murat Durkut TNO NL

62 Prof. Murat Günel Yale University School of Medicine US

63 Prof. Mustafa Camgöz Imperial College London UK

64 Assistant Prof. Mustafa Ertuğrul Özbudak Albert Einstein College of Medicine US

65 Prof. Mustafa Yavuz University of Waterloo CA

66 Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi Johannes Kepler University of Linz  AT

67 Assistant Prof. Nuh Gedik MIT US
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68 Associate Prof. Oğuzhan Alagöz University of Wisconsin-Madison US

69 Dr. Oral Cenk Aktaş Leibniz Institute for New Materials  DE

70 Prof. Ömer Gülder University of Toronto CA

71 Dr. Önder Uluyol Honeywell International US

72 Prof. Özalp Babaoğlu University of Bologna IT

73 Associate Prof. Özgür Şahin Columbia University US

74 Prof. Sadık Esener University of California San Diego Jacobs School of Engineering US

75 Prof. Selim Ünlü Boston University US

76 Assistant Prof. Servet Tatlı Harvard Medical School US

77 Dr.  Şahin Kaya Özdemir Washington University in St. Louis JP

78 Prof. Şükrü H Emre Yale University School of Medicine US

79 Prof. Taner Yıldırım University of Pennsylvania  /  US 

   National Institute of Standards and Technology 

80 Prof. Turgut Gür Stanford University US

81 Prof. Uğur Şahin University of Johannes Gutenberg DE

82 Assistant Prof. Utkan Demirci MIT / Harvard Medical School US

83 Prof.  Ümit Özgüner Ohio State University US

84 Associate Prof. Yasin Ekinci ETHZ Zürih CH

85 Prof. Yıldıray Yıldırım Syracuse University US

86 Dr. Yüksel Gür Ford Motor Company US

87 Prof.  Ziya Günata Montpellier University II, UMR Qualisud FR
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EK-2: YURT İÇİ KATILIMCI LİSTESİ

No Ünvan Ad-Soyad Kurum/Kuruluş Görev

1 Prof. Dr.  A. Arif ERGİN Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Rektör Yardımcısı

2 Dr. A. Murat YILDIRIM TÜPRAŞ / Koç Holding Teknoloji Kurulu Başkanı

3 Prof. Dr.  A. Nihat BERKER Sabancı Üniversitesi Rektör

4 Prof. Dr. Abdullah ATALAR Bilkent Üniversitesi Rektör 

5 Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara Üniversitesi Rektör Başdanışmanı

6 Prof. Dr. Abit DEMİRCAN Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı

7 Prof. Dr. Adnan AKAY Bilkent Üniversitesi Başkan Yardımcısı

8 Prof. Dr. Ahmet ACAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör 

9  Ahmet CİVAN Durmazlar Genel Müdür 

10 Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU İzmir Yüksek Teknoloji Ens. Rektör Yardımcısı

11 Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ Türkiye Su Enstitüsü Başkanı TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

12  Ahmet Tolga ERENER Veripark Yönetim Kurulu Başkanı

13 Doç. Dr.  Ali Rıza  ÖZDEMİR TÜBİTAK  Uluslarası İşbirliği Daire Bşk. V.

14  Alper KURTOĞLU Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı

15 Prof. Dr. Arif DEMİR Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

16  Aslı VURAL TÜBİTAK-UİDB Uzman

17 Prof. Dr.  Ayhan BOZKURT Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcısı

18 Prof. Dr. Ayhan ELMALI Ankara Üniversitesi 

19  Ayhan KARACA Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Genel Müdür 

   Bakanlığı-AB ve Dış  

   İlişkiler Genel Müdürlüğü  

20  Aylin YORULMAZ Turkcell Kıdemli Uygulamalı  

    Araştırmalar Uzmanı

21  Ayşe SAYIN ÜKE TÜBİTAK-UİDB Uzman

22 Dr. Bayram YÜKSEL TÜBİTAK MAM Gen  Müdür V.

   Mühendisliği ve Biyoteknoloji 

   Enstitüsü 
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23 Doç. Dr. Birol  EKİCİ Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

