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1996 yılından bu zamana faaliyet gösteren ve üyelerinin çoğunluğunu akademisyen, işadamı, sanayici ve
bürokratların teşkil ettiği, mimar ve mühendislerden oluşan yaklaşık 10.000’in üzerinde üyesiyle MMG, ülkemizin
saygın sivil toplum kuruluşlarından biridir.
MMG, İstanbul Genel Merkezi yanında Türkiye Genelinde Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl,
Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İzmir, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon,
Van’da bulunan 32 şube ve temsilciliği ile tüm yurtta üyelerine ve ülkeye hizmet etmektedir. 2019 yılı içerisinde
programına aldığı yeni şube ve temsilciliklerle hizmet halkasını genişletmeye devam edecektir.
MMG, iki ayda bir yayınlanan ve 4.000 adet basılan “Mimar ve Mühendis” dergisi ile ülkemizin kalkınma ve
gelişmesinde önemli olan şehircilikten çevreye, enerjiden sanayileşmeye, eğitimden istihdama, tarım ve
gıdadan bilim ve teknolojiye kadar çeşitli konuları dosyalar halinde işlemektedir. MMG ayrıca çeşitli konularda
“sempozyumlar” ve “paneller” düzenleyerek kamuoyu oluşturmakta, karar vericilerle görüşlerini paylaşmaktadır.
Üyelerinin ufkunu açmak ve gelişimi için, yurtiçi ve yurtdışına “Teknik Geziler” gerçekleştirmekte, konusunda uzman
devlet adamı, sanayici, bilim insanı, bürokrat ve aydınların konuk olarak katıldığı toplantılar düzenlemektedir.
www.mmg.org.tr
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BAŞKANDAN
Son yıllarda Ar-Ge çalışmaları, dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi özellikle 2023 ve sonrası için büyük
hedefleri olan ülkemizde de çok fazla önem kazandı. Artık dünyada ekonomik bir güç olarak var olmak ve devam
edebilmek için olmazsa olmaz şartlardan birisi; yüksek teknolojiye sahip katma değerli ürün üretmektir. Üretilen
bu ürünlerin iç pazarın yanında küresel pazarlarda da yer alması zorunluluk haline geldi. Ar-Ge & İnovasyon
dediğimiz gerçeklik; sanayide üretime dönüştürülen ve her yönüyle inovatif diyebileceğimiz ürünlerin ticarileşerek
ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak suretiyle kalkınmanın temelini oluşturmasıdır. Bir bütün olarak Ar-Ge;
bilginin merkezi olan üniversitelerimizin, bilginin ticari aşamaya dönüştüğü teknoparklarımızın, sanayimizin, Ar-Ge
merkezlerimizin ve inovatif fikirlere destek veren kalkınma ajanslarımızın ülkemizin kalkınmasına yönelik amaçlar
doğrultusunda çalışma yapmalarıdır.
17-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi etkinliğinde ülkemizin
ihtiyaç duyduğu ve dünyanın da gündeminde olan önemli birçok konu ele alındı. Türkiye’nin kalkınmadaki
vizyonunu belirlemede, millileştirme ve yerlileştirmede, enerji konuları, yerli otomobil, yerel kalkınma, sağlık
sektörleri, Türkiye’nin tarımdaki konumu, Blok zincir teknolojisi, siber teknolojiler ve yerel kalkınma başta olmak
üzere birçok husus tartışıldı. Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmesi hedefleri
doğrultusunda, bu ve benzeri programlar büyük 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 her bir karışı atalarımızın kanıyla 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 katılamayanların etkinlikte ele alınan konulara ulaşım imkanı sağlaması açısından önemli bir
çalışma oldu. MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler, teknoparklar,
kalkınma ajansları, Ar-Ge merkezleri ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin Ar-Ge çalışmalarını bir araya
getirdi. Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber, üniversiteler ve özel sektörün de katkılarıyla, çözüm önerilerinin ve
alternatif modellerin kamuoyuyla paylaşıldığı zirvede Türkiye’nin millileştirme ve yerlileştirmede ihtiyaç duyduğu
konular tartışıldı. Siber Güvenlik, Sanayinin Dönüşümü, İnternet Ekonomisi, Savunma ve Havacılıkta Gelişen
Teknolojiler, Enerjide Dönüşüm ve Enerji Dağıtım Hatları, özellikle göçün önlenmesinde önemli bir unsur olan Yerel
Kalkınma, Sertifikasyonda Öz Yeterlilik, Sağlıkta Dönüşüm ve Biyo Teknoloji, Akıllı Ulaşım, Şehir ve Çevre konuları,
Paranın Dünya Ticaretindeki Dönüşümü (Blockchain), Yerlileştirme Hususunda Başarı Hikâyeleri gibi konular bu
zirvede yer aldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bu etkinlik esasen yıl içerisine yayılı uzun ve yorucu bir çalışmanın finali
şeklinde gerçekleşmektedir. Türkiye’nin gelecek hedeflerine ışık tutacak olan bu etkinlik ülke kalkınmasında rol alan
tarafları bir araya getirmesi açısından da çok önemlidir. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da büyüyen teşkilatlanmamızla, Genel Merkez başta olmak üzere şube ve temsilciliklerimizle
birlikte ülkemizin geneline yayılı ve ülkemizin kalkınmasına katkı veren çalışmalarımızı daha da arttırarak devam
edeceğiz. Elinizdeki bu raporun sizler ve çalışmalarınız için faydalı bir fikir vermesini temenni ederken, 23-24 Ekim
2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz MMG 4. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi etkinliğinde sizlerle tekrar bir
arada bulunmayı ümit ediyoruz.
Saygılarımla...
OSMAN BALTA
GENEL BAŞKAN
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ZİRVEYE GENEL BAKIŞ

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında 17-18 Ekim 2018 tarihinde Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki Teknoparklar,
Kalkınma Ajansları, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ile Özel Sektör temsilcilerini bir çatı altında buluşturmuştur.
Zirvede 2 gün boyunca süren toplam 14 oturum ve 60 katılımcı ile inovasyonun en büyük öncelikleri arasında
yer alan ticarileştirme, sanayi dönüşümü, Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesine dair
hususlar tartışılmış ve ülkemiz için önemli yol haritaları belirlenmiştir.
MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde; Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik, Sanayinin Dönüşümü: Yapay
Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti, İnternet Ekonomisi: İletişim Sektörünün Yenilikçi Dönüşümü, Savunma ve
Havacılıkta Paradigma Değiştiren Teknolojiler, Dijitalleşme ve Yenilik Felsefesi, Enerjide Dönüşüm: Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Dağıtım Ağları, Yerel Kalkınma: Yaratıcı Sektörler ve Yenilikçi Yatırımlar, Sağlıkta Dönüşüm: Medikal
Cihazlar, İlaç ve Biyoteknoloji, Şehirlerin Dönüşümü: Akıllı Ulaşım, Akıllı Şehirler ve Çevre, Dünya Parada Nereye
Gidiyor: Blok Zincir Teknolojisi, Nasıl Başardılar? Turkish Technic Yerlileşme ve Yenilik Başarı Öyküsü konularında
paneller gerçekleştirilmiş, birbirinden değerli katılımcıların konuşmaları ile Ar-Ge yatırımları, Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli teknolojilerde yaşanan son gelişmeler ve sektörlerde yaşanan
sorunların çözümlerine dair bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Zirve’de ayrıca sağlıktan uzay araştırmalarına,
savunma sanayinden enerjiye, iletişimden çevre konularına kadar pek çok sektörde gerçekleştirilen yerli icatlar
da sergilenmiştir.
“Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik” konuşmasında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kurulum
nedenlerinden biri olan; dünyada gerçekleştirilen dijital dönüşüme ayak uydurmak ve dijital teknolojilerin kullanımı
yoluyla ülkemizin dünya sahnesindeki rekabet gücünü arttırmanın önemi ve bu kapsamda yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan E-Devlet Girişimcilik Endeksine göre
ülkemizin, 2016 yılına kıyasla 15 basamak birden artış göstermesine rağmen halen 53. sırada yer almasına neden olan
sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle ülkemizde vatandaş odaklı e-devlet dönüşümünün tamamlanacağının
altının çizildiği panelde, Kamu Genel Veri Sözlüğünün oluşturularak tüm kamu kurumları ve bakanlıklar arasındaki
ortak koordinasyonun sağlanacağı ifade edilmiştir. Ülkemizin de içinde bulunduğu dijitalleşme sürecini yaşayan
tüm ülkelerin en büyük konularından birinin de Siber Güvenlik konusu olduğunun altının çizildiği panelde, devlet
kurumları ve şahısların finansal işletmeleri siber saldırılara karşı korunmadığı halde ciddi bir güvenlik zafiyetinin
yaşanabileceği vurgulandı.
“Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti” konulu konuşmada, sanayimizdeki
gerçekleşecek dijital dönüşümün hem ülkemizin milli gelirine yapacağı katkı hem de bu kapsamda sanayi ve akademiye
sağlanan destekler hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. Son dönemde Almanlar tarafından ortaya atılan Endüstri 4.0
kavramının teknolojiyi getireceği seviyeye vurgu yapılmış ve çok kısa bir süre içerisinde insana bağlı teknolojilerin yok olarak
teknoloji odaklı sanayinin devreye gireceğinin altı çizilmiştir. Dijital dönüşümün teknolojilerinden biri olan yapay zeka ve
nesnelerin interneti konularının öneminin değerlendirildiği panelde, ülkemizin geç kalmadan dijitalleşme yarışı içerisinde
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yer alması gerektiği ve yer aldığı andan itibaren de diğer ülkeler ile aynı seviyede yarışabileceğimize vurgu yapılmıştır. Dijital
dönüşüm kapsamında işçilik emeğinin inovasyon çözümlerine dönüşeceği ve ülkemizin bu dönüşüm kapsamında ihtiyaç
duyduğu tek ihtiyacın inovasyon ve dijital değişiminin toplumsal tabana yayılması olduğunun altı çizilmiştir.
“İnternet Ekonomisi: İletişim Sektörünün Yenilikçi Dönüşümü” konulu konuşmada, öncelikle günümüzde
kullanılan datanın büyüklüğü ve son dönemlerdeki artışları hakkında bilgi verilmiştir. 2021 yılına kadar internet
trafiğinin 3.3 zettabayt boyutunda olacağı ve 2015-2021 yılları arasında 127 kat artış olacağına dikkat çekilmiştir.
Ülkemizde ise mevcut durumun 2010-2018 yılları arasındaki toplam artışın 13 kat olduğu ve 2018 yılının ikinci
çeyreğinde 4.1 milyon terabaytlık veri trafiği olduğunun altı çizilmiştir. Panelde; yenilikçi dönüşümün öneminden
ve milli ve yerli yapılabildiği ölçüde dünyada gücünüzün olabileceğine dikkat çekilmiş ve yenilikçi dönüşümün
milli ve yerli yapılabilmesi için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verilmiştir. Günümüzde internette üretilen
verilerin (dataların) birer hazine değerinde olduğu ve ülkemizin verilerinin ülkemizde tutulmasının zorunlu
olduğuna dikkat çekilmiştir. Özellikle gigabaytı 2.5 dolar olan ham datanın, Türk mühendislerin yetenekleriyle
dizayn edilmiş anlık mesajlaşma platformları, müzik uygulamaları, televizyon programları, bulut hizmetleri, oyunlar
ve dijital yayıncılık sayesinde trilyon dolarlık ekonomilerin yaratılabileceğinin altı çizilmiştir. Özellikle Endüstri
4.0’ın zamanla dünyamızda genişlemesiyle internet teknolojilerinin tarım alanlarında, sağlık alanında veya kişisel
asistanlık uygulamaları sayesinde her daim insanların yanında olan bir farklılığın yaratılacağına vurgu yapılmıştır.
Bilgiyi kendi ülkelerinde işleyebilen ve saklayabilen ülkelerin bu yarıştan galip olarak çıkacağına vurgu yapılarak
panel sonlandırılmıştır.
“Savunma ve Havacılıkta Paradigma Değiştiren Teknolojiler” konulu konuşmada, savunma sanayisi ve havacılık
sanayimizdeki çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Ülkemizin savunma sanayisinde halen %35 seviyelerinde
dışa bağımlı olduğunun altı çizilmiş ve bu bağımlılığın yok edilmesi için geliştirilmesi gereken ürün ve malzeme
grupları ile bu ürün gruplarının geliştirilmesine yönelik nitelikli insan kaynağının eğitilmesi ve doğru şekilde
istihdam edilmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Savunma Sanayi Akademisi
ile hızlandırılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik programların düzenleneceği müjdesi verilmiştir. Panel
kapsamında havacılık sektöründeki motor üretimi ve malzeme bileşiklerinin öneminden de bahsedilmiştir.
ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN’ın ortak çalışmaları neticesinde elde edilen gelişmeler ile TEİ tarafında
geliştirilen teknolojiler hakkında önemli bilgiler verilmiştir. Özellikle titanyum, nikel ve süper alaşımlı dövme
teknolojileri ve elektron ışınlarıyla katmanlı imalat teknolojilerinin gerçekleştirilmesi sayesinde turbo motorun
özgünlük, millilik ve yerlilik oranının %95’lere çıktığının altı çizilmiştir. Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından en son
geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretimine başlanan füze projesinin önemi vurgulanmış olup; TEİ ile ortaklaşa
geliştirilen 200 kilogramlık Titanyum Döküm Ocağı ile Avrupa’nın 3. büyük üretim metodunun elde edilmiş
olduğunun altı çizilmiştir.
“Dijitalleşme ve Yenilik Felsefesi” konuşmasında, inovasyonun önemi ve inovatif yaklaşımın nasıl yakalanacağına
dair görüşler bildirilmiştir. Dünyada son 40 yıl içerisinde teknolojinin nasıl bir gelişim gösterdiğinin ve artık
günümüzde teknolojinin insanların hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunun altı çizilmiştir. İçerisinde
bulunduğumuz dijital çağın temel dinamiklerinin vurgulandığı panelde, geçmişin çözümlerinin günümüzün
sorunları haline geldiği; zaman, mekan ve mesafenin ortadan kalktığı günümüzde ülkelerin gücünün inovasyon
ile ölçüldüğünün altı çizilmiştir. Ülkemizin inovasyon ile dijital çağın müşterisi ya da kullanıcısı değil, bir üreticisi
olması için üniversitelerde Bilişim Fakültelerinin kurulmasının önemine değinilmiştir.
Ülkemizin petrolde %92, doğalgaz da ise %99 oranında dışa bağımlı olduğunun vurgulandığı “Enerjide
Dönüşüm: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Dağıtım Ağları” konulu konuşmada, ülkemizin enerji dönüşümünü nasıl
gerçekleştirmesi gerektiği ve bu süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Özellikle
ülkemizde verimsiz kullanılan enerjinin önlenmesiyle talep artışlarından doğan ithal enerjinin engellenebileceğine
vurgu yapılmış olup Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda güneş paneli ya da türbinde Avrupa’nın önemli bir üreticisi
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olabileceği ve atıkların geri dönüşüme daha verimli şekilde aktarılması sayesinde enerji ihtiyaçlarımızı büyük
oranda karşılayabileceğimizin altı çizilmiştir. Özellikle ülkemizde şu an 10 bin civarında olan elektrikli araç sayısının
2030 yılı itibariyle 2,5 milyon olacağının tahmin edildiği ve bu araçların %30’unun aynı anda trafiğe çıkması
durumunda şu an ki tüketimimizden 18.759 megavat ilave enerjiye ihtiyacımızın olacağı ifade edilmiştir. Öte
yandan 2011 yılındaki en büyük 5 şirketin 4’ünün enerji şirketi iken 2016 yılında en büyük 5 şirketin 5’ininde bilişim
şirketi olmasının, enerjide yenilenebilir alanlara bir eğilim olduğunun en önemli kanıtı olduğuna dikkat çekilmiştir.
Panel konuşmalarında dünyadaki nüfusun %60’ının dünya şehir ölçümünün %2’sinde bulunduğu ve bu nüfusun
dünyada üretilen enerjinin %75’ini tükettiği belirtilmiştir. Dünyamızın kaynaklarının yavaş yavaş azaldığına dikkat
çekildiği panelde, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak için gerekli adımların atılması gerektiğinin üzerinde
durulmuştur. Dünyada bu alanda 2014-2017 yılları arasında yenilenebilir teknolojilere 333 Milyar Dolar yatırım
yapıldığı belirtilmiştir ve Norveç’in 2030 yılına kadar iç hatlarındaki bütün uçuşları elektrikli uçaklar ile yapmayı
hedeflediği belirtilmiştir. Ülkemizin de enerji dönüşümüne gerekli yatırımı yapması gerektiği ve bu süreci yakından
takip edilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
“Yerel Kalkınma: Yaratıcı Sektörler ve Yenilikçi Yatırımlar” konulu konuşmada, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit
YANILMAZ tarafından Elazığ’da gerçekleştirilen yerel kalkınma çalışmaları neticesinde Elazığ ilimizin kat ettiği
ilerlemelerden ve gelişmelerden söz edilmiştir. Mühendislerimizce geliştirilen elektrikli otobüslerin şehir içi
ulaşımda Dünya’da ilk kez Elazığ’da kullanılmaya başlandığı ifade edilmiştir. Çöpten Elektrik projesi kapsamında,
şehir atıklarının geri dönüşüm tesislerinde işlenmesinin ardından günlük 10 bin hane halkının elektrik ihtiyacını
karşılayabilecek elektrik üretiminin gerçekleştirildiğinin altı çizilerek; hayata geçirilen tüm bu çalışmaların
neticesinde Elazığ ilinin Yaşanabilir Şehirler listesinde 4 yılda 30 basamak yükselerek 19’uncu sıraya yerleştiğine
vurgu yapılmıştır. Dünyada ilaç sektörünün büyüklüğünün 1 Trilyon 100 Milyar Dolar seviyesinde olduğunun ifade
edildiği panelde, bu sektörün %54’üne sadece 15 ABD şirketinin sahip olduğuna vurgu yapılmış ve ilaç sektöründe
ülkemizin gerçekleştirmesi gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Zade Vital Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
BÜYÜKHELVACIGİL tarafından gerçekleştirilen konuşmada; ülkemizde 3650 adet dünyada eşi benzeri olmayan
bitkinin bulunduğu ve bu bitkilerin ilaç sanayinde kullanılmasına yönelik olarak başlatılan Ar-Ge çalışmaları
hakkında bilgi verilmiştir. Panelde ayrıca, geliştirdikleri Ar-Ge çalışmalarının sonucunda elde ettikleri KnowHow’lar sayesinde bugün 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren Şölen firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Ali ERDOĞAN
tarafından kalkınma ve dünya markası yaratılmasında Ar-Ge çalışmalarının öneminden bahsedilmiştir. Panelin son
oturumunda ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK tarafından, Biyoteknoloji
alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve kurulacak olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında
bilgi verilmiştir. Yerel kalkınmada ve Kamu-Sanayi-Üniversite üçlü sarmalında Teknokent ve Teknoloji Transfer
Ofislerinin önemine vurgu yapılarak sektörün gelişilmesi için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verilmiştir
“Sağlıkta Dönüşüm: Medikal Cihazlar, İlaç ve Biyoteknoloji” konulu konuşmada, ülkemizin yıllık ilaç ve tıbbi
cihaz sektöründeki toplam yıllık payı ve bağımlılık oranı hakkında verilen bilgilerin ışığında başlamıştır. Gerek
dünyamızdaki gerekse de ülkemizdeki yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığı ve kişi başı sağlık harcamalarında
yaşanan artışlara dikkat çekilmiştir. Özellikle ülkemizde önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde kişi başına düşen sağlık
harcamalarının 2.000 Dolarlar seviyesinde olacağına vurgu yapılmış, ithal edilen ürünlerin yerli ve millileştirilmesi
sürecine hız verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Ülkemizin özellikle ilaç Ar-Ge’sindeki eksikliklerinden ve yaşadığı
zorlukların altının çizildiği panelde, nitelikli ve yetkin personelimizin olmasına rağmen; personel sayısının azlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetmeliğindeki eksiklikler ve bu alanda çalışan personellere ayrılacak kaynakların
yetersiz olması nedeniyle gerekli önemin verilemediğinin altı çizilmiştir. İlaç Ar-Ge’sindeki çalışmaların dünya
ortalamasının altında kaldığı, İsrail’in ülkemizin iki katı kadar bilimsel çalışma geliştirdiği belirtilmiştir. Ülkemizin
son dönemde geliştirdiği ve kronik yaraların, şeker hastalığına bağlı oluşan yaraların, radyoterapiden kaynaklı
deride oluşan yanmaların tedavisinde kullanılan ve radyoterapinin etkinliğini arttıran ürünler hakkında da bilgi
verilmiştir. Son dönemde hem yüzeylerde hem de yüzeyin etrafındaki tüm mikroorganizmaları kontrol edebilen
ürünlerin geliştirildiği ve ülkemizde bu ürünlerin yer aldığı bir hastanenin de inşa edildiğinin altı çizilmiştir. Son
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dönemde geliştirilen bu ürünlerin tarım alanlarında kullanımına ve tohumların yüzeyindeki ve içerisindeki patolojik
organizmaların yok edilebildiği ürünler hakkında da panel kapsamında bilgi verilmiştir. Panel kapsamında ilaç
Ar-Ge’sinin yanı sıra biyoteknoloji sektörünün önemi ve dünyadaki pazarı hakkında da bilgi verilmiştir. Son
dönemde ülkemizde biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmelerin neticesinde göz içi lens, beyin ameliyatları ve
boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılan cihazların ülkemizde de geliştirilmeye başlandığından ve bu biyoteknolojik
cihazları üreten sayılı ülkelerden biri olduğumuzun altı çizilmiştir.
“Şehirlerin Dönüşümü: Akıllı Ulaşım, Akıllı Şehirler ve Çevre” konulu konuşmada, İBB Şehir Hatları Genel
Müdürü ve MMG Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yakup GÜLER’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Milattan
öncesine dayanan şehir kurgusunun günümüzdeki ihtiyaçları ve ortaya çıkan sorunlarının çözümüne yönelik olarak
gerçekleştirilen panel de dijital sistemlerin Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım konusundaki çözümlerinden bahsedilmiştir.
2019 ve 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve halihazırda
devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
Akıllı Şehirler Stratejisi kapsamında www.akillikent.gov.tr adresi üzerinden, gelişmiş yerel yönetimlerin diğer
yönetimlerle deneyimlerinin ve bilgilerinin paylaşılmasının hedeflendiği ve i-Taksi uygulaması gibi girişimcilik
ve inovasyonun ön planda tutulduğu, akıllı şehircilik kapsamında insan odaklı pek çok çalışmanın halihazırda
hayata geçirildiği belirtilmiştir. TÜBİTAK ve ASELSAN’ın ortak çalışmaları ile birlikte VEGA isimli kalabalık analizi,
yangın analizi, vandalizm, şüpheli paket, eşkâl takibi, belli bir plaka takibi gibi, şüpheli araç takibi, ikiz plaka tespit
sistemi gibi görevleri gerçekleştirebilen Kent Güvenlik Sistemi’nin uygulanmaya başlandığı ifade edilmiş olup;
Akıllı Şehirciliğin alt başlıklarından biri olan Akıllı Ulaşım ve Çevre konusu kapsamında ise TEMSA ve ASELSAN
birlikteliği ile hayata geçirilecek olan ve 7 dakikadan daha kısa sürede şarj olan elektrikli otobüslerin yakında
kullanımda olacağı belirtilmiştir. Otoyollardaki ücretlendirme sistemlerinin %99’unun ASELSAN teknolojileriyle
gerçekleştirildiğinin vurgulandığı panelde özellikle Avrasya Tüneli, Gebze Orhangazi Otoyolu ve Kuzey Marmara
Otoyolu Ücret toplama sisteminin Makedonya’da bir otoyolda kullanılmaya başlandığı belirtilmiştir. Panel içerisinde
özellikle telekomünikasyon sektörünün Akıllı Şehirleşme sürecine katılmasıyla dünyada yaklaşık 120 akıllı şehir
projesi ve 200’ün üzerinde güvenli şehir projesine imza atan HUAWEI firmasının, önümüzdeki dönemde de İstanbul
içinde Akıllı Şehir, Güvenli Şehir ve Akıllı Kampüs konseptlerini ön plana çıkaracağı belirtilmiştir.
“Dünyada Para Nereye Gidiyor? Blok Zincir Teknolojisi” konuşmasında, 1980’li yılların başından son döneme
kadar ki en önemli sorunlardan biri olan “elimde değerli bir veri olsa bunu başka birine nasıl gönderirdim” konusuna
Blok Zincir teknolojisinin nasıl bir çözüm sunduğu ve Blok Zincir teknolojisinin gelişim süreci ve kullanım alanları
hakkında bilgi verilmiştir. Blok Zincir teknolojisinin içerisinde barındırdığı önemli bilgileri saklama ve verilerin
birbirleri ile konuşabilmeleri hususlarının altı çizilmiştir. Blok Zincir teknolojisinin alt teknolojilerinden biri olan
Kripto Paraların nasıl üretildiği, hangi amaçlar ile kullanılabilir olduğu ve kripto paraların gelecekte nasıl bir
dönüşüm geçireceği hakkında önemi önemli bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Kripto paraların üretimi esnasında
yaşanan enerji sarfiyatına dikkat çekildiği panelde, kripto paraların takip edilemiyor olmasından kaynaklı yasa dışı
pek çok alanda kullanılabileceği ve bu hususlar hakkında önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır. Konuşmanın
son bölümünde ülkemizin Blok Zincir teknolojisine uzak kalmaması için atılan adımlar ve Ar-Ge çalışmalarının
sürdürüldüğü ulusal ağ hakkında da bilgilendirilmede bulunulmuştur.
“Nasıl Başardılar? Turkish Technic Yerlileştirme ve Yenilik Başarı Öyküsü” konulu konuşmada, havacılık
sektöründe ihtiyaç duyulan ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi sürecinde yaşanan zorluklar, bu zorlukların
nasıl aşıldığına dair bilgiler verilmiş olup ülkemizde artık yerli ve milli olarak üretilebilen ürünler hakkında detaylı
bilgiler verilmiştir. Havacılık sektörü içerisinde gerçekleştirilen lisans anlaşmaları ve sözleşmeler nedeniyle
tersine mühendislik çalışmalarının her zaman gerçekleştirilemediği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekipmanların
üretilmesi için Ar-Ge sürecinin yapılmasına değinilerek; ürünlerin üretilmesinin yanı sıra ürünlerin testlerinin de
gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğinin altı çizilmiştir. Özellikle Airbus ve Boeing firmalarının belirlemiş olduğu
standartlar ve bu standartları henüz ülkemizde yakalayabilen çok fazla firma olmaması nedeniyle süreçlerin zor
olduğu ve ülkemizin uluslararası sertifika test merkezine ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılmıştır. 2023 yılına kadar
HATEM ismi ile özellikle bütün uçak ürünleri ve kimya alanlarında faaliyet gösterecek havacılık test merkezinin
hayata geçirileceği müjdelenmiştir.
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OSMAN BALTA
MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU GENEL BAŞKANI
AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın Bakanlarım ve değerli misafirler, Mimar ve Mühendisler Grubu’nun düzenlemiş olduğu 3. Ar-Ge & İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi programına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 1996 yılında kurulmuş olan Mimar ve Mühendisler
Grubu, Türkiye genelinde 30 ilde teşkilatlanması olan, 4 binin üzerinde kayıtlı üyesi ile 20 yılı aşkın süredir
ülkemiz sathında birçok hizmete imza atmış önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Yıl içerisinde yapmış olduğu
önemli etkinliklerden birisi olan MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi programında bizleri bir araya getiren
Cenabı Hakka sonsuz şükürler olsun. 4’üncü Sanayi Devriminin yaşandığı bir zaman diliminde artık, ülkelerin
rekabet gücü, bilim ve teknoloji üretebilmesine, inovasyon yapma kabiliyetine ve kalifiye eleman yetiştirebilme
kapasitesine dayandırılmaktadır. Çeşitliliğin arttığı, rekabetin kızıştığı ve ticari sınırların ortadan kalktığı günümüz
dünyasında küresel piyasaların etkisi ve baş döndürücü teknolojik gelişmeler ülkeleri ve dolayısıyla da şirketleri
kıyasıya ekonomik bir yarışa sürüklemektedir. İşletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayan fark yaratmak ve
yenilikçi olmak, sürdürülebilir olabilmeleri için artık gerek şart haline gelmiş durumdadır. Rekabetçi güce sahip
olabilmek için aynı anda hem yenilikçi hem de verimi yüksek ürünler
üretebiliyor olmak zorundayız.
Türkiye’nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girebilmesi için yüksek
teknolojili üretime önem vermesi ve ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet
gösteren şirketlerimizin de sermaye yapılarının daha da güçlenebilmesi
için, marka değerine sahip katma değeri yüksek ürün üretebilmeleri ve
dünyanın diğer ülkelerine satabilmeleri gerekliliği aşikâr bir gerçektir.
Ülkemizde özellikle son on yılda Ar-Ge çalışmalarına hız verildi.
Şirketlerimiz artık öncekine nazaran geliştirdikleri inovatif ürünleri ile
dünya piyasalarında yarışabilmek hususunda çok daha gayretli ve bilinçli
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Rekabetçi güce sahip
olabilmek için aynı
anda hem yenilikçi,
hem de verimi yüksek
ürünler üretebiliyor
olmak zorundayız.

bir seviyeye geldiler. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör şirketlerinin
Ar-Ge birimleri ve sivil toplum kuruluşları, Ar-Ge çalışmalarını özendirecek
yarışmalar düzenliyor, devletimiz bu çalışmaları teşvik edecek düzenlemeler
yapıyor ve mekanizmalar geliştiriyor. Bütün bu çabalara karşın yüksek
teknolojili ürünlerin genel sanayi üretimi ve ihracatımız içerisindeki payı
istenilen oranda ve hızda ne yazık ki artmıyor. Çeşitli platformlarda dile
getirildiği üzere, geliştirilen inovatif ürünlerin, ortaya konulan icatların
sanayide ticari ürüne dönüşmesi aşamasında aksamalar meydana geliyor.
Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları son yıllarda çok fazla olmasına
rağmen inovatif fikirlerin ürüne dönüşememesi ya da ticarileşememesi
sorunu yaşanmaktadır.

Bu zirvede özellikle
Türkiye’nin
millileştirme ve
yerlileştirmede
ihtiyaç duyduğu
konular tartışılacak.

MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ni planlarken bu gibi sorulara çözüm bulmayı amaçladık ve icat
ile ticari ürün arasındaki eksik halkaları tamamlamayı hedefledik. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak amacımız
özellikle Ar-Ge çalışmalarının tarafları olan kamu şirketleri, üniversitelerimiz ve özel sektör şirketlerinin Ar-Ge
birimlerini bir araya getirerek, şirketlerimizin inovatif ürünlerini sergilemelerinin yanı sıra iki günlük zirve boyunca
da konusunda uzman konuşmacılarla birçok sektörü ilgilendiren Ar-Ge ve inovasyona ilişkin soruların cevaplarını
bulmak olacaktır.
Bu sene üçüncüsünü düzenliyor olduğumuz zirve ve sergide yerli yeniliğin, yeniliğin 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, dünya pazarlarına açılmada engel olan sertifikasyon konusunda öz yeterlilik
sorunumuzu tartışacağız. Ülke olarak geldiğimiz bu aşamada, bilgi ekonomisini merkeze alarak teknolojiyi sadece
kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke konumuna gelmesi, yeni kalkınma hamlesiyle birlikte, sanayide yüksek
teknolojiye sahip ürün üretmek zorunluluğumuz var.
Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi’nde Ar-Ge Merkezleri, Üniversitelerimizin Teknoparkları, Kalkınma
Ajansları ile Organize Sanayi Bölgeleri’nde ve özel şirketlerimizin Ar-Ge
bölümlerinde geliştirilen inovatif ürünleri aynı platformda buluşturuyoruz.
Geçen yıl 100’ün üzerinde firma katılmış ve 500’ün üzerinde proje
sergilenmişti. Bu sene bu sayı geçtiğimiz senenin üzerinde gerçekleşti.
Önümüzdeki yıllarda bu zirveyi ulusal bir zirveden uluslararası bir zirveye
dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu zirvede özellikle Türkiye’nin millileştirme
ve yerlileştirmede ihtiyaç duyduğu konular tartışılacak ve çözüm önerileri
geliştirilecek. Siber Güvenlik, Sanayinin Dönüşümü, İnternet Ekonomisi,
Savunma ve Havacılıkta Gelişen Teknolojiler, Enerjide Dönüşüm ve
Enerji Dağıtım Hatları, özellikle göçün önlenmesinde önemli bir unsur
olan Yerel Kalkınma, Sertifikasyonda Öz Yeterlilik, Sağlıkta Dönüşüm
ve Biyo Teknoloji, Akıllı Ulaşım, Şehir ve Çevre konuları, Paranın Dünya
Ticaretindeki Dönüşümü, Yerlileştirme Hususunda Başarı Hikâyeleri gibi
konular zirve programında yer alacak. Bu zirveyi ve sergiyi özellikle
üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler
izleyecekler. Ülke olarak Ar-Ge ve inovasyonla ileri teknolojili ve yüksek
katma değerli ürün üretebilmemiz için öncelikle bütün bunları gerçekleştirecek iyi eğitim almış, yetenekli, deneyimli
insanlara ihtiyaç var.

Ülke olarak geldiğimiz
bu aşamada, bilgi
ekonomisini merkeze
alarak teknolojiyi
sadece kullanan değil
aynı zamanda üreten
bir ülke konumuna
gelmesi, yeni
kalkınma hamlesiyle
birlikte sanayide
yüksek teknolojiye
sahip ürün üretmek
zorunluluğumuz var.
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Bütün altyapı, stratejiler ve diğer etkenler eksiksiz olarak hazır olsa bile başarının merkezindeki en önemli
unsur yetişmiş insandır. Önemli işlerin arkasında her zaman büyük beyinler vardır. Yüksek teknolojili ürünler
üretebilmemiz için öncelikle çabamızı yetişmiş insan gücüne harcamamız gerekiyor. Bu beyinlerin yetişmesinde
üniversitelerimizin ve sanayinin yanında bu gibi platformlardaki etkinlikleri takip etmelerinin çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Savunma Sanayii
Başkanlığı destekleriyle, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, TOBB, İTO, DEİK’in katkıları
ile gerçekleştirdiğimiz MMG 3. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi etkinliğine destek veren, 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 sponsorumuz olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür
ederiz. İki gün sürecek bu önemli etkinliğin kurumlarımıza, şirketlerimize, üniversitelerimize, takipçilere ve
nihayetinde ülkemize maksimum fayda sağlamasına vesile olmasını temenni ederken katılımlarınızdan dolayı
hepinize şükranlarımı arz ediyorum, sağ olun var olun...
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MUSTAFA VARANK
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI

MUSTAFA VARANK
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
AÇILIŞ KONUŞMASI
Mimar ve Mühendisler Grubu’nun değerli üyeleri ve yöneticileri, değerli katılımcılar, basınımızın güzide temsilcileri,
hanımefendiler, beyefendiler hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Üçüncüsü düzenlenen bu zirvenin inşallah ilerde daha büyük başarılara imza atacak şekilde verimli geçmesini
temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizde katma değerli üretim ve teknoloji odaklı bir
yapısal dönüşüme ihtiyaç bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz bu dönüşüm sürdürülebilir büyüme, yüksek istihdam,
güçlü ödemeler dengesi ve düşük enflasyon hedeflerimize ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu noktadan
hareketle biz de milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla yola çıktık. Bürokrasinin azaltıldığı, araştırmacılarımızın,
girişimcilerimizin, sanayicilerimizin kaynaklara daha hızlı erişebildiği çözüm odaklı proaktif bir yaklaşım izliyoruz.
Büyük ideallerimiz ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Elbette bu hedeflere yenilikçi politikalarımızın ekonomik
değere dönüşmesiyle ulaşabiliriz. Geçtiğimiz 14 senede Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge kültürü ve insan kaynağı
bakımından ciddi bir mesafe kaydettik. Milli gelir içindeki Ar-Ge harcamaları payını ikiye katladık. Özel sektörün
Ar-Ge harcamaları içindeki payını %29’dan %54’e yükselttik. İnsan kaynağı açısından kapasiteyi artırdık ve tam
zamanlı, eşdeğer Ar-Ge personel sayısını 29 binden 134 bine çıkardık. Elbette yeterli değil. Daha ilerlememiz
gereken yol almamız gereken çok mesafeler var. Değerli misafirler Ar-Ge ve yenilik destek programlarımızı hedef
odaklı, işbirliğine dayalı uzun vadeli ve yüksek katma değerli üretmeye yönelik yapıyoruz.
Bu kapsamda Ar-Ge alanında Bakanlığımız, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla birçok destek ve kolaylıklar sağlıyoruz.
Şimdi bu desteklere kısaca değinmek istiyorum. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen
firmalara Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip firmalar vergi indirimi, sigorta
prim desteği, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası gibi imkânlardan faydalanıyorlar. Şu an faaliyette
bulunan 998 Ar-Ge merkezinde 54 bin Ar-Ge personeli çalışıyor. Bu merkezlerde biten proje sayısı 21 bine, devam
eden proje sayısı ise 12 bine ulaşmış vaziyettedir. Ar-Ge merkezlerimizi desteklememizden faydalanan projelere
örnek vermemiz gerekirse geçen gün kamuoyuna ilan edilen milli ve özgün helikopter projemiz T625 bizim bu
desteklerimizden faydalanan bir projedir.
Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri teorik bilgiyle pratiği bir
araya getiriyoruz. Faaliyetteki 58 teknoparkta yüksek teknolojili ürünler yerli
imkân ve kabiliyetlerle geliştiriliyor. Son 14 senede teknoparklara 750 milyon
lira ödenek sağladık. Bildiğiniz gibi teknoparklarda yer alan işletmeler birçok
vergisel muafiyetler ve prim istisnası gibi teşviklerden faydalanabiliyorlar.
Bu destekler sayesinde teknoparklarımızda 5068 işletme faaliyet
gösteriyor. Yaklaşık 50 bin kişi istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde
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Son 14 senede
teknoparklara 750
milyon lira ödenek
sağladık.

Bilim insanlarımızın
yurda dönüş
seferberliği
programıyla
ülkemiz açısından
stratejik değer
taşıyan projelere
katkı sağlamak
için aralarında
uzman, nitelikli
araştırmacıların
ülkemize gelmesini
teşvik ediyoruz.

teknopark ekosistemi daha da güçlendirecek yeni fikir ve girişimcilerin
desteklenmesine odaklanacağız. Değerli misafirler, ekonomimizin bel
kemiği olan KOBİ’ler için KOSGEB aracılığıyla bir dizi Ar-Ge desteği
sunuyoruz. KOBİ teknolojik ürün yatırım destek programıyla teknoloji
tabanlı ve ihracata yönelik üretimi teşvik ediyoruz. Ekonomik kalkınmanın
sürükleyicisi olan girişimcilerimizi ve KOBİ’lerimizin geleceğe en iyi
şekilde hazırlanması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.
Bu kapsamda yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin
geliştirilmesi için fikirden ürün aşamasına kadar gerçekleşen araştırma,
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teknolojik değeri yüksek ürünlerin
seri üretime geçiş süreçlerini, yurtdışı pazarlarına açılmalarını ve
çeşitli finansman kaynaklarına erişim harcamalarını desteklemekteyiz.
Amacımız KOBİ’leri değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler
haline dönüştürmektir. Değerli misafirler TÜBİTAK aracılığıyla özel
sektöre, üniversitelere ve araştırmacılara yönelik teşvikler veriyoruz.

Özel sektör için de TEİ’de sanayi yenilik ağ mekanizması, bireysel
genç girişimci programı desteklerimiz aktif bir şekilde devam ediyor.
Akademik alanda araştırmacılarımıza proje desteklerimizi ve burslarımızı
sürdürürken teknoloji transfer ofislerini güçlendirici adımlar atıyoruz.
Birim ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasını da çok önemsiyoruz. Bilim merkezleri projelerimiz de bu amaca
hizmet ediyor. Kurduğumuz merkezlerde özellikle öğrencilerin bilime olan merakını tetikleyen sergilerle birlikte
yaparak öğrenme esaslı bilim ve teknoloji atölyeleri bulunuyor. Konya ve Kocaeli’ndeki projeler tamamlanmış
olup bu projelere toplamda 69 milyon lira destek sağladık. Bursa, Kayseri ve Elazığ Bilim Merkezleri’ne ilişkin
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca yıl sonunda Üsküdar Bilim Merkezi’nin birinci fazını açmayı planlıyoruz.
2019 yılı içerisinde Antalya Kepez Bilim Merkezi’ni de açarak gençlerimizin ve ailelerin hizmetine sunacağız. Değerli
misafirler, beşeri sermaye olmaksızın sadece hibe ve desteklerle yapısal dönüşümü gerçekleştirmek mümkün
değil. Bu noktadan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni
program başlattık.
Sanayi Doktora Programı, firmalarımızın nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını merkeze alarak tasarlandı. Böylece doktora
eğitimi veren kurumlarla Ar-Ge ve yenilikçilik alanında çalışan firmaların ortak projelerine destek veriyoruz. Bilim
insanlarımızın yurda dönüş seferberliği programıyla ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere de katkı
sağlamak için alanlarında uzman nitelikli araştırmacıların ülkemize gelmesini teşvik ediyoruz. Tersine beyin göçünü
sağlamak adına Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programını
tasarladık. Bu programı daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti.
İnşallah biz şu an altını dolduruyoruz. Yakında çağrıya da çıkılacak. Bu
Sanayi ve Teknoloji
program araştırmacılara sağlanan imkân açısından dünyada yeni ve
Bakanlığı, TÜBİTAK,
öncü olma özelliği taşıyor. Ülkemize gelen lider araştırmacılar kendi ArGençlik ve Spor
Ge ekiplerini kurabileceklerdir.
Ayrıca yerli ve milli teknolojilerinin geliştirilmesi için akademi ve sanayide
ihtiyaç duyulan bilgiyi yurtdışından ülkemize transfer edebileceklerdir.
Bu programı hazırlarken diğer ülkelerin aynı maksatla uygulamakta
oldukları programları inceledik. Açıkçası gördük ki bilim ve teknolojide
ileri seviyede kabul edilen ülkeler dahi araştırmacıları ülkelerine
çekebilmek için ciddi destekler sunmaktalar. Biz de rekabet koşullarını
farkında olarak etkin olacağına inandığımız bu programı hazırladık.
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Bakanlığı ve Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı
iş birliği ile 81 ilde 100
Deneyap Teknoloji
Atölyesi kuracağız.

Ümit ediyoruz ki ülkemiz Ar-Ge alanındaki yüksek dinamizmini
uluslararası deneyimle bütünleştirerek güçlü bir ivme yakalayabilir.
Değerli katılımcılar, geleceğin bilim insanı ve teknoloji girişimcilerini
bulmak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımada en önemli
görevlerimizden bir tanesidir. Çocuklarımızın benzersiz olan hayal
güçlerini ortaya koymalarını istiyoruz. Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri
işte tam da bu noktada ülkeye hizmet ediyor. Atölyelerde ortaokul ve
lise öğrencilerimizin robotik, kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik,
nesnelerin interneti, tasarım, mobil uygulama ve yapay zekâ gibi
çeşitli alanlarda eğitim alması ve projeler geliştirmesini hedefliyoruz.
Bu atölyelerde verilen eğitimler ve kazanılan beceriler geleceğimizi
inşa edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile 81 ilde yüz
tane Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kuracağız. İnşallah imzaları da bu ay
sonuna kadar atıp ilk uygulamalara da başlayacağız. Değerli misafirler,
Ar-Ge ve teknolojik yeniliğin en somut çıktılarından birisi de sınai
mülkiyet haklarıdır. Son 16 senede yerli patent başvuru sayımız 21 kat,
yerli patent tescil sayımız 27 kat arttı.
Ulusal patent başvurularında Avrupa’da 7., dünyada 14. sıradayız. 120
bini aşan marka başvurusuyla 6 yıldır Avrupa’da birinci sıradayız. Yine
önemli bir rekabet aracı olan tasarım başvurularında ise Avrupa’da
2. sıradayız. Sınai mülkiyet başvurularındaki bu değişim Türkiye
ekonomisinin kaydettiği gelişim ve değişimle büyük bir paralellik arz
ediyor. Girişimcilerimizin sınai mülkiyet alanında haklarını korumak için
her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 1.600.000
tescile ulaşan bir sınai mülkiyet portföyü var. Bir yandan bu birikimi
daha da artırmaya çalışırken diğer yandan ticari değere dönüşümü
sağlayacak mekanizmaları da kurguluyoruz. Bu doğrultuda kurulan
Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketini önümüzdeki günlerde faaliyete
geçireceğiz. Değerli misafirler ilgili kurumlarımız eliyle çok sayıda
destek programını hayata geçiriyoruz.

Geçtiğimiz 14 senede,
Ar-Ge harcamaları,
Ar-Ge kültürü ve insan
kaynağı bakımından
ciddi bir mesafe
kaydettik. Milli gelir
içindeki Ar-Ge
harcamalarının payını
ikiye katladık, özel
sektörün Ar-Ge
harcamaları içindeki
payını yüzde 29’dan
yüzde 54’e yükselttik,
insan kaynağı
açısından kapasiteyi
artırdık ve tam zaman
eş değer (TZE)
Ar-Ge personeli
sayısını 29 binden 134
bine çıkarttık. Yeterli
mi? Elbette değil,
yürüyecek daha çok
yolumuz var.

Önümüzdeki dönemde stratejik bir yaklaşımla bu destek programlarının birbirini tamamlayan bir nitelik
kazanmasını sağlayacağız. Sanayide ara malı girdilerimizi ve yüksek ölçüde tükettiğimiz ürünlerimizi yerlileştirme
hedefiyle bir yerlileştirme programı hazırlıyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerimizi, yatırım teşviklerimizi bu program
kapsamından sonuç odaklı değerlendireceğiz. Öncelikli ürün gruplarında yerli üretimi teşvik ederek sadece
ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacak dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünler ihraç eder hale geleceğiz.
Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda sadece bugünün değil bundan beş yıl, on yıl sonrasının teknolojik seviyesini
yakalamaya dönük işler öncelikli olacaktır. Yapay zekâ, blok zincir, siber güvenlik gibi alanların her birinde dikkatle
takip edeceğimiz eylem planlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah bunları da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız.
Bizler bize düşen görevleri sonuna kadar en iyi şekilde yapmaya hazırız. Sizlerden de aynı şevk ve heyecanı
bekliyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkesi tekrar kutluyorum. Sağ olun…
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FATİH DÖNMEZ
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

FATİH DÖNMEZ
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
AÇILIŞ KONUŞMASI
Çok değerli Bakanım, Mimar ve Mühendisler Grubu’nun değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
üniversitelerimizin temsilcileri, değerli Mimar ve Mühendisler Grubu’nun üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle burada bulunmaktan duyduğum heyecanımı ifade etmek istiyorum. Bu sene üçüncüsü yapılıyor ve
hakikaten her sene geliştirerek, çıtayı biraz daha yükselterek önümüze güzel bir programla çıkıyorlar. Bu açıdan
kurucusu olduğum yerde olmaktan mutluyum. Çünkü 1990’lı yıllarda bir grup mimar ve mühendis arkadaşla yola
çıkmıştık. Bir sivil toplum kuruluşunun kuruluşunda yer almıştık. Açıkçası o gün sorulmuş olsaydı bugünleri hayal
etmiş miydiniz? Herhalde birçoğumuz yanılmış olacaktı. Hayallerin ötesinde birçok başarılı işlere imza attık. Emeği
geçenleri kutluyorum. Aramızdan ayrılanlar var; onları da tabii rahmetle anıyorum. Bir başka bir heyecanım da
mesleğe bir Ar-Ge mühendisi olarak başlayan biriyim. Üniversitede elektronik mühendisliğini okurken araştırma
ve geliştirmede çalışmak hayalimdi. İlk iş yerlerim hep öyle oldu, yüksek teknoloji üreten şirketlerde çalıştım. Aşağı
yukarı bir yedi sekiz yıl kadar Ar-Ge mühendisliği yaptım. Sonra biraz makas değiştirerek daha çok uygulamalara
dönük çalışmalarda bulunan şirketlerde ve sonrasında da bir anda kendimizi enerji dünyasında bulduk. Yaklaşık
20-25 yıldır da enerji sektöründe çalışıyorum. Ama o heyecanı yitirmemek için de sürekli gençlerle, fikirlerinden
yararlanmak için toplantılar yapıyoruz ve onları dinliyorum. Biraz önce Sayın Bakanımız da ifade etti, hatta
çocukluk yaşlarından belki onların fikirlerini almak gerekiyor. Aslında sorsanız belki de hayali en geniş olanlar da
çocuklarımızdır.
Geçenlerde internette bir gezinti yaparken dikkatimi çekti. Bundan yaklaşık yüz yıl kadar önce dönemin ressamlarını
toplanmışlar ve “Yüzyıl sonra dünya nasıl olur?” hayal edin, demişler. Aşağı yukarı yüz kadar resim var. Sekiz-on
tanesi bazı gelecekte olabilecek şeyleri tutturmuş. O tarihlerde uçak yok mesela. Uçağı tahmin edenler var. İlginç
olanlardan bir tanesi ev hanımlarının çokça şikâyet ettiği süpürge. Süpürgeyi robot eliyle, robotik mekanizmalarla
bugünküne benzetmeye çalışmışlar. Yine keza ilginç denizaltıları tasarlanmış. Aslında bu şunu gösteriyor: Size
sorsak insanoğlu bugünden yüzyıl sonra teknolojide nerede olur? Muhtemelen yarımız yine yanılabilir. İnsanoğlu
aslında hayalin ötesinde bir takım şeyleri gerçekleştiriyor. Bu resimlerde ortaya çıkan hayallerin ötesindekileri
gerçekleştirmenin çok daha kısa sürede olabildiği. Dolayısıyla her şeye hayal ederek başlamak gerekiyor. Bugün,
birazdan sergi salonunda arkadaşlarımızın projelerini göreceğiz. Onlar da heyecanla biz konukları bekleyecekler.
Marifet iltifata tabiidir. Biz de onlara gerekli iltifatı yapacağız. Bakalım bize hangi proje ve Ar-Ge’ler “vay be!”
çektirtebilecek? Ben de merakla bekliyorum. Günümüzde tüm bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeler sistemli ve
sürdürülebilir Ar-Ge çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Uzun vadeli yüksek meblağda yatırım ve sabır
gerektiren Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları bu sabrı gösterenleri, rakiplerin açık ara önüne geçiriyor. İster özel sektör,
ister kamu kuruluşu olsun yüksek katma değerli ürünler ortaya koymanın ilk şartı Ar-Ge’dir. Ülke olarak genç,
dinamik ve yeniliğe son derece açık bir demografiye sahibiz. Tarih boyunca bizim medeniyetimiz matematikten
astronomiye, felsefeden mekaniğe kadar birçok alanda yeniliğe öncülük etti. Değerli konuklar; yerli teknoloji,
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yüksek katma değer anlayışıyla bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefimize
hızla ilerliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projeyle yeniliği ve yerlileşmeyi
teşvik ediyoruz. Enerjide bağımsızlığı sağlamak için sadece enerji
Üniversitelerimizde
kaynaklarını keşfetmenin değil, aynı zamanda bu kaynakları işleyecek
Ar-Ge için yaklaşık
teknolojik alt yapıyı kurabilmenin önemini de çok iyi kavramış
244 milyon liralık
durumdayız. Biliyorsunuz, yenilenebilir enerjide son zamanlarda çok
bir harcama olmuş,
önemli adımlar atmaya başladık. Geçtiğimiz yıl güneş ve rüzgârda iki
bunun 80 milyonu
yarışmayı rekor fiyatlarla tamamladık. Burada temel meselemiz sadece
elektriğin üretimi değil. Önemli olan enerji teknolojilerinin burada
güneşle ilgili
üretilmesiyle bu alandaki bilgi ve tecrübenin de millileştirilmesidir. Bizim
çalışmalara ayrılırken
sektör; elektrik üretim sektörü her yıl beş milyar dolar civarında yatırım
harcamaların bir
yapıyor. Baktığımız zaman yapılan yatırımların aşağı yukarı yüzde ellisini
kısmı bina yapımı için
ithal ekipmanla gerçekleştiriyoruz. Bunun önüne geçebilmek içinde yerli
kullanılmış. 40 milyon
üretimi, Ar-Ge’yi, inovasyonu teşvik edecek modelleri geliştirdik. Enerji
lirası rüzgâr ve 30
teknolojilerinin geliştirilmesi adına ulaşmak istediğimiz hedeflerden
milyon lirası da pil ve
birisi de “know how to” transferiyle mevcut bilgi ve tecrübemizi daha
ileriye taşımaktır. Bu açıdan özellikle nükleer enerji santrallerimizin
elektrikli araçlar için
kurulması ve işletilmesi süreçlerini çok değerli buluyoruz. Nükleer
harcanmış.
enerjide yaptığımız ortaklıklar hem enerjimizi daha bağımsız hale
getirecek, hem de gelecekteki projelerimizi tamamen yerli olarak yapma
imkânını bize sağlamış olacak. Madenlerimizle ilgili yıllardır hep yakınılan
ancak bir türlü yapılamayan bir hususu da yakında hayata geçiriyoruz. Zengin maden kaynaklarımız var; ancak
dışarıya 1’e sattığımız bir ürünü bunun 20 katı, 50 katı, zaman zaman 100 katına geri aldığımız hep söylenir. Burada
madenlerimize değer katacak teknolojik dönüşümü başlatıyoruz. Madenlerimizi fabrika ve teknoloji yatırımı
şartıyla ihaleye çıkartıyoruz. Böylece bu alanda katma değerli ürün dönemini de başlatmış olacağız. Değerli
konuklar enerji ve tabii kaynaklar alanındaki teknolojik dönüşüm aslında kolay olmadı. Bu işe inanan ve bu işlerin
ortaya koyacağı farka kendini adayan bir ekip sayesinde bunları gerçekleştiriyoruz. Sizlere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Kurul Üyesiyken başlattığımız dağıtım şirketlerine Ar-Ge fonlarının verilmesi hikâyesini örnek
olarak anlatmak istiyorum. İlk verildiği zaman, bu bedellerin nasıl harcanacağı, hangi kalemlerde kullanılacağı net
değildi. Bir süre sonra bir grup doktoralı, yüksek lisanlı arkadaşlar bize Ar-Ge yapmak için başvurdular. O zaman
EPDK proje değerlendirme sürecini oluşturdu ve tekrar düzenledi.
2010’da sisteme yerleştirilen Ar-Ge bütçe harcamaları ancak 2012’lerde
kullanılmaya başlandı. 2015’te ise bu sektörün temsilcilerinin oluşturduğu
Kalifiye insan
Elektrik Dağıtım Derneği ELDER tarafından ilk Ar-Ge çalıştayı yapıldı.
yetiştirmek, temel
2017’de üçüncüsü yapıldı ve çok iyi projeler ortaya çıktı. Baktığımızda
bilimler alanında
2010’da başlayan bu macera 2015’ten itibaren meyve vermeye başladı.
akademisyenleri bir
Eğer EPDK iki üç yıl içinde sıkılıp, dağıtım şirketlerine bu paraları
araya getirerek Ar-Ge
harcamayı bütçeden çıkartıyorum demiş olsaydı bugün bu projelere
sahip olamazdık. Bu iş sabır isteyen bir iştir. Aynı şekilde bakanlığımız
destekleri sağlamak
TÜBİTAK’la da ortak projeler yürütüyor. Milli GES (Güneş Enerjisi
ve özel sektörü tek
Santralleri), Milli ES, Milli RES bunlardan sadece birkaçı. Örneğin kendi
başına Ar-Ge’ye
bakanlığımız kapsamında da çok sorulan bir konu olduğu için burada
teşvik için kurumların
ifade etmek istiyorum: Bor madeni ile ilgili birçok Ar-Ge projesine imza
ayırdığı bütçenin
attık. Savunmadan tarıma, sağlıktan inşaata kadar birçok projeye
kullanılmasını
bakanlığımız destek verdi ve vermeye devam edecek. Bu sayede daha
sağlamak gerekir.
katma değerli ürünler üretilmesinin yolunu açmış oluyoruz. Şimdi bir
başka konu var: NATEL. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruluşunu
yaptık. Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü açılarak yenilenebilir ve temiz
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enerji dönüşümü için gerekli ham maddeleri ülkemizde temin etmeye başlayacağız. Yine bakanlığımızın başka bir
çalışma alanı Ar-Ge ile ilgili hidrojen laboratuvarımız, enerji verimliliği tesislerimiz ile sürekli devam eden Ar-Ge
işlerimiz söz konusu. TEİAŞ’ın üniversitelerle birlikte yürüttüğü projeler var ki bunlardan bir tanesi de hava
olaylarının takibiyle ilgili. Biliyorsunuz, atmosferik koşulda iletim şirketimizin iletim hatlarını son derece olumsuz
etkiliyor. Bunla mücadele edebilmek için üniversitelerle ortak bir Ar-Ge çalışması başlatıyoruz. Yine bir başka
yerleştirme çalışmamız BOTAŞ’la ilgili. Onların da EÜAŞ’ın da santrallerindeki verimliliği artırmaya dönük projeleri
devam ediyor. Tüm bunlardan hareketle vardığım sonuç şu: Bir tek Ar-Ge veya inovasyon stratejisi işe yaramıyor.
Tıpkı arz güvenliğinde olduğu gibi çeşitlendirmeye de ihtiyacımız var.
Ar-Ge, inovasyonda arz güvenliği gibi çeşitlendirmelere gitmekten
başka yolumuz yok. Bu sebeple Ar-Ge ve inovasyonda stratejimizi
Sizler, bugün ve ileride
birkaç alt unsura ayırdık. Birincisi; kalifiye insan, patent ve “know how
yapacaklarınızla daha
to” için insan kaynağı yetiştirmek. İkincisi; temel bilimler alanında
müreffeh Türkiye’ye
akademisyenleri bir araya getirerek firmaların yaptıramayacağı fakat
ulaşmak için çalışan
devletin desteği ile yapılacak Ar-Ge desteklerini sağlamak. Üçüncüsü;
özel sektörü tek başına Ar-Ge yapmaya teşvik etmek için EPDK’nın ve
Nuri Demirağ’lar,
diğer kurumların Ar-Ge’ye ayırdıkları bütçenin kullanılmasını sağlamak.
Aziz Sancar’lar gibi
Bilgi için, temel bilimler için ve özel sektörün kabiliyet kazanması için
hatırlanabilirsiniz. Ya
üç noktayı, üç ayrı stratejiyi benimsemiş olduk. Bunun yanında
da faydalı her projeye
Türkiye’de birçok enerji araştırması yapan üniversitelerde,
karşı çıkan mimar ve
enstitülerimizde birimlerimiz var. Geçtiğimiz sene enerji alanında en
mühendisler gibi de
yüksek destekleri hangi üniversitelerimiz hangi konularda alıyor diye
bir anket yaptırarak genel bir değerlendirme aldık. Ankara, İstanbul ve
hatırlanabilirsiniz.
İzmir’de konuşlanmış üniversitelerimizin ağırlık kazandığını tespit ettik.
En çok projelerde bu illerimizdeki üniversitelerde yapılmış durumda.
En çok odaklanılan konunun ise güneş ve rüzgâr, daha sonra pil ve
elektrikli araçlarla ilgili olduğunu gözlemledik. Üniversitelerin önemli bir kısmı düşük emisyonlu teknolojilerde de
Ar-Ge yapıyor. Geçtiğimiz sene yaptığımız ankette ortaya çıkan sonuçları rakamsal olarak da sizlerle paylaşmak
istiyorum. Bu alanlarda üniversitelerimizde yaklaşık 244 milyon liralık bir harcama söz konusu olmuş. Bu harcamanın
80 milyon lirası güneş ile alakalı alanlarda olmuş. Belirtilmesi gereken bir diğer husus bu harcamaların bir kısmının
bina yapımına gitmiş olması. Yani aslında ekipman, personel, araştırmacı için bu bütçeler ayrılması gerekirken,
ihtiyaçtır muhtemelen ona bir şey demiyorum, ama net Ar-Ge için yapılmış bir çalışma değil. Keza rüzgâra yaklaşık
40 milyon liralık bir rakam ayrılmış. Pil ve elektrikli araçlar için de üniversitelerimizde yaklaşık 30 milyon liralık bir
Ar-Ge harcaması yapılmış. Ekibimizin takip ettiği çalışmalarda özellikle nesnelerin interneti, ev otomasyonları,
verimlilik ve izleme sistemlerinde güçlü bir girişimcilik alt yapısı olduğunu gördük. Üniversitelerde girişimciliği
özendiren tüm faaliyetlerin desteklenmesi güzel bir ekosistem oluşturuyor. İstanbul ilk muhasara da fethedilmedi
ama fethedildiğinde gemiler karadan yürümüş, dünyanın en büyük topları döktürülmüştü. Yani hedef belli, yolcular
hazır, yolculuk kolay değil ama sonuç çok hayırlı olacak diye düşünüyoruz. Genç mühendis ve mimar aday
arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Meslekte uzun yıllardır emek harcamış bir büyüğünüz, bir abiniz olarak
sizlere bir kaç tavsiyem, nasihatim olacak. Yeniliğe öncülük etmekten ve risk almaktan hiç çekinmeyin. Uzun vadeli
gelişiminizden kısa vadeli karlar karşılığında vazgeçmeyin. Unutmayın kişisel ve mesleki gelişiminizi medeniyet
değerlerinizle harmanlayarak yarınki Türkiye’yi sizler kuracaksınız. İç ve dış düşmanlar geleceğimizi karartmaya,
spekülatif saldırılarla bizleri geri bırakmaya çalıştıkça daha fazla yerli teknoloji ve üretim yaparak onlara gereken
cevabı hep birlikte vereceğiz. Gençler olarak önce bu cevabı siz vereceksiniz. Sizler bugün ve ilerde yapacaklarınızla
daha müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak için çok çalışan Nuri Demirağ’lar, Aziz Sancar’lar gibi de hatırlanabilirsin
ya da faydalı her projeye karşı çıkan bazı sözde mimar ve mühendisleri gibi de hatırlanabilirsiniz. Seçim yapmak
sizin elinizde. Sözlerime son verirken MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ni düzenleyen başta Mimar ve
Mühendisler Grubu olmak üzere, sponsorlara, emeği geçenlere, stant sahiplerine, proje sahiplerine çok teşekkür
ediyorum. Zirvenin katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyor, iyi günler diliyorum.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SİBER GÜVENLİK
Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum. Mimar ve Mühendisler
Grubu’nun düzenlemiş olduğu 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin verimli geçmesini diliyor ve burada
olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyinde büyük sıçramalara vesile olabilecek fırsatlar kuşkusuz teknoloji ve
dijital dönüşüm alanlarındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da ülkemizin dijital dönüşüme verdiği önemi her fırsatta
vurgulamaktadır. Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde dijital dönüşüm alanlarında birçok proje hayata
geçirildi ve geçirilmeye devam ediyor. Türkiye son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte
hızlı, efektif ve etkin bir yönetim şekline kavuştu. Yeni sisteme hızlı bir biçimde uyum sağlamak adına ülkemizin
teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi ve dijital alanda hak ettiği rekabetçi konumuna gelebilmesi büyük önem
teşkil etmektedir. Bu maksatla 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Dijital Dönüşüm Ofisi
kuruldu. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ilk başkanı olma onuru Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle şahsıma tevdi
edildi. Bugüne kadar ülkemizde kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda dijitalleşmeye yönelik çeşitli
çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu çabalar vesilesiyle dijitalleşme açısından belli bir ölçüde yol alınsa da
üst seviye bir koordinasyondan yoksun kalınmış ve kurumların ihtiyaçlarına odaklı bu girişimler maalesef makro
düzeyde bir dijital dönüşümü sağlayamamıştır. Denilebilir ki ülkemizde dijitalleşme çalışmalarının eksiklerinin yanı
sıra, dijitalleşmenin belirli bir vizyon eşliğinde dijital dönüşüme evirilmesi sorunsalı da yaşanmaktadır.
Dijital dönüşümden ne anlıyoruz? Dijital dönüşüm, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla
ve değişen toplum ihtiyaçları doğrultusunda kurum ve kuruluşların hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak için
öncelikle bireylerdeki, iş süreçlerindeki ve teknolojik unsurlardaki bütüncül bir dönüşümdür. İşte bu beklenen
dönüşümü gerçekleştirecek, bu bütüncül vizyon ve üst düzey koordinasyonun karşılığı Dijital Dönüşüm Ofisi’dir.
Ofis olarak “Dijital Türkiye” sloganıyla çıktığımız bu yolda, kamu sektörlerinden başlayarak, ülkemizin dijital
dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dünyada bu dönüşümde ileride olan ülkelere baktığımız zaman
hepsinde gördüğümüz ortak bir yapı var ki, o da Dijital Dönüşüm Ofisidir. Mesela İngiltere’de Devlet Dijital Hizmeti,
Güney Kore’de Ulusal Bilgi Toplama Ajansı, Singapur’da Devlet Teknoloji Ajansı gibi, isimleri ne olursa olsun hepsinin
ortak bir paydası var. Hem kamu ve özel sektör bağını kurabilmek hem de makro bir vizyon ile hareket edebilmek
için en üst yöneticiye bağlı olarak çalışmışlardır. Mesela Güney Kore’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Dijital
Dönüşüm Ofisi devlet başkanına, Fransa’da Cumhurbaşkanına, Japonya’da ve Kanada’da Başbakana bağlı olarak
çalışmaktadır. Türkiye’de de son yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş kapsamında
Dijital Dönüşüm Ofisi doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulması dijitalleşme açısından ne kadar
hızlı ilerlememiz gerektiğinin göstergesidir. Dönüşüm olgusu olarak başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak
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üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklarımızla işbirliği halinde bu önemli görevi en güzel
şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Temel önceliğimiz dijital teknolojilerinin kullanımı yoluyla ülkemizin dünya
sahnesinde rekabet gücünü arttırmak ve dijital dönüşüm teknolojilerinin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek
olmaktır. Hepimizin bildiği gibi Türkiye internetle 12 Nisan 1993 tanıştı. Bu tarihte kullanılmaya başlanan internetin
son 25 yılda kullanıcısı kat be kat arttığı gibi sayısız platform aracılığıyla eriştiği vatandaş kitlesi de kat be kat
artmıştır. Mesela sosyal medya kullanımında dünyada önde gelen ülkeler arasındayız.
Aynı zamanda e-ticaret rakamlarına ve çevrimiçi oyun performansına baktığımız zaman interneti hayatımızın içine
dâhil ettiğimizi görüyoruz. Ülkemizde internet erişimi ilk başlarda bilgisayar sabitliğiyle doğru orantıda gitmekteydi.
Akıllı telefonların çıkmasıyla beraber artık internet erişimi bilgisayar sabitliğinin önüne geçmiştir. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun verdiği son rakamlara göre hanelerimizin yüzde 84’ü şu anda internete erişim halindedir. E-devlet
anlamında baktığımız zaman 40 milyonu aşkın kullanıcı sayısıyla, yani neredeyse her iki vatandaşımızdan birisi
e-devlet hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu rakamlar hizmetlerin dijitalleşmesi anlamında iyi bir başlangıç
yaptığımızı göstermektedir. Ancak artık bize sınıf atlatacak atılımlar yapmamız gerekiyor.
2018 yılında Birleşmiş Milletler’in yaptığı e-devlet girişimcilik endeksi sıralamasında Danimarka, Güney Kore,
Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Japonya gibi ülkeler ilk sıraları paylaşıyorlar. Türkiye olarak 2016 yılına
kıyasla 15 basamaklık bir sıçrama yapsak da şu andaki sıralamamız
53’tür ve olmamız gereken seviyede değildir. Fakat odaklı ve etkin
çalışmalarımızla hızla ilerleyerek bu sıralamada yukarılara doğru çıkmayı
Temel önceliğimiz
hedefliyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak öncül çalışmalarımızdan biri
dijital teknolojilerinin
de bu zamana kadar yapılmış e-devlet hizmetlerinin güncellenmesi ve
kullanımı yoluyla
ileriye götürülmesidir. Son rakamlara göre e-devlet kapısında yaklaşık
ülkemizin dünya
olarak 473 kurumumuzun 3.868 tane değişik hizmeti sunulmaktadır.
Ancak bu 3.868 hizmetin en fazla kullanılan ilk 20 hizmetine baktığımız
sahnesinde rekabet
zaman, toplam kullanılan hizmetlerin % 77’sini oluşturduğunu
gücünü arttırmak
görmekteyiz. Hizmetlerin sayısı arttığı gibi kullanım oranları da artmıştır.
ve dijital dönüşüm
En son 2017 yılında e-devlet kapısına giriş sayısı yıllık 500 milyonu
teknolojilerinin
geçmişti. 2018 yılının ilk dokuz ayında da bu rakam 750 milyona ulaştı.
Ar-Ge ve inovasyon
Sene sonuna kadar da 1 milyarı bulmayı hedefliyoruz. 3.868 hizmetin
faaliyetlerine destek
hepsini birçoğumuz bilmiyoruz. Ben de bu göreve geldikten sonra
biraz inceleyip kurcaladığım zaman, mesela şu an Tarım Bakanlığı’nın
olmaktır.
sunduğu hizmet ile Arap ve İngiliz atlarının kütük kayıtlarını bile e-devlet
üzerinden yapabilecek düzeydeyiz.
Tabii biraz önce bahsettiğim gibi, halkımıza dokunan o ilk 20 hizmet, toplam hizmetlerin yaklaşık yüzde 77’sini
kapsamış durumunda. Doğal olarak Dijital Dönüşümün ilk aşaması, kurumların mevcut hizmetlerinin internet
ortamına sunulmasıyla başladı. Şu anda 3.868 tane hizmetimiz internet ortamında sunuluyor. Fakat artık bizim bir
atılım yapıp bir sonraki adıma geçmek için dijital ortamın sağladığı imkânlar çerçevesinde yeni hizmetler sunulması
ve daha da önemlisi farklı kurumlarda aynı konudaki hizmetlerin bütüncül bir şekilde sunulması gerekmektedir.
Bütüncül hizmetler derken, mesela hepimizin hayatını ilgilendiren bir arabayı örnek verelim. Arabanın nesi var? Trafik
cezası, emisyon testi, vergisi, sigortası, HGS’si, OGS’si var. Artık bu hizmetlerinin çoğunu şu an e-devlet üzerinden
alabiliyoruz. Ama tekil hizmetler olarak artık vatandaş odaklı bir e-devlet dönüşümüyle bu hizmetleri bütüncül
olarak vermeye başlayacağız. Peki, bunu şu ana kadar niye yapamadık? Bütüncül olarak hizmet verebilmek için
öncelikle kurumlar arasında koordinasyona çok büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin birbiriyle paylaşılmadığı
bir ortamda bütüncül bir hizmet sunma şansınız yok. Bu bütüncül koordinasyonunun önemini anlatmak için size
çok basit iki örnek vermek istiyorum: Bunlar kolaylıkla çözülebilen problemler ama konuyu daha iyi anlatabilmek
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için bu iki basit örneği vermek istiyorum. Kamu kurumlarında bütün
bakanlıklarımızda verilerimiz tutuluyor. Verilerimiz tutulurken herkesin
isim bilgisi sizce ad olarak mı isim olarak mı tutulur? Başka bir örnek
Nisan 2016-Mart 2017
verelim. Hepimizin kimlik numaraları 11 hanelidir. Biliyorsunuz değişkenler
tarihleri arasında
değişik şekilde kaydedilmek zorundadırlar. Peki, bütün bakanlıklar kimlik
fidyeci yazılımları
numarasını aynı formatta mı kaydediyor? Bu soruların cevapları ne
kullanan siber
yazık ki hayır. Koordinasyon eksikliğinden dolayı birçok verimiz birçok
korsanların en fazla
kurumda farklı formatlarda tutulmaktadır. Bahsettiğim bu isim ve TC
saldırdığı ülke Türkiye
kimlik numarası olayları çok basit sorunlar, ama konuyu özetlemek için
de iyi örnekler. Biz koordinasyonu sağlarken daha karmaşık ve çözülmesi
olmuştur.
zor sorunlarla karşılaştık. Peki, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak ne yapacağız?
İlk hedeflerimizden birisi de kamu genel veri sözlüğünü oluşturmak. Her
bakanlık hangi veriyi, hangi formatta saklayacağını bilecek ve bu kamu
genel veri sözlüğüne uygun davranıp ona göre hizmet verecek. Böylece kamu kurumları ile bakanlıklar arasında
konuşmayı, koordinasyonu sağlamış olacağız. Tabii, bu öncelikle kamu genel dil sözlüğü olarak anlaşılabilir. Şu an
bakanlıklar farklı dilleri konuşuyorlar.
Amacımız Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bakanlıklarımızın, kurumlarımızın aynı dili konuşuyor hale gelmesi.
Kamu genel veri sözlüğünü oluşturduktan sonra ikinci aşama da birlikte çalışılabilirlik esaslarının yeniden
düzenlenmesidir. Önce aynı dili konuşacağız sonra beraber aynı hedefe yoğunlaşmak için ortak çalışılabilirlik
esaslarını belirleyeceğiz. Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok. Dünyada birçok ülkede bu sorunlar ana
bir koordinasyon merkezi kurulduktan sonra rayına girmiştir. Mesela İngiltere Dijital Devlet Hizmetlerinin
başında bulunan dönüşüm lideri “gov.uk” sistemi aracılığıyla kamuyu bütüncül bir yapı altında hizmet verir
hale getirmişlerdir. Geçmiş döneme baktığımızda e-devlet veya dijital devlet konusunda kurum ve kuruluşların
süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer almaktaydı. Günümüz
koşullarında artık vatandaş odaklı e-devlet dönüşümüne doğru evirilmek zorundayız. Sosyal ağları kullanarak
şeffaflık kavramı önceliğimiz, siber güvenliği de olmazsa olmazımız yaptığımız zaman tamamen vatandaş odaklı
bir e-devlet dönüşümüne doğru evirileceğiz.
Dönüşmek, yeni gelişimlere uyum sağlamak var olmanın birinci şartıdır. Etkin bir dijital dönüşüm içinse köklü
değişikliklere hazır olmak gerekiyor. Dijital okuryazarlık ve farkındalığı artırarak bu köklü değişimin ilk aşamada
bireyler üzerinde olması gerekmektedir. Kullanıcı dostu hizmetlerin yanı sıra eğer kullanıcılarımızın dijital yetkinliğini
artırmazsak dijital dönüşümü mümkün kılamayız. İlk olarak da bireyleri; ikinci olarak verilen-verilecek hizmetlerin
iş süreçlerinin analizleri yapılarak verimliliğin artması için bu süreçlerin kısaltılması ve hızlandırılması gerekecektir.
Son olarak da teknolojik alt yapıyı yenileyerek toplattığımız bütün bu verilerle yapay zekâ algoritmaları kullanarak
gerektiği zaman da 5G teknolojileri kullanarak, bilgiye daha hızlı erişerek bütün kurumlar arası etkileşimi artırıp
hizmetlerde çeşitlilik sağlayacağız.
Dijital dönüşümün bir diğer kolu ise hepimizin bildiği gibi siber güvenlik. Bu verilen hizmetlerin eğer güvenliğini
tesis edemezsek başarılı olamamışızdır demektir. Siber güvenlik ile bilgi güvenliği, Dijital Dönüşümün sağlıklı ve
kalıcı olması için yegâne şarttır. Zira günümüzde büyük devletlerin hepsinin yaptığı, veriye ulaşmak ve bu ulaştığı
veriden anlamlı çıkarımlarda bulunmaktır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor: Veriniz size karşı kullanılan bir silah
da olabilir. Bu nedenle Dijital Dönüşüm Ofisi olarak veri mahremiyetine büyük önem vermekteyiz. Verimizi, aynen
taşımızı toprağımızı korur gibi özenle korumalıyız. Bu bağlamda siber güvenlik olmazsa olmazımızdır. Ofisimize
verilen bir diğer yetki de siber güvenlik ile bilgi güvenliğini artırmaya yönelik projeler geliştirmek ve bunların
kamuda koordinasyonunu sağlamaktır. Güvenlik başlı başına bütüncül olarak ele alınması gereken bir konudur.
Silahlı Kuvvetlerimiz 7/24 canla başla vatanımızı korumak için çalışıyor. Fakat güvenlik bununla sınırlı değildir.
İstediğimiz kadar vatan topraklarımız koruyalım. Şahısları ve kurumları internetten gelecek tehditlere karşı
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koruyamıyorsak veya devlet kurumlarımız, finansal işletmelerimiz siber saldırılara karşı savunmasız ise ciddi bir
güvenlik zafiyeti içindeyiz demektir. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Ülkemizin verisinin
ülkemizde kalmasını sağlayacak çözümler üretmek amacıyla yola çıkıyoruz. Sağlıklı işleyen verimizi topladıktan
sonra bu verilerinin analizini yapabilmek için de öncelikle kamu veri merkezleri dediğimiz veri merkezleri kurulup
verimizin tamamen Türkiye’de kalmasını hedefliyoruz. Topladığımız verilerle siber istihbarat ağı kurup kamuda
çok pahalı ve zor bir süreç olan siber istihbarat paylaşımını da Dijital Dönüşüm Ofisi aracılığıyla yapmak istiyoruz.
Bu son dönemde yaşadığımız hadiseler, özellikle ülkelerin sınırları kadar, verilerinin ve dijital alt yapılarının
korunmasının önemini çok iyi göstermiştir. Bilhassa, dünyanın çeşitli ülkelerinde, son zamanlarda seçimler
bağlamında yaşanan tartışmalar dijital dünyada siber güvenliğin aynı zamanda ülkenin demokrasisinin güvenliği
anlamına da geldiğini göstermiştir. Dünyada şu an topyekûn bir siber savaş olduğunu söyleyemeyiz. Ama
yoğunluğu artan sofistike biçimde devletler ve bazı çıkar grupları birbirlerine karşı siber savaşlar yapmaktadırlar.
Mesela en son 2017 yılında yayınlanan bir rapora göre Nisan 2016-Mart 2017 tarihleri arasında fidyeci yazılımları
kullanan siber korsanların en fazla saldırdığı ülke Türkiye olmuştur.
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MEHMET FATİH KACIR
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI

MEHMET FATİH KACIR
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI
SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜ: YAPAY ZEKA, ROBOTLAR VE
NESNELERİN İNTERNETİ

MEHMET FATİH KACIR (Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Oturum Başkanı): Hepinize hoş geldiniz diyorum.
Böyle güzel bir günde ve etkinlikte hem sizlerle hem de böyle değerli konuşmacılarla birlikte olduğum için çok
mutluyum. Malumunuz, sanayinin dijital dönüşümü son yıllarda her zamankinden daha fazla gündemimize girdi. Bu
konu bizden önce de şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, birkaç yıldır önemli gündem maddelerimizden
bir tanesi olacaktır. Bugün hem akademiden hem de sanayi tarafından olan değerli konuşmacılarımızla birlikte
Türkiye’ye, dijital dönüşümün sunduğu fırsatları, hedeflerimize ulaşamazsak karşılaşacağımız riskleri konuşuyor
olacağız. Biz hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem de KOSGEB, TÜBİTAK gibi ilgili kuruluşlarımızla
bu alanı desteklemeye büyük bir gayret gösteriyoruz. Buraya gelmeden önce rakamları almaya gayret ettim.
TÜBİTAK’ın son 6 yılda sanayiye ve akademiye, verdiği desteğin toplamı 1.6 milyar Türk Lirasıdır. Bu desteklerin
% 21’i sensörler ile elektronik devrelere, % 20’si haberleşme sistemlerine, % 15’i yapay zekâya, % 15’i robotik ile
mekatroniğe ve % 10’u veri tabanları ve veri alanlarında sağlanmıştır. Bu destekler neticesinde memnuniyetle
görüyoruz ki Türkiye olarak, aslında önemli bir kapasiteyi oluşturmuş durumdayız. Artık biraz daha ana
platformların milli ve özgün olarak üretilebilir hale gelmesi, seri üretimlerin
bu anlamda gerçekleşmesi bizim için önceliklidir. Çünkü biz sanayinin
dijital dönüşümünde kritik altyapının milli ve özgün olarak geliştirilmesini
TÜBİTAK’ın son 6
de çok önemsiyoruz. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek adına büyük
yılda sanayiye ve
bir ekonomik fayda umarak, çok büyük yatırımlar yapabiliriz. Yani
akademiye verdiği
sanayimizde dijital dönüşümü gerçekleştirdiğimizde milli gelirimizde yıllık
% 1 büyüme yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz. Bunu başaramadığımızda
desteğin toplamı 1.6
ise elimizdeki üretim kabiliyetini kaçırmamız söz konusu olabilir. Zira
milyar Türk Lirasıdır.
çalışmalara baktığımızda şunu görüyoruz: Özellikle Batı Avrupa ülkeleri
ile bizim aramızdaki maliyet avantajının dijital dönüşümle birlikte
ortadan kalkması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bunu mutlaka hayata
geçirmemiz lazım. Ama yapacağımız altyapı yatırımını da mutlaka milli ve özgün olarak yapmamız gerekir diye
düşünüyoruz. Ben sözü burada Hakan Bey’e vermek istiyorum. Hakan Bey, Türkiye’nin ilk endüstriyel robotunu
yapan, daha sonra da uzun yıllar bu alanda çalışan Altınay Grubu’nun başkanıdır. Siz hem Altınay penceresinden
kendi yaptığınız çalışmalarla hem de Türkiye’de bugüne kadar gözlemlediğiniz süreçle ilgili düşüncelerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
HAKAN ALTINAY (Panelist): Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi ve bizi dinleyen bütün
seyircilerimize saygılarımı sunarım. Ben Türkiye’nin teknoloji yol haritasına herhangi bir teknolojinin, herhangi
bir ürününün özel bir kapsamında değil Türkiye’nin teknolojiye egemen olma anlayışından yola çıkarak bakmak
istiyorum. O yüzden, çok kısa geriye doğru gidip sonra da ileriye doğru geleceğim. Türkiye’nin aslında sanayileşme

35

ve teknolojiye hâkim olma çalışmaları yaklaşık 50 yıldan beri devam eden
çalışmadır. 50 yıl içerisinde Türkiye’nin geleceğini daha müreffeh bir ulus
olarak götürebilmesi için Türkiye bilim ve teknoloji konusunda bildiğiniz
Türkiye önümüzdeki
gibi ilk politika ve strateji çalışmasını yapmıştı. 1983-2003 olarak bakılan
20 yıl içinde doğru
bu 20 yıllık strateji çalışması Prof. Dr. Nimet Öztaş tarafından yapılmış
bir politikayla hem
ve o günkü mevcut Bülent Ulusu hükümeti bu strateji çalışmasını
sanayinin ihtiyaç
benimsemiş ve bunu milli bir politika olarak almıştı. Tabii, takdir ederseniz
duyduğu robotları
ki o dönemde başlayan stratejinin bugün etkilerini görmemiz gerekirken
hem de üretim
maalesef çok kısa bir zamanda bu strateji ve politika çalışması Türkiye’nin
geleceği açısından inkıtaaya uğramıştır. Ondan sonra tekrar bir çalışma
teknolojilerini
başlatılmıştır. O da arzu edilen seviyede gerçekleşmemiştir. Yakın tarihte
geliştirebilir.
gördüğümüz özellikle hem jenerik teknolojiler hem de Türkiye’nin
sahip olduğu bütün altyapıyı analiz eden en önemli çalışma 2001-2003
yıllarında TÜBİTAK Başkanlığı’nca yapılmış olan Vizyon 2023, 600’a
yakın akademisyen ve bu konuda çalışan sanayicinin iki yıllık bir çabasıyla ortaya çıkan bir çalışmadır. Bugün
Türkiye olarak bundan istifade ediyoruz. Ama şu anda arzu ettiğimiz seviyede bizi ileriye götürecek düzeyde bu
strateji çalışmalarından çıktılar alamıyoruz. Özellikle sanayinin dijital dönüşümü olarak tarif edilmiş olan Endüstri
4.0 diye başlayan Almanya’daki 2011 yılında tabana inmiş olan ya da sanayi ile devletin el ele vererek açıkladığı
bu çalışmanın temeli 2006 yılında atılmıştır. Bana verilmiş olan sürede özellikle yabancıları anlatarak kendimize
yönelik özeleştiri yapıp oradan da nereye gitmek istediğimizi arzu ederseniz anlatmak istiyorum. Oradaki bazı
sözleri müsaade ederseniz okumak istiyorum. Çünkü, Sayın Bakanım, cümlelerin içerisinden temel noktalar bizim
açımızdan önem arz ediyor. Nedir onlar? Bakın, Almanlar Sanayi 4.0 ile ilgili ne söylüyorlar: Öncelikle diyorlar
ki, biz bilim ve sanayideki başarıya saygı duyan ve ödüllendiren bir ülke konumuna ulaşmalıyız. Böyle cümleleri
var. Merak eden, öğrenen bir toplum olarak varlığımızı da sürdürmeliyiz, diyorlar. 2020 yılına geldiğimizde
Almanya’yı araştırmaya en fazla istekli olan ulus haline dönüştürmek bizim en büyük başarımız olacaktır, diyorlar.
Şimdi böyle bir Almanya profili var. Almanya için başarıda bir sınır olmayacak, diyorlar. Bu cümleleri özellikle biz
üniversitelerimize, sanayilerimize, kamuya ve her tarafa mal etmeliyiz. Önümüzde böyle bir örnek bulunmaktadır.
Bunun gibi çok fazla örnekler var. O yüzden de ben teknolojiye gerçek anlamda, ulusal olarak egemen olmalıyız,
diyorum. Şöyle diyerek devam ediyorlar: Bu günümüz ve çocuklarımızın gelecekteki yaşama standartlarını
güvence altına alabilmek için yeni fikirlere, yeni ürünlere, yeni sistem çözümlerine ihtiyacımız vardır. Bunları aynen
bizim de söylememiz gerekiyor. İşte Sanayi 4.0’ın çıktığı cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bu Çin’in
dünyada hegemonik olarak endüstriyel yetenekleri ve birikimini oluşturarak önce taklit sistemiyle sonra büyük
ölçekli üretim yeteneğiyle oluşturmaya başladığı ucuz üretim politikasının dünyada geldiği noktayı çok iyi analiz
ettikleri için Almanlar Sanayi 4.0 başlatırlarken şu cümleyi kullanıyorlar: Rekabet üstünlüğü yarışını düşük işçilik
ücretine dayanarak asla kazanamayız. Bu yarışı ancak en iyi fikirlere dayanarak kazanırız diyorlar. İşte sanayi 4.0’ın
sanayideki dijital dönüşümünün başladığı safha budur. Yani artık üretimi kaliteli bir şekilde endüstrinin içerisinde
yapabilmeniz için sahip olduğunuz üretim teknolojilerinin altında ürettiğiniz bütün teknolojik yetenekleri, adına
ne derseniz deyin (robotlar, mekatronik sistemler, üretim teknolojileri, haberleşme mimarileri) hepsini bütüncül
bir yapı içinde bakarak bu sistemin içerisine koyabilirsiniz. Bu şunu
söylüyor aslında: Yarın, gelecekte insana bağlı üretim altyapısını
Eğer kendi teknolojimizi gelişmiş toplumlarda görmeyeceğiz. Bu bizim gibi ülkeler için büyük bir
tehlike. Neden? Biz üretim teknolojileri konusunda kendi teknolojimize
geliştirip, altyapımızı
dayanarak üretim altyapısını olgunlaştıran bir ulus değiliz. O zaman
olgunlaştırabilirsek,
kendi teknolojimizi üretmeliyiz. Bizim açımızdan şöyle bir artı değer
onlarla aynı yerde, aynı
var: Eğer kendi teknolojimizi geliştirip, altyapımızı olgunlaştırabilirsek,
yarışa devam edebiliriz. onlarla aynı yerde, aynı yarışa devam edebiliriz. Endüstrinin
sanayileşmesi aslında bize yeni bir kanal açıyor. Peki ne yapmalıyız?
Biz Türkiye açısından baktığımızda bu alanı yani sanayinin sayısal
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değerlerle altyapı kazanmasını bir taraftan çok büyük bir risk olarak görüyoruz. Çünkü teknoloji bağımlılığımız var.
Ama gerçekten bu altyapımızı iyi bir stratejiyle kurgulayabilirsek bizim açımızdan önemli bir faydaya dönüşebilir.
Peki geçmişte ne gibi fırsatlarımız vardı ve şimdi neyi, nasıl yapmalıyız? 2003-2023 vizyon çalışmasında Türkiye
var olan akademik ve endüstriyel yeteneklerini analiz ederek mevcut üniversitedeki var olan bilgide teknoloji
üretmeyi, teknolojiden ürüne gitme süreçlerini çalışmıştı. Yani önce teknolojileri geliştireceğiz, sonra ürüne
gideceğiz. Geçen bu 20 yılda bunu arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadık. Peki şimdi önümüzde nasıl bir fırsat
var? Önümüzde şöyle bir fırsat var: Şimdi ana sistemi tarif edeceğiz. Bu bir araba, bir robot, bir uçak olabilir. Önce
ana sistemi yapan bir yetenek geliştireceğiz. Sonra anasistemlerin içindeki alt sistemleri teknolojik olarak aşağıya
doğru indirmeye başlayacağız. Sonra da yetkinlik anlamında tabana indirmeye başlayacağız. Alt sistemlerdeki
bileşen yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bileşenden de teknolojiye gideceğiz. Peki alt sistemde ne var? Diyelim bir
robot yaptık. Robotun kendisi bir sistem. Ulusal seviyede robot teknolojisine hâkim olmaya başladığımızda sistem
anlamında alt sistemde motor teknolojilerini, hareket kontrol teknolojilerini, yazılım-tasarım gibi teknolojileri
kazanmamız lazım. Yani dişliler, servo sürücüler, motor teknolojiler, alt sistem başlığı altında; bileşene geldiğimizde
kontrollerde kullandığımız makro çip konusunda yeteneklerimizi geliştirmeye başladığımızda artık ana sistemden
teknoloji safhasına kadar gelmiş oluyoruz. Ana sistem, alt sistem konusunda endüstriyel yetkinliklerimizle bu
işlemi gerçekleştirmek zorundayız. Bileşen ve teknolojiye geçtiğimiz zaman ise üniversite ile sanayi arasındaki
işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü makro çip teknolojisini geliştirdikten sonra gideceğimiz yer farz
edelim ki galyum nitrat teknolojisi, üniversitedeki temel bilimler konusundaki araştırmayla ortaya çıkacak bir
konu. Teknolojiye egemen olmanın en büyük özelliği ne? Eğer biz yüzyıl önce Türkiye’de ulusal seviyede otomobil
endüstrisi geliştirme yetkinliğini kazanmış olsaydık, o zaman Türkiye’de sadece araç yapma bilgisini değil, malzeme
teknolojisini, kimya teknolojisini, tasarım teknolojilerini değiştiriyoruz, geliştiriyoruz diyebilecektik. Çerçevemizi
aslında inşaat mühendisliği konusunda bilgi birikimi oluşturacaktı. Kendi asma köprülerini dizayn edebilme, bunları
gerçekleştirebilme, bunların teknolojileri gibi öylesine geniş bir perspektif var ki! O yüzden biz dikey olarak sahip
olma perspektifiyle bakarsak ülkemize yapacağımız katkı çok fazladır. İşte sanayinin dijital dönüşümü adı altında
yapılan bu yeni yaklaşım Türkiye’ye yeni bir kapı aralıyor. O kapı da şu: Türkiye kendi teknolojisini üretme konusunda
sistemden teknolojiye giden bir yolculukla yola çıkarsa, ürün bazlı alt yapıyı olgunlaştırabilirse, önümüzdeki yirmi
yıl içerisinde farklı bir Türkiye görme ihtimalimiz çok muhtemel. Ben burada isterseniz kifayet edeyim.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Galip hocam, sizinle devam edelim istiyorum. Doç. Dr. Galip Aydın,
Fırat Üniversitesinde öğretim üyesi. Özellikle yapay zekâ konusunda, nesnelerin interneti gibi konularda çalışmalar
yapıyorsunuz. Bu alanlar -ki bunlar- çok büyük bir hızla büyüyen alanlar. 5 yıl içerisinde nesnelerin interneti
pazarının mevcut halinden üç kat büyüyerek 1,7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Siz bu alanlarda, Türkiye’nin
hali hazırda edindiği kapasite konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben bir iki rakam da paylaşmak isterim. Halihazırda
teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalarımızın 94’ü yapay zekâ, 27’si ise nesnelerin interneti konusunda çalışıyor.
Biliyorsunuz bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklediğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz var. ArGe merkezlerimizin 22’si yapay zekâ, 15’i de nesnelerin interneti alanında çalışıyorlar. Siz yaptığınız çalışmalarda
mevcut kapasiteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi fırsatlar var önümüzde?
DOÇ. DR. GALİP AYDIN (Panelist): Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Ben müsaadenizle kısa bir giriş yapmak
istiyorum. Yapay zekâ deyince ne anlamalıyız? Robotik teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu oldukça popüler
olsa da aynı zamanda biraz medyatik ve korkutucu da olabiliyor. Aslında yapay zekâ çok kabaca bir tabirle insan
beyninin öğrenme modelini yazılımlara aktararak nöron sinaps bağlantılarına benzer şekilde bir domaini, bir
alanı öğrenmesini amaçlayan yazılımlar bütünü sistemlerdir. Dolayısıyla yapay zekâ dediğimizde genel anlamda
insan zekâsı gibi genel bir zekâdan bahsetmiyoruz. Alana özel olarak eğitilmiş olan küçük küçük modellerden
bahsediyoruz. Şimdi bu eski bir bilim dalı, hocam daha iyi bilir, birazdan ifade edecektir. Çok yakın zamanlarda
yaklaşık 2012 yılından sonra ivmelenen bir yapay zekâ patlaması var. Bunun iki temel sebebi var: Bir tanesi büyük
veri setlerine sahibiz artık. İkincisi de çok katmanlı derin yapay sinir ağları, dip nöron dediğimiz yapıların milyonlarca
parametrelerini işleyebilecek hesaplama kapasitesine sahibiz. Binlerce kordon oluşturan büyük hesaplama
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sistemleri gibi… Şimdi bu iki bileşenin bir araya gelmesiyle birlikte bilim insanları şunu fark ediyorlar ki çok derin
yapay sinir ağları oluşturarak bazı alanlarda yeterince veriyle beslenen sistemler o alanı öğrenebiliyor ve buradan
da yapay zekâ dediğimiz modeller çıkıyor. Yapay zekâ modellerinin başarısı şaşırtıcı bir şekilde insandan çok daha
yüksek. Endüstride ve üretimde, akıllı üretimde, belirttiğimiz gibi IOT (nesnelerin interneti) teknolojileriyle birlikte
sensörlerden verileri de kullanarak bu veriler üzerinden yapay zekâ öğrenebiliyor. Şimdi anahtar kelime öğrenme
aslında. Öğrenen bir sisteme sahipseniz, geleneksel yazılım araçları, programlar gibi tanımlanmış sistemlerden
bir adım öteye geçebiliyorsunuz. Sistem hem sizin ürettiğiniz bilgiyi karar alma süreçlerinde öğreniyor hem de
öğrenmeye devam ediyor. Çok kritik bir iş aslında. Klasik bir örnek var.
Mesela el yazısı tanıma çok karmaşık bir problemdir. Çünkü insana bağlı
bir şeydir. Herkes farklı bir şekilde yazar el yazısı ile. Uzun yıllar bunu
Ülkemizin bugüne
çözmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır ama en son, yapay zekânın
kadar elde ettiği
patlamasına neden olan işlerden bir tanesi de budur, on binlerce küçük
bilgi birikimi
örnek ile öğretilen sistemin yüzde doksan dokuzunun üzerinde el yazısı
aslında geleneksel
tanıyabildiği görülmüştür. Baidu’nun Çin’deki SPEECH TO TEXT yazılımı
aslında şu anda insanlardan daha iyi bir şekilde Çin’in bütün lehçelerini
yöntemlerle elde
ve İngilizceyi anlayabiliyor ve bunu metne çeviriyor. Akıllı tasarım,
edilmiş birikimdir.
Yapay zekâ paradigma genetik dizayn denilen alanda tasarımcılara tanımlanmış, öğretilmiş
değişikliği gerektiriyor. o alanda örnekleri verilmiş bir alanla çok sayıda alternatif tasarımlar
sunarak hem süreçleri kısaltıyor hem de çok daha profesyonel, iyi
sonuçlar verebiliyor. Şimdi yapay zekânın yaygınlaşmasının temel nedeni
şu: Yapay zekâ öğrendiği alanda insandan daha hassas ve daha güvenilir
kararlar alabiliyor ve sonuçlar gösteriyor. Devamlı bir şekilde öğrenebilme yeteneğine sahip aynı zamanda adaptif
algoritmalarla duruma göre kendisini en iyi sonuca ulaşabilecek şekilde adapte edebiliyor. Bugün bulunduğumuz
durum itibariyle üretimde kalite kontrolünden malzeme kayıplarını azaltmaya, yeniden kullanımı artırmaya,
kestirimci, predictive analytics dediğimiz alana kadar çok çeşitli yerlerde yapay zekânın kullanıldığını görüyoruz.
Yapay zekânın aslında diğer bilişim teknolojileri veya diğer ileri teknolojilerinden şu farkı var: Türkiye açısından
milli teknoloji hamlesi kapsamında şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, elektronik tIp teknolojilerinde çip üretmek
için çok ileri teknolojiye sahip cihazlara ihtiyacımız var ki bunların önemli bir kısmı ambargoya, kotaya tabi.
Yapay zekâysa neredeyse açık bir kaynak. Bizim açımızdan en önemli nokta burası aslında. Siz dün Amerika’da
çıkmış olan bir modeli bugün alıp kendiniz bir adım daha öteye götürerek geliştirebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan
tek şey hesaplama kaynakları ki bunlar her tarafta var. Bunun yanında eğitim ve insan kaynağı en önemli husus.
Şöyle görüyorum: Biz yaklaşık bir yıl önce 2017’de Savunma Sanayi Başkanlığı’nda bir yapay zekâ projesi aldık:
Değirmen Projesi. Değirmen Projesi, veri öğrenme ve büyük veri analiz platformudur. Burada amaç aslında silahlı
kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu büyük verileri analiz edecek bir platform geliştirebilmek. Süreç içerisinde şunu
gördük ki geliştirmekte olduğumuz teknolojiler aslında dünyayla yarışabilecek düzeyde. Çok küçük bir-iki örnek
vereyim. Biliyorsunuz yüz tanıma sistemleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat yüz tanıma sistemlerine son 5
yıla kadar hiçbir zaman istenilen düzeye gelemedikleri için güvenilmiyordu. Yüz tanımayla bundan 5 sene önce
telefonunuza giremiyordunuz ama bugün artık herkesin telefonunda bu imkân var. Yüz tanımıyla yine güvenlik
kapılarında geçiş sistemine güvenilmiyordu ama bugün artık kullanılabiliyor. Bunlar küçük örnekler gibi gözükse de
aslında zor bir şey. Çünkü yüz, insana özgü bir şeydir. Görüyoruz ki aslında bizim bitirme ödevi alan öğrencilerimiz
bile daha bir ay öncesinde yeni geliştirilmiş modelleri alıp çok başarılı yüz tanıma sistemleri geliştirebiliyorlar.
Yapay zekâda üç tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi görüntü işleme, bir tanesi sinyal işleme, bir tanesi de
metin madenciliği. Bu üç alanda da Türkiye’nin çok ciddi anlamda birikimleri var. Üniversitelerimizde her üç alanda
da çok ciddi sayıda akademisyenlerimiz var. Fakat dezavantajlı olan durum şudur: Şimdiye kadarki birikim aslında
geleneksel yöntemlerle elde edilmiş birikimdi. Yapay zekâ paradigma değişikliği gerektiriyor. Bizim teknolojiye
olan bakışımızı ve teknolojinin de insan ile olan ilişkisini değiştiriyor. Aslında karşıda bir model var ve o model bu
konunun uzmanı. Dolayısıyla klasik bilgi teorisinde bizim öğrettiğimiz karar destek sistemleri, uzman sistemleri
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gibi tanımlar da artık değişiyor. Biz aslında ulusal anlamda bir yapay zekâ stratejisi oluşturduktan sonra, ki Ali Taha
Bey bu çok önemli olduğunu düşündüğüm gelişmeden bahsetti, bu stratejinin en önemli ayaklarından bir tanesi
olan üniversiteler ve endüstrinin orayla olan ilişkisini yeniden tanımlamak durumundayız. Tekrar etmem gerekirse,
ben Türkiye’yi çok avantajlı görüyorum. Bizim laboratuvarımızda yaklaşık 10 tane araştırmacımız var şu anda. 1
yıllık süreç içinde geldiğimiz sonuç oldukça ümit verici. Bazı konularda dünyadan daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi
görüyoruz. Çok küçük takımlarla ve çok küçük yatırımlarla bunları gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla teknoloji
hamlesinin en önemli ayaklarından bir tanesinin yapay zekâ yatırımı yapmak olduğunu ve bu alanda ciddi anlamda
çok kapsamlı dönüşüm projelerinin çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Biz teşekkür ederiz. Vurguladığınız iki konuyla ilgili ben de bir şeyler
söylemek isterim. Bu görüntülü işleme teknolojilerini bizim öğrencilerimiz yapar hale geldiler, dediniz. Geçtiğimiz
haftalarda büyük bir Çinli grubun bölgesel direktörü ziyarete geldiler. Türkiye’yede ciddi ölçekte ürün ve hizmet
satıyorlar. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir pazarları varmış burada. Türkiye ofislerinin olup olmadığını sordum onlara.
8 kişinin çalıştığını söylediler ve tamamı iş geliştirme, yani satış pazarlama personeli. Niçin dedim Ar-Ge merkezi
açmıyorsunuz, teknoparklarda size yer verelim. Biz 40 ülkede çalışıyoruz; hiçbirinde yapmıyoruz, Çin’de yapıyoruz
dediler. Ben de kendisine Türk misafirperverliğini bozmadan yakın bir zamanda bunları yapmazsa kendisine
ihtiyacımız kalmayacağını bizim artık ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin bile bunları yaptığını hatırlattım. Bir
dahaki görüşmede Türkiye’nin mühendislik gücü ve kabiliyetini kullanacak şekilde burada Ar-Ge başlatmamaları
durumunda hızla pazar kaybedeceklerini, bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da misyonumuzun bu
olduğunu kibarca söyledim kendisine. Bir de açık kaynak koda vurgu yaptınız, yapay zekâ konusunda. Biz bunu
da çok önemsiyoruz. Yakın bir zamanda bakanımız ilan edecekler. Türkiye’de bir açık kaynak kod platformu
oluşturacağız. Bunu birkaç açıdan önemsiyoruz. Aslında güvenlik açısından önemsiyoruz. Açık kaynak kodlu
yazılımların kamuda, önemli kurumlarda kullanımını teşvik etmek istiyoruz.
Bağımlılıktan kurtulma anlamında bunu önemsiyoruz. Aynı zamanda bunun büyük bir yazılımcı ordusu
yetiştirmek için de fırsat olacağına inanıyoruz. Dünyadaki açık kaynak kod sistemine entegre edeceğimiz, hızlıca
eğiteceğimiz ve geliştirdikleri yazılımları kullanacağımız yazılımcı ordusunu bu vesileyle Türkiye’de kurabiliriz diye
ümit ediyoruz. Orada olmamız gereken noktadan çok gerideyiz. Dünyada
24 milyon geliştirici var. Türkiye’de iyimser tahminlerle 18-20 bin geliştirici
var ki dünya nüfusundaki payımıza bakarsak en az 200 bin geliştiricimizin
Türkiye’de iyimser
olması lazım. Dolayısıyla buna da önümüzdeki dönemde kamu ve bakanlık
tahminlerle 18-20
olarak öncülük ediyor olacağız. Müsaade ederseniz Gürcan Bey’le devam
bin geliştirici var ki
edeyim. Gürcan Bey’in Türkiye’de işbaşı yaptıktan sonraki ilk programı. İlk
programında da MMG’de ağırlamış olduk kendisini. Uzun yıllar Almanya’da
dünya nüfusundaki
bulundunuz. Önemli şirketlerde yöneticilik yaptınız. Şimdi de inşallah
payımıza bakarsak
Türkiye’nin ilk yerli otomobil markasını hayata geçirmek için buradasınız.
en az 200 bin
Tabii otomotiv sektörü de bütün bu gelişmelerden çok etkilenen bir sektör.
geliştiricimizin
Büyük paradigma değişimleri, yıkıcı dönüşümler otomotiv sektöründe
olması lazım.
de aslında bekleniyor. Bir raporda okuduğum ve dikkatimi çeken bir
analiz vardı. Bugün kullandığımız otomobiller ortalama 17 yıl kullanımda
kalıyorlarmış. Ama 2030 yılında kullanacağımız otomobiller ortalama 4-4,5
yıl hayatta kalacak diye bekleniyor. Tabii iki büyük paradigma değişiminin olması bekleniyor; O da otonom araçların
yaygınlaşması ve bir de paylaşım ekonomisinin bütün ekonomiyi tesiri altına alması. Bunlardan da önce aslında
hızla yayılan bir elektrikli araç gündemi var. Dolayısıyla aslında dönüşümün; ürünü, müşteriyi, tedarik zincirini yani
neredeyse bütün paradigmaları etkilediği bir dönemdeyiz. Bu nedenle otomotiv sektörü açısından da bu iş bizim
için çok kritik. Türkiye 30 milyar dolar civarında üretim yapıyor bu alanda. Dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz.
Dolayısıyla siz hem otomotiv sektörü özelinde hem de genel olarak Türk sanayisi için ne gibi fırsatlar ve tehditler
görüyorsunuz? Bizimle paylaşırsanız seviniriz.
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MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ (Panelist): Sizin de belirttiğiniz gibi bu benim Türkiye’deki ilk panelim ve çok
heyecanlıyım. Türkiye’nin otomobil projesi Türkiye için çok önemli bir fırsattır. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada
oluşan bir fırsat penceresinin yarattığı bir fırsattır. Neyi kastediyorum burada? Siz de söylediniz, teknolojinin
dönüşümüyle birlikte ve özellikle elektrikli araçlar teknolojisindeki gelişmelerle hız kazanan bir dönüşüm var. En
kestirme yoluyla şöyle izah edebilirim: Cep telefonunun başına gelen otomobilin de başına gelecektir. 15 sene
önceki, cep telefonu teknolojisinin başına ne geldiyse benzer şeyleri bugün otomobil için söyleyebiliriz. Bunu
negatif anlamda değil, sadece oluşturduğu ve oluşturacağı fırsatlar anlamında ifade etmek istiyorum. Nedir
bu fırsat penceresini oluşturan? Dünyadaki mega trendlere Türkiye karşı gelmek istemeyecektir zaten. Birincisi
teknolojik olarak, siz de söylediniz, dijital yaşamın gelişmesiyle ve bağlantılı araçların, veri sürecinin gelişmesiyle
çok farklı imkânlar oluşuyor. Bunlar birazdan bağlantıları kuracağım gibi otomobil için de çok önemli. İkincisi,
bir batarya teknolojisinin gelişmesiyle elektrikli aracın önündeki kaygılardan birisi olan menzil sorunu çözülmek
üzere. Üçüncüsü, otonom sürüş hepimize çok daha farklı bir yaşam alanı yaratacak. Yaşam alanından kastımız
şu: Artık arabayı sürmeye konsantre olmayacağımıza göre evde, işte ne yapıyorsak arabada da onu yapmak
isteyeceğiz. Dünyada şu an rekabet içinde oluşan en büyük “kavga” bu yaşam alanının paylaşılmasıyla alakalı.
Yani üçüncü bir yaşam alanına dönüşen otomotivin paylaşılmasıyla alakalı. Bu durum teknolojik trendlerin
getirdiği bir sonuç. Ama sosyal olarak baktığımızda, siz de ifade ettiniz, bu bir paylaşım ekonomisi meselesi
aslında. Özellikle Asya tarafında artık çok büyük bir değişim değil
aslında. Ekonomik ağırlığın Asya’ya kaymasıyla gündeme gelen paylaşım
ekonomisi, klasik anlamdaki araç üreticilerinin önlerine ciddi anlamda bir
15 sene önceki,
bariyer getirmekte. Çünkü eski iş modeli neydi? Araç üretiyorum ve araç
cep telefonu
satıyorum. Daha hesaplı üretirsem daha karlı bir iş modeli oluşturuyorum.
teknolojisinin
Bunun haricinde sosyal trendlerin yanında bir de policy maker olarak tabir
ettiğimiz kanun yapıcılarının oluşturduğu bir trend var. Burada özellikle
başına ne geldiyse
şehirlerin ve şehircilik kanunlarının mevzuatlarının değişmesiyle alakalı
benzer şeyleri
trendler görüyoruz. 2007 yılında dünya nüfusunun yarısı büyük şehirlerde
bugün otomobil
oturuyordu. Bu yanılmıyorsam 1950’lerde % 30’lardaydı. 2030’daysa %
için söyleyebiliriz.
60’tan fazlası büyük şehirlerde yaşayacak. İnsanların iş hayatlarındaki,
yaşam alanlarındaki “pain point” olarak tabir ettikleri sorun yaratan alanlar
trafik sıkışıklığı, park yeri bulma zorluğu, trafikte güvenlik gibi konulardan
oluşmakta. Dolayısıyla şehirler bu gibi konulara el atmak zorundalar ve el atıyorlar. Benim biraz önce bahsettiğiniz
yurtdışındaki tecrübelerimde son zamanlarda görüşme yaptığım kuruluşların başında büyükşehirler geliyor. Londra,
Hamburg gibi şehirler bu konulara el atmış vaziyetteler. Devletler ciddi bir biçimde korumacılığa yöneliyorlar.
Korumacılık neden tekrar gündeme geldi? Geçmiş dönemlerde Kore örneğinden görüyoruz, Japonlar‘da gördük,
ama aktif bir biçimde Çinliler’de gördük. Çünkü bu fırsat penceresi herkese açık ve sizin de biraz daha önce
söylediğiniz gibi üniversitedeki öğrencilerimizin kapasitelerini, yeteneklerini kendi içimizde kendi milli sermayemiz
ve sanayimiz için kullanmak isteriz. Dolayısıyla biz de bir şekilde bu trend içinde hareket ediyoruz. Şimdi bunların
hepsini birleştirdiğimiz zaman bu otomotivdeki dönüşüm ve değişim transformasyon tekrar 3. yaşam alanı olarak
izah etmek istediğim yaşam alanındaki veri kavgasına dönüşüyor. Biz isteyelim ya da istemeyelim; biz bir veri
izi bırakıyoruz. Bu veri iziyle hiç tahmin etmediğimiz insanlar bunları satın alarak bunu karşılığında, iş modelleri
oluşturarak bize farklı bir alanda belki bir Apple’ın parçası olarak belki bir navigasyon sisteminde trafik durumunun
bilgisi olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bizim ülke olarak oluşturacağımız fırsat teknolojilerin başında Hakan
Bey’in bahsettiği büyük resim olayının tamamını anlama, kavrama işini çok hızlı bir şekilde netleştirmemiz lazım.
Çünkü olayın tamamını, olayın büyüklüğünü anlamadan olayın alt sistemleri üzerine çalışma yapmak uzun vadede
ticari anlamda başarı getirmeyebilir. Özellikle otomotiv için şunu söylemek istiyorum: Bir bileşeni üretebiliriz,
başarılı da oluruz. İhracat da yapabiliriz. Bugün zaten geçen seneki rakamlar itibariyle 28,5 milyar dolar ihracat
yapıyoruz. Ama mekanik ürünler, özellikle mekanik ürünler sensörlerdeki, yazılımdaki gelişimlerle tamamıyla
değiştirilebilir hale geldiği zaman o ürünü dünyanın herhangi bir yerinde daha ucuza mal edecek birileri çıkar.
Birinci risk budur. İkinci riskse eğer biz bir bütün olarak gördüğüm otomotiv sanayimizi ve yan sanayimizi bu
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dönüşüme hazırlayamazsak 2030 yılında içten yanmalı motorlar ortadan kalkacağı öngörüldüğünden, bizim
ihracatını yaptığımız o büyük resmi oluşturan araçlar ortadan kaybolacak. Dolayısıyla bizim bu dönüşümü aktif
bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Dünyanın herhangi bir yerinde ürünü daha ucuza mal edecek birileri çıkar.
2030’dan sonra çok hızlı bir şekilde içten yanmalı araçlar ortadan kaybolacak. İhracatını yaptığımız araçların
Türkiye’nin otomobili olarak projemizin önemli bir kullanım alanını oluşturacağını düşünüyoruz. Olayın büyük
resminde otomobilimizin yapılması, alt sistemlerin yapılması, bileşenlerini yapalım ki teknolojimizi yapmanın
yanında, teknolojimizin öğrenilmesi ve hatta sadece öğrenmeyelim, geliştirmesini de yapalım ki küçükten büyüğe
doğru giderek daha önce de söylenildiği gibi o büyük resmin teknolojik egemenliğine sahip olabilelim. Bizim
Türkiye’nin otomobil girişimi grubu olarak vizyonumuz, planımız budur. Bu çalışmaların Türkiye’mizin planı
programları çerçevesinde zamanlama açısından tam doğru bir zamanda olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Tekrar
şunun altını çizmek istiyorum: Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bazıları Çin’in, bazıları Kore’nin örneğini getiriyor. O
zamanın şartları ile bu zamanın şartları farklıdır. Günümüzün şartlarında fırsat penceresine baktığımızda ciddi bir
enerjimiz ve altyapımız, nitelikli elemanlarımız var. Bunların hepsini birleştirerek Türkiye’nin otomobili ve otomotiv
sektörünün transformasyonu, dönüşümü Türkiye’ye, teknolojik olarak yeni sıçrama sağlamak için önemli bir proje
olacaktır. Teşekkür ederim.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Aslında biz farkında olmadığımız kadar yüksek bir şansa sahibiz, diye
düşünüyorum. Bu ay The Ekonomist dergisinin son sayısında “Neden Avrupa Google’lar üretemiyor?” diye bir
yazı vardı. Okumanızı tavsiye ediyorum. Temelde neden bu büyük teknoloji şirketinin son dönemde Avrupa’dan
çıkmadığını analiz ediyor. Üç tane temel noktaya işaret ediyor. Birincisi Avrupa Birliği hem birlik hem de müstakil
devletlerden oluşuyor. Bütün bu kargaşa içinde veriyi nasıl yöneteceğine dair ayakları yere basan bir politika
üretebilmiş değil. Bu konuda dijital dönüşüm, başkanımız Ali Taha Bey de burada Halit Arif Bey de burada,
bizim gerçekten önemli bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Biz burada hızlı kararlar alıp stratejik planımızı hızlı
oluşturabilir, uygulamaya geçirebilirsek bir avantaj elde edebiliriz. İkinci olarak altı çizilen şey Avrupa’nın son
50-60 yıldır savunma sanayi yarışından tümüyle kopmuş olduğu. Yani Amerika’da, Çin’de gerçekleşen savunma
sanayi yatırımlarının bütün teknoloji sahalarına yansıyan pozitif ivmesinin Avrupa’da cereyan etmediği gerçeği.
Üçüncü olarak altını çizdiği şey var ki bu ikincisi ile ilgili bir şey. Tabii, artık tekrar etmeye ve detaya girmeye
gerek yok. Malum, Türkiye’de savunma sanayiinde gerçekten muhteşem işler başarıyoruz. Sınıfında dünyanın en
iyisi platformları, artık o platformların alt sistemleri, bileşenleri hatta çekirdek teknolojilerini üretme yolunda hızla
ilerliyoruz. Burada tabii başarmamız gereken, elde edilen kazanımı yine teknolojinin tüm alanlarına yayabilmek.
Önümüzde yine varsa bir imtihan bu gelmektedir. Makalede üçüncü olarak altı çizilen nokta Avrupa’nın göçmen
almıyor oluşu. Çünkü malumunuz göçmenler hayata tutunma mücadelesi verdikleri için dünyanın her yerinde
yeniliğe, inovasyona, gelişime öncülük eden toplumsal kitleyi oluşturuyorlar.
Biz bu konuda da aslında çok şanslı olabiliriz. Önümüzdeki dönemde hâlihazırda önemli sayıda misafire ev
sahipliği yapıyoruz Türkiye olarak. Bunların içerisinden özellikle nitelikli katma değer üretme potansiyeli taşıyanları
hızlıca tespit eder ve ülkemiz için katma değer olarak ekonomik fayda üretebilir hale getirirsek, büyük adımlar
atabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar vurguladığınız için teşekkür ederim. Ben çok memnunum bakanlık olarak.
Çünkü bizler Türkiye’nin ilk yerli marka otomobil ve geliştirme ve üretme projesini sadece kendi hissedarları
tarafından gerçekleştirecek bir proje olarak değil, Türkiye’nin bütün ekosistemini, bütün sektörün kazanımlarını
ve yetkinliklerini değerlendirerek ortaya çıkartacak bir proje olarak görüyor ve açıkçası bundan çok büyük
memnuniyet duyuyorum. Ercan hocam, sizinle devam edelim. Siz bütün bu alanlarda üniversite-sanayi iş birliği
anlamında da çok aktifsiniz. Neler yapmalıyız, neler yapıyoruz? Hem de bütün bu dönüşümü sanayimiz başarırken,
önümüzde duran tehditler neler? Biraz bunlardan bahsederseniz sevinirim.
PROF. DR. ERCAN ÖZTEMEL (Panelist): Ben de çok teşekkür ediyorum. 1988 yılından beri yapay zekânın
içerisindeyim. Gecem gündüzüm, her şeyim yapay zekâ. Bugüne kadar biz hep kongrelere giderek bilim adamlarıyla
konuşup, onlarla tartıştık. Robotları yaptık. Güzel çalışıyorlar. Mesela dünyada tek olan F-16 pilotu yaptık ve bu da
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güzel çalışıyor aslında. Ama bu pilot yorulmaz mı, acıkır mı, ağlar mı gibi şeyler konusunda tartışıyorduk. Çok da
güzel oluyor, devam ediyoruz ve edeceğiz de. Ama bugün burada ilk defa bir sanayici kesimi ve devletimizin üst
düzey yöneticileri ile birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz. Ben birkaç tane çok önemli şey söyleyeceğim.
Olayın teknik yönünü zaten panelist arkadaşlarım, hocalarımız gündeme getirdiler ama önemli olan birkaç husus
var ki bunun altını mutlaka çizmemiz lazım. Öncelikle sanayici arkadaşlarıma da burada bir mesaj vermek istiyorum;
çünkü bu dijital dönüşümü eğer biz yanlış anlarsak çok ciddi bir gelecek sıkıntısına düşebiliriz. Çok doğru anlayıp,
doğru yerden hareket etmemiz lazım. Biraz önce başkanımız Ali Bey’i dinledim ve doğru yerde durdukları için
hakikaten çok mutluyum.
Geleceğin dünyasında sanayinin en önemli enerjisinin bilgi olduğunun altını çizmek istiyorum. Bugün elektrik, daha
öncesinde de tarımda hayvan gücünden istifade ediyorduk. Ama geleceğin en önemli enerjisi bilgidir. Şimdi yapay
zekâ sistemlerinin de en önemli özelliği bilgiyi işleyebilme yeteneği olan bilgisayar sistemleri veya robotları olmasıdır.
Bunlara veri işleyen sistemler demiyoruz. Bilgiyi işleyen sistemler diyoruz. Çok büyük bir veri oluyor her gün artıyor.
Moore kanunu var ve her gün bu iki katına çıkıyor. Fakat bunu birinin içerisinde gizli olan bilgiyi bulup, onu işleyip,
onu insanlığın hizmetine sunacak bir noktaya taşımak zorundayız. Bir kere bu önemli bir tespit. İkinci tespitimiz
ise şimdi bu dönüşüm dediğiniz şey, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olarak adına ne derseniz deyin, bu
dönüşümden noktalar tarihte birkaç defa tekrarlanmış ama her tekrarlandığında o an var olan ülkeler yarışa aynı
noktadan başlamışlar. Bu da çok önemli bir tespit. Biz şu anda bütün dünya ile aynı noktada bu dönüşüm yarışına
giriyoruz. Şimdi burada akademisyen olarak benim üzerime düşen görevler var. Sanayici olarak arkadaşlarımızın
üzerine düşen görev var. Kamuda, devlette dijital ofisimiz başta olmak üzere, diğer bakanlıklarımızın üzerine düşen
görev var. Bu görev nedir? Bu yarışta geri kalmayacağız. Biz bu yarışta
geri kalmayacaksak konsepti çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar.
Dijital kelimesi ve dijitalleşme kelimesi tam olarak geleceğin dünyasını
Geleceğin
tanımlamıyor bir kere. Burada duralım ve bunu çok net bir şekilde
dünyasında sanayinin
ortaya koyalım ki ondan sonra yolumuz açılsın. Dijital denilen kavram
bilgisayarın, bilgi sistemlerinin, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir
en önemli enerjisi
ortamdır ve bu da otomasyondur. Bu Endüstri 3.0’ın kendisidir. Halbuki
bilgidir, gelecekte bu
Endüstri 4.0 dedikleri şeyde, ona niye Endüstri 4.0 diyoruz, o konuda
finansal sermayeyi
da konuşmanın sonunda bir şey söyleyeceğim. Toplumsal dönüşüm
bugün yönetmek
dediğimiz hususun temel özellikleri var. Bir tanesi otonom sistemler
ne kadar önemli
olması. Otonom sistem olmak ne demek? Otonom sistem, insan olmadan
ise gelecekte de
kendi kendine hareket edebilmesi, davranabilmesi, konuşabilmesi olayları
entelektüel sermayeyi yorumlayabilmesi, olaylar arasında öncelikler yapabilmesi anlamına gelir.
O büyük veri setleri içerisinde gizli olan bilginin çıkarılması ve bunu da
yönetmek de o kadar
bilginin gereğine göre ve karar verebilen bir yapıyı ifade etmesi demek.
önemli olacak.
Sistemlerin bu aldığı, oluşturmuş olduğu bilgileri kendisinde tutması da
yeterli değil. İkinci özellik de bu dönüşümde anlamamız gereken husus,
sistemlerin, makinaların birbirleriyle iletişim halinde olmalarıdır. Biz nasıl
şimdi karşılıklı sohbet ediyor isek gelecekte iki robotun da birbirleriyle bu şekilde sohbet ediyor olabilecekleri bir
dünyaya doğru gidiyoruz. Eğer bunu, yani otonom olarak, insansız çalışabilen ve birbirleriyle etkileşim halinde olan
bir ortamı sağlayamayacaksak o zaman almış olduğumuz dijital sistemler otomasyon olmuyor arkadaşlar. Bakın,
ben bir yazı da yazmıştım, Türkiye otomasyon çöplüğüne dönmesin diye. Çünkü Endüstri 4.0 Almanların icat
ettiği bir kavram. Onlara bizim aslında yapay zekâ camiası olarak çok teşekkür etmemiz lazım. Onların sayesinde
bütün dünya yapay zekâyı konuşmaya başladı bir anda. Nitekim bir patlama oldu 2011 yılında Hannover’da, sonra
da 2012-2013 yılında, 50 milyon Euro gibi ciddi paralar da yatırdılar bu konseptin oturabilmesi için. Japonlar da
5.0, hatta “toplum 5.0” dedi daha ileride olduklarını göstermek için. Çinliler geri kaldıklarını düşündükleri için
Innovation Leadership diye bir kavram kullandılar. Daha sonra Amerikalılar da geri kalmamak için Dark Factory,
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Karanlık Fabrika tabirini ortaya attılar; ileri imalat teknolojileri adı altında. Sonra İngilizler de 4R diye bir kavram
çıkardılar. Dolayısıyla bütün dünya böylesine bir yarış içindeyken bizlerin de bir kavram ortaya koyması gerektiğini
bir yazımda belirtmiştim. İnanılmaz derecede zeki insanlarımız var. Bizim doğal zekâmız onların yapay zekâlarından
çok daha ilerde. Biz Sayın Bakanım, değerli dostlar, zekâmızın üzerine akıl denen nimeti de koyabilen dünyadaki
nadir ülkelerden birisiyiz. Akılla zekâyı karıştırmamak lazım. Zekâ, olaylar arasında ilişki kurabilme kabiliyeti olarak
beyinle ilgilidir. Zekâ mekanikleştirilebilir olmasına karşın, akıl doğru ile yanlışı ayırt edebilme olarak Allah’ın
verdiği ruhi bir melekedir. Buna dikkat etmemiz gerekir. İşte zekâmız ile aklımızı kullanırsak oluşturacağımız yapay
zekâ sistemleri dünyada hiç kimsenin eline su dökemeyeceği kadar güzel sistemler olabilir. Ama biz bu zekâmızı,
var olan insan gücü zekâmızı, ki ben buna entelektüel sermaye diyorum, gelecekte bu finansal sermayeyi bugün
yönetmek ne kadar önemli ise gelecekte de entelektüel sermayeyi yönetmek de o kadar önemli olacak. Eğer
çok iyi yönetebilirsek ve bu yarışa da hep birlikte aynı noktadan başlayarak biz varız dersek çok ileri gideceğiz.
Ben konseptimiz Türkiye 2030 olsun demiş, bunun için çalışmıştım. Üniversiteleri bir araya getirelim, endüstriden
arkadaşlar getirelim, konuşalım ve bir modelimiz olsun, ülkemiz bu modelle yürüsün diyorum. Bugün siz dijital
Türkiye’deyiz diye bir ifade kullandınız. Başım gözüm üstüne, adının ne olduğu önemli değil. Biz de onun üzerinde
yeter ki ilerleyebilelim. Ama iş o noktaya doğru gidiyor ki eğer biz kendi sistemimizi kurup kendimiz yapmazsak
sıkıntılar yaşayacağız. Bir tane daha çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok da konuşmak doğru değil; mesajı yerinde
vermek önemli. Bu geleceğin sistemlerinin yani otomasyon geldiği
zaman topluma yapmış olduğu etki vardı. O etkinin altında otomasyon
sistemi kullanan toplumlar kendi geleceklerini kendileri şekillendirme
Ama biz yarın
hakkına ve şansına sahiptirler. Önceden sadece makinayı alıp makineyi
ürün satmak
kullanıyorlardı. Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, hanımefendiler,
beyefendiler biz gelecekte satın aldığımız makinelerde sadece makineyi
istiyorsak müşterinin
satın almayacağız. O makinenin içerisine konulmuş olan beyni de satın
gelecekteki ihtiyacına
alacağız. Dolayısıyla o makinanın davranışını satın alacağız. Makinanın
cevap verecek
davranışını satın almak ne demek? Bu makineyi icat eden beyinler, o
ürünler üretmek
makineyi kullanan toplumların, kişilerin yaşamlarını tasarlayacak, onları
zorundayız.
dizayn edecekler demektir. Bizim kendi ananelerimiz, göreneklerimiz,
kendi yaşayış tarzımız, bakış açımız, dostluk, arkadaşlık, kardeşliğimiz
var. Bunlardan uzak bir topluma doğru kayılmaması için iki tane unsur
var: Birincisi dijitalleşme adı altında, diğer ülkelerin, Almanya, İngiltere olur, Amerika olur, sattıkları makinaları alan
Türk sanayicilerinin çok dikkatli olması lazım; çünkü size otomasyon makinesini satarlar. 2 sene ya da hatta 6 ay
sonra benimki daha iyi deyip otonom makineyi önünüze getirirler. Dolayısıyla sizin makinanız kesinlikle otonom
makine ile yarışamaz hale gelir. Çünkü dünya öyle bir noktaya gidiyor ki 1980 yılında 1 milyon dolar para verip,
kullanabileceğimiz sistemleri bugün 800 dolarla bir iPhone ile kullanıyoruz.
Dünya öyle bir noktaya gidiyor ki dün iPhone 10 vardı. Ömrü çabuk tükendi. Biraz önce söylediğiniz telefonların
ömrü 4 yıla düşecek. Çünkü bir ürün üretmek yetmiyor. Sanayici arkadaşlarımız ürün üretirlerken, dijital toplum
diyoruz ya, dönüşüm diyoruz ya şunu çok iyi görmeleri gerekir: Düne kadar müşterinin ihtiyaçlarını gören ürün
üretiyorduk. Müşterinin ihtiyacına göre bugün belki satarız. Ama biz yarın ürün satmak istiyorsak müşterinin
gelecekteki ihtiyacına cevap verecek ürünler üretmek zorundayız. Yoksa çok da fazla şansımızın olmadığını
düşünüyorum. Hayat değişiyor ve yeni sistemler geliyor. Mesela paylaşım ekonomisi geliyor. Onlara girmeyeceğim,
çok uzun tutmak istemiyorum. Ama bir nokta daha var o da sevgili arkadaşlar: İnsan profili değişmek zorunda. Yani
madem ki makinalar geliyor, madem ki makineler topluma hâkim oluyor, madem ki robotlar o toplumda hayatı
yönlendirecek, yönetecek birtakım unsurları işletir hale geliyor, ki robotu da biz yapıyoruz, ama bizim bu insanımız
ne olacak? Babamın zamanında tarım vardı. Makinalar geldiği zaman zannettiler ki işsiz kalacaklar, ama kalmadılar
çünkü fabrikalar açıldı ve orada çalıştılar; sonra Endüstri 3.0 geldiğinde bilgisayar programları elimizden işi alıyor
dediler; ama almadı, hatta işgücü ihtiyacı 2 katına çıktı. Biraz önce başkanımız da çok doğru söyledi, işgücü ihtiyacı
iki katına çıkacak diyerek ama buna karşın teknolojik işsizlik başımızın belası olacak. Söylemedi demeyin Şimdi bu
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önemli bir husus. Bugünden itibaren bizim Türkiye’nin 2030’ları, 2023 çok yakın olduğu için söylemiyorum, gönlüm
onu çok söylemek istiyor bu arada, ama 2050’leri, 2030’ları tasarlayıp onun modeli üzerinden eğitim sistemimizi
sağlık sistemimizi, savunma sistemimizi ve tüm kaynaklarımızı o model üzerinden hayata geçirmek ve toplumu
geleceğe taşımak zorundayız. Eğer biz bunu yapabilirsek, gelecekte Türkiye gerçekten çok çok önemli ülkelerden
birisi olacaktır ki, öngörüler 2035’li yıllarda Türkiye ve Meksika’nın da önemli ülkelerden biri olacağını söylüyor; eğer
bunu hızlandırabilir yarışta geri kalmazsak. Aksi takdirde torunlarımıza çok da sağlıklı bir ülke bırakmayacağımızı
belirtiyorum. Meslekler gidiyor, yeni meslekler çıkıyor. Bunların hakkında çok daha fazla da konuşabiliriz ama ben
bu seferlik hakkımı burada tutayım. Sağlıklı bir gelecek olur düşüncesiyle, başarılar dileyerek burada keseyim.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Teşekkür ederiz. Sizin de altını çizdiğiniz bir husus var. Diyorsunuz ki
bugünkü seviyeyi değil, bugün olgunlaşmış tamamlanmış işlere bütün varımızı, yoğumuzu koymayı değil, geleceğin
işlerini hedeflememiz gerektiğini vurguladınız. Jack Ma da biliyorsunuz popüler olan konuşmalarından birinde
şöyle ifade ediyor: “Yola yeni çıkmış biri olarak benden önce yola çıkan ve benden önce hız kazanmış olanların
bugünkü bulundukları seviyeye değil, çünkü bu seviyeyi hedeflersem onlara yetişmem mümkün değil, ama 10 yıl
sonra onların da varmaya çalıştıkları seviyeyi hedeflersem, onlara yetişebilir, onların önüne geçebilirim.” Bu bizim
için de ilham verici bir öneri olabilir diye ben düşünüyorum. Sanayicilerimizin de kamu yönetimi olarak bizlerin
de politikalarımızı geliştirirken mutlaka bu bakış açısıyla, bundan 5 yıl 10 yıl sonrasının seviyesini hedefleyen ve
yatırımımızı elimizde sınırlı olarak bulunan kaynağı, bu hedef doğrultusunda harcayan işler yapmak durumundayız
diye düşünüyorum. Tabii siz, farklı ülkelerin, farklı politikalarının başlıklarından bahsettiğiniz. Biliyorsunuz biz milli
teknoloji hamlesine çok vurgu yapıyoruz son dönemde. Cumhurbaşkanımız da bu kavram çerçevesinde politikalara
en üst düzeyde sahip çıkıyor. Biz burada iki noktanın altını çiziyoruz. Birincisi olmazsa olmaz işler yani stratejik
açıdan mutlaka milli ve özgün olarak geliştirmemiz ve üretmemiz gereken ürünler platformlar. Böyle denildiğinde
insanın aklına hemen savunma sanayi geliyor. Doğru; savunma sanayi hayati önem taşıyor.
Ama hayati derecede önem taşıyan sadece o değil aslında. Bütün sektörlerde kritik teknolojiler var ve biz sağlıkta,
finans teknolojilerinde kritik platformları, kritik bileşenleri milli ve özgün olarak üretmezsek aslında çok uzun
olmayan bir gelecekte ciddi olarak bağımsızlığımızı kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
Bir de tabii, bizi küresel ölçekte öne çıkarabilecek hâlihazırda on yıllardır oluşturduğumuz sanayimizin mevcut
yetkinliğini de değerlendirerek, yüksek katma değerli ürünler üretip, dünya pazarlarına satabileceğimiz işlere
öncelik vermeliyiz. Biz, o anlamda yerli marka otomobil işini bazılarının gördüğü gibi, “bunlar geçmiş gitmiş konular,
bu saatten sonra neyin otomobilini geliştirecek Türkiye?” şeklinde asla görmüyoruz. Gürcan Bey’in de vurguladığı
gibi çok büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Bütün o bileşenlerin, bütün o çekirdek teknolojilerin milli
ve özgün olarak geliştirilmesi ve nihayetinde çok yüksek katma değerli bir ürünün dünya pazarlarında bugün
dünyada çok güçlü görünen rakiplere göre çok daha büyük bir avantaj yakalayarak iyi bir oyuncu olabilmesini
bir fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bunların da açıkçası altını çizmek istedim. Sizlerin notlar aldığınızı gördüm.
Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz bir yandan da salondan soru almayı planlıyorum çünkü.
PROF. DR. ERCAN ÖZTEMEL (Panelist): Ekosistem konusunu açmak isterim. Netleştirmekte fayda var, çünkü
herkesin gittiği ve varılması gereken nokta budur. Otomobilden daha fazlasını yapma iddiasıyla yola çıktık.
Otomobilden daha fazlasını yaptığınız sürece yeni alanlarda teknolojimizi geliştirebiliriz. Teknoloji geliştirdikten
sonra, onun sanayisini ve ticaretini yapabiliriz diye düşünüyoruz. Dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda dünyada
bu işe soyunmuş 180-200’e yakın start-up var. Bu start-up’lar yani elektrikli otomobillerin belki 3’te ikisinden fazlası
otomobilin kendisiyle ilgilenmiyor. Otomobilin yaratacağı iş potansiyeliyle, ekosistemiyle ilgileniyor. Nedir bunlar?
Elektrik şarj altyapısı, ülkenin petrol bağımlılığından azalması için bunun optimal kullanımı ve yapay zekânın akıllı
şehirlere, binalara evlere bağlanmasıyla o kadar imkanlar ortaya çıkıyor ki, bugün baktığımız zaman ortada bir
Toyota’nın, Google’ın milyar dolarlar vererek aldığı şirketler, yazılım şirketi, yapay zekâ şirketleri. Dolayısıyla fazla
yatırım yapmadan, elimizdeki kaynakları değerlendirerek yaratıcılığımızı değerlendirerek bu konularda ciddi
gelişmeler, dönüşümler gerçekleştirebiliriz. Bunun altını çizmek istiyorum.
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MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Teşekkür ederim. Hakan Bey, size bir soru yöneltmek istiyorum: Bizim
bakanlıkta ve TÜBİTAK’ta geçmişte yapılan çalışmalarda sanayicilerimiz üzerine birtakım araştırmalar yapılmış
ve şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır: Sanayimizin önemli bir kısmı evet otomasyon sistemleri kullanıyor, endüstriyel
robotlar üretim hattını tamamında olmasalar bile bir bölümünde kullanılıyor. Bu oranın % 30-40 seviyelerinde
olduğu gibi genel bir tespit var. Fakat Ercan Hocamın da vurguladığı akıllı otomasyon sistemleri ve siber fiziksel
sistemlerin ne ölçüde kullanıldığına baktığımızda bu oranın biraz daha gerilerde olduğu görülüyor.
Sizin bu konudaki tespitiniz nedir? Hangi sektörlerde önde gidiyoruz ve bunu nasıl daha hızlandırabiliriz? Siz
yıllardır fiilen şirket olarak işin içindesiniz. Sizden dinlemek istiyorum.
HAKAN ALTINAY (Panelist): İlk endüstriyel robotu, 1990’da İTÜ’de 1994’te de bakanlığınızın altında bulunan kurum
olan KOSGEB’in destekleriyle -ki 1992’de İTÜ’de ilk teknoloji geliştirme merkezini açmıştır- gerçekleştirmiştik.
Amacımız aslında endüstrinin sahip olduğu altyapıya katkı sağlamak, kurumsal anlamda teknolojik yeteneklerini
arttırmak; özellikle ürünün kalitesini arttıran altyapıları kurmaktı. Türkiye’yi ve Türk insanını okurken dikkatli okumak,
sosyolojik olarak iyi analiz etmek gerekiyordu. O zaman bir okuma hatası yaptık. Okuma hatamız şuydu: Türkiye’de
teknolojik ürün geliştirirseniz, Türk sanayisi ona yeterli derecede teveccüh ederek onu kendi endüstrisinde
kullanır. Şimdi Türkiye’deki sanayi penceresine bakarken şöyle bakmamız gerekiyor: Birincisi, Türkiye’deki ulusal
sermayenin sahip olduğu yetkinlikler ve altyapı; ikincisi de uluslararası sermayenin sahip olduğu yetkinlikler ve
altyapı. Buna baktığınızda iki tane temel altyapı ortaya çıkıyor. Birisi zaten kendi ülkesinde teknolojiyi geliştiren ve
kullanan iken, diğeri de teknolojiyi geliştirmek için çaba sarf eden ve yabancı teknolojiyi kullanan bizleriz. Şimdi
sizin sorunuza gelirsek; Türkiye’de özellikle endüstriyel otomasyon konusundaki gerçek kırılma Gümrük Birliğinden
sonra başladı. Gümrük Birliğinden sonra ülke ölçek ekonomisi olarak farklı bir kapıya gitti. Daha evvelden 25 ila
40 bin otomotiv üreterek ayakta kalan bir otomotiv endüstrimiz vardı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar düşük
seviyedeki bir üretimle mevcut sanayinizi ayakta tutamazsınız. Ne yan sanayinizi ne de diğerini. Çünkü kapalı bir
ekonomimiz vardı. Ama Gümrük Birliği bize otomotiv endüstrisinde ölçek ekonomisinde varyasyonları farklı olmak
kaydıyla bile bir araçtan 100 ile 150 bin araç üretme kapasitesini getirdi.
Türkiye bu kapasitede araç üretmeye başlayınca mutlaka birim zamanda
hem aracın üretim verimliliğini hem de kalitesini sağlamak zorunda kaldı.
Amerika’nın son iki
İşte o zaman endüstri içinde otomotiv ana sanayiye robot teknolojisi
yılda yapay zekâya
girmeye başladı. Öncelikle robot teknolojisi girerken insanların yapmakta
vermiş olduğu risk
oldukları monoton işleri en az sorunla yapması için ağır parçaları taşıyan
robotik yapılar geldi. Mesela otomotiv endüstrisinde bir kapının etrafında
sermayesi toplamı
120’ye yakın nokta kaynağı vardır. Bunlar 100 ila 150 kg ağırlığındadır.
15-17 milyar dolar
Yukarıdan caraskalla asılı sistemlerle yapardınız. Şöyle düşünün: Yaklaşık
arasındadır.
bir dakikada bir araba gövdesi üreteceksiniz. O araba gövdesini % 98 kalite
verimliliğinde üretmeniz lazımdır. Akşamleyin evde sorun yaşamış firma
çalışanı puntoyu atarken belirli bir hassasiyette atıyor doğal olarak. Ne
oluyor o zaman? Araba çıksa da testlerden geçemiyor. O nedenle aslında üretim anlamında ölçek ekonomisine
geçmeye başladığınızda sanayide nitelikli otomasyonu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii gönül arzu ederdi
ki, Türkiye’de özellikle ulusal birikim ve robot endüstrisini arzu edilen seviyeye doğru götürelim. Burada en önemli
olan nokta ki hep aynı noktaya geliyoruz, aslında bir güçlü bir tekno-ekonomi politikası ya da yeni adıyla teknoloji
hamlesini sağlayacak yeni bir politika ve strateji belirlediğimizde ölçek ekonomisine bağlı olan herhangi bir yerde
hem ana hem de yan sanayide nitelikli üretim teknolojilerini ulusal imkânlarla geliştirme şansına kavuşacağız.
Aslında Türkiye’nin önünde şöyle büyük bir hedef var: Türkiye coğrafyasının zorladığı bir hedef var. Bu hedefi de
ülkemizin başkanı koyuyor. Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman ulusal seviyede büyük hedeflerin son 15 senede
koyulduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? Kendi uçağının, kendi arabasının yapılması. Yani aslında kendi sistemini
üreten ve kendi sisteminden aşağıya doğru inerek teknolojiyi tabana yayan bir yapıdır bu. Yukarıda hedeflerimiz
çok büyük. Bu hedefleri ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına gerçekten katkı sağlayacak teknoloji yol haritasına
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dönüştürmemiz lazım. Sanayinin dijital dönüşümünün, ki ben ona sanayinin sayısal dönüşümü diyorum, gerçekten
bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Türkiye önümüzdeki 20 yıl içinde doğru bir
politikayla hem sanayinin ihtiyaç duyduğu robotları hem de üretim teknolojilerini geliştirebilir.
Çünkü bizim üretim teknolojilerine ihtiyacımız var. Havanın çok güzel olduğu günlerde herkes ürünü satmak için
geliyor. Ama en ufak bir sorun olduğunda veya Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir ikbal sorunu olup da geleceği
açısından önemli kararlar verileceği zaman Türkiye her istediğini, istediği zaman alamıyor. Mesela bir örnek
vereyim. Hepimizin bildiği 5 eksenli yani CAD CAM programıyla farklı geometrileri bilgisayarla tümleştirmiş bir
tezgâhta işleme ihtiyacınız olduğunda ancak izne bağlı güvenlik sistemiyle alabiliyorsunuz. Hatta bu o kadar
ilerledi ki tezgâhın bulunduğu yerden herhangi bir yere doğru değiştirmek istediğinizde tezgâhta bulunan
sensörler vasıtasıyla ana sisteme mesajlar gönderiliyor; canlı olarak ve tezgâh kendisini kapatıyor. Demek ki biz
üretim teknolojileri konusundaki altyapımızı geliştirmeye acilen ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah doğru ve verimli; ki
ben onu şöyle ifade ediyorum:
Bugüne kadar Türkiye teknoloji yol haritasında hep süreci denetleyen, destek veren bir politikayla yol aldı. Şimdiyse
inşallah çıktı odaklı yani çıktısı ülkenin gerçek anlamda ihtiyacına yönelik ürün bazlı strateji ve hedefle yola çıkarsa
yakın zamanda yapmış olduğumuz bütün Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir oranda geriye dönük katma değerini
görmeye başlayacağız. Ekonomist dergisiyle alakalı söylediğiniz husus hakkında bir şey belirtmek istiyorum.
Özellikle Obama hükümetiyle başlayan şimdi ise Trump ile zirve yapan Amerika’nın kendi altyapısında üretim
yapabilme yeteneğiyle ilgili ciddi bir politika değişikliği var. Hatta Trump hükümetinde bu politika değişikliği
başta Çin olmak üzere, kısmen Almanya’yı da kapsayacak şekilde artmış vaziyette. Çünkü Amerika, ki Avrupa’yı
da böyle görebiliriz, bugüne kadar hep misyon odaklı strateji takip etti. Bunun içinde üstü kapalı bir kibir de
var. Ne oldu? Kendisi bilgi tabanlı ileriye doğru giden süreçleri desteklerken ürün ve üretim bazlı teknolojileri
geriye bıraktı. Amerika şimdilerde nesnenin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladı. Almanya ve Japonya
nesne teknolojisinde ürün bazlı nesne teknolojilerini ülkelerinde desteklediler. Çünkü 45 harbinden sonra başka
bir yol haritası izlemeleri de mümkün değildi. Bu iki ülke nesne tabanlı teknoloji üretme yetkinliğine sahipler.
Avrupa’da Almanya’yı hedef alıyoruz ama özellikle sayısal teknolojiler konusunda Amerika kadar açılımcı olamadı.
Amerika’nın son iki yılda yapay zekâya vermiş olduğu risk sermayesi toplamı 15-17 milyar dolar arasındadır. Bu
kadar büyüklükte bir fon sağlayabiliyor. Demek ki biz hem nesne teknolojilerini yani ürün bazlı teknolojilerini
ülkenin teknolojiye egemen olma odağına alan bir politikayı, hem de sayısal teknolojiyi -buna bilgi, iletişim,
yapay zekâyı kapsayacak bir teknolojiyi götürebilirsek- geçmişte kaybetmiş olduğumuz birçok alanı yavaş yavaş
bütünleşik olarak sağlayabileceğimizi düşünüyorum.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Bu gümrük birliği vurgunuzdan hareketle ben de şunun altını çizmek
isterim. Son dönemde bu yerlilik, millilik kavramları üzerine bazı tartışmalar gözlemliyoruz. Tabii burada bir yanlış
anlama ya da yanlış anlaşılma zaman zaman söz konusu olabiliyor. Hükümetin, Cumhurbaşkanımızın yerlilik ve
millilik vurgusu asla bir içe kapamacı sadece ithal ikame odaklı bir yerlilik, millilik bakış açısı taşımıyor. Tam tersine,
Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, dünya pazarlarında rekabet edebilecek, ihracatta bugün 1,4 dolar seviyesinde
olan kilogram değerimizi 4-5 doların üzerine çıkartabilecek adımları atma vizyonlu bakış açısını taşıyor. Dolayısıyla
biz yurtdışından ne alıyorsak onları yerleştirelim, kendi yağımızda kavrularak kendimizi bulalım gibi bir bakış
açısıyla hareket ediyor değiliz. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi müsaade buyurursanız, salondan da varsa
sorular, soru alalım.
KATILIMCI SORUSU: İnovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm Türkiye’de çok konuşuluyor. Özellikle Cumhurbaşkanımıza
teşekkür ederiz, son 5 yılda bu hususlar kültürümüze yansıtıldığı için. Dışarıya, Ankara’ya, Diyarbakır’a, Eskişehir’e
gittiğimizde bu yabancı konulara karşı kültürü biz nasıl yayabiliriz? Sizin bildiğiniz yapay zekâyı nasıl anlatabiliriz?
Bu çok önemli bir şey Türkiye açısından. Bir de bugün internet altyapısı tam oturmuş değil. Bu sorun halledilmeden
akıllı şehri nasıl yayabiliriz? Teşekkür ederim.
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PROF. DR. ERCAN ÖZTEMEL (Panelist): Evet, şu anda biz Türkiye’de, İstanbul’da neredeyiz, bunu konuşuyoruz.
Gördüğünüz gibi ben Marmara Üniversitesi’nde, İstanbul’dayım ama hocamız Elâzığ’da. Dolayısıyla Türkiye’nin
değişik yerlerinde, Gaziantep’te inovasyon konuşuluyor. Fakat kuvveden fiile geçme dediğimiz şey daha yeni yeni
başladı ve bu çok hızlı olacak. Zaten benim de dikkat çekmek istediğim nokta oydu. Eğer geri kalırsak, yani o
zaman yetişemeyeceğiz daha sonraki gidişata. Onun için biraz şimdiden birlikte yürümemiz gerekir. Bu gidişat
benimle, akademisyenlerle olmuyor. Sanayici arkadaşımla beraber yürümem lazım. Dijital ofisimiz ile beraber
yürümemiz lazım. Orada bir strateji ortaya konulduğu zaman o strateji kendiliğinden hayata geçmez ki. Burada
bir şansımız var: Eskiden mesajı aşağıya indirebilmek çok zor idi. Şimdi mesajı iletebilecek kanallar çok açık.
Dolayısıyla sanayici arkadaşların gözlerini, kulaklarını açıp bu gelişmelere duyarsız kalmaması lazım. Akademisyen
arkadaşların da duyarsız kalmaması lazım. Kanallar çok açık; yolumuz da çok açık. Bir tek şeyimiz eksik, o da ilk
hareket. Bugün inşallah onu da hissettim ki o da olacak. Biz bu yarışta geri kalmayacağız. Ben buna can-ı gönülden
inanıyorum artık. Bu kısmını böyle cevaplamış olayım. Sorunuzun ikinci kısmı neydi? İnternetin bu kadar yavaş
olması. Evet, ben geçen yıl Amerika’ya gittim. Onların interneti bizimkinden 10 kat daha yavaş. Hiç merak etmeyin;
yolumuz açık gidiyoruz bu iş olacak.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Evet, yani buradaki kıymetli misafirlerimizin, hocalarımızın anlattığı
konular ile ilgili bütün endüstrimizin % 100 farkındalık sahibi olduğu uygulamaya geçtiği gibi bir kabulle hareket
edemeyiz: Bu çok büyük bir iyimserlik olur. Büyük ölçekli işletmelere farkındalık ve uygulama seviyeleri daha
ilerideyken küçük ölçekler biraz daha arkadan geliyor. Ama büyük bir dinamizm olduğunu da unutmamak
gerekir. Bakın bundan 15 yıl önce Ar-Ge kavramı çok sınırlı olarak ülkede kullanılan bir kavramdı. Şimdi Ar-Ge’nin
ne olduğunu 3 yaşındaki çocuklar biliyor. Nitelikli araştırmacı sayımız 150.000’in üzerine çıkmış durumda. Faal
teknopark sayımız 60’a yakın. Yakında 80’e çıkacak teknoparklarımız. Ar-Ge merkezi sayımız 998. Biliyorsunuz,
Ar-Ge merkezleri 15’e yakın personeliyle kendi yerinde Ar-Ge yapan şirketler demek. Büyük bir altyapı aslında
Türkiye’de oluştu. Bu altyapıyla beraber büyük bir toplumsal farkındalık da oluştu. Oluşmadı dersek, haksızlık
yapmış oluruz. Bakın daha geçtiğimiz ay dünyanın en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. 560.000 kişi 4 günde
Havacılık Uzay Teknoloji Festivali’ne İstanbul’un yeni havalimanına geldi. Demek ki büyük bir toplumsal farkındalık,
hatta toplumsal bir dip dalga da var. Ama biraz ihtiyaç duyduğumuz şey, evet bir yandan bunu toplumsal tabana
eylemsel olarak yayabilmek, bir yandan da sizlerin de bahsettiğiniz gibi bütün bunların teknolojik yol haritaları ile
ayakları yere basan uygulamalarla somut sonuç odaklı işlere dönüştürülmesi.
Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, yine Bakan Bey sabah konuşmasında da vurguladı,
Ar-Ge desteklerimizi, Ür-Ge desteklerimizi ve yatırım teşviklerimizi uçtan uca yeniden planlayarak bazı somut
neticeler almaya gayret ediyor olacağız. Ama eksikliğin, geliştirilmesi gereken alanların da farkındayız ve samimi
olarak paylaşabilirim ki hiç enseyi karartacak bir durum yok.
İnternet konusunda da Türkiye fena bir noktada değil. Daha da iyi olacak. Orada altyapıyı bir yandan geliştirmeye
çalışırken bir yandan da yerlileşme gayreti de devam ediyor. Sağ olsun BTK zannediyorum Fatih Bey de bugün
öğleden sonra burada konuşmacılar arasında olacak; yine operatörlerimiz de Turkcell Genel Müdürümüz
de zannediyorum sonraki oturumda konuşmacı olacak, hem Turkcell’in, Türk Telekom’un, Vodafone’un hem
de kamunun aktörlerinin önemli bir yerlileşme çabası orada da duruyor. Çünkü takdir edersiniz ki, bir yandan
teknolojiye küresel seviyede yetişmeye, geri kalmamaya çalışacağız ki bütün ülke ekonomisinin büyüme hızını
etkileyen bir şey telekom alt yapısındaki sahip olduğunuz seviye. Bu çok önemli ona katılıyorum ama bir yandan da
bu yarış bitmiyor ve sürekli yeni yatırım yapmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca artık bunları milli ve özgün olarak
geliştiriyor olmamız lazım. Yoksa bir yerden sonra attığımız taş ürküttüğü kurbağaya değmemeye başlayacak.
KATILIMCI SORUSU: Endüstri 4.0 denen şeye biz önceden “totally integrated automation” yani tümleşik
otomasyon diyorduk. Bunda dikey olarak yönetimden aşağıdaki üretime kadar olan kısmı anlıyorduk. Yatay
otomasyonda da yatay kısmında da müşteri ilişkileri, finans ve finansmanlar, yatırımcı ilişkilerini anlıyorduk. Şimdi
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bunları haberleşme sistemindeki gelişmeler nedeniyle önceden telefon üzerinden yapılırken, şimdi telsiz (wireless)
ile yapmaya başladık. Aslında bir şey değişmedi Almanlar bunu Endüstri 4.0 diyerek, yeni bir reklam yaparak bizim
makinalarımızı alın gibi bir şey oldu. Ercan Hoca’mın söylediği otonom sistemlerine zaten biz seksenli, doksanlı
yıllarda sahiptik. Yani bir makineye bir metali taktığım zaman, “onu musluk yap” dediğim zaman o kendisi otonom
olarak o musluğu çıkarabilen sistemlerimiz vardı. Ama şimdi yeni sistemlerde dünyanın neresinde kimin kaç
bin tane musluğa ihtiyacı olacak, ne tür musluk üretmem lazım, bunu stok tutmadan en az maliyetle nasıl imal
edebilirim onlara bakmak lazım. Şimdi Türkiye’de yüksek katma değerli nitelikli ürünlerden bahsediyoruz da bu
ürünleri farz edelim ki bu işte araştırma geliştirme grupları sizin söylediğiniz gibi geliştirdi. Bunları kim üretecek?
Türkiye’nin en büyük sıkıntısı şu anda üretim sektöründe çalışacak kalifiye teknik eleman olmaması ve bunların
yetişmemesi. Mesela geçen hafta Budapeşte’de dünya meslek olimpiyatları oldu. Bir sürü ıvır zıvır olimpiyatlara
katılıyoruz. Meslek olimpiyatlarına, Avrupa meslek olimpiyatlarına Türkiye bir kişiyi gönderemedi.
Geçen sene dünya meslek olimpiyatları Dubai’de oldu. Türkiye bir kişiyi gönderemedi. Demek ki Türkiye’de
meslek eğitimi yok. Üretimde çalışacak sanatkâr eğitimi olmadığı için yarışmalara da kimse gönderemiyoruz. O
nedenle şimdi biz kendi otomobilimizi yapsak bile üretimde çok büyük sıkıntılar çıkacak. Dolayısıyla burada bir
tümleşik insan kaynakları planlamasını yeniden organize etmemiz lazım; eğer rekabetçi olacaksak. Arkadaşlarımız
var burada. Ben diyor, tren vagonu geliştirdim ama burada üretemeyeceğim için gidip Çin’de yapacağım diyor.
Dolayısıyla en akut sorunumuz yukarıda yapılan Ar-Ge’nin alt tarafta uygulanır ürüne dönüştürülmemesidir.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Ben buna şöyle bir cevap vermiş olayım. Tabii Türkiye mesleki eğitim
için bugün umduğumuz seviyede değil. 28 Şubat döneminde maalesef birileri İmam Hatiplerin önünü kesmek
adına Türkiye’de bütün mesleki eğitimi tırpanladı. Biz eğitimde rehabilitasyonu yeni yeni anlamaya gayret
ediyoruz. Ama önümüzdeki dönemde ödevlerimizde üst sıralarda geliyor. Millî Eğitim Bakanlığımız da bu konuda
çok hassas. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde önemli sayıda teknik lisenin
açılmasına öncülük ettik. Önümüzdeki süreçte bunu daha da artıracağız. Bir yandan daha yetenekli, özel yetenekli
gençlerimizi erken yaşta tespit ederek onları teknoloji alanında eğitirken bir yandan da bu mesleki eğitimlerin
Türkiye’de altyapısı kuvvetlendiriyor olacağız.
KATILIMCI SORUSU: Teşvik uygulaması, son uygulama ile Sanayi Bakanlığına bağlandı. Kalkınma Ajansları ile
TÜBİTAK’ın hep beraber olması çok güzel oldu. Önceden proje bazlı teşvik sistemi vardı. Şimdiyse yerli üretimle
dolardan TL’ye geçiyoruz. Bu 100 milyon doları TL’ye çevirip onu da yarısına bölersek bu teşvik biraz daha
uygulanabilir olacak herhalde. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Bir de Sayın Hocamıza sormak istiyorum:
Türk Google’ı ne zaman kuracağız. Teşekkür ederim.
PROF. DR. ERCAN ÖZTEMEL (Panelist): Bence hiç gerek yok. Çünkü artık Google şu anda bildiğim kadarıyla
bütün dünyaya yayılacak ve bedava olacak. Ama sen bu işe girmek istersen hiç durma. Zaten teşvik de var,
alabiliyorsanız alın. Şu anda Çin ve Hindistan nüfusunu toplasanız Facebook’un nüfusunu bulamıyorsunuz. Artıyor
da artıyor. Yani dünyada gidişat o noktaya kadar geldi. Dolayısıyla Google insanlara gelecekte şunu vermiyorum,
bunu vermiyorum demeyecek. Bilgiye ulaşma sorunumuzun çok fazla olacağını, verinin depolanmasında çok
fazla sorunumuz olacağını düşünmüyorum. İnternet zaten 1-2 yıla kadar tamamen bedava olacak. Dolayısıyla
buradaki sorun şu: Veriyi toplayanlar, o verilerden çıkarttıkları bilgilerle ülkeleri yönetecekler. Yani siz şu anda
sistemlerinizi millileştirmelisiniz; siz sistemlerinizi kendi yazdığımız yazılımlar üzerinden yönetmelisiniz ki o
verileri onlar almasınlar. Mesela geçenlerde bir şey söylediler; çok basit bir şey ama örnek olması bakımından
söyleyeyim. Bir hanımefendi süper markete gitmiş; eşiyle beraber alışveriş yapmışlar. Kasadan çıkarken kasiyer
demiş ki, “Tebrik ederim bir çocuğunuz olacak” demiş. Eşi de demiş ki, “Ya nereden çıktı, benim haberim yok, sen
nereden biliyorsun?” Çünkü o hanımefendi hamile olduğu bilinen bayanların aldığı ürünleri almış. Gizli bilgi burada.
Gitmişler, test yapmışlar ve hakikaten hanımefendinin hamile olduğu ortaya çıkmış. Bu verileri toplayarak bunlar
üzerinden insanlar ticaret yapabiliyor hale gelecek. Onun için veri analisti, veri uzmanlığı gelecekte bir meslek
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olacak. Benim size tavsiyem: Türk Google’ı biz kuralım. Neden kurmayalım, teknolojik olarak falan zor bir şey değil
ki. Yarın başlayalım. Allah’ıma şükürler olsun bizim paramız da çok. Yani oturur, onu kurarız ama çok meşhur bir laf
vardır ya, hangi limana gideceğini bilmeyen bir gemi için rüzgârın nereden estiğinin bir anlamı yoktur diye. Doğru
mu? Onun için biz önce stratejik hedeflerimizi koyalım, yol haritamızı çizelim. Ondan sonra Türk Google da olur,
Türk Motoru da olur. Yol haritamız bizi o noktaya götürecektir, diye düşünüyorum. Yani endişeli değilim. Hatta iyi
değerlendirebilirse çok iyi bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyorum.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Teşekkür ederiz hocam. Ben proje bazlı teşviklere cevap vereyim.
Dediğiniz gibi TÜBİTAK, KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge destekleri, yatırım teşvikleri, Kalkınma Ajansı destekleri aynı
bakanlık çatısı altında buluşmuş oldu. Bu aslında bir miktar verimlilik sağlayacak diye ümit ediyoruz. Bizim
biliyorsunuz proje bazlı teşviklerimiz var. Ama samimi olarak kanaatimi söyleyeyim. Dünyada bu kadar çeşitli
ve etkin destek teşvik mekanizması olan bir iki ülkeden bir tanesiyiz. Pek çok alanda birinciyiz ve bazı alanlarda
dünya ikincisiyiz. O anlamda, yatırım teşvikleri Türkiye’de yetersiz, dersek açıkçası haksızlık etmiş oluruz. Proje
bazlı teşvikler tabii Türkiye’de belli bir stratejik hedef doğrultusunda tanımlandı. Önümüzdeki dönemde düşsün
mü? Ben de sizinle aynı ümidi, aynı temenniyi paylaşıyorum biraz daha düşürülebilir. Ama tek yatırım teşviki
önemli değil. Ama biz şu anda bütün kurumsal kaynaklarımızda yatırım hizmetindeyiz. Yeter ki müteşebbisimiz
yatırım yapmak istesin. İnanın çok geniş destekli imkânlar sunuyoruz. Siz de bir yatırımcı olarak bunu çok iyi
biliyorsunuz. Evet, son bir soru almak istiyorum.
KATILIMCI SORUSU: Bu konuşmaların geçtiği sırada ben bundan 2 yıl öncesine döndüm ve yaşadığım bir anıyı
sizle paylaşmak istorum; Şimdi 2 yıl önce bir Formula-1 projesinde bulunduk. Petronas ekibi ile çalışmada bulunduk.
Ben o zamanlar üniversiteye devam ediyordum. Projeye devam ediyoruz, üniversite bazında çalışıyoruz ve gittik
üniversiteden destek istedik. Üniversite veremeyeceğini, imkanların kısıtlı olduğunu söyledi bize. Bizde sanayiye
gidelim dedik ama sanayide de istediğimiz seviyelere gelemedik. Bir şekilde kendimizi işin içine katarak ve bazı
kişilerin desteği ile Avrupa’ya gittik ve sonunda Türkiye’ye geldiğimizde Mercedes Benz’den, Stuttgart’tan davet
yazısı aldık. Oraya gittik çalışmaya, proje ekibine dahil olmak kaydıyla. Şimdi bir problem görüyorum.
Aslında ben hem öğrenci gözünden hem de sanayi içerisinde olan hem de aynı zamanda öğretim görevlisi bazında
şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum; bizim bu çarkın neden tam işleyemediği hakkında. Problem şurada:
Avrupa’ya gittiğimde şunu gördüm ben: İnsanlar bilimsel proje yapıyor; Ar-Ge yapıyor. Buna üniversitelerden
başlıyor ve devam ettiriyor, sanayiyle iş birliği içerisinde. Ancak biz bir proje yapmaya çalıştığımızda, öğrenci bazlı
olduğunuzda hep engeller ve hep sıkıntılar olmaya başlıyor.
Şimdi burada da bizim Ar-Ge merkezlerimiz var ülkemizde ama Ar-Ge merkezlerini kuran şirketlerin çoğu şu
amaçla kuruluyor: Devlet desteği, teşvik. Yani ben bizim ülkemizin teşviklerinin iyi olduğunu düşünen bir insanım
ama sanayicilerimizin bu konuyu biraz daha Ar-Ge değil, Ür-Ge şeklinde yapmaya çalıştıklarını gördüm. Aynı
zamanda öğrenci destekli bir projelerinin olmadığı, bir öğrenci stajdan başladığından itibaren veya bir projede
bulunduğundan itibaren sanayi, okul ve öğrenci arasındaki bu bağlantının sağlanamadığını düşünüyorum.
Belki bu platformda bunu dile getirebilirim büyüklerimize, aynı zamanda buradaki değerli bir sürü insana bunu
anlatabilirim diye düşündüm. Teşekkür ederim.
MEHMET FATİH KACIR (Oturum Başkanı): Bu, sanayicilerimize de bir çağrı oldu. Ben yine de karamsar
olmayacağım. Burada destek almadık, Almanya’da bulduk demek farklı bir algı oluşturabilir. Siz belki öyle bir algı
oluşsun diye demediniz onu ama öyle bir algı oluşabilir. Bakın, şimdi Savunma Sanayi Başkan yardımcımız Celal
Sami Bey burada. Türkiye’de 10 yıl öncesinde böyle gençlerin de dahil olduğu yarışmalar düzenlemek gündemine
girer miydi? Ama birkaç senedir otonom kara araçları yarışması düzenliyorlar. Şimdi otonom sualtı sistemleri
yarışması düzenliyorlar. Az önce TEKNOFEST’ten bahsettik. Orada bütün büyük sanayi kuruluşlarımız öncülük
ettiler. Kuluçka merkezlerimizde ciddi anlamda genç girişimcilerimiz var. ROKETSAN gibi bir firma bütün altyapı
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kapılarını gençlere açtı. Türkiye’den 30’dan fazla takım roket fırlattı biliyorsunuz, geçtiğimiz ay. Yani bu kadar
emeğe haksızlık etmiş olursunuz. Arttıralım, sayısını arttıralım. İnşallah hep beraber daha fazla çalışmamız lazım.
TÜBİTAK’ta da bir çalışmamız var.
Biliyorsunuz orada da çok ciddi bir enstitü altyapımız var. Beş binin üzerinde personelimiz var ki orada çok
nitelikli bir araştırmacı kitlemiz var. Oraların kapılarını da inşallah gençlere açacağız. Uzun, verimli staj programları
başlatacağız. Desteklediğimiz Ar-Ge merkezlerinde, teknoloji geliştirme merkezlerinde ve şirketlerde bulunan
gençlerin özellikle üniversite son sınıfta başlayan uzun erimli staj ve sonrasında işe başlamaları için teşvik edici
daha fazla adım atıyor olacağız. Ama dediğim gibi ben şahsen oldukça pozitif görüyorum gelinen noktayı ve
yürüdüğümüz istikameti. Yani nereye gitmesi gerektiğini bilen bir gemide hep beraberiz diye düşünüyorum. Peki,
çok teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sağ olunuz.
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DR. ÖMER FATİH SAYAN
T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI

DR. ÖMER FATİH SAYAN
T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI
İNTERNET EKONOMİSİ: İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN
YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜMÜ

DR. ÖMER FATİH SAYAN (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Oturum Başkanı): Öncelikle böyle
önemli bir konuşmada yani “İnternet Ekonomisi: İletişim Sektörünün Yenilikçi Dönüşümü” başlığıyla düzenlemiş
olduğumuz bu panelde konuşma imkânını bize tanıdığı için Mimar ve Mühendisler Grubu’na teşekkür ederiz.
Bu vesileyle, 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne başarılar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum.
Bugün bizlerle birlikte birbirinden değerli, Türkiye’nin iletişimi denildiğinde akla ilk gelecek isimlerle birlikteyiz.
Ben yakın zamana kadar Bilgi Teknolojileri İletişimi Kurumu Başkanlığı’nı yürütmekteydim. Şimdi Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nda yine haberleşmeyle ilgili konulara bakmaya devam ediyorum. Aramızda Sayın Paul Doany,
Kaan Terzioğlu ve Colman Deegan var. Türkiye’de iletişim denilince akla gelecek tüm isimler bir arada. Ar-Ge ve
inovasyonu aslında kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli iki aracı olarak nitelendirebiliriz, diye düşünüyorum.
Bir tarafta Ar-Ge, diğer tarafta inovasyon. Bu yıl üçüncü zirvede bu iki kavramın önemi eşdeğer bir biçimde
tartışılmaya devam ediyor. Hakkında konuştuğum şeyi ölçebildiğiniz ve onu numaralar şeklinde ifade
edebildiğinizde gerçekten o şey hakkında bir şey biliyorsunuz demektir. Hakkında konuştuğumuz şeyi numaralarla
ifade edemiyorsak bilgimiz ancak yüzeysel ve yetersiz seviyede demektir. Bu cümle 19. yüzyılda söylenmiş. Bu
salonun da tahminimce çoğunluğu mühendis arkadaşlardan oluşmakta ve Mimar ve Mühendisler Grubu da aslında
bu anlamda numaralarla ifade edebildiğimiz şeylerin gerçekliğinden söz edebileceğimiz noktada. Konuşmak kolay,
numaralarla bu değeri ortaya koymak o kadar kolay değil. Etrafımızdaki
her şeyin aslında dijitalleşmesi son zamanların en önemli fenomeni olmuş
durumda ve daha önce sektörün içinde olanların bile tahayyül edemediği,
2021 yılına kadar
çoğu zaman telaffuz etmekte zorlandıkları eksabayt, terabayt gibi
dünyada toplam
ölçütler dünyada üretilen dijital veriler mevzu bahis olduğundan şu anda
internet trafiği 3.3
sıkça kullandığımız kavramlar olarak görmekteyiz. Bu gelişme bu şekilde
zettabayt olacaktır.
devam ederse saklayabileceğimiz data açısından adeta metrik sistemini
tüketeceğiz. Bir o kadar da bu datanın saklanması ile ilgili maliyetlerin de
aşağı doğru düştüğü bir dönemdeyiz.
Çeşitli şirketlerin tahminine göre 2021 yılına kadar toplam internet trafiği 3.3 zettabayt. Zettabaytta kaç sıfır var diye
soracak olursam herhalde biraz zor cevap verebiliriz. Bu rakam 2015-2021 arasında 127 kat artış anlamına geliyor
ve bu da hani biraz daha kolay olsun diye ifade etmek istersek, 700 milyar adet DVD’ye depolanacak veriye karşılık
geliyor. Hayal gücümüzü dahi zorlayan bir gelişim hızı ile karşı karşıyayız ve ülkemiz açısından da bu durum çok
farklı değil. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından üç aylık gelişmeler bülteninde yayınlanan internet trafik
verilerine baktığımızda, 2010 yılının son çeyreğinde toplam internet trafiği ülkemiz için 300 bin terabayt bile değil
iken 2018 ikinci çeyreğinde 4.1 milyon terabaytı aşmış durumda. Yani 13 katlı bir artışı gözlemlemiş oluyoruz. Yine
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örnek vermem gerekirse bildiğiniz gibi iki sene oldu 4.5G’ye geçişimiz,
4.5G kullanan abonelerle standart internet kullanan abonelerin sadece
internet kullanımını karşılaştırdığımız zaman yaklaşık iki buçuk-üç katı
2010 yılının son
fazla kullanımdan bahsediyoruz. Tüm bu gelişmeler sayısal çağın geçmiş
çeyreğinde toplam
dönemlere göre en ayırıcı özelliğinin bu değişim hızı olduğunu gösteriyor.
internet trafiği
Değişim ve yeniliklere ayak uydurduğunuz ölçüde varsınız; öbür türlü
ülkemiz için 300
tren kaçmış oluyor ve treni yakalamanız mümkün değil. Trende en ön
bin terabayt bile
vagonlarda olduğunuzda işi önde yakaladığınız zaman varsınız ama
değil iken 2018
arkadan ne kadar takip ederseniz edin buna ulaşmanız mümkün değil.
İletişim sektörünün yenilikçi dönüşümünü bu noktada değerlendirecek
ikinci çeyreğinde
olursak, bildiğiniz gibi biz 4.5G ihalemizi yaptık. Bu yenilikçiliğe biz bir iki
4.1 milyon terabaytı
kavram daha ekledik: Yerlilik ve millilik. Yenilikçi dönüşümü yerli ve milli
aşmış durumda.
unsurlarla yapabildiğiniz ölçüde varsınız. Yoksa tamamen pazar olarak
Yani 13 katlı bir artışı
görülmeye devam edersiniz. Bu pazarın devam etmesi için en ufak bir
gözlemlenmiş.
şey olduğunda ben oynamıyorum denildiği zaman sizin hareket etme
imkânınız yok. Bugün aramızda esasında bütün bu konuyu devletin her
kademesinden; Cumhurbaşkanlığından Başkanlığımıza kadar takip eden
değerli konuklarımız da var. Hep birlikte biz bir ülke olarak amacımızı ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde buraya ulaşmak için varımızı yoğumuzu devlet, hükümet, kamu sektörü, özel sektör, üniversitelerimizle
ortaya koyarak, aynı vizyonla bakıyoruz. Şu anda, en fazla üzerinde durduğumuz işlemlerden bir tanesi bu datamızın
yerli ve milli olarak saklanabilmesi, korunması. Adeta coğrafi sınırlarınızdaki güvenliği sağlamak kadar önemli olan
nokta bütün bunların yerli ve milli olarak korunabilmesi. Bugün üç değerli CEO’muz bizlerle birlikte. Ben çok kısa
olarak kendilerini tanıtarak söz vermek ve iletişim sektöründe yenilikçi dönüşümü sağlamak için geçtiğimiz yıllarda
neler yapıldığını üç CEO’muzdan da dinlemek istiyorum. Sayın Paul Doany biliyorsunuz, Türk Telekom CEO’muz.
1977 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik Elektronik mühendisliğinden mezun oldu. 1978 yılında yine
İngiltere’de Dijital Elektronik ve İletişim Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini, 1981 yılında Manchester
Üniversitesi’nde iletişim mühendisliğinde doktorasını bitirdi. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde de bir dönem
öğretim üyeliği de yapan Doany, 14 yıl boyunca telekomünikasyon sektöründe hizmet verdi ve bu kapsamda
Londra’da Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet verdi. Türk Telekom’un %
55 payının özelleştirme yoluyla satın alınmasına, Borsa İstanbul’un halka arzına, BT şirketleri ve uluslararası toptan
satış operasyonlarının satın alınmasına da liderlik etti. Doany, 2016 yılından itibaren Türk Telekom CEO’su olarak
görevini sürdürmekte. Sayın Doany’nin aslında iletişim sektörünün bu yenilikçi dönüşümünde bir başka katkısı da
özellikle yenilikçi şirketlere yapmış olduğu melek yatırımcı rolü. Bunlar ışığında Sayın Doany, internet ekonomisi
iletişim sektöründe ülkemizde ve dünyada neler oluyor? Kısaca bize aktarabilir misiniz?
PAUL DOANY (Panelist): Bence şu anda ilginç bir dönüşümün içinde yaşıyoruz. Hayatımda yaşadığım en heyecan
verici ve bildiğim çoğu şeyi de öğrendiğim dönem olan telekom sektöründen ayrıldığım dönemdi. Çünkü telekom
sektörü tüm dönüşümleri kaçırmaya meyilli bir sektör. Sektör gelişmeyle ilgili tüm döngüleri kaçırmıştır ama
sektördekilerin içindekiler bunu anlamıyor. Burada yaşanan yanlış istikamette sarf edilen bir çaba. Söz gelimi
internet ekonomisi bildiğiniz gibi telekom şirketleri tarafından değil, internet şirketleri tarafından meydana
getirilmiştir. Şimdi bahsedeceğim detaylar burada Ar-Ge amacıyla bulunan katılımcılara daha çok hitap edecektir.
Bizim yatırım yaptığımız şirketlerden birisi olan Argela’nın çalışma alanı tamamen araştırma ve geliştirme üzerinedir.
Şirketimden ayrıldıktan sonra 2011-2012 döneminde kendilerini ziyaret ettim. Sonrasında Girişim Sermayesi ve
Melek Yatırımcılık alanlarında çalışmaya başladım. Bu alanda 20 adet yatırımda bulunduk. 10 adeti girişim şirketiydi.
Benim için heyecan verici bir dönemdi. Argela, yazılım tanımlı ağlar üzerine çalışıyordu. Henüz 2012 yılındayken
birisinin bu denli risk alması beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü ben o dönemde, network işinin ancak 5 ile 7 yıl
içinde gideceği bir istikametinin olacağını çok iyi şekilde biliyordum. Kablosuz ağlardan gelir elde edilebilir ve bu
internet erişiminin önemi de bu noktadadır. GSM Operatörü kullanıcıya göre bant genişliği atamalı ve müşteriden
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bu bant genişliğinin ücretini tahsil etmelidir. Yani mobil cihazının veri ihtiyacı
için yüksek bir bant genişliği talep eden müşteri bunun ücretini ödemeli ama
bunu istemeyen müşteri ucuz bir bedel ödemelidir. Şimdiyse 5G dönemine
Yerel teknoloji
giriyoruz. Fırsatlar daha az ama müşterinin talebi daha fazla. Müşterinin
alanında ULAK
ihtiyacı dengelenebilirse ona daha yüksek ücret ödetilebilir. Burada dengeyi
gibi yeni nesil 5G
sağlayabilmek çok kritik olduğundan yatırım yapılması gerekiyor. Öte yandan
teknolojisi içeren
daha uygun bir fiyat talep eden müşteri de yine büyük miktarda veriye
yerel ürünlerle
erişim sağlayabilmeli ama büyük bir ihtimalle daha düşük bir bant genişliği
ilerlemeliyiz.
vasıtasıyla. Burada anahtar nokta bu. Yani çoğu insanın veri ihtiyacı yüksek ve
veri kullanım oranları da artacak. Bahsettiğimiz şey gigabaytlarınız. Türkiye
gibi bir ülkede 10 yaş üzerindeki bireyler için kişi başına düşen veri kullanımı
tahminimce 15-20 GB aralığında olacaktır. Bu, sürecin varacağı noktadır. Bazı
insanlar bu rakamın 10 katına ihtiyaç duyarken, bazı insanlarsa onda birine ihtiyaç duyacaktır. İhtiyacı 1/10 olan
kişilerin karşılarındaki dijital uçurumu aşmaları sağlanmaktadır. Bunun gibi bant genişliğine ihtiyaç duymayan
bireylere uygun fiyattan veriye erişim sağlamak zorundayız. Kablosuz ağın zorluğu budur. Bence başarılı bir
şekilde yatırım yapıyoruz. Şimdi Argela ve yerel teknoloji alanında ULAK gibi yeni nesil 5G teknolojisi içeren yerel
ürünlerle ilerlemeliyiz. Ama sadece yerel müşterilere değil, uluslararası bir müşteriye de bunu sunmalıyız. Argela,
ABD’de Verizon kavramının ispatı niteliğinde kurumlar yapmayı başardı. Bu büyük bir başarıdır. Şimdiyse bu
şekilde gelir elde etme ihtiyacı olan başka çok önemli operatör olan Telefonica ile de çalışıyorlar. Dijital internet
dünyası için ihtiyacı olan kişilere bağlanabilirlik, bant genişliği ve gizliliği maliyeti karşılayacak bir fiyattan sunarken
bunları ihtiyacı olmayan kişilere çok ucuz fiyattan sağlamak bir fırsat olacaktır. Türkiye gibi bir ülkede ödeme gücü
olmayan kullanıcılara uygun fiyatlar sunmak ve yine de veri ihtiyaçlarını karşılayabilmek çok önemli bir mesele.
Ağdan gelir elde etme konusunda benim odaklandığım kısım da bu çerçevede. Örnek verdiğimiz gibi internet her
şeyi kullanıyor. Bununla ilgili olarak karşımızda bir fırsat var.
Hayatımda öğrendiğim derslerden birisi de şu: Hepinizin de bildiği şöyle bir deyim var: “Yaşlı insanlar yeni bir şey
yapamaz.” Bunun bir sebebi var. Konunun yaşla ilgisi yok. Bu böyle; çünkü eski şirketler yeni şeyler yapamaz. Sebep
bu. Eski şirketlere yeni şeyler yaptırmak için yeni bir düşünme biçimi gerekiyor ve bu noktada “dijital ekonomi”,
“internet ekonomisi” veya adına ne derseniz deyin bir paylaşım ekonomisi olacak. Yani insanlar sahip olduklarını
paylaşacaklar. Diyelim ki 20 yıl öncesinde siz de bir araba satın almayı düşünürdünüz. Ama büyük ihtimalle çok
sayıda genç insan asla bir araba alma ihtiyacı duymayacak. Çünkü gençler bir arabaya veya herhangi başka bir
ulaşım aracına olan erişimi paylaşabiliyorlar. Aynı durum eğitim için de, sağlık için de geçerli olacak. Kalifiye olan
doktorlar çok daha fazla hasta ile ilgilenmeliler. Bu ise erişim ve teknolojiyi gerektiriyor. Burada operatörlerin
rolü, bu durumun gerektirdiği yüksek ihtiyaç maliyetlerini karşılayacak bir fiyattan sağlarken aynı zamanda böyle
ihtiyaçları olmayanlara çok uygun fiyatlar sunup yine de gelir elde edebilmek olmalı. Bence bu bizim öncelikli
görevimiz ve operatörler yaptıkları yatırımlar ve sermaye giderleri konusunda bu sebepten ötürü çok dikkatli
olmalılar. Bugün çok verimli bir oturum gerçekleştirdik ve ben genel olarak iyimserim. Maalesef ULAK’ın gelişi
operatörlerin ağ ihtiyacından biraz sonra oldu. Eğer söylemem gerekirse lisans biraz erken bir tarihte, 2015 yılında
verildi. Bunu birkaç yıl ertelemek belki daha iyi olabilirdi. Öyle olsaydı ULAK’ın şimdiye kadar kolaylıkla 10.000 baz
istasyonu olurdu. Şimdi ise gelecek dönemi ve dönüşümü kaçırmamalıyız. Bu sebeple şirketimiz Argela, ULAK
ile çok yakın olarak çalışacak. Argela’nın SSB ve ULAK’a borçlu olduğu çok şey var. İşte bu sebeple onlar hedefe
ulaşabilecek düzeydeler. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
DR. ÖMER FATİH SAYAN (Oturum Başkanı): İkinci konuğumuz Sayın Kaan Terzioğlu. Kendisi 2015 yılından beri
Turkcell’de görev yapmakta. Ama biz çok daha eskiden beri Turkcell Genel Müdürü olarak tanıyoruz. Kaan Bey
1990 yılında profesyonel iş hayatına çok uluslu bir şirketin Türkiye’deki bağımsız denetim uzmanı ve mali müşaviri
olarak başladı. Daha sonra ABD, Belçika ve akabinde aynı şirketin Türkiye ofisinde Başkan Yardımcısı olarak
çalışmaya devam etti. 1999-2012 yılları arasında CISCO SYSTEMS Brüksel Ofisi, daha sonra MI takım lideri, yine aynı
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bölgenin satış direktörü, teknolojik pazarlama organizasyon direktörü ve Ortadoğu Avrupa Başkan yardımcılığı
görevlerini yaptı. 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında da AKBANK, AKSİGORTA, TEKNOSA, İç-Dış Ticaret
ve CarrefourSA’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren de Turkcell’in Genel
Müdürü. Kaan Bey aslında size özellikle sormak istediğim husus, girişimcilik ve internet ekonomisinin neredeyse
alamet-i farikası ve sayısal teknolojiler bir yönüyle yıkıcı teknolojiler, girişimcilik de yıkıcı teknolojilerin özellikle
istihdam üzerindeki uzun vadede ortaya çıkabilecek etkilerin azaltılmasındaki en önemli panzehiri. Çünkü ben
uluslararası GSM toplantılarında da gözlemlediğim kadarıyla sizin yönetiminizde olan Turkcell üç yıl boyunca
farklılaşmayı ve dijital operatör kavramını sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ortaya koyan ve bunu çok
iyi uygulayan bir şirketimiz oldu. Bu noktada bize iletişim sektörünün yenilikçi dönüşümünü ve dijital operatör
kavramı noktasında neler yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?
KAAN TERZİOĞLU (Panelist): Öncelikle Mimar ve Mühendisler Grubu’na, bizi böyle bir zirvede bir araya getirdiği
için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de inovasyonun ihtiyacı olan akıllı insanların bir araya gelip, konuşup,
bilgileri paylaşması. Belki de bu paylaşımlardan da daha motive bir şekilde yeni yatırımlara odaklanmasına, ümit
ediyorum ki ulaşırız. Türkiye’nin en önemli konularından bir tanesi dijital ekonomide lider konuma yükselmek.
Bugün eğer ekonomik sıralamalara bakarsak, Türkiye 16.-17. sıralarda ama dijital dünyanın sıralamasına bakarsak
Türkiye hep ilk onda. Hangi dijital platforma bakarsanız bakın Türk insanının internetle ne kadar yakın, ne kadar
ilgili olduğunu ve ne kadar data üreticisi pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Gerçekten eskiden petrol üreticisi
ülkeler vardı. Bugün data üreticisi ülkeler var. Petrolün nasıl ham madde varili 80 dolarsa ama işlediğiniz zaman
milyarlarca dolarlık değer çıkıyorsa datanın ham hali gigabaytı 2.5 dolar. Ama datayı işlediğiniz zaman, datayı
servislere çevirdiğiniz zaman sosyal medyasından anlık mesajlaşmasından müziğe kadar yeni değerler yarattığınız
zaman trilyon dolarlık ekonomiler ortaya çıkıyor. Bizim aslında son üç buçuk yıllık yolculuğumuz bu düşüncenin, bu
hayalin etrafında oluştu. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterileriyle 32 dakikalık bir ilişkisi var. Ortalama
hepiniz 17 dakika telefon ediyorsunuz, 15 dakikada gelen telefonlara cevap veriyorsunuz. Bu 32 dakikalık ilişki
maalesef son on yılda 15 yılda değer yaratmanın ötesine geçemedi. Büyümeler sınırlı kaldı. Telekom şirketleri,
büyümeyen, biraz sıkıcı görünen şirketler haline geldi. Biz üç buçuk sene önce
dedik ki, yeni bir hayalin peşinde koşalım. Stratejimizin adını 1440 koyduk.
1440 bir gün içindeki dakikaların sayısı. Bu 32 dakikalık ilişkiyi nasıl 1440
Türkiye’nin
dakikaya taşırız? Bunun planlarını yapmaya başladık. Tabii ki bu planların
en önemli
içinde, datayı işlemek var.

konularından
bir tanesi dijital
ekonomide
lider konuma
yükselmek.

Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutmak var. Türk mühendisleri sayesinde bu
datayı işleyerek anlık mesajlaşma platformlarına, müzik platformlarına,
televizyon platformlarına, bulut hizmetlerine, oyunlara ve dijital yayıncılığa,
bütün alanlara insanların gün içerisinde interneti neden kullandıklarına
bakılarak, neden kullanıyorlarsa o alanlara yatırım yaparak yeni bir iş modeli
kurduk. Bugün aşağı yukarı LTE’nin, 4.5G’nin hayatımıza girmesinden iki
buçuk sene sonra bakıyorum bir standart müşterimizin hayatında günde 48
dakika müzik dinlemek var. 16 dakika BİP ile mesajlaşmak var. 58 dakika televizyon seyretmek var. Günde 30
dakika oyun oynamak var. Canlı bir ortamda internet üzerinden sorulara cevap veriyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz,
kazanıyorsunuz. Bu ilişkiyi ne kadar genişletirseniz, ne kadar derinleştirirseniz o kadar fazla değer yaratıyorsunuz.
Gururla şunu söylemek isterim ki, bütün dünyada son iki yılda bu işte aşağı yukarı 4.5G’nin sonrasına baktığımızda
cirosunu % 52 büyüten başka bir operatör yok. Bunun arkasında bizim dijital operatör olma sürecimizin çok net
bir etkisi var. Son on yılda yaşadığımız en yüksek müşteri sadakatini görüyoruz. Çünkü müşterilerimizle sadece
32 dakikalık ilişkimiz yok artık. Müşterilerimizle nerdeyse bütün bu söylediğim şeylerle beraber 250 dakikalara
gelen bir ilişki sahibi olduk. İleride endüstri 4.0 ile beraber yepyeni alanlar karşımıza çıkacak. Araba kullanırken de
yanınızda olacağız. Belki gece yatarken nefes almanızın kalitesini ölçerken yanınızda olacağız. Belki tarım alanında,
sağlık alanında yepyeni uygulamalarla müşterilerimizin yanında olacağız. Ben şuna inanıyorum ki, datayı işleyen,
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datayı koruyarak saklayabilen ülkeler egemenliklerine gerçekten sahip
olan ülkelerdir. Bir güzelliği daha var bu yeni ekonominin: Hiçbir zaman
geç kalamıyorsun. Niye geç kalamıyorsunuz, biliyor musunuz? Bugün
Data bir hazine. O
var olan datanın % 95’i son dört ay içerisinde üretilmiş bir data. Yani
datayı Türkiye’de
bugün kafanıza bir hayal koyup o hayali gerçekleştirmeye çalışırsanız 24
tutmamız, Türkiye’de
ay içerisinde yepyeni bir dünyada olacaksınız. Şöyle bir düşünün, bugün
işlememiz lazım.
hayatınızın vazgeçilmez birçok uygulaması cep telefonu, iPhone da dâhil
yeni akıllı telefonlar, hayatımıza on sene önce girdi. Birçok uygulama
üç sene, dört sene önce yoktu bile. O yüzden biz üç buçuk sene önce
FIZY’yi kurduğumuzda, dediler SPOTIFY ile nasıl başa çıkacaksınız?
Bugün SPOTIFY’dan 4 kat daha büyüğüz Türkiye’de. BİP ile başladık. WhatsApp varken BİP kazanabilir mi dediler.
Bugün Türkiye’de % 30 pazar payına geldik. 30 milyonu aşkın kullanıcımız var ve dünyada pazar payı kazanmaya
başlamış durumdayız.
O yüzden biraz sizinle bu dijital dönüşümün stratejisinde neler yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Yapacak çok şey
var. Data bir hazine. O datayı Türkiye’de tutmamız, Türkiye’de işlememiz lazım. İşleyecek olanlar da sizlersiniz.
Oradan Türkiye’yi dünyada dijital ekonomisinde liderliğe taşıyacak bütün müthiş değerler çıkacak. Benim tanımımla
milli ve yerli olmanın en önemli özelliği şu: Türkiye’de üreten, tüketen, istihdam eden, yatırım yapan, vergi ödeyen,
bu ülkeye katkıda bulunan herkes yerlidir. Gerçekten datamıza sahip çıkma amacına yönelik hareket ediyorsak
bu milli amaca yönelik sahip çıkıyorsak, hepimize teşekkür edilmesi gerekir, diye düşünüyorum. Arkadaşlarımı ve
dostlarımı da o açıdan kutluyorum. Türkiye dünyanın en gelişmiş mobil altyapısına sahip ülkelerden bir tanesi ve
bu bize doğru bir platform veriyor; endüstri 4.0 da başarıya ulaşmak için.
DR. ÖMER FATİH SAYAN (Oturum Başkanı): Kaan Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Biz de Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı olarak özellikle Ar-Ge ve yenilik alanındaki tüm politika ve strateji belgelerimizde girişimcilik ve bu
yenilikçiliğin öne çıkması için politika belgelerimizi, regülasyonlarımızı buna göre düzenliyoruz. Girişimcilik ve
inovasyonun önemli olduğu, dijital hizmetlerin geliştirilmesi ve teşviki de önceliklerimiz içerisinde. Bu noktada
COLMAN, VODAFONE gibi esasında çok uluslu birçok ülkede faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’deki CEO’su. Bu
noktada uluslararası alanda neler yapılıyor? VODAFONE Türkiye olarak bu dönüşümün neresindeyiz? Siz nasıl bir
gelecek görüyorsunuz, diye size sorup, sizi tanıtıp, sözü size vermek istiyorum. Colman Deegan da VODAFONE’daki
kariyerini 98 yılında grup finans biriminde başladı. 2007-2011 arasında grubun tüm dünyadaki Birleşme ve Satın
Almalarından Sorumlu Direktör olarak çalıştı. 2011-2014 arasında VODAFONE Hindistan’da Finanstan Sorumlu
İcra Kurul Başkan Yardımcılığı yaptı. Grubun en büyük şirketlerinden VODAFONE İtalya’nın akabinde Finanstan
Sorumlu İcra Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle de VODAFONE Türkiye
CEO’su olarak görev yapmakta. Çok hızlı bir dönüşümün yer aldığı ülkemizde VODAFONE olarak neler yaptık ve
neler yapacağız?
COLMAN DEEGAN (Panelist): Telekom’daki manzara hiç olmadığı kadar değişiyor. Dijitalleşmek hayatlarımızda
ve iş dünyasında artıyor. Telekom sektörünün rolü de değişiyor. Bu, iş süreçlerimizi, şebekelerimizi işletme ve
inovasyon yapma biçimimizi de etkiliyor. Bu süreçte 20 ülkeden fazla ülkede
faaliyet gösteren dünyada en büyük iletişimi sağlayacaklarından biri olan
VODAFONE olarak oynayacağımız önemli bir rol var. VODAFONE olarak
Türkiye’nin dijital
herkesi daha iyi bir yarın için birbirine bağlamayı amaçlıyoruz. Herkesin her
dönüşümünün
yerde yüksek hızla bağlanabilir olduğu bir GIGABYTE toplumu yaratmayı
geleceği fiber
amaçlıyoruz. Bu amacı geleceğin dijital altyapılarımıza yatırım yaparak bir
harflerle yazılacak.
eve, bir işe, her yere, her zaman güvenilir bağlantı kurmasına imkân veren
kaliteli hizmeti sağlayarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ortaklarımız, sabit
ve fiber mobil ağlara yaptığımız yatırımlar her yerde daha iyi performans
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sağlamamıza imkân veriyor. Hizmetlerimiz insanların yaşam kalitesini geliştirerek topluma kazanç sağlıyor.
Gelecekte müşterilerimize mobil, sabit ve diğer hizmetleri bir araya getiren birleşik bir deneyim sağlayacağımıza
inanıyor ve kendimizi bu sonuca göre konumlandırıyoruz. Global sektör 1.65 trilyon civarında gelir üretiyor.
Türkiye’de sektörümüzün geliri 29.8 milyar lira düzeyinde. Ortalama bir Türk kullanıcısı ayda 453 dakika arama
yapıyor. Bu değer Avrupa’daki en büyük kullanım. Videolar izlemek, internette dolaşmak ve çeşitli uygulamalar
kullanmak için mobil veri hizmetlerine yönelik talep hızla artıyor. Bugün
Türkiye’de cep telefonu cihazlarının % 75’inden fazlasını akıllı telefonlar
oluştururken bu oran 2012 yılında % 13 idi. 2011 ila 2016 yılları arasında
Herkesin her
mobil veri trafiği yılda ortalama % 75 artarken bugün Japonya’da mobil
yerde yüksek hızla
şebekelerdeki toplam trafiğin % 95’ini veri oluşturuyor. Dijital ekonominin
bağlanabilir olduğu
ülkemizdeki değeri artıyor. Bugün aylık mobil geniş bant kullanımı 4.2 GB
ve bu sadece geçen yıla kıyasla % 13 daha fazla. 2020 yılına kadar global
bir GIGABYTE
olarak hayata geçirilmesi beklenen mobil teknolojiden sonraki büyük bir
toplumu yaratmayı
adım olan 5G 1 gbps varan hızlar ile birlikte son derece hızlı reaksiyonla
amaçlıyoruz.
mümkün hale getirecek. Bu aşamada sektörümüzün mobil tarafındaki
gelişmeleri fiberdeki gelişmeler fırsatıyla birleştirmek hayati derece
önemli. Ülkemizdeki fiber ayak izini yaygınlaştırmak sadece sabit pazar
için ve aynı zamanda mobil şebekelerin yeterince veri taşıma kapasitesini
güçlendirmek için gerekli. Türkiye’nin dijital dönüşümünün geleceği fiber harflerle yazılacak. Bu gelişmeler daha
da fazla gelir sağlamak için ciddi fırsatlar sağladığı gibi, yatırımın teknolojideki ilerlemelere ayak uydurmasını
da gerektiriyor. Bu yüzden VODAFONE olarak büyümeyi sağlamak için her zaman işimiz olan bağlanabilirliğe
yatırım yapıyoruz. Sektör olarak bu yeni zihinsel geçişi birlikte yapmamız gerekiyor. İçerik, mesaj ve ses hizmetleri
için internet tabanlı uygulamalar sağlayan operatörlerin sayısı gitgide artıyor. Bunlar bu değişimde katalizör rolü
durumu oynarken geleneksel Telekom hizmetlerinin de payı artıyor.
Aynı zamanda her iki tarafta insanların yaşamına daha geniş ve zengin bir biçimde ticarileşme sağlamak üzere
OTT’lerle yapılacak iş birliklerin de yasal yükümlülüklere sahip olması ve bunları yerine getirmesi gerekiyor. Şu
noktada hem telekom operatörlerin hem de operatörlerin farklı yükümlülükleri bulunuyor. OTT satıcılara ve işini
telekom operatörlerinin şebekeleri üzerine inşa eden diğer internet şirketleri kullandıkları altyapı konusunda daha
fazlasını yapmalı; ancak şu anda eşit bir zeminde oyun oynamıyoruz. Ağ tarifesiyle ve şebekelere adil ve makul
erişim ideallerine destek bekliyoruz. Ama düzenleyiciler yatırımlarla getirdikleri kural ve mevzuatlar ile Telekom
operatörlerinin sırtına asılarak yük bindiriyorlar. Sonuç olarak da OTT’ler dijital devriminin getirdiği gelirlerden
paylarına düşenden daha fazlasına almış oluyorlar. OTT’ler tarafından sağlanan bu hizmetlerin tümü yüksek kaliteli
mobil ve sabit hizmetler ile mümkün hale geliyor. İşte bu yüzden fiber paylaşımının artırılması ve toptan erişimi
teşvik edici, düzenleyici bir yaklaşımın hayata geçirilmesi gerekiyor. Erişim sağlayıcılar olarak da değişim için esas
gerekli olanın altyapı olduğunu unutmamamız gerekiyor. VODAFONE Türkiye olarak yatırımlarımıza artırarak
devam etmeye hazır olduğumuzu her platformda vurguluyoruz. Parlak bir dijital gelecek için önümüzdeki yolun üç
bileşeni var: ilk olarak OTT’lerle sektörümüzdeki nimeti ve külfeti adilce paylaştığımız bir oyun zemini; ikincisi olarak,
başta tesis paylaşımı ve geçiş hakları gibi konularda kolaylık sağlayan ve yatırımlarla destekleyen bir düzenleme
rejimi. Bu vesile ile son dönemde görmeye başladığımız, paylaşımı teşvik eden girişimler için Bakanlığımıza ve
BTK’ya teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da iş ve ortaklık modelini keşfetmeliyiz. Bu konuda özgün olmalı ve
bu ülke için en iyisini ortaya çıkarmalıyız. Gelin, bunun için birlikte çalışalım.
DR. ÖMER FATİH SAYAN (Oturum Başkanı): Değerli COLMAN’a teşekkür etmek istiyorum. Özellikle OTT’lere ve
önümüzdeki süreçte bunların operatörler üzerine nasıl yük olduğu konusunda çağrı yaptı. Esasen bu çağrıyı biz
gerek operatörlerimiz gerek kamuyla hep birlikte yapıyoruz. OTT’ler ciddi anlamda gerek vergisel gerek yenilikçilik
konusunda yani şebekeleri sonuna kadar kullanıyor, hiç bir yatırım yapmıyor. Gerek güvenlik ihtiyaçları gerek
yatırım noktasında bütün datamızı alıp götürmek istedikleri yere götürüyorlar. Bu konuda ilk olarak bizim kullanıcı
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konusunda da bilinçli olmamız gerekiyor. Bizim OTT’lerle ilgili olarak son zamanlarda operatörlerimizin öncülüğünü
yaptığı birçok programımız var. Öncelikle biz bunu kullanıcı bilinciyle de devam ettiriyor olmamız lazım. Bunun
yanı sıra Türkiye’de yatırım yapanla yapmayanı, Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayanla sağlamayanı, Türkiye’nin
verisini Türkiye’de tutanla tutmayanı ayrıştırılması noktasında çalışmalarımız
devam ediyor. Bizim amacımız, ülkemiz insanının en ilerici, en yenilikçi
teknolojiyi kullanabilmesidir. Bizim yerli, milli muadili olan ürünlerimizle ilgili
Bizim amacımız,
olmak üzere operatörlerimiz birçok çalışmalar yapıyor.

