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Özellikle son yıllarda AR-GE çalışmaları, 2023 ve sonrası için büyük hedefleri olan ülkemizde, geçmişe
göre daha fazla önem kazandı. Yüksek teknolojiye sahip katma değerli ürün üretmeden ve bu ürünleri
de ihraç etmeden gelişmiş ülkeler arasında yer almak ve belirlenen büyük hedeflere zamanında ulaşmak mümkün görünmüyor. AR-GE ve inovasyon dediğimiz şey sadece yüksek altyapı maliyetleri gerektiren laboratuvarlar kurmak ve roket bilimini geliştirmek değil, aynı zamanda hayatımıza dokunan,
her hususta mevcudu daha da ileriye götürme çalışmalarıdır.
6-7 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlediğimiz MMG 2. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi Etkinliğinde,
bilgi ekonomisinin teknoloji ve sanayide üretime dönüşmesi gibi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve dünyanın da gündeminde olan önemli birçok konu tartışıldı. Türkiye’nin gelecek vizyonunu belirlemede,
millileştirme ve yerlileştirmede, enerjinin depolanmasından yerli otomobile, yerel kalkınmadan sağlık
konularına kadar birçok husus enine boyuna değerlendirildi ve Türkiye’nin gelecek vizyonu konuşuldu.
2023’te dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girme hedefi olan ülkemiz için, bu gibi programlar
çok önem arz etmektedir. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak bizler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu mimarlık, şehircilik, çevre, teknoloji ve sanayi gibi birçok konuyu, bu gibi organizasyonlar yaparak gündeme
getirmeye çalışıyoruz. Sivil bir inisiyatif olarak, ülkemizin kalkınmasında bir katkımızın olması için durmaksızın çaba gösteriyor ve böylece atalarımızın kanıyla her bir karışı sulanmış bu ülkeye, bu millete
olan borcumuzu bu yolla ödemeye çalışıyoruz.
Elinizdeki bu sonuç raporu, zirvede yer alan oturumlarda ele alınan konuları yazılı hale getirerek, hem
kalıcı olması, hem de zirveye katılamayan kişilerin etkinlik içeriğine ulaşımına imkân sağlaması açısından önemli bir çalışma oldu. MMG 2. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye’nin dört bir yanından
üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin Ar-Ge
birimlerini bir araya getirdi. Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber, üniversiteler ve özel sektörün de
katkılarıyla, çözüm önerilerinin ve alternatif modellerin kamuoyuyla paylaşıldığı zirvede, ülke olarak ileri
teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünlerimizin uluslararası pazarlarda da tercih edilebilir olması
için yapılması gerekenler tartışıldı.
Bu etkinliği önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirerek, yıl içerisinde de Türkiye’nin gelecek vizyonuna ışık tutacak mini zirveler şeklinde hazırlık çalışmaları yapacağız. Mini zirvelerle, bilim ve teknoloji
alanında bir konuya odaklanılarak kamu ve özel sektör işbirliği gerçekleştirilecektir. Böylece Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu hususlar ele alınarak, akademik çevrelerle özel sektör bir araya getirilerek hedef odaklı
çalışmalar yapılacaktır. Finalini ise, ulusal ve uluslararası katılımın da sağlandığı daha geniş bir organizasyonla taçlandırmayı planlıyoruz. İlgili komisyonumuz ara vermeden 3’üncü zirve ve sergi programının çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 3’cüsünü gerçekleştireceğimiz MMG 3. ArGe & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi Etkinliğimizde görüşmek ümidi ile…
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BÖLÜM 1

ZİRVEYE GENEL BAKIŞ
MMG 2. AR-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
“Bilimde dönüşüm, teknolojide atılım, sanayide üretim” mottosuyla ülkemizde yerli yeniliğin
temsilcisi “MMG 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi” yoğun katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin
gelecek vizyonunu millileştirme ve yerlileştirmede ihtiyaç duyduğu konuların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu MMG 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye’nin dört bir
yanından üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve Ar-Ge merkezlerini bir araya getirdi.
Organizasyon kapsamında; ülkemizin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten olması, Anadolu’nun dört bir yanında yatırım ve teşviklerin arttırılmasıyla ilgili devletin kararlılığı
dile getirildi, sorunlar tartışıldı ve engellerin aşılması için üretilen çözümler konuşuldu.
Zirvede 13 oturumda inovasyon ve Ar-Ge’nin liderlerinden oluşan 54 konuşmacı Türkiye’nin bilim
ve teknoloji alanındaki stratejilerini, yol haritalarını anlatırken; özel sektör, kamu ve üniversitelerden 213 kurum ve kuruluş, 500’e yakın inovatif ürün ve icat sergiledi. İki gün süren ve ülkemizin
dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmesi hedefinde önemli görev üstlenen bu önemli etkinliği yediden yetmişe 10 bini aşkın ziyaretçi takip etti.
Açılışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul
Valisi Vasip Şahin ve Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonunda öncü kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı, büyük ilgi gören MMG 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde yerli yeniliğin,
yeniliğin ticarileştirilmesinin, yenilik tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi
konusunda önemli konuşmalar yapıldı. Söz konusu engelleri aşmak için merkezi ve yerel yönetimlerle beraber, özel sektörün de katkılarıyla çözüm önerileri ve alternatif modellerin kamuoyu
ile paylaşıldığı zirvede, ülke olarak ürettiğimiz yeniliklerin ve ileri teknolojiye sahip katma değeri
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yüksek ürünlerin uluslararası pazarlarda da tercih edilebilir olması açısından, global pazarlardaki
yerlerinin arttırılması için yapılması gerekenler anlatıldı. İleri teknoloji, dijitalleşme ve hizmet kavramları ile birlikte buna uyumlu olarak imalat odaklı KOBİ’lerden, tasarım odaklı KOBİ’lere dönüşüm süreci ve bu sürecin büyük şehirlerimizin haricinde Anadolu’daki diğer şehirlerimizin yenilik
odaklı kalkınması ve yerel kalkınma ile ilgili konular gündeme geldi. Yerel kalkınma ve teknoloji
kümelenmeleri arasındaki önemli ilişkiye vurgu yapıldı. Bilgi ekonomisinde başarının en önemli
unsurunun yetişmiş insan kaynağı olduğu ve bu hususun arttırılması için de üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ileri teknoloji alanında çalışan tam zamanlı
araştırmacı sayısının son on beş yılda dört kat arttığını fakat bunun da yeterli olmadığı, daha da
arttırılması hususları gündeme taşındı. Sanayi 4.0, dijitalleşme, yeni nesil enerji ve genetik teknolojileri ile birlikte trendin mutlaka iyi okunması bu alanlarda stratejik hamlelerin yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Türkiye’nin geleceğinin dünyanın geleceğini şekillendireceği bir dönemde
Türkiye’nin bölgede ve dünyada etkinliğinin sürdürülebilmesi ve daha da güçlenmesi için inovasyonun olmazsa olmaz olduğu mesajı öne çıktı.
“Bilgi Ekonomisi” konuşmasında sanayi devriminden sonra yeni bir devrimle karşı karşıya olduğumuz ve söz konusu devrimi yakalamamızın öneminden söz edildi. Özellikle sanayi devrimini
kaçırmış bir millet olarak yeni devrimleri yakalamamız gerektiğinin önemi üzerinde duruldu. Bilginin asimetrik olarak çok değerli olduğu, bunun ekonomisinin de getirilerinin önemi ve değeri
üzerine güncel ve gelecekteki teknolojilerden örnekler verilerek konuşuldu. Bilgi ekonomisinin en
önemli girdisinin insan olduğu üzerinde durulduktan sonra ülke olarak bu alanlarda hızlı ve doğru
kararlar almanın öneminin altı çizildi. Bu yüzden de içinde bulduğumuz kurumsal çerçevenin bu
alandaki dönüşümü karşılayamayacağı için hem kurumsal alanda hem de zihinsel olarak paradigma değişimine ihtiyacımız olduğu vurgulandı.
“İklim Değişikliği ve Yeşil Teknolojiler” başlıklı konuşmada, içinde yaşadığımız dünyayı hor kullandığımız, bunun sonucunda da iklimlerin değiştiği dile getirildi. Özellikle ısıtmanın yerini, günümüzde soğutmanın aldığı hususu vurgulandı. Bu yüzden iklim değişikliğinden dolayı çevrenin
verdiği tepkilere karşılık karbon tüketiminin yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağı vurgulandı. Ayrıca binalarda enerjiyi daha etkin kullanmak adına izolasyonun ve bunun sonucunda sıfır
karbonlu binaların önemine değinildi.
“Milli Teknoloji Hamlesi” konuşmasında Osmanlı’dan bu yana gerçekleştirilen astronomi, havacılık ile ilgili çalışmalar hakkında örnekler verildi. Fakat bu çalışmaların zamanın kurumsal yapısı
tarafından ileri götürülemediğinden akamete uğradığı, bu durumun da bizlere çok ciddi etkileri
olduğu konusu üzerinde duruldu. Özellikle bu çalışmaların aksine ülkemiz için başarı örneği insansız hava aracı Bayraktar İHA’nın öyküsüne yer verildi. Bu alanda fırsat verildiğinde ülkemiz
insanının neler yapabileceği ile ilgili önemli bir örnek olduğu üzerinde duruldu. Mucitliğin hayal
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etme ile olacağı, bunun için de çocuklarımıza bu tutkunun kazandırılmasının önemine değinildi.
Bu kapsamda T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı’nın yaptığı çalışmalardan ve kazandırdığı başarılardan söz edildi.
“Teknoloji ve Yenileşme Felsefesi” konuşmasında, özellikle sanayi çağından önce teknolojinin
yerinde tecrübenin olduğu, bilginin ise bunlardan ayrı kavramlar olduğu üzerinde duruldu. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte tecrübenin yerini teknolojinin aldığı, teknoloji ile bilginin karşılıklı
olarak birbirlerini besledikleri, bu yüzden de son yüz yılda yeniliklerin ciddi bir oranda nasıl arttığı
açıklandı. İnsan ihtiyaçları ve isteklerinin artmasının yeniliklere girdi oluşturduğunun altı çizildi.
Savunma Sanayisinde “Yerli ve Milli Projeler” panelinde ASELSAN, MKE, Kale Grubu, FNSS bu
alanda yürütmüş olduğu stratejik projelerden ve iş birliklerinden söz ettiler. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı (EYDEP) ile Savunma Sanayisine
Araştırmacı Yetiştirme Pogramı (SAYP) hakkında bilgi verdi. Savunma Sanayisinde daha iyi yerlere gelebilmek için dünya ile rekabet eden, hatta dünya lideri olabilecek KOBİ’lerin yaratılması
gerektiği bu yüzden de düşük değerli imalat odaklı KOBİ’lerden tasarım odaklı KOBİ’lere geçiş
sürecinde, yapılandırmaların ve seviyenin önemine dikkat çekildi. Özellikle teknolojik hazırlık seviyelerinde orta seviye olarak adlandırılan 4-5-6 seviyelerdeki boşluğun doldurulması için bu boşluğu dolduracak yerli ekosistemle entegre yeni araştırma merkezleri, teknoloji platformları vb.
konularda çalışılması gerektiği hususlarına dikkat çekildi. Özellikle tasarım odaklı konularda ulusal
yetkinliğin arttırılması için, bu ihtisas konularına özel, eğitim seferberliği ile ilgili kısa, orta ve uzun
vadede yapılacak çalışmaların önemi hakkında konuşuldu.
“Yerli ve Milli Ulaşım Sistemleri” Paneli, TCDD’nin Demiryolu Araştırma Merkezi (DETAM) ve
milli demiryolu projelerindeki yenilikler ve ulusal vizyonumuz hakkında bilgi verilerek başladı.
DMA Yönetim Kurulu Başkanı, kendi bünyelerinde elektrikli otomobil ve yeni nesil enerji yönetim
sistemleri ile ilgili milli yaklaşımlarını anlattı. Yenilik alanında yerli olmaktan çok daha önemli Milli
Marka olmanın önemi ve gerekliliği ile ilgili hususun altı çizildi. Altınay Robot Teknoloji’leri yapay
zekanın gittikçe geliştiği ve bir çok alana girdiğini bu yüzden de yeni nesil ulaşım teknolojileri
içerisinde de yapay zekanın / otonom araçların olmazsa olmaz olduğu hususunun altı çizildi. IBB
ise bünyelerinde yürütülen akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili vizyonlarından söz etti. Sanayi Genel
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, sadece yerli üretimin yeterli olmadığını, ülke olarak tüm alanlarda yerli ürünleri benimsememiz ve desteklememizin önemini aktardı.
“Yerel Kalkınma: Teknokentler ve Sanayi Kümelenmeleri” Panelinde özellikle “devletimizin
sağlık yatırımlarının yerel kalkınma açısından önemi” konusu gündeme getirildi. İlk aşamada devlet destekli talep mekanizmasının yerel kalkınma için önemine işaret edildi. Teknopark firmalarının bu konuda desteklenmesi gerektiği, aksi durumda bu firmaların varlıklarını sürdüremediği ve

15

A R - G E ’ D E N

P R O J E Y E

yabancı ülkere göç ettiği konusu üzerinde duruldu. Özellikle son yıllarda beyin göçünün yerini
start-up firma göçünün aldığı ifade edildi. Bu aşamada dünyada örnekleri olan kümelenmenin
hem siyasi hem de ticari açıdan önemli bir araç olduğu kalkınma ajansları, ihtisas teknoparkları
ile kümelenmenin birbirini tamamladığı ifade edildi. Teknolojik ilerlemeyi esas almanın yanı sıra
yerel kalkınma için bölgelerin yaratıcı sektörlere (çiçekçilik, balıkçılık, hediyelik eşya, dokumacılık,
sağlık gereçleri vb. ) odaklanılması hususunun altı çizildi. Özellikle bu alanların oluşması için öncelikle hayal etmenin önemine dikkat çekilerek, hayali olmayanın geleceği olamayacağı belirtildi.
Bu tür sektörlerin oluşması için özellikle yerel yönetimlere ve kalkınma ajanslarına önemli görevler düştüğü ve bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesinin önemine dikkat
çekildi. Dolayısıyla bu konuda kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ile bölgelerin oda ve
borsalarının çok daha etkin kullanılması, yeni alan ve dallar üretilmesi gerektiği belirtildi.
“Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil Batarya Teknolojileri” panelinde, bütün dünyanın enerji
altyapısını değiştirmeyi hedefleyen pil teknolojilerinin geleceği konuşuldu. Ülkemizde “Enerjide
üretim tamam da, üretiğimiz enerjiden fazlasını ne yapacağız?” sorusu ile ilgili olarak enerjinin
depolaması ile ilgili modeller konuşuldu. Rüzgar ve güneş enerji sistemlerinin de depolaması ve
bunların mevzuat alt yapıları ile ilgili hususlar detaylı olarak tartışıldı. Pillerin hayatımıza girmesi
ile birlikte elektrik şebekesine etkisini ve YEKA ihaleleri ile birlikte bunların depolama sistemlerine
etkileri tartışıldı. Elektrikli araçların dünyadaki trendi, ülkemizdeki gelişimi ve gelecekteki enerji
altyapısına etkileri konuşuldu.
“Ar-Ge ve İnovasyonun Finansmanı” paneli kapsamında orta gelir tuzağından ancak katma değerli ve yenilikçi ürünlere sahip olarak kurtulabileceğimiz ve bu konuda da özel sektörün başat
rolü üstlenmesinin üzerinde duruldu. Özellikle İslam Dünyası olarak son birkaç yüz yıldır kendi içimizdeki çekişmelerden dolayı enerjimizi boşa harcadığımız ve bu durumun da bizi yenilik ekonomisinde batı medeniyetini taklit etme noktasına götürdüğü, bunu kendi medeniyet anlayışımızla
kırabilmemizin önemi üzerinde duruldu. Özellikle KOBİ ile girişimci kavramlarının karıştırıldığı belirtildi. Gelişmiş ülkelerde yeni sektörlerden yeni iş alanlarının doğduğu, bu alanların da ülkelerin
ekonomilerinde önemli yer tuttuğu belirtildi. Özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerde borsadaki şirketlerin üçte birinden fazlasının 5 – 10 yıllık yeni şirketler olduğu belirtildi. Bu yüzden de girişimciliğin desteklenmesi konusunda “Etkin Yatırımcı” konusunun önemi tartışıldı. İnovasyonda ölçek
ekonomisinin olduğu bu yüzden de özellikle girişimcilerin başarılı olabilmesi için girişimlerinde
sadece mevcut pazarımızı hedeflememeleri, bir fikirle ortaya çıktıkları zaman “Global olarak nasıl
başarılı oluruz?” sorusunu düşünmemiz gerektiği hususları üzerinde duruldu. Ayrıca ülke olarak
birçok konuya aynı anda odaklanmak yerine, bize uygun global olarak başarılı olabileceğimiz bir
kaç konu üzerine odaklanmamızın öneminden söz edildi.
TÜBİTAK TEYDEP’in yeni yapısı ve vizyonu hakkında konuşuldu. Özellikle yeni TEYDEP yapısının
yenilik çağrılarında sadelik, şeffaflık getirdiği, çağrı konularının sanayideki paydaşlarla hızlı ve or-
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tak belirleneceği bir süreç olarak tasarlandığı hususu belirtildi. Önceki TEYDEP modelinde birçok
numaralı çağrı bulunduğu, bunun yerine daha sade bir yapının getirildiği belirtildi. Ayrıca çağrılara başvuranların süreçlerini takip edilebilmesi için daha şeffaf bir yapı getirildiği üzerinde duruldu.
5G Teknolojilerin Getirdiği Yerlilik ve Yenilik Fırsatları panelinde, 5G teknolojilerin gelişi ile birlikte iletişim alanında sadece insanların değil, aynı zamanda nesnelerin iletişimini de kapsayan
paradigma değişimine vurgu yapıldı. Bu paradigma değişimi de “5G ve Ötesi” olarak adlandırıldı.
5G Baz istasyonları ile Milli Ağ Teknolojilerinin aynı çatı altına alınarak kurulan yerli teknoloji şirketimiz ULAK Haberleşme A.Ş. tanıtıldı ve gelecek vizyonu hakkında bilgi verildi. Yapay zeka teknolojileri ve 5G’nin birleşmesinden, ilerisi ile ilgili ciddi yenilik fırsatları doğduğunu, bu alanda ülke
olarak zaman kaybetmeden aksiyon alınmasının öneminden söz edildi. İletişimin hızlandığı, fiziksel sistemlerle sanal sistemlerin birleştiği çağda siber güvenliğin önemi üzerinde duruldu. Akıllı
şehirlerde tüm bu teknolojilerin olacağı, bu yüzden de İstanbul gibi bir şehirde bu teknolojilerin
uygulamaya girmesinin global pazarlarda referans olması açısından önemine değinildi. Ayrıca
TÜBİTAK-BILGEM, 5G teknolojilerinin ötesinde olabilecek giga-hertz haberleşmenin bir sonraki
aşamasında kullanılacak tera-hertz teknolojileri ile ilgili çalışmalardan ve geliştirdikleri teknolojilerden söz etti. Bu kapsamda BTK’nın öncülük ettiği 5G Forumu ve 5G Vadisi’nden de söz edilip
özel sektörün ve STK’ların bu yapı içerisinde olmasının önemi üzerine duruldu.
Sivil Havacılık panelinde ise “1930’lu yıllarda yeni savaştan çıktığımız, ara – hafif – yan – ağır sanayinin olmadığı dönemlerde bile Nuri Demirağlar’la dünya ile rekabet edebilecek fakat o zamananlarda çeşitli sebeplerden dolayı sürdüremediğimiz bir havacılık sanayimiz vardı. Bundan 50
yıl sonra aynı topraklardan yine benzer bir yerli ve milli havacılık sektörünün tohumları atılmaya
başlandığından söz edildi. Özellikle Turkish Technic bünyesinde yapılan yerlileştirme çalışmalarının bu alanda örnek bir model olabileceği üzerinde duruldu. Bu alanda yerlileştirme çalışmaları yapan şirketlerin başarı öykülerine yer verildi. Bu kapsamda uçak ile ilgili olarak koltuktan, iç
döşemeye, cama, bataryadan boyaya ve mekanik aksama dair birçok yerli ürünün başarı öyküsü anlatıldı. Özellikle bu ürünlerin sadece yerli ihtiyaçları gidermediği ciddi bir ihraç potansiyeli
oluşturduğu üzerinde duruldu. Ayrıca ürünlerin yurt dışına satılabilmesi için de sertifikasyonda
öz yeterliliğin önemi vurgulandı. Son 3 – 5 yıllık çalışmaların, bu alanda ülkemizde ciddi bir potansiyelin olduğunu, inandığımız ve hayal ettiğimizde önümüzde hiçbir engelin duramayacağını
gösterdiği ifade edildi.
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ZİRVEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUŞMALAR VE
PANELLER İLE İLGİLİ MAKALELER
OSMAN BALTA
MMG GENEL BAŞKANI
AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI
1996 yılında resmi kuruluşunu tamamlayan MMG, Türkiye’ye yayılı 21 ilde teşkilatlanması olan, 4
binin üzerinde kayıtlı üyesi ile 20 yılı aşkın süredir ülkemizde birçok hizmete imza atmış önemli
bir sivil toplum kuruluşudur. Yıl içerisinde yaptığı önemli etkinliklerden birisi olan MMG 2. Ar-Ge
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi programında sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan çok mutluyuz,
bundan dolayı Cenabı Hakka sonsuz şükürler olsun.
Türkiye’nin orta gelir düzeyini aşması için, yüksek teknolojili üretime yönelmesi gerektiği son yıllarda çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlar inovatif çalışmaları özendirecek yarışmalar düzenliyor, Devletimiz bu çalışmaları teşvik edici mekanizmalar
kuruyor. Bütün bu girişimlere, çabalara karşın yüksek teknolojili ürünlerin genel sanayi üretimi ve
ihracatımız içerisindeki payı istenilen oranda ve hızda artmıyor. Çeşitli platformlarda dile getirildiği üzere, geliştirilen inovatif ürünlerin, ortaya konulan icatların sanayi ürününe dönüşmesi aşamasında aksamalar meydana geliyor. İnovasyonu ticarileştirememek en büyük sorunlarımızdan
birisi. MMG 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ni planlarken bu soruna çözüm bulmayı önceliklerimiz arasına koyduk ve icat ile ticari ürün arasındaki eksik halkaları bulmayı, bu zirvede zinciri
tamamlamayı hedefledik. MMG olarak amacımız sadece zirve düzenlemek değil, zirvede konuşulan hususlarla ilgili çözümlerin ve alternatif modellerin zirveden sonrada sektör temsilcileriyle bir
araya gelerek hayata geçirilmesi hususunda somut uygulama adımlarının oluşturulmasına katkı
sağlamak olacaktır. Bu sene ikincisini düzenliyor olduğumuz zirve ve sergide yerli yeniliğin, yeni-
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liğin ticarileştirilmesinin, yenilik tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engelleri tartışacağız. Söz konusu engelleri aşmak için hem merkezi yönetim ve yerel yönetimler, hem de özel sektörle birlikte
çözüm önerilerini ve alternatif modelleri konuşacağız. Özellikle ülke olarak yaptığımız yeniliklerin,
ileri teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünlerin uluslararası pazarlarda da boy göstermesi
açısından, global pazarlara açılmada bariyer olan sertifikasyon konusunda öz yeterliliğimizle ilgili
olarak sivil insiyatifi de bu vesileyle başlatmayı hedefliyoruz.
Bilindiği üzere ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi bulunmaktadır. Belirlenen
Üniversite-Sanayi
bu hedeflere ulaşmamız, kamunun ve özel sektörün küresel
İş Birliğinin
rekabete tam anlamıyla hazır olması ve bilgi ekonomisini en
Güçlendirilmesi
iyi şekilde değerlendirmesine bağlıdır. Ülkemiz özellikle son
Yüksek Teknoloji
yıllarda sergilediği performansı ile ekonomik olarak önemli
bir aşamada bulunmaktadır. Geldiğimiz bu kritik aşamada
Tabanlı Kalkınmamızın
bilgi ekonomisini merkeze alarak teknolojiyi sadece kullaOlmazsa Olmazıdır.
nan değil aynı zamanda üreten bir ülke olarak, yeni kalkınma
hamlesiyle birlikte, sanayide yüksek teknolojiye hızla geçme
mecburiyetimiz bulunmaktadır. Hali hazırda ürettiğimiz ürünlerin sadece %3,5’i ve ihraç ettiğimiz
ürünlerin ise % 3,7’si yüksek teknoloji ürünü. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran %20 ve üstünde. Ülke
olarak bizim de mutlaka yüksek teknolojili ürün üretmemiz ve buna bağlı ihracatımızı artırmamız
gerekiyor.
Bugün Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına, stratejilerine baktığımızda kurumlar arası iş
birliğine verilen önem daha ileri düzeydedir. Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği eskiye nazaran daha iyi konumdadır. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları çok katılımlı ortamlarda belirlenmektedir ve bu da beraberinde ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretmemizi ve bütün tarafların bu politikaları sahiplenmesini sağlamaktadır. Ülkemizde son
yıllarda Ar-Ge çalışmalarına yönelik önemli teşvikler uygulamaya konuldu. 01 Mart 2016 tarihinde
yürürlüğe giren Ar-Ge reform paketi, teknoloji geliştirme bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin
kalkınması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ar-Ge reform paketinin öznesinde özel sektör
yer almaktadır ve üniversite destekli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, ürünün markalaşması ve
ticarileşmesi sürecine önemli destek vermektedir. Bu gibi olumlu gelişmeleri ülke olarak kamu,
üniversite, sanayi, özel sektör iş birliğinin daha da ileri seviyelere taşımak için fırsat bilmemiz
gerekiyor. Bilgi ekonomisini merkeze alan ve bilginin kaynağı üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, yüksek teknoloji tabanlı kalkınmamızın olmazsa olmazıdır.
Bu zirvede konuşmacılar KOBİ’lere yer verecekler. Bilindiği üzere ülkemizde ihracatın yaklaşık
%60’ı KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir ve en yüksek iş gücü de yine onlar tarafından
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sağlanmaktadır. Buna karşın KOBİ’lerin gerçekleştirdiği ihracatta yüksek teknoloji ürünlerin payı %2,5-2,7 civarındadır.
Ne yazık ki bu çok düşük bir orandır. KOBİ’lerin önemli bir kısmı yan sanayi olarak hizmet vermektedir. Ülkemizde orta ve
uzun vadede yüksek teknoloji üretimi konularının değişmesi
ile birlikte buna uyumlu KOBİ’lerin değişim ve dönüşümleri
gündeme gelecektir. KOBİ’lerin buna hazır olmaları ne şekilde olacaktır, bütün bu konular konuşmacılarımız tarafından
gündeme getirilecektir. Huzurlarınızda bütün konuşmacılarımıza ve panelistlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