24  Burçin  DOKGÖZ TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü 

25  Bünyamin EMİROSMAN TÜİK Daire Başkanı

26 Prof. Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektör 

27  Cem KURAL Arçelik Ar-Ge Direktörü

28 Prof. Dr.  Cem SARAÇ Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

29 Doç. Dr. Cevahir UZKURT  Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Genel Müdür

   Bakanlığı-Bilim ve Teknoloji 

   Genel Müdürlüğü 

30 Dr. Cüneyd FIRAT Ctech Bilişim Genel Müdür

31 Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakan Yardımcısı 

32  Devlet ARIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşaviri

33  Duran AKÇA TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Md. V.

34 Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY Bilkent Üniversitesi-NANOTAM Direktör

35 Dr. Ekrem ATBAKAN Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

36  Elif ÖZKARAGÖZ TÜBİTAK-UİDB Uzman

37  Emin ASİLTÜRK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Özel Kalem Müdürü

38  Erhan İLKMEN TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 

39 Prof. Dr. Ersan ASLAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar

40  Esin ALTINORDULU Abdi İbrahim İlaç Direktör Yardımcısı

41  Esra DEMİR Dışişleri Bakanlığı Elçi

42  Ezra  KILINÇ TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü 

43  Fahri ZELZELE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Daire Başkanı 

   Metroloji ve Standardizasyon 

   Genel Müdürlüğü 

44 Dr. Faruk BAYRAKTAR Arçelik Ar-Ge Mekanik Teknolojiler  

    Yöneticisi
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45  Fatih ATAK TÜBİTAK Asistan

46 Dr. Fatih ÜSTÜNER TÜBİTAK UME Müdür V.

47 Prof. Dr. Fazilet  VARDAR SUKAN Ege Üniversitesi-EBİLTEM Müdür

48  Ganime Duygu KALAYCIOĞLU Havelsan Sistem Baş Mühendisi

49 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA YÖK YÖK Başkanı 

50  Gökhan KULAŞ TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü Müdür V.

51  Gökhan VICIL TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Müdür Yardımcısı

52  Gökhan Vargın GÖK Teknodrom Genel Müdür

53  Gülsün ERYILMAZ TÜBİTAK-UİDB Uzman

54 Prof. Dr.  Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkan

55 Dr. Harun YILMAZ TÜBİTAK Yurt Dışı Burslar Müdür V.

56 Prof. Dr. Hasan MANDAL Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı

57 Dr. Hasan PALAZ TÜBİTAK BİLGEM Başkan V.

58  Haşim GÖNÜL Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Daire Başkanı

   Sanayi Ürünleri Denetimi ve Güvenliği 

   Genel Müdürlüğü 

59  Hayati ÇETİN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Genel Müdür Yardımcısı

60  Haydar YENİGÜN Ford Otosan Genel Müdür

61 Prof. Dr.  Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Rektör 

62  Hilmi  Yavuz TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı V.

63 Prof. Dr.  Hüseyin GÖZÜBENLİ Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı

64  Hüseyin GÜLER TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve 

    Yenilik Politikaları Daire Bşk. V.

65 Prof. Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı

66  Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı
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67 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

68 Müh. Albay Hüseyin İlhan İlgililer Milli Savunma Bakanlığı-ARGE ve  Müdür 

   Teknoloji Dairesi Uluslararası ARGE Şubesi 

69  Hüseyin Rahmi ÇETİN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

70 Prof. Dr.  İbrahim DİNÇER TÜBİTAK MAM Başkan V.

71  İbrahim Mirmahmutoğulları Mir Ar-Ge A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı

72 Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Harran Üniversitesi Rektör