ülkemiz insanının
en ilerici, en
yenilikçi teknolojiyi
kullanabilmesidir.

Bunları öncelik verecek şekilde bize hiçbir faydası olmayan bir adım
ötesinde bizim verilerimizi alıp götürüp hangi amaçlarla kullanıldığını
bile bilmediğimiz uygulamalar noktasında çalışıyoruz. Biraz önce gene
değerli CEO’larımızın da bahsettiği ortak paylaşım noktasında pilot
uygulamalarımız var. Bu ortak uygulamaların gerek sabitte gerek mobilde
en iyi şekilde yapılabilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim
kaynaklar açısından petrolümüz yok, verimiz var. Ancak yüzde yüz pazar durumunda bulunduğumuz, market
olarak göründüğümüz bu sektörde yerli ve milli uygulamalarla belirli oranlar kurduk. Bu oranlara ulaşabilmek
için üç operatörlerimizle birlikte çalışacağız. Buraya gelmeden önce ben değerli CEO’larımızla farklı bir toplantı
yaptım. Bizim yaptığımız yatırımların nasıl ortak olabileceği, paranın nasıl Türkiye’de kalabileceği ve yenilikçiliğe
nasıl destek verebileceğimiz birçok model üzerinde konuştuk.

İnşallah önümüzdeki günlerde bunları birer birer anons edeceğiz. Şimdi iki kısa tur yaparak esas paralelliğimizi
noktalamak istiyorum. Biraz geç başladık, çok da uzatmayacağız ama. Benim bildiğim WhatsApp vesaire yokken
Türk Telekom’un WIROFON vardı. Son zamanlarda özellikle TAMBU, ELEQ gibi uygulamaları Türk Telekom yapıyor.
Gene Turkcell’den, BİP’inden HADİ’sine birçok platformu üretmiş durumda, VODAFONE da öyle. Bu yenilikte, bu
dijital transformasyonda bizim operatörlerimiz neler yapıyor ve şöyle bir iki dakikada en azından örnekleyecek
şekilde ele alırsak; akabinde bir soru daha sorup panelimizi bitirmek istiyorum. İkişer dakikayı geçmeyecek şekilde
tüm panelistlerimize süre verelim. Buyurun, Paul Bey.
PAUL DOANY (Panelist): Klavye, kullanıcıları için çok önemli bir arayüz. Biz inanıyoruz ki klavye arayüzü
kullanıcıların kendileri tarafından tasarlandığında güven duyacakları bir platform olacak. Önümüzdeki birkaç hafta
içinde kullanıcıların tercihlerini yansıtacak sonuçların sunulduğunu göreceksiniz. Eğer kullanıcı mesajlaşma ağırlıklı
kullanım yapıyorsa, yerel arama sonuçlarını, kullanıcı tarafından oluşturulmuş e-ticaret arayüzlerini açacak. İlginç
bir başka noktaysa şu: Bu sunum yapılır yapılmaz örneğin arama motorları (kişiselleştirilmiş) arama sonuçları
sunmaya başlayacaktır. Google, Amazon ve diğerlerinin yaptığı gibi. Yerelde güçlüyüz, yeterli kaynağa sahibiz. Bu
durumda ürünümüzü alıp diğer pazarlara gidebilir ve oradakilerin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir hale getirebiliriz.
Ayrıca örnek olarak bizim mesajlaşma uygulamamızdan daha iyi bir uygulama ile ortaklık kurabiliriz. Çünkü açık
konuşmak gerekirse biz Wirofon’a yatırım yapmadık. Çünkü Wirofon eski bir üründü. O dönemde sabit telefonda
VOIP (internet protokolü üzerinden ses) dönemiydi. Türkiye’de yasal iletişim haklarına saygı gösteren tek VOIP
hizmetini şirketimiz sağlamıştır. Bu hakları korumak bizim için esas olmuştur. Tüm uluslararası şirketler gibi yan
geçitler sağladık. Yasal yükümlülükler de güvenlik amaçlıdır. Örneğin Körfez ülkelerinde şüpheli buldukları herkesin
sesini bloke ediyorlar. Çünkü güvenlik için esas olan iletişim hakkına saygı duymuyorlar. Bu bizim özellikle tavsiye
ettiğimiz bir alan.
Ama kullanıcının yararı için en azından bir tane klavye örneğinden bahsettim. Çünkü birkaç ay önce Google,
G-board adlı klavyesini tanıttı. Tabii ki Google ile rekabet edemeyiz. Onların kaynaklarının çok geniş olduğunun
farkındayız. Bizim yapmaya çalıştığımız bir sonraki dönüşümü tahmin etmek. Bence bu dönüşüm çok anlamlı
olacak. Zamanımız kısıtlı olduğu için, uygulamamızın anlatamayacağım başka özellikleri de var. Ama özellikle
güvenlik kısmına dikkatinizi çekmek isterim. Çok teşekkürler.
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KAAN TERZİOĞLU (Panelist): Biraz önce de ifade ettim. Üç buçuk yıldır gerçekten de odaklandığımız konu bu.
Hiç unutmuyorum; 5 Nisan 2015’ti, beşinci gündü Genel Müdür olarak, telefonum garip bir sesle çalmaya başladı.
Hayatımdaki ilk WhatsApp aramasını aldım. Çok da sevinmedim. Çünkü anlık mesajlaşma uygulamalarıyla beraber
zaten işimiz SMS. Ciddi anlamda müşteriye daha iyi bir hizmet sunulduğu için ortadan kalktı. Ses hizmetinde
de böyle bir yeni tarz ürün benim için hakikaten gözlerimin fal taşı şeklinde açılmasına sebep oldu. O gün biz
ne mesajlaşmayı ne konuşmayı ne de herhangi bir video, görüntülü, sesli iletişimi başkasına bırakmayacağız,
müşterimize en iyi hizmeti biz sağlayacağız diye karar aldık. BİP ile o yüzden yola çıktık. Bugün baktığımda da ne
kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. Anlık mesajlaşma programları bizim ana işimiz. Bundan vazgeçmemiz
mümkün değil; müşterimize bu alanda en iyi ve en güvenli hizmeti vermemiz lazım. Bunu daha sonra müzik
alanında, televizyon alanında ve özellikle dergi ve gazete yayınların dağıtımı alanlarında uygulamaları devam
ettirdik. Daha sonra Türkiye’nin arama motoru Yaani’yi geliştirdik. Burada da amacımız gerçekten de Türkçeyi
anlayan, Türkçe’nin her türlü özelliğini bir anlamda algoritmalarını da kullanabilen bir kabiliyet yaratmaktı. O
alanda da çok memnunum aldığımız sonuçlardan. Hakikaten Türk insanı, Türkiye’de üretilen uygulamalara karşı çok
hassas ve kullanıyor. Şu anda arama motoru pazarında % 8’e gelen bir pazar payımız var. Keza BULUT uygulaması
da aynı şekilde.
Benim görüşüm bu gibi uygulamalar hakikaten Türkiye için büyük değerler. Bu uygulamaların uluslararası pazarda
önemli bir pazarı olduğunu görüyorum. Şu an belki otuza yakın operatörle dijital servislerimizin bu ülkelerde de
hayata geçmesi üzerine konuşuyor, pazarlıklar yapıyoruz. Hatta bir tanesini de geçirdik bile: Moldava’da bir BİP
ve FIZY uygulamalarımız şu anda MOLDCELL tarafından müşterilere hizmet olarak sunuluyor. O yüzden bu alan
kafamızda yer etmiş ve birinci öncelikli olan alanlardan bir tanesi. Dinleyicilere şunu söylemek istiyorum: Nerede
bir ürün “ben bedavayım” diyorsa orada ürün sizsiniz! Hiçbir şey bedava değil! Sizin bilginiz orada ürün ve siz
bilginizle bir başkasına büyük bir değer transfer ediyorsunuz. Bunu milyonlarca insanın yaptığını düşündüğünüzde
de aslında Türkiye’nin değerlerini bir anlamda heba ediyoruz. Bunu unutmamamız lazım.
COLMAN DEEGAN (Panelist): Türkiye’ye geldiğimden beri gördüğüm en gurur verici şey İstanbul Teknik
Üniversitesi ile iş birliği içinde Maslak kampüsünde kurduğumuz “Gelecek Laboratuvarı” oldu. Kurduğumuz bu
yapının temel amaçlarından birisi, ticari işletmelerin gelişmesi için nesneler interneti ve dar bantlı nesnelerin
interneti konusunda çözümler ortaya koymak iken diğer bir amacımız, kurumsal şirketlerin karşılaştıkları
sorunlara çözüm üretmektir. Bu proje kapsamında şirketlere sunulan çözümlerin bir kısmı Vodafone’un kendi
mutfağında geliştirilirken büyük kısmı ise iş ortaklarımız tarafından geliştirilmektedir. Türkiye’de çok sayıda firma
ile iş ortaklığımız olduğunu vurgulamak isterim. Buradaki meslektaşlarıma da katılıyorum. Türkiye’de yazılım
geliştiriciliği ve internet girişimciliği alanında çok büyük ve zengin bir kaynak var. Geldiğimiz noktada güvenlik,
atık yönetimi, otopark çözümleri, aydınlatma yönetimi ve enerji yönetimi gibi çok farklı alanda geliştirdiğimiz 34
çözüm bulunmakta. Bunlar müşterilerimizin maliyet yönetimi ve gelir elde etme konularında gerçekten yaşadığı
sorunlar. İş ortaklarımızla birlikte açık temelli bir platformda çalışıyoruz. Bu da sorunların ölçeklendirilmesini çok
kolay hale getiriyor. Geçmişte yaşadığımız en büyük sıkıntımız, var olan sorunlara çözüm üretmek konusunda
tek başımıza oluşumuzdu. Şimdi ise iş ortaklarımızla beraber geliştirdiğimiz çözümlerden çok memnunuz. Bu
işbirliğini daha da büyütmek amacındayız. Umarım, gelip bu çalışmaları yerinde görürsünüz. Bir Telekomünikasyon
tedarikçisi olarak bizim dünya genelinde sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi ile Türkiye’deki yerel iş ortaklarımızın
yardımlarıyla ortaya çıkardığımız uyumlu bir işbirliği söz konusu. Bu vesile ile herkesi İTÜ Maslak kampüsündeki
“Gelecek Laboratuvarı”mıza davet ediyorum.
DR. ÖMER FATİH SAYAN (Oturum Başkanı): Bakanlık ve BTK olarak bildiğiniz gibi 4.5G ile ilgili dönüşüm kullanıcı
sayısı bazında da baz istasyonların dönüşümünde de % 70’leri bulduğumuz 5G var. 5G ile ilgili çalışmalara başladık.
Gerek 5G Vadisi gerek 5G ile ilgili oluşturulan 5G Türkiye Forumu ile önümüzdeki süreçteki iletişim teknolojisinin
altyapısını ve bunun yerli ve milli imkânlarla olabilmesinin önünü açacak tüm önemli çalışmalar yapılmakta. Gerek
değerli operatörlerimiz gerek salondaki pek çok paydaşımız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bir önemli husus
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da yine bu dönüşüm noktasında siber güvenlik ve siber güvenliğe operatörlerimizin katkısı bildiğiniz gibi. Siber
güvenlik dediğimiz zaman internet iletişim altyapısı ve burada gördüğünüz Sayın CEO’larımızın yönettiği şirketler
üzerinden geçen trafik ve bu trafiğe yönelik saldırılardan bahsediyoruz. Bu noktada önümüzdeki süreçte özellikle
siber güvenlik alanında burada şirketlerimizin yaptığı yatırımlar ile bunların yerli ve milli imkânlarla yapılması
noktasında da çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada son soru olarak üç CEO’muza gelecek.
Bildiğiniz gibi Ağustos ayında ekonomimize yönelik birçok spekülatif hareket yapıldı ve bunlar zamanında alınan
önlemlerle elhamdülillah şu anda gayet iyi şekilde gidiyor. Bu önlemler kapsamında da Sayın Maliye Bakanımız
bir çağrı yaptı şirketlere; enflasyonla topyekûn mücadele programını açıkladı. Bu noktada üç değerli CEO’muz
da ve üç değerli şirketimiz de “topyekûn mücadelede biz de varız, bu noktada biz de hem üstümüze düşen
görevi yapmaya hazırız, hem de bir an önce bunları yapıyoruz”, dediler. Bu noktayı da sorarak esasında paneli
sonlandırmak istiyorum. Neler yaptık, nasıl devam ediyor?
PAUL DOANY (Panelist): Bence bu konuyu iki yönden ele almalıyız. İlk olarak yüksek enflasyon herkes için
çok tehlikeli ve ekonominin karşı karşıya kaldığı bu tehlikeyi ve herkese yansıyan bu maliyeti en aza indirmek
için herkes yapabileceği katkının en yükseğini sağlamalı. Ortak bir fedakârlık gerekli. İkinci olarak ülke pazarının
yerelliği konusunda geleceğe yatırım yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde uluslararası bir pazara sahip olabiliriz.
Ülke içinde kullandığımız bir ürünü alarak Ulak firmasıyla veya kendi kendimize uluslararası pazara açılacağız.
Bu bize otomatik olarak gelir artışı ve bu ürün için çalışan insanlara daha fazla ödeme yapma imkânı sağlayacak.
Bence bu sadece yerel ekonomi açısından değil, ayrıca gelir elde etme konusunda da önemli bir alan. Her ne kadar
içinde bulunduğumuz zaman yatırım yapmak için en zor zaman olsa da yatırım yapmayı destekliyorum. Ayrıca
şimdi yatırım yapmazsak, ne zaman yapacağız? Yatırım yapmama konusunda her zaman bir mazeret vardır. Yani
iş, baskı unsuru söz konusu. Birincisi fiyatları düşürmek ve ikincisi yatırım yapmaya devam etmek.
KAAN TERZİOĞLU (Panelist): Öncelikle gerçekten de son dönemde ekonomimizin karşılaştığı saldırı dünyada
örneği az görülen türden oldu. Şüphe yok ki bütün dünyada gelişmeler var. Amerika’da faiz oranları 350 baz
puan yükseldi. Petrol fiyatlarımız ikiye katlandı. Tabii ki bunun Türkiye’de yansımaları oldu ve olacak da. Ama
Türkiye ekonomisi çok güçlü bir ekonomi. Türkiye’de küçük bir orta ölçekli işletmelerin ağırlıklı olduğu kuvvetli bir
endüstriyel alan var. Ben Türkiye’nin bu süreçte zorluklar yaşayacağına ama bundan daha da kazanarak çıkacağına
inanıyorum. Bu yolda da her açıdan tabii ki destek olmamız lazım. Biliyorsunuz ekonomide iki tane önemli çizgi
vardır. Biri talep çizgisi, biri arz çizgisi. Enflasyonla mücadele içinde temelde iki yol vardır.
Biri talebi kısmak, ikincisi arzı artırmak. Biz Turkcell olarak arzı arttırma yoluna girdik ve bütün müşterilerimizin
kotalarını ikiye katlama kararı aldık. 2 GB olanın 4, 4 olanın 8, 10 olanın 20 GB var. Bu uygulamamızı da sene
sonuna kadar devam ettireceğiz. Amacımız arzı artırarak bir anlamda belki bu süreç içerisinde zorluklar çeken,
belki yeni işini arama sürecinde olan, belki yeni bir yetkinlik konusunda kendisini eğitme ihtiyacında olan insanların
doya doya internetle bu kaynaklara erişimi desteklemek olacak. Öyle zannediyorum ki bu süreç içerisinde birlikte
olmak çok önemli ve bizim sektörümüz biliyorsunuz en az katkı yapan sektördür. Eğer sektörel incelemelere
bakarsanız enflasyon içerisinde ortalamanın üçte biri kadar sektörel enflasyonumuz var. Bu da herhalde sizin
regülasyon anlamında ne kadar doğru şeyler yaptığınızı da gösteriyor ama şunu da söylemem lazım bazen
hissedarlarımız bakıyor bize diyor ki bak son üç yıl içerisinde 2 milyar dolar harcadınız Specturum’a, 3.5 milyar
dolar harcadınız altyapıya. Toplam olarak 5.5 milyar dolar. Hisse değerimiz ise 4 milyar dolar. Hissedarlarımıza da
tabi sorumluluklarımız var. Bunu dengeleyeceğiz. Birlikte olacağız. Elimizden gelen desteği de vermeye, çalışmaya
devam edeceğiz.
COLMAN DEEGAN (Panelist): Diğer meslektaşlarımın söylediklerine ekleme yapmak gerçekten zor olacak.
Ancak Türkiye’ye dışarıdan gelip yaşamaya başlamış ve bu ülkeyi çok sevmiş birisi olarak şunları söyleyebilirim:
Hükümetin ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkilerini en aza indirgemek amacıyla ortaya koyduğu politika

63

ve hayata geçirdiği eylemler beni çok etkiledi. An itibariyle Türk Lirasının diğer para birimleri karşısında yeniden
değer kazandığını ve kurun dengelendiğini görebiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok faydalı; çünkü bulunduğumuz
sektör itibariyle yaptığımız yatırımlar kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olmak zorunda. Kaan Bey Spectrum’dan
söz etti. Spectrum hem uzun vadeli hem de geniş çaplı bir yatırım. Yatırımcıların yatırımlarına devam edebilmesi
için ekonomik ortamın güven veriyor olması çok ama çok önemli.
Bizim de yatırımlarımıza devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Türkiye piyasasındaki yatırımlarımızı kesinlikle
yavaşlatmayacağız. Çünkü piyasa güvenimiz tam. Türkiye güçlü ve enerjik bir telekom ve dijital pazarına sahip
olmaya devam edecek. Müşteriler açısından bakılacak olursa, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu sebeplerle
hükümetin attığı adımları destekliyoruz. Yıl sonuna kadar Vodafone’a yeni gelecek olan müşterilerimize seçili
tarifeler üzerinden % 10 indirim sağlayacağız. Kullanım oranını dengelemeyi umuyoruz.
Kullanım oranı artmaya devam ediyor. Bizim sektörümüz devlet maliyesine de önemli bir katkı sağlamakta.
Bildiğim kadarıyla sektörün GSYH’ye olan katkısı % 1’e yaklaşırken, vergilere olan katkımız % 4 civarında. Bu
panelin katılımcıları olarak hâlihazırda büyük bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz bu zor dönemden
en kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum. Hükümetin aldığı kararların şimdiden meyvelerini vermeye başladığını
görüyorum. Ayrıca yatırımlara devam etmek ve var olan güveni korumak çok önemli. Biz hissedarlarımıza bunu
söylüyoruz. Göreceksiniz, bunun ödülünü alacaksınız.
DR. ÖMER FATİH SAYAN (Oturum Başkanı): Colman’a teşekkür etmek istiyorum. Esasında üç CEO’muz
huzurunda tüm şirketlerimizi tebrik etmek istiyorum. Bu topyekûn mücadele ile ilgili kampanya başlatıldığı zaman
üç operatörümüz de bu sene sonuna kadar abonelere hiçbir şekilde zam yapmama kararını aldılar, uyguluyorlar
ve bunun üzerine iki operatörümüz yeni abone olacaklara da sene sonuna kadar kullanımlarda % 10 indirimi
direkt uygularken, Turkcell bu noktada kotaları iki katına çıkararak gene aynı şekilde indirim yapmış oldu. Bunları
yaparken tabii ki bu kur baskısı altında da yatırımların artarak devam etmesi önemliydi ve yatırımlar hiçbir taviz
verilmeden sonuna kadar yapılmaya devam ediliyor. Ben kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.
Değerli dinleyiciler, internet ve teknoloji ülkemiz ve temsil ettiği medeniyet dairesi için karşımızda en önemli
fırsatlardan bir tanesi olarak durmaktadır. Bizim millet olarak bu fırsatı kaçırma gibi bir lüksümüz yok. Biz bu sefer
trene en ön sırada binip hatta bu işin öncüsü olacak, birçok yenilikçi ürünü biz oluşturacağız ve piyasalara sunacağız.
Bu düşüncelerle ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunu en önemli katkı veren değerli iletişim sektörünün CEO’ları
konuşmalarında belirttiler. Hepimizin yakından takip ettiği gibi bu kıymetli işletmecilerimiz verinin, günümüz
dünyasının petrolü olduğu bilinciyle hareket ediyor.
Dijital hizmetler başta olmak üzere yerli ve milli teknolojilere de katkılarını sunarak Türkiye’nin verisinin Türkiye’de
kalması yönünde bir hareket söz konusu. Biz de bu yolculuk ve çalışmalarında onlara yardım etmek ve onlarla
birlikte hareket etmek o politikayı belirlemek konusunda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Bu kapsamda öncelikle
Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin ve tüm dünyanın dijital dönüşümüne katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyorum. Mimar ve Mühendisler Grubu’na, böyle bir paneli düzenlediği ve bizleri burada sizlerle buluşturduğu
için, sizler de bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederek, saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın…
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DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ
SSB BAŞKAN YARDIMCISI

DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ
SSB BAŞKAN YARDIMCISI
SAVUNMA VE HAVACILIKTA PARADİGMA
DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİLER

DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Oturum Başkanı): MMG’nin
düzenlediği 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi, Savunma ve Havacılık Oturumu’na hoş geldiniz. Bugün burada
panelist arkadaşlarımla birlikte savunma sanayinin nereye geldiğini ve daha da önemlisi savunma sanayisi ve
havacılıkta paradigma değiştiren teknolojiler konusunda biraz beyin simülasyonu yapmayı amaçlıyoruz. Bugün
savunma ve havacılıkta paradigma değiştiren teknolojilerden bahsediyoruz. Bu ne olabilir? Nasıl bağımsız
olabiliriz? Savunmada çok güzel işler yapıyoruz ama, Paradigma değiştiren teknolojilerdeki bağımsızlığımız hala
%30-%35 oranında devam etmektedir. Peki, bunu nasıl yüzde yüze veya kritik olarak bağlı olmadığınız, sadece
genel anlamda dışarıdan aldığımız ürünlere getirebiliriz? İşte bugün panelistlerimizle birlikte bunu tartışacağız.
Bunun yolu da motorlardan geçiyor özetle. Turbo motorlardan geçiyor. Uçağımızı yapmayı düşünüyoruz. Eğer
uçağımızın motorunu da biz yapmazsak bağımlılığımız devam edecek. Bunun için de gayet iyi yol aldık. MMG
yönetimi ile birlikte bu paneli özel bir şekilde kurguladık. Genel savunma sanayinin konuşulduğu, ne kadar üstün
işler yaptığımızı anlatan bir panelden ziyade oldukça spesifik olan motor teknolojilerini ve bunların bağlı olduğu
teknolojileri konuşalım istiyorum. Ben girişte hemen Savunma Sanayi Başkanlığı’mızda yürüttüğümüz ortasında
özgün turbo şaft motorun gözüktüğü ve çevresinde de bezenmiş programları gösteriyorum size. Burada şunu
vurgulamak istiyoruz:
Motor, uçak ve helikopter sistemlerinin alt sistemidir. Ancak bu motoru
sadece tornada işleyerek ve dökümle dökerek yapamıyorsunuz; çünkü o
kadar kritik malzemeler var ki en alt bileşenlerine, moleküllerine inmeniz
gerekiyor. Burada kısaca sayarsak lazer ile katmanlı imalat teknolojileri
artık geleceğin teknolojileri, bunu başkanlığımız bünyesinde çalışıyoruz
ve burada bulunan panelist hazirunun da katkılarıyla, onlar da yüklenici
olarak bu projelerimizde rol alıyorlar. Nikel, süper alaşım malzeme ve
üretim süreçleri. Bunlar çok ileri tekniklerle üretilen malzemeler, ki
panelistlerimiz bahsedecekler. Nikel, metal toz ve yine üç boyutlu metal
baskı kullandığımız malzemelerden.

Savunmada çok güzel
işler yapıyoruz ama,
Paradigma değiştiren
teknolojilerdeki
bağımsızlığımız hala
%30-%35 oranında
devam etmektedir.

Biz arkadaşlarımızla belli bir noktada süreci geliştirdik ama bu kez de o süreçte kullanacağımız malzemeyi
alamamaya başladık. O zaman malzemesini de yapacağız diye karar verdik ve projeyi başlattık. Titanyum,
nikel ve süper alaşımlı dövme teknolojileri, elektron ışınlarıyla katmanlı imalat teknolojilerini yapmaya başladık.
Yani baktığınızda turbo motorun özgün olarak millilik, yerlilik oranı %95’in üzerinde. Belki daha da yüksek bir
oranda yapabileceğimiz bütün teknolojileri burada sıralıyoruz. Ben panele başlamadan müsteşarlığımız veya
başkanlığımız bünyesinde motor ve güç aktarma sistemleri dairemizde yürüttüğümüz bu projenin genel olarak
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da bu sanayi ekosisteminin önemine vurgu yapmak istiyorum. Ar-Ge
dediğimiz yani bilim için bilim diyelim ona, belli bir noktaya kadar sizi
övgüye mazhar kılıyor ama esas olarak, üretim yaptığınızda, ekonomi
Uçağımızı yapmayı
oluşturduğunuzda, ses oluşturduğunuzda, biz burada varız, diyebilirsiniz.
düşünüyoruz. Eğer
Havacılık teknolojileri, uzay teknolojileri diyoruz ve bunların platformları
uçağımızın motorunu
yani uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydular, uzay teknolojileri
da biz yapmazsak
hemen aklımıza geliyor. Bunun merkezi TUSAŞ, Ankara’da. Onun hemen
bağımlılığımız devam
yanında HAB adını verdiğimiz bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
edecek.
kurduk. Bunun içinde de TeknoHAB adını verdiğimiz yeni bir teknoloji
geliştirme bölgesi yeni bir Teknokent kuruyoruz. Bunun da konsepti
İmalat Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi. TEİ ve ASELSAN olarak
Eklemeli veya Katmanlı İmalat Teknolojileri Araştırma Merkezi’ni Gazi
Üniversitesi ile birlikte kuracağız. Bunun yanında yine imalat teknolojilerine yönelik katılımcıları orada bekliyoruz.
Tabii sadece motoru yaptığınız teknolojiler yetmiyor; bunun yanında uçağı yaptığınız teknolojiler de önemli.
Bunun için malzemeler üzerine, müsteşarlığımızda çok agresif bir yol haritası çalışması başlattık. Kompozit
malzemeler, katmanlı imalat teknolojileri ve nadir toprak elementleri üzerine ki bugün sabah oturumda da
katılımcılar bahsettiler. Bunlar çok önemli unsurlar çünkü nikel alaşım diyorsunuz, falanca malzeme diyorsunuz,
bunu işte çeliğe şu kadar katarsan şu kadar güçlü bir malzeme yaparsın diyorsunuz. Nikeli nerden bulacaksın?
Eğer nikele de bağımlıysan o alaşımı da kendin yapmalısın. Onun için bu
büyük bir resim ve bu puzzle’ı da hep beraber çözeceğiz. Ben lafı daha fazla
uzatmadan yavaş yavaş panelistlerime dönmek istiyorum. Bugün burada
TEİ ve ASELSAN
paradigma değiştiren teknolojiler ve özellikle de turbo motor teknolojilerde
olarak Eklemeli
birinci panelistimiz Prof. Dr. Mahmut Akşit. Mahmut Akşit, Boğaziçi
veya Katmanlı
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Rensselaer Politeknik Enstitüsü
İmalat Teknolojileri
Amerika’da master ve doktora derecelerini tamamladı. Orada General
Araştırma
Elektrik Ar-Ge Merkezinde 10 yıla aşkın ileri yöneticilik pozisyonları da ifa
ettikten sonra Türkiye’ye dönüp öğretim üyesi olarak akademik hayatına
Merkezi’ni Gazi
başladı. O bunun yanında TEİ’ye gelmeden evvel Türkiye’nin çok kritik olan
Üniversitesi ile
Milli Rüzgâr Türbini Geliştirilmesi Projesi gibi bir projesinde de önemli bir
birlikte kuracağız.
rol aldı. Bunun yanında Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Uluslararası Gaz Tribünü Enstitüsü ve Isı Transferi
Teknik Komisyonu üyeliğini de yürütmektedir. 2013’ün sonu 2014’ün başı
diyelim, 2014’ten itibaren TEİ Genel Müdürlüğü görevine gelen Mahmut Akşit’in turbo motorlar konusunda çok
derin araştırmaları ve 30 yıla yaklaşan bir tecrübesi, 60’ın üzerinde 16 değişik ülkede lisanslanmış patentleri ve
birçok makalesi, NASA ve NATO nezdinde teknik raporları bulunmaktadır.
Ben Mahmut Bey’i kısaca tanıttıktan sonra zaten yansıda gösterdiğim turboşaft motorun geliştirilmesi görevi
kendilerine tevdi edilmiş durumda. Burada özellikle TEİ bildiğiniz gibi bir parça üreticisi firma iken, bu turboşaft
motor projesi ile birlikte artık motor sistemi üreticisi ve motorun entegrasyonu yüklenicisi haline geldi. Bunun
için TEİ’de nasıl bir organizasyon değişikliği öngördünüz ve bu yaptığınız faaliyetlerdeki projelerimizle birlikte
bahsettiğimiz yerlileşmeye yönelik bakış açınız nedir?
PROF. DR. MAHMUT AKŞİT (Panelist): Teşekkür ediyorum. TEİ 1985 yılında kurulmuş fabrikamız. Daha önce sizin
de belirttiğiniz gibi parça imalatı, modül imalatı, ağırlıklı motor montaj bakımı da yapılmış. Fakat tasarım işinde
biraz geri kalınmış. Son yıllarda Savunma Sanayi Başkanlığımızın da ciddi desteklerini özellikle belirtmek istiyorum;
çünkü bu projeler devasa rakamlı bütçelerle, yüz milyonlarca dolarlık bütçelerle oluyor. Son 4,5 yıldır ben görevde
bulunuyorum. Geldiğim sırada 100-120 kişilik bir tasarım mühendisliği grubumuz vardı. Bunlar ufak tefek değişik
projelerde çalışıyorlardı. Uluslararası A400M Kargo Uçağı projesinin motoruyla küçük bir ortaklığımız vardı.
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Orada bazı parçaları tasarlayıp geliştirmişler. Ayrıca işi öğrenmeye başlamak
adına TJ90 diye mini bir jet projemiz vardı. Onu yapmışlar; yani küçük bir
mühendislik organizasyonumuz vardı. Ciddi bir kısmı da pistonlu motorlar
Turboşaft
çalışıyordu. Çünkü İHA’larla ilgili çalışmalar Türkiye’de Başkanlığımızın
motorumuzu
ittirmesiyle bayağı hızlanmıştı. Jet motorları daha emekleme aşamasındaydı.
geliştirirken %45
Paradigma değişikliğinden bahsetmek için birden çok projeyi az adamla
oranında katmanlı
yapmak için çareler bulmamız gerekiyordu. Örnek vermek istersek büyük
imalat kullandık.
üreticilerinden birisi olan General Electric’te uçak motoru için on bine yakın
mühendis sadece tasarım geliştirme işinde çalışıyordu. Bizde ise 120 kişi var.
%45 gibi çok
Birden çok ihtiyaç ve proje var. Bir yandan devasa bir proje olarak turboşaft
ciddi bir rakamı
geliyor. Tabii bu organizasyonu her proje bir müdürlük, her müdürlüğün
General Electric’le
altında da o işi projeyi yürütecek mühendislik ekibi şeklinde yapmak mümkün
paylaştığımızda,
değil. Güzel bir örnek vereyim. Göreve geldiğimde birkaç ay sonra hızlı giden
önce şaşırıp
İHA’larla ilgili bir motor projesinde tasarım hızlıca bitirildi; imalata geçilecek
inanmadılar.
ve teknik ressam gerekiyor. İlgili birimin başındaki genel müdür arkadaş geldi.
Acele olarak benden iki tane teknik ressam istiyor. Niye, dedim. Tasarımları
bitti, hızlı bir şekilde imalata alacağız dedi. Güzel, dedim. Falanca projede iki
tane teknik ressamımız var, dedi. Git onları al, dedim. O da dedi ki, bu iki kişi o
projenin teknik ressamı. Ben dedim ki, o projenin teknik ressamı ayrı, senin projenin teknik ressamı ayrı olursa bu
organizasyonu yapamayız. Ayrıca bir teknik ressam bir projede kaç ay çalışır ki? Tasarım bittikten sonra resimleri
oluşturmak için birkaç ay. Ondan sonra oturur internette müzik dinler bu adam. Daha da kötüsü yanındaki adamla
konuşur. Maç muhabbeti yapar, onu da çalıştırmaz yani. Ben direkt söyleyemem dedi, ben söylerim dedim. Açtım
müdüre, “sendeki şu iki teknik ressam şu projede görevli” dedim ve kapattım. Hiçbir şey diyemediler tabii. Her
müdürlük kendi krallığı, kendi organizasyonudur. Tabii ki büyük işlerde, büyük organizasyonlarda bunu yapmam.
TEİ şu anda yapıyor zaten. Milli Muharebe Uçağı için komple bir genel müdürlük yardımcılığı var.
Biz de turboşaft için oluşturduk. Çünkü artık mühendislik sayımız 500’leri falan buldu, geçiyor. Belli bir yük ama
küçükken böyle çözümler bulmanız gerekiyor. Bir de şu kavga oluyor tabii, örnek olsun diye söylüyorum, salondaki
sanayicilerimize. Kompleks bir yapının tasarımını yaparken yapısal analizciye, termal analizciye, akışkancıya,
motor dinamikçiye, elektronikçiye ihtiyaç var. Tabii ekip de küçük olduğu için bir tane termalciniz var mesela.
Her müdür diyor ki, efendim benim projem çok önemli, aksayacak, en iyi termalci benim ekibimde olsun. Hepsi
önemli. Birisini ötekine feda edemeyiz ki! Hepsini düşünmemiz lazım. Böyle olunca ben bütün organizasyonu
darmadağın ettim. Bütün organizasyonlar iptal, dedim. Matris organizasyonuna geçiyoruz. Bütün yapısalcılar bir
grup, bütün termalciler bir grup, rota dinamikçiler bir grup olacak. Zaten beşer onar kişi var hepsinde. Bunların
içinde de en iyi bileni başlarına koydum. Buradaki ekipteki bütün arkadaşlar bütün projelere dağılacak, başta en
iyi bilen arkadaş da hepsini yönetecek, hepsini görecek. Her bir projedeki zorlukları çözüp, içlerinde parlak bir
çözüm bulduklarında akşamki toplantılarında ya da ertesi gün sabahları yaptıkları toplantıda herkesle paylaşacak.
Hem bilgiyi dağıtacaklar, hem de en tecrübeli arkadaş bildiklerini öğretecek, onları yetiştirecek ve böylece
kavga etmeye de gerek kalmayacak. Bir de çapraz kullanabiliyorsunuz. Yani bir projede akışkancı baştan sona
aynı yükle çalışmıyor. Değişik projelerde bu şekilde yaparak bütün projelerimizi düşürmeden yetiştirdik diyelim,
yani gecikmelerimiz oluyor tabii. Bir de tabii şöyle bir yapıya ihtiyaç var. Proje müdürlerimiz tabii ki var. Proje
müdürlerimiz bu mühendislik disiplininden adam kiralamış oluyorlar. Fakat diyelim ki projenin kavramsal tasarımı
altıncı ayda bitmiş olması lazım. Para harcanmış, süre de harcanmış ama işin yarısı başarılmış. Şimdi projenin
başındaki müdür gelip söylemiyor daha % 30-% 40’ı bitmedi diye. Çünkü süre bitmiş.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Yani özetle insan kaynakları yetersizliğini bir şekilde değişik bir
organizasyonla optimize ettiniz. Teknolojiye geri gelirsek Mahmut Bey, sizi biliyorum bu teknolojilerde geleceğin
motor malzemeleri teknolojisinde olan eklemeli veya additive manifacturing (katmanlı imalat) konusunda
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çalışmalarınız var. Bunlardan da biraz bahsederseniz. Çünkü insan kaynakları ile ilgili Güntay Bey’in görüşlerini
soracağım. O bize basını ve medyayı, Türkiye’yi tutan adam olarak dışarıdan bir göz olarak girdi yapsın.
PROF. DR. MAHMUT AKŞİT (Panelist): Şimdi additive konusu, eklemeli imalat konusu dünyada sıcak bir konu
ve son 10 yıldır çok ciddi ivme kazandı. Gerçekten de hem motor sanayiinde, hem de bütün sanayide devrim
yaratacak bir değişiklik geliyor: Bilgisayar ekranında gördüğünüz bir parçayı direkt makineye vererek tozdan üç
boyutlu olarak imal etme teknolojisi. Bizde tabii ki zaman baskısı, ekip yetersizliği var. Bu teknolojilere ciddi yatırım
yaptık. Türkiye’de bu tezgâhları ilk alan biziz. Ama sadece tezgâhı almak yetmiyor. Bunun lazerli tipi var, elektron
ışınıyla imalat yapanı var. Değişik tipleri var ve bizde hepsi mevcut. Yatırımı yaptık, parayı ödedik. Fakat makinenin
kendisi işi yapmıyor. Asıl o makineden o hassasiyeti, o karmaşıklıkta, o kompleks parçayı çıkarabilmek önemli.
Bu da mühendislik işidir. Burada termal mühendislik, malzeme mühendisliği zaten var, süreç optimizasyonunu,
hepsini orada hepimiz çalıştık. Turboşaft motorumuzu geliştirirken %45 oranında katmanlı imalat kullandık. %45
gibi çok ciddi bir rakamı General Electric’le paylaştığımızda, önce şaşırıp inanmadılar. Biz yaptık, hatta çalıştırdık.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Bu arada bir tur daha yapacağım. Ben TEİ’ye dönmek istiyorum.
İkinci panelistimiz Prof. Dr. Fahrettin Öztürk. O da makine mühendisi. Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra yüksek lisansını University of Pittsburgh’da (Amerika) ve doktorasını da Amerika Renselaer
Politeknik Enstitüsü’nde yaptı. Üretim teknolojileri üzerine geniş çalışmaları var. TUSAŞ’a gelmeden evvel
Renselaer Politeknik’de, Niğde Ünivesitesi’nde, yurtdışında Petroleum Enstitüsü’nde akademik faaliyetlerde
bulunduktan sonra TUSAŞ’a gelmiş durumda. Akademiyi bir türlü bırakamıyor, Fahrettin Bey. Yine Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nde öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Ben Fahrettin Bey’e de bir ana sistem entegratörü bakış
açısından yine Türkiye’deki Savunma ve Havacılık’taki TEİ’nin veya ülkemizin malzeme stratejilerini, Başkanımızla
birlikte yaptığınız yol haritası çalışmalarını ve bizim hala yürüyen projelerimizden bahsetmesini ve hazırunu
bilgilendirmesini rica ediyorum.
PROF. DR. FAHRETTİN ÖZTÜRK (Panelist): Tabii biz de TUSAŞ olarak hava aracı üreticisiyiz. Bazen şu fırıncı
ununu da mı kendi üretmeli örneğini veririm. Yani ya bizim ekmek yapmamız lazım. Bunu da un fabrikası üretsin
anlamında. Tabii burada Savunma Sanayi yüksek teknoloji gerektiren bir sanayi kuruluşu. Biz TUSAŞ olarak hava
aracı üretiyor, bu araçları teknik olarak tasarlıyor ve bunların prototip üretimlerini, testlerini yapıyoruz. Fakat
herkes bana şu soruyu soruyor: Yani %100 milli ve yerli mi? Yoksa sadece montaj mı yapıyoruz, gibi sorular. Şimdi
aslında bu milliliği doğru anlamak lazım. Yani şimdi gerçekten ürünün kontrolü sizde ise siz tasarlamışsanız, baştan
sona testleri biliyorsanız, zaten o sizin yaptığınız üründür. Tabii dünyanın
bütün devletleri bazı malzemeleri, bazı parçaları daha ucuz olduğu için
daha kolay olduğu için başka yerlerden alıyor. Bu Boeing için de Airbus
Kompozit malzemeler için de böyle. Ama burada kritik bir nokta var. Bir stratejimizin de olması
konusunda bir yol
lazım. Çünkü çok kritik teknolojiler var. Burada ne yapmamız gerekiyor?
Yani şimdi hava aracında kullandığımız malzemeler. Burada tabii ki biz
haritası belirlemiş
TUSAŞ olarak bu araçları üretirken herhangi bir kısıtlayıcı düzenleyiciye
durumdayız.
tabii olduğumuz zaman ne yapacağız? Tabii bununla ilgili biz bir yol
haritası belirledik. Bütün kullandığımız malzemelerin bizde listesi var.
Bir de bizde şöyle bir sıkıntı var: Bu atılımlar son yıllarda çok arttı.
2005’ten itibaren biz özgün ürünlerimizi yapmaya başladık. Şimdi önce ürünü çıkartıp sonra ekosistem gelişiyor.
Yani önce ikisinin beraber büyümesi biraz zor olsa da, bir anda üründen dolayı herkes büyüyor, yan sanayimiz,
araştırmacılarımız bizimle beraber gelişiyor. Tabii ki bunlar böyle kolay olmuyor. Çünkü bunların bir ekonomik
boyutu, teknik boyutu, bilgi boyutu var. Biraz önce genel müdürümüz bahsetti. İnsan kaynağı boyutu var. Şimdi tüm
boyutlara baktığınız zaman biz şunu yapıyoruz: Biz önceliklerimizi belirliyoruz, bir yol haritamız var. Bu malzemeler
ile ilgili kullanımlarımız, nereden tedarik ettiğimiz, acaba bu ürünleri ülkemiz içerisinde üretmemiz mümkün mü?
Bu anlamda da Sayın Celal Bey’in bahsettiği Savunma Sanayi Başkanlığı’mızla da ortak çalışmalar yürütüyoruz.
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Yani bir yol haritamız var. Tabii ben bu ilk aşamada biraz daha Savunma Sanayi Başkanlığımızla ilgili çalışmalardan
bahsetmek istiyorum. Genel olarak malzemeler ile ilgili Türkiye’de bütün savunma sanayimiz içerisinde bazı
sıkıntılarımız var. Bazı malzemelerimizin yerli kaynak olmasına rağmen havacılığın istediği isteklere sahip değil. Ne
yapmamız gerekiyor burada? Burada bir sürü üniversiteden arkadaşlarımız, hocalarımız, sanayi kuruluşlarımız var.
Hep beraber bunları havacılığın istediği standartlara ulaştırmak için sertifikasyon gereklerini yerine getirmemiz
gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde bazı malzemelerin üretimi olsa bile, bunlar havacılık şartlarını sağlamıyor. Bunla
ilgili büyük bir çalışma ortamımız var. Belki şu anda buna çok detaylı girmek çok anlamlı değil ama bir kısım var ki
oradan bahsetmek istiyorum: Kompozit teknolojiler. Şimdi havacılık dediğimiz zaman hafiflik ortaya çıkıyor; yani
hava aracında en önemli şey hafiflik ve mukavemet. Bu oranın yüksek olması gerekiyor. Baktığımız zaman da bizim
açımızdan ve dünya açısından her geçen gün yeni malzemeler, yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi
kompozit malzemeler. Burada sadece bundan bahsetmek istiyorum. Savunma Sanayi Başkanımızın önderliğinde,
TUSAŞ bunu kullanıcı olarak ve bunun yanında başka kuruluşlar Mir Ar-Ge gibi, Kordsa gibi ve diğer de buna
benzer kuruluşlarla birlikte kompozit malzemeler konusunda bir yol haritası belirlemiş durumdayız. Tabii burada
şirket olarak şöyle bir amacımız var. Biz istiyoruz ki dünyadaki kompozit piyasasında, bir hedef koyduk, TUSAŞ
olarak en azından %2’lik payımız olsun.
Biz TUSAŞ olarak şunu yapmaya çalışıyoruz: Yapamıyorsak yaptırıyoruz; onu da yapamıyorsak şirket satın alıyoruz.
Bu bizim stratejilerimizden birisi. Yani eğer biz hızlı büyümek istiyorsak yurt dışındaki teknolojik şirketlere tabi
oluyoruz. İş ortaklığı teklif ediyoruz veya şirkete almaya çalışıyoruz veya kendimiz kurmaya çalışıyoruz. Bütün
bu formüller bizim büyüme stratejilerimizin altında. Ama bu kompozitle ilgili çok önemli bir teknoloji. Maalesef
hammadde konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle karbon elyaf geliştirmesinde, cam elyaf ve reçineler
konusunda ciddi manada alt yapı oluşturmaya, araştırma geliştirme yapmaya ihtiyacımız var; ve bu anlamda da
Türkiye’deki hemen hemen bütün akademisyenlerle ilk çalıştayımızı TEİ’de yapmıştık. Şimdi onu daha da büyüterek
Savunma Sanayi Başkanlığımız önderliğinde bu ayın 26’sında çalıştayı gerçekleştirip gerçekten de öncelikleri
belirleyip, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim gibi ülkelerde öncelik belirlemek zorunlu. Yani bir anda ülkenin
bütün problemleri çözemeyiz. Adım adım gitmek zorundayız. Tabii şunu da unutmamamız gerekiyor: Millileşmenin
anahtarı Ar-Ge. Ar-Ge de çalışma, sabır gerektiriyor; çünkü uzun nefesli bir iş. Ama bunun yanında yüzeysel değil,
derin bilgi gerektiriyor. Burada yani yüksek teknolojiye sahip olmak için ki malzeme de bunlardan bir tanesi. Biraz
önce bahsettiğim kompozit. Çok derin, detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Yüzeysel bilgilerle o teknolojik istekleri
yerine getirmek mümkün değil. Burada konuşmamı sonlandırayım.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Fahrettin Bey’in de bahsettiği gibi müsteşarlığımız himayesinde
yürüyen yol haritası çalışmasında amacımız özellikle kompozit çalışmasını ele alırsak, sadece biz geliştirelim bu
süreci ve bu malzemeyi elde edelim, değildir. Amacımız sanayileşmesinin de içinde olduğu ne tür tesisler kurulmalı,
ne tür yatırımlar yapılmalı gibi çalışmalar, ki bu Mimar ve Mühendisler Grubu’nun bu yılki zirvesinin de teması; ArGe’nin ticarileşmesi ve sanayileşme ve bununla da oldukça uyumlu.
Şimdi ben bir sonraki panelistimiz Osman Bey’e dönmek istiyorum ama. Osman Bey’i de kısaca tanırsak; o da
makine mühendisi. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Amerika’da University of New Hampshire’da
makine mühendisliği alanında master derecesiyle devam ettikten ve birçok özel sektör kuruluşunda yüksek enerjili
işlere el attıktan sonra KALE grubuna 94 senesinde katılmış ve KALE grubuna katıldıktan sonra da orada grubun
robotik otomasyon endüstriyel enerji ekipmanları yazılım simülasyonları, yüksek teknoloji seramikleri, Savunma
ve Havacılık Sanayi gibi alanlardaki ilgili yatırımlarını yönlendirmiş. Bunun yanında Türk-Amerikan İş Konseyi’nin
2013-2015 yılları arasında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye kanadı Başkanlığı’nda, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu, Türkiye-Kanada İş Konsey Başkanlığı, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliği, Çanakkale Ticaret Odası
ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, İzmir’deki Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığı, OYAK Genel Kurulu üyeliği, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan
duayen bir sanayicimiz. Ben başka bir turbo motor kategorisine sıçramak istiyorum. O da turbo jet motoru. Turbo
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jet, uçaklar veya seyir füzeleri için daha uygun olan teknoloji. Bu projeyi biz KALE’nin Ar-Ge grubuna birkaç
sene evvel tevdi ettiğimizde oldukça ciddi bir meydan okumaydı bu sizin için. Bunun da esasında handikaplarını
önümüzdeki süreçte yaşadık. Çünkü size verdiğimiz proje bütçesinin birkaç kat fazlasını harcadınız. Savunma
sanayinin gelişmesine verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii o projeye baktığınızda sizin için ciddi
bir tecrübeydi. Sadece turbo jet projesini değil, aynı zamanda değişik işbirlikleri, değişik venturelarınız da var
Türkiye’de. Pret’le İzmir’de var. Kale Havacılık’ta zaten ciddi işler yapıyorsunuz. F-35’e parçalar yapıyorsunuz. Çok
hassas işleme kabiliyetleriniz var. Tabii bir ana yüklenicinin taşeronu gibi bir iş yapmak başka iş ama bir sistemi
komple alıp onun yükleniciliğini yapmak, tamamen farklı bir iş. Bugün bu taraftaki pencereden geriye doğru dönüp
baktığınızda epeyce bir şey öğrendiğinizi düşünüyorum. Neleri farklı yapardınız? Şu an nereye geldik? Yaşadığınız
zorlukları ben biliyorum ama hazirunun da bilgilenmesi için anlatırsanız, bu arada ne kadar yerliyiz bu motorda,
bağımlılığımızı ne kadar azalttık? Bunlarla ilgili bize bilgi verirseniz memnun oluruz.
OSMAN OKYAY (Panelist): Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben kısaca KALE Grubu’nu birkaç cümleyle anlatmak
istiyorum. 1957 senesinde kurulmuş bir sanayici grubuyuz biz. Sanayiden başka hiçbir şey bilmeyiz, sadece sanayi
ile uğraşırız. Grubun felsefesini en iyi anlatan sözü geçenlerde internette buldum: İbnü’l Arabi’nin bir sözü: İki iş
arasında mütereddit kaldığın zaman nefse daha ağır gelenini tercih et. Zira nefse Hak’tan gayrısı ağır gelmez. Bu
söz bizim grubumuzun felsefesini birebir yansıtan bir söz. 1957 senesinde Çanakkale’nin, Çan ilçesi diyemeyeceğim,
çünkü 900 nüfuslu bir pazar yerine seramik fabrikası kurma teşebbüsü, bugün uçak motoruna soyunmaktan çok
daha zor bir teşebbüs. Çok net söyleyeyim. Burada rahmetli büyüğümüz Hacı İbrahim Bodur Bey’in teşebbüs
durumunu görüyoruz. Hiç bir altyapı yok. Doğal gaz yok, elektrik yok, su yok. Sadece Anadolu’da memleketime ne
yapabilirim sevdasıyla yola çıkılmış, bölgede seramiğe uygun ham madde var. Dolayısıyla seramik sektörüne giriş de
böyle. Büyük seramik fabrikası kuruluyor. Arkasından 1969 senesinde yine bence son derece vizyoner bir teşebbüs:
Kalıp işine giriliyor. Kale Kalıp fabrikası kuruluyor. Uzun yıllar Türk Endüstrisi’nin ihtiyaç duyduğu çok zorlu kalıpları
burası yapıyor. Yaşı tutanlar hatırlayacaktır, bizim üniversite yıllarımızda
çaya şeker attığımız zaman böyle bir yağ tabakası yüzerdi çayın üzerinde.
Hatırlar mısınız bilmiyorum. O makine yağıydı. Biz onu içtik. O küp şeker
Tasarımdan evvel
kalıbının makine yağı kaçırmasıyla oluşan bir durumdu. Onu çözen biziz:
üretimi çözmek şart.
Kale kalıp. Yani memlekete yağsız çay içirebildik. 1987 senesinde Stinger
projesiyle girdik sektöre. Stinger projesi bu ülkenin hakikaten çok şey
borçlu olduğu bir projedir. ASELSAN’ın çok önemli dönüm noktalarından
bir tanesidir. ROKETSAN’ın kuruluş projesidir. Özel sektörün savunma sanayine ciddi anlamda profesyonel olarak
girdiği ilk projedir. Biz de o projede yer aldık. 22 tane iş paketiyle Stinger projesine başladık. Stinger’de çok şey
öğrendik ve o öğrendiklerimizi gerek ROKETSAN gerekse biz, daha sonra milli projelere aktardık. Çok namlulu
roket atar sistemi ki, bugün hala ordumuzun envanterlerinde en önemli görevlerinde kullanılan sistemlerdir. CNRA
diye geçen çok namlulu roket atar sistemlerinin biz fırlatma tarafının tasarımında, geliştirilmesi ve üretilmesini
üstlendik. ROKETSAN da roket tarafını üstlendi. Biz ROKETSAN’ın da kurucu ortaklarındanız. Daha sonra çok
uluslu projelerde çalışmaya devam ettik. İngilizlerin RAPIER diye füzesi var, onun bütün gövdesinin üretimini
üstlendik. Arkasından 2004 senesinde havacılığa ilk adımımızı attık ve ilk adımımıza da havacılığın en zor projesi
ile başladık: F-35. Aslında normalde böyle bir şey olması çok nadir görülür dünyada. Öncelikle çok daha basit uçak
projelerinde ve “tier” dediğimiz, 3. seviye olarak başlarsınız. Bizim hiç öyle olmadı. Ana üreticiye birinci seviye alt
yapımcı olarak savaş uçağı projesiyle, en gelişmiş savaş uçağı projesiyle başladık. Ama çok şükür başarılı olduk.
O proje de hala çok önemli bir partner konumundayız. Uçağın üzerinde çok yoğun metal parça üretimimiz var.
Özellikle ön tarafında kokpit bölgesine. Arkasından yine bu sektörde, Boeing olsun, Airbus olsun dünyanın en büyük
havacılık şirketlerinin alt yapımcısı konumunda devam ediyoruz. Üretebilmek önemli. Üretmeyi bilmiyorsanız ben
açıkça söyleyeyim tasarımdan evvel üretimi çözmenin şart olduğuna inanan gruptayım. Bir şeyi tasarlayabilirsiniz
ama üretemediğiniz zaman bunun pek bir kıymeti yok. Özellikle motor diyorsak, motor konusunda da İzmir’de
bir yatırımımız var. Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden birisi Pratt and Whitney. Batı’da da en büyük
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üç motor üreticisi var: GE, Pratt and Whitney ve Rolls-Royce. Pret and Whithney ile ortaklığımız var. İnanın öyle
prosesler var ki, üretim prosesleri Pratt and Whitney’nin mühendislik desteği ile beraber adamlar 100 senede
motor üreten bir firma. 2 senede oturtabildiğimiz üretim süreçleri var. Gerçekten bu işin üretim ayağı da, tasarım
ayağı da, geliştirme ayağı kadar zorlu. Arkasından geçtiğimiz yine o üç büyük motor üreticisinden bir tanesi olan
Rolls Royce’la ikinci ortaklığımızı kurduk. Dolayısıyla bugün dünyanın 3 büyük motor üreticisinden ikisiyle ortak
konumundayız. Orada da yine savaş uçağı motoru geliştirmek üzere yola çıktık. Bir taraftan tabii milli projelere
devam ederken bir taraftan çok uluslu projelerde rol aldık. Milli projelere örnek olarak ikinci işimiz ise piyade
tüfekleri. Milli piyade tüfeği projesi tasarımında da Makine Kimya ile birlikte rol aldık. Arkasından onun şimdi seri
üretimi başladı. Onun dışında yine hafif silahlılar grubunda birçok ürün tasarladık, geliştirdik ve üretime aldık ve
şu anda hem Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin hem de dost müttefik ülkelerin hafif silahlılar konusunda tedarikçisi
konumundayız. Hep grup olarak ülkemizde yapılmayan bir şey kalmasın, yapmaya çalışalımın peşinde olduk.
Dolayısıyla tüfek konusu da bunun örneklerinden bir tanesidir. Şimdi turbo jet ile ilgili olarak da biraz evvel
testlerini gördüğünüz motora 2013 senesinde başladık. Bugün 80 kişilik bir mühendislik grubumuz var: Kale Ar-Ge
isminde ayrı bir şirket olarak. Bu projeyi teslim etmek üzereyiz, dediğim gibi. Bu proje son füzesi TÜBİTAK Sage’in
geliştirdiği, ROKETSAN’ın şu an üretimi aldığı, şu an Fransız motoruyla çalışan, etkisi sağlanan bir proje. Bunun
motor kısmının yerleştirilmesi kısmını biz üstlendik. Gerçekten sıfırdan oturduk, hiçbir şekilde tersine mühendislik
içine girmeden bütün problemleri, bütün mühendislik problemlerini tek tek çözerek öğrendik. Ancak problemlerle
boğuşarak öğrenebiliyorsunuz. Başka türlü bir öğrenme şeklini ben sağlıklı bulmuyorum. O yüzden de Sayın Celal
Sami Bey’in söz ettiği gibi burada kaynak miktarını hiç önemsemedik. Eksik olmasın tabii projenin esas çıkışı ve
ana kaynağını sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığı’mız olmasa, biz de bu işe açıkçası bu kadar cesaret etmezdik.
Ama onun da çok çok üzerinde kaynak gruptan da harcayarak bugün bu motoru bitirme aşamasına getirdik. Yani
sonuçta bütün özellikleriyle bir jet motoru, kompresör grubu ve yanma odası ve tribün grubu olarak baktığınızda
o döngüyü tamamlayan bir motor ortaya çıktı. Bu projede iki ayrı byproduct dediğimiz yan ürün daha çıktı. Bu
motorun bütün alt sistemlerini de milli olarak geliştirdik. Yani bir motorda ihtiyaç duyulacak olan elektronik kontrol
ünitesi FADEC, arkasından yakıt kontrol ve yakıt pompası alternatör proteknik ateşleyici vesaire… Bütün bunların
hepsi milli olarak tarafımızdan geliştirildi. Bunlardan da aslında biraz daha önemli olan irtifa test düzeneği kurduk.
Yani bu motorun uçuş şartlarını yerde sağlayacak şekilde irtifa test düzenimiz var. Bu motorun uçuşta yaşadığı
bütün tecrübeyi, yerde motora yaşatabilecek kabiliyetli bir irtifa test düzeneği. Çok kolay bir şey değil, gerçekten
çok zor, mühendisliği hakikaten ciddi mühendislik gerektiren bir işti. Dolayısıyla tabii bundan sonra geliştirilecek
motorlar açısından belli bir irtifa, belli bir ölçeğe kadar ama geliştirilecek motorlara da irtifa testlerini yapabilecek
bir düzenek ortaya çıkmış oldu. Memleketin böyle bir test düzeneği olmuş oldu.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Ciddi bir altyapı kazandık yani. Süreçteki zorluklarda Kale’nin işi gibi
duruyor, Kale’nin genleriyle uyumlu. Teşekkür ediyoruz Osman Bey. Ben sıradaki panelistime dönmek istiyorum.
Panelistimiz Güntay Şimşek. Çoğunuzun yakından tanıdığı Habertürk Gazetesi köşe yazarı. Kendisi Erzurum’un
Olur ilçesinde doğduktan sonra Bursa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden mezun olarak daha sonra Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapan Şimşek halen baskısı olmayan
Habertürk Gazetesi’nin internet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kendisini savunma sanayi konusunda
yarı uzman da demek istemiyorum, aslında full uzman. Savunma Sanayi’ndeki özellikle bu havacılık teknolojileri,
motor teknolojileri konusunda gelinen noktada eksikliğimiz, insan kaynağı. Ondan biraz bahsetmenizi istiyorum.
Onun dışında da bu ekosistemdeki tedarik modelini dışarıdan nasıl görüyorsunuz? Biz hep kendi içimizden iyi
yaptığımızı sanıyoruz ama sizin de bir değerlendirmenizi alırsak, hazırunun da bilgilendirilmesi açısından faydalı
olacağı kanaatindeyim.
GÜNTAY ŞİMSEK (Panelist): Teşekkür ediyorum. Diğer taraftan televizyon programımız da vardı. 20. yıla
girmişti. Biz ilk yıllarda televizyonda havacılık ve savunmada program yapabilmek için ancak 15 günde bir konu
yetiştirebiliyorduk. Şimdi konu sıkıntısı yok. Haftalık falan yapıyoruz, işin ne kadar hızlandığını söylemek açısından.
TEİ’ye ilk defa 1999’da gitmiştim, 2001’de tekrar gittik. Şimdi artık Mahmut Bey’i her hafta ziyaret etsek yeridir.
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Çok sık yenilikler oluyor. Tabii dışarıdan bakınca da biz insan kaynağını da halen daha çok iyi kullandığımızı
söyleyemiyorum. Ne yetiştirirken ne de yetişmiş personeli istihdam ederken. Hele özellikle de yurtdışında yetişmiş
kaliteli personeli Türkiye’ye getirip doğru adreste, doğru şekilde istihdam etmekte müthiş bir sıkıntımız söz
konusu. Kariyer planının altını bile çizmek istemiyorum. Girdikten sonra beklentiler ve ona göre kariyer planının
yapılması, verimlilik elde edilmesi konusunda sadece savunma sanayiinde değil, genelinde de sıkıntı var. Ama
savunma sanayiinde bu iş daha hassas. Bir de soyunduğumuz alan motor üretmek, diyoruz. Başkalarının yüzyıldır
uğraştığı, dünyada da halen İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya’nın yapabildiği bizim de bugünden yarına hemen
yapacağımızı zannettiğimiz bir alana giriyoruz. Zor ve sıkıntılı bir süreç bekliyor. Tasarladık, ürettik bir yere getirdik.
Bu yerden sonra bizi ne bekliyor? Nitelikli malzemenin temini, bunu üretebilmek daha sonra makine tarafı da var.
Tamam, Japonya’dan aldık malzemeyi, Almanya’dan mühendisleri de getirdik, öğrendik, işledik. Bir yerden sonra
IP hakları da devreye girecektir. Bunu nereden, nasıl esinlendin, niye yaptın?
Daha doğrusu siz güçlendikçe asıl güç sahipleri o zaman karşımıza çıkmaya başlayacaktır. Şu an izliyorlar. O sürece
doğru yaklaşıyoruz ve esas dananın kuyruğu o zaman kopacak. İnsan kaynağı tarafında bizde bir kamu kurumları
var, bir yarı resmi kamu kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, bir de özel şirketler var.
Çok dinamik özel şirketlerimiz olmasına rağmen yıllardır hem kamu kurumları hem de özel ya da yarı resmi özel
kamu kurumları bu özel sektörün önünü çok müthiş bir şekilde kesti. İnsan kaynakları olarak da mesela insanlar
uzun bir süre torpille kamuya ya da yarı kamu kurumlarına gelebilirdi. En önemli bir yurt dışında döner kanat uçak
mühendisliği helikopter üzerine mezun olmuş ve okulunda birinci olmasına rağmen Türk olduğu için o birinciliğini
baskılanmış, ikinci yapmışlar. Buraya geldi, uğraştı maalesef bizde kimse almadı arkasında kimse olmayınca. 6-7
yıl öncesindeki olaydan bahsediyoruz. Bir defa bunu nasıl aşarız? Ona bakmak lazım. İnsan kaynaklarında fırsat
eşitliği kesinlikle önemli ve biz halen daha yakalayabilmiş değiliz. Bunun önünü bir an önce açmak, yani kimliğine,
niteliğine değil, memleketini seviyorsa, memleketine yönelik olumsuz bir yönü yoksa, varsa zaten onun savunma
sanayinde işi olamaz, zaten onu düşünmeye bile gerek yok. Fazla renklere, tonlara takılmadan insanları istihdam
etmenin yoluna bakmak lazım, diye düşünüyorum. Mesela yine 2000’de
Joint Strike Fighter F-35’in Yarışması Lockheed Martin ve Boeing’i
yarıştırıyorlar. Amerika Devleti’nden bizi de Boeing tarafı davet etmişti.
İnsan kaynaklarında
Gitmiştik ve bunlar bu işi nasıl yapıyor diye çok merak etmiştim. O zaman
fırsat eşitliği kesinlikle Amerikan Devleti 3 milyar dolar parayı ayırmış. İki tarafın da ceplerine
parasını koymuş. Bu işi yapan ülkede iki kurum var. İkisi de kamu kurumu
önemli.
değil. Bizdeki gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, şirketler
de değil. Ama neticede yurt dışında da bizde de kim savunma sanayi
için bir şey üretiyorsa, onun bir parçasıysa zaten bir yönüyle de yarı
kamu oluyor. Neticede devlet için üretiyor devlet de ona para veriyor. Çok müthiş bir model olarak bu o zaman
dikkatimi çekmişti. Görüyordum ama şimdi bunu bizatihi yaşamıştım. İlk Boeing F-35’in marketingi diyelim. O
zaman gittik. Üzerimizde karakalem bile tutmadılar. İçeriye getirdiklerinde baktık ki orada çok, daha çok nitelikli
insanlar, mühendisler var. Bakıyorum bizde toplasanız insan kaynağı 30.000 civarı ve savunma sanayiinde nitelikli
personel kesinlikle bugün de yok. 2015 rakamları ile rakipte çalışan 130 bindi. Şimdi ise teknoloji sayısıyla 2017’de
110 bine ve şu an ise 100 bin civarına indirdiler. Dolayısıyla bizim bir yönüyle bu insan kaynağı tarafını ama daha
liseye bile varmadan ayrıştırarak eğitmeye çalışmamız lazım. Yine size Türk Hava Yolları’ndan örnek vereyim. Copilot alıyoruz, adam gidiyor üniversiteyi okuyor. 4 yıllık üniversitede mühendislik bölümünü bitiriyor, biraz geçiyor,
çalışıyor sağda solda bakıyor ki Türk Hava Yolları’nda pilotluk var. Yaş 30. Orada zaten yeterince insan kaynağı
israfı olmuş. 30 yaşına geliyor pilot oluyor.
Bir de Fransa’ya bakalım; bizdeki fen lisesine benzer bir liseden sonra 1 yıl Almanya’da yer testleri, yer eğitimleri
havacılıkla ilgili çalışıp çalışmayacağı yani pilot olup olmayacağı test ediliyor. 2 yıl gönderiyor Arizona’da uçuş
eğitimleri, tekrar getiriyor. Şirketinde 6 ay kariyer planı, ondan sonra uçağın içine koyuyor. Bizde böyle bir şey yok,
halen daha yok. Bunu 10 yıl önce kaç defa yazdık, çizdik. Aynı şey ASELSAN da bazı yerlerde alıyor ama bazen yeni
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bir ünite açılıyor, toparlıyor sağdan soldan. Bir yere kadar tutuyor ya da tutmuyor. Ama benzer şekilde özel sektörün
önünü açsanız belki çok daha az personelle çok daha hızlı çok daha düşük maliyetlerle sizin önünüze imkânlar
sunabilecekler. Biraz bu ana rolünü üstlenecek savunma sanayi şirketlerinin özellikle kamunun, yarı kamunun
biraz daha özel sektöre açmaları, bazı konularda daha fazla inisiyatif vermelerinin doğru olacağını düşünüyorum.
Berlin’de Rolls Royce’un ortak gövde uçaklar için motor fabrikası var. Mesela oraya sık sık davet ederler. Uçak
motoru işi de çok ilginç, yaratıcı, çok farklı bir şey. Şimdi biz burada 9-10 yılda uçak motoru geliştirmesi üzerine
ben gittiğimde uçaklardaki motor gürültüsünü aza indirecek bladelerin tasarımı ile ilgili çalışıyorlardı ve bunu
yaparsak diye o bladelerde tersine ben anlatamayacağım. Dedim, bunu ne kadar sürede geliştirebileceksin? 6 yıllık
bir süreçten bahsettiler.
Sadece blade geliştirilmiş bir motor için bu zaman. Burada verimlilikten, yakıt verimliliğinden, güçten, performanstan
bahsetmiyorum. Özetle işimiz zor çünkü daha iyi insan kaynağına ihtiyaç var. Onun için de fırsat eşitliği şart.
Dolayısıyla artık bu teknolojinin en üst tarafı torpili hiç kaldırmıyor. Fırsat eşitliği yaratıp, insanların önünü açıp,
önümüze bakmamız lazım. Çok ilginç alanlara temas etmişiz ve yaşıyoruz. Bundan 8 yıl önce, Türk Hava Yolları
uçak koltuğu yaptığında şöyle yazmıştım: Koltuk yapmak şu an için uçak yapacağız söyleminden çok, çok daha
önemli çünkü ilk defa uçağın bir yerine temas ediyorsunuz. Nitelikli ürün yapacaksınız, sertifikasyon istenecek.
Uçaktaki koltuğun dayanıklılığı, hafifliği, konforu bunları yaşayacaksın. Esas şimdi önemli. Temas ettikten sonra işin
derinliğini görüyorsunuz. Yani suya atlamadan önce derinliğini bilirseniz, temkinli oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Çok teşekkür ederiz
Güntay Bey’e. Hakikaten insan kaynakları önemli. Önemli noktaya
Bunun için savunma
parmak bastı. Biz de başkanlığımız olarak vizyon koyduk kendimize.
sanayi akademisi,
Ondan kısaca bahsedeyim. 2039 yılına gelene kadar bu portföydeki
diğer firmalarımızda
savunma projelerini kotarabilmek için insan kaynağı sayımızı 500
kurulan akademiler
bine çıkarmamız gerekir. Şu anda sizin bahsettiğiniz 30 bin, hadi
ve hızlandırılmış
diyelim en son rakamlarla bütün niteliktekileri birleştirerek 45-50
insan kaynağı
bin diyelim. Bu 50 bini, 500 bine çıkarmak, yani 10 katına çıkarmak
gibi çok ciddi bir serüven var önümüzde. Bunun için savunma sanayi
yetiştirme
akademisi, diğer firmalarımızda kurulan akademiler ve hızlandırılmış
programları gibi
insan kaynağı yetiştirme programları gibi programlar var önümüzde.
programlar var
Şimdi sıradaki panelistimize geçmek istiyorum. Prof. Dr. Metin Usta.
önümüzde.
Usta, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği’nden mezun
oldu, ABD’de Rensselaer Politeknik Enstitüsünde master ve doktora
derecelerini aldıktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi’nde, Türkiye’ye
dönerek çalışmalara başladı. Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruculuğu ve Müdürlüğü’nü yürüttü
ve TÜBİTAK MAM ve ROKETSAN Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten hocamız, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü
Müdürlüğü görevini hâlihazırda yürütmektedir. Ben kendisine sözü vererek birlikte yürüttüğümüz bu konseptteki
projelerimizden hem proses projemiz olan kristal hem temel malzeme alaşım projemiz olan DİNÇ projelerinden
bahsetmesini ve genel bir perspektifi hazırunla paylaşmasını istirham edeceğim.
PROF. DR. METİN USTA (Panelist): Sizlere ve sayın panelistlere saygılarımı sunuyorum. Size iki tane projeden
bahsedeceğim. Gerçekten bunlar Ar-Ge’nin ticarileşmesi projeleridir. Projeye başlamadan önce bir modelden
bahsetmek isterim size; çünkü çok güzel bir model kuruldu burada. Gerçekten de Türkiye’de Ar-Ge ve teknoloji
ile bir yerlere gelinmesi için bu modellere ihtiyaç var. Herkesin takdir ettiği gibi bir NASA’nın oluşturduğu TRL
seviyeleri var. Bir teknoloji olgunluk seviyeleri var. Daha sonra 2000’li yıllarda savunma sanayinde çok çok kullanıldı.
İlk üç kademede üniversiteler var, bunlar temel araştırma yapanlar; 3 ile 6 kademesinde bir araştırma merkezi var
ve bunlar uygulama araştırmaları yapar; 6 ile 9 arasında artık bir prototip çıkar; testleri olur ve seri üretime geçer.
Biz aslında bu projelerde bu üç sacayağını çok iyi tutturduk. Bu yüzden de ben Savunma Sanayi Başkanlığı’na
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teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir model. Bu modelde bir kere araştırmayı yapan bir yer var, üretimi yapan
bir yer var ve bunu kullanacak müşteri var. TEİ var, TAİ var. Bu projemizde ortaklar olarak TEİ’nin yürütücülüğünde
TÜBİTAK Malzeme Araştırma Merkezi Enstitüsü’nde Ar-Ge’sini yapıyor ve HÜR Metal de üretimi yapacak. TEİ
bunu biraz önce Mahmut Hoca’nın da bahsettiği gibi turboşaft motorunda kullanacak. Aynı zamanda TAİ olarak
bunun kullanıcısı var. Aslında model olarak da güzel bir model. Çünkü ben üniversiteden geliyorum. Akademik
tarafım da var. Bir araştırma yaparsınız, rafa koyarsınız, onu kimse istemez. Ar-Ge’de TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü
Müdürlüğü yapıyorum, orada bir prototip çıkarırsınız. Gene rafa koyarsınız. Bir işe yaramaz. Ama ileride bir müşteri
olursa bunun kullanıcısı olursa bu her zaman yürür gider. Önce bu modelden bahsettikten sonra; biz bu projeye
neden başladık? Aslında TÜBİTAK Malzeme Ofisi 1980’li yıllardan beri, (ben de stajımı orada yapmıştım) bu süper
alaşımları döküyordu. Özellikle Karabük Demir Çelik’e, Ereğli Demir Çelik’e bunları döküyordu. Tabii bunlar Milli
Politikalar oluştuktan sonra Milli uçağımız havacılıkta Hürjetler, Ankalar ve diğer uçaklar olduğu zaman anladık,
Savunma Sanayii’nde böyle atılımların olacağını.
Bizim de en büyük eksiğimiz bu malzemedir. Motorlar yanma odasında en büyük sıcaklığa maruz kalan yerler,
kısımlardır. Bunlar da süper alaşımlardır. Refrakter malzemeler kullanılır. Biz de bunu gördük. Sağ olsun bizim
MAM yönetimimiz ve o zaman da Kalkınma Bakanlığımız ki şu an ismi değişti Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu, bir
yüksek sıcaklık araştırma merkezi kurduk. 100 milyon TL’lik bir altyapıyı hâlihazırda kurduk. Şu an hemen hemen
neredeyse savunma sanayiinde birçok iş yapabilecek kabiliyetimiz var. Bununla beraber sağ olsun Savunma Sanayi
Başkanlığımız ve TEİ’nin yürütücülüğünde tek kırsal projesini aldık. Bu proje dediğim gibi TEİ yürütücülüğünde. Biz
Ar-Ge’sini yapacağız. Gürsel beyler prototipini ortaya çıkaracak, GÜRMETAL de bunun seri üretimin yapacaklar ve
TEİ’ye teslim edecekler. TEİ de bunu inşallah turboşaft motorda kullanacaklar. Bu da Hürjet de, belki milli muharip
uçağımızın da belki bir çekirdeğini oluşturacak. Şimdi biz bu alaşımı aldık.
Nikel süper alaşımı dökmüştük ama bu konuda hiç bilgimiz yoktu. Çünkü orada kullandığımız alaşım diyelim erime
şartı 1400 santigrat derece. Yanma odasında 1.500-1.600 dereceye çıkıyor. Bu malzemenin kullanılma imkânı yok.
İşte bu yüzden bir malzeme seçmemiz lazım. Malzeme üretim teknolojisini seçmemiz, iyi kullanmamız lazım.
Soğutma teknolojileri aynı zamanda kaplama teknolojilerini... Biz bunların hemen hemen hiçbirinde yoktuk ama
Allah’a şükür olsun ki bir buçuk yıldan beri çok iyi bir seviyeye geldik. Bu alaşımı da aldık, tek kristal olarak ürettik.
Tek kristal derken teknik bir bilgi vereyim. Niye bu tek kristaldir? Niye tek kristale ihtiyaç var? Yüksek sıcaklıkta
malzeme çalışırken en fazla sıcaklığa maruz kaldığı için sürünme denen bir olay vardır, malzeme yüksek sıcaklıkla
beraber uzamaya başlar. Bunun engellenmesi için de malzemenin tek kristal olması lazım. Bir taneden oluşması
lazım. Bunu yapmak için de gece gündüz çalışıldı. Şu malzeme aslında deminden beri konuşuyorum küçük bir
şey ama hakikaten özünde kanatçık, türbin kanatçık dediğimiz var aslında. Dediğimiz güvercinin kanadı. Nasıl bu
kanat olmadan güvercin uçmuyorsa, muhtemelen de motor çalışmayacaktır. 80 tane kademeden oluşuyor.
Tek kristal haline getirilmesi işlemi sadece 3 gün sürüyor. Daha sonra bunun kaplama teknolojisi. Bunun şöyle
bir kaplaması var üzerinde. Dediğim gibi önce bizim bir malzeme seçmemiz lazım. Bizim seçtiğimiz malzeme
ikinci nesil. Süper alaşımda şu an 6. nesiller konuşuluyor. İnşallah motorlarda da 1.700-1.800’e çıktığımız vakit
bu alaşımları geliştireceğiz. Daha sonra dediğim gibi soğutma teknolojileri çok önemli. Evet, bir malzeme 1400’e
dayanıyor ama bunun 1.600 üzerinde de kullanılması lazım. O zaman sizin ne yapmanız lazım? Soğutma kanalı
açmanız lazım bu malzemeye. Onun üzerine bir kaplama yapmamız lazım ki yüksek sıcaklıkta maruz kalacağı
sıcaklığa dayanabilsin. Tabii biz şu an bayağı bir kademe sarf ettik. Bu ay itibariyle bunun prototiplerini ortaya
çıkardık. TÜBİTAK Malzeme Ofisi olarak biz bu teknolojiye bilgi paketini Gürsel Beylere aktaracağız. Gürsel Bey de
inşallah birkaç ay içinde seri üretime geçecek ve bu malzemeler kullanılacak. İkinci bir projemiz de aslında işte bu
malzemeler, kritik bir şeydir. 200 kilo Amerika firmasından sipariş vermiştik. 200 kilo bize gönderdiler. Daha sonra
biz bir parti daha bunlara teklif ettik. Hemen oranın satış müdürü geldi. TÜBİTAK’a ne yapıyorsunuz diye. Ar-Ge
yapıyoruz. Ar-Ge Merkeziyiz dedik. En son sormuş olduğu soru şu oldu: Bizim size gönderdiğimiz malzemeler
nerede? Yani buna varana kadar sorguluyorlar. Bir cihaz aldık, cihazı yerleştirdik. Bütün işleri yapıldı, geldiler,
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kontrol ettiler, gerçekten de cihaz orada mı? Başka bir yerde mi? Başka bir yere mi çalışıyoruz? Malzemeyi başka
bir yere mi aktarıyoruz? Allah’tan bir Ar-Ge Merkezi olduğumuz için ses çıkarmadılar. Ama bunu biliyorsunuz geçen
ay Anka’da bunu yaşadık. Özellikle biliyorsunuz, o motoru kullanamazsınız dediler. Yarın bir gün bize diyecekler ki
bu malzemeyi de kullanamayacaksınız. O yüzden ne yapmamız lazım?
Biz bu altyapıyı da kurduk. 2. projemiz de yine aynı şekilde, DİNÇ projemiz. Burada da yine Inconel malzeme
geliştirelim. Bir paslanmaz çelik malzeme geliştirelim ve bizim bir numaramız olsun. Nasıl GMx4 ya da TMS veyahut
da prakvin gibi bir numarası varsa bizim de bir Malzeme Enstitüsü’nün veyahut da Türkiye’nin bir malzemesi
olsun ki yarın bir gün bizim parçamıza bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Yine o projede de proje ortaklığımız
TEİ’ ya da müşteri kuruluşumuz AKDAŞ döküm var, Ankara’da. Gene biz Malzeme Enstitüsü olarak Bir Akdaş
Döküm’ün ürettiği bir malzemeyi süper alaşım üretebiliyor ama kendisi Faruk Hoca’nın bahsettiği gibi kaliteli değil.
Havacılıkta kalite olması için birçok kademeden geçmesi lazım. SRA 1000 diye üçlü ergitme fırınlarından geçmesi
lazım ki belli bir alaşım seviyesine indirmesi lazım, içindeki enqizyonun azaltması lazım ve elbette havacılıkta
kalitenin olması lazım. Biz buna da 2018 yılında başladık, bu projeye. 5 yıllık bir projemiz 2023’e denk geliyor.
İnşallah 2023’de hedefler içerisinde bizim de çorbada tuzumuz olur. TME 2023 gibi bir malzeme ortaya çıkartalım.
TÜBİTAK Malzeme Ofisi 2023 veyahut Türkiye 2023 diyelim. Teşekkür ediyorum.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Teşekkür ederiz, sayın hocam. Hakikaten Türkiye adına gurur verici;
çünkü motorlarımızı çalıştırdık, malzemelerimizi üretiyoruz. Puzzle’ın parçalarını yavaş yavaş tamamlıyoruz. Tabii
burada en başta da söylediğimiz gibi; bilim için bilim tamam güzel ama bugün müthiş bir mücadele var. Savunma
alanında kendi platformlarımızı, uçaklarımızı üretmemiz lazım, sanayileşme o açıdan olmazsa olmaz. Zaten temamız
da öyle Ar-Ge’nin ticarileşmesi ve sanayileşme modelleri üzerine. Buradan hemen seri üretimi yapacak olan, son
panelistimiz Gürsel Bey’e dönmek istiyorum. Senaryo çok güzel değil mi? Nasıl hemen böyle kurgulanmış? Gürsel
Bey’i kısaca tanıttıktan sonra sözü ona vermek istiyorum. Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nden mezun olan
Gürsel Yardımcı Bey, hassas döküm konusunda doktorasını tamamlamış ve 1976 senesinde Türkiye’ye dönmüş,
kısa süreli bir akademisyenlik döneminin ardından sanayici olmaya karar vermiş. Değişik firmalarda çalışmış ve
bakmış ki, bu işi layıkıyla ben kendim yaparım, demiş ve kendi firması olan Gür Metal’i kurmuş. Gür Metal’de değişik
projeler kapsamında çalışırken, Türkiye’de titanyum ve tek kristal teknoloji dahil önemli bir tesis olan vakum tesisini
kurarak sanayimize kazandırmış, duayen bir sanayicimiz. Ben sözü Gürsel Bey’e bırakmak istiyorum. Sanayileşme
konusundaki bu projeler hep birbiri ile ilgili zaten, neler yapılıyor ve vizyonunuz nedir? Hazırunla paylaşabilirsiniz
çok memnun oluruz.
GÜRSEL YARDIMCI (Panelist): İyi akşamlar herkese. Türkiye’ye döndükten sonra Almanya’da doktora sürecinin
akabinde dediği gibi Celal Bey’in biraz akademisyen ruhumu daha geliştirebilir miyim diye baktım ama Türkiye’de
o dönemde hassas döküm konusunda herhangi bir tesisin olmadığını gördüm. Çok basitti. Makine Kimya’ya
gittiğimde, işte tetikti, horozdu, av tüfeği parçaları idi, bunların hepsi Almanya’dan ithal edildiğini gördüm,
Heckler&Koch’dan. O zamanlar G3 tüfekleri vardı, eskiden askerlik dönemini kapatmış büyüklerimiz bilir ki onlar
ufak tefek şeyler, tekstil makineleri parçaları hep yurt dışından geliyor. Onun için Türkiye’de bir hassas döküm
tesisinin kurulması gerektiğini düşündüm. O şekilde düşündüm onun için sanayi durumuna kendimi kaydırmaya
çalıştım. Tabii ne makine var ne hammadde var ne bir şey var. Her şey çok boş.
Gittik ikinci el makineler topladık, aldık Almanya’dan permimiz vardı o zaman Almanya’dan, Türkiye’ye dönüşlerde
permi veriyorlardı. O şekilde ufak bir garaj arkasında bu işe soyunmaya başladık. Almanya’yla olan ilişkimiz git gel
daha kolay olduğu için orada bir ihracat potansiyeli yakaladık. Derken çelik üzerine biz geliştirme çalışmaları projeleri
yaptık, imalata başladık. Sonra 10-15 kişi oldu. Bu şekilde yavaş yavaş geliştik. Lakin 2003’lerde, 2005’lerde çok fazla
Çin’den ve Hindistan’dan bu çelik parça üreticilerinde çoğalıp Almanya’ya ihracattan bizi kesmeye başladıklarında
yeni bir vizyon geliştirme durumumuz doğdu. O şekilde çeliğin yanı sıra hassas alüminyum döküm teknolojisini
geliştirdik. Hassas döküm derken yani dökümün hassasiyeti değil, teknolojinin ismi İngilizler investment casting
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diyor, Almanlar ise Feinguss. Yani bir mum model üretiyoruz. Bu mum modelin etrafını seramikle kaplıyoruz. Bu
seramik kaplama tabak kalınlığında 8 mm, 10 mm civarında bir seramik kabuk. Ondan sonra içerisindeki eritiliyor,
bir boşluk meydana geliyor. Ufak parçaları salkım tabir ettiğimiz bir kümeleşmede sağlıyoruz. İçerisine mum
eritildikten sonra döküm dökülüyor. Döküm dökülürken çelik dökebiliyorsunuz. Alüminyum dökebiliyorsunuz.
Süper alaşım dökebiliyorsunuz, titanyum dökebiliyorsunuz ama metodolojisi, kullanılan malzemeleri farklı.
Dolayısıyla alüminyum döküme başladık ve alüminyum dökümden önce havacılığa merak saldık. 2009 senesinden
itibaren altyapıyı geliştirdik ve altyapıyı geliştirdik derken kendi çapımızda ciddi bir laboratuvar kurduk.
Ölçüm teknolojileri getirdik. XR cihazlarını aldık. Sizlerin de bahsettiği gibi bütün havacılık sertifikasyonları ile
ilgili çalışmalar yaptık. Bunun için de 9100 Netcad gibi bir sürü sertifikasyon süreçleri var. Onları tamamladıktan
sonra fuarlara katılmaya başladık. Bu şekilde de havacılığa 2009 senesinde yönlendik. Bu arada da şu anda da
üretimimizin %60’ını, %40’nı havacılığa dönük ihracat olarak yapıyoruz. Ancak bu arada yerli, özellikle savunma
sanayine ihtiyaçları açısından gerek ASELSAN gerek TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ile ilgili çalışmalara başladık.
Biraz önce Osman Bey’in bahsettiği son füzesinin motorunu gövdesinin tüm parçalarını biz yaptık.
Şu anda ROKETSAN’ın 12 parçalanmış şekli müteşekkil grubunu biz üretiyoruz. Osman Beyler de motorunu inşallah
sonuçlandıracak. O şekilde füzemiz Türkiye’nin ilk seyir füzesi. Bu menzili bayağı uzun. Milli olarak geliştirmiş
olacağız. Burada biraz önce 2 motor turboşaft ve jet motoru. Bunların gürültülerini çıkaran biraz önce Metin
Bey’in de bahsettiği gibi ufacık bir parça bunlar. Pale dediğimiz parçalar, Pale’nin üretim teknolojisinde gerek
TÜBİTAK ile gerekse Gür Metal olarak çok ciddi mesai sarf ettik birlikte
ve bugünlere getirdik. İnşallah sonucunu en kısa zamanda alacağız. Bu
işin bir yanıydı. İşin bir diğer yanıysa gene bu teknolojilerde önemli olan
Titanyum döküm
gaz türbinlerinin parçaları. Biliyorsunuz enerji sektörümüzde bu parçalı
palenin dökümünün neticesinde bir enerji üretiyorsunuz.
tesisimiz sayesinde,