“Yüksek Teknoloji
Üretimi Konularının
Değişmesi İle Birlikte
Buna Uyumlu
Kobi’lerin Değişim
Ve Dönüşümleri
Gündeme Gelecektir”

“Başarının Merkezindeki En Önemli Olan Unsur Yetişmiş İnsandır”
Bu zirveyi ve sergiyi özellikle üniversitelerimizde okuyan gençlerimiz izleyecekler. Ülke olarak ArGe ve İnovasyonla ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürün üretebilmemiz için öncelikle bütün bunları gerçekleştirecek iyi eğitim almış, yetenekli, deneyimli insanlara ihtiyaç var. Bütün altyapı, stratejiler ve diğer etkenler eksiksiz olarak hazır olsa bile başarının merkezindeki en önemli
unsur yetişmiş insandır. Büyük işlerin altında her zaman büyük beyinler vardır. Yüksek teknolojili
ürünler için öncelikle yatırımımızı beyinlere yapmamız gerekiyor. İşletmelerin teknolojik ürün üretebilmeleri için çalıştırdıkları personelin 1/30 oranında bu gibi eğitim almış insanlara ihtiyacı var.
Bu insanların yetişmesinde üniversitelerimiz ve sanayinin yanında, bu gibi platformlardaki etkinlikleri takip etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu zirve ve sergiye destek olan, himaye eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı; ayrıca yine katkı ve desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği,
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, TÜBİTAK, DEİK, MÜSİAD, TOKİ ve Üniversitelerimiz,
Teknoparklar, Kalkınma Ajansları, AR-GE Merkezleri ve Sergi’de yer alan bütün özel sektör şirketlerimize, kamu kuruluşlarımıza ve onların çok değerli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Organizasyonda desteklerini esirgemeyen başta ana sponsorlarımız olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür ederiz.
İki gün sürecek bu önemli etkinliğin kurumlarımıza, şirketlerimize, üniversitelerimize, izleyicilere
ve nihayetinde ülkemize maksimum fayda sağlamasına vesile olmasını temenni ederken, katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum, sağ olun var olun...
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BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ
Türkiye’nin içinde bulunduğu ve Cumhuriyetin 100.
yılına yaklaştığımız şu süreçte dünyanın en önemli,
en güçlü ülkelerinden birisi olma çabasında nerede
bulunuyoruz, karşı karşıya olduğumuz temel problemler nelerdir ve bunları aşmak için neler yapmamız
gerekiyor? Bugün bu konuları ele alıp biraz hasbihal
yapacağız.
Bu sorulara cevap verebilmek için öncelikle dünyada
bilimin rolünün ele alınması gerekiyor. Dünyada bugün
toplum hayatında ekonomik refah açısından, milli güvenlik açısından, kalkınma açısından, her yönüyle bilim
ve teknolojinin çok belirleyici ve kritik bir rolü var. Tarihe baktığımızda da bilimde önde olanların her açıdan
önde olduklarını görmekteyiz. Bu durum, dün olduğu
kadar bugün de bir vakıadır. Bugün dünyanın en güçlü ülkelerinin, doğal kaynakları en fazla olanlar, en çok
petrole, altın ya da bor madenine sahip olanlar değil bilimde en ileri olanlar olduğunu görüyoruz.
Sonra bilgi ekonomisine geçmiş olan, yani bilimin bu
belirleyici rolünü idrak etmiş ve bilimi en öncelikli konu
haline getirip devlet hayatında, toplum hayatında, ekonomik hayatta bunun gereği olan dönüşümleri yapmış
olan ülkelerin temel özelliklerini incelemeliyiz ki onlardan
ders alalım ve biz de onların yaşadığı tecrübeden faydalanarak kendi tecrübemizi inşa edelim.
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MMG 2. ARGE İNOVASYON ZİRVESİ
KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI
BAŞDANIŞMANI SN. PROF. DR. DAVUT
KAVRANOĞLU TARAFINDAN 6 EYLÜL
2017 TARHİNDE YAPILAN “BİLGİ
EKONOMİSİNE GEÇİŞ: BİLİM, SANAYİ,
TEKNOLOJİ, YENİLİK VE EĞİTİM
POLİTİKALARI” KONULU SUNUM
“Kardeşlerim, saygıdeğer hocalarım;
bakınız ilim adamı, ilim namusundan,
fikir namusundan bedeli ne olursa
olsun taviz vermeyen insandır; çok açık,
net söylüyorum. Ben bir siyasetçiyim,
eğer biz bile kalkıp da ilme ters bir şeyi
istiyorsak ilim adamının şunu söylemesi
en önemli görevidir: ‘Öyle değil böyledir’
demesi lazım, bunun aslı budur. El pençe
divan durup, ‘Ferman buyurdunuz
efendim’ dememesi gerekir.”
Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
25 Ağustos 2013 tarihinde RETÜ
Geliştirme Vakfı Meclisi toplantısında
yapılan konuşma – Rize
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Daha sonra Türkiye’deki mevcut bilim ve teknoloji yapısının tahlil edilmesi, bu yapıda ne gibi problemlerin olduğunun ve bunları ıslah etmek için nelerin elzem olduğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu mevcut yapıda üniversiteler var, TÜBİTAK var, savunma sanayinin şirketleri var, araştırma
merkezleri var. Ancak tüm bunlar, hasbelkader oluşmuş, yani bir şekilde tarihin, rüzgârın önünde
sürüklenen rüzgar gibi bir yere gelmiş olan bir görünüm arzetmektedir. Yani meseleye yukarıdan
bakan ve büyük resmi gören bir üst aklın sistematik olarak inşa ettiği bir yapı değil, herkesin farklı
zamanlarda iyi niyetle olsa bile gelişigüzel bir şekilde yaptığı değişiklikler ve ilavelerle oluşmuş
bir yapı var.
Tüm bunları ele aldıktan sonra ise Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçmesi için yapması gereken
minimum sistem değişikliklerinin neler olduğu üzerinde duracağız.
Şimdi bilimin günümüz dünyasındaki kritik önemini ortaya koymak üzere önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi ve köklü değişikliklere yol açması öngörülen bazı bilimsel çalışmalara değinelim.
Uzun süreli enerji depolamasını mümkün kılan bir teknik ya da pil teknoloji geliştirildiği takdirde
bu durum hâlihazırda kullandığımız cep telefonu gibi teknolojilerde ve diğer cihazlarda nasıl bir
sıçramaya ve değişime neden olur?
Kanser, MS, ALS gibi birçok amansız hastalık var, öyle bir aşı geliştirilse ki bu hastalıklar hiç ortaya
çıkmasa veya çıktığı zaman tedavi edilebilse?
Suç mahallinde bir şüphelinin bir damla kanını bulduğunuzda o şüphelinin eşkâlini kanın incelenmesiyle elde edebilseniz.
Düşününüz ki yüzbinlerce, milyonlarca askere sahip olmak yerine çok iyi bir teknik donanımla ve
çok güçlü bir teknolojiyle, o teknolojileri kullanan çok akıllı, iyi yetişmiş, az sayıda insanla siz dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olabiliyorsunuz.
Veya düşünelim ki bir çocuk daha doğmadan önce annesinin karnındayken ondan alınacak bir
numuneyle o çocuğun doğduğunda ve hayatı boyunca yakalanabileceği hastalıkları şimdiden
tespit edip doğduğunda o hastalıkları, o zayıflıklarını giderecek tedavileri uygulayacak yöntemler
geliştirilse nasıl olur?
Düşünelim ki kuantum bilgisayarları gerçek oldu ve şimdi binlerce yılda kırılamayacak denilen
şifreler birkaç saniyede çözülebilir hale geldi. Bunun dünyadaki bankacılık sistemine, güvenli haberleşme sistemlerine etkileri acaba ne olur? Dünyada elektronik güvenlik dediğimiz konu ne
hale gelir ve bu konuda ne yapmak lazımdır?
Düşünelim ki bilimdeki gelişmelerle oda sıcaklığında süper iletkenlik mümkün hale gelsin, bu ne
gibi teknolojik depremlere sebep olur?
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Düşünelim ki çok yüksek hızla çalışan, çok düşük maliyetli, çok düşük fiziksel bir hacimde milyarlarca defa okunabilip yazılabilen universal memory hayali gerçek oldu, bunun ne gibi muazzam
etkileri olur acaba bizim bilgisayar dediğimiz mefhumda. Bu olduğu zaman işte bilgisayar dediğimiz şey ve dolayısıyla dünya yeniden tanımlanacak.
İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer silah yapmak için geliştirilen teknoloji, daha sonra 1950’lerden itibaren başlayarak nükleer güç santralleri teknolojisinin de temelini oluşturdu. Yani nükleer
bomba teknolojisi nükleer reaktör teknolojisine dönüştürüldü ve bugün dünya elektrik tüketiminin yüzde 10’u nükleer santrallere dayalı olarak karşılanıyor. Nükleer silahtan çok daha güçlü olan
başka bir teknoloji daha var. 1950’lerin başında hidrojen bombası geliştirildi, hidrojen bombası,
atom bombası dediğimiz şeyin tersi bir şekilde çalışıyor. Atom bombasında bir atomu parçalıyorsunuz, ortaya çok miktarda enerji çıkıyor ve bu enerjiyle suyu ısıtıp oradan bir tribünü döndürüp
elektrik üretiyorsunuz. Hidrojen bombasında ise iki tane hidrojen izotopunu çok yüksek basınç ve
sıcaklık altında birleştiriyorsunuz ve ortaya bir helyum atomu çıkıyor. Bu proses sırasında da çok
büyük miktarda enerji açığa çıkıyor ve burada atom bombasındaki nükleer kirlilikle karşılaştırılmayacak kadar az bir nükleer kirlilik oluyor. Ama bu füzyonun elektrik enerjisi üretimi için hayata
geçirilmesi henüz başarılamadı. Bununla ilgili dünyanın farklı birçok yerlerinde çalışmalar devam
ediyor. İşte bu olduğu zaman dünyada denklem değişecek.
Peki, füzyon enerjisinden elektrik üretiminin mümkün kılacak bir füzyon reaktörü yapmak mümkün müdür? Tabii ki mümkün, çünkü milyarlarca yıldan beri güneş bütün güneş sistemini, bizleri
füzyonla besliyor, enerjimizi bize füzyonla sağlıyor, dolayısıyla bu fiziksel olarak var. Bombası yapıldı, yani bir patlama yapılabiliyor ama bunu kontrollü olarak gerçekleştirip buradan enerji elde
etmeyi henüz insanlık başaramadı. Bu olduğu zaman işte sıfır karbon emisyonu, nükleer kirlilik
yok, sonsuz ve bedava olan hammadde hidrojen tabiatta her yerde var. İşte bu olduğunda dünyada petrol, doğalgaz gibi alışageldiğimiz kömür ve diğer bütün enerji kaynakları önemini kaybedecek ve dünyada bütün sosyoekonomik dengeler değişecek.
Kısacası, özellikle 1990’lardan sonra ve günümüzde gittikçe artan oranda bilim her şeyde belirleyici; ekonomide, savunmada, sağlıkta, aklınıza ne geliyorsa bilim artık en belirleyici unsur haline
geldi. Verdiğimiz örneklere bulut bilişim, bitcoin, yapay zekâ, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, beyin araştırmaları, biyomalzemeler, insansız hava araçları ve yeni savaş teknolojileri gibi
binlerce konuyu eklemek mümkün.
Şimdi böyle teknolojileri, bilimde bu kadar ilerlemeyi bunları yapan ülkeler nasıl sağladılar acaba?
Onlar bizden çok daha mı akıllı insanlar, yani onların iki tane beyinleri mi var? Bizimkinden daha
mı büyük beyinleri? Bizden farklı insanlar mı onlar? Hayır. Bizim çoğu insanımız en az onlar kadar
zekidir, akıllıdır. Peki nedir aradaki fark? Aradaki fark sistem farkıdır! Yani bu işleri yapmak için bu
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işleri yapmaya imkan sağlayan bir sistem kurmak gerekiyor. Yani daha akıllı insanla, daha cesur
insanla değil sistemle yapacaksınız. Öyle bir sistem kuracaksınız ki bu işler o sistem tarafından
üretilecek. Aksi halde mümkün değil. Yeni dünyada zenginliğin kaynağı bilgi ve bilim olup onun
teknolojiye ve ürüne dönüştürülmesi önemlidir. İşte zenginliğin kaynağının doğal kaynaklar değil
de bilim ve teknolojideki ilerlemelerin olduğu ekonomiye bilgi ekonomisi diyoruz. 2016 itibariyle
dünyadaki 20 büyük ekonomi arasında ABD 18,5 trilyon dolarla dünyanın en büyük ekonomisine
sahip, Çin ikinci sırada yer alıyor. Biz 2023 yılında 10. olmak istiyoruz, Kanada 10’unculuğu 1,5 trilyon dolar gayrisafi milli hasılayla bugün itibariyle muhafaza ediyor. Biz ise 736-800 milyar dolar
seviyesindeyiz. Demek ki bizim bir şeyler yapıp bu önümüzdeki kısa sürede buraya ulaşmamız
lazım, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef bu.
Dünyanın en iyi 10 üniversitesine baktığımızda bunların ABD, İngiltere, İsviçre gibi ülkelerde olduğunu görüyoruz. Dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında hangi ülkenin kaç üniversitesi
var diye baktığımızda, ABD’nin 63 İngiltere’nin 34, Almanya’nın 20 tane olduğunu görüyoruz.
Maalesef bir tane Türk üniversitesi yok, bir tane Müslüman ülke üniversitesi de yok. Baktığımızda
dünyanın en iyi üniversitelerinin, bilgi ekonomisine geçmiş, yüksek teknoloji üretme kabiliyetine
sahip ve en inovatif ülkelerin bulunması sizce bir tesadüf mü? Bilimin gelişeceği üniversite sistemine sahip olmazsanız, maalesef en güçlü ekonomilere de sahip olamıyorsunuz.
Peki, bu ülkelerin ortak özellikleri nelerdir? Yani bilim teknoloji ekosistemleri nasıl bunların? Bunlar ne yapmışlar da biz yapamamışız acaba, bunlara bakmak gerekiyor, aklın gereği bu. Dünyanın
en güçlü ekonomilerinin istisnasız ortak özelliği bilgi ekonomisine geçmiş olmaları. Ucuz işçilik,
ucuz enerji, ucuz hammadde öne çıkan unsurlar değil; bilim, teknoloji ve bilgi baskın unsur. İşte
baktığımız zaman yine bunların çok iyi bir üniversite sistemi var, çok iyi bir insan kaynakları ve
eğitim stratejileri var, gelişmiş bilgi ve iletişim sektörüne sahipler, bilim ve teknoloji politikasını
siyasi irade belirliyor bürokrasi değil, yani sonunda gidip halka hesabını verenler belirliyor. Üniversiteler ve reel ekonomi iç-içe, birlikte bir saat gibi çalışıyorlar. Özel sektör ve girişimciliğin önü
açık. Devlete ait şirketler, devletin kurumları özel sektörle haksız rekabet yapmıyor, bu çok önemli.
Özel sektör herhangi bir elektronik, mekanik, uçak bir şey geliştirebiliyorsa devletin ondan çekilmesi lazım, iş vererek girişimciliği desteklemesi lazım; bu işin esası bu. Devlet ne yapacak? Devlet
hakem rolünde olacak ve destekleyecek.
Bu ülkelerdeki genel bilim teknoloji yapısına baktığımızda en üstte devletin başkanı veya başbakan yer alıyor. Bir bilim teknoloji politikaları otoritesi var, bakanlıklar üstü bir otorite. Yani şu demek bu: Bilim teknoloji politikalarının takibi açısından bakanlıklar üstü, yoksa bakanlıkların kendi
görevi açısından değil, bu yanlış anlaşılmasın. Yani burası bir şey dediği zaman, bunu devletin en
üst yöneticisi diyor, onun adına takip ediyor politikaların uygulamasını. Tabii burası asla icraat
yapmıyor, yani buranın herhangi bir yatırım yapması veya para harcaması mümkün değil. İşte
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GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ BİLİM VE TEKNOLOJİ YAPILANMASI
EN ÜST DÜZEY DEVLET YÖNETİCİSİ
(DEVLET BAŞKANI VEYA BAŞBAKAN)

ABD
JAPONYA
ALMANYA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
POLİTİKALARI
İCRA KURULU

BİLİM VE TEKNOLOJİ
POLİTİKALARI OTORİTESİ
(Bakanlıklar Üstü Otorite)

DANIŞMA KURULU

İNGİLTERE
BAKANLIKLAR / KURUMLAR

AVUSTURALYA
G. KORE

ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ

ÜNİVERSİTELER

SİNGAPUR
SANAYİ VE REEL SEKTÖR

İSVİÇRE

herkes ona göre hiza alıyor. Aksi halde bir bakan geliyor bir öncekinin başlattığını değiştiriyor,
ondan sonra gelen de bununkini değiştiriyor.
Baktığımızda ABD’de bilim teknoloji politikaları herhangi bir kuruma, bakanlığa vesaire bırakılmamış, devletin en üst organında Amerikan başkanına bağlı olarak bilim teknoloji politikaları geliştirme ofisi var. Yani ABD’de hangi konuların öncelikli olduğu, hangi konulara daha çok yatırım
yapılacağı, nereye paranın harcanıp neye harcanmayacağı Amerikan Başkanının doğrudan kendisine bağlı olarak karar veriliyor ve ondan sonra ülkedeki herkes buna göre hiza alıyor. Yani hiza
alıyor demek şudur: Amerika diyor ki, ben mesela önümüzdeki 10 yılda beyin araştırmalarına 6
milyar dolar devlet olarak destek vereceğim. Bu konuda güzel araştırma projesi olanlar getirsinler
onları destekleyeceğim. Onun haricinde başka konularda olanlar normal araştırma fonlarından ne
alabiliyorlarsa alsınlar, ama bu konuda araştırma yapanları ben özellikle destekleyeceğim. Yani
havuç yöntemiyle yapılıyor bu, tabii ki gerektiğinde sopa yöntemi de kullanılıyor, yani yanlış şey
yapılmasına müsaade edilmiyor.
Baktığımızda hepsinde bilim teknoloji politikaların geliştirilmesi bakanlıklar üstü bir seviyede ve
devletin başında kim varsa ona bağlı olarak yapılıyor. Her bakanlığın, her kurumun kendine göre,
değişen bakana göre, değişen müsteşara göre ayrı bir bilim politikası olmuyor. Yani esaslı ve uzun
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MEVCUT BİLİM VE TEKNOLOJİ SİSTEMİ AKIŞ DİYARGAMI

•
•
•
•

Bilgi ve teknoloji politikalarının belirlendiği ve yütürldüğü hiyerarşik bir sistem yok
Siyasi iradenin bilim ve teknoloji politikalarına mekanizma yok
Kurumlar arasında bir görev paylaşımı ve koordinasyon yok
Araştırma ve geliştirmeye harcanan kamu kaynaklarının sonuçta ekonomik faydaya dönüşmesinin
sağlayacak mekanizmalar yok
• Verimsizlik, mükerrerlik ve denetimsizlik var
• Bilim tamamen ihmal edilmiş, sadece ürün geiliştirmeye ağırlık verilmiş
Sonuç: Yetersizlik başarı, kaynak israfı, refah eksikliği, savunma ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılık

yıllar ısrarla takip edilmesi gereken ve devlet politikası haline gelmiş temel bilim teknoloji politikalarıdır bunlar.
Türkiye’nin bilim teknoloji ekosisteminin mevcut durumu nedir, şimdi buna bir bakalım. Türkiye’deki bilim teknoloji ekosisteminin durumu şekilde görüldüğü gibi. Bu şekil karikatür olsun diye
çizilmedi, gerçekten bu okların her birisi var, her birisinin bir manası var yani rastgele, komik olsun
diye yapmadık. Türkiye’deki bilim teknoloji ekosisteminin durumu bu. Neden? Çünkü zaman içinde her yeni gelen iyi niyetle de olsa birtakım gelişigüzel değişiklikler ve ilaveler yaptı ve ortaya
böyle bir yapı çıktı. Siz böyle bir sistemin içerisinde yolunuzu kaybedersiniz zaten bırakın iyi bir
şey yapmayı, 20 milyar lira Ar-Ge’ye harcıyoruz. İsterseniz 80 milyar harcayalım, bu sistemden
hiçbir kayda değer netice elde edemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bunun getirdiği sonuç şu: hiyerarşik bir yapı yok, siyasi iradenin bilim teknoloji politikalarını belirleyeceği ve takip edeceği
bir mekanizması yok, kurumlar arası görev paylaşımı ve koordinasyon yok, her bakanlık kendi
hükümranlık alanına kimseyi dokundurmaz. Bu böyle gelmiş böyle gitmektedir. Araştırma-Geliştirmeye harcanan kamu kaynaklarının sonuçta ekonomik faydaya dönüşmesini sağlayan mekanizmalar yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bunları ortaya koymak ve ne yapılması
gerektiğini söylemek bilim insanlarının bir namus vazifesidir, biz bunu yapıyoruz şu anda, yani
bunları söylememiz lazım.
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Tabii ki biz 10 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük ilerlemeler kat ettik ancak 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için vites büyütmemiz lazım, işte bu bilgi ekonomisine geçiştir. Yani yapmamız gereken şey, bilime dayalı ve daha yüksek katma değerli işler yapacak bir
sisteme geçmektir. 2023 hedeflerimize bakarsak; 500 milyar dolar ihracat yapacağız, bugün 150
milyar dolardayız, 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılamız olacak, bugün 800 milyar dolar seviyesindeyiz. 300 bin tam zamanlı araştırmacımız olacak, bugün 120 bin civarındayız ve kişi başına
milli gelirimiz 25.000 dolar olacak, bugün 11.000 dolar seviyesinde, işte gayri safi milli hasılanın
yüzde 3’ünü yani 2 trilyonun yüzde 3’ünü, 60 milyar doları Ar-Ge’ye harcayacağız diyoruz. Bu
hedeflere ulaşabilmek için, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte olduğu gibi bir sistem değişikliği
yapmamız ve bilim teknoloji sistemimizi köklü bir şekilde yeniden yapılandırmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ülkemizin önünü tıkayan çok önemli bir engeli ortadan kaldırdığımız gibi bilgi ekonomisine geçişimizi sağlayacak bir bilim teknoloji ekosistemi kurarak da
ülkemizin önünü açmış olacağız.
Aralarına katılmak istediğimiz dünyanın en gelişmiş kalkınmış 10 ekonomisinin yaptıkları ortak
şeyler nelerdir? Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu ülkelerde bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi bakanlıklar üstü bir yapıyla ve en üst düzeyde sahiplenerek yapılıyor.
Sadece kendi vatandaşlarıyla değil dünyanın neresinde akıllı bir insan varsa onu oraya çekerek
yapıyorlar. Dünyada nerede akıllı insan varsa onları ülkemize gelmeye teşvik edecek bir ekosistem
kuracağız. Amerika’nın, Avrupalıların da yaptığı bu.
Kuvvetlerin ayrılığı prensibi çok önemli. Bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, bu belirlenen
politikalar çerçevesinde Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve Araştırma-Geliştirme
yapmak faaliyetleri asla aynı kurum altında olamaz, olmaması lazım, bugün TÜBİTAK’ta olduğu gibi. TÜBİTAK bunların hepsini yapıyor. TÜBİTAK’ın kurulduğu zamanlarda belki doğruydu;
ancak, 1963 yılında o zaman için doğru olan bugün yanlış, bizim mutlaka bu ayrımı yapmamız
gerekiyor. Devlet memurları politika belirlemek, Araştırma-Geliştirme yapmak ve üretim yapmak
ile asla uğraşmamalı. Gelişmiş ülkelerin bütün üniversite ve bilim ekosistemini içeren, politikaları
hayata geçiren güzel bir sistemleri var.
Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç ay önce bizlerden nasıl bir sisteme geçilmesi gerektiği konusunda kanun çalışması yapmamızı istedi, biz de o çalışmayı yaptık. Bu çalışma belirli bir olgunluğa erişti, sivil toplum kuruluşları ile paylaştık, sizlerle de paylaşmak istiyorum, sizlerin öneri ve
eleştirilerinizi de almak istiyoruz. Devletin en üst yöneticisi Cumhurbaşkanımız, dolayısıyla bizim
sistemimizde de böyle oluyor. İşte bir İcra Kurulu oluşturuyoruz politikaları belirlemek için, Cumhurbaşkanının Başkanlığında 7 tane Bakandan oluşan bir İcra Kurulu gelen politika önerilerini karar haline getiriyor ve bunlar devlet politikası haline geliyor. BTYK politika önerileri geliştiriyor ve
İcra Kurulu’nun sekretaryasını yürütüyor. TÜBİDES Araştırma-Geliştirmeyi fonluyor, kendisi asla
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araştırma yapmıyor, politika da belirlemiyor, yukarıda belirlenen politikalar doğrultusunda Araştırma-Geliştirme fonlaması yapıyor. TÜBİTAK bünyesinde ise Araştırma-Geliştirme yapan devlete
ait araştırma merkezleri ve laboratuvarlar var ama bunlar yazılım yapan falan değil, mesela füzyon araştırması gibi sadece devlet tarafından yapılabilecek araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütüyor. Füzyon konusunda araştırmayı özel sektörden bekleyemezsiniz, bunu devletin yapması
lazım veya kriptoloji konusunda araştırma yapmak, bunu yine devletin araştırma merkezlerinin
yapması lazım, ya da genetik konusunda. Yani özel sektörün henüz yapmadığı, yapmaması gereken konularda devletin araştırma merkezleri olması lazım. Ama özel sektörün yapabildiği bütün
konulardan devletin çekilmesi lazım, özel sektörü desteklemesi lazım. Bir de bizim de artık NASA
gibi bir kuruma ihtiyacımız var, Uzay ve Havacılık Ajansı (TUHA) diye.
Özetleyecek olursak; bizim gelişmemiz, kalkınmamız için gereken şey daha çok para değil. Allah’a
şükür bizim son 15 yılda hiçbir işimiz para yokluğundan dolayı aksamadı. Bizim problemimiz para
ayrılarak çözülecek bir problem değil, bir sistem problemi. Gelişmiş ülkelerde onların insanları
bizden daha zeki ve akıllı değil, sistemleri daha doğru olduğundan başarılı oluyorlar, bir an önce
öngörülen sistem değişikliğinin yapılması Türkiye’nin arzu ettiğimiz hedefi yakalaması için şarttır.
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SELÇUK BAYRAKTAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI (T3) VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE
BAYKAR A.Ş. TEKNİK MÜDÜRÜ