73  İhsaner ALKIM Vestel İcra Kurulu Üyesi & CTO

74  İlter HALİLOĞLU TÜBİTAK-UİDB Uzman

75  İnci  SİMER TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü 

76  İrfan ALOĞLU  Ford Otosan Ar-Ge Merkezi Sorumlusu

77 Prof. Dr. İskender AKKURT Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı

78 Prof. Dr İskender YILGÖR Koç Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

79 Prof. Dr. İsmail  YÜKSEK Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

80  Kamil Başaran TOFAŞ CEO

81  Kemal GÜRLÜK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Daire Başkanı 

   Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

82  Kılıç Ali TEMİZ TUSAŞ-TAİ Eğitim Müdürü

83  Köksal ÖZDEMİR Akana Genel Müdür

84  Levent ÇAKIROĞLU Arçelik Dayanıklı Tüketim Grup Başkanı

85 Dr. Levent TURHAN TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı V

86 Doç. Dr. Lokman TORUN TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Müdür Yardımcısı V.

87 Dr. M. Çetin GÜLOVALI Türkiye Bilimler Akademisi Projeler Genel Koordinatörü

88 Prof. Dr. Mahmut AKŞİT Sabancı Üniversitesi 

89 Dr. Mahmut Nedim ALPDEMİR TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN UME Müdür Yrd.

90 Doç. Dr. Masum BURAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Genel Müdür Vekili  

   Bakanlığı-TAGEM 
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91 Dr. Mecit YAMAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Danışmanı

92 Prof. Dr. Mehmet BAYINDIR Bilkent Üniversitesi-UNAM Direktör Yardımcısı

93 Prof. Dr. Mehmet KARACA İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör

94 Dr. Mehmet SEZGİN TÜBİTAK BİLGEM BTE BTE Müdür Yrd.

95  Mehmet TEZYETİŞ KOSGEB Müdür

96 Prof. Dr.  Mehmet Fevzi ÜNAL İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

97  Mesut UĞUR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı

98 Dr. Muammer KAPLAN TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı V.

99  Murat GÜRBÜZ Yurtdışı Türkler ve Akraba  Daire Başkanı

   Topluluklar Başkanlığı 

100 Doç. Dr. Murat KAHVECİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü

101 Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı

102  Murat ULUTAŞ Otokar Genel Müdür Yardımcısı-Teknik

103  Murat  GÜNGÖR TÜBİTAK BİLGEM 

104 Dr. Murat  YILDIRIM TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Uzman

105 Doç. Dr. Nezih HEKİM Okan Üniversitesi 

106  Mustafa Zuhurat ÇAYCI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Daire Başkanı

   Sanayi Genel Müdürlüğü 

107 Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

108 Yrd. Doç. Dr. Sadi VURAL Ayonix CEO

109  Nihat ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

110  O. Gürcan OZAN TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Md. V.

111  Oğuz ŞENER Aselsan Tasarım Teknolojileri Direktörü

112  Oğuz  ÖZKAN TÜBİTAK-UİDB Uzman

113 Prof. Dr.  Osman KULAK TÜBİTAK-TÜSSİDE Müdür

114  Özlem SİVRİOĞLU Netaş Ar-Ge Stratejileri ve Verimlilik Lideri
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115  Recep UZUNGİL Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Daire Başkanı 

    Bakanlığı-Bilim ve Teknoloji 

    Genel Müdürlüğü 

116 Prof. Dr. Recep Erhan ERKUT Özyeğin Üniversitesi Rektör

117 Prof. Dr. Salim ÇIRACI Bilkent Üniversitesi-UNAM Direktör

118 Prof. Dr. Semahat DEMİR İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Danışma

119 Dr. Sedat ONAY TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi   

     Başkanı

120 Dr. Selma AYAZ TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü Müdür Yardımcısı V.

121  Sema KÜÇÜKAY TÜBİTAK-UİDB Uzman

122 Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELİK Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