200 kiloluk ocak
kapasitesi ile
Norveç’le beraber
Avrupa’nın 3.büyük
üretim metodunu
yakalamış olduk.

Dolayısıyla bu palelerin gerekliliği doğal gaz türbinleri için de geçerlidir.
Gene TÜBİTAK ve bu projeyi ve Siemens’in doğalgaz tribünlerinin
parçalarını biz ürettik ve şu anda takılmaya hazır hale geldi. Birkaç ay
denendikten sonra Türkiye’de ilk doğalgaz türbin parçalarını da yapmış
olacağız.

Şimdi titanyum konusu ayrı bir olay. Dünya kabuğunun yüzde 0,6’sı
titanyumdan oluşan bir element. Bir demir biliyoruz, alüminyum,
magnezyum ve titanyum. 4. yoğunluktan dünya üzerinde bulunan bir
malzeme. Bunun ilk buluşu 1790-1800’lerin başlarında olmuş ama sanayileşmesi 1950’de başlamış. 1950’de uçak
sanayinin gelişmesi ile hafif malzeme, titanyumun özgül ağırlığı 4.5, çeliğin işte 8, alüminyumun 2.7 ama. Bir çelik
kadar neredeyse mukavim ve yarı ağırlıkta çeliğin %60’ı ağırlığında ve dolayısıyla havacılıkta çok etkin bir malzeme.
Ancak da yanma 600 derecelere kadar geliyor. Dolayısıyla 1. ve 2. kademelerden ziyade arkadaki kademelerde
kullanılıyor. 50 ton 1950’lerde yapılmış. Bugünlerde titanyum üretimi 300 bin tona yaklaşmış durumda. Döküm
olarak titanyum üretimi piyasasını araştırdığımızda Avrupa bunların üretim metodu yatırımına 1970’lerde başlamış.
Biz nasıl yakalarız diye müsteşarlığımızın kapısını bir hayli çaldık. Sağ olsun onlar bizi TEİ’ye yönlendirdiler. TEİ’de
Türkiye’de zaten dizaynı yapılan büyük bir front frame dediğimiz uçakların yataklama parçası ile ilgili bir proje
oluşturduk. O şekilde projeyi 3 sene içerisinde tamamladık.
Titanyumun gelişimi için Çin’de ortaklık aradım bulamadım, Avrupa’da ortaklık aradık bulamadık. Amerika’da
ortaklık aradık, bulamadık. Herkes her türlü ortaklığa var ama titanyum döküm ortaklığı çok itici olarak gördüler.
Dolayısıyla biz bunu bu günlerde sonuçlandırmış olmaktan son derece mutluyuz. Kapasite açısından da Avrupa’da
2. ya da 3. durumdayız. TITAL’in 500 kiloluk ocağı var. PCC Fransa’nın 300 kiloluk ocağı var, biz de 200 kiloluk
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ocak kapasite ile Norveç’le beraber Avrupa’nın 3. büyük üretim metodunu yakalamış olduk. Bugün de TITAL ile
yarışır vaziyetteyiz. Yani 3 sene içerisinde de o ivmeyi geliştirdik. Bu şekilde şimdilik benim söyleyeceklerim bu
kadar olsun. Tek başımıza bitirdik. Proje ortağı olarak TEİ ile beraber çalıştık. Neticede olayı tek başımıza bir 15
kişilik mühendislik ekibimizle halletmiş olduk.
DR. CELAL SAMİ TÜFEKÇİ (Oturum Başkanı): Evet Gürsel Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Kurguyu herhalde çok
güzel yaptık. Burada esasında gördüğünüz manzara Türkiye’nin birçok alanında da aç olduğumuz, beklediğimiz
bir işbirliği senaryosunu sizlere sunduk. Bu işbirliği olmamış olsaydı burada çalışan motorlar çalışamazdı ki bu
çalışan motorlarda Mahmut Hocam kendi baskısını yaptığımız, dökümünü yaptığımız, geçici olarak kullandığımız
kanatçıklar var; tribün kanatçılar var. İnşallah bundan sonra malzeme haritamızda çok daha kritik konulara da
el atarak başkanlığımız olarak bağımsızlığımızı en üst seviyeye çıkaracağız. Sanayileşme modellerimiz güzel ve
daha güzellerini göreceğiz inşallah. Bugün buradaki panelimizde, körler sağırlar birbirini ağırlar değil de, aslında
akıllılar daha akıllılar birbirini ağırları gördünüz. Çünkü benim çok sevdiğim bir laf var: Akıllı insan aklını kullanır,
daha akıllı insan, başkasının aklını kullanır. Burada birbirinin aklını kullanan çok yetenekli panelistlerimizle bir arada
sizlere iyi bir vakit geçirtmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak da bizi burada
ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
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PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
DİJİTALLEŞME VE YENİLİK FELSEFESİ
Mimar ve Mühendisler Grubu’nun değerli yöneticileri, çok değerli katılımcılar hepinizi saygı ile selamlıyorum. Benim
konuşmamın başlığı Dijital İnovasyon ve Yenilik Felsefesi’dir. Bu konu üzerine birlikte biraz sohbet edeceğiz.
Şimdi biz bu dünyada ne yapmak istiyoruz ona bakalım. Daha iyi bir hayat arıyoruz. Günümüzde rekabet gücü diye
çok konuşulan bir terim var. Bu terim, teknoloji, Ar-Ge, yüksek vasıflı insanlar yetiştirme kapasitesi, inovasyonun
sonucunda ortaya çıkan bir şey. Bir ülkenin gücü günümüzde inovasyonla görülür ve ölçülür hale geldi. Bunun
sebebi şu: Bütün bunlar teknoloji, Ar-Ge, bilimin sonucunda elde edilen keşifler, teknolojinin şemsiyesinin altına
girmiş durumdadır. Dolayısıyla ülkelerin gücü günümüzde teknolojiyle ölçülür hale gelmiştir. Kopernik öncesinde
güneş üçüncü sırada, dünya ise merkezde idi. Sonra Kopernik aldı güneşi dünyanın yerine koydu; dünyayı da
güneşin olduğu yörünge üzerine koydu.
1543’te evren tasarımında bir dönüşüm oldu, buna astronomide paradigma
dönüşümü deniyor. Thomas Kuhn’dan beri paradigma diye bir terim var.
Şimdi buna benzer bir durum eskiden bireylerin ve kurumların, firmaların
Bir ülkenin gücü
etrafında döndüğü sanılıyordu. Ama şimdi değer yaratmanın merkezinde
günümüzde
kurumlar değil bireyler yer alıyor. Yaşamak bir problem çözme süreci.
inovasyonla görülür
İnsan özgü yaşamaya da hayat deniyor. Hayat da bir problem çözme
ve ölçülür.
süreci. Bu problemlerimiz bizim önünüzdeki engellerimiz, aynı zamanda
hayatiyetimizi sürdürmemizin imkânları. Eğer problemlerimiz olmazsa
biz yaşayamayız, problemlerimiz bittiği zaman hayatımız da bitiyor.
Günümüzde değişimin büyüklüğü abartısız hayallerin çok ötesinde ve yaşadığımız tahminlerin çok üstündedir.
Gerçekten de değişim hem çok büyük hem de çok artmış durumda. Teknolojiyle ilgili bazı kavramların çok çok
kısa bir geçmişi var. Teknoloji, rekabet, küreselleşme, uluslararasılaşma, gibi Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, tasarım,
sürdürülebilirlik, bilgi ekonomisi, bilgi çağı, e-devlet, orta gelir tuzağı, katma değeri yüksek ürün, ithal ikramiyesi,
teşvik ve destek, kızıl okyanus, mavi okyanus, asimetrik bilgi, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zeka,
robotlar, otonom sistemler, dijital çağ, dijital kültür, dijital toplum, dijital enformasyon, dijital yerli, dijital göçmen,
deneyim ekonomisi, öğrenen şehir, öğrenen toplum, uzaktan eğitim ve daha pek çok terimler...
Bunlar tam 21. yüzyıla gelirken çok konuşulan kavramlar veya terimlerdir. İnsan, anasından doğduğu gibi hayatını
sürmeyen, kendini aşabilen bir varlık. Diğer canlılar doğduğu gibi yaşıyorlarken, insan teknoloji üretmek, yapay
bir dünya kurmak, kültür ve medeniyet inşa etmek zorundadır ve bundan dolayı da insan alet yapabilen varlık
olarak tanımlanabilir. Yapay bir dünya yapmaya biz teknoloji ile başladık. Medeniyet bütün teorik altyapının, bilgi
altyapısının somutlaşması, ortaya çıkması, tezahür etmesidir. İşte bunları kuruyor insanoğlu. Bütün sayıları binary
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sayı sisteminde 0-1 ile yazıyoruz. Sadece sayıları yazmıyor ses ve renkleri
de yazıyoruz. Bir arkadaş kokunun da dijital araçlarla değiştirilebildiğini
söyledi. Ben onu daha tam görmedim. Bilgisayarlarımız acaba evlerde
Girişimcilik,
koku da yayabilir mi? Ama sayılarla, biliyorsunuz sinemadaki renkleri
bireylerin sahip
izliyoruz. Bunu sıfır ve bir kullanarak başardık. Binary sayı sisteminde
oldukları mevcut
sayıların nasıl yazıldığını biliyoruz. Bundan 20 yıl önce yeryüzündeki
kaynaklara
bütün şehirlerin sokaklarının görüntüsü cep telefonundan bedava
bakmaksızın yeni
olarak görebileceğimizi söyleselerdi kimse bizi ikna edemezdi.
fırsatlar peşinde
Gerçekten yaşadığımız yer olayların kavşak noktasında.Şu an bizim
neslimiz olan 1900’lerin sonu 2000’lerin başı, bu bilişim devriminin tam
koşma sürecidir.
ortasında yer almaktadır. Bir Amerikalı sosyolog bilişim teknolojilerini
entelektüel teknolojiler olarak tanımlıyor. Bilişim teknolojileri aklımızın
gücünü arttırıyor ve aklın bir uzantısı olan dijital teknolojiler dünyamızı
dönüştürüyor. Aklı arttıran bu teknolojilerin gücü realitenin nesnel varlıkları tarafından geçmişte sınırlanmıştı. Yani
eskiden teypler vardı, CD’ler, plaklar vardı. Bunlar kocaman olurdu. Fiziksel nesneler yerine şimdi çip ve hard disk
kadar bir malzemeye ihtiyacımız var. Çağımızda çok çok küçüldü ve ucuzladı. Pisagor bağıntısını bulan adam diyor
ki, evrendeki her şey sayıdır. Sanki bugünleri görmüş. Bütün varlıkların sayıya dönüştüğünü veya kâinattaki her
şeyin sayılar üzerine kurulduğunu iddia etmiş. Yine Platon gökyüzünde sayılar var, bu sayıların her biri yeryüzünde
bir nesneyi ifade ediyor demişti. Burası idealar âlemi, şurası fiziksel âlem. İşte buradaki bilgilere de episteme adını
vermiş. Bu dünya gölge varlık, gerçek varlıklar burada; Platon’un teorisi böyle. Geçmişte mucize diye nitelenen
birçok şey sıradanlaştı, eşi benzeri görülmedik öylesine bir dönüşüm yaşamaktayız ki, uzaydaki bütün varlıkları
binary sayı sisteminde ifade edebiliyoruz.
Bir de 16. yüzyılda Kartezyen eksen takımında Descartes var. Kartezyen eksen takımı özelliği de şu: Bir orijin seçip
bir noktanın koordinatlarını verdiğiniz zaman nesnenin veya varlığın nerede olduğunu biliyorsunuz. Konumunu,
hızını bildik mi varlığı da bilebiliriz. Eksen takımı da bize bu imkânı sağlıyor. Computer Aided Manufacturing
(CAM),mesela kalemin bir parçasına dokunduruyoruz, daha sonra parçanın belirlenmiş koordinatlarında kalemi
dolaştırıyoruz. Böylece parça imal edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde varlığın durumlarını dijital olarak
belirleyebilmiş hale geliyoruz. Şimdi hız falan diyoruz. Bunu internetten buldum. Facebook’a 1 dakikada 973
bin giriş yapılıyor; Google’da 3.7 milyon arama yapılıyormuş; Twitter’da 481 bin tweet atılıyor; WhatsApp’da 38
milyon mesaj; Instagram’da 174.000 kaydırma yapılıyor; YouTube’da 4.3 milyon adet video; Netflix’de 266 bin
saat video izleniyor; Tinder’da 1.1 milyon; Messenger’da 25 milyon GIF gönderiliyor; 187 milyon e-posta; bu kadar
da para alıyorlarmış. İşte bu olağanüstü hız dediğimiz 1 dakikada oluyor. Bir okyanus var, bilgiler akıyor, isteyen
istediği kadarını internet vasıtasıyla alıyor. Aslında bunu Pisagor yapmış, çizgi iki noktayla, düzlemi üç noktayla,
üç boyutluyu 3 noktayla, 4 boyutluyu da 4 noktayla gösterir. Yani üçgen, piramit ne istersiniz çizin ama bunlar
uzaydaki nokta-çizgi-düzlem çizimiyle gösterilebilir, böylece sayısallaştırılmış oluyor. Sayısallaştırmada iki kavram
kullanılıyor: Biri digitization, diğeri digitalization. Dönüşümle çalışan bilgisayar, robot gibi cihazları kullanır hale
getirdiğimizde, sayısallaştırılmış oluyoruz. 1940’larda elektrikle ilk dijital bilgisayar geliştirildi. 1947’de ise çalışmaya
başlıyor. Sadece 200 tane sayı hafızası var ve topların menzillerini hesaplamaya çalışıyor. Çok büyük bir makine, 30
ton ve 167 metrekare bir zemine oturuyor. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 1971’de başladım. Taşkışla binasında
5-6 metrelik bir makine vardı ve kartlara numaramızı, adımızı yazdık, böylece bilgisayar dersinden geçtik. Bu
makine 1943’te kartlarla çalışıyor. Hatta bunu kimse satın almaz demişler. 70’lerde mikro işlemci doğdu. 71’de
dünyanın ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sürüldü. Sanırım IBM yapıyor. Bugün bilgisayarlar, ilk bilgisayarlardan
milyonlarca kat daha güçlü ve yüzlerce kat daha ucuz. Doğuştan dijital kuşak veya dijital yerliler, dijital göçmenler
diye bir laf var. Bu da yaygınlaştı. Amerikalı bilişimle uğraşan bir muhabir dijital göçmen kavramı ortaya attı.
Amerika’da 1980’den sonra doğanlara, Türkiye’de ise 80’den önce doğanlara dijital göçmenler demişler. 80’den
sonra doğanlar dijital yerliler. Bu dijital yerliler doğuştan bilgisayar kullandıkları için, çünkü insan zihni çocuklukta
şekilleniyor, çok daha hızlı. Bir kere, bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Sorun şurada gelişim teknolojilerini
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gençler, yaşlılardan daha iyi kullanabiliyor. Fakat yaşlı olanlar,bizim gibiler, onlara hocalık yapıyor. Burada bir sorun
çıkıyor. Teknolojik ürünleri biz yapıyoruz fakat onlarda bizi şekillendirmeye başlıyor. Düşünme tarzımızı, zihnimizi
onlar belirliyor. Mesela dijital yerliler çocuklukta cep telefonu internet gibi elektronik veya bilişim teknolojilerini
kullanarak büyüdüklerinden, zihinsel yapılarının bilişim okuryazarlığına adaptasyonu çok daha hızlı oluyor. Ama
teknolojinin bizim kontrol edemediğimiz mutlak bir yanı var. Avcumuzun içine alamıyoruz, zapt edemiyoruz. Yani
mutlaka bizim kontrolümüz dışında kalan gücü var. Yani biz dört işlemi biliyoruz ama trilyonla trilyonu kafamızda
çarpamıyoruz ama makine çarpıyor. Bu gibi bütün yaptığımız teknolojik araçların bizim kontrolümüzün dışında
olan bir tarafı var. Şimdi bu bilişim teknolojileri bir de internete bağlanınca bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yapay
nesneler üretiyor, yaratıcı doğal harikalar yaratıyor. Ama bu yapay nesneler üreten teknoloji biraz tanrısallık taslıyor.
Varlığı, dünyanın ontolojisini değiştiriyor, algılamamızı değiştiriyor. Diyelim ki mekân kavramı kalkıyor; çünkü nerede
olursan ol ulaşıyor. Zaman kavramı da kalmadı, istediğin zaman internette konuşabiliyorsun. Dolayısıyla mekân ve
zaman engelini ortadan kaldırdı bu internet teknolojileri. Bunları dijital liderlik konusunda bir iki cümle yazmak
için söyledim. Literatürde geleneksel olmayan bir zekâ yanında çok boyutlu düşünme yeteneğinin gerektiğini
söylüyorlar. Dijital olarak öncü olanlar bütün zamanlarında yeniden öğrenmeyi, öğrenme kıvraklığına sahip olmayı
öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getirmiş olmak zorundadırlar. Çünkü öğrenen şehirler, öğrenen toplumlar gibi
kavramlar türetildi veya üretildi.
Son endüstri devriminin -birinci endüstri devrimi 1760-1840, ikincisi 18401945, üçüncüsü 1945-1980 ve 4. Endüstri devrimi 1980’den sonra olmuşturbir özelliği, ilk üçe muhtaç değil. Bilişim teknolojisi sayesinde birinci ve ikinci
Son endüstri
endüstri devrimini yaşamış olmayı zorunlu kılmıyor. Öncekiler biraz zorunlu
devriminin
kılıyordu, birbirinin devamı olması gerekiyordu. Mesela Afrika’da, Sudan’da
en önemli özelliği,
Bitcoin kullanılıyormuş, alışveriş için cep telefonuyla da alışveriş yapıyor.
ilk üç sanayi
Bunlar en az eğitim gören insanlar kullanabiliyor mu diye deney sanırım.
devrine muhtaç
Yaratıcılığın önemli bir kısmı artık kuralları çiğnemektir. Maalesef kurallara
çok itaat eden bir kültürden azıcık çıkmamız lazım. Yumurtaları kırmadan
değil.
omlet yapamazsın. İlla ki kıracaksın, bir şeyleri kuralları ezeceksin. Daha
yumuşak bir şey söylemiş Yunus: “Her dem yeniden doğarız, bizden kim
usansın?”Sıra dışı bakanlar bilgilerinin yetersizliğinden değil, disiplinler arası
anlayışa sahip olduklarından olayları farklı görmektedirler.Gerçekten disiplinler arası öğretime önem vermemiz
gerekiyor. Buradan bunu çıkarabiliriz. Mükemmel sorular şiir gibi, felsefe gibi entelektüel niteliktedir. Ağaçlar her yıl
budanmazlarsa meyve vermezler. Farkı tolere etmek değil, teşvik etmek gerekir. Yanlış takdir etmeli çünkü yanlış
yapmayan hiçbir şey, hiçbir şey yapmamıştır. Onun için bizim bürokrasi hiç yanlış yapmamış. Hiç duydunuz mu
bürokrasimizin ben şu hatayı yaptım dediğini? Sıfır hata ile çalışır. Her şeyi doğru yaptığını düşünür. İnsanlar farklı
olmaktan, yanlış yapmaktan asla endişe etmemelidir. Herkes gibi olmak, olmamak gibi bir şeydir. Hayat sürekli bir
akış halindedir; Herakleitos öyle diyor: “Her şey akar”. Tasavvufta da şöyle bir şey var: Her nefes verişte ölmekte,
her nefes alışta dirilmekteyiz; her an ölüp diriliyoruz. Yaratıcının diriltici gücü üzerimizden kalktığında son nefes
bitiyor. Onun için her şey sürekli inovasyonun orijini yani başlangıç noktası insan zihni. O halde inovasyonun anahtarı
insan. İnsan kendini tekrar ederek yaşayamaz. Her gün aynı şey yesek, her gün aynı yerde dursak yaşayamayız,
yani değişim şart. Geçmişin çözümleri şimdinin problemleridir. Beykoz ayakkabı fabrikası vardı; Nazilli’de basma
fabrikası vardı. Geçmişte çok iyi işler yaptılarsa da hepsi şimdi bir problem. Bir dönemin çözümleri başka bir
dönemin sorunları, problemleri olabiliyor. İnovasyonun çok şeyleri var ama bunların üzerinde epeyce dolaşacağız.
Yaratıcılık, irade, mücadele azmi, girişimcilik… Yaratıcı olacağız; iradeli olacak, bir de bıkmayacağız. Hakikat kendini
gizliyor; kendini ele vermiyor. Dünyayı anlamak için mikroskop altında ömür boyu dirsek çürütüyoruz, araştırmak
için bir şeyi bulmak, keşfetmek için. Neden? Hakikat kendisini gizliyor. Yunus Emre’nin şiiri gibi: Çıktım erik dalına
andım üzümü, birden cevize ulaşamıyor. Yani önce erik dalına çıkıyor, üzüm yediğini sanıyor, meğerse ceviz yemiş.
Onun için perdenin arkasını görünen bilgi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi daha derin ve onun için bıkmamak gerekiyor.
İradesi güçlü adamların olması gerekiyor, inovasyon yapması için. Mücadele etmesi lazım. Girişimci ruhu olacak
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o girişimcilikte de öyle bir taraf var, yani irrasyonel gibi gözüküyor. Şimdi bir burada çok sayıda birbiriyle ortak
tanımlar var ama olmayan da var. Tabii literatürde Schumpeter girişimciliği ilk tanımlayanlardan ve yaratıcı kreatif,
bir de yıkıcı inovasyon var. İşte bu adam kapitalizmin teorisini kuruyor. İnovasyon tek bir eylem değil, bu tarifi
çok önemsiyorum. Fakat birbiriyle bağlantılı alt süreçlerin toplamı bir süreçtir. Sadece yeni bir fikrin kavramın,
yeni bir aygıtın icadı, yeni bir pazarın geliştirilmesi değildir. Bütün bu şeylerin bütünleşik yapılma sürecidir. Fikir
üretimi değil sadece teknoloji geliştirilmesi de değil. Yeni veya geliştirilmiş ürün imalat ve pazarlanması değil
imalat sürecini ve ekipmanı kapsayan bütün faaliyetlerin yönetilmesidir. OECD’nin tanımı da şöyle; bir yenilik
işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir
ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyon her yöntemin gerçekleştirilmesidir. Tek
başına bir buluş değil, tek başına Ar-Ge de değil. Sürekliliği olan bir faaliyet, bir olagelme faaliyeti, bir nehir gibi
yani hiç durmuyor akıyor. OECD şöyle diyor: Bir ülkede refahın ve istihdamın artması o ülkenin inovasyon yapma
ve adaptasyon kapasitesine bağlıdır.
Avrupa Birliği de inovasyon için, Avrupa için acilen ele alınması gereken bir ortak meseledir demektedir.
İnovasyonun var olması kültürel bir zeminde büyüyor, besleniyor. O zaman şöyle olmalı: Farkı görmek, değişik
açılardan bakabilmek, risk almak, yaratıcılık, müşterinin değerini bilmek, sorgulamak, neden nasıl, neyi daha iyi
yapabiliriz, başarısızlığı hoş görmek, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması...
Bütün bunlar inovasyon kültürünün parçalarıdır. İşte şurada oluşuyor:
Ar-Ge var, icat var, yaratıcılık var, bunların kesişim noktasındadır
Sabah uyandığında
inovasyon. Dolayısıyla inovasyonun bugün çok konuşma sebebi bütün
ilk dokunduğu ve
teknolojik faaliyetlerin kapsamı altına almış olmasıdır. Asıl olan da şu
yatağa girdiğinde
mesela, bir şey icat ediyorsun, orada duruyor. Ama inovasyonda ürün
haline getireceksin. O süreci de içerdiği için çok önemli. Bir hizmet olarak
son dokunduğu
satılabilir hale gelecek, yani ticarileşecek. İnovasyon orada duran icadı
şey cep telefonu
da müşterinin alacağı hale getirmeyi, ticarileştirmeyi içeriyor. İnovasyon
olanlar dijital
hepsini kapsıyor. Bir de öyle şeyler var, icat değil, aslında ama öyle basit
yerlilerdir.
şey yapıyor ki ama çok cazip hale geliyor. O tür şeylerin de önemi var.
Müşterinin aşina olmadığı yeni ürün, yeni imalat, yeni bir pazar olabilir.
İşte bu pazar meselesinde demin başta söylediğim ya Kızıl Okyanus, Mavi
Okyanus. Kızıl Okyanus rakiplerin birbirini kan revan içerisinde bıraktıkları rekabet ortamından oluşan bir okyanus.
Mavi Okyanus milletin kavga etmediği bir yer buluyor. Üretim alanında firma çalışıyor, ya şunlarla boğuşmayayım,
dövüşmeyeyim diyor. Yani mesela firma mekanik saatler ile dijital saat yapayım diyor. Dijital saati kontrolü daha
hassas diye kimsenin yapmadığını yapıyor.
Bir de asimetrik bilgi var. Asimetrik bilgi de şu: Kimsenin bilmediği bir ürün yaparsanız müşteri artık pazarlık
şansını kaybediyor. Hani doktora gittiğinizde doktor hastasın diyor, ameliyat olacaksın diyor, yok olmayacağım,
sen yanlış biliyorsun diyemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz biz, çünkü bu asimetrik bilgidir. Bu ayrı bir örnek ama firmalar
içinde oluyor. Yani satıcı biliyor, müşteri bilmiyorsa bu asimetrik oluyor. Burada pazarlık gücü yüksek oluyor. Yeni
organizasyon modeli geliştiriliyor.
Herkesin baktığı yere bakmak, başkasının görmediği şeyleri görmek becerisidir inovasyon; yaratıcılığın kullanımı
ve uygulaması demişler. Yaratıcılar yeni bir şeyler düşünüyor. Ürünü veya hizmeti ticari bir değere dönüştürmektir.
Kısaca basit söylemek gerekirse inovasyon bilgiyi paraya, araştırma da parayı bilgiye çeviriyor. Bir tanımı da
şöyle inovasyonun: İç görü, feraset, sezgi, icat, icraat. İnovasyon yapan kişide deney yapma ve risk alma arzusu
vardır. Keşif hâlihazırda mevcut olan fakat varlığı yeni bulunan bir şeydir. Yerçekiminin atom yapısının, elektrik
akımının, süper iletkenliğin, vitaminlerin, DNA’nın keşfi… İşte bunlar keşiflerdir. İcat mekanik saat, matbaa, telefon,
televizyon, yapay nesne-ürün gibi şeylerdir. İnovasyon ise telefon var ama bir de cep telefonu yapılıyor. Otomobil
var ama hibrit otomobil yani elektrikli yakıtla çalışan otomobil yapılıyor. Bilgisayar var ama dizüstü bilgisayar
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üretiliyor. Bunlarsa inovasyon. İlk IBM’in geliştirdiği bilgisayar ama kişisel bilgisayar inovasyon oluyor. Bunların
sınırlarının çok kesin kavramlar olduğunu düşünmüyorum ben. Yeni bir üretim, yeni bir pazar inovasyonun içine
giriyor. Hepsinde biraz yaratıcılık var, keşif de var, icatta da var.
Araştırma soru ile; icat ihtiyaçla başlar. Bu teknoloji için çok klasik bir örnektir: Bir Ezop masalında bir karga
çok susuyor, bir vazonun içinde su buluyor. Uğraşıyor içmek için, sonra çakıl taşlarını dolduruyor, vazonun
içerisine su yükseliyor ve içiyor. Teknoloji ihtiyaçla ortaya çıkıyor. Bilim şu dünyayı, bu evreni anlama duygumuz
sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bilim adamları temel bilimciler bu ne işe yarar dememiştir. Hipotenüsün karesinin
dik kenarlarının karelerinin toplamını eşit olduğunu bilmek... Altın oranı buluyor Pisagor. Bunların hepsini söylüyor.
Bir de Pisagor kasesi var. İcat da inovasyon da kaşınma ile başlar. Literatürde hakikaten kaşınmaya vaktim bile yok
deriz ya, kaşınmak biraz düşünmek yani sağın solun kaşınmaya başladı mı, bir adam biraz düşünüyor demektir.
İnovasyonu kaşınmaya vakti olanlar yapacaklar. Girişimciler hiç kaynağa falan bakmıyor, yapacağım, uğraşacağım
diyor. Başta akıl ötesi bir şey gibi gözüküyor. Girişimcilik, yeni fikirleri ve icatları başarılı inovasyonla dönüştürmeye
çalışan veya dönüştürmek isteyen bireylerdir. Schumpeter girişimciliğe çok önem veriyor. Girişimci başarısızlığı
kolay kabul etmez, ısrarcıdır. Sorular karşısında dirençli ve sabırlıdır. Edison 10 bin deney yapıyor. Bu hepsini
toplayan bir şekil. Girişimci burada, teknoloji araştırma burada, bilimsel araştırma var, ürün yaratma var, piyasa
var işte bu inovasyon hepsini içeriyor. Bilimsel keşif var, teknolojik araştırmalar, ürün yaratma var, piyasa girişleri
var. Onun için günümüzde üzerinde çok durulan bir kavramsal yapı oluşturuldu. Bunun sebebi de şu; bilimsel keşif
teknolojik araştırma sonucunda varılan icatların hepsinin ticari bildirimi olmasının önem kazandığı bir çağdayız.
Kapitalizmin açgözlü tarafı var ama mesela araştırma için akademik camia için bu tür imkânlar elde etmek, daha
iyi araştırma yapmak için, daha iyi icatlar yapmak için ortam ve imkân yarattığı da düşünmek gerekiyor. Bir de bu
tarafı var; bir akademi inovasyonla uğraşıyorsa, icatla uğraşıyorsa orada çok büyük bir para kazanmanın yanında,
onu yapmış olmanın hazzını da yaşıyor. İşte inovasyonun bir başka da tanımı da icat artı ticarileşmedir. Keşif: Merak
artı işbirliği, İnovasyon: Yetinmeme artı işbirliği… Biliyorsunuz iki sayıyı çarparsak matematikte, biri sıfırsa sonuç
sıfırdır. Yaratıcılık 0 ise sonuç 0’dır ya da risk almıyorsa sonuç sıfırdır. Dolayısıyla inovasyonun bazı hususlarını da
bu formül açıklıyor.
İnovasyon türlerini, ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu, organizasyon inovasyonu diye
belirlemişler. Başta bir fikir var, fikirden sonra bir kavram doğuyor.Sonra burada teknolojik bir araştırma var,
teknoloji geliştirme var veya bir icat ve sonra şurada üretime giriyor. Sonra da kullanıma yani müşteriye gidiyor. Bu
baştaki fikir böyle oluyor ve firmaların gücü inovasyona bağlanmış durumdadır. İnovasyon bir akış: Aynı ırmakta
iki kez yıkanamazsın. Biraz önce de söyledik ve bu ırmağın kaynağı da fikirdir. Fikir çok önemli, insan soyunun
ürettiği en değerli şey. Heidegger’in bu sözünü çok seviyorum: Fikirlere biz asla varamayız onlar bize gelirler
diyor. Hakikatten öyle de söylüyoruz, aklıma bir fikir geldi diyoruz. Ben bir
fikir buldum ya da bir fikre vardım demiyoruz. Dil düşüncenin görünüşe
çıkmış hali. Her sözcüğün bir tarafı var. Dolayısıyla bize geliyor. Nereden
İnovasyonun tümü
gelir? Bunu bilmiyoruz. Keşke fikirleri nasıl bulduğumuzun yolunu bize
teknoloji içermez.
birisi anlatsaydı da devamlı fikir bir üretseydik de, devamlı icat yapsaydık
da, devamlı keşif yapsaydık… Onu bilemiyoruz işte. Yaratıcı yetenek de
bizim tecrübelerimizden, uğraşlarımızdan gayretlerimizden ortaya çıkıyor.
Sezgiyle, akılla, deneyimle ortaya çıkıyor. Yani yolunu yordamını bilemiyoruz, bilsek zaten problem kalmayacak.
Yaratıcı yetenek, yani bir örtük bilgi, bu yaratıcı yeteneği dile getiremiyoruz. İnsan yalnız kalıyor. Bu çok önemli
çünkü fikir o zaman geliyor. Arayanlar bulmuyor her zaman ama bulanlar arayanlardır. Her arayan bir şey bulacak
diye bir şey yok ama bulanlar aramakta olanlardan oluyor. Çünkü yolunu bilmiyorsun, o bize bağış gibi geliyor.
Evet, inovasyon, yaratıcılık, değişme, farklılaşma yeni bir ürün arzında bir şey. Bu bir kültürel iklime ve girişimciliğe
muhtaçtır. İnovasyonun sürdürülebilir olması lazım. Çünkü bir yerde durduğunuz zaman firmalar, yapılar iflas
ediyor. Sürekli farklı düşünmeye odaklanması gerekiyor. İnovasyon kavramı aslında yenilik değil; inovity yeniliktir.
İnovasyon yenilenme, ama nasıl yenilenme? Yenilik yapana yenileniyor. Kişi, yani inovatör yenileme işi yapıyor,
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ürün de yeni oluyor. Üründe de yenilik oluyor. Dolayısıyla inovasyonu
kışkırtan ve besleyen kültürel, toplumsal ortamın olması gerekiyor. Bilim,
teknoloji, teknolojik gelişmeler, pazar ihtiyacı şeklinde süreç işliyor.
Geçmişin
Şurada ham fikir geliyor, 350 tane diyelim. Bu kadar makul geliyor.
çözümleri şimdinin
Bunun % 25’i projeye dönüşüyor. Buradan 4 büyük proje çıkıyor ama 2
problemleridir.
tanesi satışa sunuluyor. Bir tanesi yeni ürün, başarılı ürün oluyor. Burada
bir ölüm vadisinden bahsediliyor. Onun için sabırlı, ısrarlı ve iradeli
olmak gerekiyor. Araştırma-geliştirme yapıyor, imalat yapılıyor, sonra da
müşterileri bulunuyor. Bazen üçü bir arada da oluyor. İmalat, araştırma-geliştirme ve pazarlama üçü birbiriyle
anında etkileşime giriyor. Schumpeter’in yaratıcı yıkım dediği veya yıkıcı inovasyon da denilen bir tanımı var.
Fabrika çalışıyor, geleneksel teknoloji ile müşteri talebi şu çizgi. Fakat birisi çıkıyor, mesela mavi okyanusu buluyor
ya da hem performansı daha yüksek hem daha riskli yeni bir yöntem buluyor, çok büyük fabrikaları çökertiyor.
Buna yıkıcı inovasyon diyoruz. Bir inovasyon olduğunda nasıl kabul ediliyor? % 2.5 inovatörler, erken benimseyen
insanlar var, erken benimseyen çoğunluk, geç benimseyen çoğunluk ve bir de geç kalanlar var. Böyle bir zaman ve
kabul kategorileri var. Burada da grafik haline getirilmiş. Şurada yavaş, bakın şurada yükseliyor.
Bunlardan bahsettik. Birçok gözlemci teknoloji ile inovasyon birbiri yerine kullanıyorlar ama inovasyon teknolojiden
çok farklı. Yani teknolojiden farklı olarak inovasyonun bütün bu süreçleri içermesi, ticarileşmesi asıl karakteristiğini
oluşturuyor. Burada, birbirleri yerine kullanıldığı döngüsel bir ilişki var olduğunu zaten söylemiştik. Bir de pazar
bulacaksın, ticarileşeceksiniz. Bir de teknolojinin kendisine bir boşluk bulması gerekiyor. Yani demek istediğim
müşterinin gözünde kabul görmesi lazım ki orada bir inovasyon/yenilik yapıldığında tutsun. Yani zaten var
olan teknolojik ürünün böyle bir tarafı olması lazım. Yani inovasyonda bir ihtiyaca hitap ediyor olmanız lazım.
İnovasyonun daha cazip hale getirmesi onu ticarileştiriliyor.
Bu görsel sistemi anlatıyor: fikir, araştırma ve geliştirme,pazarlama, ticari ürün… Pazarın çekmesi ya da toplumdaki
bilim ve teknolojideki en son gelişmeler itiyor. Buradan bilim ve teknolojiyi doğuruyor. Buradan ticari ürünü
doğuruyor.Bir de türleri var: mimari inovasyon, radikal inovasyon, artan inovasyon ve yıkıcı inovasyon. Burada
bir market, yeni bir pazar var. Mevcut bir teknolojiyi kullanıyor, artan inovasyonda mevcut pazar ve mevcut
teknolojiyi kullanıyor. Yıkıcı inovasyonda, teknoloji yeni ve mevcut pazarı harap ediyor. Bu da radikal inovasyon,
hem pazar yeni hem de teknoloji yenileniyor; mevcut pazarı harap ediyor. Bu radikal inovasyonda hem teknoloji
hem pazar yenileniyor. Teknolojide önemli olan telekomünikasyon, televizyon, mikroişlemci ve jet gücüdür. Radikal
inovasyonda ise; kişisel bilgisayar, cep telefonu, renkli televizyon, jet uçağı… Bir de şöyle bir şey var: şurada firmanın
performansı azalıyor, eğim azalıyor, fakat yeni bir teknolojiyle onu gideriyor.
Cebiri bulan bir medeniyetin genetiğinde soyut düşünmeye yatkınlık olsa gerektir. Sayı aritmetik, soyut bir şeydir.
Şimdi bilgisayar kullanıyoruz. Asansörlerde eskiden bodrum yazardı, şimdi ne yazıyor eksi 1, eksi 2 yazıyor. Yani
insanlar biraz cebiri de bilecek. Dijital dönüşüm bir cebirselleşmedir aslında. Gerçek dünyanın yerinin dijital
dünyanın veya sanal dünyanın almakta olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Dijital dönüşüm zamanı, mekânı ve
mesafeyi ortadan kaldırmıştır. Bilginin yayılımı ve çoğaltılması ulaşılması
ek bir maliyet getirmemektedir. Anında kitaba ulaşıyoruz, anında bilgilere
ulaşıyoruz.
İletişim
Türkiye vakit kaybetmeksizin dijital çağın bilincine varmalı; inovatif bir
şekilde dijital dönüşümü ele almalıdır. Bu konuda fena değil Türkiye, iyi
gidiyor ama biraz da dijital teknolojileri üretmeye doğru yönelmesi lazım.
Bunları kullanmayı öne aldık. Örnek vereceğim şimdi ama incitirim diye
söylemiyorum. Teknolojilerin kullanımı değil de üretimine odaklanmamız
lazım. Türkiye tüm gücünü seferber etse yeridir. Çünkü olağanüstü bir de şey
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teknolojisinin
araştırıldığı
“Bilişim Fakültesi”
kurulmalıdır.