SELÇUK BAYRAKTAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI (T3) VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE
BAYKAR A.Ş. TEKNİK MÜDÜRÜ
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Tarihte önemli başarı yakaladığımız şâhî toplarıyla karanlık bir devri kapatıp yeni bir dönemi açarken, hem mana hem dünya âleminde yeni bir devri dünyanın gündemine getirmiş olduk. Geçmişten günümüze teknolojik gelişim sürecimizde yaptığımız hatalar ne ise bunlarla yüzleşip ne tür
hatalar yaptığımızı iyice analiz etmeliyiz. Yine aynı şekilde akıllı şehirler ve uzay teknolojilerindeki
gelişmelere baktığımızda Türkiye yakın geçmişteki tecrübelerinden elde ettiği fırsatları kaybetmemiş olsaydı bugün dünyada belki üç ülkeden birisi olacaktı. Takuyiddin’in, Hazarfen Ahmet Çelebi’nin, Nuri Demirağ’ın Vecihi Hürkuş’un yaptığı çalışmaların önü kesilmeseydi teknoloji alanında
bugün daha farklı yerde olacaktık. Bu gibi çalışmaların önünün kesilmesi günümüzde de geçerli ne
yazık ki, insansız hava araçları veya başka alanlarda birçok çalışmalar yapılmasına rağmen farkında
olarak ya da olmayarak onların da önünü kesebiliyoruz. Bunu aşmak için özgüvenimizi arttırmaya
yönelik toplumsal şuura sahip olmamız gerekiyor. Bunlarla yüzleşip hesaplaştığımızda ruh, düşünce ve kültür âlemimizde ciddi değişimler ve değişiklikler yapmamız gerektiğini göreceğiz.
Baykar’ın yakalamış olduğu İHA (İnsansız Hava Aracı) başarısı ülke savunması açısından önemli
bir gelişme olmasına rağmen, tek başına yeterli sayılmaz. Bu projenin sürdürülebilir olması çok
daha önemlidir. Ülke olarak hep birlikte Bayraktar örneğinde olduğu gibi yüzlerce örnek olduğunda ancak sürdürülebilir olur. Aynı zamanda bu proje ülkemizin geleceği açısından hedeflerimiz
doğrultusunda çok şey ifade etmektedir. Bayraktar olarak aslında biz burada bir kıvılcım çakmış
olduk ve çok şükür ki bu kıvılcım tutuştu ve insansız hava araçları noktasında önemli bir mesafe
alındı ancak bu yeterli değil. Bunun daha ileri aşamaları var. Örneğin insansız otonom araçlar var.
Bu teknoloji birçok alanda daha da çeşitlendirilerek geliştirilebilir. Geleceğe baktığımızda dünyada bu tür araçlarla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Örneğin 2005 yılında Çin’de böyle bir
çalışma yoktu, ama bugün Çin birden insansız hava araçları konusuna girdi. Şuan Avrupa’da bu
araçlarla ilgili bir çalışma pek yok.
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Dünyada genel olarak gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihraç ettiği teknolojik ürün verilerine baktığımız zaman; gelişmiş ülkelerin sanayi ürünleri makine ve elektronik gibi
yüksek teknolojili ürünler ihracatını yaptığını görüyoruz. Yine gelişmiş ülkelerin ihracatında bilişim
teknolojisi ile ilgili yükte hafif, pahada ağır diyebileceğimiz yüksek teknolojili ürünlerin ağırlıklı
olarak yer aldığını görüyoruz. Türkiye’nin şu an ihraç ettiği malların kilogram değeri 1,56 dolar
civarında. Bu tabi ki çok düşük bir değer. Akıllı telefonlara baktığımızda ise kilogramının binlerce
dolar seviyesinde olduğunu görürüz. Yazılım sektöründe ise bu oranın çok daha fazla olduğu görülmektedir. İşte Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yukarıda bahsettiğimiz değerin en
az üç katından fazla değerde ürünler üretip satması gerekiyor.
Gelişmiş ülkeler daha çok makine, elektronik ve kimyasal alanda yüksek teknolojili ürünler ihraç
ederken, az gelişmiş ülkeler metal, mineral yani doğal zenginliklerden kaynaklanan ham madde
ağırlıklı ürünleri ihraç ediyor. Gelişmiş ülkeler teknoloji ve sanayi alanında katma değeri yüksek
ürünleri ile gayri safi milli hasılalarını yükseltirken az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere ham madde
desteği sağlamaktadırlar. Dolayısıyla yüksek teknolojili ürünlerin ham maddesini gelişmiş ülkelere
düşük fiyattan satarak, teknolojisi yüksek ürün olarak yüksek fiyattan tekrar geri satın almaktadırlar. Buradan şuraya varabiliriz; gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülke seviyesine
ulaşabilmesi için kendi zenginlikleri ve kendi öz kaynaklarını kullanarak katma değeri yüksek ürün
üretmeleri gerekiyor. Aynı şekilde ülkeleri sanayideki katma değerine göre gayri safi milli hasılalarındaki paya göre sıralayacak olursak; en gelişmiş ülkelerin teknolojisi yüksek ürünlere bütçeden
daha fazla pay ayırdıklarını görürüz.
Türkiye’nin kişi başı gayri safi milli hasılasındaki 2023 hedefi 25 bin dolar. Bu hedefe ulaşma
noktasında önümüzde orta gelir tuzağı dediğimiz bir engel var. Bu yüzden 10 bin dolarlar seviyesini henüz aşamadık. İnşaat ve benzeri sektörlerde belli bir aşamaya geldik ama 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmemiz gerekiyor. Sorun
bu teknolojik ürünleri kimin üreteceğinde. Teknolojik ürünleri sadece üretmekle kalmayıp başından sonuna kadar tasarımını da ülke olarak biz yapmalıyız. Dünyanın büyük ülkelerinde farklı
cep telefonları üretilmesine rağmen bu teknolojiyi Çin ve benzeri ülkeler üretiyor. Örneğin bin
dolar gelir elde ediliyorsa 50 dolarını üreten kazanıyor, 950 dolarını ise tasarlayan kazanıyor.
Buradan şuraya varıyoruz; demek ki üretmek de yetmiyor. İşin fikir babalığını da sizin yapmanız
gerekir. Fikir sahipliği, fikri hakların, tasarım haklarının hepsinin bizim tarafımızdan geliştirilebilir kabiliyette olması gerekmektedir. Eğer ürünün fikri hakları, tasarımı ve ürün sonuçlanıncaya
kadarki bütün aşamaları size ait değilse, sadece ürettiğinizde orta gelir tuzağından kurtulmanız
mümkün değildir.
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Sanayileşmede ülkelerin gelişiminin dört adımda gerçekleştiğini görüyoruz.
1. Adım

: Montaj sanayi ve montaj sanayinin bir geri adımı olan direkt makinelerin yurt dışından temin edilerek iç piyasanın ihtiyaçlarının karşılanması halidir.

2. Adım

: Teknolojiyi biraz daha yakından tanıyarak teknolojik makinelerin daha fazla kullanılarak üretim verimliliğinin arttırılması. Buna karşın hizmet ve bakım maliyetlerinin
düşülmesi şeklindedir.

3. Adım

: Teknolojinin kopyalanması yöntemidir.

4. Adım ise : İnovasyon dediğimiz özgün bir tasarım ile tamamen yerli olarak üretilen ve kimsenin kopyası olmadan yerli ve milli bir ürünün geliştirilmesi ve üretilmesidir.
İşte Türkiye’nin gelişimindeki yol haritasında bu sonuncu modeli kullanması yani milli ve özgün
tasarımlı ürünlerin özellikle stratejik alanlar seçilerek, bu dördüncü adımı benimsemesi gerektiğine inanıyoruz.
Geleceğe baktığımızda, teknolojinin hızla dönüştüğünü (ki buna eksponansiyel zamanlar deniyor) çok hızlı dönüşen son yirmi senedeki bu değişimin bütün yirminci yüzyıla denk olduğuna
şahit oluyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda beş senede olacak değişim bir yüzyıla denk olabilecek
dönemlerden geçiyor. 10 yıl önce Fortune Dergisi’ne girmiş olan dünyadaki beş yüz şirketten
225’i bugün mevcut değil. Şirketlerin yaş ortalaması 12’ye inecek. Bu özellikle genç girişimciler
için çok önemli işaretleri barındırmaktadır. Genç ve dinamik nüfusa sahip olan bizim gibi ülkeler
için yine geleceği şekillendirmek bizlerin elinde. Örneğin; akıllı ev teknolojilerine baktığımızda ve
2020’ye doğru giderken daha önce olmayan alanların doğduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı
otonom araçlar. Otomotiv sanayinin insansız akıllı otomotiv araçlara döneceğini görüyoruz. Artık
karanlık fabrikalardan bahsediyoruz. Almanya, Uzak Doğu’da ürettirdiği Adidas Spor Ayakkabılarını tamamen robotların ürettiği ve bir tane bile insanın çalışmadığı kendi ülkesindeki fabrikada
üretiyor. Fabrikaya sadece elektrik veriyor, makineler kendi kendilerine ayakkabıyı üretiyor.
Ülke olarak yukarıda konusu geçen alanlardaki son noktayı yakalayabilmemiz için, bu gibi teknolojileri geliştirebilmemiz istemeden de olsa yeni Nuri Demirağ hikâyeleri, Hazerfen Ahmet Çelebi
hikayeleri veya Takiüddin hikayelerini tekrar yaşamamak için bizim milli ve yerli teknolojiyi toplumsal bir seferberlik şeklinde ele almamız gerekiyor. Biz Türkiye Teknoloji Vakfı takımı olarak
bu gibi çalışmaları toplumsal anlamda bir STK bünyesinde yürütmeye çalışıyoruz. Hangi sistemi
getirirseniz getirin neticede asıl olan insandır. Asıl olan toplumda bunun bir karşılığının olmasıdır.
Milli teknoloji meselesinin toplumsal bir seferberlik gibi ele alınıp yediden yetmişe, en gencinden
en ihtiyarına kadar kültürel ve düşünce dünyasının paradigma dönüşümüyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Medeniyetimizin tekâmülü için, müreffeh olması için, bağımsız olması için her bir
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bireyi bu alanda şuurlandırmamız gerekiyor. Dinimizin bize ilk emri “Oku” şeklindedir. “Yaradan
Rabbi’nin adıyla oku” (Alak Suresi). Nasıl ve niçin oku? Yaradan Rabbinin kudretini görmek için
oku. Medeniyet değerlerimizin temeline kadar işlemiş olan bu duyguyla milli teknoloji hamlesini
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da çocukları orta okul seviyesinde,
hatta ilk okul seviyesinden alarak bu kültürel aşıyı yapabilmek için, bu paradigma dönüşümünü yaşatabilmek için kurmuş olduğumuz dene-yap atölyelerinde, bilim merkezlerinde ve bunun
yanında desteklediğimiz proje takımlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik yüksek teknolojileri geliştirebilme kabiliyetine sahip gençleri yetiştirmek ve yeni girişimleri desteklemek için
bu kültürel dönüşümü ekosisteme ulaştırmak için bu genç vakfı kurarak çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz. Vakıf olarak bizler 2023 yılına kadar 1001 Teknoloji Takımını desteklemek istiyoruz.
Bu teknoloji takımı üniversitelerde uluslar arası yarışmalara katılmak için proje geliştiren genç
kardeşlerimizden oluşmaktadır. Vakıf olarak onlara sponsor oluyoruz, teknik destek veriyoruz ve
lojistik problemlerini gideriyoruz. Şu ana kadar 30 takıma destek olduk. Bunun yanında dene-yap
atölyelerimizde 400 öğrenci eğitim görüyor. Önümüzdeki dönemde 1400 öğrenciye ulaşacak.
Kurulduğumuz günden bu güne çok geçmemesine rağmen desteklediğimiz takımlardan Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin robot takımı Japonya’daki uluslararası üniversitelerin de yarıştığı 5 daldaki
yarışmada birinci oldu. Biz sadece sponsor olduk, destek olduk ama kardeşlerimiz ülkemizin adını
5 farklı dalda en tepeye yazdılar. Örneğin yine İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki takımımız Avustralya’da yarışmalara katılacak. İnşallah önümüzdeki senelerde vakfımızın bünyesindeki dene-yap
atölyelerinde çok sayıda arkadaşımız eğitim alacaklar ve önemli gelişmelere, buluşlara öncülük
edecekler. Bütün çalışmalarımız ülkemizin kalkınması ve medeniyetimizin gelişmesi için.
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YERLİ VE MİLLİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ PANELİ
Sanayideki devrim niteliğindeki değişimler, sadece bir değişim veya bir meydan okuma değil,
aynı zamanda büyük bir fırsattır… Dünya ulaşım tarihindeki en hızlı, en derin ve en önemli değişimin tam ortasındayız. Bu değişimi doğru ifade edebilmek için birbiriyle daima irtibat halindeki üç
teknolojik dalgadan bahsetmeliyiz.
Akıllı telefon, elektrikli araç ve robotik/yapay zeka gibi üç farklı teknolojik dalganın varlığı, modern toplumda hareket tarzıyla ilgili neredeyse her şeyi değiştirecek kadar derin bir teknolojik
değişim oluşturmaktadır.
1) Üç dalganın ilki, çoğumuzun zaten yaşadığı bir şeydir: Akıllı telefonlar ve telefonunuzla bir otomobil ve hatta bir sürücü bulabilme imkanı. 14 yaşından büyük dünya nüfusu, bugün 5.5 milyar
iken kullanılan 5 milyar telefonun 2.5 milyarı akıllı telefon özelliğindedir. Artık olgunluk seviyesine
ilerleyen akıllı telefonlar sayesinde milyonlarca insan her gün araç paylaşım programı kullanıyor.

Büyüme

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ
Olgunluk
Kim
kazanacak?
Bununla
ne inşa
edebiliriz?

Çalışacak mı?

Zaman

Gelişme

Emekleme
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2) İkinci teknolojik dalga ise elektrikli taşıtların gelişi. Yılda sadece 70000 – 80000 adet araç üreten ve her yıl zarar açıklayan bir şirket (Tesla Motors) kuruluşundan kısa bir süre sonra dünyanın
en değerli 5 otomobil üreticisinden biri olarak değer görmekte ve dünya yollarında şimdiden 2
– 2.5 milyona yakın elektrikli araç kullanılmaktadır.

AMERİKAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

Hisse Değeri
15.08.2012 / 15.08.2017

+52.6%
+13.5%
+1,794.8%

Çalışan Sayısı
2016

Satışlar
2016

Üretim Adedi
2016

225,000
201,000
17,800

$166.4B
$151.8B
$7.0B

10,000,000
6,651,000
76,000

Kazanç
2016

$9.4B
$4.6B
-$0.8B

Lityum-iyon pillerin düşen ve düşecek olan maliyetleri medyada dikkatin çoğunu alıyor olsa da
gerçek devrim niteliğinde olan nokta aslında aktarma organlarındadır. İçten yanmalı bir motorun
tahrik hattı yaklaşık 2 bin parça, elektrikli aracın tahrik hattı ise 20 parçadan oluşmaktadır. Yaklaşık 100 katı daha az parçaya sahip bir sistem, geleneksel araç bakımının yaklaşık yarısı maliyetini
ortadan kaldırarak daha güvenilir ve tasarruflu bir yaşam sunmaktadır. Günümüzdeki elektrikli
taşıtların elektro-mekanik ömrünün güncel tahminleri yaklaşık 800 bin km iken, içten yanmalı bir
aracın yaklaşık 250 bin km ömrü mevcuttur.
Elektrikli tahrik sistemleri, benzinli veya dizel otomobillerden daha verimli ve güçlüdür. Bu sayede, bir Ferrari’nin hızlanma ve sürüş performansını, satın alma ve çalıştırma maliyeti çok daha az
olan elektrikli araçlarla elde etmeniz mümkündür. Bu nedenle Volkswagen, Daimler Benz (Mercedes) gibi firmalar, 2022 – 2025 yıllarına kadar 10 – 15 yeni elektrikli taşıt modelini piyasaya sunmak
için 15 – 20 milyar Dolar harcayacaklarını açıklamaya başladılar bile…
3) Üçüncü ve en önemli dalga ise özerklik (otonomi) yolunu açan robotik ve yapay zekadır. Yaklaşık 5 yıl önce meydana gelen paradigm dönüşümü (faz kayması) sayesinde, bilgisayarlı görme
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sistemleri artık yol üzerindeki nesneleri ayırt edebilecek ve çevre alanların 3D haritalarını oluşturacak kadar iyi duruma gelmiştir. Sadece gelişmiş algoritmalar ve yazılımlar değil; aynı zamanda
donanım da daha iyi hale gelmektedir. Mayıs 2017’de Google, 180 teraflop (trilyon işlem/saniye)
işleme gücüne sahip olan ikinci nesil yapay zeka yongalarını üretebileceğini açıkladı.
Bunu 15 – 20 yıl önceki bilgilerimizle yapmak için, yer altı sığınaklarındaki devasa süper bilgisayarlara ihtiyaç duyardık. 1994 yılında NEC firmasının süper bilgisayar olarak sunduğu SC-4 modelinin
işlemci yongası sadece 2 gigaflop (milyar işlem/saniye) hızında idi. Artık oyun konsollarında bile
6 teraflop’luk işlemci bulunmaktadır.
Bu arada, otonom otomobillere görüş ve derinlik algılamasını sağlayan LIDAR üniteleri, 4 yıl önceki modellerinden 10 kat daha az maliyetli ve araç tavanındaki büyük boya teneke kutularından
çamurluklara veya aynalara monte edilebilecek sigara paketlerine kadar küçülmüş olarak karşımıza çıkmakta. 2011’de kimse robot otomobillerden bahsetmiyordu. Bugün, her bir büyük otomobil
şirketi, 2025’ten önce yolda tamamen özerk (otonom) araçlara (direksiyon simidi veya pedal yok)
sahip olacağını söylüyor.
Sadece otomobil şirketleri değil. Apple CEO’su, özerkliği çözmeye kararlı olduklarını açıkça belirtti. Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu, önümüzdeki birkaç ay içinde açık kaynaklı kendinden
tahrikli platform Apollo’yu piyasaya sürmeyi planlıyor.
Özet olarak; bir seyahatten sürücünün masrafını kaldırırsanız, maliyet yaklaşık üçte biri düşmektedir. Ayrıca, özerk (otonom) araçlar daha güvenlidir, bu da sigortanın masrafını azaltabilir veya
kaldırabilir. İleri uyarı sistemleri ve otomatik frenleme gibi temel otonom özellikleri, hem hayat
kurtarmakta hem de kazalarda yüzde 7 ve yüzde 15’lik bir azalma sağlamaktadır. Kaza oranı düştükten sonra sigorta oranları daha da düşecektir.
· Birkaç yıl içinde, elektrikli araçlar daha ucuza, daha dayanıklı ve benzinli otomobillere göre
daha güvenilir olacak.
· Özerklik kabiliyeti sürücülere ihtiyaç duymayacağımız kadar iyi olacak.
· Herkes telefonlarıyla araç paylaşımına katılacak ve bir araba gezisi maliyeti bir kahve almaktan
daha ucuza gelecek ve herkese açık olacak demektir.
İnsanların eski otomobillerinden hemen kurtulmalarını beklemiyoruz ama bir sabah, aileler oturup
aylık bütçelerini yapacak ve özerk, elektrikli bir aracın akıllı telefonla çağrılmasının daha mantıklı
olduğunu fark edecek. Birden fazla seçenek göz önüne alındığında, insanlar daha ucuz seçeneği
seçecektir. Ve bu seçenek satın almayı değil çağırıp kullanmayı içerecektir. Yıllarla hatta aylarla ölçülebilen bir zaman ölçeğinde kentsel hareketlilikte yüzyılda görmediğimiz değişimi izleyebileceğiz.
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Bloomberg, London School of Economics ve Stanford Üniversitesi’nden yapılan son çalışmalar,
bu üç teknolojik dalganın 2020 – 2022 yılları arasında birleşeceğini öngörmektedir.
Bunun ne anlama geldiğini düşünmek için biraz zaman ayıralım.
· Dünya çapındaki trafik kazalarında hayatını kaybeden 1,2 – 1,3 milyon insanda önemli bir azalma.
· Ulaştırma sektöründen gelen küresel karbon emisyonlarının yüzde 14’ünden büyük bir kısmına
elveda.
· Şehirlerimizde daha fazla yeşil alan, daha az trafik sıkışıklığı, daha az kirlilik.
· Çoğu OECD ülkesindeki acil servise başvuruların yarısından fazlasının trafik kazaları nedeniyle
gerçekleştiği için yeni iş bulmaya ihtiyaç duyacak doktorlar ve hemşireler...
· Bu ülkelerdeki organ bağışlarının çoğunun trafik kazaları sonucu ölümler üzerinden gerçekleştiği için, azalan ölümlerle birlikte biyoteknoloji şirketlerinin 3D baskı şirketlerine yapacağı
yatırımlar…
· Bir de yaşlanan toplum üzerindeki inanılmaz etkiyi düşünün. Yeni otonom araçlar, daha az ustalık gerektireceği için, aile bireylerinin hoşgörüsüne ve yardımına ihtiyaç duymadan seyahat
edebilen emekli delikanlı ve hanımefendiler.
· Ve elbette, yepyeni bir şehre merhaba.
Otomobiller sayesinde geçtiğimiz yüzyılda yeniden yapılandırılmış şehirler vardı ve eğer otomobiller tamamen değişecek olursa, şehirler de değişecektir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Günümüzde gerçekleştirilen pek çok bilimsel çalışma tarafından da ortaya konulduğu üzere iklim değişmektedir ve çağımızın en önemli problemlerinden biri olarak ülkelerin gündeminde en
üst sırada yer almaktadır. İklim değişikliği problemi, uluslararası literatürde antropojenik (insan
kaynaklı) iklim değişikliği olarak da anılmaktadır, çünkü iklim değişikliğine neden olan sera gazı
emisyonları insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsan faaliyetleri atmosferde belli
bir miktarda bulunan sera gazı oranını arttırmakta ve bu miktarı küresel ısınmaya neden olacağı
oranlara taşımaktadır. Dolayısıyla sorunun çözümü açısından insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı
alanlara bakılması önem arz etmektedir. IPCC 5. Değerlendirme Raporunda da vurgulandığı gibi
küresel ısınmaya neden olan faaliyetlerin sektörel dağılımına bakıldığında büyük oranda kentlerde gerçekleştirilen faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır (Şekil-1).
ŞEKİL-1. EKONOMİK SEKTÖRLER BAZINDA SERA GAZI EMİSYONU ÜRETİMİ
Elektrik ve Isı Üretimi
%25