123 Doç. Dr. Semih ERGİNTAV TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz  Müdür Yardımcısı V.

    Bilimleri Enstitüsü 

124  Serdal ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Daire Başkanı

    Verimlilik Genel Müdürlüğü 

125 Prof. Dr. Serhan  DAĞTAŞ TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdür

126  Süfyan EMİROĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Genel Müdür

    Sanayi Genel Müdürlüğü 

127  Şehmuz IŞIN Tuna Medikal Genel Müdür

128 Prof. Dr. Şener  OKTİK Şişecam Araştırma ve Teknolojik   

    Geliştirme Başkanı 

129 Dr. Şükrü ÖZTÜRK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkan

130 Prof. Dr. Talip ALP Yalova Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

131  Tarık ŞAHİN TÜBİTAK-UİDB Uzman

132 Dr. Mustafa UYSAL Tekno Tasarım Genel Müdür

133  Timur CEYLAN Türk Telekom  Teknoloji Başkanı

134  Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU TÜBİTAK-UİDB Uzman
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135 Prof. Dr.  Ufuk YILDIZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md.

136 Prof. Dr.  Umran S.  İNAN Koç Üniversitesi Rektör 

137  Umut AZAK AB Bakanlığı Uzman Yardımcısı

138  Utku MACİT Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Daire Başkanı 

   Bakanlığı-AB ve Dış İlişkiler 

   Genel Müdürlüğü  

139  Yalçın YILMAZKAYA Kale Grubu Başkan Danışmanı  

140 Prof. Dr. Yaman ARKUN Koç Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

141  Yılmaz ŞAHİN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı

142 Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektör

143 Prof. Dr.  Yunus  ÇENGEL TÜBİTAK Başkan Danışmanı-

    Uluslararası İlişkiler

144  Yusuf ÜNGÖR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

145 Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkan

146  Zafer ALPER TAEK  Başkan

147 Dr. Zafer GEMİCİ Mir Araştırma ve Geliştirme Ar-Ge Koordinatörü

148 Dr. Zeynep ARZIMAN BÜYÜKBODUK TÜBİTAK-UİDB Uzman

149  Zübeyde  ÇAĞLAYAN Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire  

    Başkanı 

Kurultaya Dinleyici Olarak Katılan Kişiler

No Ünvan  Kurum Görev

1 Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

2 Dr.  Atilla YARDIMCI TOBB Daire Başkanı

3 Dr.  Bülent KIZILTAN Harvard/MIT 

4  Dilara  ÇAĞLAR İTÜ Öğrenci

5 Doç.Dr.  Faik ÇELİK Kocaeli Üniversitesi 
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6  Giray  BALCI İTÜ Öğrenci

7 Prof. Dr. Güner ÖZTUNA Columbia/Marmara Üniversitesi 

8 Doç.Dr.  Kevser ERTÜRK MSÜ 

9 Doç.Dr.  Levent TRABZON İTÜ 

10  Mehmet ÖZKAN Sabahattin Zaim Üniversitesi 

11  Mehmet Ali Gürkaynak İstanbul Üniversitesi Fen Bil. Enst. Md.

12  Merve ARABACI  

13  Murat  AYDIN İTÜ Enerji Enstitüsü

14  Murat  TERZİOĞLU THY Pilot

15  Mustafa İsmail ÇETİN Aktif Fuarcılık 

16 Doç.Dr.  Nail DENİZ Üsküdar Üniversitesi 

17 Prof.Dr. Nejat TUNCAY Okan Üniversitesi Dekan

18  Nur BAŞKIR FİJET Muhabir

19  Orkun  HASEKİOĞLU Türk Hava Yolları Ar-Ge Projeleri Yöneticisi

20  Özgün  ALGIN Mobilera Araştırma Direktörü

21  Salih  SÜRER Aktif Fuarcılık 

22 Yrd. Doç. Dr. Sebahattin  DEMİRKAN Suffolk Üniversitesi 

23  Şehime TEMEL Uludağ Universitesi Öğretim Elemanı

24  Şura TOPTANCI  

25  Taha HASEKİOĞLU RPI 

26 Prof. Dr. Ümit ÖZLALE TOBB Ekon. ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı

27  Yakup TÜFEKÇİ Dalgakıran Kompresör /  

   Yeditepe Üniversitesi 

28  Yakup SEZER Açık İnovasyon 
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