var, deneyim ekonomisi gibi bir şey. Bir ülke bir şeyi yapıyorsa ben yapmıyorum diyemiyorsun. Yani bir örnek
verelim; bir otomobil firması arabanız bozulduğunda oradan alıyor, tamir ediyor, eve getiriyor değil mi? Başka bir
firmada, ben bunu yapmam diyemiyor çünkü müşteri ona gidiyor. Dolayısıyla buna deneyim ekonomisi deniyor.
Bir ülke bir şey yapıyor, başka bir ülke yapamazsa olmuyor. Yarışıyoruz değil mi? Samsung, iPhone veya Huawei
yapıyorsa benim de yapmam gerekir diyor, yani etkiliyor. Onun için ben dijitalleşmenin aynı zamanda zorunlu
bir tarafı var demek istiyorum. Öncesinde endüstri devrimini yaşamamış olan toplumlar içinde dijital dönüşüm
mümkün bir karakterde.
İnovasyon yoluyla, dijital çağın müşterisi ve kullanıcısı değil, üreticisi olmak zorundayız. Çünkü bütün dünyada
tarihin en eski devirlerinden beri böyle, teknolojik üstünlük içeren ülkelerin kıyasla güçlü olması teknolojidendir.
Ne diyelim 10 bin kilometre menzilli bir füze varsa biz burada özgür olduğumuzu söyleyemeyiz. Amerikalılarda
Rusların füzelerine karşı gökyüzünde bir şemsiye yapmayı başardılar. Rusya ondan sonra pes etti. Yani teknolojik
üstünlük olmadan geleceğimize güvenli, onurlu ve özgür yaşayamayız. Bunun çok iyi analiz edilmesi lazım.
Teknolojiler esas itibariyle devlet iradesiyle oluyor. Pakistan atom bombası yapacağım dedi ve yaptı. İsrail
yapacağım dedi ve yaptı. Çünkü bu çok büyük bir sermayenin yanında o ülkedeki en üst irade ile olur. Bu
bakımdan teknolojide esas olan üretmek ama var olana da sahip olmak çok önemli. Aynı İslam medeniyetinin,
aynı İslam milletinin, aynı İslam kültürünün, aynı İslam dininin, aynı peygamberin ümmeti olan İslam dünyası
geleceğini güvence altına almak, özgür yaşamak istiyorsa ekonomik, teknolojik, akademik ve entelektüel gücü
birleştirmek zorunda. Bu birleşik güç ile dijital çağın üreticisi olmak
zorundadır. Bu bir varoluş meselesidir. Herkes kardeşlik hukuku içinde
davranmalı, kendi imkânı ve gücü oranında bu birliğe katılmalıdır. Sen
Dijital dönüşüm
az, ben çok katkı yaptım tartışmasının gözetebileceği bir durum yoktur,
zamanı, mekânı ve
yani bugün yok. Amerika’nın, Çin’in, Hindistan’ın gücü karşısında Avrupa
mesafeyi ortadan
Birliği’nin biteceği söyleniyor. Dolayısıyla durum ortada, birleşme şarttır!
kaldırmıştır.
Coğrafi sınırlarımız bitişiktir ancak zihinsel sınırlarımız kalkmadan coğrafi
sınırlar kalkmamaktadır.
Burada ülkelerin gücü, üretme gücüne dayanıyor. Bu hem kendi geleceği hem de insanlığın barışı için İslam
dünyasının insanlığa karşı bir ödevidir. Wilhelm Von Humboldt, Berlin’de 1838 yılında üniversite kuruyor.
“Üniversitenin birinci fonksiyonu araştırmadır.” diyor. Bizim 1933 reform programında da bu Humboldt Üniversitesi
taklit edilmiş. Bundan sonra fen-edebiyat fakülteleri kuruluyor, sebebi temel araştırma yapıyor olması. Ama şimdi
bilişim çağındayız. Benim önerim şu: Bilişim fakülteleri kuracağız. Bu fakülteler dijital teknolojileri araştıracaklar.
Nasıl fen-edebiyat fakülteleri temel araştırmaların öne çıktığı, 19. yüzyılın başından sonra kurulmuş ve Alman bilim
adamları, fizik adamları Nobel ödülü almışsa bugün de bizim bilişim fakültelerini kurmamız gerekiyor.
Eğer biz bilişim teknolojileri, dijital teknolojileri üretmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ayrıca katma
değerinin çok yüksek olması gibi de bir özelliği var bunların. kültürel ve toplumsal yapımızın bilişim ve iletişim
teknolojilerine büyük bir sempatisi bulunmaktadır. Türkler bu cep telefonu, bilgisayarı çok seviyor.
Dolayısıyla yanlışlar, hatalar tolere edilmek şöyle dursun teşvik edilmeli; farklılık, ayrıklık, saçmalama
yadırganmamalıdır. Farklılıklar, yanlışlıklar kışkırtılmalıdır. Einstein şöyle diyor; problemleri onları yarattığımız
aynı düşünce düzeyinde kalarak çözemeyiz. Kurumların rekabet gücünü sürdürebilmesi için sürekli inovasyon
gerekli. İnovasyonu nakış halinde olmasının ve sürdürülebilirliğinin anlamı budur. 21. yüzyıl inovasyon yüzyılı
denilse yeridir. İnovasyonu karakterize eden şey ekonomik ve sosyal değerler üretmektir. Teknolojik inovasyon,
ticari değeri olan ürün ortaya koymaktır. İnovasyon insanın yeteneklerinin tümünü birleşik gücünün ürünüdür.
İnovasyonda yaratıcı yetenek ile zuhur eden yaratıcı fikir, sezgi, icat ve araştırma becerileri tümü yürürlüktedir.
Arayanlar bulamayabilirler ama bulanlar ancak arayanlardır. Teşekkür ederim.
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BÜLENT ŞEN
MMG GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BÜLENT ŞEN
MMG GN. BŞK. YRD. / İTO ENERJİ KOMİTESİ BŞK. YRD.
ENERJİDE DÖNÜŞÜM: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE
ENERJİ DAĞITIM AĞLARI

BÜLENT ŞEN (MMG Genel Başkan Yardımcısı, Oturum Başkanı): Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 3. Ar-Ge &
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne tekrardan hoş geldiniz. Geleceğimizin inşası için atılan en önemli adımlardan birisi
olan Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi’nin hayırlı olmasını diliyorum. İster özel sektör, isterse kamu sektörü-kamu kuruluşu
olsun, yüksek katma değere sahip ürün ortaya koymanın ilk şartı Ar-Ge faaliyetleridir. Türkiye’de birçok enerji
araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetleri yapılıyor. Şimdi kısa bir genel giriş yapacağım. Sonra sırasıyla konuklarımıza söz
vereceğim. Enerji, gerçekten dünyanın nabzı, en önemli konulardan biridir. Enerjisiz kalma korkusu sanayileşmiş
ülkelerin birbiriyle pazar payı rekabetlerinden dolayıdır. İnsanoğlunun devamlı enerji talebi vardı ve ülkeler arası
savaşların ana sektörü olan enerjidir. Şöyle bir baktığımızda 19. yüzyıl bilim adamlarından Lord Kelvin 1881 Britanya
Bilimsel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, dünyada kömürün hızla tükendiğini ve enerji kaynakları konusunda tek
umudunun rüzgâr motoru, rüzgâr değirmenleri olduğu belirtmesi üzerinden tam 136 yıl geçti. Günümüzde 1 milyara
yakın insanın elektrik ulaşımı dahi olmadığını düşünürsek ve Edison’un söylediği gibi 1881 yılında elektrik çok ucuz
olacak, sadece zenginler mum yakacak demesinden 136 yıla yakın bir zaman geçti. Türkiye’nin Enerji Kurumu’na
baktığımızda 2018 Eylül ayının rakamlarını aldım, şu anda Türkiye’nin kurulu gücü yaklaşık 87 bin megavat. Bunun
28 bin megavatı hidrolik, 26 bin megavatı doğalgaz, 6.761 megavat rüzgâr, 10.901 megavatı yerli kömür, 8.794
kilovatı ithal kömür. Lisanssızların güneş dâhil 5.109 megavat olduğunu düşünürsek 87.148 megavatlık bir kurulu
gücümüz var. Bunları oranladığımızda, yenilebilir enerjinin payını görmek istediğimizde yaklaşık 41.217 megavatlık
bir yenilebilir enerji gücümüz var. Yani toplam kurulu gücünün yüzün %46’sı yenilebilir enerjiden kaynaklanıyor.
Şimdi para konumuza baktığımızda bugün tartışacağımız konular, öncelikle konuklarımıza da öyle sormaya
çalışacağım, tüm dünyada enerjide bir dönüşüm var, hızlı bir dönüşüm var ve yenilenebilir enerjinin toplam payı
toplanmış kurulu güç de hızla artmaya devam ettiğini görüyoruz. Enerji sektöründe artan dijitalleşme, siber
güvenlik, dağıtım sistemlerinde IOT’den Block Chain’e, depolamadan Off Grid’e ve akıllı şebeke sistemlerine kadar
geniş iş modellerini konuşacağız. Konu alanımız çok geniş ve bunların özellikle ülkemizde veya gelişmekte olan
ülkelerde enerji dönüşüm talebi nedir? Bizi neler bekliyor? Gelecekte ülkemizde enerjide bizi neler bekliyor? Bunları
konuşacağız. Öncelikle ben aynı zamanda Gas and Power’da köşe yazarlığı yapıyorum Emin Bey ile beraber. Ben
Emin Bey’e gelişmiş ülkelerin enerji dönüşümü ve yenilebilir enerji politikalarındaki yaptıkları iyi uygulamalar ve
gelecekte Türkiye’yi bekleyen enerjideki hedefler nelerdir, sorularını sormak istiyorum.
EMİN EMRAH DANIŞ (Panelist): Biliyorsunuz, 19. yüzyıl kömür yüzyılıydı. 20. yüzyıl da petrolün yüzyılı olarak
nitelendi. 21. yüzyıl için de 5-10 yıl önce baktığımızda blue, yani doğalgazdan bahsediyorduk. Son 10 yılda
yenilenebilirlikte hızlı maliyet düşüşü ve artan kurulu güç COP 21 gibi küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile
mücadele edilmesi yolunda atılan adımlar, yenilenebilirin çok daha hızlı bir şekilde öne çıkmasına yol açtı; ama
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bir sonraki yıllarda yenilenebilire ek olarak enerjide dijitalleşme, enerji
dönüşümü gibi başlıkları da çok konuşuyoruz. Burada olumlu bir adım
var. Artık bunlara bütünsel bir yaklaşım var, ama biz bunları bugüne
Off Grid şebeke
kadar farklı konumlandırdık. Yenilenebiliri ayrı konuştuk, dijitalleşmeyi
ve mikro şebeke
ayrı konuştuk, enerji dönüşümü ayrı konuştuk. Biz enerjinin dijitalleşme
ile hem elektrik
ve gelecek trendlerinden yenilenebilirden bahsetmek istiyorsak aslında
üretebilecek
bütünsel bir yaklaşım sergilemek zorundayız. Çünkü bugün enerji
hem de bunu
dijitalleşme dediğimiz şey; enerji ticaretinde block chain, enerji ticareti,
batarya sistemiyle
risk managment, daha sonrasında öğrenen sistemler, yani yapay zekâ,
machine learning, learning algoritmalar gibi birçok farklı bileşeni içeriyor.
depolayabileceğiz.
Diğer taraftan baktığımız zaman siber güvenlik bunların olmazsa
olmazı; çünkü enerjide Sanayi 4.0 ile birlikte teknoloji kullanımı arttıkça
burada siber ataklar, saldırılar ve güvenlik açıklıkları da artıyor. Bunu da
diyagramda kullanmak zorundayız yani göz önüne almamız gereken konulardan bir tanesi. Daha sonra konuşan
makineler (IoT) evinizdeki klimanın ya da evinizin çatısındaki elektrik ürettiğiniz panelin bunların optimizasyonunu
sağlayan sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması gerekiyor. Enerji verimliliği burada çok önemli bir faktör.
Türkiye’de enerjiyi ne yazık ki verimsiz kullandığımız için enerji verimliliği artık Türkiye’nin en önemli politika ve
önceliklerinden bir tanesi ve ben onu yeni bir yakıt olarak nitelendiriyorum. Türkiye enerji verimliliğini sağlayabildiği
takdirde uzun yıllardır talep artışından kaynaklanan ithalat baskısının önüne geçecektir. Daha sonrasında dağıtık
teknolojiler var. Burada tabii yenilenebilir kaynaklar önemli bir alternatif ama artık yenilenebilir kaynakları biz önce
büyük ölçekli projeler yerine, evimizin çatısında duvarlarında ya da iş yerimizin önüne koyduğumuz panellerle ya
da diğer sistemlerle sağlayabiliyoruz. Artık her tüketici aslında bir üretici oldu. Prosumer dediğimiz de siz tüketici
iken pasif, evinizin bahçesine koyduğunuz güneş paneli ile aynı zamanda üretici oluyorsunuz. Kullanmadığınız
zamanlarda şebekeye satıyorsunuz ve daha sonra bunun uzlaştırılması yapılıyor bir şekilde. Off Grid dediğimiz
yani ana şebekeden bağımsız, örnek verirsek Türkiye’nin bir dağ köyünde yüzlerce kilometre iletişim şebekesi
yatırım yapmadan orada kuracağımız şebeke ve mikro şebeke ile hem elektrik üretebilecek hem de bunu
batarya sistemiyle depolayabileceksiniz. Yani hem maliyet etkin bir çözüm olacak hem de enerjide arz güvenliği
sağlayacak bir girişim olacak. Bu yönde de biliyorsunuz dünyada özellikle
Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde birçok çalışma var. Burada son olarak
fosil yakıtları koydum.
Şimdi burada enerjiye dönüşüm başlığında tabii yenilenebilir ortaya
çıkıyor. Yani biz kömürü kullanmayalım, petrolü kullanmayalım ama şu an
baktığımız zaman önümüzdeki 50 yılda petrolün ve doğalgazın hala enerji
tüketiminde birinci payı olacağını görüyoruz. Çünkü olayın dünyadaki
90-95 milyon varil civarındaki petrol talebinin 40-45 milyonu hemen
hemen ulaşımdan geliyor. Yani siz istediğiniz kadar elektrik üretiminde
gazı, kömürü ikinci plana atın, yerine petrolü koyun; ama bu talep hem
petrokimyada hem de ulaşımda artmaya devam edecek. Burada artık
önemli olan düşük karbonlu % 10’unu sağlamak, yani kömürden doğalgaza
geçmek ya da daha düşük kükürt ve zararlı bileşenlerin olduğu ürünler
üretmek. Burada doğalgazlı L&G’nin birçok kullanım alanı olacak. Şimdi
tabii dünyada böyle bir değişim var. Türkiye’de özellikle son 2,5 yılda Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın burada çok büyük bir özverisi, çok büyük
bir vizyonu var ve bu yönde çok başarılı çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz
burada YEKA modeli ile başladık. Tabii bunu biraz daha günlük hayata
indirgeyelim, yani bizler normal evinde elektriğini tüketen ya da iş yerinde
elektrik kullanan insanlar bundan faydalanacağız. Önümüzdeki yıllarda
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Belki 10, 15 sene
sonra artık
kullandığımız
sistemlerle, bir
yazılım ve ufak bir
arayüz vasıtasıyla
önümüzdeki
günlerde hava
nasıl olacaksa
ona göre evdeki
sistem güneşten
üreteceği elektriğin
hesaplamasını
yapacak.

maliyetlerdeki düşüşle birlikte artık evimizin çatısında ya da bahçesinde
kurduğumuz elektrik üretip tüketmenin ötesinde bunu depolayacağız ama
bunu depolarken tabii şebekeye satacaksınız ya da evdeki bu sistemin
Güneş paneli
sürekliliğinin sağlanması konusunda birçok farklı parametreler olacaktır. Bu
ya da türbinde
bir, üç, beş yılda atılım olacak değil ama biz belki on, on beş sene sonra
Avrupa’nın önemli
artık kullandığımız sistemlerle, bir yazılım ve ufak bir arayüz vasıtasıyla
bir üreticisi
önümüzdeki günlerde hava nasıl olacaksa ona göre evdeki sistem
olma noktasında
güneşten üreteceği elektriğin hesaplamasını yapacak. Geçmiş verilere göre
yaptığımız
elektriğin verisine göre tüketim modelinize, yapınıza göre sizin ne kadarlık
bir tüketiminiz var? Ne kadarlık bir üretim olacak? Siz bunun hiçbir yerine
çalışmalarla
karışmayacaksın. Tamamını bu IoT dediğimiz aletlerin konuşmasıyla evinize
Avrupa’nın belki
yapacaksınız. Örnek veriyorum, sizin elektrik santralinin optimizasyonunu
de batarya üretim
yapacak. Şu gün, şu saatte buzdolabını kullanacaksınız. Şu saatte makine
merkezi olacağız.
kendisi yıkayacak. Geri kalan saatte evdeki bataryayı dolduracaksınız. Kalan
bir miktarı da varsa onu şebeke vereceksin. Artık önümüzdeki on yılda
biz enerji dijitalleşmesini kişisel ve bireysel bazda çok fazla hissedeceğiz.
Türkiye’nin buradaki özel YEKA modeli ile önemli bir atılım gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü yeni YEKA’larla
birlikte önümüzdeki yıl yeni süreçte enerji depolamada Türkiye önemli adımlar atacak. Çünkü Türkiye bugün
petrolde %92 oranında dışa bağımlı, doğalgazda %99,5 ve biz kullandığımız her 100 birim gazının veya petrolün
yüzde 99,5’ini ithal ediyoruz. Biz ne yazık ki artık bugün ithal kaynakları değil ama elektrikli araçlar gibi hem
Türkiye’de ithalatı geciktirici hem de güneş paneli ya da türbinde Avrupa’nın önemli bir üreticisi olma noktasında
yaptığımız çalışmalarla Avrupa’nın belki de batarya üretme merkezi olacağız. Bataryaların hem şebeke ölçekli
depolama sistemlerinde kullanabileceksiniz hem de elektrikli araçlarda kullanabileceksiniz. Biliyorsunuz, Türkiye
yerli ve milli araç geliştiriliyor şu anda; büyük bir olasılıkla elektrikli olması söz konusu. Türkiye’nin önümüzdeki
yıllarda bu dönüşümü sağladığı takdirde hem enerji sektörü açısından hem de bireysel tüketiciler açısından önemli
faydalar sağladığı kadar batarya teknolojilerinin ekipman teknolojilerinde de önemli bir pay sahibi olacağını
düşünüyorum. Zaten genç bir nüfus, talebiniz var. Hızlı teknolojiyi geliştirilen esnek bir iş gücü ve Ar-Ge yapınız
var. Ben sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum: Enerjide de dijitalleşme yenilenebilir ya da dönüşümden
bahsetmek istiyorsak, Türkiye artık bütünsel bir bakış açısı geliştirmek ve bütünsel çözümler geliştirmek zorunda.
Burada ben bakanlık kadar özel sektörün de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Sorunuz olursa tekrar sorucevapta devam edebiliriz. Teşekkürler.
BÜLENT ŞEN (Oturum Başkanı): Emin Bey’e enerji ve dijitalleşmede gelecek trendleri anlattığı için çok teşekkür
ediyorum. Şimdi konu ile ilgili enerjide aslında parçalara baktığımızda hepsi iç içe. Özellikle medyada da çok
hızlı gördüğümüz sanal paraların, elektrik enerjisinin ticareti var. Sanal paralara baktığında, bin küsur sanal para
var biliyorsunuz. Gazete haberlerine baktım. “On dolar Bitcoin aldı, zengin
oldu”. Bitcoin aramaları Google’da altın fiyatlarını geçti, 2018 yılı sonunda
40 bin doları. 2021 yılında ise 100 bin doları geçebilir. Baktığımız zaman bin
Bitcoin çıkarmak
üç yüz civarı sanal para var. Bunlardan biri de Bitcoin. Bitcoin’in, madencilik
(mining) tarafı var. Ben tabii bu mining tarafını enerji tarafına çekmek
için 159 ülkede
istiyorum. Soruyu da öyle sormak istiyorum. Sanal paranın elektrik tüketim
tüketilen elektrik
ilişkisine baktığımızda Bitcoin çıkarmak için 159 ülkede tüketilen elektrik
enerjisinden daha
enerjisinden daha fazla bir enerji harcandığını görüyoruz. Hesaplamalara
fazla bir enerji
göre birkaç yıl içinde üretilecek Bitcoin diyelim 2 milyar dolar civarı olacağı,
harcandığını
2018 yılında 1 milyon üç yüz bin adet Bitcoin’in çıkarılacağı söyleniyor.
görüyoruz.
Baktığımızda bir de şunu gördüm: Bitcoin madenciliği yapılıyor, bildiğiniz
madencilik, enerji maliyetinin yüksek olduğu ülkelerde yapılmıyor, enerji
maliyetinin ucuz olduğu ülkelerde iş yapıyor. Mesela işte Bitcoin madenciliği
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isteyen kişiler İzlanda’da yapmaya çalışıyor. Çünkü İzlanda’da doğal termaller çok olduğu için elektrik fiyatları
çok düşük. Tamamen uygun bir yapı var. Şu an en son Power Company Araştırmaya göre Bitcoin Madencilik için
harcanan enerji 20 Avrupa ülkesinden daha fazla. Ben Servet Bey’e şunu sormak istiyorum ve size söz vermek
istiyorum. Enerjinin dijitalleşmesinin şirketlere ve piyasaya yönelik etkileri ne olacak? Enerji ve dijitalleşmenin
yıkıcı etkilerinden nasıl korunabiliriz? Türkiye Enerji dönüşümünün neresinde?
SERVET AKGÜN (Panelist): Ben de öncelikle herkese iyi bir gün diliyorum. Bu konu ile ilgili böyle bir kalabalığın
olduğunu görmek de açıkçası beni mutlu etti. Enerji peyderpey gündemde daha fazla yer alıyor diye düşünüyorum.
Bugün biraz (yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede) enerjiyi; dünyada ve Türkiye’de aslında enerji piyasasında
özellikle elektrik spesifik olarak nasıl bir dönüşüm ve değişim yaşanıyor ve nasıl bir etkileri oluşuyor ve neyi baştan
aşağı yaratıyor sorularıyla ilgili konuşmak istiyorum. Sonrasında da bunu bir örnekle anlatayım. Şu anda Türkiye’de
bizim PURE ENERJİ olarak yaptığımız santral yönetimi vakasından çok kısa bahsederek, aslında konuştuğumuz
konuların sadece base work değil gerçekten de hayatta kullanılabilen teknolojiler olduğundan bahseden bir
örnekle bitireceğim. Şu anda ben iki buçuk yıldır PURE ENERJİ adlı bir şirketin kurucu ortağıyım. Daha önce
yurtdışında çeşitli görevlerde bulundum; Statkraft Genel Müdürüydüm. Yaptığımız şeylerle ilgili çok kısa enerji
ticareti, dijital santral yönetimi ve danışmanlık çalışma yaptığımız şirketin genel alanları. Acenta olarak bahsettim.
Önce büyük değişimi, büyük dönüşümü anlatmak istiyorum. Sonrasında trend nedir? Bu trendler neye yol açtı?
Bundan sonrası için Outlook’un gelecek görünümü nasıl? Son olarak da kısa bir vakadan bahsetmek istiyorum.
Şimdi biliyorsunuz, yeni dünyanın özellikle enerji ile ilgili yeni dünyanın en önemli anahtar kelimelerinden bir tanesi
destruction, yani yıkım. Değiştirici, dönüştürücü de yıkım anlamına geliyor. Biliyorsunuz daha önce bu şeyler
müzik alışkanlıklarımızda, bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızda, kitap okuma alışkanlıklarımızda her şey son 10-15
yılda teknolojik gelişmelerle birlikte yerini yeniliklere, yeni bir yapıya bıraktı. Artık hiçbirimiz bırakın plağı, CD’yi
hiçbir materyal olmadan Spotify’dan şuradan buradan müzik dinliyoruz ya da evimizde artık desktop bilgisayarlar
bile yok. Peyderpey her şey başka yöne doğru evrildi. Bu aslında destruction dediğimiz şeyin dönüşümünün
diğer sektörlerdeki yansıması. Bizim tarafta olan şey şu; daha merkezi elektrik üretiminde daha dağıtık, daha
farklı küçük ölçeklerde olan üretime, iletim ve dağıtımın depolamayla ilgili dönüşümüne ve tabii ki ticareti ve
satışı aktivitesinde de insanların olduğu peyderpey algoritmalara, botlara otomatik makinalara dönüştüğü bir
alanda bizim sektörümüz. Bu dönüşüm önümüzdeki 10-20 yılda olmuyor. Son 5-10 yıldır oluyor. Türkiye’de ise
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bugün olan bir şey. Neden oluyor? Neden böyle bir şey yaşıyoruz? Çok kısa ondan da bahsedeceğim. Dünya
üzerindeki toplumların nasıl bir etki yaratabildiği yahut onlara yol gösterenlerin günün sonunda hayatımızda
nasıl bir değişiklik yaptığının kısa bir özetidir. Hepimize bundan yirmi yıl önce iklim değişikliği dendiğinde masal,
rüya gibi geliyordu. Çok inanan pek olmuyordu. Ben inanıyorum ki burada bir oylama yapsak on elden 7’si, 8’i
iklim değişikliğine inanıyordur. İklim değişikliği algısı öyle bir değişti ki dünyada bu iklim değişikliğinin kaygıları
ve korkuları ile dünyanın gelişmiş ekonomileri yüksek karbondan düşük karbon ekonomisine geçişi sağladı ve
hızlandırdı. Esas konu burada başladı. Düşük karbon dediğimizde enerji ve üretimle birlikte gelen emisyonlar en
büyük kirlilik veya iklim değişikliğini tetikleyen faktörlerdi. Bu nedenle bunun yenilenebilir olarak, yenilenebilir
enerji kaynaklarıyla sağlanması yoluna gidildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlandığı zaman piyasaların
tasarımı buna uygun olmadığı için bir süre piyasanın bütün dengelerini alt üst etti. Hazır böyle bir şey olurken
de teknolojik değişmeler olduğu zaman da aslında dijitalleşme dediğimiz şey kendine yer buldu, vücut buldu.
Konuştuğumuz şey on beş, yirmi yıllık bir hadiseden ibarettir. Elbette arkasında yirmi, otuz yıllık bir Ar-Ge
çalışması var. Özellikle solar PV ve rüzgârda. 20 yıldır yaşadığımız şey, benim yaklaşık 12-13 yıldır sektör tecrübem
var. Her bir yılı bambaşka bir serüvenle geçirdim ve önümüzdeki on yılı çok
daha hızlı bir değişiklik göreceğini düşünüyoruz. Her şeyin daha merkezi
olduğu, hem üretimin hem satışın ve bunun değer zincirindeki blokların
Solar’da son beş
büyük olduğu yapı peyderpey daha dağıtık daha güçlü bloklarla yeni
işlerin, yeni değerlerin yaratılabileceği bir piyasaya doğru evrildi. Şu anda
yılda yaklaşık %75
biz aslında 2030 diye hedeflenen yerde pek çok ülkede buraya ulaştık bile.
gibi bir maliyet
Çünkü artık büyük enerji şirketleri Avrupa’da, Amerika’da (Avrupa’da daha
düşüşü gördük.
çok olmak üzere) çok büyük değişimler dönüşümler yaşıyorlar. Pek çok
Önümüzdeki beş
şirket görüyorsunuz, solda, en üstteki S&P endeksi, en alttaki mavi olan
yılda da belki %60enerji, elektrik, doğalgaz şirketlerinin hisse senedi performansı. 2012-2017
70 beklenti var.
arasında değer endeks çok daha fazla gösterirken bütün bu şirketler çok
çok az değerli haldeydiler, bundan 5-6 yıl öncesine kadar. Yine aynı şekilde
İngiltere’ye baktığımızda elektrik ticareti piyasasında yeni giriş yapan
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şirketler 2011’de %1 paydayken, 2018’te %13’e kadar yükselttiler paylarını. Dolayısıyla eski oyunun, eski oyuncuları
eski şekilde oynamaya devam eden, direnen oyuncular peyderpey bu sektörleri terk ediyor olacaklar, tıpkı başka
sektörlerde gördüğümüz gibi. Bu aslına bakarsanız biyoenerji konseyinin enerjinin liderlerini, enerjide gündem
belirleyenlerin aklında soru işaretlerini, onların üzerinde çalıştıkları konuları gösteren çok kısa bir chart. Burada
dikkat çekmek istediğim şey 5-6 yıldır yayınlanıyor ve her yıl baktığınıza elektrik depolaması, marketin yeniden
dizaynı, dijitalizasyon ve elektrik fiyatları, IoT, blok chain gibi konular her yıl daha da etkisini ve belirsizliğinin arttığı
düşünülen konular. Dolayısıyla artık eskisi gibi nükleerler, L&G, kömür gibi konular gündemden yerini bırakıyor;
dediğimiz gibi, yeni alanlara ilerliyor. Bütün dünyanın tartıştığı konular bunlar. Öyle iyi bir zamandayız ki aslında
biz kendi ülkemiz için enerji dönüşümünü yaşarken, tasarlarken bütün dünyayla aynı anda yaşıyoruz. Belki hiçbir
zaman bu kadar paralel bir şekilde değişim süreci geçirmemiştik. Trendlere bakalım. Bizi bu noktaya getiren
trendler neydi? Az önce konuştuğum gibi bir şeylerin daha dağıtık hale gelmesi, daha merkeziden dağıtık yöne
geçmesi, bununla beraber dijitalizasyonun hayatımıza girmesi ve bir sürü konuyu kolaylaştırması ve olabilir hale
getirmesi ve bununla beraber elektrifikasyonun; yani petrolden, doğalgazdan elektriğe geçiş hem motorlarda
hem araçlarda bunun yaygınlaşması, kendini de sürekli yenileyen cycle yarattı. Şu an Norveç’te ülkedeki arabaların
% 45’i elektrikli araçlar. Bunu tabii ki bütün bunlar olduğu için değil, elbette bunların arkasında bir sürü destek
mekanizmaları, teşvik mekanizmaları olduğu için yakaladılar. Ama günün sonunda geldiğimiz yer onların şu anki
hedefi 2030 yılında Norveç içerisindeki bütün iç hat uçuşlarını elektrikli uçaklarla yapma hedefi. Dolayısıyla bunlar
konuşuluyor. Bunların hepsi her gün olan konular. Türkiye’de de bir
sürü örneği olan başka alanlarda olan konular. Buradaki esas soru şu:
Tipping Point eğrilerini görüyorsunuz. Hangi teknolojiler, nereden sonra
2014-2017
esas ivmelenmeyi kazandı? En solda telefonun, radyonun, buzdolabının,
yılları arasında
kurutucuların, bilgisayarların, cep telefonların ve internetin 1990’lara
yenilenebilir enerji
kadar yavaş giden ivmesi, sonra birdenbire hayatımızın vazgeçilmez
aygıtları oluşu. Şimdi biz bu bahsettiğimiz elektrifikasyon, dijitalizasyon
teknolojilerine
konularında şuralardayız (altlarda). Buradaki tek soru şu: Bu bunun
yapılan yatırım
tipping’i 2025’te mi olacak yoksa 2030’da mı olacak? Başka bir soru
miktarları; 333
yok aslında. Onun için buraya hazırlanmak bunun için kendimizi adapte
milyar dolar.
etmemiz gerekiyor. Bir sürü sektörün çok temel konusu olacak bu. Aynı
şekilde bunu sağlayan şeyler nelerdir? Elektriğin üretilme, teknolojiden
elektrik üretilirken onun karşılaştırılmalı maliyeti önemli. Burada önemli
olan solar ve rüzgâr. Solar’da son beş yılda yaklaşık %75 gibi bir maliyet düşüşü gördük. Önümüzdeki beş yılda da
belki %60-70 beklenti var. Bu çok inanılmaz bir düşüş. Bu bütün dünyada oyunu yeniden şekillendiren teknolojiye
dönüştü. Dünyanın en büyük solar panel üreticilerinin yıllık solar panel üretme kapasitesi 120 gigawat. Bu şu
demek: Bu paneller üretiliyor ve dünyanın bir yerlerine konuluyor. Bunların bir kısmı ülkemizde oluyor. Örneğin,
bizim şu an 5.500-6.000 megavat solar kapasitemiz. Ama 120 bin megavatlık bir kapasite her yıl üretiliyor ve her yıl
dünyada bir yerlerde yer buluyor kendisine. Bu global olarak oyunun çok hızlı ve çok büyük bir ölçekte değiştiğini
göstermiştir. Aynı şekilde o maliyet düşüşünü birlikte getiriyor. Yine burada bugüne nasıl gelindiğiyle ilgili 20142017 yılları arasında yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılan yatırım miktarları; 333 milyar dolar. Burada da hangi
kaynağa ne kadar yatırım yapıldı? Gördüğünüz gibi solar payını çok ciddi bir oranda artırdı. Tabii ki rüzgârın payı
da çok büyük. Biraz eski bir örnek 2015’ten, ben o zaman Almanya’daki ofiste ticaret yapıyordum, Statkraft’ta
çalışırken. Elektrik fiyatları eksi 500 Euro çıktı. Yani bazı saatlerin fiyatı eksi 500 Euro’ydu ve o güne kadar hiç eksi
fiyat çıkmamıştı. Herkes bir hata var diye düşündü.
Bunun arkasında şu var: Bütün dünyadaki özellikle liberal piyasalarda elektrik piyasasındaki dizaynı “merit order”
dediğimiz sisteme göre tasarlanmıştır ve bu sistem termik santralleri optimize etmeye çalışan bir sistemdir. Ama
sistemin içine enerjinin üretim maliyeti sıfır olan santraller girdiğinde ve bunların sayısı çok arttığında talep de
düşük olduğundan bunların hepsi birden piyasaya girdiği gün birden eksi fiyatlar görmeye başlıyor. Bu Avrupa’daki
exchange’lerde şunu getirdi: Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Yenilenebilirlerin şebekeye entegrasyon meselesinde
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sorun yarattı. Buradan da sonra yeni bir terim doğdu: Enerjinin dönüşümü. Bu coğrafyada en büyük oranda
başlatan ülke Almanya oldu. Hatta “Energy One” diye enerji dönüşümü sloganı koydu. Bu da yine maliyetlerin
her yıl nasıl azaldığını gösteriyor. Her yıl maliyetler peyderpey aşağıda. Yenilebilir kaynakların en büyük sorunu
ne? Bazen varlar, bazen yoklar. Bunun için güvenilir mi? Güvenilemez mi? Şehirler elektrik kesintisi yaşarlar mı?
Büyük sıkıntılı sorular var. Elbette şu anki teknolojilerle, kimse yüzde yüz yenilenebilir olmayı yakalamış durumda
değil. Ama şunu da biliyoruz ki solar yaşanan maliyet teknolojisinin pil teknolojisinde de yaşanması durumunda
birbirini aslında kompanse edebilecek talep üretiminin daha düzgün hale getirebilecek tek bir tamamlayıcı
teknoloji olduğunu gösteriyor. Bunu da şöyle anlatabilirim: 2010 yılında lityum batarya maliyetleri kilowat saat
başına 1.000 dolarda iken şimdi biz 2018’de yaklaşık 200-220 dolarları konuşuyoruz. Bloomberg New Energy
Finance’ın beklentisi 2025’te 100 dolara gelmek. Bunun varsayımı %10’luk bir öğrenme eğrisi. Dolayısıyla bu, her
yıl daha iyisini yapma, daha uygun maliyetlisini yapma ve daha büyük ölçekle yapma sonucunda gerçekleşiyor.
Yine aynı şekilde elektrikli araçlarda kullanılan pil fiyatlarının her yıl 2010’dan 2017’ye geldiği yeri görüyorsunuz. Bu
açık ki soların yarattığı hikâyeyi baterinin daha derinleştirmesi ve daha büyük bir dönüşüm yaratması. Bu da şunu
gösteriyor: Elektrikli otobüslerde çok çarpıcı şeyler oluyor; çok daha optimum hale geliyor ve tekrar her bir kilovat
saate göre ne maliyette yapıldığını gösteren bir chart bu. Şunu söylemek isterim: 6,5-7 yıl arasında özellikle işte
daha ölçekli yapılandırmalı ülkeler için, Çin için söyleyeyim, normal bir otobüse kıyasla şehir içinde kullanılan kamu
taşımacılıkta kullanılan otobüse kıyasla 6,5-7 yıl içerisinde kendisini ödeyen bir teknolojiye dönüştü. Bir de örnek
vereyim: Çin’de her iki haftada trafiğe çıkan elektrikli otobüs sayısı tüm Londra’daki otobüslerin sayısına eşit. Yani
dediğim gibi bu aslında oluyor. Dünyanın bir yerlerinde oluyor. Aslında bu da bir özet baktığınızda. Bugüne kadar
buralarda biz vakit harcadık. Büyük üretim, iletim, satış ama aslında dağıtık enerji ile birlikte yepyeni iş alanları
doğuyor. Burada bence şunu söylemeyi isterim. Burada birçok öğrenci görüyorum. Eğer enerji ile ilgili bir ilginiz
varsa daha doğrusu yenilenebilir enerji ve bunun etrafındaki dijital dünya ilginizi çekiyorsa bence yapabileceğiniz
en iyi şey bu alanlara, özellikle kırmızıyla görülen alanlara, talep katılımı, elektrik araçları, verimlilik gibi bunlarla
ilgili kendinizi öyle bir denize atmanızı çok içten tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki 20-25 yıl, bizim bundan 2025 yıl önce yaşadığımız internet ve bilgisayar devriminin elektrikte yaşanacağı yer olacak. Telekom devriminin
elektrikte yaşanacağı, enerjide yaşanacağı yer olacak.
Enerji çok ilginç bir alan olacak sizler için. Blockchain meselesi, bu çok medyatik bir konu. Blockchain aslına
bakarsanız bir araç. Yani blockchain ne yazık ki sıklıkla Bitcoin ile karşılaştırılan, karıştırılan bir şey. Ama Bitcoin,
günün sonunda blockchain teknolojisinin yarattığı kripto currency (bir sanal para birimi). Ama esas konu şu;
blockchain dediğimiz teknoloji şunu sağlıyor: Bu salondaki herkes bir otorite oluyor. Her otorite birbirleriyle
ilgili bir işlem yapıldığında her otorite aynı bilgiye sahip oluyor ve aynı şekilde konfirmasyon tarafı oluyor. Bütün
konu bu. Yani kişiden kişiye ortada merkezi bir kurum gerekmeden dolayısıyla maliyetleri düşürerek insanların
yaptıkları işlemleri konfirme etmesini sağlayan bir araç. Ama biz Bitcoin’deki yükselişle falan Bitcoin’i Blockchain
gibi düşünmeye başladık. Tamamen yanlış. Bitcoin, blockchain kadar güzel bir teknolojinin çok fazla, bana kalırsa,
hasar almasına neden olan bir yapı. Bu şey 45 tane şirkete, bunun içinde Pure Enerji’nin de bulunduğu, Dünya Enerji
Konseyi’nin yaptığı bir anket. Enerji uygulamaları için blockchain hangi seviyededir şu ana kadar? Yani 5 tane, 4
ile 5 arası Bitcoin’dir, bugün bir finansal araç, ürün olarak kullanılan. Ama enerjideki uygulamalar daha yeni yeni
yer bulan uygulamalar. Hangi uygulamalar var? Ondan bahsedeyim: En uygulanabilir olduğunu düşündüğümüz
alanlar blockchain’in elektrik, enerji ekosisteminde. Enerjinin ticareti küçük çatı tipi solar uygulamalarından
fazla olan enerji ile yine eksik kalan enerjinin ticaretiyle çok mikrocycle’daki ticaret yahut yenilenebilir enerjideki
sertifikalarının ticareti. Bunun gibi alanlarda çok fazla sayıda start-up var. Şu anda yaklaşık 220 kadar start-up
bütün Avrupa ve Amerika’da bu konulara çalışıyor. En çarpıcı örneğini söyleyeyim; LO3 Energy diye bir şirket
var, Newyork’ta. Dağıtım şebekesinden bağımsız bir şekilde kendi aralarında bir şey kurarak ama bunu dağıtım
şirketiyle koordineli, yani partnerlik şeklinde yapılanı da var. Güneşten gelen fazla olan elektriğin otomatik bir
şekilde komşularla ticaretini yapıldığı bir şebeke kurdular ve bu ilk pilottu. Bütün bu ticaret blockchain üzerinden
gerçekleşiyor. Yani üretilen solar enerji bir coin, token yaratıyor. Bu token enerjiniz olmadığında gidip komşunuzdan
enerjiyi ödünç aldığınızda karşılığında verdiğiniz şeye dönüşüyor. Böyle bir sistem kuruldu ve şu anda herkesin
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baktığı alan orası, en çarpıcı örnek. Bir de enerji ticaretinde bir energy chain diye bir proje var. Ponton isimli bir
şirket yaptı. Avrupa’daki yaklaşık 30-32 tane utility dahi şunu yapmaya çalışıyorlar. Brokerları ortadan kaldırarak,
elektriği ikili anlaşmalar piyasasını blockchain üzerinden işletmek, significant anlamı bir proje şimdi. Son olarak
bitirirken şundan bahsedeyim. Bizim virtual power plants dediğimiz dijital santral yönetimi dediğimiz bir örnekle
tamamlamak istiyorum. Bu bahsettiğim bir videodan bir screen shot look. Bir Alman çiftçisinin Biomass santralleri
var. İşte oradaki mülakatta diyor ki: Biz artık sadece süt üretmiyoruz, biz artık enerji çiftçisi de olduk artık. Olay artık
sadece elektriği tek taraflı tüketen bir yapıdan, prosumer denilen hem tüketen hem üreten yapıya geçiş. Tamamen
olayın bu nüansı. “Bunu nasıl sisteme entegre halde, nasıl şebekeye güvenli bir şekilde ulaştırılabiliriz?” sorusunun
cevabı olarak da dijital santral yönetimi ya da sanal santral yönetimi denilen bir iş modeli doğdu. Biz bu modeli 2,5
yıl önce Türkiye’ye ilk olarak başlattık ve ne yapıyoruz? Bunu kısa anlatayım. IoT ile santrallerin canlı olarak saniye
saniye izlendiği bir yapı, platform kurduk. Buna tabii ki data real-time olarak geliyor; üzerine bir machine learning
mekanizması örneğiyle rüzgâr tahmini yarattık. Yani şunu söyleyeyim: Sizin bir rüzgâr santraliniz var, 100 megavat
ve onun yönetilmesi gerekiyor ki cezalardan kaçınabilesiniz. Bir yanda da bırakın cezaları, bunların toplamda
rüzgârda yaklaşık 7 bin, güneşte 5 bin, nehir tipinde epey bir yükü olduğunu düşünürseniz bunların bu value testi
hepimizin kullandığı şebekeye ciddi oranda bir yük bindiriyor. Rüzgâr eserken birden satıyorsunuz, gittiğinde
satamıyorsunuz. TEİAŞ bunu her gün her saat yönetiyor. Dolayısıyla biz burada kurduğumuz yapıyla ortaya bir
toplayıcı kurarak hem bu santrallerin tahminlerini iyileştirerek hem sapmaların gün içi piyasası denilen enerji
borsasından 24 saat ticaretini yaparak şebeke yöneticisinin yükünü kolaylaştırıyor, azaltıyoruz. Nasıl yapıyoruz
bunu? Santral üretimi gördüğümüz için yaptığımız tahmin saat 12’de 100 megavat olacak iken saptığında sapma
miktarını modele geri gönderiyoruz; machine learning çalışıyor ve bir 15 dakika sonraki tahminde bunu daha da
iyileştiriyor. Bunu her 15 dakika daha iyileşen tahminler yaratıyor. Ama bunu yapmanız için insanlarla yapamazsınız,
tabii ki insanlar olacak ama bunu yapmak için daha sürekli tekrarlanan task olduğu için otomatik bir şekilde olması
gerekir. Sonra bunun ticaretini yapmanız gerekiyor.
Her 15 dakikada bir güncellenen bir tahmin var. Kodlarla bunun piyasada ticaretinin yapılmasını sağlıyorsunuz.
Bunun tabii ki en önemli konulardan birisi burada bu işin bir davranış ya da bilinirlik konusu önemlidir. Bu da şunu
yarattı: Santrallere baktığınızda aslında santraller bizim değil ama biz onları işletiyoruz ve gelir yaratıyoruz; UBER
modeli gibi, bir AIR B&B modeli gibi ve bu bambaşka regülatörleri de yasa düzenleyicileri de yeni oldukları bir
alandı. Bin megavatın üzerinde bir portföyü işletiyoruz ve her santral bizim için inanılmaz bir deneyim ve öğrenme
sağladı. Günün sonunda burada tüm bu know-how’ı birleştirerek yaklaşık 10-12 kişilik bir operasyonla Türkiye’nin
hem enerji arz güvenliğine hem de dengelemeden oluşan maliyetlerine bir katkı koyan bir iş modeliyle biz şu
an bunu yapıyoruz. Bu yazdığım bütün noktalar hepsi her gün hayatımızda olan konular. Bazı kavramlar bazen
çok popüler oluyor ama bazıları da insanları alıp her günkü işlerinde kullanıyorlar ve değer yaratıyorlar. Günün
sonunda bizim yaptığımız optimumu aramak. Çünkü dünyanın da artık optimumu bulmaya ihtiyacı var. Bir sürü
ters giden şeyi hep beraber düzeltelim. Çok teşekkür ediyorum.
BÜLENT ŞEN (Oturum Başkanı): Servet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir slogan var, ben onu da yazımda
kullanacağım: Tüketen değil, üreten Alman çiftçi gibi. Gökalp Bey’e sözü vereceğim ama öncesinde bir giriş
yapmak istiyorum. Aslında baktığımızda Türkiye’nin, dünyanın geldiği nokta klasik merkezi noktalardan çıkıp
dağıtık teknolojilere, bölgesel tüketimler, öğretimlere geçmek. Baktığımızda dünyanın nüfusu, çünkü konu o tarafa
gelecek, tarihsel gelişimine baktığımızda, 1950 yılında yaklaşık 3 milyar insan yaşıyormuş. Bunun yaklaşık %70’i
köylerde yaşıyormuş. 2005 yılında dünyada şehir nüfusu ile köy nüfusu eşitleniyor ilk defa. 2050’ye baktığımızda
ise tam tersine dönüyor, insanların artık yaklaşık %70’i şehirlerde yaşayacak, yani 7 milyar kişi şehirlerde, 3 milyar
kişi köylerde, toplam 10 milyar kişi olacak. İstanbul’da bunu yaşıyoruz; yine baktığımda dünya yüzölçümünün yüzde
ikisini şehirlerin yüzölçümü oluşturuyor. Yani bu kadar insan %2’lik bir alanda yaşıyor. %2’lik şehir ölçümünde dünya
nüfusunun %60’ı yaşıyor şu anda. %2’lik şehir yüzölçümünde dünyada üretilen enerjinin %75’i tüketiliyor. Yani
%2’lik kısımda dünyada %60 nüfus yaşıyor ve üretilen enerjinin %75’i tüketiliyor. Enteresan daha net bir şey, %2’lik
şehir yüz ölçümünde dünya karbon salınımı %80’i yapıyor. Şunu demek istiyorum: Dünya toplam yüz ölçümünde
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şehirlerin %60’ı burada yaşıyor, üretilen enerjinin % 75’i burada tüketiliyor. İlginç bir durum. Ben burada Gökalp
Bey’e sözü vereceğim. Dağıtık Off grid dediğimiz sistemler ve akıllı şehrin dizaynı. Sözü Gökalp Bey’e bırakıyorum.
M. GÖKALP ÖZKÖK (Panelist): Bülent Bey benim sunumumun ilk birkaç kısmını anlattı, teşekkür ediyorum. O
yüzden biraz daha hızlı geçeceğim o konuları. Tekrar etmek gerekirse içinde bulunduğumuz, içinde yaşadığımız
dönüşümde 3 tane koşuldan, sorunsaldan bahsedebiliriz. Bir tanesi kentleşme, bir tanesi çevresel koşullar, bir
tanesi de teknolojik gelişim. Aslında baktığımızda kentleşme çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Öngörülere bakıldığına
2050’de dünya nüfusunun yaklaşık %70’inin artık kentlerde yaşayacağı sadece ve sadece %30’u yani üçte birinin
kırsal alanlarda yaşayacağı gerçeğini görebiliyoruz. Çevresel koşullar dediğimizde sera gazı emisyonu olağanüstü
fazla etkiliyor. Bundan Servet Bey de bahsetti. Hepimiz için çok duyulan bir şeydi, iklim değişikliği. Ama artık iklim
değişti diyebiliyoruz ve hala da değişiyor. Ama bunu etkilemek, bunu hızlandırmak veya bunu yavaşlatmak, bunu
düzeltebilmek de hep bizlerin elinde. Teknolojik gelişim de çok enteresan. Şuradan örnek vereyim, cep telefonlarının
hayatımıza nasıl girdiği ile ilgili Servet Bey trendi gösterdi. 1975’lerden bugünlere kadar çok hızlı bir yükselişle,
90’ların ortasında cep telefonu hayatımıza girdi. Cep telefonu ilk çıktığında hatırlayanlar varsa bir kamerası
yoktu. Yani bir fotoğraf çekmiyordunuz, bir şey depolamıyordunuz. Bunu bir internet ortamına koymuyor, bir veri
üretmiyordunuz. Sadece iletişim kuruyordunuz. Bugün cep telefonları olağanüstü fazla veri üretiyor ve bu veriler
yönetilebilir olmak, kullanılabilir olmak zorunda ki biz aslında geleceği de yönetebilelim. Değişik stratejiler var. Bu
enerji ile ilgili veya enerji dönüşümü ile ilgili yerel olması gerektiğini söylüyor stratejistler; yenilenebilir olmasını
söylüyorlar. Verimlilik çok fazla kullandığımız bir şey, enerji ile yan yana, bitişik. Yönetilebilirlik çok önemli. Az önce
söylediğim gibi olağanüstü veriye sahibiz; olağanüstü kurulu güçlere sahibiz ve bunları en iyi şekilde yönetebilmeniz
gerekiyor. Kendine yeten çok önemli, yani kendine yeten derken, kendi kendini idare edebilen sistemler olması.
Entegrasyon da yine çok önemli şeyler. Bu da bize şunu
gösteriyor. Hızla değişen dünyamızda şehirler enerji
dönüşümünün tam merkezinde oluyor. Bugün orada ve
hep de olacak daha da artarak. Akıllı şehirler dediğimde
birçok çözümden bahsetmemiz mümkün. Bunun bir
tanesi şehrin planlaması. Planlama neden çok önemli?
Hepimiz bulunduğumuz ortamın farkındayız. Kaynaklar
dünyada yavaş yavaş azalıyor. İnsan nüfusuna oranla ve
elimizdekileri en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu
da çok iyi bir planlama ve çok iyi karar mekanizmaları
gerektiriyor. Bunları da sadece ve sadece iyi bir planlama
ile gerçekleştirebilirsiniz. Green mobiles dediğimiz
yine ulaşımda yenilebilir kaynakların kullanmasında,
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bundan bahsettik. Elektrikli araçlardan raylı sistemlere kadar, elektrikli
otobüslerden bahsediyoruz. Bizim grubumuzun Belçika’da planlaması
yaptığı bir köy var. Burası tamamen kendine yetebilen bir köy ve hidrojen
Kaynaklar dünyada
kullanıyordu. Kendine yetebilen, güneşten enerji elde ediyor. Bir nehir
yavaş yavaş
kaynağı var; oradan hidroelektrik enerji geliyor. Enerji fazlasını hidrojene
azalıyor. İnsan
çeviriyor, bu hidrojeni ulaşımda kullanıyor. Yani hiçbir şebekeye bağlı
nüfusuna oranla
olmadan kendi kendini idare edebilen, kendi enerjisini üretebilen, fazlasını
ve elimizdekileri
saklayabilen, depolayabilen bir yapı oluşumudur. Aslında bu mikro yapılar
en iyi şekilde
yavaş yavaş bütün şehirlerde oluşacak yapılar haline gelecek. Bunun için
de enerjiyi verimli kullanmanız gerekiyor. Nasıl? Soğutma sistemlerinin
kullanmamız
biraz daha bireysel sistemlerden, daha merkezi sistemlere geçmesi
gerekiyor.
gerekiyor. Biz merkezi sistem dediğimiz zaman hep apartmanlardaki
ortak ısınmadan falan bahsediyoruz. Ama bugün dünyada örnekleri
hızla artıyor; ortak soğutma ve ısıtma sistemleri şehirleri kaplayacak
hale gelecek diye öngörüyoruz ileride. Güvenlik sistemleri akıllı şehirlerde çok önemli. Güvenlik hepimizin ihtiyacı
ve bununla ilgili de iyi bir sistem yönetimine imkân sağlıyor gelişmeler. Neden? IoT’lerden bahsettik? Her yerde
bir kamera var. Bu kameralardaki hepimizin cep telefonlarında, güvenlik için doğru veri kullanılarak kullanılacak
cihazlardır. Üretim çok önemli: İçme suyu üretimi, elektrik üretimi ve yenilenebilir üretim. Biz aslında sadece
atıklarımızla bile olağanüstü fazla enerji üretebilecek bir ülkeyken, bunu çok iyi gerçekleştiremiyoruz. Hâlihazırda
veya eş bazlarımızla aynı ölçüde gerçekleştiremiyoruz. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Bu en baştan tüketimin
nasıl olduğuyla başlıyor. Konumuz değil ama bir panelde dinleyici olarak bulunuyordum. Orada şunu öğrendim:
Dünyada oranı en fazla çöp oluşturan ülkelerden biri bizmişiz. Bunun sebebi atıklarımızı tüketimde doğru düzgün
yönetememek. Yani gerek ayrıştırma, gerekse tüketim alışkanlıklarımızda çok fazla sıvının yer alması. Bu da bizim
yaptıklarımızı daha az verimli kılıyormuş. Bunlarla ilgili bir takım stratejiler geliştirip ortaya koymamız gerekiyor.
Devam etmek gerekirse yönetebilirlikten bahsettik. Aslında tekrar etmek istemiyorum. Servet Bey’in söylediği
konular bunlar. Nedir? İşte power plant’ten falan bahsetti. Aslında bu sadece bir enerji üretim tesisinin birbirleri
ile entegre edilerek yönetilmesi diye düşünmeyin, bütün hayatımızın bunun içerisine girmesi gerekiyor. Yani bizim
evdeki tüketimimizi de yönetilebilirlik içinde tutmamız gerekiyor. Bağımsız Merkezi sistemler konumuz. Az önce
örneğini verdim, bizim grubumuzun Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir soğutma sistemi var. Bir şehrin tüm soğutma
sistemini tek merkezden yapıyoruz.
Biz ısınmadan bahsediyoruz; ama coğrafi farklılıklar da değişiyor. Sıcak bir coğrafyada da soğutma bir merkezden
yapılabiliyor. Bunun için ne gerekiyor? Onun için çok iyi bir dengeleme mekanizması gerekiyor. Denge mekanizması
oluşturabilmek için aslında tüketicilerin olağanüstü bazda da bilinçlenmesi gerekiyor. Isı ihtiyaçlarını çok iyi
belirlemeleri gerekiyor. Bu ısı ihtiyaçlarına uzaktan erişebilmeleri, yönetebilmeleri gerekiyor ki sistem entegre bir
şekilde en verimli, en ekonomik enerjiyi üretsin ve dağıtsın. Bunun içinde simülasyon sistemleri çok önemli. Çünkü
şehirlerin nasıl yönetildiği olağanüstü önemli ve yönetim sadece mevcudu yönetmek değil; yeni kararlar alırken
bu simülasyonlara geri dönebilmek, simülasyonlar üzerinden karar alabilmek olağanüstü önemli. İZGAZ Genel
Müdürüyüm ben. İzmit’te doğalgaz dağıtımı yapıyoruz. İZGAZ’ın dağıtım şebekesinin İzmit’in bir simülasyonu
gerçekleştirdik dijital olarak. Bu simülasyon üzerinden şehrin enerji kaynaklarının hangi potansiyellere sahip
olduklarının simülasyonunu yapabiliriz. Bunun içerisine çatıların güneşlenme saatlerinden tutun da üretildikleri
enerjiye, şehirde rüzgârın ne şekilde, hangi açılardan estiği ve nerelere ne konulursa hangi enerjileri üretilebildiği
gibi birçok şeyi sunabilmenin yanında ulaşım sistemlerine ilişkin de simülasyonlar uygulayabiliyoruz. Bunları şu
anda bölgemizdeki belediyelerle paylaşıyoruz ve onların kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Önemli gelişmeler
var o konularda. Mesela bir belediyecilik de çok önemli; bunun enerji ile ne alakası var, diyebiliriz. Ama bütün
araçlar enerji tüketiyor. Ne kadar az tüketirse o kadar iyi. Ne kadar az karbon emisyonuna yol açtıysa o kadar
iyi. Bu yüzden de mesela bir sokak kapatılacağı zaman bunu bu tip simülasyonlarla önceden tespit edip, işte
oradaki trafik akışlarını önceden tespit edip, hangi sokağa trafiğe kapatırsak veya hangisini hangi yöne, tek yöne
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dönüştürebilirsek bunun enerji anlamında da, ekonomik anlamda da sonuçlarının ne olacağı ile ilgili simülasyonlar
yapıyoruz araçların üzerinde. Bunlar da kararların doğru alınmasına ve doğru sonuçlar üretmesine yardımcı
oluyorlar. Bu anlamda bunlar olağanüstü önemde. Şehirler derken yaşam alanlarını da unutmayalım; çünkü evler
de önemli. Az önce söyledim, aslında dönüşümün en büyük aktörü biziz. Dönüşüme liderlik edenler mevzuat
koyucular. Bakanlıklarımız çok önemli, ama en büyük aktörler biz bireyleriz. Kendi enerjimizi, kendi ödediğimiz
enerjiyi tüketirken olağanüstü verimlilik esaslı davranmamız gerekiyor. Bunun içerisinde yaşam alanlarımızda
bugünün teknolojisini en üst düzeyde kullanıp, ne tüketiyoruz, ne zaman tüketiyoruz ne kadar atıl tüketim
yapıyoruz veya ne kadar üretimden verimli faydalanıyoruz gibi sorulara iyi cevap verebilmemiz lazım. Bunları
görebileceğimiz sistemlere doğru yavaş yavaş yatırım yapmamız gerekiyor, bizim inancımıza göre. Ben çok
teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.
BÜLENT ŞEN (Oturum Başkanı): Gökalp Bey’e çok teşekkür ediyorum. Son olarak Oğuz Bey’e söz vereceğim.
Kendisi hakikaten önder isimlerden biridir, enerji kaynakları konusunda. Az önce Türkiye’nin rakamlarını verdim.
2002’de 32 bin megavat olan gücümüz şu anda 90 bin megavat kurulu güce ulaştı. Baz yükümüz 40 bin megavat
civarında. Bunda hakikaten baktığımda geçmiş rakamlarla kıyasla yenilenebilir enerji payı şu anda 2018 Eylül
ayı sonu itibariyle % 41’e geldi. Bu çok önemli. Benim hatırladığım, geçen yazdı galiba, ilk defa bir gün Haziran
ayında yenilenebilir enerji tüm tüketimimizi karşıladı. Yani Türkiye’de bu ilk defa oldu. %100’e yakınlaştı. Oğuz
Bey’in kendisi Enerji Bakanlığı danışmanı şu anda, çok sevdiğimiz bir dostumuz. YEKA modelleri sisteme nasıl
entegre olabilir? Enerji ve dijitalleşmede Türkiye nasıl öncü bir ülke olabilir? Özellikle batarya, pil ve elektrik dağılış
kısmında? Geçen Antalya’da Enerji Zirvesi yayın kurulundaydım. Sayın Bakanımız Fatih Dönmez Bey’in bahsettiği
bu Kars’tan Edirne’ye kadar, güneşin doğuşundan batışına kadar tüm noktalarda milli dediğimiz 50-60 megavatlık
güneş panelleri, güneş tarlaları hakkında bilgi almak istiyorum.
DR. OĞUZ CAN (Panelist): Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir organizasyonda emeği geçen Mimar ve
Mühendisler Grubu’na teşekkür ediyorum. Geçen sene de buradaydım. Burada ayrı bir sinerji, ayrı bir birliktelik
var ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Küçük bir anekdotla başlayacağım. Akşam dijitalleşme ile ilgili enerji,
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi toplantı için hazırlık yaparken, genelde ben sunumlarımda Türkçeye dikkat
etmeye çalışırım ama İngilizceyi de yanında kullanmaktan çekinmem, sadece literatür açısından tamamlayıcı olsun
diye. 1993 senesinde ilk elektrik elektronik full injection elektronik püskürtmeli araçları getirdiğimizde bir manuel
var, onun çevirisini yapıyoruz. Türkiye’de %100 pazar payına ulaşmışız. O zamanki çalıştığımız şirkette oksijen
sensor, oxygen switch, oksijen anahtarı diye Türkçeye çevirdim. Gittim yedek parça bölümünden kodunu verdim,
çıkardım, atölyedeki ustaya gösterdim. Usta dedim bu ne? Müşür dedi. Yazdım oraya müşür. Dijitalizasyon çok
zor konu, bunu iyi anlatmak lazım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı sorularla ilerleyeceğim. Öncelikle
dönüşüm var mı? Bunu cevabını aslında sunumlarda verdik. Betimlemek açısından birkaç rakam: 2011 yılındaki en
büyük şirkete bakıyoruz; 5 taneden 4 tanesi enerji şirketi. Exxon, PetroChina, Shell, farklı grup var ama enerjide
büyük bir grup içinde bir tane dijital dediğimiz sayısı artmış veya bilgi işlem, bilişim ve işte şimdi dijitalizasyon
var. 2016’da 5’de bilişim şirketi: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Literatüre baktım, emin olayım
dedim. Vereceğim bilgiler size net olarak ulaşmalı ve anlaşılmalı. 2008’e
baktım, rakamlar değişiyor mu diye, gene bakıyorum: PetroChina, Exxon,
Gazprom, içinde Microsoft var, Shell var, Petrol şirketi SinoPac var. İlk onda
2011 yılındaki en
iki tane dijital şirket var. 2018’de tamamı dijital. Dolayısıyla bir dönüşüm
büyük 5 şirketinden
içerisindeyiz. Bu dönüşüm içerisinde TEİAŞ açısından baktığımızda üretim
4’ü enerji şirketi
tesis sayısı artıyor. Sadece Türkiye Elektrik iletim şebekesi açısından
iken; 2016 yılında
dünyada 1000’li üretim santrallerinde her biri 300 megavat, 400 megavat,
ilk 5 şirketin 5’i de
1000 megavat. Sadece Almanya’nın güneyinde 17 milyon nüfusun yaşadığı
bilişim firmasıdır.
50hertz firmasının TEİAŞ olarak eşleniğini düşündüğümüzde, yönettiği
bölgede 1,7 milyar üretici tesis var. Böyle bir şebekeyi yönetiyoruz aslında.
Bir önceki sunumlar da bunu betimliyordu. Binler milyonlara gidiyor. Artık
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termik santrallerden, doğalgaz, kömür biraz daha yenilenebilir enerjiye doğru
gidiyoruz. Yenilenebilir enerji az öncede söylendi, her zaman istediğiniz
anda istediğiniz üretimi yapamadığınız, dolayısıyla depolama gibi bir kesikli
Türkiye’de 2030
yönetimin yönetilmesi gereken. Enerji sektörü açısından baktığımızda
yılında yaklaşık
1973 krizini hatırlayın, bir anda inovasyonun patladığı nokta. İnovasyon,
iki buçuk milyon
yenilikçilik eşittir adreslenmemiş ihtiyacın en yenilikçi şekilde adreslemesi
adet elektrikli
ve bir değer üretmesi, katma değer üretmesi. Bu kriz bize çok şey öğretti.
araç olacak.
Aslında yenilenebilir enerji ile ilk açılımlar, ilk atığın enerji olarak kullanması
1973 krizinden sonradır. Hatta bisikletin, motosikletin arkasında atık atıp
aracını besleyen teknolojilerin geliştiği dönemdir. 1973 krizine yakalandığında
dünya petrol krizine yakalandığında enerjisinin %46’sını petrolden, %24’ünü
kömürden, % 16’sını doğalgazdan elde etmekteydi. Sonra o doğalgazın payının arttığını görüyoruz. Ama 2050’lere
geldiğimizde %25’inde yenilenebilir enerji olduğunu ve enerji dağılımında bir değişiklik olduğunu görüyoruz.
Dönüşüme devam ediyoruz. Evet, prosumer (üretici) ile consumer (tüketici) birleştiriyoruz. Aslında kelimeleri
güzel kullanmak lazım. Üretken tüketici, çatılarımızda her bir vatandaş için az önceki çiftçi örneğinde olduğu
gibi artık onlar bir üreten tüketiciler. Smartgrid akıllı şebeke yönetimi artık binler değil, on binler, yüz binler,
bağlantılar, bunların yönetilebilmesi, bunların üretim tüketim dengelemesi, yan hizmetler yönetimi bunlar çok
önemli. Dengeleme maliyetini yönetimi ile ilgili az önce bir şirketin çalışmalarını gördük.
Yan hizmetleri içerisinde tabii tahmini forecast, pricing fiyatlama, gün içi, gün öncesi fiyatlamaların bu tahminlerle
ilgilenmesi optimizasyon. Enerji verimliliği, Türkiye ve dünya aslında enerji verimliliği açısından aslında çok önemli
bir fırsatın üzerinde maalesef hala oturuyor. British Petrol yaptığı 2018 enerji Outlook’ta 217 egza joule yani
bugünkü toplam enerji üretiminin yarısı kadar enerji verimliliği fırsatı olduğunu söylüyor. 35 tane enerji tüketen
teknolojinin ayrı ayrı incelenmesi ile ortaya konanın %50’si yapılabilir olsa bugünkü doğalgaz tüketimini %40
azaltacak bir verimlilik söz konusu. Türkiye’de yeni enerji verimliliği açısından dünya ortalamasının çok altında
olmakla beraber enerji verimliliği özellikle 2000’den 2016 yılları arasındaki piyasamıza baktığımızda çok önemli
gelişmeler kaydetmekle birlikte, enerji verimliliğinde halen büyük fırsatlar var. Bu ne demek? Near zero-energy
building… Yaklaşık sıfır enerjili binalar, basit binalar. Buralarda da enerji var, buralarda da dijitalleşme var. Spesifik
enerji tüketimi azaltılması yine enerji verimliliği demek. Çimento sektöründe, kâğıt sektöründe, bir cam sektöründe
enerjiyi yoğun tüketen tüm sektörlerde birim ürün başına kullanılan enerjinin azaltılması verimliliktir; ölçümü
gerektirir, raporlamayı gerektirir ve bunun içerisinde bu enerji spesifik tüketimini azalttığınızda rekabetçiliğiniz
artar. Yine ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi akıllı şehirler dedik.

Geçtiğimiz
sene yine kendi
enerjisinin
%80’nini karşılayan
kamunun yaklaşık
sıfır enerjili ilk
binası olan Cezeri
Yeşil Teknolojiler
Endüstri Meslek ve
Anadolu Lisesi’ni
açtık.