Enerji
%1,4

Tarım, Orman ve
Diğer Alan Kullanımları
%24

Endüstri
%11

Binalar
%6,4
Ulaşım
%14

Ulaşım
%0.3

49 Gt CO2 eq
(2010)

Binalar
%12

Endüstri
%21

Tarım, Orman ve
Diğer Alan Kullanımları
%0,87

Diğer Enerji
%9,6
Doğrudan Salımlar

Dolaylı Salımlar

KAYNAK: HTTP://WWW.İPCC.CH/PDF/ASSESSMENT-REPORT/AR5/WG3/İPCC_WG3_AR5_SUMMARY-FOR-POLİCYMAKERS.PDF (DÜZENLENEREK)
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Bu doğrultuda çevresel problemlerin ve iklim değişikliği probleminin çözümünde özellikle kentler üzerine odaklanılması gereği ortaya çıkmaktadır. BM 2016 verilerine göre günümüzde 7 milyar
kişi olan dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılında bu oranın %70’e çıkacağı
öngörülmektedir. Bu rakamlar kentlere ilişkin yeni bir bakış açısına ve yeni teknolojilere neden ihtiyaç duyulduğunu anlamamızı sağlamaktadır. İklim değişikliği sorunu çevre ve sağlık alanlarının yanı
sıra ekonomik alanda da olumsuz etkiler ortaya koyacak niteliktedir. Mevcut sanayileşme, teknoloji,
altyapı ve enerji politikaları iklim değişikliği sorunu göz önüne alınarak güncellenmediği takdirde,
yaşanan kritik sıcaklık artışı çok daha üst seviyelere çıkacaktır. Büyük bölümü kentlerde gerçekleştirilen enerji üretimi ve tüketimi küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 2/3’ünden sorumludur. Bu
oran göstermektedir ki iklim değişikliği sorunun çözümünde enerji sektörü kilit bir role sahiptir.
2016 yılında Ekvatorun Kito kentinde gerçekleştirilen Habitat III Zirvesi sonucunda kabul edilen
Yeni Kent Gündemi Belgesi, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2015 yılı
Aralık ayında kabul edilen Paris İklim Anlaşmasında kentlere önemli bir vurgu olduğu gibi aynı zamanda bunlar gibi pek çok uluslararası toplantının altını çizdiği husus “dönüşüm”dür. Uluslararası
iklim değişikliği ajandasında ülkelerin ulusal olarak belirlenmiş katkılarını gerçekleştirebilmelerine
yönelik olarak uzun vadeli düşük sera gazı emisyonlu kalkınma stratejileri geliştirmeleri ve iklim
değişikliğine uyum ve azaltım çabalarının arttırılmasında ekonomik aktiviteler ve enerji bazında
dönüşüm, güvenilir ve emniyetli bir enerji sektörü geçişinin sağlanması, enerji verimliliğinin teşvik
edilmesi ve bu doğrultuda yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir enerji kaynaklarının artırılması ve tüm bunlar yanında ve bunları destekler nitelikte güçlü bir iklim finansmanı altyapısının
sağlanması hususları tartışılmaktadır. Özellikle kent planlaması ve tasarımı aşamasında iklim ve
enerji bilgisinin çalışmalara dâhil edilmesi ve giderek artan nüfus ve şehirleşme miktarı karşısında
enerji tüketiminin kontrolü için çeşitli yöntemler geliştirilmesinin gerekli olduğu ortadadır. 2017
yılı içinde küresel karbondioksit gazının atmosferdeki yoğunluğu bazında önemli bir eşik olarak
görülen 410 ppm oranı aşılmıştır. Tek başına bu değer bile mevcut koşullarda yaşam tarzımızda,
kullandığımız teknolojide kapsamlı bir dönüşümün gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
Kentler bu noktada sorunun odağı olduğu kadar çözümün de önemli bir parçasıdır. Buluşların ve
yeniliklerin kaynağı olan kentler, enerji ve iklim bilgisinin sürece dâhil edildiği bir yaklaşımla planlanmaları halinde son derece önemli dönüşümlere ve yeniliklere kaynaklık edecek potansiyele
sahiptir. İklim değişikliğine sebep olan insanoğlu yarattığı bu problemi teknoloji yardımı ile çözme
arayışı ile İklim Dostu (Climate Smart) yaklaşımlar geliştirmiştir. Günümüzde söz konusu ihtiyaca
yönelik olarak, teknoloji ve yeniliklerin ön planda tutulduğu farklı kent modeli önerilerinin özellikle 1990’lı yıllarla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde ortaya konulmuş olduğu görülmektedir. Yeni
Kentleşme Hareketi (New Urbanism), Sürdürülebilir Kentler (Sustainable Cities), Ekolojik Kentler (Ecological Cities) Yeşil Kentler (Green Cities), Akıllı Büyüme (Smart Growth), Yavaş Kentler
(Slow Cities), Düşük Karbon Kentler (Low Carbon Cities), Yaşanabilir Kentler (Liveable Cities), Di-
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jital Kentler (Digital Cities) ve Akıllı Kent Girişimleri (Smart Cities Initiatives) bu modellerin önde
gelen örnekleridir. Özellikle 2000’li yıllarda AB ülkeleri öncülüğünde enerji verimliliği teması kent
planlarına ve uygulamalara aktarılmaktadır (örn. AB Strategic Energy Technology Plan). Bütün
bu kent modeli yaklaşımlarının temelinde fosil yakıta bağımlılığın azaltılması ve kullanılan enerji
türünde yenilenebilir enerjiye dönük bir dönüşümün ön planda tutulduğu görülmektedir.
Yeşil ve iklim dostu teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin tasarım, kullanım ve atık aşamaları da
dâhil olmak üzere her alanda geliştirilmesinin temel sebebi enerji verimliliği önlemleri ile maliyetlerin ve enerjide dışa bağımlılığın düşürülebilecek, yerel istihdamın artırılabilecek, yerel ve küresel kirliliğin azaltılabilecek ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilebilecek olmasıdır. Bu bağlamda,
ulaşım, inşaat ve diğer sektörler kapsamında enerji tüketim maliyetlerinin azaltılması ve enerji
koruma önlemlerinin planlamaya entegrasyonu ile enerji tüketimi makul bir düzeye getirebilir.
Bunun başarılabilmesi için yerel yönetimler halka enerji verimliliğini benimsetme, binalarda ve
şehir içi ulaşımda enerji etkin önlemlerin alınması konusunda önemli bir konumdadır.
Dünyada pek çok ülke ve kentin, enerji etkinlik ve enerji verimliliği bağlamında %100 yenilenebilir
enerji kullanımına varan iddialı hedefler açıkladığı ve farklı uluslararası birliklerin bu konuda bir
araya geldiği görülmektedir. Bugün, bütün dünyada tüketilen enerjinin içinde yenilenebilir enerjinin payı %20 civarındadır. Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı birimi tarafından yayımlanan rapora
göre rüzgâr ve güneş enerjisinde son 10 yılda kurulum maliyetleri önemli oranda düşmüştür ve
fosil yakıt yatırımları ile rekabet edebilir hale gelmiş durumdadır. Yenilenebilir enerjinin en önemli
sorunlarından biri enerji depolama teknolojilerinin yetersizliği iken, bu konuda teknolojik ilerleme
kaydedilerek verimli depolamanın yapılması mümkün olmuştur (Şekil-2).
ŞEKİL-2. TESLA POWERWALL

TEMSİLİ BİR GARAJDA SOLDA
TESLA POWERWALL,
ORTADA TESLA MODEL S VE
SAĞDA TELSA HPWC
(YÜKSEK HIZDA ŞARJ ALETİ)
GÖRELBİLİYORSUNUZ.

KAYNAK: HTTP://TESLATURK.COM/GİGAFACTORY/

Günümüzde maliyeti oldukça düşük bir hale gelen güneş panellerinin kiremitten, asfalta ve bina
camlarına entegrasyonu söz konusu olmuştur. Bu sayede binaların enerji tüketici konumdan, iler-
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leyen dönemde akıllı altyapı şebekelerinin tesis edilmesiyle birlikte enerji üretici konuma geçecekleri öngörülmektedir.
Türkiye kentleri iklim değişikliğine ilişkin çalışmalarda enerji ve materyal akışı bazında değerlendirildiğinde konunun önemi ülkemiz açısından da ortaya konulabilir. Türkiye’de birincil enerji
talebinin son 20 yılda iki katına çıktığı görülmektedir. Ülkemiz küresel sera gazı emisyonlarının
%0.7’sinden sorumlu olmakla birlikte, BMİDÇS Sekretaryasına sunmuş olduğu Niyet Edilen Ulusal
Katkısında belirtildiği gibi “Dünya Bankası sınıflandırmasına göre üst-orta gelir grubunda gelişmekte olan bir ülkedir” ve “1990 - 2012 yılları arasında GSYH oranını % 230 artırmıştır. Türkiye’nin
yıllık enerji talebi de her yıl %6 ila 7 oranında artmaktadır”. Bütün bu rakamların bize gösterdiği,
ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine, nüfus artışına ve farklı sektörlerde enerji kullanım talebindeki artışa koşul olarak; iklim değişikliği sorunu ve bunun kentle ilişkisinin irdelenerek bütünleşik
bir yaklaşımla ele alınmasının ve iklim değişikliğine duyarlılığa ve enerji etkinliğe yönelik temel
ilkelerin ortaya konulmasının Türkiye için önemli ve öncelikli olduğudur.
Ülkemizde bu doğrultuda yenilenebilir enerjiye yatırım hızla devam etmektedir. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda, bu miktarı yükseltmek hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji bazında YEKDEM destekleri ve YEKA’larda yerli üretilen teknolojileri kullanan projelere teşvik sağlanmaktadır.
Pek çok AR-GE ve inovasyon projesi KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızdan aldıkları desteklerle hayata geçirilmektedir.
Ülkemizin konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olacak olan 1.000 MW Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali
projesi, yabancı yatırımcıların da ilgisini ülkemize çekmiştir. Yenilenebilir Enerji 2016 yılı Dünya Durum
Raporu’na göre Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji pazarında lider konumdadır (Şekil-3) ve açığa çıkarılan yeni küresel kapasitenin yarısı ülkemizden elde edilmiştir.
ŞEKİL-3. TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ BAZINDA DÜNYADAKİ KONUMU (2015)

Türkiye
50%

ABD
22%

Meksika
17%
Kenya
6%

Japonya 2%
Almanya 2%

KAYNAK: HTTP://WWW.REN21.NET/STATUS-OF-RENEWABLES/GLOBAL-STATUS-REPORT/
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda temel hedefimiz
şehirlerimizde enerji, ulaşım, konut, arazi planlaması, atık yönetimi ile halk sağlığı gibi konuların
iklim değişikliği ile mücadele ve çevre koruma kapsamında ele alınarak, daha temiz şehirler oluşturulmasını ve daha az doğal kaynak tüketen yeşil şehirler ve yenilenebilir enerji, eko-verimlilik,
temiz üretim teknolojiler, akıllı şebekeler gibi uygulamalar desteklenen akıllı şehirler imar edilmesini sağlamaktır.
Bu doğrultuda Bakanlık olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. TSE ile işbirliği içeresinde Yeşil
Bina Sertifika uygulaması başlatılmıştır. Ulaşım konusunda enerji etkinliğinin geliştirilmesi doğrultusunda özellikle ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.
Küresel iklim değişikliğine karşı karbon salınımını azaltmak, sürdürülebilir yaşam ortamlarını ve
toplumda fiziksel hareketliliği artırmak gibi gerekçeleri görünce bisikletli yaşamın katma değerinin yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yıllık hedeflerinde, kent içi ulaşımında bisikletli ulaşımın payının yüzde 25 olması amaçlanmıştır. Ülkemizde de son dönemde
Çevre Kanunu kapsamına alınan bisiklet yolu inşaatları için belediyelere bütçe desteği verilmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde, toplu konut projelerinde de bisiklet yolu zorunluluk haline
gelmiştir. Ülkemizden örnek vermek gerekirse Türkiye’deki en uzun bisiklet yolu, 447 km bisiklet
yolu ile en fazla bisiklet kullanılan şehir olarak bilinen Konya’dadır. Enerji verimliliği, çevre dostu
ve sağlıklı bir ulaşım aracı olması gibi özellikleri nedeniyle önemli bir ulaşım türü olan bisikletin
yaygınlaşması için de şehrin 40 ayrı noktasında bisiklet istasyonları yapılmıştır. Havalimanlarımız,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Yeşil Havalimanları Programı kapsamında,
karbon ayak izlerini yıllık olarak hesaplamaktadırlar ve karbon-nötr olmak için yine ülkemizdeki
yenilenebilir enerji projelerinden sertifika alarak onların üretimlerine destek olmaktadırlar. Ayrıca
ulaştırma sektöründe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilen ulaştırma
yatırımları ve yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yerli elektrikli otomobil üretimine
yönelik proje de burada zikredilmelidir.
İklim duyarlı bir yerleşimi belirleyen diğer önemli bir konu da atık yönetimidir. Ülkemizde hızlı
ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki artış her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre
bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde atık yönetimi bazında Avrupa Birliği’nin
atık özelinde yayınlamış olduğu direktiflere uyum çalışmaları devam etmektedir.
Tüketicilere de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Yenilenebilir enerji daha çok talep edilmelidir. Enerji verimli binalar ve ekolojik kentsel tasarım alanlarında kamuoyunun farkındalığının arttırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yarışmalar da düzenlenmektedir. Enerji
Verimli Bina Tasarım Yarışması ve Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışmaları bu doğrultuda özellikle
gençleri hedefleyen çalışmalardır Ayrıca, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirle-
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me Projesi ile Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımının sağlanması ve yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olması hedeflenmektedir.
Özetle söylemek gerekirse, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji, mevcut sistemle
akıllı altyapılar (smart grid) ile bütünleştirilerek enerji etkinliği sağlanmalıdır. Tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi elzem bir husustur. Yaşadığımız dünyayı korumak gelecek kuşaklara karşı
borcumuzdur. Bugün alacağımız kararlar ortak geleceğimizi şekillendirecektir.
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DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI
SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK ALANINDA MİLLİ PROJELER
Ülkemiz ile savunma ve havacılık sektörümüz oldukça yoğun, bir o kadar da zorlu bir dönemden
geçmektedir. Gerek ulusal savunma ve güvenlik gereklerimizin karşılanmasında ve gerekse uluslararası sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha
önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek artan etki
ve ağırlığı, teknolojik ihtiyaçlarımızın milli sanayi eliyle karşılanması yönündeki beklentileri artırmaktadır.
Savunma ve havacılık alanında son yıllarda kat edilen mesafe göz önüne alındığında, Türkiye
Dünya’da önemli bir oyuncu pozisyonuna gelmiştir. Türkiye, stratejik konumu ile Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli
bir rotadır. Ülkemiz; Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye ve toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok geniş bir pazara kolay erişim imkanı sunmaktadır.
Konumunun verdiği avantaj ve kısa bir sürede sergilediği üstün performans sayesinde, küresel
ölçekte “yükselen ekonomi” haline gelen Türkiye, satın alma gücü paritesine göre GSYİH sıralamasında, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük ekonomi, dünyanın ise 16. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir. Bununla birlikte, son on yılda (2005-2015) gerçekleştirilen yabancı
yatırımcı verilerine baktığımızda, 161 milyar ABD doları (2015 yılında 16,8 milyar ABD Doları)
tutarında doğrudan yabancı yatırımcı girişi gerçekleştiği görülmekte, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre de 2015 yılı sonu itibarı ile Türkiye’de 47.593 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyette
bulunmaktadır.
Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibarı ile her türlü tehdide karşı modern ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olma ve bu kuvveti kendi kaynakları ile idame ettirebilme mecburiyetindedir. Bu
amaçla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün modern silah ve teçhizat ihtiyaçlarının öncelikli olarak
Türk savunma sanayii tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen ürünlerle sağlanması hedeflenmektedir.
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Bugün özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri ile ülkemizde, olgunlaşmış bir Türk Savunma Sanayi sektörünün varlığından söz edilebilmektedir. Her türlü zırhlı araç,
deniz araçları, komuta kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri, atış kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silâhlar milli imkânlarla tasarlanıp
üretilerek silahlı kuvvetlerimizin kullanımına verilmeye başlanmıştır.
Savunma sektöründeki teknolojiler, son derece hassas ve yüksek maliyetli teknolojilerdir. Tüm
bu hususlar, bir yandan diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini bir
yandan da ülkemizin kıt kaynaklarını verimli kullanma konusunda daha dikkatli olmamızı zorunlu
kılmaktadır.
Her açıdan stratejik bir sektör konumunda bulunan savunma ve havacılık sanayinde elde edilen ivmenin sürdürülebilir olması maksadıyla; Türkiye “teknoloji kullanan” anlayışından “teknoloji üreten” anlayışına geçmiş ve hedeflerini sürdürebilir sanayi ve teknolojik yetkinlikler üzerine
odaklamıştır.
Bu kapsamda hazırlanan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Stratejik Planı, 2017 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. “Teknolojik Derinlik ve Küresel Etkinlik” ana temasını işleyen yeni dönem
Stratejik Planda 4 ana stratejik alan tanımlanmıştır. Bunlar;
1. Alan: Modernizasyon Projelerinde Hız, Kalite ve Maliyet Etkinlik,
2. Alan: Kabiliyet Kazanımı İçin Verimlilik Yönetimi,
3. Alan: Teknolojik Yetkinlikleri Bilimsel Birikimler ve Deneyimler ile Birleştirmek ,
4. Alan: Stratejik İnsan Kaynağı ve Güçlü Kurumsal Yönetimdir.
Müsteşarlık olarak sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirlik hedefleri ile sektördeki
firmaların tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, sanayinin ürün ömür devrinin tamamında etkin rol
alması, ihracatın teşvik edilmesi ve sektörde rasyonelleşmenin sağlanması konusunda yürütülen
faaliyetlere yeni dönemde de devam edilecektir.
2016 yıl sonu itibariyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen toplam 460 projenin
269 tanesi sözleşmeye bağlanmış olup, yönetilen bütçe (sözleşmeye bağlanmış proje bedelleri
toplamı) yaklaşık 122,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında yürütülen ve sözleşmesi imzalanmış
269 adet tedarik projesinin proje dağılımına bakıldığında ise; % 47,58 Yurt içi geliştirme ,%8,18
Yurt içi hazır alım, %20,07’si Ar-Ge ve % 8,50’si ortak üretim projesi olduğu görülmektedir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge

56

P R O J E D E N

Ü R E T İ M E

imkanları sağlanması amacıyla projeler kapsamında Sanayi Katılım/Offset (SK/O) faaliyetlerini
planlamakta ve gerçekleştirmektedir. 2011 yılında yayımlanan SK/O Yönergesiyle savunma sanayii projeleri kapsamında imzalanan sözleşmelerde, firmalardan %70 oranında Sanayi Katılımı/
Offset taahhüdü talep edilmekte olup taahhüdün en az %30’unun Yan Sanayi/KOBİ İş Payı ve en
az %15’inin KOBİ payı olması taahhüt altına alınmaktadır.
SK/O faaliyetleri ile, yurt dışına kaynak çıkışının en aza indirilmesi konusunda somut adımlar atılmış, bu yükümlülük çerçevesindeki uygulamalarla savunma firmalarımızın gelecekte üstlenebilecekleri birçok iş potansiyeli oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, 2016 yılı sonu itibarı ile toplam
12.8 milyar ABD Doları tutarında bir SK/O yükümlülüğü gerçekleşmiş olup, önümüzdeki 30 yıllık
sürede gerçekleşecek bakiye SK/O yükümlülüğü, 10.3 milyar ABD dolarıdır.
Savunma sanayi sektörü, yüksek düzeyde kalite ve üretim standartları gerektiren yüksek teknolojilerin kullanıldığı rekabetçi bir sektördür. Zaman zaman bütçe kısıntıları ile karşılaşılsa da mevcudiyeti sürekli olan bu sektörde yer alan firmaların küresel ekonomik krizlerden aşırı etkilenmediği
görülmektedir.
Savunma sanayi sektöründe “sürdürülebilirliği” sağlamanın en önemli unsurlarından birisinin
başta sivil havacılık olmak üzere, bu sektörde yer alan küresel firmalar ile yakın işbirliği olduğu
görülmektedir. Savunma sektöründe kalıcı olmak isteyen yan sanayi ve KOBİ’lerimizin, öncelikle
kendilerinden beklenen uluslararası kalite standartlarını yakalama zorunluluğu vardır.
Sektörde faaliyet gösteren ana yüklenici firmalarımız alt yüklenici firmaları belirlerken,
· Kurumsal alt yapıya/kalite sistemine sahip olma,
· Üretim ve malzeme takibi (MRP, ERP vs) sistemlerine sahip olma,
· Nitelikli personel istihdamı ve sürekliliğini sağlama,
· Sertifikasyon sürekliliğini sağlama,
· Ölçüm, test ve belgeleme kabiliyetine sahip olma,
· Tesis Güvenliği belgesine sahip olma,
· Sürekli İyileştirme kapsamında kalite artırma faaliyetlerinde bulunma,
gibi birçok konuda zorlu değerlendirme süreçlerinden geçirmektedirler. Bu nedenle savunma sanayi milli projelerinde faaliyet göstermek isteyen tüm yan sanayi/alt yüklenici adayı firmalarının,
projelerin uzun soluklu olduğunu dikkate alarak bu yolda sürdürülebilirliğin ve sabrın önemini
kavramaları sektör için önem arz etmektedir.
Müsteşarlığımız sanayileşme faaliyetleri içerisinde, Türk savunma sanayiine yönelik yetenek envanteri ve potansiyel yerli alt yüklenici listesi oluşturulması maksadıyla “Savunma Sanayi Sanayi-
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leşme Portalı” ve “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)” çalışmaları yürütülmektedir. 2012 yılında faaliyete geçen Sanayileşme Portalı kullanıcı sayısı, 2016 yılı
sonu itibari ile 550’yi aşmış, veri girişi gerçekleştirilen ürün sayısı ise 2.700’e ulaşmıştır. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı, Müsteşarlığımız bünyesinde Sanayileşme
Daire Başkanlığımız tarafından savunma sektöründe çalışan firmaların endüstriyel yetkinliklerinin
seviyesinin saptanması hedefi ile başlatılmıştır.
EYDEP ile bugüne kadar kendini ifade fırsatı yakalayamamış ve ihtiyaç duyduğu alanlara özel
destek programı bulamamış firmalarımızın yeteneklerinin, ürün ve çözümlerinin yerinde saptanabileceği ve desteklenebileceği bir sistem olarak kurgulanmıştır. Aselsan, TAI, Havelsan, Roketsan
ve FNSS firma temsilcileri katılımı ile oluşan 12-15 kişilik geniş bir denetçi ekibi ile firma denetimleri devam etmektedir.
Bununla birlikte Müsteşarlığımız, SASAD, TOBB ve KOSGEB vb. kuruluşlar ile yurt içi savunma
sanayii faaliyetleri konusunda koordinasyonu sağlamakta ve kümelenme çalışmalarında önemli
roller üstlenmektedir. Savunma sanayinin gelişimi ve koordinasyonu için savunma sanayinde uzmanlaşmış yan sanayi ve kümelenme yapılarının oluşturulması kapsamında Ankara’da ve ülkemizin diğer bölgelerinde kümelenme yapıları oluşturulmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı firmaları bir
araya toplamak, üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri ve sektörde faaliyet gösteren kümeler arasında
sinerji yaratmak amacıyla, Ankara Kahramankazan mevkiinde kent merkezine 35 km mesafede
TUSAŞ/TAI yerleşkesinin bitişiğinde, yaklaşık 730 hektarlık alana Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (HAB) kurulma çalışmaları yürütülmektedir. Bölgeye bugüne kadar 120
firma başvurmuş olup bunların yaklaşık 70’ine ön tahsis yapılmıştır.
Otonom Sistemler, Robotik Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Siber, Biyoteknoloji, Genetik, Silah teknolojileri, Elektronik, Optik, Taşıt ve Tahrik Teknolojileri ile, bu alanların
geliştirilmesi ve desteklenmesi alanlarında faaliyet gösterecek ve sermayesinin %100’ü SSM’ye ait
olacak şekilde, 10 Milyon ABD Dolara kadar sermayeli Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK
A.Ş.) şirketi kurulmuştur.
Savunma Ar-Ge çalışmalarımızdan bahsedecek olursak, öncelikle artık Müsteşarlık olarak Ar-Ge
çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebileceğimizi söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Milli Savunma Bakanlığımız bünyesinde yapılan organizasyon değişikliği ile Savunma Sanayi ArGe çalışmaları artık SSM çatısı altında olmak üzere tek bir elden yönetilmeye başlamıştır.
Ar-Ge Projelerinin dinamik bir süreçte tanımlanması ve başlatılabilmesi için kurgulanan süreç,
Sayın Müsteşarımızın uygun görüşü ve Sayın Bakanımızın onayı ile ilk Ar-Ge Panel toplantısı 22
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Aralık 2016’da gerçekleşmiştir. Bu kapsamda TSK’nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan alanlarda veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarında proje tanımlamaları
yapılmakta ve proje başlatma kararı alınmak üzere Ar-Ge Paneline sunulmaktadır.
Müsteşarlığımız bünyesinde firmaların SK/O yükümlülükleri kapsamında Sanayileşme Daire Başkanlığımız ve Ar-Ge Daire Başkanlığımız tarafından Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme
Programı (SAYP) yürütülmektedir. Bu kapsamda SAYP’ın ilk uygulamalarında firma personeli
olup, aynı zamanda Üniversite’de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından Firma’nın orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Müsteşarlık tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yapılacak veya yapılmakta olan lisansüstü tez
çalışmaları desteklenmekteydi. SAYP’tan yararlanabilmek için firma personeli olma zorunluluğu
da kaldırılarak süreç daha dinamik hale getirilmiştir.
TSK’nın mevcut ve gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojilerin milli imkânlarla geliştirilebilmesi için teknoloji envanterinin çıkarılarak, ihtiyaç duyulan teknolojiler için teknoloji
yol haritalarının hazırlanması Teknoloji Yönetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu çalışmanın ilk adımı olarak teknoloji envanterinin oluşturulması gerektiğinden bu amaçla öncelikle
ortak bir teknoloji sınıflandırma ve kırılım standardı belirlenmiştir. Bu çalışma için bir uzmanlar
grubu oluşturulmuş, SSM öncülüğünde ve çoğunlukla SASAD üyesi firmalardandan uzmanlar
katılım ve katkı sağlamıştır. Bir sonraki aşamada teknoloji kırılımlarının sanayileşme portalı üzerinden açılarak veri girişleri için hazır hale getirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda taksonomideki
kırılımlara ilişkin alt yapı, yetenek ve insan kaynağı envanteri çıkarılacaktır.
TSK tarafından harekât alanından gelen operasyonel ihtiyaçların hangi teknolojilerle karşılanabilirliğinin analizi de yapılarak kısa ve uzun dönem yetenek ihtiyaçları ve teknoloji öngörülerinin tespit edilmesi eş zamanlı yürütülen bir çalışma olacaktır. Bu kapsamda SSM Teknoloji Yol Haritasına
uygun olarak hazırlanan Teknoloji Önerileri Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığınca belirlenerek
Ar-Ge Panelinde karara bağlanması sağlanacaktır. Teknoloji önerileri hazırlanırken bağımsız tekliflerden, TSK veya SSM’nin proje dairelerinden gelen tekliflerden ve NATO STO faaliyetlerinden
de yararlanılması öngörülmektedir. Geniş bir yelpazede uzmanlık gerektiren bu çalışmalarda Teknoloji Yönetim Dairesi Başkanlığınca kurularak koordine edilecek olan Milli Teknoloji Panellerinden de istifa edilecektir.
Bu panellerin yapısında akademisyenlerin, sanayi uzmanların ve TSK ile diğer kurumlardan katılımcıların yer alması sağlanacaktır.
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PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE BİLİM
Bu çalışmada temel bilim, uygulamalı bilim, mühendislik bilimi, teknoloji, ve endüstri kavramları
bağlamında inovasyon kavramının konumu belirlenmeye, anlamı açıklığa ve seçikliğe kavuştulmaya çalışılacaktır.
Bu dünyaya kovulmuş olan insan, bu yüzden olmalı ki daha iyi bir dünya arayışı içindedir. Bu arayış
problem çözme sürecine dönüşür: “Hayat problem çözme sürecidir”. Ancak problemler çözmekle
tükenmez, çözülen her problem, kaçınılmaz olarak amaçlanmamış başka problemler doğurur. Hayatın/varoluşun doğası böyledir. Ancak her problem, başka bir problemi de ortadan kaldırabilir.
Bir çözüme odaklandığımızda, çözümün ortaya çıkardığı yeni problemleri gözden kaçırabiliriz.
İnovasyon, en genel anlamda, insanın daha iyi bir dünya arayışının yol açtığı yenilik sürecidir.
Günümüzde, 4. Sanayi Devrimi’ni yaşamakta olduğumuz bir zamanda, ülkelerin rekabet gücü;
bilim ve teknoloji üretme gücüne, inovasyon yapma kabiliyetine ve insan yetiştirme kapasitesine
dayandırılmaktadır.

HAKİKAT (ALETHEIA) VE TEKNİK (TECHNE)
Hakikat Grekçe’de “Açığa Çıkarmak” anlamına gelen “Aletheia”dır. Bilimsel çalışmanın en önemli
ürünü ve aynı zamanda en güçlü aracı olan “Bilimsel Yasalar” keşiftir. Keşif, açığa çıkarmaktır.
Türkçe keşfetmek sözcüğü İngilizce’de “discover” sözcüğü ile karşılanır. Discover, örtüsünü kaldırmaktır. Yani açığa çıkarmaktır. Teknik (techne) de Grekçe’de “Açığa Çıkarmak” anlamındadır. O
halde her ikisi de açığa çıkarmak anlamına gelen Hakikat (aletheia) ile teknik arasındaki fark nedir? Teknik karşılığı olan açığa çıkarma ile meydana getirme, hakikat karşılığı olan açığa çıkarma
meydana çıkarmadır. İki açığa çıkarma arasındaki farkı, meydana getirme ile meydana çıkarma
arsındaki fark olarak ortaya koyabiliriz (Şek.1).
Hakikat = Aletheia = Açığa Çıkarmak = Meydana Çıkarmak
Teknik = Techne = Açığa Çıkarmak = Meydana Getirmek

61

A R - G E ’ D E N

P R O J E Y E

“Açığa çıkarma” meydana çıkarmak yani açık alana çıkarmak veya ortaya çıkarmak hakikat anlamındaki açığa çıkarmaya karşılık gelir. Meydana getirme ise açık alana getirme yapma veya imal
etme anlamındadır. Dilimizdeki “AÇIK-lamak” sözcüğü ile açığa çıkarmak arasındaki paralelliğe işaret
etmeliyiz. Bu hakikate tekabül eder. Teknik anlamındaki meydana getirmeye Heideger gizini açma
(revealing) olarak dile getirmektedir. Burada Heideger’in düşünür sezgisiyle işaret ettiği şey teknik
ürünün özü olan formunu maddesiyle birleştirerek nesneler dünyasında vücut bulmasına (dış dünyada var olan haline gelmesine) işaret ettiğini düşünüyoruz. “Giz”ini açmak ile önce bir malzeme yığını
olan teknik ürün görünüşe çıkmaktadır. Böylece teknik üründe form görünür hale gelmektedir. Bir
binanın projesi inşa edildiğinde dış dünyada bir ürün ortaya çıkmakta böylece form meydan yerine
gelmekte, yani meydana getirilmektedir. Bir otomobil imal edildiğinde formu görünüşe çıkmaktadır.
ŞEKİL 1. AÇIĞA ÇIKARMA: HAKİKAT VE TEKNİK

MEYDANA ÇIKARMA

02

02

MEYDANA GETİRME

01

TECHE (TEKNİK)

AÇIĞA
ÇIKARMA
ALETHEIA (HAKİKAT)

01

BİLİM ve TEKNOLOJİ
Bilim ve teknolojinin varoluş sebebi ihtiyaç ve yetersizliktir. Felsefenin ve bilimin temelinde insanın doğasında taşıdığı bilme ihtiyacı vardır. Bilmenin itici gücü bu ihtiyaçtır. Teknolojinin temelinde de insanın yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılama isteği vardır. İnsanın ihtiyaçlarını
karşılaması için önce bilmesi gerekir. Bilim de bir bilgidir: Yöntemli ve sistemli bilgi. Esas itibariyle,
hipotez, deney, gözlem ve temellendirme yoluyla yapılan etkinliktir. Bilmek ve anlamak ihtiyacı
karşısında, insanın yetenekleri yetersiz kaldığında bilim yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bilimsel teoriler ve yasalar, bilme ve anlama gücümüzü artıran, uzatan kavramsal araçlardır. İnsan,
sınırlı yeteneklerine rağmen sınırsız evrenin bilgisine bilim aracılığıyla varmak ister. Bilimsel çalışma, ortak nedenlere bağlı olayları (fact+case) açıklamak için matematik formüller halinde yasalar
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ortaya koymayı hedefler. Bilimsel zihniyet olayların nedeninin ne olduğunu araştırır. Aynı nedene
bağlı sonsuz sayıda olguyu tek bir formülle açıklamak ister.
İnsanın iki temel özelliği var: Bilmek ve eylemek. Bilmek, açıklamak (explanation) ve anlamak (understanding)’tır. Eylemek; yapmak + davranmaktır. Yapmak ile dile getirmek istediğimiz, imal etmektir.
Buradan teknoloji doğar. Davranmak ile dile getirmek istediğimiz, ahlaktır. Eylemek bilgiye dayanır.
İnsan bilgiye göre davranır ve/veya yapar. Türkçe bunu çok iyi dile getirir: Yapabilmek, görebilmek,
anlayabilmek. Bu, eylemin bilmekten güç aldığını ve Türkçe’nin felsefi yeteneğini göstermektedir.
İnsan doğal olarak ihtiyaç sahibidir. İhtiyaçlarını karşılamak istediğinde, kendi yetersizlikleri ile karşılaşır. Yetersizliklerini bilim ve teknoloji ile aşmak çabası içindedir. Eğer doğa olaylarını açıklayan,
görünüşün arkasındaki nedenleri dile getiren bilimsel yasaları, olgulara baktığımızda bir çırpıda görüverseydik, bilime ihtiyaç olmayacaktı. Bilimler aklımızın yetersizliğinden veya kıtlığından, ekonomi
bilimi kaynakların yetersizliğinden veya ihtiyaçlarımız karşısında kıtlığından ortaya çıkmıştır. Bilim,
zihinsel yeteneğimizi çoğaltan bilimsel yasa tarzında kavramsal araçlar üretmektedir (Günay, 2017).
Teknolojinin anası ihtiyaçtır. Teknoloji, bizim becerilerimizi (el becerilerini ve zihinsel becerilerimizi) büyütür. Eğer elimizi kor yakmasaydı maşaya gerek yoktu. Çiviyi bastırarak çakabilseydik çekice gerek yoktu. Mesafeleri hızla kat edebilseydik mesela kuşlar gibi uçabilseydik ulaşım araçlarına
gerek yoktu. İnsan vücudunun iç yapısını gözlerimizle görebilseydik, tomografi ve MR’a gerek
yoktu. Zihinsel yeteneklerimiz her türlü matematiksel işlemi yapabilecek kapasitede olsaydı hesap makinelerine ihtiyaç olmayacaktı. Teknoloji de becerimizi uzatan, çoğaltan araçlar üretmektedir. O halde bilim ve teknoloji insanın zihinsel ve beceri yetersizliğinden veya kıtlığı dolayısıyla
yapılmaktadır. İnsanın teknolojiye gereksinimi ihtiyaçlarından doğmaktadır (Günay, 2017).
Tarihte ihtiyaçların yoğunlaştığı dönemlerde adeta zaman sıkışmış ve teknolojik icatlarda artmıştır. Teknoloji bulunduğu ortamın ontolojisini algımızda değiştirir. Matbaa öncesi dünya ile sonrası
dünya, elektrik öncesi dünya ile sonrası dünya, bilişim ve iletişim teknolojisi öncesi dünya ile sonrası dünya arasında, evreni algılamamızda ontolojik bir fark vardır. Elektrik olmayan bir dünyayı
günümüzde algılamakta zorlanırız.

Teknoloji - İhtiyaç
Teknolojinin gelişmesinde ihtiyaçların rolünü vurgulamak üzere anlatılan ünlü bir “Ezop Masalı”
vardır. Evvel zaman içinde susuzluktan ölmek üzere olan bir karga, dibinde biraz su bulunan bir
ibriğe rastlamış. Öne doğru eğilerek, boynunu zorla ibriğin ağzından içeri sokan karga, defalarca
ibriğin dibinde kalan suyu içmeyi denemiş. Ama karganın gagası, öylesine kısaymış ki suya bir
türlü ulaşamıyormuş. Bunun üzerine karga, ibriği devirip suyu dökmeye çalışmış. İbrik ağır olduğu
için bunu da başaramayan karga, sonunda umudunu yitirmiş. Derken aklına parlak bir fikir gelmiş
ve etrafta bulduğu küçük çakıl taşlarını ibriğin içine atmaya başlamış. İbriğin dibinde biriken çakıl
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taşları suyun seviyesinin artmasını sağlamış. Böylece karga da suyu içerek ölmekten kurtulmuş.
Gereksinimin yaratıcı çabayı harekete geçirdiği inancı, teknolojik etkinliğin neredeyse tamamını
açıklamak için sürekli yardıma çağrılan bir görüştür (Bernal, 1995).
Bilim-öncesi, tecrübeye dayalı teknik bilgiye, teknik adı verilir. Bilime-dayalı teknik bilgiye, teknoloji adı verilmektedir. Bilimsel ilkelere dayalı olarak ilk teknolojik icat elektrik motorudur. J. Henry
ve M. Faraday’ın (1791-1867, İngiliz), 1820’lerde elektrik motorunun ilkelerini ortaya koymasının
ardından, 1831’de Joseph Henry (1797-1878, Amerikalı) tarafından, bilimsel ilklere dayalı olarak ilk
elektrik motoru imal edilmiştir (Günay, 2006).

Teknik ve Teknoloji
“Teknik, amaç için araçtır. Ve teknik, insanın bir etkinliğidir... Ve araç, aygıt ve makinelerin yapımı
ve kullanımı, bu yapılmış olanların ve kullanılanların kendileri, bunların hizmet ettikleri gereksinimler ve amaçlar, tekniğin ne olduğuna ilişkindir. Bütün bu donanımlar kompleksi, tekniktir. Bizzat
tekniğin kendisi bir donanımdır veya Latince söylendiğinde instrumentumdur (Heidegger,1998).”
Teknik, Heideger’inde ifade ettiği üzere araçtır ve insan etkinliğidir. 1831’de elektrik motorunun Joseph Henry tarafından imal edilmesi ile teknik ve bilimin yolları kesişmiş ve ondan sonra iç içe geçerek yollarını birleştirmişler, birlikte yolculuk yapmaktadırlar. Teknoloji yapay (artifacts) nesneler üretir.
Aristoteles’e göre, form varlıktan ayrı bir yerde, idealar aleminde değil, varlıktadır. Form, varlığın
şeklidir. Şekil, öz olmaktadır. Şöyle ki “bir şeyi kendisi yapan” işte o yapan o şeyin özü’dür. Örneğin, bardağın bardaklığı, sürahinin sürahiliği onların şeklinden/formundan dolayıdır. Çünkü, zihnimizde sürahi kavramını veya bardak oluşturan onların şeklidir. O halde form/şekil aynı zamanda
öz olmaktadır. Bardak veya sürahi kırılırsa, şekil yani öz kaybolur, malzemesi cam yığını kalır.
Bir varolanın temeli, Aristoteles’e göre onun tözüdür. Varolanların cevheri (tözü) vardır. Töz, form
ve maddenin bileşiminden oluşur. Bir şeyin özüne Platon “idea” adını vermişti. Aristoteles öz için
“idea” yerine “form” terimini kullandı. Platon’a göre “İdea” varlıktan ayrı bir yerde, idealar dünyasındadır. İdealar dünyasında gerçek varlıklar bulunur. Bu dünyadaki varlıklar, idealar dünyasındaki
varlıkların kopyalarıdır. Aristoteles ise “form”un ayrı bir yerde olmayıp bireysel varlığa içkin (immanent) olduğunu kabul etmektedir. Aristoteles’in töz kavramını daha anlaşılabilir kılmak için, töz
(ousia), öz (eidos/form) ve madde (hyle) arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere tarafımızdan şöyle bir
formül yazılmıştır (Günay, 2017):
Töz (cevher) = Öz + Özdek (madde)
Varolan/Teknolojik Ürün = Form + Malzeme/Madde
Malzemenin form ile birleştirilmesi, teknoloji sayesinde gerçekleşmektedir. Yukarıdaki formülde,
form ile malzeme arasındaki artı (+) işareti teknoloji yerine geçmektedir. Teknoloji sayesinde;
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malzeme, teknolojik ürünün formu içine sokulur. Teknolojik ürünün projesi olan ve dilde varolan
form ile dış dünyada veya fiziksel dünyada bulunan malzeme birleştirilerek teknolojik ürün imal
edilmektedir. Burada Heidegger’in “teknoloji açığa çıkarmaktır” ifadesi ile kastettiği şey de anlaşılır olmaktadır. Kavramlar aleminde bulunan form, teknoloji sayesinde, teknolojik bir ürün olarak,
fiziksel bir nesne olarak görünür dünyaya, yani açığa çıkarılmaktadır.
Töz, form (öz) ve madde arasında yazılan formül içinde teknoloji; ürünün ortaya çıkış sürecini
yönetir ve maddenin form içine sokulmasını sağlar. Böylece, düşünmede ve/veya dilde varolan
form, görünüşe çıkar, teknolojik ürün olarak açığa çıkar/öne çıkar. Bir fiziksel teknolojik ürünü göz
önüne alalım. Örneğin bir kahve fincanını düşünelim. Fincan, form olarak, önce tasarımcının zihninde, düşünmede varolan olarak bulunur. Sonra çizim halinde dilde varolan olarak kağıt üzerine
döküldüğünde, dilde varolan alanına geçmiş olur. Böylece, önce düşünmede, sonra dilde varolan
form, seramik ile fincan imal teknolojisi sayesinde birleştirilerek, fiziksel bir nesne halinde fincan
olarak ortaya çıkar. Eğer söz konusu olan ürün, bir sanat eseri, örneğin bir şiir ise, form şiirin bir
tarzı olarak, önce şairin duygu ve düşünmesinde var olur. Şiirin malzemesi-maddesi olan sözcükler, form ile (şiirin formu ile) birleşerek ürün olarak, şiir halinde, dilde varolan olarak, ortaya/açığa
çıkar. Eğer söz konusu olan bir heykel ise, heykeltıraş, hayal ettiği heykelin formunu tasavvurunda,
karşısındaki mermer bloğun içine yerleştirir, çekici ile, mermer bloğu soyar ve içindeki heykeli
açığa çıkarır. Teknoloji, açığa-çıkmada açığa çıkar.
Temel bilim (Basic/Pure Science), bilgiyi amaçlar. Temel bilim, doğayı, olayları ve olguları, bilme,
anlama, açıklama ve öndeyide bulunma amacına yönelik olarak teoriler ve yasalar ortaya koymaya çalışan (sistematik) teorik yapılardan oluşur. Temel veya teorik araştırma (basic research,
pure research) ile yapılır. Sonuçların pratik değerine yönelik olmaksızın evreni/doğayı anlamaya
yönelik araştırmadır. Pratik yarar gözetmez. Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi, matematik
temel/teorik bilimlerdir. Uygulamalı bilim de teorik (sistematik) yapılardan oluşur ancak uygulamayı amaçlar. Uygulamalı bilim, temel bilimin uygulama amacına yönelik olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Uygulamalı bilim için temel bilim, olmazsa olmazı (sine qua non)dır. Uygulamalı
araştırma (applied research) uygulamalı bilim ile yapılır. Uygulamalı bilim belli bir pratik probleme
yeterli yaklaşıklıkta çözüm bulmayı amaçlayan çalışmadır. Doğayı kontrole yöneliktir.
Teknolojik araç gereçlerin/aletlerin gelişimi bağlamında uygulamalı bilimlerin bir adım ötesi olarak tanımlanır. Bilim olmadan teknik olabilir fakat temel bilim olmadan uygulamalı bilim olamaz
çünkü temel bilim olmadan ortada uygulamalı bilime dönüştürülecek hiçbir şey yoktur.
Teknik, doğaya tabi iken; teknoloji, doğaya hakim olmakta ve doğayı emrine amade kılmaktadır.
Modern bilimin F. Bacon’dan gelen, “bölmek bilmektir, bilmek egemen olmaktır, böl ve egemen
ol” yaklaşımı, gizlice teknolojiye sızmıştır. İnsan elinden çıkan ve doğaya hakim olan teknoloji,
kendisini var edeni de giderek hakimiyeti altına almaktadır.

65

A R - G E ’ D E N

P R O J E Y E

Bilim, Teknik ve Teknoloji
Başlangıçtan günümüze, bilim (temel bilim, uygulamalı bilim, mühendislik bilimi) ve teknolojinin
felsefi temellerinin ve anlam dönüşümlerinin anlaşılması için iki etkinliğin tarihsel yolculuğunu
birlikte göz önüne almak gerekir. Antik Çağ’dan 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar bugün yapılan
bilimler felsefenin altındaydı. Örneğin, fizik doğa felsefesiydi. Başlangıçta tecrübeye dayalı teknik
ile bilimin yolları 19’uncu yüzyılın başında (1830’larda) kesişmektedir. Bundan sonra teknik, teknoloji haline gelmektedir. Ve o tarihten sonra, bilim ve teknoloji birbirini destekleyerek, gelişmeleri
de iyice hız kazanarak aynı güzergahta ilerlemektedir (Şek.2).
Modern teknoloji öncesi teknik, bilime dayanmıyordu. Modern teknoloji, modern doğa bilimine
dayanır. Modern Bilim Devrimi, Newton’un 1687’de modern fiziğin aksiyomlarını ortaya koyduğu Principia adlı eseriyle tamamlanmış sayılır. Endüstri Devrimi, J. Watt tarafından buhar makinasının icadı ile başlatılır. Endüstri Devrimi periyodu 4 evreye ayrılır. 1. Birinci Endüstri Devrimi
(1765-1840), 2. İkinci Endüstri Devrimi (19. yy-1945), 3. Üçüncü Endüstri Devrimi (1945-1980), 4.
Dördüncü Endüstri Devrimi (1980-...).
Gözden uzak tutulmaması gereken husus, teknolojinin modern bilimi temel alması, Modern Bilim
Devrimi ile birlikte, 17’nci yüzyılda olmamıştır. 17’nci ve 18’inci yüzyılda Modern Bilimin ortaya çıkışı,
eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayırmıştır. Teknoloji ile bilimin iç içe geçmesi, Sanayi Devrimi’nden daha sonra (1765’den sonra) özellikle 19’uncu yüzyılın başından itibaren gerçekleşmiştir.

Gelişme

ŞEKİL 2. TEKNİK VE TEKNOLOJİ SÜRECİ

Bilim

Teknoloji

Teknoloji
Bilime Dayalı Teknik
B
Bilim

1830-...
Teknik
Tecrübeye Dayalı

Teknik

Zaman
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1820: Joseph Henry’in bilimsel esaslara dayanarak elektik motorunun imalı: Bilim ve teknolojinin
yollarının kesişmesi

Ölüm Vadisi
Mühendislik literatüründe, patent ile ürün arsında, patentin bir endüstri ürünü haline gelmesi arasında ölüm vadisinden (Valley of Death) bahsedilir. Ölüm Vadisi ifadesi, Feridüddin Attar’ın Mantık Al-Tayr (Kuşların Dili) kitabında anlatılan Simurg Efsanesi’nde kuşların, Kaf Dağı’nın ardındaki
hükümdarlarına giden yolda geçtikleri yedi vadinin (1. İstek/talep, 2. Aşk, 3. Marifet, 4. İstiğna, 5.
Tevdid, 6. Hayret, 7. Fena Vadisi) şeklindeki sonuncu vadi, Fena/“Ölüm Vadisi”dir.
Bu efsane bir yönüyle insanın iç yolculuğunu (seyri süluk’u) öte yandan insanın dış yolculuğunu,
tarihi anlatmaktadır. Batı literatürüne de geçmiş olan bu kavram, araştırma sonucu yapılan icat ile
teknolojik ürüne geçiş arasında Ölüm Vadisi’nden bahsedilir. Literatürde, yapılan anketlerde, 50
adet patent başvurusunun 10’unun lisans alabildiği belirtilmektedir. Buna göre, 100 icat bildiriminin ancak yüzde 20’sinin lisans alabildiği, dolayısıyla icatların yüzde 80’i üretime geçememekte,
Ölüm Vadisi’nde adeta telef olmaktadır (Şek.3).
ŞEKİL 3. ÖLÜM VADİSİ

Teknoloji

Araştırma

Endüstri
Ölüm
Vadisi

İNOVASYON
Kavram olarak “inovasyon” zaman içinde değişik şekillerde tanımlanmıştır. Literatürde tespit edilmiş
ilk tanım Joseph Schumpeter (1934)’den gelmiştir. Literatürde, birbiriyle ortak yanları olan çok sayıda tanım olmakla birlikte üzerinde uzlaşma sağlanmış aynı bir inovasyon tanımı söz konusu değildir.
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OECD ve AB tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzu’nda da kısaca belirtildiği gibi inovasyon, “Bir
yenilik; işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da
yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleşmesidir” (TÜBİTAK, 2005).

İnovasyon Nedir, Ne Değildir?
İnovasyon tek başına buluş (icat) değildir; tek başına Ar-Ge demek değildir; sürekliliği olan bir
faaliyettir; bir olagelme faaliyettir. “... Herkesin baktığı yere bakma ve başkasının görmediği şeyleri görme becerisidir” (Richard J. Duggan). İnovasyon yaratıcılığın kullanımı ve uygulanmasıdır.
Yaratıcılık yeni şeyler düşünmektir. İcat, bir teknolojik ürünün yapılabileceğini göstermektir. İnovasyon, o ürünü veya hizmeti ticari bir değere dönüştürmektir.
Firmaların rekabet gücünün sürdürülebilirliği inovasyonun sürdürülebilirliğine bağlıdır. İnovasyon
bir akıştır; Herakleitos’çu bir karakteri vardır: “Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız.” İnovasyon bir
ırmaktır adeta. Kaynağı fikirdir. Fikir, yaratıcı yeteneğin ürünüdür. “Biz fikirlere asla varamayız,
onlar bize gelir (Heidegger).” O halde, fikir, nereden, ne zaman, nerede ve kime gelir? Nereden
gelir? Fikrin membaı, menşei nedir? Sezgi, içgörü, deneyim, ve kaygının sentezinden oluşan, yaratıcı yeteneğin örtük bilgisinden tezahür ediyor olmalıdır. Buluş, icat ve sanatın menşei bu örtük
bilgidir. Nerede ve ne zaman? Genel olarak; fikirler bize yalnız olduğunuz yerde ve zamanda gelir.
Kime gelir? Probleme iyice gömülmüş olana, kaygı çekene gelir. İnovasyonun, düşünme tarzında
tezahür eder. İnovasyon problem çözmede; yaratıcı ve icat eden durum alış halidir. İnovasyonda
ortaya çıkan sonuç yeni ürün veya hizmet veya süreçtir.
İnovasyon: Ar-Ge + İcat + Yaratıcılık
ŞEKİL 4. YARATICILIK, İCAT, AR-GE VE İNOVASYON İLİŞKİSİ
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“İnovasyon bilginin paraya çevrilmesidir. Araştırma paranın bilgiye çevrilmesidir” (Geoffrey Nicholson (Inventor of the Post-It Note) (Şek.5).
ŞEKİL 5. İNOVASYON VE ARAŞTIRMA
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Kısaca inovasyonu iş fikrinin ticarileştirilmesi şeklinde düşünebiliriz. İnovasyonun bir başka tanımı
3İ. İnovasyon ortamı, 3İ’yi desteklemelidir.
İnovasyon (Innovation) = İçgörü (Insight) + İcat (Invention) + İcraat (Implementation)
Anahtar durum alışlar; deney yapma ve risk alma arzusu; disiplinlerarası problem çözme kültürü
ve müşterek çalışma (Georgia Tech Research Institute, Enterprise Innovation Institute).
Keşif (Discovery) halihazırda mevcut olan fakat varlığı yeni bulunan bir şeydir: Yer çekiminin
keşfedilmesi, atom yapısının keşfedilmesi, elektrik akımının keşfedilmesi, süper iletkenliğin keşfi,
vitaminlerin keşfedilmesi, DNA’nın keşfedilmesi gibi. İcat (Invention) ilk defa yeni bir ürün yaratmaktır: Mekanik saat, matbaa, telefon, televizyon gibi. İnovasyon (Innovation) bulunan bir fikrin
ilk defa pratik edilmesi veya ilk defa (ticari olarak) pazara sürülmesidir: Cep telefonu, hibrid otomobil, dizüstü bilgisayar gibi.
İnovasyon İcat’a Bağlı Değildir! İnovasyon daha önceki zamanlarda olan icatları da kullanabilir.
Örneğin; IBM’in geliştirdiği ve en önemli inovasyonlardan biri olarak kabul edilen PC (Personal
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Computer)’lerin endüstriyi ve hayatımızı ne kadar ve nasıl etkilediği bilinmektedir. Fakat IBM-PC
ler ilk geliştirildiği zaman yeni bir icat kullanmamıştır. Daha önceden bilinen, kullanılan prensip ve
icatları kullanmıştır. Burada IBM’in (projeyi 18 ayda bitirme baskısı altında) yaptığı yenilik daha
ağırlıklı olarak (raflarda hazır olan parçaları kullanarak) yeni bir üretim prosesi ve yeni bir pazar
oluşturmasındadır.
İnovasyonun başarılı olarak gerçekleşmesinde başlangıçta iyi bir fikrin (icatın) bulunması tercih
edilir. Fakat iyi bir icatla yola çıkmak inovasyonun gerçekleşeceğini garanti etmez. İnovasyonun
gerçekleşmesi için (fikrin bulunmasından, oluşturulmasından başka) ayrıca şu alanlarda hamleler
gereklidir: Fikrin uygulamaya konması; organizasyonun içinde proseslerin değiştirilmesi veya yenilenmesi; pazara sunulan ürün veya hizmette değişiklikler. Örnek icat: Fuel Cell’in bulunması (Sir
William R. Grove, 1839).
Literatüre yaratıcılığın (creativity) doğuştan geldiğini (yaratıcılığın doğuştan var olduğunu) fakat
aynı zamanda öğrenilebilir (pratik yaparak) olduğunu belirtilmektedir. Yaratıcılık olmadan hiçbir süreç olmaz ve bizler sonsuza kadar aynı kalıpları tekrarlarız (Edward de Bono). İnovasyon
yaratıcılık demek değildir. İnovasyon = Yaratıcılık. Yaratıcılık büyük bir fikirle ortaya çıkmaktadır.
İnovasyon ise fikri uygulamaya geçirmekle, bu fikri başarılı bir iş haline dönüştürmekle ilgilidir.
Araştırma, bir soru ile başlar. İcat bir ihtiyaç ile başlar. İnovasyon genellikle bir kaygı ile başlar.
İnovasyona Giden Süreç: İnovasyonun başlangıcında yaratıcı yetenek vardır. Yaratıcı yetenek
veya inovatif yetenek yeni bir fikir keşfeder. Sonra icat veya teknolojik üründe bir yenilik söz konusu olur. Daha sonra bu yenilik süreçlerinden geçerek ürün haline gelir (Şek.6). Bu inovatif ürün
öyle bir boşluk yakalamıştır ki şimdiye kadar fark edilmemiş bir ihtiyaç imiş gibidir.
ŞEKİL 6. İNOVASYONA GİDEN SÜREÇ
KEŞİF
Yeni Firikler:
• Bilgi / • Kavral

İCATLAR

UYGULANAN
YARATICILIK

• Teknolojiler / • İş Modelleri

İNOVASYON
Kullanışlı Uygulamalar:
• Eşya / • Mal / • Hizmet / • Deneyim

KAYNAK: SKARŽAUSKAİTĖ
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Girişimcilik (Entrepreneurship): Bireylerin sahip oldukları mevcut kaynaklara bakmaksızın yeni
fırsatlar peşinde koşma sürecidir. Girişimciler yeni fikirleri ya da icatları başarılı inovasyonlara dönüştüren veya dönüştürmek isteyen bireylerdir (Schumpeter, 1934). Girişimci, başarısızlığı kolayca kabul etmez, ısrarcıdır, sorunlar karşısında dirençli ve sabırlıdır. Edison ampulü icadı sürecinde,
10 bin deney yapar. “Başarısız değilim, çalışmayan 10 bin yol olduğunu buldum” der.
İnovasyonun Çeşitli Tanımları: İnovasyonun çeşitli açılardan tanımları yapılmıştır. Bu tanımların
birleşik bütünü invasyonu oluşturmaktadır. Her bir tanım inovasyonun bir yönünü dile getirmektedir.
İnovasyon = İcat + Ticarileştirme
Keşif = Merak + İşbirliği
İnovasyon = Yetinmeme + İşbirliği
İnovasyon = Yaratıcılık x Risk Alma
İnovasyon süreci aşağıda bir akış halinde Şek.7’deki gibi ifade edilebilinir.
ŞEKİL 7. İNOVASYON SÜRECİ

Fikir

01

Araştırma
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Keşif
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İcat

04

Geliştirme

05

Kullanıma Geçiş

06

07

Giriş

KAYNAK: ALWİS, HARTMANN, F(2004)

İnovasyon; yaratıcılık, değişme, farklılaşma ve yeni ürün tarzında bir süreç işler. Bu süreç, sürecin unsurları olan yaratıcılık, değişme ve farklılaşmayı teşvik eden takdir eden bir kültürel iklime
muhtaçtır. Bu süreci yürüten güç, girişimciliktir. Girişimcilik ile inovasyon birlikte bulunur. Çünkü
inovasyonun sonuç noktası ticarileşmektir. Ticarileşmek girişimcilik ister. Girişimcilik fikri, 18’inci
yüzyılda sanayi devrimi bağlamında ortaya çıktı (Jarge Luis Nicolas Audy, Souza, 2002).
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İnovasyon [Yenile(n)me/Yenilik]
İnovasyon sürdürülebilirlik ister. Bir zaman çözüm olan daha sonra sorun haline gelebilir. Bu durumda yeniden inovasyon gerekir. Yeni inovasyon, failden, yani girişimciden/inovatörden, öncekinden farklı bir düşünme yönü ister. İnovasyon, yenile(n)me ister. Yani, hem failde/yapanda
(yenilenme) hem de üründe/yapılanda (yenileme) yenilik gerektirir. İnovasyonu kışkırtan ve besleyen, kişinin bireysel yetenekleri yanı sıra, kültürel ve toplumsal ortamdır.

TEKNOLOJİ ve İNOVASYON İLİŞKİSİ
Teknoloji bir tek ürünü meydana getirmektir. İnovasyon teknolojik ürün üzerinde yenilikler yapmak ve ticarileştirmektir. OECD’nin de vurguladığı gibi “Bir ülkede refahın ve istihdamın artması,
o ülkenin inovasyon yapma ve adapte etme kapasitesine bağlıdır.”
Birçok gözlemci inovasyon ve teknolojiyi aynı kabul eder. Fakat inovasyon basitçe problem çözmede icat edici ve yaratıcı olma halidir. Teknoloji ise inovasyonun bir çıktısıdır; inovasyonun içeriğinde bir bileşen olması gerekmez. İnovasyon bazen teknoloji ile ilgisi olmayan şeyleri yapmanın
yeni yollarını ortaya koyabilir. Örneğin; çalışan yapısını değiştirme, kurul üyelerinin belirlenme
süreci teknoloji gerektirmez, fakat yeni inovatif fikirler gerektirebilir: Sosyal inovasyon1.
İnovasyonun tümü teknoloji içermez, ya destekleyicidir ya da sonuçtur. İnovasyon ve teknoloji
arasındaki ilişki döngüseldir, doğrusal değildir. Kimi zaman teknoloji ve inovasyon birbirleri yerine kullanılmakla birlikte aynı şey değildirler. Genellikle inovasyonu; yeni teknoloji veya bilimsel
gelişmeler, şeyleri daha verimli, daha hızlı, daha iyi malzemeyi yapmanın yeni metotları olarak
düşünürüz. Fakat bu hikayenin sadece yarısıdır. Teknolojik gelişmeler; kendileri için kalıcı bir hayat
buluncaya kadar gerçek inovasyon haline gelemez. Bu bir pazar bulma anlamına gelir2.
Yeni teknoloji kendisine insanların dünyasında bir boşluk bulmaya ihtiyaç duyar. Bu bir kullanıcı
tabanı bulma, sürdürülebilmesi için bir finansal model bulma ve toplumda bir yer bulma anlamına
gelir. Bu vuku bulduğunda, teknoloji inovasyon haline gelir.

İnovasyon Türleri
Burada söz konusu olan inovasyon türleri, aşağıdaki şekilde (Şek.8) görüldüğü üzere, pazar (market) ile teknoloji bileşenlerine göre tanımlanmış olan türlerdir.

1 http://www.alumnifutures.com/2013/07/innovation-technology.html (27.10.2017).
2 http://jacobhallgordon.tumblr.com/post/16133036254/the-difference-between-technology-and-innovation (27.10.2017).
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MEVCUT YENİ MARKET

ŞEKİL 8. İNOVASYON TÜRLERİ

2

1

Mimari
İnovasyon

Radikal
İnovasyon

Artan
İnovasyon

Yıkıcı
İnovasyon

1

2

MEVCUT YENİ TEKNOLOJİ
KAYNAK: LOPEZ (2015)

Artan İnovasyon (Incremental Innovation): Mevcut ürün ve hizmetlere yeni özellikler eklenmesidir.
Yıkıcı İnovasyon (Disruptive Innovation): Teknoloji kaynaklı inovasyonlardır. Örneğin, mobil telefon marketinde yaşanan Apple iPhone yıkımıdır.
Mimari İnovasyon (Architectual Innovation): Örneğin, Nasa tarafından uçak minderlerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır.
Radikal İnovasyon (Radical Innovation): Hem teknoloji hem market değişimi kaynaklı inovasyonlardır. Örnek olarak “uçak” verilebilir.
ŞEKİL 9. İNOVASYON TÜRLERİNE ÖRNEKLER
TEKNOLOJI

RADİKAL İNOVASYON

Telekomünikasyon

Cep Telefonu

Televizyon

Renkli Televizyon

Mikroişlemci

Kişisel Bilgisayar

Jet Gücü

Jet Uçağı

KAYNAK: SKARŽAUSKAİTĖ

73

A R - G E ’ D E N

P R O J E Y E

İnovasyona dayalı kabul kategorileri şu şekilde gösterilmektedir:

Benimseme

ŞEKİL 10. İNOVASYONU BENİMSEME SÜRECİ3

Yenilikçi
(Innovators)

2.5%

Erken
Benimseyenler
13.5%

Erken
Çoğunluk
34%

Geç
Çoğunluk
34%

Geç
Kalanlar
13.5%

Zaman

Teknoloji benimseme yaşam döngüsü sürekli olmayan inovasyonların market tarafından kabulünü modeller.

SONUÇ
Einstein şöyle söyler: “Problemlerimizi onları yarattığımız aynı düşünme düzeyinde kalarak çözemeyiz.” Kurumların rekabet gücünü sürdürebilmeleri için sürekli inovasyon gerekir. Sürdürülebilirliğin veya inovasyonun akış halinde olmasının anlamı budur.
21’inci yüzyıla “inovasyon çağı” denilse yeridir. İnovasyonu karakterize eden şey, ekonomik veya
sosyal değer üretmektir. Teknolojik inovasyon, ticari değeri olan ürün (mal+hizmet) ortaya koymaktır. İnovasyon, insanın yeteneklerinin tümünün birleşik gücünün ürünüdür. İnovasyonda, yaratıcı yetenek ile zuhur eden yaratıcı fikir, sezgi, icat ve araştırma becerilerinin tümü yürürlüktedir.
İnovasyon, varolanı, süreklice, olumlu yönde değiştirmek ve farklılaştırmaktır. İnovasyon varolan
da herkesin baktığı fakat göremediğini görmektir. İnovasyon akıştır: Herakleitos’çu bir varolandır.
İnovasyonun temel değerleri, yaratıcılık, fark ve ticarileşmektir. Başlangıçta fikir, sonuçta ticari
değer vardır. İnovasyon girişimcilik ile birlikte var olur. 4’üncü Sanayi (Endüstri) Devrimi’ni yaşadığımız günümüzde, hızın önemli bir faktör haline gelmesi dolayısıyla, inovasyonun icad ile sınırlı
olmayıp ticarileşme ile sonuçlanması önemini iyice artırmıştır.
Inovasyon, çalışmaların uygulamada karşılığının arandığı dolayısıyla yeryüzü kaynaklarının maksimum performans ile kullanılmasının bir yoludur aynı zamanda.
3 https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/diffusion-of-innovation/ (27.10.2017).
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TÜRKİYE’DE AR-GE VE İNOVASYON NASIL GELİŞİR?
Türkiye olarak Ar-Ge ve inovasyonda önemli bir yol kat etmiş olmamıza rağmen, henüz istenilen
düzeye ulaşabilmiş değiliz. Ülkemizin inovasyon kapasitesinin artırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Yapılan Ar-Ge’lere vereceğimiz desteklerle gençlerimize yeni iş sahaları açarak, ticari anlamda ülke ekonomisini çok daha üst seviyelere
çıkarabiliriz. Bunun için de önce Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun önündeki sorunları ve bunun
bir adım önünde duran Ar-Ge’den ürüne geçişteki sorunları iyi analiz edip sonuca götüren çözümler bulmamız gereklidir.
Bilgi üretim hızının çok ciddi seviyelere çıktığı günümüzde, Ar-Ge ile bunu tamamlayıcı unsur
olan inovasyon, firmalarımız için kaçınılmaz öneme sahip kavramlar haline gelmiştir. Ar-Ge ve
inovasyon aynı zamanda rekabetçiliğin de en temel bileşeni olup Ar-Ge ve inovasyon olmadan
refah ve zenginliğe giden başka bir yol olmadığı da aşikardır.
Büyük mütefekkir Mevlana Celaleddin-i Rumi, sürekli yenilenmeyi; “Dün dünde kaldı, bugün yeni
şeyler söylemek lazım” sözü ile ifade ederek, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüze, bin yıl öncesinden ışık tutmuştur. Teknolojik ve ekonomik alanda yeni şeyler söylemek
ise günümüzde Ar-Ge ile mümkün olmaktadır. Artık bilgi ekonomisinin etkin olduğu dünyamızda, bilgi üreten toplumlar, diğerlerinden üstün konuma geçmektedir. Bugünün dünyasında doğal
kaynaklara sahip ülkelerin değil, pazarlanabilir doğru bilgiyi üretebilen ve bunu üretime dönüştürebilen devletlerin hükümran olduğu ve vatandaşlarına daha iyi bir yaşam sundukları görülmektedir.
Türkiye olarak Ar-Ge ve inovasyonda önemli bir yol kat etmiş olmamıza rağmen, henüz istenilen
düzeye ulaşabilmiş değiliz. Ülkemizin inovasyon kapasitesinin artırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Herkesin yaptığı işleri seri ve daha ucuz
fiyatlarda yapmak bizi gelişmiş bir ekonomi yapmaz. Gelişmiş bir ekonomi olabilmemiz için ancak
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hiç kimsenin yapmadığı ürünleri tasarlayıp üreterek, farkındalık oluşturmak gereklidir. Dolayısıyla,
dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girme hedefimize ulaşabilmemiz için, Ar-Ge ve inovasyonda bugün yakaladığımız ivmeyi artırarak sürdürmemiz, katma değeri yüksek ürünler geliştirip,
dünya pazarlarına sunmamız şarttır. Genç ve çalışkan bir nüfusa sahip olmamız, yenilikçi bir anlayış oturtmamız için bize çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yapılan Ar-Ge’lere vereceğimiz
desteklerle gençlerimize yeni iş sahaları açarak, ticari anlamda ülke ekonomisini çok daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Bunun için de önce Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun önündeki sorunları ve
bunun bir adım önünde duran Ar-Ge’den ürüne geçişteki sorunları iyi analiz edip sonuca götüren
çözümler bulmamız gereklidir.

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER
Ülkemiz, düşük ve orta teknolojilere dayalı bir sanayi yapısına sahiptir. İhracatımızın sadece yüzde
2’si yüksek teknolojili mallardan oluşmaktadır. Dolayısı ile geldiğimiz noktada, Türkiye’nin hızlı
bir stratejik dönüşüm yapması elzem hale gelmiştir. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini
artırmak için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken birçok konu mevcut olup bunlardan
bazıları şunlardır:
1) Öncelikli olarak Türkiye’nin ekonomik kalkınma modelinin gözden geçirilmesi ve rekabet temelli bir kalkınma anlayışının benimsenmesi gereklidir.
2) Ar-Ge ve inovasyon sistemimizin merkezinde yetenek ve girişimciler olmalıdır. Devlet dahil
tüm eko-sistem yeteneği ödüllendirmeli ve girişimi desteklemelidir.
3) Sadece temel araştırma veya icat değil, ticarileşme sürecinin de desteklendiği bir eko-sistem
ile fikirden kazanca giden yol kurgusu yapılmalıdır.
4) Yenilikçi taklit dahil, teknoloji transferini hızlandıracak tüm enstrümanlar inovasyon sisteminin kaldıracı olarak kullanılmalıdır.
5) Ülkemizin yerli, yabancı teknoloji geliştiren herkes için cazip hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve altyapısı güçlendirilmelidir.
6) Türkiye kaybeden ata oynamaktan vazgeçmeli, en iyileri şiddetle desteklemelidir.
7) Kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine geçilmelidir. Kamu; yol gösterici, kolaylaştırıcı, destekleyici olmalıdır. İyi yönetim esaslı bir yenilenme teşvik edilmelidir.
8) Doğru zamanda doğru teknolojilere odaklanmalı ve kaynakların verimli kullanılması hedeflenmelidir.
9) Gelecek için bilim, sanat ve eğitime yatırım yapılmalıdır.
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Bu doğrultuda kamu-özel sektör işbirliği ve proje altında örgütlenme gereklidir. Acil olarak Türkiye’nin rekabetçi öncelik alanları ve bu alanlara göre odaklı-güdümlü Ar-Ge projelerinin belirlenmesi elzemdir. Türkiye olarak biz, bilgiyi üreterek, bunu sadece kendi insanımızın değil, tüm
insanlığın refahı ve esenliği için kullanmak durumundayız. Bunun, tarihin bize yüklediği önemli bir
görev olduğunu da asla aklımızdan çıkartmamamız gereklidir.
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BÜLENT ŞEN
MMG GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
TÜRKİYE’DE ENERJİ DEPOLAMA VE PİL SİSTEMLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Çeşitli amaçlarla kullanılan enerji depolama sistemleri, elektrik şebekelerine birçok hizmet sunmakla birlikte, mali tasarruf da sağlamaktadır. Elektrik şebekelerinin daha etkin, verimli, düşük
karbon emisyonlu ve güvenilir çalışmasına katkı sağlayan depolama sistemlerinde mekanik, elektromekanik, kimyasal, termal ve elektromanyetik gibi farklı yöntemler kullanılarak elektrik enerjisi
depolanmaktadır. Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller dünya genelinde en yaygın elektrik
depolama yöntemi olarak kabul görmüş olsa da teknolojisi gelişmekte olan diğer yöntemlerin de
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Elektrokimyasal olarak nikel-kadmiyum, kurşun-asit ve lityum-iyon
gibi farklı türde pek çok batarya piyasada mevcutken, sıkıştırılmış hava depolama, volanlar, süper
kapasitörler ve yakıt pilleri de elektrik depolamanın farklı yöntemleri olarak göze çarpmaktadır.
Dünya üzerinde 6 GW’lık bir hacme ulaşan depolama sistemlerinin, beş yıl içerisinde 40 GW’lık
kapasiteyi aşması beklenmektedir. Genellikle şebeke frekans kararlılığının sağlanması, ani güç
değişimleri ve gerilim değişimlerinin bastırılması gibi amaçlarla yan hizmetlerde kullanılan depolama sistemlerinde diğerlerine göre çok daha hızlı cevap süresine sahip volanlar ve batarya
depolama sistemleri ise ön plana çıkmaktadır.
Batarya depolama sistemleri elektrikli araçlarda kullanılabildiği gibi, konut ve ticari alanlarda depolama çözümü olarak da kullanılmaktadır. Kurşun-asit bataryalar, en çok bilinen batarya türü
olmakla birlikte, olumsuz çevresel etkileri ve kısa ömürlerine rağmen düşük maliyetleri ve basit
kullanım ve bakım özellikleriyle oldukça popülerdir. Nikel-kadmiyum bataryalar, kurşun asit bataryalara göre daha uzun ömre ve yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Ancak yüksek zehirliliğe
sahip olmalarından ötürü sadece sabit sistemlerde kullanımları tercih edilmektedir. Lityum-iyon
bataryalar ise özellikle tüketici elektroniğinde kullanımlarıyla bilinirliğini arttırmıştır. Yüksek enerji
yoğunluğu, düşük döngü ve bekleme kayıpları ile elektrikli araçlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşüş eğilimindeki fiyatları sayesinde, dünya genelinde kullanımının iyice yaygınlaşacağı
öngörülen lityum-iyon bataryalar, enerji sektörüne de batarya depolama sistemlerinin yaygınlaş-
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masıyla etki edecektir. Konvansiyonel batarya çeşitlerinin yanı sıra, yüksek sıcaklıkta tepkimeye
giren sodyum-sülfür, sodyum-nikelklorid, bakır-çinko ve akış bataryalar da farklı kullanım alanlarıyla piyasada yer almaktadır.
Ülkemizde elektrik şebekelerinde batarya depolama sistemlerinin kullanımı olmadığından batarya depolama sistemlerinin şebekeye bağlantısı noktasında da düzenleyici bir mevzuat bulunmamaktadır. Ancak akü üretiminde faaliyet gösteren önemli yerli üreticiler bulunmakta ve batarya
depolama alanında sanayi ve üniversite işbirlikleri ile AR-GE çalışmaları da yürütülmektedir. Ayrıca ilgili kamu kurumları tarafından batarya depolama sistemlerinin, yan hizmet uygulamalarının
yanı sıra kesintili elektrik üretimi özelliğinden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyecek bir yapıda kullanımı konusunda çalışmalar yürütülmektedir.
Tübitak MAM Enerji Enstitüsü tarafından lityum iyon ve diğer şarj edilebilir pillerin kapasite artırımı ve üretimi alanında proje yürütüyorlar. Mesela Fatih Projesi kapsamında tablet bataryası
üretimi için çalışma yapıyorlarmış. Savunma sanayi için askeri ekipmanlara (radar gibi…) küçük,
büyük (kurşun asit bataryalardan büyük, kapasitesi belki 5 kWh civarında) batarya üretimi yapıyorlarmış, seri üretim çalışmaları yürütüyorlar. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ağırlıklı olarak alkali
piller ve karbon-çinko piller kullanılmaktadır. Lityum-iyon bataryaların ülkemiz şartlarında üretilmesinde hem hammadde olarak dışa bağımlılık söz konusu hem de yeterli kalifiye eleman ve
know-how eksikliği söz konusu. Şarj edilemeyen Alkalin pilleri ve Ni-Cd pilleri üreten yerli firmalar
oldukça çok var. (Pilsan, Yiğit Akü, Aspilsan vb…). Şuan Yakıt Pili teknolojisi alanında da çalışan
Tübitak, Sulu Bor’u yakıt deposuna doldurup yakıt pilinden geçirerek Hidrojen elde ediyor ve
araçlarda kullanıma sunabiliyor. Yaptıkları BOREN adlı araç deposundaki sulu bor ile 10 saate
yakın kullanım sağlıyor ve sonunda depodaki sulu borun değişmesi gerekiyor. (Bor yapısında çok
miktarda Hidrojen bulunduruyor.)
Bununla birlikte; ülkemizde Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak aküleri, son 50 yıldır kullanılmış ve
bugüne kadar gayet başarılı olmuş bir ürün. Öncelikle ülke olarak Ni-Cd aküleri üretebiliyoruz ve
ürün çeşitliliğine gerçekleştirebilen şirketlerimiz var. Hâlen geniş bir kullanım alanı olan bu teknolojide teknolojik olgunluğa ülke olarak sahibiz diyebiliriz. Ülkemiz için, Li-Ion uçak bataryaları
ise özellikle daha fazla güç ve enerji gereksinimi olan uçaklar için birçok avantaj sunan, yeni bir
teknoloji. Bunun dışında, havacılıkta çok önemli bir kriter olan ağırlık açısından da Li-Ion akülerin
ağırlığının %50’ye kadar -yaklaşık 15 kg- daha hafif olması, bu akülerin havacılıkta kullanımını
daha da cazip kılıyor. Ayrıca, kullanım süreleri ve bakım kolaylığı açısından da Li-Ion bataryalar
daha uygun bir çözüm olarak görülüyor. Ülkemizde batarya üretimi yapan firmalar bünyelerinde
Li-Ion ve LFP (Lityum Demir Fosfat) pillerin üretilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, Li-Hava, süper ve ultra kapasitörler (kondansatörler) gibi konularda üniversitelerle yürütülen
bazı araştırma projelerinin ise halen yürütüldüğünü biliyoruz.
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Uluslararası ölçekte ise güç şebekesi üzerinde birçok farklı nesil enerji depolama sisteminin kullanıldığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse; Bu anlamda halihazırda dünyada en büyük depolama sistemi Alaska’dadır. Golden Valley Elektrik Birliği (GVEB), Alaska Fairbanks’da yerel bir
elektrik dağıtım iştiraki, 5.700km2 alanda 90.000 kişiye hizmet veren yerel bir elektrik dağıtım şirketidir. Özellikle bu bölge şartlarında yani kış şartlarında -50°C kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle
elektrik kesintilerinde yedek gücün devreye girmesi çok önemli. GVEB’in seçtiği bataryalı yedekleme sistemi, hem maliyet hem de karbon emisyonu açısından oldukça verimli. Batarya sistemi 15
dakika boyunca 26MW( 10 bin haneye yeterli güç) veya 40MW ile 7 dakika enerji sağlayabilen bir
kapasiteye sahip. (Genel sistem mimarisi alttaki şekilde gösterilmektedir.)

Batteries

Filter Circuits

Converter

Converter
Transformers

138 kV Grid

DC

AC

Uluslararası ölçekte enerji depolama ve pil sektörü bir bütün olarak incelendiğinde;
• Özellikle pil teknolojilerinin her birinin kendi kullanım alanlarının olduğu ve hiçbirisinden vazgeçilmesinin ve demode olmasının söz konusu olmadığı,
• Ancak mobil enerji ihtiyaçlarında lityum teknolojilerinin vazgeçilmez olduğu ve tercihlerde öne çıktığı,
• Hacim ve ağırlık açısından sorun olmayan enerji ihtiyaçları açısından Kurşun Asit kullanımının
devam edeceği,
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• Enerji depolama konusunun özellikle Kesintili Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı için olmazsa olmaz şartlardan biri olduğu ve bu konuda tüm arayışların ekonomik bir depolama sistemine yöneldiği görülmektedir.
Dünyada pil üretimleri ve ihtiyaçlar ekseninde düşünüldüğünde; Lityum 21. yüzyılın en önemli madenlerinden biri olacaktır. Ülkemiz lityum ve ürünleri için 2015 yılında yaklaşık 75 milyon
dolar ödemiştir. Gelecek yıllarda ithalat rakamları daha da büyüyecektir. Bu günden itibaren lityum ve diğer madenlerimiz için geleceğe yönelik ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda gereken adımlar atılmalıdır.
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AR-GE VE İNOVASYONUN FİNANSMANI:
YENİ VİZYON: YENİ TEYDEB
Değişen sosyo-ekonomik dünya düzenine bağlı olarak ortaya çıkan yeni dinamikler farklı ihtiyaçları
doğurmakta ve bu değişim ortamı içerisinde eski alışkanlıklar ile yönetilmeye çalışan mekanizmaların uzun vadede sürdürülebilirliği çok mümkün gözükmemektedir. Gerek ulusal gerekse de
uluslararası arenada, teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinin büyük önem
arz ettiği günümüz dünyasında, destek mekanizmalarının da bu değişime cevap verebilecek nitelikte yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda, işbirlikleri sağlayan, uzun
vadeli etkileri hedefleyen, Ar-Ge, ticarileşme ve değer odaklı bir destek sistemi olarak kurgulanan
Yeni TEYDEB sistemi ile endüstride ihtiyaç duyulan dinamizmin sağlanması amaçlanmaktadır.
TEYDEB, kurulduğu 1995 yılından günümüze kadar özel sektöre sağladığı hibe destekler sonucu
ortaya çıkan sayısız başarı hikayesinin altındaki “görünmez” imzası ile ülkemizdeki destek mekanizmalarının en etkin kurumu olarak değerlendirilebilir.
TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarıyla, özel sektörün proje esaslı Ar-Ge’ye kaynak ayırması özendirilip, firmaların kendi aralarında veya üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla
yapacakları işbirlikleri, çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan bilimsel ve teknolojik
birikimin toplumsal faydaya dönüştürülmesi süreçleri hedeflenmektedir.
Bugün itibariyle özel sektör firmalarının Ar-Ge projeleri, üniversite-sanayi işbirliği amacıyla kurulan üniversiteler/araştırma enstitüleri, teknoloji odaklı iş fikirleri olan girişimciler, teknoloji odaklı
başlangıç firmaları, teknoloji transfer ofisleri, girişimcilik sertifika programı yürüten üniversiteler,
patent başvurusu yapan ve patent tescili alanlar, mentor eğitici kuruluşlar, girişimci hızlandırıcıları
(uygulayıcı kuruluşlar) mevcut TEYDEB programlarından yararlanabilmektedir.
Bu programlardan elde edilen başarıların bir sonucu olarak, günümüzde pek çok Ar-Ge tabanlı
ürün ve hizmetin ihracatı gerçekleştirilmekte, ithal ikamesi sağlanmakta ve ülkemizdeki teknolojik
bilgi birikimine büyük katkı verilmektedir.
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Bundan yaklaşık 2 sene önceyse, “başarıların arkasına saklanmak, başarısızlığın başlangıcıdır”
düsturu ile hareket ederek, TÜBİTAK bünyesinde Yeni TEYDEB sisteminin kurulum çalışmalarına
başlamıştık. Nihayet bugün karşımızda kurulumu tamamlanmış ve başlangıcı için gün saydığımız
bir sistem olan Yeni TEYDEB bulunmaktadır.
Yeni sistem esasen üç farklı bakış açısının birleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle özel sektöre hibe destek sağlayan uluslararası muadil kurumların sistemleri incelenmiştir. İkinci aşamada
ülke içerisindeki muhataplarımız olan akademisyenler, girişimciler, KOBİ’ler ve sanayicilerden geri
beslemeler alınmış ve beklentilerine yönelik analiz gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise kurumsal
hafızaya dönülerek mevcut bilgi birikimi ile değerlendirmeler yapılmıştır. Tüm bu aşamalardan
elde edilen bilgilerin sentezi ile ülke ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası sistemler ile uyumlu ve
dinamik bir sistem tasarlanmıştır.

Yeni Destek Sürecinin Amaçları
TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarıyla bugüne kadar mikro ölçekte Ar-Ge kültürü, Ar-Ge yapabilme becerisi ve kapasitesinin geliştirilmesi, bilgi birikimi oluşturulması ve üniversite-sanayi işbirliği yönünde ilerlemeye katkıda bulunulmuştur. Önümüzdeki yakın gelecekte,
oluşan bu kapasite ve bilgi birikiminin daha hedef odaklı projelere yönlendirilerek, katma değeri
yüksek ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine daha fazla kaynak sağlanması amaçlanmaktadır.
Hazırlanan yeni destek sisteminde mevcut programlar 2 ana grup altında toplanmıştır:
1. SADE- Sanayi Destekleri
2. AYDE-Arayüz Destekleri
SADE- Sanayi Destekleri de kendi içinde Genel SADE ve Tematik SADE olarak bir kırılım daha
içermektedir.
Genel SADE, mevcut programlarımızdan Sanayi Ar-Ge, KOBİ Ar-Ge Başlangıç, Üniversite-Sanayi
İşbirliği, San-Tez ve EUREKA gibi her sektöre açık Uluslararası Ar-Ge Desteklerinin yerini alarak,
“tabandan yukarı” (bottom-up) diye tabir edilen, yani sektör ve konu ayrımı olmadan Ar-Ge ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsayacaktır. Tematik SADE ise özel bir alanda, somut
bir hedefe odaklanmış çağrıları kapsayacak ve öncelikli alanlar ile teknogirişim desteklerinin yerini
alacaktır.
Her iki SADE programı da çağrılarla yürütülecek olup, Genel SADE çağrılarının “sürekli açık” tutulması planlanmaktadır. Tematik SADE çağrıları ise belirli tarihler arasında açık kalacak ve bu
çağrılara sadece o tarihlerde başvuru yapılabilecektir.
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Arayüz Destekleri (AYDE) ile SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınması için yenilik
ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinde kolaylaştırıcı
mekanizmalar oluşturulacaktır. Burada amaç, TÜBİTAK’ın bir faydayı (örn. eğitim, rehberlik) faydalanıcıya (girişimci, KOBİ) doğrudan sağlamak yerine, bu faydayı hizmet konseptinde sunan kuruluşları desteklemesidir. Mevcut programlarımızdan ve çağrılarımızdan Mentor Eğitici Kuruluşlar,
Girişimcilik Hızlandırıcıları, TTO’lar bu kapsama dahildir. Birincil amaç yenilik yapacak aktörlerin
kapasitelerini geliştirmek, ikincil amaç ise yurt çapında yaygın bir yenilik ve girişimcilik kapasitesini destekleyecek yapıların oluşumu ve gelişimini sağlamaktır. Böylece bölgesel ve ulusal bazda
Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliği ortamlarının gelişimine katkı sağlanacaktır.
Esasen programların iki ana başlık altında birleştirilmesiyle sistemdeki karmaşıklığın ortadan kaldırılması ve yalınlığın sağlanması amaçlanmaktadır. Şöyle ki, sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin
mevcut durumda başvuru yapabilecekleri farklı programlar, Sanayi Destekleri (SADE) olarak tek
bir programa dönüştürülmüştür. Tamamen süreç odaklı bir yapıda tasarlanan bu program daha
etkin ve sonuç odaklı bir yönetim sağlayacaktır. Benzer durum AYDE programı için de geçerlidir.

Destek Süreçlerindeki Değişiklikler
İşbirliğini temel alan yeni program yapısı kapsamında, proje başvurusu yapabilecek olan kurum
ve kuruluşların henüz çağrının oluşum aşamasında sisteme entegrasyonu hedeflenmektedir. Bu
bağlamda, çağrı amacından çağrının bütçesine kadar ilgili tüm paydaşlar ile odak grup toplantıları yapılacak ve sonuç odaklı, ticarileşme amacının gerçekleştirilmesine hizmet edecek yeni
çağrıların oluşumu sağlanacaktır. Bu odak grup toplantılarının bir diğer faydası olarak da, başvuru
sahiplerinin değer zinciri üzerinde birbirini tamamlar nitelikte işbirlikleri kurmaları beklenmektedir. Yine benzer şekilde, çağrılı projelerin tamamlanmasından sonra çağrının genel değerlendirilmesinin yapılması sağlanacak ve çıktıların ilgili proje başvuru sahiplerinin ortak çalışmaları ile
ticarileştirilmesine yönelik işbirliği ağlarının oluşumu da sağlanabilecektir.
Süreçte yapılan iyileştirmelerle, KOBİ’lere yönelik başvuru sayısında ve bütçede sınır kaldırılmıştır.
Bununla birlikte, başvuru formları da önemli ölçüde sadeleştirilmiş ve amaca yönelik bölümlerden oluşan yeni formlar oluşturulmuştur. Ayrıca, başvuru formlarının gider kalemlerine yönelik
bütçelendirme tablolarında da revizyona gidilmiş ve Ar-Ge projelerinin ruhuna uygun olarak çok
detaya inmeyen (i) Personel Giderleri, (ii) Alet-Teçhizat/Malzeme Giderleri ve (iii) Hizmet Alımı/
Seyahat olmak üzere 3 ana başlıkta gider formları tasarlanmıştır.
Yeni sistemin kurulumu aşamasında ulaşılması beklenen en önemli hedeflerden birisi, TEYDEB’in
“açık sistem” yapısına dönüştürülmesidir. Yeni değerlendirme sistemi ile proje başvuruları uluslararası sistemlerdeki pek çok örnekte olduğu gibi doğrudan hakemlere gönderilecek ve firma ziyareti
gerçekleştirilmeden hakem raporları hazırlanacaktır. Ancak projelere ilişkin hakem raporları (kimlik
bilgileri saklı tutulmak kaydıyla) başvuru yapan kuruluşlara açılacaktır. Kuruluşlar isterlerse bu ra-
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porlardaki hakem görüşlerini yanıtlayabilecekler ve projelerin görüşüldüğü grup yürütme kurullarında bu yanıtlar da dikkate alınacaktır. Bu sayede henüz karar oluşumu gerçekleşmeden önce,
başvuru sahipleri sürecin içerisine alınacak ve kendilerine bir söz hakkı daha sağlanmış olacaktır.
Bunların yanında hakem değerlendirmelerinde de radikal bir değişikliğe gidilerek, mevcut durumda “Çok İyi – İyi – İyi Değil/Yetersiz” olarak belirlenmiş olan üç değerlendirme cevabı, tamamı
ağırlıklı puan esasına dayalı 30 farklı kritere çıkartılmıştır. Bu şekilde proje başvurularında hakemlerin kişisel değişkenlik gösteren olası değerlendirmelerinin önüne geçilerek projelerin daha
objektif değerlendirilmesi sağlanabilecektir.
Ar-Ge projelerinin ruhunda olan bir diğer önemli konu ise proje başvurusu esnasında planlanan
bütçenin yetersiz kalabilme durumudur. Buna bağlı olarak projelerin ilerleyişinde ve başarı ile
tamamlanmasında da aksaklıklar yaşanabildiği görülmüştür. Bu bağlamda endüstriye ek bir itici
güç oluşturması hedefiyle projelere %20’ye kadar çıkabilecek bir “Genel Gider” desteği de eklenmiştir. Yeni sistemde projelere geri ödemesiz (hibe) destek verilmeye devam edilecektir. Ön
ödeme imkanı da devam etmekte olup, mevcut programlar kapsamındaki en düşük destek oranı
%40 iken yeni sistemde bu oran %60’a çıkartılmıştır.
Desteklenen ve desteklenmeyen gider kalemlerinde uygulama birliğine yönelik de düzenlemeler
yapılmıştır. Dönemsel değerlendirmelerde, mali denetlemenin sonucu ile izleyici/izleyici heyeti
raporu yeni oluşturulan İzleme Kurulunda görüşülerek dönemsel destek tutarı belirlenecektir.
Yukarıda tanımlanan sistemsel değişimlerin dışında, yeni sistemi TEYDEB tarihindeki yeniliklerden ayıran bir diğer önemli husus ise, SADE ve AYDE çağrılarının Türkiye’nin gereksinimleri temelinde belirlenmiş hedefler doğrultusunda birbirini bütünleyen, zaman boyutunda güncellenebilir, bütçesi ve süresi belli olan çağrılar şeklinde sistematik bir yaklaşımla planlanıp izlenmesi ve
sonuçlarının değerlendirilmesi anlayışıdır. Bunu sağlamak üzere geliştirilen yöntem ana hatlarıyla
aşağıdaki şekilde planlanmıştır:
1) İki yıllık TEYDEB çalışma dönemini kapsayan SADE ve AYDE çağrıları için TEYDEB İş Planı
(TİP) dokümanı hazırlanarak Bilim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
2) TİP dokümanı esasında TEYDEB bünyesinde hazırlanacak çağrı metinleri TÜBİTAK Başkanlık
onayı alınarak yayımlanır ve başvurular alınır.
3) Çağrı kapsamında başvuran projeler değerlendirilip desteklendikten ve tüm projelerin izleme
süreçleri tamamlandıktan sonra çağrı sonuçları incelenerek, çağrıların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir.
4) TEYDEB İş Planı (TİP) tamamlanan çağrıların sonuç raporları da dikkatle yılda bir kez güncellenir.
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Sonuç olarak iyileştirmenin ötesinde tam bir dönüşüm sonucunda oluşturulan bütünleşik destek
süreci kapsamında;
· Hedef odaklı,
· Esnek ve modüler yapıda,
· Sade ve yalın,
· Uygulama birliği sağlayan,
Yeni TEYDEB Sistemi tasarlanmıştır.
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TUNÇ MUSTAFA KAHVECİ
ARDIÇ TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
5G TEKNOLOJİLERİNİN GETİRDİĞİ YERLİLİK, YENİLİK
FIRSATLARI, BİLİŞİM VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE İLERİ BAKIŞ
Ar-Ge, ülkemizde son 1-2 yılın en sıcak konularından biri. Ar-Ge konusunun gündemde olmasının,
iş dünyası ve kamuda gereken bilincin uyanmasına katkıda bulunacağı düşüncesi ve inancındayım.
Ar-Ge geniş yelpazede değerlendirilmesi gereken bir konu. 30 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe Ar-Ge alanında çalışıyorum. Son 10 yılımı Türkiye’de, ondan önceki 23 yılı da dünyanın değişik
ülkelerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Cumhuriyeti’nde geçirdim. Naçizane birikimim olduğunu düşündüğüm bilişim konusunda sınırlı kalarak deneyim ve gözlemlerimi 3 başlık
altında paylaşmak isterim:
1) Önümüzdeki 5 yıl içinde bilişim teknolojisinin evrileceği noktalar konusundaki öngörüler.
2) Türkiye’de bilişim sektöründe sahadaki manzara.
3) ‘Ne yapabiliriz?’ konusunda öneri ve düşüncelerim.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE BİLİŞİMİN MUHTEMEL EVRİMİ
Teknolojik evrimin önümüzdeki 5-10 yılda dünyamızı şu anda öngöremediğimiz bir biçimde değiştireceği konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Burada, kritik olarak, şu teknolojilerin
altını çizmek isterim:
·

Nesnelerin interneti, (Internet of Things – IoT),

·

5. nesil ağlar, (5. generation networks – 5G),

·

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence – AI) ve Derin sinir ağları (Deep Neural Networks- DNN),

·

Çok yüksek ölçeklenebilir bulut (Hyper Scale Cloud- HSC),

·

Edge Computing ve Mobile Edge Computing – MEC.

Bu 5 konuyu, birbirleri ile iç içe ve birbirlerini tetikleyen teknolojiler olarak düşünebiliriz.
Günümüze kadar, bilgisayarların temel çalışma modelinde, bir algoritma yazılıyor, bu algoritma
bilgisayara yüklenip koşturuluyordu. Şimdi bu yeni teknolojiler ile bir devrim yaşanıyor olacak.
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Şöyle ki; çevremizdeki tüm fiziksel objelerden ve hatta insanlardan sürekli olarak ortama ve
mekâna ait veriler işlenmeye başlıyor olacak. Bu kadar yüksek veriyi çok hızlı bir şekilde iletebilen
ve yüksek ölçeklenebilir yeni nesil ağlarla bilgi akışı, şu anda mevcut ağların belki bin katı hızlı ve
düşük tepkime süresi olan yeni nesil ağ altyapısını kullanıyor olacak.
Buna ek olarak algoritmalar ise statik algoritmalar yerine sürekli kendini güncelleyen, insan beyninin işleyişine benzer şekilde, kendi kendisine öğrenebilen ve öğrendikleri doğrultusunda yeni
çıktılar üretebilen bir yapıya dönüşüyor olacak. Bu algoritmalar, çok yüksek ölçeklenebilir bulut ve
edge (kenar) işleme ile neredeyse eş zamanlı işlenebilecek ve kendi kendine anlık karar verebilen
sistemler haline evrilecek.
Başka bir değiş ile bu yeni dünyada bilgisayarlar, sanki hayatı bizimle birlikte aynı anda yaşayıp
işlem yapması için bizim tetiklememize gerek kalmaksızın, ihtiyaçlarımızı algılayıp harekete geçebilecek. Bu teknolojiler tamamen bambaşka bir iş dünyası ve sosyal yapılaşmayı hayatımızın bir
parçası haline getirecek. Güncel olarak sıkça duyduğumuz, sürücüsüz akıllı araçları bu değişimin
sadece öncül habercisi olarak görmeliyiz.
Bu teknolojilerin gelişimi halen dünyada sürerken, ülkemizin de bu gelişmeleri yakından takip etmesi,
bu teknolojilerin yerli olarak üretilmesine önem vermesi gerçekten çok kritik olduğuna inanıyorum.

TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE SAHADA GÖZLEMLENEN MANZARA
Yeni bir teknolojinin gelişimi doğal olarak güç ve meşakkatli bir süreç. Dünyada gelişmiş ülkelerde yeni teknolojinin geliştirilmesi ve markette kabulü sürecini gösteren sıkça kullanılan bir tanımı, (Everett M. Rogers’ın 1971’de yayınlanan Diffusion of Innovation adlı kitabında ISBN 0-02926650-5), aşağıda paylaşmak isterim.
ŞEKİL 1. TEKNOLOJİ PAZAR KABUL SÜRECİ – ADOPTER CATEGORİZATİON ON THE BASİS OF İNNOVATİVENESS
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Bu dağılımda 5 bölüm olduğunu görüyoruz; bunlar A, B, C, D ve E. Yeni bir teknolojinin ilk hayal
versiyonunu deneyip kullananları A grubu, teknoloji artık tümüyle yerleştikten sonra neredeyse
mecbur kalarak kullananları da E grubu gösteriyor. B gurubundan C gurubuna geçiş sürecinde
arada kalan kişim “Chasm”, uçurum diye işaret edilen bir bölüm var ki yeni teknolojin (ürünün),
büyük çoğunluğa (C ve D gurubuna) ulaşma öncesinde başarısızlığa uğraması ve yok olması
anlamına geliyor. Burada yenilikçi bir ürünün A ve B gurubunda olanlar tarafından kabulü ve
kullanılmasının çoğunluğa (C ve D) yayılması için çok kritik ve önemli olduğu net bir şekilde görülüyor. Burada özellikle A, B ve C gurubundaki alıcıların, karar verme ve düşünsel yapılarının da
(Rogers,71 ve benzer çalışmalarda) şu karakteristik yapılarda olduğu gözlemlenmiş:
A Grubu: Yenilikçi ve risk alan; mali gücü yüksek, bilimsel çevrelerle sosyal iletişimde olan, başarısızlığa uğrama durumunda risk toleransları yüksek.
B Grubu: Fikir liderliği yapma konusunda toplumda kabul görmüş, yüksek eğitimli, konularına
hâkim, mali güçleri olan, A grubuna göre yeni bir ürün konusunda daha seçici.
C Grubu: Yeniliği A ve B grubuna göre daha uzun süre sonra benimserler. Erken Çoğunluk, ortalamanın üzerinde sosyal statü sahibi, erken benimseyenlerle temastadırlar ve pek azı bir sistemde
fikir liderliği pozisyonundadır.
D Grubu: Temkinli çoğunluk; yenilik konusunda şüpheci, kısıtlı mali kaynak sahibidirler, risk almayı
düşünmezler.
E Grubu: Yenilikleri en son benimseyenler; genellikle ajanları değiştirmekten kaçınır. En düşük
mali likiditeye sahip ve sadece aile ve yakın arkadaşlarıyla temas halinde olma eğilimindedir.
Burada da görüldüğü gibi A ve B gurubu yenilikçi bir fikrin hayata geçmesinde kritik bir rol oynamakta, bu iki grubun ortak özelliği ise risk almaktan çekinmemeleri, bu riski finanse edebilecek
güçlerinin olması, teknoloji ve bilim ile yakın ilişki içinde olabilmeleri.
Bir fikrin ürüne dönüşmesinde, bunu hayata geçirecek finansman elbette çok önemli ama fikri
ürün yapan aslında onun müşterisidir. Dolayısı ile kullanıcısı olması ürün için olmazsa olmaz bir
gereklilik. Yeni hiçbir ürün ilk tasarlandığında pazarın tüm beklentilerini karşılamaz, sorunların
tümünü çözmez. Ürünü mükemmelleştiren kullanıcılardır ve ancak onlar gerçek saha ihtiyaçlarını
bilme durumundadır. Bu nedenle bir fikri ancak kullanıcıları ürünleştirebilir.
Türkiye’de ise durumu şöyle gözlemliyoruz: Yeni ürünü hayal eden yenilikçi kişiler var ve insanlarımız yeni şeyler üretmeyi her dünya vatandaşı gibi seviyor. Buna ek olarak, yeni bir fikri mali
olarak destekleyecek melek yatırım ağları da son 5 yıl içinde oluştu. Dolayısı ile Türkiye’de yerleşik
bir girişimci de dünyanın diğer ülkelerindeki girişimciler ile birlikte, hatta daha önce geliştirmeye
başlayabilir, hatta bu fikri prototip aşamasına getirmiş, globalde diğer ülkelerdeki girişimcilerin
6-18 ay önünde bile olabilir. Ama bundan sonraki süreçte, öncü ve erken alıcı grubunun (A ve B
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grubu) yokluğu ya da çok yetersiz kalışı sürecin önünü tıkıyor. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde
benzer konudaki diğer rakip girişimciler ise bu süre içerisinde kendi ülke pazarlarında sağlıklı A ve
B grubu ile ürünleştirme sürecine giriyor. Dolayısı ile Türkiye’deki girişimcinin elindeki yenilikçi fikrin ürünü olan prototip bir adım ileriye gitmezken, gelişmiş ülkelerdeki girişimcinin benzer ürünü
ise ürünleşme safhasına geçiyor, öncelikle kendi ülkelerinde olgunlaşıp hatta dünya pazarlarında
C seviyesinde alıcıya hitap edecek olgunluğa erişmiş oluyor.
Global girişimcinin artık belli olgunluğa ulaşmış yenilikçi ürünü ile Türkiye’deki yerel girişimcinin
(bu arada hala ayakta kalmayı başarabildiğini ve konu değiştirmeden devam etme iradesini gösterdiğini varsayıyoruz) saha tecrübesi yaşamadığı için, yeterince olgunlaşma fırsatı olmayan prototip fazındaki ürünü kıyaslanınca doğal olarak yabancı üretici, Türkiye pazarındaki az bir kısmı
C grubu içinde, çoğunluğu D ve E grubunda yer alan alıcılar için cazip hale geliyor. Doğal olarak,
Türkiye’deki pazara giriyor ve pazar hakimiyeti kuruyor. Bu durumda eğer Türkiye’deki üretici hala
mucizevi şekilde ayakta kalabilmiş ise bu takdirde Türkiye pazarındaki alıcılar, yerleşik üreticiyi
kâr marjını bir tarafa bırakalım maliyetinin altında ürün satışına zorluyor. Bu ise başlı başına başka
kabul edilemez problemlerin ortaya çıkmasına (kaliteden ödün gibi…) neden oluyor. Maalesef bu
ve benzeri bir kısır döngü içinde olduğumuz düşüncesindeyim.
Diğer taraftan, bu probleme biraz yukarıdan baktığımızda aslında dünyada A ve B grubundaki alıcıları oluşturanların temel motivasyonunun yeni bir ürünü kendi pazarlarındaki rakiplerini alt etmek
için kullanmak istemelerinin rol oynadığını gözlemliyoruz. Bulundukları ortamda, rekabetçi pazar
koşulları herkes için aynı imkânları sağlamakla birlikte, kazananın tayinini ise büyük ölçüde yeni ve
vizyoner çözümü en başarılı şekilde pazarda hayata geçirebilenler belirliyor. Bu nedenle pazarda
rekabetçi gruplar, yenilikçi teknoloji kullanımı konusunda, (A ve B gurupları) risk almayı göze alıyor,
doğal olarak da kendilerini riski alabilecek, bilgisel donanıma kazanacak şekilde geliştiriyor.
ŞEKİL 2. YENİ TEKNOLOJİNİN PAZARDA KABUL GÖRME SÜRECİ – GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ DAVRANIŞA KARŞI
TÜRKİYE’DEKİ PAZAR DAVRANIŞI

Uçurum
“Chasm

S Eğrisi
C

D

Yenilikçi
Çoğunluk
2.5%

Teknolojinin markette
kabul eğrisi

B
A

Teknoloji performans
karakteristik eğrisi global davranış

Erken
Benimseyenler
13.5%

E
Erken
Çoğunluk
34%

Temkinli
Çoğunluk
34%

Türkiye marketinde alıcılar yeni bir teknolojiyi çok
nadiren bu süreç içinde iken satın alır.

Direnen
Çoğunluk
16%

Zaman

Türkiye’de market yeni teknolojiyi genelde
bu arada denemeye başlıyor.
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O takdirde yerli yenilikçi ürün üreten Türkiye’de yerleşik girişimci kendi ürününü sağlıklı A ve B
grubu olan yabancı ülkelerde pozisyonlasın ve süreci orada yaşasın. Bu öneriye iki türlü yanıt
verilebilir:
1) Her pazar kendi ülke girişimcilerinin üretmediği ürün konusunda tutucudur. Türkiye menşeli bir
prototipi ‘gel senin ürününün problemlerini burada ayıklayalım, ürününü burada olgunlaştıralım’
misafirperverliği göstermeyecektir. Dikkat edilecek olursa, A ve B grubu içindeki alıcılar yenilikçi
girişimciler ile sosyal olarak iletişim içinde de olan bir grup. Dolayısı ile bu gruplar tarafından kabul görmek için onların ekosisteminde yer alabilmeyi gerektiriyor. Türkiye’de yerleşik bir firmanın,
yabancı bir ülkede bu ekosistem içerisinde yabancı bir firma olarak bulunması imkânsız olmamakla birlikte olasılığı düşük bir beklenti olur.
2) Bu da bizi ikinci alternatife götürüyor: Türkiye’de yenilikçi fikri olan girişimci yurtdışına şirketini taşır ve o ülkedeki ekosistem içerisine girerek başarı kazanmanın yolunu deneyebilir. Bu
takdirde aslında Türkiye’den bir girişimci başarı yakalamış olmakla beraber bu başarı Türkiye’den
bir şirketin global başarısı olarak maalesef tanımlanamaz. Çünkü bu şirket aslında, yabancı bir
şirket olmuştur, hem adresi hem çalışanları hem de müşterisi yabancı ülkenin kaynaklarını temsil
etmektedir.
Diğer önemli bir nokta ise yeterli finansman kaynaklarının oluşmamış derinleşmemiş olması konusu. 5-6 yıl önce finansman bulmak mümkün bile değildi, şimdi gerek ülkemizin hibe programları gerekse gelişen melek yatırımcı ağları ile geçtiğimiz süre içerisinde bu konuda ilerleme
kaydedildiğinin altını çizmek isterim. Bu iyi yönde ilerleme ama hala yeterli değil. Şöyle ki; yeni bir
ürünün başarı ile globalleşmesi sürecinde, değişik kademelerde finansman ihtiyaçları olduğunu
biliyoruz. Girişimcinin yenilikçi bir ürünü prototip haline getirmek için ihtiyaç duyduğu finansman,
ülkemizde çoğunlukla karşılanabiliyor. Sonraki aşamada A ve B gruplarının eksikliği nedeniyle
prototipin maruz kaldığı gerek ilk satış gerekse kavramın ispatı (proof of concept) süreçlerinden
gelir elde edilemiyor (maalesef ülkemizde PoC için girişimciye ücret ödenmemesi kötü bir gelenek olarak devam ediyor). Bu nedenle A ve B süreçlerinden gelir elde edilemediği gibi, özellikle
B grubunun yaygınlaşma sürecinden çok daha büyük seri-A diye tanımlanan yüksek finansman
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Şekil-1’de B sürecinden C sürecine geçişteki uçurum (“Chasm” diye gösterilen nokta) büyük çoğunlukla yeterli finansmanın olmayışından, globalde de birçok firmanın geniş çaplı yayılmayı
başaramamasının temel nedeni olarak gösterilmektedir. Ülkemizde yenilikçi bir ürünün, bu tip
finansmanını karşılayacak risk sermayesi yatırım ekosistemi henüz mevcut değil. Bunun doğal
sonucu olarak, eğer yenilikçi bir firma bir şekilde global anlamda yarışabilir bir fikri ürünleştirebilmeyi mucizevi şekilde başarmış olsa bile, bu sefer B grubu ve B’den C grubuna geçiş süreci
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için, gerekli büyük finansman kaynaklarına Türkiye’de ulaşamayacağı için, başarı şansı çok düşük
oluyor.

NE YAPABİLİRİZ KONUSUNDA ÖNERİ VE DÜŞÜNCELER
Geldiğimiz noktada, temel olarak belirtilmesi gerekenin “yerli üreticinin pozitif bir ayrımcılıkla
korunması gerekliliği” olarak özetlemek isterim. Daha net söylemek gerekirse, yeni teknolojilerde
Türkiye kendi standartlarını oluşturmalıdır. Bu hem teknik bağlamda hem de yönetsel bağlamda
yapılmalı diye düşünüyorum. En azından, yerli teknik standartların oluşturulması ile dışarıda bol
kaynak ve ortam ile semirmiş firma ürünlerinin, Türkiye pazarına direkt girmesinde bir kontrol
mekanizması oluşturacaktır. Bu mekanizma dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor. Yerli ürün kullanılması konusunda alıcıların teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi, dolayısı ile yukarıda sözü geçen risk alma kültürünün yerleştirilmesi gerekir ki sağlıklı A ve
B grubu eko sistemi oluşturabilmek mümkün olabilsin diye düşünüyorum.
Elbette, doğal olarak, pazarın bu sistemi meydana getirecek kendi içsel dinamiklerini oluşturması en ideal yol olurdu ama bu noktaya zaman içerisinde geleceğimiz açık. Dolayısı ile ilk
başlarda, bu yapıyı devlet eliyle yapılacak düzenlemeler ile oluşturmak gerekli düşüncesindeyim. Örneğin yerli ürün tanımının net bir şekilde yapılması lazım. Bu noktada altını çizmek
istediğim kritik noktalardan birisi de yazılım konusu. Ülkemizde yazılım maalesef ikinci plana
itilmiş bir konu. Genel olarak, ürüne sadece donanım gözü ile bakılıyor. Halbuki günümüzde
yüksek teknoloji ürünlerin ağırlığını yazılım oluşturuyor. Hepimizin kullandığı akıllı telefonları
değerli kılan üzerindeki yazılımdır. Ürünün donanım maliyeti ile yazılım maliyeti neredeyse
1/10 oranındadır.
Bu nedenle öncelikle yazılım konusunda yerlilik tanımının yapılmasının kritik olduğu düşüncesindeyim.
Bunun akabinde özellikle kamuda kullanılan ürünlerde (özellikle yazılımlarda) gerçek anlamda
yerlilik kriterlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, global bir firmanın yazılımının Türkiye’de lisans haklarının alınması değil, bizzat
burada üretilmesidir. Elbette açık kaynak ürünler kullanılarak yenilikçi ürünler oluşturulmasının
yerlilik tanımına aykırı olmayacağını düşünüyorum.
Bir başka önemli nokta ise belli teknolojilerin ülke stratejisi dikkate alınarak, bir devlet stratejisinin
parçası olarak netleştirilmesi ve dolayısı ile bu konularda özellikle yerlilik teşvikinin yapılmasının
kritik bir adım olduğuna inanıyorum.
Özetleyecek olursak; memnuniyetle paylaşmak isterim ki sayıları az da olsa ülkemizde yenilikçi
düşünebilen, iradesi yüksek girişimciler var ve dünya ile boy ölçüşebilecek yenilikçi fikirleri ortaya
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koyabiliyorlar. Bu girişimcilerin diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi başarıyı yakalayabilmeleri için
gerçek rekabetçi bir iklimin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. İnanıyorum ki gereken
ihtimam gösterildiği, problemlerin çözümüne yönelik akılcı ve sonuca yönelik adımlar atıldığı takdirde, ülkemizden de dünya çapında bilişim teknolojisinde söz sahibi firmalar çıkacaktır.
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ZİRVE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRMELER VE
ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
Gelişmiş ülkeler daha çok makine, elektronik ve kimyasal alanda yüksek teknolojili ürünler ihraç
ederken, az gelişmiş ülkeler metal, mineral yani doğal zenginliklerden kaynaklanan ham madde
ağırlıklı ürünlerini ihraç etmektedirler. Yüksek teknolojili ürünlerin ham maddesini gelişmiş ülkelere düşük fiyattan satılıp teknolojisi yüksek ürün olarak yüksek fiyattan tekrar geri satın alınmaktadır. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşabilmesi için kendi
zenginliklerini, kendi öz kaynaklarını katma değeri yüksek ürünlere çevirmeleri gerekmektedir.
Örnek olarak ülkemizin ihraç ettiği malların kilogram değeri 1,56 dolar civarında olmasına rağmen
akıllı telefonlara baktığımızda ise kilogramı binlerce dolar seviyesinde olduğunu görürüz. Yazılım
sektöründe ise bu oranın çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bu yüzden de ülkemizin 2023
hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut ihracatımızın kilogram değerinin en az üç kat artması gerekmektedir. Geleneksel sektörler ise gün geçtikçe karlılığını ve yenilik potansiyeli yitirme noktasına gelmektedir. Özellikle ülkemizde faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere birçok işletme
özünde katma değeri düşük olan imalat odaklı alanlarda faaliyet göstermektedirler.
İnternetin dolayısıyla bilişimin hızla geliştiği ve iletişimin hızlandığı dünyamız üretimden bilgi temelli ekonomiye evrilmektedir. Özellikle 1990’lardan sonra ve günümüzde gittikçe artan oranda
bilim her şeyde belirleyici rol almaya başlamıştır. Ekonomide, savunma, sağlık ve diğer alanlarda
bilim artık en belirleyici unsur haline gelmiştir. Bilimin bu denli önemli bir düzeye gelmesi, günümüzde eskiden beri var olan geleneksel sektörlerin dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Bu
durum beraberinde bulut bilişim, bitcoin, yapay zekâ, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler,
beyin araştırmaları, biyomalzemeler, insansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojileri gibi yeni
işleri doğurmaktadır ve bu işlerden oluşan yeni ekonomi hem ülkemiz hemde dünya ekonomisi
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açısından yeni fırsatlar sunmaktadır. ABD ve Çin gibi ülkelerin, borsalardaki şirketlerinin önemli
bir bölümü, söz konusu yeni alanlarda faaliyet gösteren ve genç işletmelerden oluşmaktadır.
İmalat odaklı işletmelerimizin tasarım ve ileri teknoloji odaklı yapılara dönüşümün anahtarı nitelikli insan kaynağına sahip olmalarından geçmektedir. Özellikle üniversite çağındaki öğrencilerin dünyada karşılığı olan alanlara yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu husus sadece
üniversitelerdeki eğitim müfredatıyla sınırlı olmayıp, ülke olarak bu konuda sanayi, araştırma
kurumları, fon yöneticileri, derneklerin iş birliği içerisinde ortak akıl çalışmasıyla gerçekleşecektir. Ülke olarak yeni ve yenilikçi iş alanları üretmemiz bu hususta çok büyük önem arz etmektedir. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak üniversitelerdeki gençlerimizin vizyon sahibi olması ve yetenek kazanmaları amacıyla bünyemizde Üniversiteli MMG oluşumu gerçekleştirdik.
Ülkemizde son yıllarda bilgi ekonomisinin önemi ve farkındalığı arttığı için devlet tarafından
yenilikler ile ilgili özel sektöre ciddi miktarda fon aktarımı gerçekleşmektedir. Fakat aktarılan
fonların miktarına göre, bu fonlardan ortaya çıkan Ar-Ge projelerinin yeterince ticarileşemedikleri görülmektedir. Burada sorulacak en önemli sorulardan birisi, ‘Ülkemizde yüksek teknolojiye dayalı Ar-Ge projeleri çıktılarının nasıl ticarileşeceğidir?’. Ülkemizin Ar-Ge ve girişim
projeleri açısından ölüm vadisi olarak ifade edilen özellikleri taşıdığı görülmektedir. Girişimlerin ve Ar-Ge projelerinin çıktılarının ticarileşebilmesi için kritik kütle olarak ifade edilen satışları
yakalaması önem arz etmektedir. Fakat bu alanlar için ülkemizdeki pazarın geniş olmaması ya
da pazarın ölçeklenebilir olmaması ülkemizde girişimciler için ölüm vadisi sorununu beraberinde getirmektedir. Bu yüzden de Ar-Ge ve girişim projelerinde hedef olarak sadece ülkemiz
pazarı düşünülmemesi gerekmektedir. Özellikle bu tür yüksek teknolojili alanlarda, uluslararası pazarlarda da hızlıca ölçeklenebilecek konulara ve alanlara odaklanılması gerekmektedir.
Özellikle yenilik fonlarını yöneten kuruluşların da yatırımlarını etkin yapması adına, uluslararası
pazarlarda ölçeklenebilecek projeleri ve girişimleri destekleyecek sistemin getirilmesi gerekmektedir.
Önümüzdeki yıllarda enerjinin depolanması, elektrikli araçlar, nesnelerin interneti, blok zincir,
genetik ilaçlar ve sanayi 4.0 gibi konular hem yeni iş alanları hem de var olan sektörleri dönüştürme konusunda önemli bir misyon üstleneceği değerlendirilmektedir. Bu konuların özellikle
ülkemizdeki kurumsal çevre ile birlikte dikkate alınarak somut hedefler içeren sanayi ve dönüşüm
planlarının yapılması ve uygulanmasının önündeki engeller ve çözüm yolları bir sonraki zirvede
tartışılacaktır.
Bunun yanında ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin ülkemiz dışındaki pazarlarda satılabilmesi için
sertifikasyon önem arz etmektedir. Bu zirve kapsamında ülke olarak sertifikasyonda öz yeterlilik
konusu ile ilgili hususlar da ele alınacaktır. Bilgi Ekonomisi ile dijitalleşme kavramı arasında yakın
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ilişki bulunduğundan bu zirvede Dijitalleşme ile Yenilikler arasındaki ilişkide medeniyet unsurlarımıza nasıl yer vermemiz gerektiği de tartışılacaktır.
Mimar ve Mühendisleri Grubu olarak 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde aşağıdaki konularda sektörel dönüşümleri ve yeniliklerin ticarileşmesini tartışacağız. Bu konulardan birkaçı ile
ilgili olarak Zirve öncesinde ilgili sektör kuruluşlarını, üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve sivil
toplum örgütlerini de içine alan çalıştaylar düzenlenecektir.
· Savunma ve Havacılıkta Paradigma Değiştiren Teknolojiler
· Ulaşım Sektörünün Dönüşümünde Akıllı ve Elektrikli Ulaşım Sistemleri
· Üretimin Dönüşümünde Yapay Zeka, Robotlar ve Sanayi 4.0
· Yerel Kalkınmada Yaratıcı Sektörler ve Mikro Kredi Kavramı
· Paranın Dönüşümünde Blockchain ve Yeni Nesil Ödeme Sistemleri
· Enerjinin Dağıtımının Dönüşümünde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Dağıtım Ağları
· Yenilikçi Tarımda Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda Üretimi
· Sağlık Endüstrisinin Dönüşümünde Medikal Teknolojiler ve Genetik İlaçlar
· Malzeme Sektörünün Dönüşmünde Nano ve İleri Malzeme Teknolojileri

105

2. MMG AR-GE
İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ
İSTATİSTİKİ BİLGİLER

2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ GENEL
BİLGİLER
MMG 2. Ar-ge İnovasyon Zirve ve Sergisi 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Zirve kapsamında farklı sektörlerden ve kurumlardan ArGe ve İnovasyon konusunun lider isimleri bir araya gelerek
Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon vizyonunu çizdiler. Ayrıca
Zirve ile eş zamanlı organize edilen sergi kapsamında bu
alandaki en son teknolojiler ve gelişmeler sergilendi.
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DESTEKLEYEN KURUMLAR
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YEREL
YÖNETİCİLER

AR-GE
YÖNETİCİLERİ

ÖZEL SEKTÖR ÜST
DÜZEY YÖNETİCİLERİ

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ

MÜHENDİSLİK
FİRMALARI

AKADEMİSYENLER

DANIŞMANLIK
FİRMALARI

111

A R - G E ’ D E N

P R O J E Y E

ZİYARETÇİ DAĞILIMI
EN ÇOK ZİYARET EDEN 5 İL: İSTANBUL, ANKARA, BURSA, İZMİR, KOCAELİ

7.325
1.376
315
306
227
210
132
83
45
24
364
TOPLAM: 10.407
İSTANBUL

ANKARA

BURSA

İZMİR

KOCAELİ

KAYSERİ

KONYA

DENİZLİ

VAN

DİĞER
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KATILIMCI BİLGİLERİ
KATILIMCI PROFİLİ

BAKANLIKLAR

ÖZEL SEKTÖR
AR-GE MERKEZLERİ

YEREL YÖNETİMLER

KAMU KURUM VE
KURULUŞLARI

KALKINMA AJANSLARI

BANKACILIK KURUMLARI

TEKNOPARK
TEKNOKENTLER

TELEKOMİNİKASYON
KURUMLARI

KULUÇKA MERKEZLERİ

SAVUNMA SANAYİİ
KURUMLARI

ÜNİVERSİTELER

TEKNOLOJİ FİRMALARI
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SPONSOR VE KATILIMCI KURUM SAYI VE PROFİLİ

SPONSOR
KURUM SAYISI

STANTLI
KATILIMCI
KURUM SAYISI

89

966

3

1

3

35

213

KATILIMCI KURUMLAR
BÜNYESİNDE KATILIM S
AĞLAYAN YÖNETİCİ SAYISI

3

15

BAĞLI
KURULUŞLARIYLA
BİRLİKTE KATILIM
GÖSTEREN KURUM VE
KURULUŞ SAYISI

15

13
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10

9

11

8
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2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ SONUÇLAR

115

BÖLÜM 4
SPONSORLAR VE
SERGİDEN FOTOĞRAFLAR

SPONSORLAR

KARBON SIFIR SPONSORU

119
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KATILIMCI KURUMLAR
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KATILIMCI KURUMLAR
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2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ FOTOĞRAFLAR
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