LED aydınlatma, connected LED aydınlatma, bağlantılı aydınlatma aynı
zamanda hava kalitesini ölçen aynı zamanda bir ampul patlağı olduğu
zaman da buradaki şehir güvenliği ve kalitesi açısından da veren enerji
depolama. Elektrikli araçlar, müsaadenizle burada kişisel görüşlerimi
de aktarmak istiyorum, elektrikli araçlara enerji sektörleri açısından
baktığınızda vehicle to grid, grid to vehicle araçtan şebekeye, şebekeden
araca. Aracı şarj edeceksiniz, elektriğin fiyatının yüksek olduğu
zamanlarda belki tekrar şebeke elektrik satışımız olacak. Bir başka
terminoloji gelişiyor: wheel to well kuyudan tekere, enerji miksinden
kullandığınız zaman nasıl bugün 90 oktan, 95 oktan, kükürtlü, kurşunlu,
euro 4, euro 5 karbondioksiti sıfır olan yenilenebilir enerjiden şarj olmuş
elektrikli araçlarla, miks elektrikli araçlar farklı. Dolayısıyla bu sefer de
origin of electricity, elektriğin menşei ve yeşil sertifikalar da var. Bunlar
giderek önem kazanıyor. Bir elektrikli aracın batarya şarj süresi normal bir
şarj açısından baktığımda 8 saattir. İşte bir başka batarya şarj sisteminde
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2-3 saat hızlı şarjla 2 saat. Bu şarj istasyonlarının şarj eşzamanlılık faktörüne baktığınızda nasıl bir durum ortaya
çıkıyor? Boston Consulting Group’un bir raporu var, bu rapor son derece çarpıcı: Bugün dünya genelinde her yıl 99
milyon, 100 milyon adet satılıyor. Satılan 100 milyon aracın 92’isi içten yanmalı motor dediğimiz dizel ve benzinli
araçlar. 2030 yılına geldiğimizde 52’si içten yanmalı motorlar, 48’i hibrid plug-in, hibrid ve elektrikli araçlar olacak.
Yani orada da büyük bir dönüşüm var. Bu senaryonun gelişimini Türkiye’ye uyarladığınızda şöyle bir çıkarımda
bulunmak mümkün: Türkiye’de 2030 yılında yaklaşık iki buçuk milyon adet elektrikli araç olacak. Az önce tipping
point diye bir şey konuşmuştuk. Taşma noktası elektrikli araçlarda 2022’den sonra filim kopuyor. Artık elektrikli
araçlar tamamen herkesin kullanmak istediği affordable dediğimiz ekonomik açıdan yapılabilir noktada son derece
verimli. Şu an Çin önde çünkü yakıt çok pahalı, çok uzun mesafe gittiği için elektrikli araçlar daha sık kullanıyor.
Dünyada 3 milyon adet elektrikli araç var bunun 1 milyon adedi Avrupa Birliği’nde. Ülkemizde herhalde yaklaşık 10
bine yakın elektrikli araç, 400 tane elektrikli şarj istasyonu var. 2030 yılına geldiğinde iki buçuk milyon elektrikli
aracı düşünüyoruz. Bunların sadece %30’unun Kurban Bayramı öncesi, Ramazan Bayramı öncesi veya Arife günü
veya yolda dönerken aynı anda şarj ettiğini düşünün. 18.750 megavat ilave puan ihtiyacı doğuruyor. Bunları çok
iyi görmemiz lazım. Dijitalleşme, sayısallaşma gibi hususlara cevap verilmeli. Akıllı şehirler dedik, dağıtık üretim
dedik, off grid dedik, bağımsız üretim dedik. Hibrid üretim; güneş enerjisi ile rüzgârın, jeotermalle konsantre
güneş enerjisinin, biyokütle ile yenilenebilir enerji kaynaklarının beraber çalıştığı hibrid üretimler, bunlar hangi
kaynaktan, nasıl üretildiğinin ölçülmesi. Isıtma ve soğutma; Türkiye’de artık puant yük özellikle yazın oluşuyor
soğutma yükünden dolayı. Klimalarımız çatır çatır çalışıyor. Isıtma, soğutma
ve ulaştırma ile ilgili yenilenebilir enerjinin entegrasyonu başka bir ihtiyacı
ortaya çıkarıyor.

Türkiye ürettiği
türbin kanatlarının
%70’ini yurt dışına
ihraç ediyor.

Bunların hepsine baktığımızda aslında dönüşümün ihtiyacını ortaya koyuyor.
Aslında dijitalleşme nedir, diye bir daha sorduğumuzda ya biz aslında IT
diyorduk, bilgi teknolojileri diyorduk, toplam üretken bakım diyorduk,
predictivie diyorduk. Burada bakım içerisinde hızı, basıncı, frekansı,
sesi ölçüyorduk. Titreşime bakıyorduk ve bunları bir Scada sisteminde
topluyorduk. Bununla beraber sistemimizi bir Asset Management, bir varlık
yönetimi açısından da daha iyi yönetmeye çalışıyorduk. Bir Scada sistemi açısından, bir IP sistemi açısında da
emre amade ve verimlilik. Bu bizim bildiğimiz IT teknolojileri. Şimdi bunun adı değişiyor. Dönüşümlerle birlikte
artık daha merkezi hale geliyor. Adı da daha cafcaflı: dijitalizasyon veya sayısallaşma geliyor. Yenilenebilir enerji
açısından tipping point dediğimiz yaşam noktası 2016 yılı. Elektrikli araçlar için bir raporda Boston Consaltis
raporunda 2021-2022 dijitalleşme için binef dediğimiz enerjinin 2025 yılında 64 milyar dolarlık bir piyasa
oluşacak, ilave bir piyasa oluşacak. İhtiyaç ne? Niye biz bunları konuşuyoruz? Niye bu kadar hazirun bekliyor?
Nereye odaklanmamız lazım? Daha verimli olmamız gerekiyor, gerçek zamanlı izlememiz gerekiyor, aynı anda
cep telefonunda rüzgâr türbinden ne kadar üretmiş, yarın gün içi piyasa gün öncesi piyasa hangi fiyat verilmiş?
Çoğuna göre kıyaslandığında en iyi fiyat optimizasyonunu yapabilmiş miyim? Elektriğini çatıdan üretmiş ama
aracını mı şarj etmesi daha uygun piyasaya satması mı daha uygun? Komşusuyla sharing ekonomisi dediğimiz
paylaşacak mı? Bitcoinle bunu başka bir şey mi çalışacak, solarcoin mi yapacak? Bunların hepsine baktığınızda
artık herkes bu işin içerisinde. Vatandaşlarımız tarımda sulamada, dağıtımda, ulaştırmada dijitalleşmenin etkilerini
görüyor. Raporlama ve kontrol maliyet azaltımı, kontrat yönetimi, satış yönetimi, faturalama ve muhasebeleşme
(billing) dediğimiz bir sürü teknolojik şeyler konuşuluyor. İşte blockchain dediğimiz şey defter-i kebirlerin farklı
yerlerde virtual olarak, sanal olarak kurulmuş ve birbiriyle entegre edilmiş hali. Aslında bunları çok basitleştirerek
anlatmamız lazım. Türkiye olarak Türkiye’deki gelişen teknolojilerdeki en büyük eksiğimiz terminolojileri çok
konuşuyoruz ama altındaki ihtiyacı ve hakikaten felsefesini anlama noktasına çok vakit harcamıyoruz. O da
bizim öğrenme maliyetimizi artırıyor. Mevzuat uyumlu olacak. Virtual power plant koymuş, acaba EPDK buna ne
diyor? Yapabiliyor mu? Veya işte kendi elektriğini satacak, bunda da mevzuat uyumu, mevzuata uyum açısından
da dijitalleşme çok önemli. Dijitalleşmenin azıcık gıdıklayan tarafı da şu: Acaba bunları yaparken ilave bir gelir
de üretebilir miyim? Ana işimizi yaparken çiftçi diyor ki ben sadece süt üretmiyorum, aynı zamanda enerji de
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üretiyorum. İlave gelirde üretebilir mi? Bu kısmına da bakmak lazım. Peki değer zinciri dedik, değer zinciri neydi?
Aslında hep tüketim tarafını konuştuk arkadaşlarla. Üretimden başlıyor. Üretim, iletim, dağıtım, ticaret, tüketim
buradaki mekanizmaların tamamı yeniden yapılanıyor. 2 tane önemli vaka anlatacağım size. Bu vakalardan bir
tanesi Kodak. Kodak’ı herkes bilir, fotoğraf endüstrisinin deviydi. Kuruluş 1878. İlk inovasyonu, ilk yaptığı patenti,
kuru tip fotoğraf banyo ekipmanları üretimini bu şirket yaptı. Sonrasında 1888’de ilk el kamerasını yapıyor. 1900
yılında 1 dolarlık meşhur Browny adını verdiği fotoğraf makineleri çıkıyor. 1959’da yüz bin tane müşterisi var.
1970’te 50 milyon satışı var. 1985-94 yılında, zaten dünya devi olmuş. Sadece ve sadece dijitalleşmeye, dijital
fotoğraf makinelerine 5 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapıyor. Ama kendi sonunu kendi getiriyor farkında değil. 2004
yılında bir mottosu var: Bütün duvarlardaki reklamlar, broşürlere, “üzerine güvenebileceğiniz, inşa edebileceğiniz
yenilikçilik Kodak” diyor. 2004’te çöküyor. 2004’te dijital fotoğraf makineleri çıkıyor, 2004’te ilk zararını yapıyor
ve 2012’ye kadar dayanabiliyor ancak. Dolayısıyla neyi göremedi? 2004-2011 arasında da analog fotoğrafları %95
düşüyor. Analog fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraf miktarı. Kendisinin geliştirdiği teknoloji içerisinde kendi
yapılanmasını, kendi geçişini sağlayamadığı için çöküyor.
Bir başka örnek Nokia. İridyum teknolojisi var. 1990’lı yılların başı. Uydular yerleştiriliyor, uydudan haberleşme
yapılacak. Çok büyük Congresium kurulmuş: 32 tane uydu yerleştiriliyor. Bir tanesi işte, teknoloji borda geliyor,
Aselsan’dan İbrahim Bey de Genel Müdür Yardımcısı burada. Onların bir bordu var. Oraya geliyor bir mühendis:
Efendim GSM Şebekesi diye bir şey çıkmış. Bunlar her 1 kilometrede, 500 metrede bir direk dikiyorlar ve bunlar
kendi aralarında bir hücre oluşturuyorlar, haberleşiyorlar. Ya diyor bunun kamulaştırılması var, ayrı ayrı sayaç
konulacak, izin alınacak, şusu var, busu var. Mümkün değil, devam edin, diyor. Bir buçuk sene içerisinde GSM
şebekesi mantar tarlası gibi patlıyor.
Daha iridyum projesi kurulumunu tamamlamadan kendini kapatma kararı aldı. GSM’i kim görüyor? Nokia
görüyor ve Nokia 90’lı yıllardan itibaren GSM sektöründe, telefon sektöründe 14 yıl kesintisiz liderlik yapıyor.
Samsung, Sony, Panasonic, Motorola hepsi Nokia ne yapıyorsa onu takip ediyor. Fakat bunun içerisinde Nokia
ürünlerini çeşitlendiriyor. İlk fotoğraf makineli telefonu yapıyor. Bugünkü aplikasyon dediğimiz işletim sistemi
olan uygulama, symbian işletim sistemi de kendisi geliştiriyor. Bir sürü 300’ün üzerinde patenti var. 2009 yılı bir
tane adam çıkıyor, çok iyi biliyorsunuz. Touchscreen üzerinden herkesin parmağıyla oynadığı iPhone diye bir şey
yapıyor. 14 yıllık liderlik bir anda bitiyor. Nokia’nın CEO’su hatırladığım kadarıyla Stephan Elop olması lazım. Canlı
yayında basın önünde diyor ki, hiç bir şeyi yanlış yapmadık ama bir şekilde kaybettik diyor ve ağlıyor. 5.4 milyar
Euro’ya Microsoft’a satılıyor. Bugün 100 milyon dolar etmiyor belki. Bu rakamları betimlemek için söylüyorum.
Dolayısıyla iki tane vaka analizi: Dijitalleşme, disruptive diyoruz yıkıcı. Yıkıcı kelimesi menfi bir kelimedir. Menfi
ile doğru bir şeyi ifade edemezsiniz. Disruptive müspet anlamı olan bir şeydir, onun için dönüştürücü anlamında
kullanmak daha doğru olacaktır. Finans sektörü, enerji sektöründe parayı veren düdüğü çalar. Finans sektörü diyor
ki, ben senin ne kadar ürettiğini, kaç dakika ürettiğini, oradaki adamın zamanında bakım yapıp yapmadığını, her
şeyini ben göreceğim, ben bileceğim diyor. Para benim diyor. Sigorta sektörü, bunları bunları yaparsan sigortanda
primin bu olur, bunları bunları yapmazsan primin şu kadar olur, hatta yapmam diyor. Garantiler: Karbondioksit
Sertifikasyonu. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak iklim ve iklim ile çevreci birçok çalışma da yapıldı,
birçok vizyon da ortaya konuldu. Paris Antlaşması, iklim değişikliği, karbondioksit vergisi, zaman zaman düşüyor,
zaman zaman yükseliyor ama iklim değişikliği değişmiyor. O hükmünü icra ediyor.
Enerji sektörü de iklim değişikliklerinde karbondioksit salınımın şehirler %75-80’ni enerji için tüketiyor.
Karbondioksit salınımlarının da %75-79’unu enerji sektörü oluşturuyor. Dolayısıyla bunun sertifikasyonu gerekli.
Burada özellikle gerçek zamanlı varlık yönetimi, paylaşım ekonomisi, ön ödemeli sistemler, vatandaşa dokunan
kısmı, biz dijitalizasyon dediğimizde burada özellikle genele baktığımızda bizim net bir şekilde ortaya koymamız
gereken IoT, nesnelerin internetidir. Birbiriyle konuşacak, haber verecek. Bir sonraki üretim hattına, bir önceki
üretim hattındaki üretim problemini veya üretim fazlalığını bildiriyor olacak. Buradaki big datayı özellikle bizim
ortaya net bir şekilde koymamız lazım. Bunların sensör teknolojilerinin daha öncesinden gezilmesi gerekiyor. Hızlı
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haberleşme ihtiyacımız bugün daha fazla, 5G’nin hızlanması gerekiyor. Dijitalizasyonun sayısallaşmanın devam
edebilmesi için gelişmesi lazım. Wireless’ın gelişmesi lazım. Next Generation data storage gibi büyük veriyi nerede
depolayacaksınız? Bunlar, enablerlarla bu iş yapılabilir. Dolayısıyla bir mevzuat, bir ekosistem bir enablerlarla
içerisinde bizim değer zincirimiz son derece hızlı bir şekilde değişiyor. Peki dijitalleşme kapsamında hangi
teknolojiler yer alıyor? Bir sürü isimler duyuyoruz ama burada genç arkadaşlarımız da var belki, buradan çıkarken
evet şu alan benim ilgimi çekiyor, dedirtebilirsek bunların sonunda asıl maksat hâsıl olmuş olacak. Endüstri 4.0
evet çok önemli bir şey; enerjiye de bakıyor. IoT’de çok önemli bir unsur. Otonom araçlar, connect; elektrikli araçlar
gelişecek ama bir taraftan da otonom araçlar gelecek. Şu anki yapılan çalışmalarda New Jersey’de 32 yaşındaki
adamın 2025’te elektrikli araç alıp almayacağı ve otonom araçta kullanım paylaşımı işlenebilir mi? Teksas’taki 22
yaşındaki adamın hala dizel aracında kullanacağı davranışı nereden yapılıyor? Big datadan yapıyor. Data analitik
çok önemli bir başlık. Yani dijitalleşmeyi konuşuyorsak en temelde elimde data analitik dediğimiz veri madenciliğini,
veri işlemesini konuşmamız gerekiyor. Adına machine learning diyorlar ve öğrenen makineler, makine öğrenmesi,
deep learning diye daha abartılı bir kelime kullanıyorlar. Cognitive computing diyorlar, ben cognitive duyunca
kopuyorum. Bilişsel hesaplama teknolojisi, bunlar geliyor. Horizon 1-2-3-4, yani birinci sanayi devrimini biz su
buharlı ve buhar motorlu makinelerle yaptık. İkinci sanayi devrimini elektriklenme ile Tesla ile başladık. Üçüncü
sanayi devrimini özellikle verimlilik, enerji başlığında yaptık. Dördüncü sanayi devrimini dijitalleşmeyle yaptık.
Dijitalleşmeye giriyoruz. Small data var big datanın yanında.
Hani büyük denizin içinde boğulmak ve çok büyük bir verinin içerisine çok özel veriyi çıkarmak var ama bir de small
data artifical intelligence var: Yapay zekâ. Wireless charging çok önemli. Şu an elektrikli araç ile ilgili birçok start-up,
bir taraftan da wireless charging dediğimiz kablosuz şarj sistemi, görüntüleme sistemleri raporlama yapacaksınız,
oradaki gaz motorunuzun çalışma performansına dair asit yönetimi, demirbaş yönetimi yapıyorsunuz. 3D scan, üç
boyutlu tarama veya ileri görüntüleme teknikleri, bunlar gelişiyor. Mix reality bunlar çok gelişiyor. Siber Security,
aslında siber güvenlik de bunun içinde ve çok çok önemli. Blockchain konuştuk. Aslında bir taraftan da malzeme
teknolojisi de gelişiyor.
Kendi kendini tamir eden malzemeler, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ve tabii tahmin sonucunda bunlar
nasıl oluşuyor? Evet dijitalleştirmenin dönüştürücü etkisi yıkıcı değil, dönüştürücü etkisi en fazla hangi alanlarda
görülecek? Onunla ilgili bir araştırma yaptığımızda da en kısa zamanda en büyük etkinin oluşacağı alanlar şunlar:
Birincisi, veriye dayalı karar verme sistemi ile artık daha çok veriye dayalı olacak. Veri stratejisi, veri güvenliği ve
siber güvenlik, iş gücü otomasyonu kesinlikle bu anlamda büyük katma değer olacak. Varlık yönetimi ve bu varlık
yönetimindeki bir sürü demirbaşınız var ama verimliliği düşük, bunların artırılması ve çok net bir şekilde kullanım
artışını sağlayacak, işletme ve bakımda çok fark oluşturacak. Ancak yeni gelir kaynağı oluşumunda biraz daha
yavaş ve geriden geliyor. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak biz enerji ve enerji sektöründeki
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtiğimiz dönemde çok büyük önem vermeye başladık. Daha öncesinde
de önem veriyorduk ama bu dönüşümün içerisindeki okumalarımızda burada milli enerji ve maden politikamızı
hazırladık. Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde ve bir model de YEKA yani yenilenebilir enerji kaynakları
alanında. Burada da özellikle Ar-Ge’yi yerlileşmeyi bir baz olarak çekme noktasında bir iş modeli geliştirdik. Artık
Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini jeneratörü geçtiğimiz ay Türkiye’de üretildi.
Artık güneş panellerinin arkasındaki o eklemleme kutuları oluşuyor. Cam üretimimiz var. Kanat üretimi yapıyorduk;
rüzgâr türbininde ama nitelikli işçiliğin ötesine geçemiyorduk. Ama artık cam elyaf üretimimiz geliyor. Demir çelik
konstrüksiyon açısından kule yapıyorduk ama ilk defa Erdemir’in çelikleri geçtiğimiz yıl sonunda kullanılmaya
başlandı. Artık rüzgârda, güneşte ve jeotermalde hız dönüştürücü ile hız sensörleri ilk defa frekans kontrollerini
yerli yapmaya başladık. YEKA modeli ile beraber biz yerlileşmeyi teknoloji transferine çevireceğiz. Rüzgâr Allah’ın
bir nimeti, evrensel bir kaynak. Güneşimiz için gene kendi kaynağımız yerli bir kaynak ama türbin de yerli olmalı,
teknoloji de yerli olmalı. Bu anlamda batarya ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Sizlerle paylaştık. Türkiye’nin ilk
depolama teknik şartnamesi oluşturduk. Çok ciddi bir çalışma oldu. Onunla ilgili TEİAŞ Genel Müdürümüz bir
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çalışma yapıyor. Sayın Bakanımız açıkladı; bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde belki depolama ile ilgili bir model
YEKA modeli ve içerisinde bir çalışma olabilir. Onun haricinde gene rüzgâr ve güneş kendi içerisinde hem maliyet
düşüşü hem verimlilik artışı ile beraber son derece baş döndürücü gelişimine devam ediyor. Sayın Bakanımız
geçtiğimiz hafta Antalya Zirvesi’nde açıklamıştı. Bir taraftan 1.000 megavatlık bir yeni YEKA Güneş yarışmamızı
açtık. Bir taraftan rüzgârla ilgili yeni bir yarışma şartname taslağını paydaşlarımızla, tüm sektörlerde paylaştık
gayet şeffaf bir şekilde. Bunun haricinde de sormuş olduğunuz soruyla bitiriyorum. Ayrıca da gene Türkiye’nin
doğusu ile batısı, en doğusu Iğdır ile en batısı İzmir Karaburun arası 1 saat 16 dakika.
Biz bunun içerisinde TEİAŞ ile görüştüğümüzde diğer enerji bakanlığımızın kurum ve kuruluşuyla görüştüğümüzde
güneşten maksimum istifadeyi sağlayacak şekilde sadece güney kısmımızda değil ama doğu-batı ekseninde ve
yayılımını kurulumunu doğal bir depolama olması açısından da önceliklendiriyoruz. Bu konuda TEİAŞ Kurumu
çalışıyor. Bazı şehirlerimizde mesela şu anda Niğde Bor’da 300 megavat, Hatay’da 200 megavat, Şanlıurfa’da 500
megavat yeni YEKA alanları ilan ettik ve bunların yarışmalarını açtık. Buradaki şebekenin el vermesi de oradaki
yoğunluğa göre önceliklendirecek doğu-batı ekseninde de bir çalışmamız var. Bir YEKA ilanı çalışmamız devam
ediyor. Burada son söz olarak, sektör değişiyor, teknolojiler değişiyor; en önemli ihtiyacımız insan kaynağımız.
İnsan kaynağı içerisindeki en önemli bariyerimiz davranışlarımız ve önyargılarımız. Bunları aşarsak bu teknolojilere
sadece bir akademik literatür olarak değil bir iş yapış şekli ve bir kültür olarak kavrayabilmemiz gerekli. Bu noktada
nasıl işler 8 senede, 10 senede ilk 5 büyük şirket değişiyorsa, önümüzdeki 10-15 yılında o ilk on şirkette neden
Türkiye’den 3 tane şirket olmasın ve bunlarda dijitalleşme şirketi olmasın? Sözü bitiriyorum, teşekkür ediyorum.
BÜLENT ŞEN (Oturum Başkanı): Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey’e. Şimdi hakikaten Enerji Bakanlığı olarak
çalışmalara baktığımızda özellikle YEKA’yı ben de çok önemsiyorum. Çünkü yenilebilir enerji kaynakları, bin
megavatlık güneş, bin megabaytlık rüzgârdan sonra bu sene de 1.000 megavatlık 3 bölgede bir güneş projesi var:
Offshore projesi var. Takip eden ve Türkiye’nin doğudan batıya eksende, hem de depolama şeklinde yaklaşık 5060 megavatlık her yıl bazında bir Güneş Perisi gerçek en çok heyecanlandıran projelerden.
KATILIMCI SORUSU: Oğuz Bey’e soruyorum. Dijitalleşmeden söz ettik, bende şöyle bir sıkıntı doğdu: Dijitalleşme
her alanda olduğu takdirde konumlama gibi bir etik prosedürü gerektirmiyor mu? Dijitalleşmeyle bizim yaşamaya
zamanımız kalmayacak. Dijitalleşme her alana girdiği zaman biz tüketim mi, üretim mi yapacağız? Her alanda
üretim yaptığımız zaman uykumuzda, ben şu an öğretim görevlisiyim ve idari görevim var. Rektör Yardımcılığı
yapıyorum. Eğer öğretime de aynı zamanda başlarsam mesaimin bir kısmını da ona harcayacağım. Gün toplam 24
Saat. Bu ne kadar yaşam zamanımı çalacak benden? Buna iltifat etmemiz gerekiyor mu? Birincisi buydu. İkincisi:
Küresel iklim değişikliğinden sadece teğet geçti konuşmacılarımız. Yaklaşık on yıldır onlarca yayınım var konuyla
ilgili. Gerçekten etkili değişim mi bu? Bana göre değil. Ben iklim değişikliğinin olduğuna elbette ki inanıyorum
ama IPS raporlarının belirttiği gibi % 99 insan kaynaklı olduğuna inanıyorum. Bunu acaba satışlarla ilgili, pazarla
ilgili özellikle ileri sürüyor muyuz? Bugün sadece Türkiye’de 2,5 milyon araç elektrikli hale gelecekse, bunda
emisyondan kaynaklı değişim söz konusu ise, o zaman bu araçları üretenler bize küresel iklim değişikliğini bahane
ederek acaba satmak mı istiyor? Çok teşekkür ederim. Çok fazla uzatmak istemiyorum.
DR. OĞUZ CAN (Panelist): Birincisi aktif ya da proaktif olmanıza bağlı, elektrikli aracı üretirken fırsatı yakalarsınız
veya aktif olursanız pazar olursunuz. Bu anlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çok önemli çalışmalar yapıyor
ve bu tür dönüşümleri hatırlayın, daha önce telefonda sıraya yazılıyorduk, 2 sene, 3 sene, 4 sene bekliyorduk.
Rahmetli Özal zamanında Telekom’da dijitalleşme yakaladık, Avrupa’nın önüne geçtik. Daha önce jaklı sistemler
vardı. Dolayısıyla bu tür dönüşümler her zaman için fırsattır. Fırsat ile tehdidin arasındaki en önemli şey şu: Tehdit
belli bir yerde asılıdır, riski bellidir, olasılığı bellidir ve siz onunla ilgili önlem alırsınız. Fırsat aynı atari oyunlarındaki
altın parçası gibi zıplayıp alırsanız, sizin olur. Ama rakibiniz olursa size de tehdit olarak döner. Dolayısıyla
dönüşümler fırsattır, önemli bir fırsattır. Türkiye bu fırsatı kesinlikle değerlendirecek; hem insan kaynağına hem
mevzuat altyapısına hem yönetim anlayışına sahip. Bunu değerlendirecek. İklim değişikliği inanç meselesi değil
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yani inanırsınız inanmazsınız vesaire. Biz az önce de dedik ki; dijitalleşmeyi, sayısal verileri, veriye dayalı karar
vermeyi konuşmamız lazım. Antropolojik olarak insan kaynaklı sera gazlarının salımının iklim üzerindeki etkisi şu
an 0.8 derece civarında. Bu 0.6 olur, 0.7 olur. Tabii bir de doğal iklim değişikliği var. O sizin uzmanlık alanınız. Ben
bu kadar işin arasında bir de üreten tüketici mi olacağım? Yok, hiç olmayalım biz. Ailemize zaman ayıralım, hiç
böyle şeylere bulaşmayalım. Yaşa göre değişir, bu bir tercih meselesi. Herkes ille de üretken tüketici olacak diye bir
şey yok. Ama dijitalleşme bunu sizin adınıza kolaylaştırıyor. Bugün artık cep telefonlarınızdan bankaya gitmeden
paranızı transfer edip ödemenizi yapıyorsunuz. Bunları eğer iyi kurgularsak iyi start-up larımız çıkarsa bunları
tabii ki büyük şirketler alacaktır; bunlar kendi içinde incubation dediğimiz kuluçkalanma ve gelişim süreçlerinin
sürdürürse milyar dolarlık şirketlerimiz olmasını ben çok arzu ediyorum.
KATILIMCI SORUSU: Gökalp Bey siz sözlerinizin arasında Belçika’da kendi enerjisini kapasite olarak üretebilen
bir köyden bahsetmiştiniz. Bunu neden Belçika’da yaptınız? Neden Türkiye’de olmadı? Can Bey’e de şunu sormak
istiyorum: Bizim Trabzon’da enerji sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği ve inşaat mühendisi bölümleri ile
beraber ortak yaptığımız teknoloji zirvelerimiz var. Nisan ayında yapıyoruz biz bunu Of Teknoloji Fakültesi’nde.
Bu vesileyle hepinizi davet etmiş olalım oraya. Orada mühendis abilerimizden bir tanesi bize şunu söylemişti: Çatı
tipi GES üretimi yaptığım zaman projelerimizi gönderirken orada olmadığımız için imza atamıyoruz. Orada tabii ki
şöyle büyük bir sıkıntı var: Kendi projesine kefil olarak yazılıyor ve onun yanındakiler normal bir elektrik mühendisi
o projenin sahibiymiş gibi yazılıyor. Burada elbette ki büyük bir haksızlık var. Yani bunun hakkında herhangi bir
çalışma yapılabilir mi?
M. GÖKALP ÖZKÖK (Panelist): Burada neden olmasın öncelikle? Ama bunun Belçika’da olmasının nedeni
bizim çok uluslu bir firma olmamız. Dünyanın 70 ülkesinde yatırımımız var. Bu işleri yapabileceğimiz en uygun
mevzuat en istekli lokasyon olan mesela Belçika’da yapabiliyoruz. Ama dünyada bu yapılabilir ve buraya doğru
gidiyoruz zaten. Türkiye’de de bunu İzmit için yaptık. İzmit’te de belediyelerimizle hem büyükşehirle hem ilçe
belediyelerimizle benzer çalışmaları yürütüyoruz çok dar bölgeler için. Tabii şimdi Avrupa’daki şehir veya kent
ölçek ve nüfusları ile bizim kent ve şehir ölçekli kurslarımız aynı değil.
Belçika’da küçük bir köy dediğimiz zaman gerçekten küçük bir yerden bahsediyoruz ama teknolojik olarak biraz
daha bizim köylerimize göre daha gelişmiş bir yerden bahsediyoruz. Bu tür şeyleri uygulamak çok daha kolay oluyor
oralarda. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: Bana kalırsa, bu ülkenin insanları olarak yapamayacağımız
hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden gelebilir, her şeyi yapabiliriz.
Bir de şunu kaçırmamamız lazım. Biz kendimizi senelerce teknolojileri geriden takip eden ülkeler sınıfında gördük.
Ama bugün gördüğümüz bu yeni teknolojiler açısından çok önemli bir şansa sahibiz. Bizden daha gelişmiş ülkeler
bu dönüşümü sağlayabilmek için ellerindekilerden vazgeçip buralara yatırım yapmak zorundalar. Biz sahip
olmadığımız bir şeye sıfırdan yatırım yapma avantajına sahibiz birçok alanda. Bu avantajı da bu yüzden çok iyi
kullanmamız gerekiyor bence.
DR. OĞUZ CAN (Panelist): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla görüşüp geçen sene çatı kurumlarımızın ruhsat
şartını kaldırdık ama fenni mesuliyet şartı devam ediyor ve etmeli de. Bu anlamda özellikle TEDAŞ şirketimizde
fenni mesuliyet ile ilgili yerel yönetimlerle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada EPC firmasının,
kurulum firmasının yetkili imzasının fenni mesuliyet olarak tanınmasına dair bir çalışmayı tamamlamak üzere.
Bu anlamda Enerji Sistemleri Mühendisliği, Plastik Mühendisliği geçtiğimiz yıllarda çıkmış derivative dediğimiz
ama temel mühendisliğin üstüne daha odaklı mühendisliklerdir. Bizim Enerji Bakanlığı’mızda biz enerji sistemleri
mühendisleri arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Çok keyif alıyoruz. Çok da odaklı çalışıyor arkadaşlarımız.
Aslında Mühendisler Odası’nın temel görevi kendi meslektaşlarının sorunlarına odaklanmasıdır. Bunun yanında
mühendisler odasının yapısal bir takım dönüşümlere girmesi lazım. Çok klasik bir şey söylediler: Onları biz oraya
koyuyoruz, buraya koymuyoruz diye. Ama bunun yerine yapılması gerekenler şunlardır: Birincisi temel sorunun
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şu olduğunu görmemiz lazım: A Üniversitesi’ndeki enerji sistemleri mühendisi inşaata yakın, B Üniversitesi’ndeki
rüzgâra yakın, C Üniversitesi’ndeki doğalgaza yakın denilerek birbirinden ayrılmış. Bunun yerine bir müfredat
bütünlüğü sağlanarak enerji sistemleri mühendisliği deyince hepsinin aynı şeyi anlamasının sağlanması gerekir.
İkincisi, Mühendisler Odası’nın onla, bunla, şunla uğraşmak yerine çok hızlı bir şekilde buradaki meslektaşlarının
potansiyelinin çözümü için gerekli yapılanmayı yapması gerekiyor. Üçüncüsü, Enerji Bakanlığı olarak üzerimize
düşen her türlü konuda gönüllü ve proaktif aksiyon almaya hazırız, yapıyoruz.
KATILIMCI SORUSU: Sorum enerji sistemleri üzerine Sayın Oğuz Can Bey’e. Benim de aklıma şu geldi: Dünyada
en fazla Bor’un bulunduğu ülke olarak neden hala yeterince Bor üretemiyoruz? Madem 2030-2040’larda bu Bor
sistemi, dünyada en üst seviyede trend olacak. Neden böyle bir şey yapmıyoruz?
DR. OĞUZ CAN (Panelist): Öncelikle yaptığımız ilk YEKA Güneş, Karapınar’da şu an fabrika inşaatı tamamlandı
ve makine ekipman siparişleri hazırlanıyor. Burada 500 megavatlık bir panel ve bunun içerisine hücre üretimi ve
bu hücrenin içerisinde dilimleme ve tersten konuşursak baştan sona silikon saflaştırma hariç, ingot’un kütüğünün
düşülmesi, dilimlenmesi ve bunun hücreye dönüşmesi ve sonra panel içinde kullanılması aşağı yukarı %70 yerlilik
oranında bunu sağlıyor olacağız ve bu çalışma devam ediyor. Türkiye panel üretimi de yapıyor. Bu arada birçok
müteşebbisimiz güzel çalışmalar da yapıyor ve yurt dışına da ihraç ediyor. Bu önemli bir gelişme. Silikon saflaştırma
milyar dolarlık bir yatırım ve dünyada 5 tane üretici var ve kapasite fazlası var.
Dolayısıyla bazı teknolojileri kazanmamız gerekiyor ama Türkiye’nin ekonomik olarak, rekabetçi olarak ilerlemesi
gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda sadece bir şeyi iyi yapmalıyız değil meselemiz. “Rekabet edebilecek miyiz,
idame ettirebilecek miyiz, sürdürülebilir mi?” sorularına da iyi cevap vermeliyiz. Silikon saflaştırma içerisinde Bor
yok. Bor ayrı bir başlık, onunla ilgili bizim Bor Enstitümüz ve Eti Maden özellikle katma değerli üç ürün üretme
konusunda geçen sene Bakanımız Sayın Berat Albayrak açıklamıştı, çok önemli çalışmalar yürüyor ve güzel
çalışmalar devam ediyor. Borik asit ve zırhlı malzemelerin üretilmesi ile ilgili birçok çalışma devam ediyor. Ama
yine silikonun alternatifi Bor değil, demiştik çünkü silikonun alternatifi Grafen.
Silikondan bin kat daha hızlanıyor. Bu anlamda bir şey var. Evet, bizim burada deneysel gelişmelerimizi devam
ettirmemiz gerekiyor. Biz burada sadece üniversite değil, geçtiğimiz sene yine kendi enerjisinin %80’nini karşılayan
kamunun yaklaşık sıfır enerjili ilk binası olan Cezeri Yeşil Teknolojiler Endüstri Meslek ve Anadolu Lisesi’ni açtık.
Orada 64 tane öğrenciniz var ve bu sene 60 civarında yeni öğrencimiz katıldı. Sınavlarda yüksek puanlarla
girilebiliyor. 10 tane laboratuvar var. Türkiye’nin laboratuvar çöplüğü olmaması lazım. Herkesin laboratuvar
kurması yerine laboratuvarları ortaklaşa bir zeminde kurmak lazım. Çünkü bunlar da büyük bir sermaye, büyük
bir iş. Ekipmanların idame ettirilmesi problem oluyor. Burada YEKA modeli içerisinde Ar-Ge çalışmaları var.
Dolayısıyla üniversitelerimizi, teknoparklardaki şirketlerimizi bu tür fırsatları ilgili yarışmayı kazanan firmalarla
değerlendirmeye davet ediyorum. Bu anlamda da yenilenebilir enerji verimliliği noktasında Türkiye’nin kendi
yetkinliklerini geliştirdiği zaman MENA bölgesinde yani (Middle East, North Africa) Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da
çok ciddi bir pazara hükmedeceğini düşünüyorum. Bunun örneği rüzgârda var.
Biz enerjide dışa bağımlıyız, teknolojilerde cari açık veriyoruz. Rüzgârdaysa cari fazlamız var. Türkiye ürettiği türbin
kanatlarının %70’ini yurt dışına ihraç ediyor. Bu bir modeldir. Biz bunu da gördük, bunu da okuduk. Bunu güneşte
de yapacağız, yapmaya da başladık. Bunu jeotermalde de yapmak istiyoruz. Biokütlede de yapmak istiyoruz.
Enerjinin bütün alanlarında da dağıtımda ve iletim ekipmanları dâhil ancak ve ancak ekonomik olarak yapılabilirlik
noktasında yapmamız gerekiyor.
BÜLENT ŞEN (Oturum Başkanı): Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Enerjiniz bol olsun.
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MÜCAHİT YANILMAZ
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI

MÜCAHİT YANILMAZ
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI
YEREL KALKINMA: YARATICI SEKTÖRLER VE
YENİLİKÇİ YATIRIMLAR

MÜCAHİT YANILMAZ (Elazığ Belediye Başkanı, Oturum Başkanı): Mimar ve Mühendisler Grubu’nu böyle
bir organizasyonu gerçekleştirmelerinden ötürü tebrik ediyorum. Çok değerli Genel Başkanın şahsında bütün
Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım ve değerli katılımcılar yerel
yönetimler ve yerel yönetimlerde kalkınma modeli Türkiye’nin hem inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarında hem
de ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bir ülkenin kalkınması bölgesel kalkınmadan, bölgesel
kalkınmada yerel kalkınmadan geçmektedir. Yerel kalkınma olmadan bölgenin kalkınması ve gelişmesi mümkün
değildir. Sayın Bakanımla güzel bir tevafuk oldu. Elazığ’da 2014 seçimleri öncesinde çevre ile ilgili basın toplantısı
gerçekleştirdiğimizde, Sayın Bakanımız da Elazığ’ımıza teşrif etmişlerdi.
Çevre sorunlarıyla alakalı yapılan ve yapacağımız çalışmalar hakkında orada basınla birlikte görüşmüş, tartışmıştık.
Biraz sonrada siz değerli dinleyicilerimize de o gün tartıştığımız konuların son hallerini de gösterme imkanı elde
etmiş olacağız. Konuştuğumuz tüm konuların özünde ve özetinde insan bulunmaktadır. İnovatif çalışmalar, ArGe çalışmaları veya teknolojik çalışmalar, hangi çalışmalar olursa olsun, eğer hayata geçirilen çalışmalar insana
dokunmuyor, insanın yaşamını kolaylaştırmıyor veya insanı öncelendirmiyorsa o çalışmalar bir anlam ifade
etmemektedir. Dolayısıyla insanı önceleyen ve insanın yaşamını kolaylaştıran çalışmaların, gelişmelerin buna göre
düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler şehirlerde bu çalışmaları yaparken şehri kolay ve kaliteli yaşanılabilir
hale getirmenin mücadelesini vermekteyiz. Şehirlerimizin en başta insanı önceleyen bir yapıda ve insanların kolay
ve kaliteli bir şekilde yaşayabilecekleri olması gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle yapılan her çalışmanın insana dokunması gerekmektedir.
Yapılan her yatırımın insanın yaşamını kolaylaştırması ve insan yaşamında
Dünyada sadece
o yatırımın bir anlam ifade etmesi gerekmektedir. Tabi burada şunu da
Elazığ’da çıkan
ifade etmekte yarar var; şehirler gelişirken, büyürken, zenginleşirken
Vişne Mermeri
ve yatırımlar yapılırken şehrin kadim medeniyetinden, kültüründen,
sanatından da koparılmamalıdır. Her şehrin kendine göre bir yapısı var.
günümüzde;
Bütün şehirlerde tek tip projenin uygulanması mümkün değil. O zaman
Kabe’de Safa-Merve
bu şehirlerdeki yapı gelişim, güzelleşme ve zenginleşme olurken aynı
arasındaki sütunların
zamanda kültürün, sanatın, medeniyetinde bundan kopuk olmaması
ayaklarını, Beyaz
gerekmektedir. İnovatif büyüme elbette önemli ancak bu büyüme
Saray’ın iç tezyinatını
yapılırken çevrenin de korunup gelecek nesillere de iyi bir çevrenin
süslemektedir.
bırakılması gerektiğinin inancındayım. Bu çerçevede Elazığ’ımızdan bir
kısım örnekleri de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Elazığ’ı birkaç
cümle ile anlatmak gerekirse Elazığ; 4000 yıllık kültürün, dinlerin,
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ırkların ve mezheplerin yaşadığı kadim medeniyetten süzülerek gelen bir şehirdir. Kültürün, sanatın, edebiyatın,
şiirin, musikinin merkezi olan Elazığ ayrıca doğa, inanç, kış ve su turizminin yapıldığı, dört mevsimin kendisine yer
bulduğu nadir illerden biridir. Tarım ve hayvancılık şehri olan Elazığ aynı zamanda da bir maden şehridir. Dünyada
sadece Elazığ’da çıkan Vişne Mermeri günümüzde; Kabe’de Safa-Merve arasındaki sütunların ayaklarını, Beyaz
Saray’ın iç tezyinatını süslemektedir. Vişne Mermeri bugün dünyadaki 7 yıldızlı otellerin iç tezyinatında kullanılan
çok özel bir mermerdir. Öte yandan şehrimizdeki Hazar Gölü Türkiye’nin en büyük tektonik göllerinden birisidir.
İçerisinde yüzyıllar önce meydana gelmiş bir batık şehir vardır ve dünyada yakamozun en güzel izlendiği göllerden
bir tanesidir. Elazığ, Türkiye’nin alabalık üretiminin en fazla yapıldığı ildir ve yılda 18.000 ton alabalık üretilerek
en fazla ihracat gerçekleştiren illerden bir tanesidir. Dolayısıyla Elazığ için, bir turizm şehri olmakla birlikte bir
tarım şehri ve su ürünlerine dayalı üretiminin en fazla olduğu yerlerden
bir tanesidir diyebiliriz. Elazığ’da yapılan çalışmalarda insanın yaşamını
kolaylaştıran en önemli yerden bir tanesi de parklardır. 15 Temmuz hain
Elazığ
darbe girişiminden sonra Elazığ’da 28 gün boyunca vatandaşlarımızla
Belediyesi’nce
birlikte olduğumuz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı var. Kültür Park, bir
hayata
buçuk yıllık bir süre içinde yapıp bitirip hizmete sunduğumuz 180bin
geçirdiğimiz
metrekare büyüklüğünde ve birçok ödüllerle taçlandırılmış olan çok özel
ELBÜS; dünyada
bir parkımızdır. Kültür Park içerisinde barındırdığı yürüyüş, bisiklet ve
ilk defa Elazığ’da
koşu parkurlarının yansıra bir camisi ve engelli kardeşlerimizin yaşamını
kolaylaştıracak BAUN CAFE ile çok önemli bir yaşam merkezi haline geldi.
kullanılmaya
İzmir’de hain saldırıyı engelleyen kahraman polisimizin ismini verdiğimiz
başlanan yerli
şehit polis Fethi Sekin Mesire Alanı da yine aynı şekilde; 160 bin metrekare
mühendislerimizle
büyüklüğünde alana konuşludur. Pikniklerin yapılabildiği, yürüyüş ve
gerçekleştirilen
bisiklet parkuru, spor kompleksi ve kütüphanenin de olduğu çok önemli
elektrikli otobüstür.
bir parkımızımdır. Elazığ Belediyesi’nce hayata geçirdiğimiz ELBÜS;
dünyada ilk defa Elazığ’da kullanılmaya başlanan yerli mühendislerimizle
gerçekleştirilen elektrikli otobüstür. 18 metre uzunluğunda körüklü, %100
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elektrikli ve sıfır karbon emisyonlu yerli üretimimiz olan bu otobüsleri şu an Elazığ’da aktif olarak kullanmaktayız.
Gece elektriğin en ucuz olduğu dönemde bataryalarını dolduruyoruz, gündüz de doldurduğumuz bataryalarıyla
400 kilometre mesafe yaparak, yolcu taşıyor. Kilometrede 10 kuruş harcıyor ve 160 yolcuyu aynı anda taşıyabiliyor.
Türkiye’nin en büyük hayvan hastanesini yine Elazığ’da hayata geçirdik. 30 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş hayvan
hastanesinde, 7/24 kedi ve köpeklerin yanı sıra vahşi hayvanlarında ameliyatların gerçekleştirilmektedir. Yurt içi
ve yurt dışında bir çok veterinerin ziyaret ettiği hastanemizde geçen gün şöyle bir vaka vuku buldu: İngiltere ve
Avusturya’dan gelen veterinerler ziyaretlerinin sonunda bizlere; “Bir çok hayvan hastanesine ziyaret gerçekleştirdik
ancak bu kadar temiz ve bu kadar bakımlı başka bir hastane daha görmedik” dediler. Burada aynı zamanda otelcilik
hizmeti de vermekteyiz. Özellikle tatile giden vatandaşlarımızın evcil hayvanlarını burada 15 gün boyunca misafir
etmekteyiz. Elazığ Belediyesi olarak Çöpten Elektrik Projesi kapsamında
başlattığımız çalışmaların sonucunda şehrin genelindeki çöp depolarını
bir araya topladık ve o alanları yeşillendirdik. Ayrıca günde 10 bin konuta
Elazığ, 2014 yılında
yetebilecek kadar elektrik enerjisini de geri dönüşüm tesisi sayesinde
Yaşanabilir Şehirler
elde etmekteyiz. Belediyemizce hayata geçirdiğimiz bir diğer projemizde
listesinde 49’uncu
EBEGEN projesidir. EGEBEN: Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi
kapsamında iş garantili eğitimler vermekteyiz. İlimizdeki sanayicimizin
sırada iken 2018
ihtiyaç duyduğu alanlardaki personellerin istihdam edilmesi ve eğitilmesi
verilerine göre
süreçlerine dahil oluyoruz. Eğitime katılanlar eğitim sonucunda garantili
19’uncu sıradadır.
şekilde işlerine başlamış oluyorlar. Bugüne kadar bu proje kapsamında
binlerce kardeşimizin eğitimini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın
Elazığ’da hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında ödüllerine de nail
olduk. “Eğer Elazığ’da bir akşam bir evin babası ben çocuğa yedirecek ekmek bulamadım diyorsa, onun sorumlusu
biziz” ilkesiyle yola çıktık ve bu kapsamda Hayır Çarşısını kurduk. Geçim sıkıntısı çeken bütün hemşerilerimizin
gelip alışveriş yapabildikleri gıda, market, konfeksiyon, mobilya ve beyaz eşyanın olduğu çarşımızda, geçim
sıkıntısı çeken hemşerilerimiz evin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmektedirler. Burada daha saymaya
vakit bulamadığımız bu ve benzeri pek çok çalışmalarımızın sonucunda Elazığ, 2014 yılında Yaşanabilir Şehirler
listesinde 49’uncu sırada iken 2018 verilerine göre 19’uncu sıradadır.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların neticesinde 30 ilimizi geride bırakarak bu noktaya ulaştık. Bir şehrimize yatırım
yapılmasını, üreticinin veya imalatçının gelmesini istiyorsak önce şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmemiz
gerekmektedir. Önümüze bir hedef daha koyduk. 2023 yılında Elazığ’ın Yaşanabilir Şehirler listesinde ilk 10’da
olmasını hedefliyoruz. Tarihimizden, kültürümüzden ve sanatımızdan kopmadan şehrimizi bir iş şehri haline
getirme noktasına yönelik yaptığımız çalışmaların sonucunda şehrimiz yaşanabilir şehirler listesinde 19’uncu
sıraya yükseldi ve buna bağlı olarak 2014 yılında 4 olan Özel Okul sayısı 2018’de 8’e yükseldi ve 2014’de 4 adet
yıldızlı otel varken 2014’ten sonra 12 otel daha yapıldı. Önümüzdeki günlerde Elazığ’da sempozyum var. Otellerde
boş yer bulamıyoruz. Dolayısıyla Elazığ aynı zamanda bir sempozyum şehri, panel şehri haline geldi. İhracatımız
hızla artmaya başladı ve 2017 yılında 300 milyon doların üzerinde bir ihracatımız oldu. 2023 hedefimiz en azı
1 milyar dolar ihraç yapan bir il haline gelmesidir. Elazığ birçok sektörlerde çalışmanın olduğu ve buna dayalı
organize sanayinin sayısını arttırdığımız önemli şehirlerden bir tanesi. Ben yatırımcılara da buradan seslenmek
istiyorum. Elazığ 6. bölge teşviklerinden faydalanılan bir il. Dolayısıyla 6. bölge teşviklerinden faydalanan, ulaşımı
kolay, güvenli ve insanların kültür ile sanatı birlikte yaşadığı bir şehre yatırım yaparak kazanmaları için onları
Elazığ’a davet ediyoruz. Dolayısıyla bütün yatırımcıları bu ekonomik istikbalin olduğu Elazığ’a ve hatta Elazığ’da
da yaşamaya davet ediyorum. Ben Elazığ’ı özet olarak anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim.
Bu panelimizin konusu Yerel Kalkınma: Yaratıcı Sektörler ve Yenilikçi Yatırımlar. Bu konularla ilgili çok değerli
panelistlerimizde bugün burada bizimle beraberler. Ben hemen solumdan başlamak istiyorum. Zade Vital Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Tahir BÜYÜKHELVACIGİL gördüğünüz gibi ürünleriyle birlikte bugün bizimle birlikte. Ben
sözü Tahir Bey’e veriyorum. Buyurun.
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TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL (Panelist): Öncelikle Sayın Başkanım teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.
Başarılarınız daim olsun. Türkiye’mizin, vatanımızın her yeri çok güzel, Elazığ’da onlardan birisi. İnşallah
başarılarınız daim olsun. Bu arada Sayın Bakanım, çok kıymetli Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı ve değerli
Yönetim Kuruluna bu güzel program için, emeği geçenlere hem şahsım hem de şirketim adına sonsuz teşekkür
ediyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Tabi konu özellikle
inovasyon ile ilgili. İnovasyon süreci, kısa bir süreç değil, uzun emek isteyen bir süreç. Biz bir aile şirketiyiz
öncelikle. Şu anda şirketin 4.kuşağı işin başında ve 4.kuşaktan da bir yöneticimiz, burada, yeğenim olur aynı
zamanda kendisi. Dolayısıyla 5. Kuşak da okula gidiyor. Malum dünyada
aile şirketlerinin ömrü 20-25 yıl ama ülkemizde çok daha az. Yine
dünya geneline baktığımızda aile şirketlerinin 3.kuşağa devredeni %3
Günümüzde ilaç
oranında. Dolayısıyla biz elhamdülillah bu oranın dışına çıkarak önemli
bir başarıyı yakaladık diyebiliriz. 130 yıllık bu süreçte biz belki bir helva ile
pazarının 1 Trilyon
başladık, susam yağı ile. Dolayısıyla susam yağıyla başlayan işlerimizin
Dolar seviyesinde
neticesinde bugün geldiğimiz nokta aslında inovasyonun çok basit bir
olduğundan
örneği. Ülkemizin bir çok nimeti var. Hamdolsun özellikle zeytinyağında
bahsetmiştim.
dünyadaki ilk 5 ülkeden birisiyiz. Bugün zeytinyağına biz çok kolay ulaşıyor
Bu pazarın
olmamıza rağmen dünyamızda zeytinyağına kolaylıkla ulaşamayan;
%54’ü sadece
Japonya’sından Hindistan’a, Çin’den daha birçok ülkeye kadar. Bir örnek
15 Amerikalı
vermek gerekirse; Ege’nin en güzel sızma zeytinyağını bir kutuya koyduk
diyelim. Marketlerin raflarındaki birim fiyatlarına baktığımızda litresi
şirket tarafından
ortalama 19.50 TL ila 20.00 TL arasında değişmektedir. Biz ise bu yağı
oluşturulmaktadır.
48 gramlık kutulara koyarak fiyatını 20 Dolar olarak belirleyebiliyoruz.
10 gramda bir patlayan kapsüller ürettik. Bu kapsüller sayesinde kişiler,
kapsüllerin ucunu kopararak zeytinyağını kullanabiliyor ya da yemeğine
katabiliyor. Geliştirdiğimiz bu Ar-Ge çalışmaları sayesinde 15 gramı 15 Dolara satabiliyoruz. Bu şu anda önemli
bir katma değer. Enerji sektöründe yaşanan değişimler gibi ya da dijitalleşme ile birlikte yaşanacak değişimlerde
olduğu gibi her sektörde de inanılmaz değişiklikler meydana gelecek. Sağlık sektörü de bu anlamda son derece
önemli sektörlerden birisidir. Sağlık sektörüne baktığımızda dünyadaki hacmi 1 Trilyon 100 Milyar Dolar. Bir
trilyon dolar civarında bir sektör hacmi var sağlık sektörünün. Özellikle gelişmiş ülkeler sağlığa inanılmaz yatırım
yapıyorlar. Bizim aile olarak da baktığımız wellness dediğimiz insanların, ki Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerin
uyguladığı, hasta olmadan sağlıklı yaşıyor olabilmesini sağlamak. Dolayısıyla bizim bu ürettiğimiz ürünler onunla
ilgili. Özellikle de Çörekotu Yağı. Hepimizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz (SAV); “Çörekotu ölümden her şeye
şifadır” diye buyuruyor. Bizde böyle bir ürün dünyada ilk defa Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırdık. Çörekotu Yağı
dışında ruhsat çalışmamızın devam ettiği başka ürünlerde var şu anda. Geliştirdiğimiz her ürün aslında ülkemize
katkı ve biz temel de ülkemizi ilaç ithal eden konumdan çıkarıp ilaç
ihraç eder konuma getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu
konuyla ilgili olarak ABD Chicago’da bir ofis açtık ve Ar-Ge Başkanımız
Ürünlerimizin
şu an orada çalışmaları devam ettirmekte. Ürünlerimizin dünya pazarı
dünya pazarı
120 Milyar Dolar, Amerika pazarı 50 Milyar Dolar, ülkemizde ise 30
120 Milyar Dolar,
Milyon Dolar seviyesinde. Bizde ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak,
ülkemize değer katacak bir yapının kurulması için çalışmalarımıza devam
Amerika pazarı
etmekteyiz. Tabi bu süreçler kolay süreçler değil, zor süreçler. Özellikle
50 Milyar Dolar,
Üniversite-Sanayi işbirliği son derece önemli. Bilimin bilgisini, birikimini,
ülkemizde ise
deneyimini bizdeki tecrübelerle pazardaki piyasadaki tecrübelerimizle
30 Milyon Dolar
birleşip işi yönetebiliyor olmamız lazım. Bu nedenle de bir kez daha bütün
seviyesinde.
üniversitelere özellikle de Selçuk Üniversitesine hakikaten şükranlarımı
sunuyorum. İki adet Ar-Ge Merkezimiz var; biri Zade İbn-i Sina Ar-Ge
Merkezi, bir diğeri de Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitelerimizle
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oluşturduğumuz DOĞAMER isimli Araştırma Merkezi. Biliyorsunuz
devletimiz üniversitelere inanılma destekler sağlamakta ancak henüz
üniversitelerimizde kurulan laboratuvarlar henüz istediğimiz verimliliğe
Sağlık sektörüne
ulaşamadı. Bizde Ege Üniversitesi, Neva Zade A.Ş. ve Selçuk Üniversitesi
baktığımızda
işbirliğinde şirketimizin merkezinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası
dünyadaki hacmi
ile, Ar-Ge Merkezi kurduk. Dolayısıyla bu hakikaten ülkemizin gelişimi,
1 Trilyon 100 Milyar
ufku adına inanılmaz bir ufuktu. Dolayısıyla böyle bir düzen ile ülkemize
Dolar.
hediye etmeyi vesile olmuş olduk. Gerçekleştirilen sunumlarda gördük,
2021’de 2025’de çok farklı teknolojik ilerlemelerin olacağı, elektriğin
bile tüketici tarafından üretilerek satışa sunulduğu bir yapıya doğru
ilerliyoruz. Bizlerde farklı neler yapabiliriz, bu değişikliğin içerisinde nasıl ayakta kalabilirizin cevabını arıyoruz.
DOĞAMER örneğinde olduğu gibi farklı şeyler yapabilmenin umuduyla, çalışmalarıyla böyle bir iş meydana geldi.
Günümüzde ilaç pazarının 1 Trilyon Dolar seviyesinde olduğundan bahsetmiştim. Bu pazarın %54’ü sadece 15
Amerikalı şirket tarafından oluşturulmaktadır. Bir ilacın ise maliyeti ortalama 1 Milyar Dolar. Dolayısıyla sabır, çok
çalışma ve uzun bir süreçten oluşan bir sektör ilaç sektörü. Peygamber Efendimiz (SAV); “ Ramazan-ı Şerifin
kıymetini bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız. Her gününüzü oruçla geçirirdiniz” buyuruyor. Bizde ülkemize
baktığımızda dünyada olmayan imkanlara sahip olduğumuzu fark ediyoruz.
Bugün 12 bine yakın tanınmamış bitki var. Bizde 3560 civarında bitkinin bilgisi var ki bunların dünyada eşi yok. Bu
son derece önemli bir durum ülkemiz adına. İlaçların içerisinde sentetik kimyasal olmasına rağmen biliyorsunuz ki
işin özü bitkidir. Dolayısıyla ülkemizin endemik bitki kaynağından yaklaşık 100 ürünü hayata geçirme noktasındayız.
İnşallah bu ürünlerin satnma ruhsatlanma süreci hızlı devam ederse dünyaya çok fazla katkı sağlayacak ve
tamamen doğal, dünyanın yapısını bozmadan içindeki etken maddesi ile hizmet verebiliyor olacağız. Bununla
birlikte biz şu anda 130 farklı üründe 530 çeşitle ülkemize ve dünyamıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Umarım
bu toplantı hayırlara vesile olur. Sorular var ise cevaplamaya hazırım. Tekrar şirketim ve şahsım adına saygılarımı
sunuyorum. Teşekkür ederim.
MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı): Tahir Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hem filmde gördüğümüz şekilde
hem de Tahir beyin verdikleri bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde sürekliliği olan nadir şirketlerden biri.
Zaten halkımız markayı tanıyor ve biliyor. Şirket olarak da Ar-Ge çalışmalarıyla devamlı bir adım önde gitmenin
yollarını sürekli arıyorsunuz. Zamanı verimli kullanmak açısından, izleyicilerin de bilgisi olsun, 20’şer dakikalık 2
oturum daha panelistlerimiz konuşacaklar.
Erken bitirdikleri takdirde soruya o kadar zaman kalmış olacak. Şimdi ben sözü Ali Erdoğan Bey’e vermek istiyorum.
Sayın Ali ERDOĞAN, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi. Buyurun Ali Bey.
ALİ ERDOĞAN (Panelist): Çok teşekkür ederim. Değerli organizatörler ve misafirler hepinize saygılarımı sunuyorum.
Ben Şölen Çikolata’nın aile dışında olan iki tane yönetim kurulu üyesinden biriyim. 2 yıldır Şölen Çikolatadayım.
10 yıl bilgisayar sektöründe, 16 yılda gıda sektöründe çalıştım. Son 2 yıldır da Şölen’deyim. Şölen hakkında biraz
bilgi vermek istiyorum çünkü konumuz yerel kalkınma ve Ar-Ge ile yatırımla nasıl kalkınacağını örnekler üzerinde
görüşüyoruz, konuşuyoruz. Şölen bu konuda Türkiye’de parmakla gösterecek örnek şirketlerinden biridir. Aslında
şirketimiz çok genç bir şirket. 1.Kuşak. İstanbul’da ve Gaziantep’te olmak üzere iki tane fabrikamız var. Özellikle
Gaziantep’teki fabrikamıza Türkiye’nin Çikolata Fabrikası diyoruz. Gerçekten çok üst teknolojisi olan bir şirket. Ben
uzun yıllar uluslararası şirketlerde dünyanın çeşitli yerlerinde görev yaptım. Gaziantep fabrikamız, hakeza İstanbul
fabrikamızda öyle, dünyada parmakla gösterilebilecek bir teknolojik altyapıya, Know-How ve Ar-Ge merkezine
sahiptir. Örnek bir tesis var ve bu Gaziantep’te doğmuş ve büyümüş tesis ve şirket. Bugün geldiğimiz noktada
200’ün üzerinde çeşidimiz var. Bunlardan işte Biskolata, Ozmo, Luppo bu markaları duyuyorsunuzdur. Dünyada bu
markalarımızı satıyoruz aynı isimler altında. Yaklaşık 1.3 Milyar TL ciroya ulaşmış durumdayız. Ticaretimizin büyük
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bir kısmı, yarısından fazlası, ihracattan geliyor. Yani ihracat yaparak
büyüyen ve katma değerli ihracat yaparak büyüyerek markalaşmış bir
şirketiz. O yüzden gerçekten bir örnek teşkil ediyor. Şu anda Türkiye’de
Gaziantep
2 farklı lokasyonda tek tüzel kişilik altında Ar-Ge merkezine sahip tek
fabrikamız
şirketiz. Gaziantep fabrikamızda 2000 metrekarelik bir Ar-Ge ortamımız
dünyada parmakla
var. 71 tane çalışanımız var Ar-Ge’de. Gıda Ar-Ge’si olduğu için burada
gösterilebilecek
71 kişi görev almakta. Yoksa 71 kişiyle sınırlı değil. 2000 çalışanımız
bir teknolojik
var. Gıda Ar-Ge’sinde herkes her zaman katkıda bulunabiliyor çünkü
bu bir ağız tadı işi. Fikir herkes tarafından geliyor. Bizim proje onay
altyapıya, Knowtoplantılarımız var, görmenizi çok isterim. İnanılmaz bir coşkuyla o
How ve Ar-Ge
toplantılar gerçekleştiriliyor ve Şölen’in başarısının arkasındaki en büyük
merkezine sahiptir.
etkenlerden birinin de bu odaklanmak ve tutku ile çalışmak olduğunu
çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bünyemizde çok fazla yüksek teknoloji
kullanmaktayız. Bunu, kazandığımız parayı kendi Ar-Ge’mize, kalitemize
ve teknolojimize yatırarak sağlıyoruz. Çünkü gıda sektöründe, özellikle de biraz önceki sunumdaki gibi başarılı
olabilmek için, öncelikle gıda güvenliğinde üst düzeyde olmanı gerekmektedir. Çünkü bizim pazarımız Amerika’da
Maldivler’den Belçika’ya kadar, ki biliyorsunuz Belçika Çikolatanın merkezi sayılmaktadır, geniş bir ağa yayılmış
durumdadır. Bu geniş Pazar ağını sağlayabilmek için belli bir kalitenin üstüne çıkmanız gerekmektedir. Belli bir
Know-How’a ulaşabilmek için lezzetinizi ve gıda güvenliğinizi gösterebiliyor olmanız lazım yoksa hiç kimse alıp
raflarına koymaz ürünlerinizi. Bu açıdan da çok ciddi çalışmalarımız var. Katma değer dedim. Dünyada satılan ve
ticaretine göre çikolata kilogramının dünya ortalaması 2.8 Dolar ise biz 3.5 Dolara çikolatamızı satıyoruz. Türkiye’de
yapılan ihracattaki rakam çok daha düşük: 2.2 Dolar civarında kilosu. Kalıcı olabilmek ve katma değerli satış yapıp
ülkemize katkıda bulunabilmek için bu fiyatların ucuzlukla değil kalite ile ve marka ile gelişmesi gerekiyor. Yoksa bir
fırsat yakalarsınız ve bir müddet piyasada var olursunuz ama daha ucuzu gelir ve o gün yok olursunuz. Kaliteyle ve
markalaşmayla tüketicinin gönlünü fethettiğiniz zaman ürününüze istediğiniz fiyatı, daha doğrusu değerini bulan
fiyatı, tüketici veriyor ve bir başarı yolu açılıyor. Şu anda çalışmalarımız neticesinde 19 tane patent başvurusu
gerçekleştirdik. 2 tane ayrı faydalı model başvurusu yaptık. 74 tane de endüstriyel tasarım teşhirimiz bulunmakta.
Bu çalışmaları sadece kendi laboratuvarımızda yapıyoruz. Çikolata ilk başta kolay gibi gözüküyor. Kek, bisküvi,
şekerleme yapıyorsunuz gibi gözüküyor ancak teknolojik alt yapıya destek olmaz, Know-How sağlamazsanız
markalaşmanız, büyümeniz ya da dünyada kalıcı hale gelmeniz mümkün değildir. Bu yüzden Ar-Ge’ye olağanüstü
önem veriyoruz. Yatırımlarımıza, Ar-Ge’yi asla azaltmadan, devam ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok
teşekkür ederim.
MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı): Ali Bey’e çok teşekkür ediyorum. Ben Teknik Elemanlar Derneği Genel
Başkanı olduğum dönemde Gaziantep’teki fabrikayı teknik elemanlarla bir örnek fabrika olarak gezmiştik. Yerinde
gördüm ve gerçekten teknolojisini devamlı geliştiren, ilerleten ve sadece Gaziantep’te değil ülkeye bir katma değer
kazandıran önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Tebrik ediyorum. Sıradaki panelistimiz Dr. Orhan ÇÖMLEK. Orhan
Bey’in alanı biraz daha farklı. Orhan Bey uzun yıllar farklı alanlarda da bir çalışma yaptı ve şu anda Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü. Orhan bey bizlere hem Sağlık Bilimleri ile hem de önceki tecrübeleri ile ilgili
bilgileri bizlere aktaracaktır. Buyurun Orhan Bey.
DR. ORHAN ÇÖMLEK (Panelist): Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli hazirun hoş geldiniz. Sayın
bakanım hoş geldiniz diyorum. Mimar ve Mühendisler Grubuna çok teşekkür ediyorum. Bu üçüncüsü. Geçen sene
düzenlenen zirvede de bana konuşma imkanı vermişlerdi. O günkü konuşmamda biraz daha sivri konuşmalar
yapmıştım, herkesin aklında onlar kalmış. O yüzden bugün bazı fanlarım var burada, arka tarafta oturuyorlar
“Orhan Hoca bir şeyler söyleyecek mi?” diye; ama bugün öyle sert konuşmalar gerçekleştirmeyeceğim. Sayın
başkanım sivri konuşmayacağım ama yaşadıklarımızı da anlatacağım. Sahadayız. Nasıl ki; sayın Zade Vital’in
büyüğü, bizim de değerli büyüğümüz, Tahir Bey ve Şölen’in Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bey gayet güzel burada
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tecrübelerini bizimle paylaştılar. Bizde kendi tecrübelerimizden istifade
ederek bazı fikirlerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde Mücahit Bey’i tebrik
etmek istiyorum. Ben Elazığ’a, hayatımda ilk defa bu mesleğe başladıktan
Biyoteknoloji
sonra gidebildim. Orada bir teknokentin Avrupa Birliği projesinin açılış
İhtisas Organize
törenine davetliydik. Gerçekten yaşanılabilir şehir yapmışsınız. Elektronik
Sanayi Bölgesi’ni
belediyecilikte gerçekten çok iyi yere gelmişsiniz yani dijital dönüşümün
yaklaşık 3 milyon
oradaki bu uygulamaları adına sizleri tebrik etmek istiyorum. Şimdi bugün
metrekarelik bir
burada yerel kalkınma konusunda konuşacağız ve bu konuya Türkiye’de
alanda Tepeören’de
çok önem atfeden teknoparklar ve teknoloji transfer ofislerinin öneminden
bahsedeceğim. Ama bu konuya değinmeden önce şu anki görevim
kurmak üzere
hakkında biraz açıklamak istiyorum. TÜBİTAK Marmara Teknokent’te dört
göreve başladık.
buçuk yıl görev yaptıktan sonra, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Sabiha
Tüm dünyaya örnek
Gökçen’in Pendik Kaynarca tarafından girişinde hemen sağda bulunan
model olabilecek
55 dönümlük arazisinde Sağlık Teknokenti kuruyoruz. Oranın Teknokent
bir Organize Sanayi
Genel Müdürüyüm. İsmi Teknopol İstanbul. Bundan sonra orada hizmet
Bölgesi’ni hayata
vereceğiz. Yine aynı yerde bir de teknoloji transfer ofisimiz var. Onun da
ismi Technopolis. Kısmet olursa, ağırlıklı ağlık teknolojileri olmak üzere
geçirmek üzere
hemen hemen her türlü teknolojiyi de orada barındırıyor olacağız. Bununla
çalışıyoruz.
birlikte İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, Sayın Sağlık
Bakanımız ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da arzu ve istekleri ile
çok önemli bir organizasyonu hayata geçiriyoruz. Biyoteknoloji Sanayicileri
Derneği adında bir dernek kurduk ve ben orada da Yönetim Kurulu Üyesiyim. Biyoteknoloji İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi’ni yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanda Tepeören’de kurmak üzere göreve başladık. İnşallah
çok kısa zamanda hayata geçireceğiz. Buradan hem siz değerli hazirunu hem de bu iki değerli firmamızı davet
etmek istiyorum. Bu bölgede yer alın. Burada biyoteknoloji odaklı katma değeri yüksek ürünler üretmek isteyen
firmaların üretim tesislerini kuruyor olacağız. Aynı zamanda firmaların Ar-Ge Merkezlerini de teknokent olarak çok
güzel bir yapı ile ayağa kaldıracağız. İnşallah katma değeri yüksek ürünlerin, yüksek teknoloji ile bir araya geldiği
ve gıda, tarım, hayvancılık çevre, biyoteknoloji gibi her alanda seri üretiminin yapıldığı ve tüm dünyaya örnek
model olabilecek bir Organize Sanayi Bölgesi’ni hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Ben tekrar konuma dönmek
istiyorum. Şimdi yerel kalkınmada Kalkınma Ajansları, özellikle Türkiye’de stratejik pek çok hamle yaptı. Planlar
yaptılar ve gayet güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Fırat Kalkınma Ajansı da çok güzel çalışmalar yaptı. Teknokent
de, hükümetin ve teknik üniversitenin biraraya gelerek Kamu – Üniversite – Sanayi işbirliğinin oluşmasında güzel
projelere imza attı. Ancak bu durumu her Kalkınma Ajansı için söylemek mümkün değil. Çünkü Ankara’da alınmış
olan kararlar, stratejiler ve yol haritaları taşraya geldiğinde çok farklı sebeplerden dolayı dejenere oluyor ve aslında
o çok iyi niyetlerle hazırlanmış teşvikler hak eden insanları bulmuyor.
Farklı zamanlarda, işte az önce sizinde bahsettiğiniz kalkışmadan
önceki durumda da gerek TÜBİTAK’ta olsun gerek Kalkınma
Her ne kadar KnowAjanslarında gerekse de diğer kamu kurumlarının kaynakları olsun
How elde etmek
çok farklı projelere, hak etmeyen projelere, ve hatta Ar-Ge projelerine
önemliyse de Knowbile değil; isimlere, kişilere aktarıldı. Ülkemiz bu durumlardan çok
büyük zararlar gördü. Şimdi yeni yönetim anlayışında ben Ankara’ya
How’u elde etmek
gidip geliyorum güzel kararlı bir duruş var. İnşallah bundan sonra da
tek başına yetmiyor.
Türkiye’nin kıt olan kaynaklarının dağıtımı daha etkin ve daha verimli
Onu satmak için
şekilde olacaktır. Bunda kalkınma ajanslarının büyük rolü olacağına
“Know Who”’yu
inanıyorum. Bu durumu da, teknoparkların büyük rolü olması için biz
bilmek gerekiyor.
geçen sene 1514 Teknogirişim Sermaye Desteği Programını gündeme
getirdik. İnşallah bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK,
teknogirişimcilere sermaye sağlamak için artık bazı fonlara ortak
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olacaklar ve destek verecekler. 1514 programının çağrısı geçtiğimiz ay
tamamlandı. Artık önümüzdeki yıllarda uluslararası fonların ve Türkiye’de
yeni kurulan fonların, teknokentler ve TTO’lar aracılığı ile teknogirişim
Teknoloji transfer
ofislerinin birbirleriyle yapan start-uplara veya daha TRL 5,6 seviyesindeki start-uplara yatırım
yapacaklarını ben buradan müjdeleyebilirim. Yine Teknoloji Transfer
sanal ortamda
Ofisleri ülkemizde yeni olduğu için bu konuda çok fazla uzman yok.
haberleşerek uygun
Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), muhakkak ve muhakkak konusunda
akademisyenleri,
uzman, genç, dinamik, seyahat engeli olmayan, ileri seviyede yabancı
konuya vakıf insanları
dil bilen ve konuyu araştıran arkadaşları bünyelerinde bulundurmaları
gerekiyor veya bu personelleri yetiştirmeleri gerekiyor. Bu çerçevede
ve sanayicileri bir
biz geçen sene bir Avrupa Birliği projesini başlattık. Teknoloji Transfer
araya toplayıp beyin
Akademisi diye. Avrupa Birliği’nden destek aldık ve bu akademi de
fırtınaları yaptırıp
TTO Uzmanlarının yetiştirilmesiyle alakalı bir süreci başlatmış olduk.
çözüm üretmelerini
Dünyada bu organizasyona benzer başka bir organizasyonlar var.
sağlamalıyız.
Ben gençlerimizi, burada oturan üniversite talebelerimizi bu konuya
yönlendirmek istiyorum. Kendilerini bu noktada yetiştirsinler. Bu alanda
sanayiyi bilen, sanayiden gelen orada dirsek çürütmüş arkadaşlara
ihtiyaç var. Çünkü bizim konumuz zaten ticarileşme. Yani elde ettiğiniz
ürünlerin ticarileşmesi. Her ne kadar Know-How elde etmek önemliyse de Know-How’u elde etmek tek başına
yetmiyor. Onu satmak için “know who”’yu bilmek gerekiyor. Yani “Kime satacağım?” Hangi pazara gideceksin?
Pazara nasıl başlayacaksın? Tüm bunların çalışmaları transfer ofislerinden geçiyor ve Türkiye’de şuan bulunan
teknoloji transfer ofislerinin bir kısmı bu alanlarda gayet başarılı ancak bunlar arasındaki etkileşim ve iletişim şu an
sıfır. Örnek vermek gerekirse, siz yerel yönetici olarak bölgenizde çıkan vişne mermerini işleyecek durumdayken
bunun daha nasıl etkin ve verimli işlenebileceği konusunda sizin karşınıza bir TTO Uzmanı gelmeli ve demeli ki
“TÜBİTAK Marmara Teknokent’te bir arkadaş var. Bu mermeri 3 milim kalınlığında hemen hemen %0 zayiatla kesen
bir cihaz geliştirdi. Bu arkadaşı buraya getirelim.
Bu Know-How’u buraya kazandıralım ve bizim mermerimiz artık blok şeklinde gitmesin. Bizim mermerimizi
İtalyanlar veya Çinler alıp işleyip katma değeri yüksek fiyatlara satmasın.” Bizim buradaki tüm gayemiz işte örneğini
verdiğim uzmanlığa ve bilgiye sahip teknoloji transfer uzmanlarının yetişmesini sağlamak ve bu teknoloji transfer
ofislerinin birbirleriyle sanal ortamda haberleşerek uygun akademisyenleri, konuya vakıf insanları ve sanayicileri
bir araya toplayıp beyin fırtınaları yaptırıp çözüm üretmelerini sağlamalıyız. Bence Türkiye’de yerel kalkınmayı
ayağa kaldıracak en önemli aktörler bu noktada teknoloji transfer ofisleridir. Tabii teknokentler de, bu fikirleri
kuluçkalarında büyütüp üretime ve Organize Sanayi bölgelerine işlenmeye başlayacak seviyeye gelene kadar
misafir edecek ve Ar-Ge faaliyetlerini düzenleyip onları bir arada tutacak yerler olarak da önem arz ediyorlar. Ben
isterseniz bir sonraki turda konuşmama devam edeyim konuşacak çok şey var. Teşekkür ediyorum. Sağolun.
MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı): Orhan Beye çok teşekkür ediyorum. Hem zamanı verimli kullandı,
değerlendirdi hem de bilgi birikim ve tecrübelerini çok özet olarak aktarma imkanı buldu. Şimdi sizlerden
panelistlerimize sorularınız varsa onları almak istiyorum. Buyurun.
KATILIMCI SORUSU: Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Elazığ’ı çok
güzel şekilde anlattılar, ben de Elazığ’da yaşayan biri olarak, buna şahidim. Burada tabii iş adamlarımız Elazığ’ı
tanıdılar. Bu tanımadan sonra Elazığ’da bir yatırım yapmayı düşünüyorlar mı? Bu arada 2. Organize sanayi
bölgesini kuruyoruz. 2. Organize sanayi bölgesini kurarken de tüm altyapıyı hazırlıyoruz; elektrik olarak diğer
altyapı yatırımları yapılıyor. Tamamen fabrikalar gelip tesisini kurup üretime başlayacak. Ayrıca Elazığ’ın bir başka
avantajı hem beyaz yakalı hem diğer iş gücü manasında hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar işgücü bulma imkanına
sahip olabilirsiniz Elazığ’da. Bu konuda Şölen Çikolata ve Zade Vital ne diyor acaba?
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ALİ ERDOĞAN (Panelist): Bu benim ayıbım, Elazığ’a gelmedim, görmedim Elazığ’ı. Mücahit Bey’in sunumuyla
bayağı bir tanımış oldum. Ama ilk fırsatta gelip bu açığı kapatmak istiyorum. Öyle bir fırsatımız bir imkânımız
olursa severek tabii ki yatırım yapmak isteriz.
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL (Panelist): Ben de teşekkür ediyorum. Ben de Elazığ’ı 1982’de görmüştüm. Ondan
sonra kısmet olmamıştı. Malatya’ya geldim ama Elazığ’a gelemedim. Bu da benim kabahatim değil. Asıl benim
adaş Tahir Bey vardı milletvekili. İyi tanışırız onunla ama kısmet olmadı. Davet etmişti. Geliriz inşallah. Tabii yatırım
çok önemli bir şey. Biz genelde akşamdan sabaha bir şey yapamayız. Bir şey gerçekleşmişse anlatılır. Ülkede bir
dondurma firması 5 yıl fizibilite yapıyor. 5 yıl sonra sadece fizibilitesini yapmaktan vazgeçiyor. Varisleri 90’lı yıllarda
çok daha sonra tesis kuruyor. Nereye kuracağına karar veriyor. Ama diyorlar ki bir şey öğrenmiş oldum. Tabii ki
ülkemizin her yeri önemli. Ürün, geliştirdiğin değer, lojistiği, nakliyecisi falan. Ben de bu arada Konya Sanatkâr
Odası Başkanlığı’nda bulundum. Organize Sanayi Bölgesi başkanlığı yaptım. Bunların ne olduğunu biliyorum.
Sizleri tebrik ediyorum. Şartlar gelişsin. Cenab-ı Hak imkanlar lütfeylesin. Ülkemizin her yeri güzel, Elazığ da tabi
ki yatırım yapılacak yerlerden bir tanesi. Orada üzüm varsa da mesela Muş’ta ayçekirdeği ile ilgili yatırım alabilir.
Nitekim ben Zade-Vital’den bahsettim ama bir de bizim Zade yağ fabrikamız var. Başkanım Muş Ovası’nda önemli
çekirdek üretimi oldu. Şu anda biz ülke olarak %70’ini ithal ediyoruz ay çekirdeğimizin maalesef. Bize yetmiyor
ürettiğimiz ürün. Konya Türkiye’nin çekirdek merkezi oldu. Devam etmiyor. Tabii şartlar oluşursa gelinir yapılır.
Ama akşamdan sabaha geliriz demek doğru olmaz. Gerçeği konuşmak lazım. Şartlar oluştuğunda memnuniyetle.
MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı): Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Tahir Bey’i, Ali Bey’i ve Orhan Bey’i ve
de burada bulunan misafirleri Elazığ’a davet ediyorum. Yatırımcı olarak şunu biliyorum: İyi bir fizibilite yapmadan,
iyi bir etüt yapmadan, gelir ve gider dengesini kurmadan, hammadde dengesini kurmadan, pazar dengesini
kurmadan, bir yere yatırım yapacağım demek, hayalcilik olur. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla biz yatırımcıları
Elazığ’a davet ederken, gelin Elazığ’da kazanın diyoruz, kazanacaksanız gelin, kazanamayacaksınız gelmenin bir
anlamı olmaz. Bu açıdan önce şehri görmek lazım, yaşamak lazım. Davetimiz aynen geçerli. Bütün heyetle birlikte
Elazığ’a bekliyoruz. Başka sorusu olan, buyrun.
KATILIMCI SORUSU: Teşekkür ediyorum Sayın başkan ve değerli sektör kuruluşlarının temsilcilerine. Hakikaten
başarı hikayeleri yazmışlar kendi alanlarında. Benimki Şölen Çikolota fabrikasıyla ilgili olacak. Çikolatayı çok
seviyorum çünkü. Çocuklarda çok sever. Çikolatanın hammaddesi nedir? İkincisi bazı firmalar domuz yağı
kullanıyor biliyorsunuz. Bunun amacı tat olarak mı bir özelliği var bunun domuz yağının. İkincisi sizin ürünlerinizin
helal sertifikası var mı? Hani biz inancımız gereği tüketmediğimiz için domuz yağı. O konuyla ilgili görüşünüzü ve
işleyişinizi merak ediyorum. Ayrıca MMG’ye daveti için Sayın Başkan Osman Bey’e çok teşekkür ederim değerli
çalışma arkadaşlarına. İnovasyon ve Ar-Ge çok güzel bir ufuk açıcı bir işletim sistemi. Ben kendi açımdan istifade
ettim. Herkese teşekkür ediyorum.
ALİ ERDOĞAN (Panelist): Sağolun sorunuz için. Öncelikle ürünlerimizin helal sertifikası var. Dünyanın 120 ülkesine
ihracat yapıyoruz. Nerdeyse tüm Müslüman ülkelere ihracatımız var. Kendi ürettiğimiz kendi sertifika talep eden
insanlar oluyor tabi ki. Zaten Müslüman bir ülkedeyiz. Ona uygun bir üretim yapıyoruz ama sertifikalarımız
da mevcut. İkinci sorunuz çikolata ham maddesi nedir? Çikolatanın 2-3 tane hammaddesi vardır. Birisi kakao
çekirdeğidir. O bir işlemden geçirilir yağ ve kakao mes dediğimiz bir hale dönüştürülür. Şeker ve bir miktar da süt
ürünleri vardır. Süt, yağ ve süt tozu şeklinde. Ben, yabancı şirketlerde de çalıştım ve hiçbir çikolata ürününe domuz
ya da domuz ürünü kullanıldığını görmedim. Yani böyle bir girdisi yok. Sadece süt ürünleri, süt, yağ, kakao ve şeker.
Varsa çeşitleri fındık vs. Jelatin ise domuz yağı değil. Jelatin bitkisel hayvansal üretim yapılabiliyor. Domuzdan
tedarik eden de var ama Türkiye’de üretilen ve tüketilen ürünler de böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.
Domuz yağının kullanılması çikolatada mümkün değil. Yani öyle bir şey yok. Palm yağ da çikolatada kullanılmaz.
Çikolatada kakao yağ kullanılır. Yani süt yağı. Çikolata değil de kokolin denilen bitkisel bazlı ürünler vardır ama
onlar da zaten çikolata değildir. Teşekkür ediyorum. Rahatlıkla yiyebiliriz.
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MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı): Helal sertifikamız var deyince o soruya gerek yok herhalde. Rahatlıkla
yiyebilirsiniz artık. Buyrun.
KATILIMCI SORUSU: Asım Gelen. MSG Grup. Sorum Orhan Bey’e. Orhan Bey yeni yapılanmada tıp cihazları
tomografiler, ultrasonlar ve diğer sarf malzemeleri üretimi konusunda çalışmalarınız olacak mı? İhracatçılar için
çok menfi bir katkısı olduğunu biliyorum.
DR. ORHAN ÇÖMLEK (Panelist): Aslında çok isabet oldu bu soruyu sormanız. Daha iki gün önce Tataristan
Cumhurbaşkanlığı’yla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılmış bir protokol çerçevesinde bir
toplantı yaptık ve orada dünyaya ihracat yapan bu tür ürünler üreten çok önemli bir firmanın Türkiye’ye KnowHow transferi yapacağını ve bu Know-How transferini yaptıktan sonra da bu Ar-Ge’yi Türkiye’deki uzmanlarla
birlikte geliştireceği ve bu yapının bizim Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokent’in içinde olması ile alakalı benden
önce iki, üç toplantı yapılmış ama bundan sonra daha hızlı bir şekilde onu ayağa kaldırmak için çalışmayı başlattık.
Bildiğim kadarıyla Aselsan’ın da benzer bir çalışması var bu bahsettiğimiz cihazlarla alakalı. Bu konuda Sağlık
Bakanlığı’nın, ben TÜBİTAK’taki görevimden hatırlıyorum, Know-How transferi yapmak kaydıyla yeni kurulan
şehir üniversite hastanelerine satın alma kararı aldı ve ihaleleri bu şekilde düzenledi. Muhtemelen önümüzdeki
yıllarda bu bahsettiğiniz ürünler yerli ve milli olarak çıkıp dünya satılıyor olacak. Ben bu arada Sayın başkanım,
Zade Vital olan ilişkimizi de anlatmak istiyorum. Çünkü Zade Vital gerçekten dünyaya mal olmuş bir marka olma
yolunda gidiyor. Ali Bey’in de bahsettiği gibi marka değeri çok önemli yani siz ürünün katma değeri yüksek ürünler
yapacaksanız evet kalite odaklı çalışacaksınız ama bir marka yaratmak durumdasınız. Orada aile boyu çalışıyorlar
onu gördüm. TÜBİTAK Marmara Teknokent’te iken beni ziyaret ettiler. Bir sefer değil, genel müdürlerinden 5.
kuşaktaki yöneticilerine kadar hepsini tanıyorum. Daha henüz Konya’ya gitmek nasip olmadı ama ortak projeler
geliştiriyoruz. Onların adına başka bir üniversitedeki kanser üzerine çalışan bir ekiple birlikte biz bu fonksiyonel
gıdalar çalışmaya başladık. Özellikle kurkuminin nano boyuta getirdik. Bentonit kilini taşıyıcı yaparak bir patent
de aldık. Bu ürünü Beril hanım, Genel Müdürleri, bizden bekliyor en kısa sürede biz de ürünlerimize koyalım diye.
Çünkü bu onların ürünlerinin katma değerini yükseltecek bir ürün. Bunun gibi bir sürü ürün var bizim çalıştığımız.
Tabii bu ürünlerin Ar-Ge safhaları, laboratuvar çalışmaları ve hayvan deneyleri uzun sürüyor. Ama bunlar çıktıktan
sonra işte orada bir etki yaratıyor ve hızlı bir şekilde Zade Vital gibi böyle yatırımcılarla bir araya gelerek çok daha
çok daha böyle bir marka farkındalığı yaratacak ürünler ortaya çıkıyor. Geçen internette bir şey dikkatimi çekti.
Çinli’ler hesap cetvelini bisküvilerin üstüne koymuşlar. Bu durum velilerin bisküvileri tercih etmesinde büyük bir
etken oluyor. Bir önceki panelde inovasyonu tanımlarken; adreslenmemiş ürünlerin yeni yöntemlerle adreslenip
üstüne değer katılması ile alakalı bir ifadeniz vardı. Yeni yöntemlerle adresleme bu aslında.Yani siz gene bir bisküvi
satıyorsunuz ama şeklini bir hesap makinesi yapıyorsunuz. Veliler otomatikman çocukları bunu öğrensin diye
alıyorlar ve bu satışı arttırıyor. Ben bunları da eklemek istedim. Teşekkür ediyorum.
MÜCAHİT YANILMAZ (Oturum Başkanı):
Başta
Zade Vital Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir
BÜYÜKHELVACIGİL’e, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali ERDOĞAN’a ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Teknopark Genel Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK’e sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim başarı hikayesi
olan firmalarımız var. Önemli olan bu başarı hikayelerini öğrencilerimize, evlatlarımıza onlara özgüven gelsin diye
anlatmak ve onları yönlendirmek. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine
çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Bakanım olmak üzere dinleme sabrını gösterdiğinizden dolayı sizlere de çok
teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.
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PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE
T.C. SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: MEDİKAL CİHAZLAR,
İLAÇ VE BİYOTEKNOLOJİ

PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Oturum Başkanı): Mimar ve Mühendisler
Grubu’na bu nazik davetleri için çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Tabii bugünkü konu başlığımız “Sağlıkta dönüşüm,
Medikal Cihazlar, İlaç ve Biyoteknoloji” olacak. Ülkemizde ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün toplam yıllık pazar
büyüklükleri 50 milyar TL civarındadır. Ayrıca ülkemiz yaklaşık 30 ülke içerisinde ilaç piyasasında referans ülke
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’ye olan bu güven sayesinde yapacağımız üretimlerde etrafımızdaki diğer ülkeler
ile küresel pazarda yüksek bir rekabet gücüne sahip olacağız. Ancak bugün
geldiğimiz noktaya baktığımızda, maalesef tıbbi cihaz ve malzemede
%80, ilaçta %54, aşıda neredeyse %100, oranında dışa bağımlıyız. Biz
Maalesef tıbbi cihaz
yeni sağlık politikamızı, hedeflerimizi önümüzde bu 5 yıllık süreç içinde
ve malzemede
sağlık sektöründe yerlileşme ve millileşme olarak belirledik. Tabii bir şey
üretmek, bizim işimizde bir ürün, bir makine gibi geliyor ama esasında
%80, ilaçta %54,
önemli olan yeni fikirler bulmak, yeni icatlar yapmak, yeni bir şeyler
aşıda neredeyse
katmaktır. Bu nedenle de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ar-Ge & İnovasyon
%100, oranında
Zirvesi ve Sergisi çok önemli. Bu konuda emeği geçen Başkana ve yönetim
dışa bağımlıyız.
kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımızın savunma
sanayiinden dijital teknolojiye, sağlık alanından enerjiye kadar çok farklı
bir yelpazede konuların ele alındığı bu zirveden ülkemiz, vatanımız için
hayırlı yeniliklerin temellerinin atılacağı, yeni fikirlerin, iş birliklerinin öne çıkacağını temenni ediyoruz. Tabii sağlıkta
dönüşüm medikal cihazlar, ilaç ve biyoteknoloji konularında Ar-Ge ve inovasyon teknolojilerinin konuşulacağı bu
oturumda birbirinden değerli hocalarımızla birlikteyiz. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Çok da
fazla sözü uzatmadan onlara bırakmak istiyorum. İlk konuşmacımız Prof. Dr. Mustafa Erman Hocamız, Hacettepe
Üniversitesi’nden. Kendisi klinik ilaç araştırmalarında gelinen son durum ve dünyadaki trendler üzerine konuşacak.
PROF. DR. MUSTAFA ERMAN (Panelist): Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizlere de dinlediğiniz ve bana vakit
ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Burada tabii ağırlığın doktorlardan oluşmadığının farkındayım. Ben sizlere
kısaca, bu klinik araştırmalarda ne durumdayız, ilaç geliştirme aşamasında, bir ilaç sıfırdan gelirken biz ne katkılar
yapıyoruz, ne durumdayız, Türkiye olarak ne yapabiliriz sorularına cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bir ilaç
geliştirilirken çeşitli aşamalardan geçiyor. Önce bir molekülü bulacaksınız. Çünkü kimyasal ya da biraz daha biyolojik
bir ürün sonuçta. Invitro ve hücre kültürü deneylerini yapmak gerekiyor. Dolayısıyla ilk başlangıç laboratuvar
çalışmalarıyla geliyor. Sonra hayvan çalışmaları geliyor. Sonrasında klinik araştırmalar geliyor. Klinik araştırmaları
çok standardize edilmiştir aslında. İlacın birkaç basamaktan geçmesi ve bütün şartları sağlayarak gelmesi gerekir.
Çünkü insan sağlığı ile oynuyorsunuz. Faz-1 çalışmalar ilacın insanlara ilk verildiği, ilk kez kullanıldığı çalışmalardır.
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Çok hassas bir şekilde insanlar bu ilacı hangi dozda kullanmalı, hesabının
yapıldığı bir aşamadır. Şu hastalığa iyi geliyor mu, bu hastalığa yarıyor
mu, değil. Sadece sonucunda “Bu insanlarda günde 250 miligram ağız
Hastalık Yoktur,
yoluyla kullanılacaktır.” sonucu elde etmeye çalışılır. Bu aşamadaki
Hasta Vardır!.
çalışmalar da bunlar. Daha az toksik ilaçlar, mesela antibiyotikler,
antidepresanlar sağlıklı görünümlerde yapılır. Ama bir kanser ilacı söz
konusuysa kanser hastalarında yapmanız gerekebilir. Faz-2’de artık ilacın
ne kadar işe yaradığı değerlendirilir. Mesela 100 akciğer kanseri hastasında ilacı verip bunların % 37’sinde cevap
aldım gibi bir sonuca ulaşmaya çalışırsınız. Faz-3 çalışmalar artık ilaç piyasaya çıkmadan önceki aşamadır. Orada
elinizdeki en iyi tedaviye göre yeni ilacın ne katığı çalışılır. Bunlar standart olarak karşılaştırmalı çalışmalardır.
Biyolojik modellerdeki belirsizlikler her zaman daha fazla olduğu için bunu belli bir sayıda insanda yapmanız
lazım. Mesela bir kola 500 hasta, öbür kolda 500 hasta koyarak, işte bu kollarda hastalarda cevap oranımız şudur,
hastanın yaşam süreci şudur, öbüründe ise yeni yıl ilaç hastanın yaşam süresini şu kadar uzatmaktadır gibi bir
bilgi oluşturmanız istenir. Bundan sonra otoritelere başvurarak bu ilacın kullanımı için onay talep edersiniz. Bunu
da geçtikten sonra ilaç piyasada iken çeşitli değerlendirmelerle ve ilacın güvenilirliği özellikle takip edilir. Yani
beklenmedik bir yan etki oluyor mu? Mesela gebelerde olumsuz bir şeye yol açıyor mu? Bunlar zaman içinde
görülür. Bu aşamalardan geçmeyen hiçbir ilaç piyasaya çıkamaz. Burada dikkat çekici olan şey şu: Laboratuvarda
10 ile 15 bin molekül saptanıyor. Bunların 250’si preklinik araştırmalara giriyor. Bu 15 molekülün sadece 5 tanesi
insanlarda kullanılır hale geliyor. Yani bakarsanız arkada çok yoğun bir laboratuvar gücü var. Yani biz klinikte ilaçları
kullanıyoruz ama öncesinde binlerce ilaç geliştiriliyor. Bu insanlarda kullanılacak seviyeye gelen ilaçlar ise Faz-1,
Faz-2, Faz-3’ü geçerek bunlardan bir tanesi ortalama klinikte kullanıma
çıkar. Dolayısıyla 15 bin ilaçla başlıyorsunuz, bir taneyle bitiriyorsunuz.
Bugün bir kanser ilacının geliştirilip piyasaya çıkması çok pahalı ve uzun
1 gramı 4 kilo altına
bir süreçtir. Çünkü çöpe atılanların da maliyetini aldığımızda 1 milyar
dolar civarında kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir firma bir ilacı satışa
karşılık gelen ilaç var.
çıkarmak için 1 milyar doları gözden çıkarmak zorunda. Ortalama da 10
ila 15 yıl sürer bu işlem. Biz neredeyiz? Biz ancak şu kısmını yapabiliyoruz
Türkiye’de. O kısmını da iyi yapıyoruz aslında. Bakarsanız ilaç, çok yüksek
teknoloji, endüstriyel üründür. Ciddi fikri mülkiyet korumaları var. Dolayısıyla bir ilacınız olduğunda gerçekten
çocuklarınızı rahat ettirecek bir güvenceye kavuşursunuz. Yani ilaç, yükte hafif pahada ağır kelime manasını
karşılayan bir değer. 1 gramı 4 kilo altına karşılık gelen ilaç var. Fiyatları hep böyle. Aylık tedavi maliyetleri yeni
ilaçların 15-20 bin lira. Amerika’daysa 15-20 bin dolar bunlar.
Bir taraftan insanların heyecanla beklediği, çok para harcamaların istendiği bir alan. Mesela petrol endüstrisi
kötüleniyor. Silahta çok para var ama herkes nefret ediyor. Bu alansa insanların para harcamak istediği,
desteklediği bir alan ve dolayısıyla dünyada ilaç pazarı, sağlık endüstrisi büyüyecek. Klinik araştırmalar aysbergin
tepesi gibi. 15 bin molekülü araştırıyorsunuz, bir tanesi klinik araştırmalara ulaşıp ilaç oluyor. Dolayısıyla öncesinde
çok ciddi bir hazırlık var. Fakat bir molekülü ilaç haline getiren şey de ilaç araştırmaları. Dolayısıyla işin zirvesi
de o. Türkiye’deki çalışmalara bakıp nüfusa göre karşılaştırdığımızda maalesef yayınlanan makale sayısı olarak
çok parlak durumda değiliz. Nüfusa göre çok makale yok. Amerika zaten en fazla makale yayınlıyor ama diğer
ülkelere göre de çok iyi durumda değiliz. Dünyada kayıtlı çalışmalara baktığımızda biz ortalamanın altında yer
alıyoruz. Bölgemize baktığımızda fena değiliz ama şu küçücük İsrail’in yine kendi başına Türkiye’nin 2 katından
fazla çalışması var. Dolayısıyla daha kat edeceğimiz çok yol var. Bakarsınız çalışmaların çok önemli bir kısmı
onkoloji alanında yapılıyor şu anda. Arkasından da nöroloji ve romatoloji gelecek. Yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz.
Hacettepe’de sadece 138 tane klinik araştırma açık. Bunların 38’i Medikal Onkoloji ve herhalde bir 10-15 tanesi de
benim. Gerçekten çok çalışma yürütüyoruz zaten. Araştırma yapmak bir doktora ne katkı sağlar? Sonuçta çok
emek gerektiren bir iştir ve bir karşılığı vardır hakikaten. Belli bir para kazanırsınız. Kurum bunun için bir para
kazanır. En güzel tarafı bundan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra piyasaya çıkacak ilacı yıllar önceden kullanma şansınız olur.
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Burada klinik deneyimler için çok kritik. Piyasaya çıktığında zaten şöyle çalışan bir ilaç diyebiliyorsunuz. Bunlar
hep büyük çalışmalar olduğu için uluslararası düzeyde, etkileşim ve ağ oluşturma şansınız olur. Hastalara yeni
tedavi sunabiliyorsunuz. Gerçekten klinik araştırmaya girdiği için yeni ilacı yıllar önce kullanıp daha uzun yaşayan
hastalarım var. Bir de eğer bu işi yeterince büyük çapta yapabilirseniz bir makaleye de isim yazdırabilirsiniz. Bizim
kendi başımıza asla kotaramayacağımız boyutta bir makale. Peki, o zaman herkes yapsın diyebilir miyiz? Çok
zorlayıcı bir tarafı var. Bir taraftan ciddi bir günlük bilgi birikimine ihtiyacınız olması lazım. Çok iyi doktor olmanız,
bu işi uzun süredir yapıyor olmanız lazım. Ama Türkiye’de yetişmiş eleman açısından sıkıntımız yok aslında. Çok
yüksek kalite standartlarına tâbidir. Dolayısıyla çok yakın hasta takip etmeniz, yaptığınızı bütün kurallara uyarak
yapıp, sonrasında bunun dokümante etmeniz lazım. Ciddi mesai gerektiriyor. İdari ve hukuki sorumlulukları var.
Bir taraftan da vicdani sorumluluğu var; çünkü ne olursa olsun oturmamış bir
ilacı veriyorsunuz. Beklenmedik şeylere karşı çok hazırlıklı ve dikkatli olmanız
lazım. Bir de altyapıyı hazırlamanız lazım, çünkü tek başına yapabileceğiniz
İlaç geliştirme
bir şey değil. Ülkemiz açısından klinik araştırma yapmak ne fayda sağlıyor?
pazarı yıllık
İlaçlar sonuçta ücretsiz olarak geliyor. Bu, harcamaları belli bir ölçüde azaltır.
150 milyar
Hastanın tetkikleri yapılıyor, bir sürü personel çalışıyor. Dolayısıyla bir çeşit
dolar civarında.
ihracat; içeri giren bir para söz konusu. Bu konuda deneyim kazanmak söz
Türkiye’nin aldığı
konusu. Altyapı ve insan kaynağı oluşturabiliyorsunuz. Deneyimli yardımcı
personel, deneyimli klinisyenler geliyor tabii. Hiçbir şey bir gün de olmuyor.
pay 150 milyon
Bir gün kendi ilacımızı yapabileceksek burada birikim oluşturmamız lazım.
dolar civarında.
Bir de tabii buradan gelecek kaynak, temel araştırmanın kliniğe gelmeden
Binde biri ancak
önceki aysbergin altı için, bir fon oluşturmak için de önemli. Dolayısıyla
buluyor.
uzun dönemli tüketen bir ülkeden üreten ülkeye gelme şansınız olacaktır.
Dünyada ilaç geliştirme pazarı yıllık 150 milyar dolar civarında. Türkiye’nin
aldığı pay 150 milyon dolar civarında. Binde biri ancak buluyor. Dolayısıyla ilaç
pazarında yer almak çok kritik. Hepimiz biliyor ve takip ediyoruz, yerel ekonomi programında da ilaç araştırmaları
için klinik araştırma merkezlerinin sayılarının arttırılması, altyapılarının geliştirilmesi zaten gündemde. Türkiye
açısından ne durumdayız? Çok iyi yetişmiş klinisyenlerimiz, iyi yetişmiş yardımcı personelimiz var. Hemşirelerimiz,
teknisyenlerimiz bize çok iyi yardımcı olacak durumdalar.
Kurumlarımız ve laboratuvarlarımızın kalitesi gerçekten yüksek. Bir de ilaç endüstrimiz hakikaten enerjik bir şekilde
gelişen bir endüstri. Ama niye yeterince yapamıyoruz? Birincisi organizasyon şeması olarak güçlük var. Hakikaten
buna zaman ayırmak lazım. Ama başımızdaki hastaların arasından bu işi yapmak ekstra oluyor. Mesainin ötesine
taşan şeyler oluyor ve bu işte benim hemşirem de bana yardım edebilir. Çünkü onun da kendine göre işi var, bir
personelin gelip yardım etmesi lazım. Personel oluşturulması gerek. Daha da önemlisi kendi ilacımızı üretecek
altyapıda değiliz maalesef. O işi bilen insanlar, belli laboratuvarlar var ama kendi molekülümüzü sıfırdan üretmeye
çok uzak görünüyoruz. Mevzuatta çok ciddi gelişmeler oldu ama hala görülen kusurlara, sorunlara yönelik
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyacımız var. Etik kurullar ve destek personele ek ödeme yapılamıyor. Dolayısıyla
benim hemşirem, benim eczanem bana yardım ederse bu klinik araştırma için ona ben ek para veremiyorum.
Kadrosu sadece bu işe ayrılacak ki şu anda bu mümkün değil. Öbür türlüsü de sadece bana beni sevdiği için
yardım ediyor. O da işlerin yürümesini güçleştiriyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Maalesef Türkiye’de yıkamadığımız
bir önyargı var. Amerika’da insanlar, klinik araştırma var mı, yeni bir ilaç var mı, bana uygulayın diye koştururken,
Türkiye’de herkes, bakın yeni bir ilaç var dediğimizde arkasını dönüp kaçıyor. Yani bunun aslında hastanın aleyhine
kandırmaya yönelik bir şey olmadığını, hastanın faydasına olabilecek, bilimsel bir iş olduğunu anlatmak lazım.
Bizim yaşadığımız sorunlardan biri de kanuna göre endüstri ile üniversite işbirliğinde. Araştırıcılara vergi kesintisi
olmadan ciddi bir ödeme yapılması gerekir. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir yönetmeliği var. Burada
nedense klinik araştırmalar Ar-Ge sayılmamış. Boeing üretiyorsanız o bir Ar-Ge, bir kimyasal üretiyorsanız, o bir
Ar-Ge ama ilaç üretirseniz Ar-Ge sayılmıyor. Dolayısıyla ben Hacettepe’de yaptığım klinik araştırmalarda benim
için yatan paradan ortalama % 35 düzeyinde para alabiliyorum. Eğitim-araştırma hastaneleri ise hiçbir şekilde
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kapsamda olmuyor. Yeniden mevzuatı elden geçirmek lazım; şartları daha uygun hale getirecek şekilde. Bu çaba
devam ediyor. Gerçekten araştırma merkezleri kontrollü bir şekilde artık yapmak lazım. Herkes o çabayı göstermek
istiyor ama kontrolsüz yaparsanız çok kötü duvara toslamak söz konusu olabilir. Bugün Hindistan bunu yapmış,
bir sürü klinik araştırma merkezi yapmış. Ama kalite yeterince yüksek olmayınca hiç çalışma gelmez. Dolayısı ile
kontrolü ve kaliteyi her zaman giderek arttırmak lazım. Hasta ve toplum bilincinin arttırılması lazım. Hatta doktor
bilincinin arttırılması lazım. Hastalarımıza klinik araştırmalar için birbirimizi yönlendiriyor olmamız gerekiyor.
Önemli şeylerden biri bu klinik araştırmalar, ciddi vakit alan bir şey. Bunun akademik ve mesaiye ait bir faaliyet
olduğunun tanımlanması lazım. Şu anki haliyle mesai bitecek, ondan sonra klinik araştırma yapacaksınız ki bu
da çok yorucu. Katılanların ücret oranlarının bir parça yükseltilmesi gerekiyor. Hemşirelere bir kaynak, bir katkı
olabilmesi, eczacılara kaynak hakkında bilmesi, etik kurul üyelerine bir kaynak aktarılması gerekiyor. Herkesin
yaptığı işin karşılığını alması lazım ve uzun dönemde de preklinik araştırmaları geliştiriyor olmamız lazım. Kritik
şeylerden bir tanesini en sona koydum. Araştırıcı tarafından başlatılan projeler, yani bir firma bir ilaç geliştirirken
bana bir çalışma getiriyorlar. Ben onu yapıyorum, ama ben dersem, şu ilaç acaba şu durumda işe yarıyor mu,
buna kaynak yetiştirmek pratik olarak mümkün değil. Hem eleman için, hem tetkikler için, hem sigortaları için
parayı ancak büyük uluslararası şirketler denkleştirebiliyor. Ne Türk ilaç firmaları, ne de Türk klinisyenler ve
akademisyenler olarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla buna da yönelmek ve bazı kolaylıklar sağlamak lazım. TÜBİTAK
zaten belli bir kaynak veriyor ama bunu yapmak, yani bir Faz-3 çalışma yapmak, 10 ila 20 milyon dolara mal
oluyor. Buna TÜBİTAK’ın da gücü yetmez. Burada yapılabilecek düzeltmelerden bir tanesi şu anda bir klinik ilaç
araştırması yapıyorsanız bütün masrafları araştırıcının yapması gerekiyor. Yani bir ilaç firması geldiğinde bütün
tomografileri, bütün ilaçları, yatışları ödüyor. Ödesinler tabii. Ama ben bir araştırma yapacağım zaman da onlara
gücüm yetmiyor burada. SGK’nın zaten yapacağı kadar üstlenmesi ki bütün dünyada böyle ama çalışma için
gereken ekstraların hepsi çalışma tarafından yapılması gibi bir şey, belli bir ölçüde çözüm sağlayabilir diye
düşünüyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Oturum Başkanı): Mustafa Erman Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bu klinik
araştırmaları çok önemli. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak bir dönem önemli politikalarımızdan birisi yerli ilaç ve
yerli malzeme üretimi. Planlarımız içinde bu güzel fikirleri fonlamak var. Sağlık Bakanlığı olarak TÜSEB üzerinden
buna bir fon ayırıp bunları teşvik etmek ve fonlamak da bizim hedeflerimiz arasında. Ben Hocama çok teşekkür
ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikrettin Şahin Hocamız. Kendisi bize
antimikrobiyal antiviral malzeme ve ürünlerin ticarileşme öyküsünü anlatacaklar. Buyurun hocam.
PROF. DR. FİKRETTİN ŞAHİN (Panelist): Sunuma başlamadan önce bu organizasyonda katkısı olan, bütün
organizasyon şeması içerisinde yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim bugün anlatacağım hikâye bizim
Yeditepe Üniversite’sinde inovatif çalışmalar olarak başlamış Ar-Ge sürecini tamamlayıp ürün aşamasına gelen
birçok ürünün hikâyesini barındırıyor. Genelde mikroorganizmalarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Baktığınızda bazen
faydalı, zaman zaman da insan sağlığı açısından riskli olan mikroorganizmalar var. Biz mikrobiyoloji alanında çalışan
bilim insanları faydalı olan mikroorganizmaları faydalı alanlarda yine ürün ve teknoloji geliştirmede kullandığımız
gibi zararlı ve hastalık etmeni olan mikroorganizmalara karşı koruyucu teknolojiler geliştirmeyi de ilgili alanlarda
çalışırız. Mikroorganizmalara temelde baktığımız zaman bunlar yeryüzünde neredeyse her yerde yaşarlar ve
önemli bir kısmı aslında çevre, insan sağlığı açısından faydalı olan mikroorganizmalardır. Bunların bir kısmı insan
sağlığı açısından baktığınızda besin zincirimiz içerisinde yer alırlar ve mikroorganizmamızda faydalı olurlar.
Ama ekosistem içerisinde baktığımız zaman da azot fiksasyonundan başlayıp bugün bizim günlük hayatımızda
üretmiş olduğumuz birçok metabolik atıkların ve kalıntıların parçalanıp, yok edilip yeniden doğaya faydalı olarak
kullanılmasında çok önemli rolleri var. Mikroorganizmaları hücre yapıları açısından baktığınız zaman biz gruplara
ayırıyoruz: Bakteriler, funguslar, mayalar şeklinde... Ama insan sağlığı açısından risk boyutunda incelediğimiz
zaman hücre yapısına sahip olmayan bütün protein yapısında olan bazı ajanlar da var ki bunlara biz ajan grubu
içerisinde virüs ve viroidler diyoruz. Bunları da patolojik önem açısından, insan sağlığı açısından riskli olarak
değerlendiriyoruz. Özellikle de son yıllarda pandemi ve epidemilere baktığımız zaman diğer mikroorganizmalardan

124

daha da önemli olan ajanlar var. İnsan mikrobiyomuna baktığımız zaman işte bu faydalı olan mikroorganizmaların
özellikle istestinal sistemdeki insan metabolizmasına faydası olan mikroorganizmaların hiç şüphesiz ki insan
sağlığı açısından önemi yadsınamaz. Ama biyolojik sistemlere baktığımız zaman kanser, diyabetik hastalıklar,
metabolizma hastalıkları dâhil olmak üzere biyolojik sistemde birçok hastalığın altında bu mikroorganizmaları
bulabiliyoruz. Evet, insan florasına baktığımız zaman, insan florasının içerisinde çok değişik mikroorganizmalar ve
ajanlar var ve özellikle insan bünyesinde 5 farklı alanda ağız, solunum yolu, genital bölge, deri başta olmak üzere
mikroorganizmaların kolonize olduğu ve faydalı olarak görev yaptığı alanlardır. Bunun dışındaki alanlar aslında
mikrobiyolojik olarak baktığınız zaman da tamamen steril olarak olması gereken biyolojik sistemdeki organlarımız
veya biyolojik sistemin ilgili birimleridir. Buralarda eğer bir mikrobiyolojik aktivite varsa bu da kontaminasyon
demektir. İnsan sağlığı açısından risk demektir. Sayı olarak baktığımız zaman aslında bir insan vücudunda
aşağı yukarı 100 trilyon civarında hücre var. Bunun 90 trilyonunu mikroorganizmalar oluşturuyor. Ağırlık olarak
baktığımızda belki yüzde üçlük kısmı oluşturur ama sayı olarak baktığınız zaman 9/10’unu mikroorganizmalar
oluşturur. Gen olarak baktığınızda insan genelinin toplam 100 katı kadar bir insan vücudunda mikroorganizmalara
ait genler var. Bunların önemini incelediğimiz zaman bunların faydalı olan özelliklerinin yanında birçok da zararları,
primer patojen ve sekonder patojen olarak rolleri var.
Çeşitli yöntemlerle insan vücuduna girebiliyorlar ve kontaminasyon yapabiliyorlar. Ama bu mikroorganizmaların
biyolojik sistemlerimizdeki önemi sadece insanın bireysel olarak, organizma olarak, insan vücudunu temel olarak
hedef alan organizmaların dışında, doğada kullandığımız bütün yüzeylerde insan sağlığını riske eden, insanın
dokunduğu bütün yüzeylerden kontaminasyon riski oluşturarak veya kullandığımız malzemelerde biyolojik
bozulmaları üzerinden de çok risk oluşturan, kullandığımız malzemelerin
ekonomik önemini azaltan mikroorganizmalar var. Biz ekonomik önemi
azaltan bu mikroorganizmaları eğer kontrol etmek istersek, kontrol
Hem yüzeylerde
etmede, yani hijyenik ürünler geliştirmek istediğimiz durumlarda
hem yüzeyin
kullanmış olduğumuz içerik olarak, aktif olarak biyolojik veya kimyasal
etrafında tüm
içerikli aktif ürünlere biz biyosidal diyoruz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde
mikroorganizmaları
de bu alandaki geliştirilen ürünlere de biyosidal ürünler deniliyor.
Çeşitli grupları var. Eğer siz bu biyosidal ürünleri sadece aktif olarak
kontrol edebildiğimizi
bir yüzeyde var olan ajanları yok etmek üzere veya mikroorganizmaları
gösterdik.
yok etmek üzere patolojik kontaminasyon etmenlerini yok etmek üzere
kullanıyorsanız, evet bunları biz biyosidal ürünler grubu içerisinde aktif
biyosidal ürünler diyoruz ama sadece malzemeyi değil, malzemenin
yüzeyi üzerinden kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak istiyorsanız, o durumlarda geliştireceğiniz aktifler
malzemenin üretim teknolojisine girmesini gerektiriyor. Kullandığımız malzemelerin, geliştirdiğiniz ürünlerin
hem içerisinde hem de dışarısında yüzeylerde aktif olması gerekir. Kontaminasyon riskini de ortadan kaldırmaları
gerekiyor. Bu tür ürünlere de biz işlenmiş ürünler diyoruz. Türkiye’de bunun mevzuatı yoktu.
Birkaç ay önce yayınlandı. Şimdi artık mevzuatı var. Bu anlamda Türkiye’de geliştirilmiş olan herhangi bir ürün
yok. Bundan sonra bizim özellikle çalışmalarımız var. Bir kısmını burada özetleyeceğim. Benim grubumda özellikle
Yeditepe Üniversitesi’nde biz büyük bir grup olarak antimikrobiyal ürünler ve bu ürünlerin bir kısmı biyosidal
ürünler, bir kısmı işlenmiş ürünler, bir kısmı medikal cihaz dediğimiz ürünler, bir kısmı kozmetik, bir kısmı da ilaca
kadar giden ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda temel hedefimiz
kullanmış olduğumuz aktifler ve de bir grubunda bor ve bor bileşikleri oluşturuyor. Var olan veya yeni sentezlenmiş
olduğumuz bileşikleri biz uzun yıllardır Yeditepe Üniversite’sinde yetkinlik merkezi olarak çalışmalar yürütüyoruz.
Bu bor bileşiklerinin bazıları da biz gördük ki bunların çok iyi antimikrobiyal özellikleri var ki bununla ilgili literatürde
çok sayıda patent çalışması var. Ama bunların aynı zamanda insan hücrelerinin yenileyici, çoğalması üzerinde anjiyo
genetik, anti inflamatuar özellikleri var. Bu nedenle siz kanser de dâhil olmak üzere birçok ilacın geliştirilmesinde
anti özelliklerinden de dolayı da inflamasyon mekanizmasının yer almış olduğu birçok hastalığa yönelik ilaç
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geliştirmemiz veya medical device geliştirmeniz mümkün. Bizim yaptığımız çalışmalarda başlangıç olarak tespit
ettiğimiz bazı bor bileşiklerinin bu özelliklerinden hareket ederek önce kronik yaraların tedavisine yönelik bir
ürün geliştirmek istedik. Biliyorsunuz global market olarak baktığınız zaman yara ürünlerinde 2016 yılı verilerine
göre 17 milyar dolarlık bir market değeri var. Ama bileşimleri baktığınızda 2021 yılında bu rakamın 20 milyar
doların üzerinde olacağı beklenmekte. Bizim çalışmalarımızda yeni bir bor bileşiğinin sentezi çeşitli polimerler
ile birleştirilerek hem anti-inflammator özellikleri hem de antimikrobiyal özelliklerini kullanarak hem kozmetik
sektöründe kullanılabilecek anti-aging özellikleri olan bir jel geliştirdik, hem de yaraların, kronik şeker yaralarının,
bası yaralarının tedavisinde kullanılacak bir ürün geliştirdik. İlk önce bunların, geliştirdiğimiz jelin antimikroyal
testlerini yaptık. Daha sonra da bunların özellikle şeker yaralarına yönelik klinik çalışmalarını yaptık. Gördük ki klinik
çalışmalarda da bu geliştirmiş olduğumuz ürünün bütün laboratuvar çalışmaları, bir preklinik çalışmaları ve film
çalışmaları tamamlanmıştır. Gördük ki biz kronik yaraların tedavisinde, şeker yaraların tedavisinde, bası yaralarında
da başarıyla kullanılabileceğimiz gibi aynı zamanda yanık yaralarında da kullanabiliriz. Bu özelliklerinden hareket
ederek radyoterapiye yönelik yeni bir ürün geliştirdik. Life saver olarak bu ürün Sağlık Bakanlığı’ndan şu an medical
device grubundan ruhsatlı olarak artık piyasaya girmiş durumda. Radyoterapi, kanser hastalığının tedavisinde
kullanılan alternatif tedavi yöntemlerinden bir tanesi. İyonlaştırıcı ışınlar kullanıldığı için özellikle derinin üzerinde
yanık başta olmak üzere pigmentasyon, dermatifler gibi çeşitli belirtiler arkasından dermatifler, enfeksiyon
etmenleri ile karşılaştıktan sonra sepsise kadar giden ölümlere neden olan yaralar oluşturuyor ve bu yaraların
hem tedavisini hem de dermatit oluşu engellemek, radyoterapinin etkinliğini arttırmak üzere bir ürün geliştirdik.
Bu alanda yine istatistiklere baktığımız zaman 2012’nin verilerine göre radyoterapide kullanılan ürünlerin aşağı
yukarı piyasa değerinin 300 milyon dolar civarında olduğu görüyoruz. Ama global pazar değerinin önümüzdeki
yıllarda, 2024 yılında yine istatistiklere göre 420 milyon dolar üzerine çıkacağı söyleniyor. Geliştirmiş olduğumuz
bu ürünün de klinik çalışmalarını tamamladık.
Plasebo grubuna baktığınız zaman, gördüğünüz gibi radyoterapinin neden olmuş olduğu hem pigmentasyon
hem de dermatif etkilerini görüyorsunuz. Ama biz bunu geliştirdiğimiz ürünleri hemen radyoterapiden yarım
saat önce jel olarak yüzeye uyguladığımız zaman hem dermatif gelişimini hem de pigmentasyon oluşumunu
engelliyorsunuz. Radyoterapinin etkilerini oldukça arttırıyorsunuz. Bu geliştirmiş olduğumuz ürünün içeriğini
kullanarak daha da çeşitlendirerek bu defa da yara bantları geliştirdik. Bu gördüğünüz yara bantlarının, kontrol
gruplarının sektörde var olan ürünlerle kıyaslamalı olarak mikroorganizmaların üzerinde test ettiğimiz zaman
antibakteriyel özelliklerinin var olduğunu gördük. Sonra bunların bandajlarını geliştirdik. Sonra da bunların PBC,
yani polimerik ürünlere girerek özellikle hastanelerde, kliniklerde zeminde kullanılan ve hijyen açısından çok
önemli olan yüzey malzemeleri geliştirdik. PBC adını vermiş olduğumuz antimikrobiyal ki, dikkat edin burada
antibakteriyel demiyorum, bu anlamda sektörde var olan birçok ürün tamamen antibakteriyeldir. Ama çoğunluğu
da gümüş iyonlarının veya gümüş nano partiküllerinin kullanımına dayalıdır. Bizim kullandığımız teknolojide böyle
bir ürün, böyle bir içerik yoktur. Biz gümüşü kesinlikle kullanmıyoruz ama geliştirdiğimiz ürün antimikrobiyaldir.
Antimikrobiyalden kastım antifungaldır. Antibakteriyeldir aynı zamanda anticandidal ve antiviraldir. Bunların
da kesitlerini alıp da yine laboratuvar testlerinde gördüğümüz gibi hem yüzeylerde hem yüzeyin etrafında tüm
mikroorganizmaları kontrol edebildiğimizi gösterdik. Bunların laminantlarını da geliştirdik. Burada da laminant
sonuçları görüyorsunuz. Daha sonra biz bunu Masterbatch’ini geliştirdik. Masterbatch biliyorsunuz, hangi polimer,
sentetik veya organik polimere girerseniz elde edeceğiniz bütün ürünleri bu şekilde üretmeniz mümkün. Bütün bu
çalışmaların sonuçlarını patentledik ve şimdi artık yavaş yavaş bunların üretimine de başlıyoruz. Bu geliştirdiğimiz
ürünlerden bir hastane inşa ettik. Koşuyolu’nda, Yeditepe Üniversitesi’nin inşa etmiş olduğu yeni hizmete giren
bir hastanemiz var. Bu hastanenin zeminden tavana kadar, çatısına kadar bu teknoloji ile geliştirilmiş olan, bu
teknoloji ile üretilmiş ürünler kullanıldı. Buralarda da örneğini görmek isterseniz, canlı örneğini bir bina olarak
görebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı’nın yeni çıkarmış olduğu işlenmiş ürünler mevzuatından dolayı artık hastanemize
de bu teknoloji ile geliştirmiş olduğumuz bütün ürünlere, bütün araçlara işlenmiş ürün grubunun içerisinde ruhsat
almamız mümkün olacak. Eğer böyle bir ürün geliştiriyorsak, sağlıkta kullanıyorsak, neden tarımda kullanmıyoruz
diye düşündük. Tarımda da özellikle tohum sektörü çok önemli bir sektördür. Yine inanılmaz bir piyasa değeri
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vardır. Orada da çok ciddi mikrobiyolojik kayıplar, tohumla beraber ülkeler arası tohumun transferi sırasında
bazı hastalık etmenleri, hem transferi hem de arazide bu hastalık etmenlerinin neden olmuş olduğu kayıplar var.
Bunların tamamını yok edebilmek için bir teknoloji geliştirmek istedik. Bu geliştirmiş olduğumuz içeriği tohumların
yüzeyine 30 saniyelik bir sprey uygulaması ile kurutup kaldırıyorsunuz. Bu uygulamayı yaptığınız zaman bakın
nasıl sonuçlar elde ediyorsunuz: Bütün mikroorganizmaları tohumun yüzeyinde ve içerisinde var olan patolojik
olan bütün mikroorganizmaları tamamını yok edebiliyorsunuz. Tamamen sterilize edebiliyorsunuz ürünü. Bunun
değişik tohumlar üzerinde testlerini tamamladık. Kontrol grupları ile karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman
tohumun çimlenmesini, aynen insanlarda olduğu gibi bitki hücresine herhangi bir fitotoksit etkisi olmadan
bitkinin çimlenmesine, gelişmesine toksit etkisi olmadan tohumun içerisindeki ve dışındaki bütün var olan
mikroorganizmaları zararının patojenik bütün mikroorganizmaları kontrol edebileceğimizi gösterdik ve bununla
ilgili çok sayıda yayınlarımızı da tamamladık. Geliştirmiş olduğumuz birçok ürün, özellikle yaralar için radyodermatit
için geliştirmiş olduğumuz ürünler şu anda piyasaya da çıkmış durumda. İlaç aşamasında olanlar şu anda klinik
çalışması yapılanlar. Çok yakında ilaç olarak da paketleyip uluslararası pazara girmek istediğimiz birçok ürünümüz
şu anda sıraya girmiş durumda. Bizim bu yaptığımız çalışmalar tabii ki benim kişisel olarak başarılarım değil.
Beraber çalıştığım çok büyük bir ekip var. Çok da iyi laboratuvar imkânlarımız var. Tabii ki bilimde farklı bir şey
yapabilmek istiyorsanız üç temel hedefinizin olması gerekir: Dünya ile rekabet edecek altyapınızın olması gerekir.
Dünya ile rekabet edecek bilimsel çalışma yapabilecek bütçenizin olması gerekir ama bir o kadar da cesaretli,
çok iyi yetişmiş ve birbirini destekleyen bilim insanlarına ihtiyacımız var. Bunların üçünün de önemli olduğunu
düşünüyorum. Yüzlerce ürün şu anda piyasaya çıkmak üzere. Arkasından da bir o kadar yüzlerce ürünümüzde
çalışma aşamasını tamamlayıp üretime girmek üzere hazır. Teşekkür ediyorum, sabırla dinlediğiniz için.
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Oturum Başkanı): Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmaları, yenilikçi
malzemelerini, buluşlarını bizimle paylaştığı için. Ben sözü diğer değerli hocamız, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Cengizhan Öztürk’e bırakmak istiyorum. Kendisi, sağlıkta tıbbi cihaz açısından genel ulusal görüntüyle ilgili
hususlar üzerinde duracak.
PROF. DR. CENGİZHAN ÖZTÜRK (Panelist): Öncelikle buraya davet edildiğim için teşekkür ediyorum. Ben daveti
aldığımda arkadaşlara sormuştum, “Ne yapacağız?” diye. Sağlıkta dönüşümü detaylı yönleriyle inceleyeceğiz,
bunun yanında da soru-cevap gelecek dediler. Ben de eğrice oturup, doğru konuşmak üzere hazırlanmıştım. Ben
bu toplantılara son altı-yedi senedir katılıyorum. Slaytlarım bolca webde var. Dilerseniz sunuma girmeyeyim. Biraz
şapkamızı önümüze koyalım ve bu panelin neden gerekli olduğuyla ilgili size bir tablo çizeyim. Ondan sonra da
katılımcıların belirli konularda bir yol haritasına yönelik belli fikirlerini hep birlikte oluşturmaya çalışalım ve konuyu
tartışalım isterseniz. Şimdi burada çok değerli bir organizasyon yapılmış, pek çok disiplinden sanayici bir arada.
Sağlık sektörünün içinden olmayan kişilerin de aramızda olduğunu varsayıyorum. Diğer sektörlerden, savunmadan,
malzemeden... O kişiler şöyle bir ellerini kaldırabilirler mi? Şimdi çok önemli bir
konuya geleceğiz. Demek ki sizin iş bilen, kılıç kuşanan insanlar olarak sağlığa
girmeli miyiz diye kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yaşlanan dünya
Dünya nüfusu
nüfusunu düşündüğümüz zaman sağlıktan daha iyi bir iş bulabileceğimizi
50 sene içinde
zannetmiyorum. Dünya nüfusu 50 sene içinde 65 yaş ve üzeri 30 milyar kişiye
65 yaş ve üzeri
ulaşacak. Bunların hepsi hasta olacak. Çünkü bizim vücudumuz bu kadar uzun
yaşamak üzere yapılmamış. Demek ki bunu ayakta tutabilmek için birileri ilaç,
30 milyar kişiye
cihaz, yazılım değiştirecekler. Demek ki her insanın sağlık sektörüne girmesi
ulaşacak.
gerekiyor. Gireceksiniz de global bir şekilde girin. Türkiye piyasası Emine
hocamızın da belirttiği gibi 12 milyar dolar civarında bir pazar ama global
pazarın %1’i kadar. Hem ilaç öyle hem de tıbbi cihaz öyle. Demek ki global
seviyede düşünüp gideceğiniz bir alan. Hepimiz yaşlanıyoruz. Çevresel faktörlerle ilgili bizi etkileyecek çok unsur
olacak. Bunlardan çok etkilenecek ve hasta olacağız. Tabii ki herkese yapacak çok iş var burada. Yani demek ki
sağlıkta yatırımcı olmak, üretici olmak, araştırma yapmak, firma kurmak iyi bir iş. Fikrinizin bir tarafında sağlığı her
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zaman tutun. Türkiye’ye geldiğimizde durumumuz o kadar parlak değil. Sağlıkta, hizmet tarafında çok büyük bir
devrim geçirdiğimizi 10, 15, 20 yılda söyleyebiliriz değil mi? Hizmete ulaşma açısından, hastanelerimizin güzelliği
açısından pek çok mevzuat kolaylıkları oluştu. Gurur duyduğumuz hastanelerimiz var. Ama bu süre içerisinde
görüyoruz ki sağlık bizim cari açığımız, enerjiden sonra ikinci sebep olmaya devam ediyor ve cari açık artıyor, net
olarak artıyor. Her sene dolar olarak artıyor. Şu anda tıbbi cihazda 500-600 milyon dolar ihracat yapan sektörümüz
var. 3 milyara yaklaşan bir ithalatımız var. Bu da ihracatımızın son 6-7 yılı içinde iki katına çıkmış. Demek ki
potansiyelimiz var, dışarıya satabileceğimiz ürünlerimiz var. Ama yerlide yakaladığımız, kamusal anlamda politik
kararlılıkla ilerleyen hizmet sunumu, sektörü istediğimiz seviyeye geliştirememiş. Sadece sağlık turizmiyle, doktorla
ayakta durmanız mümkün değil. İthal ettiğimiz ilaçlarla, cihazlarla bu sistemi ayakta tutamayız. Demek ki
üreteceğiz. Bunu yapmamız lazım. Hem bilimini yapacağız hem hayata geçireceğiz. Burada bir aciliyetimiz var.
Neden aciliyeti olduğunu da şu şekilde söyleyeyim: Şu anda bizden önce ekonomik gelişimi tamamlamış OECD
ülkelerinin tamamına baktığımızda kişi başı sağlık harcamaları hepsinde 100-200-300 dolardan 500-600 dolara
geldiklerinde, önemli ölçüde insan hayatını uzatma etkisi göstermiş. İnsanlar 65-75-80 yaşlarına kadar yaşıyorlar.
Türkiye’de bu eğri de çok güzel ilerliyor ama ondan sonra ki eğriye baktığımız zaman görüyorsunuz ki kurduğunuz
sistem bir anda 1.000 dolara, 1.500 dolara, hatta kişi başı 2.000 dolara gidiyor. Bu dünyadaki her ülke bu eğriden
geçmiş ve biz bu eğrinin dönme noktasındayız. Yaş ortalamamız 30. Genciz ama gittikçe yaşlanıyoruz, o ülkeler
gibi. Eğer kurduğumuz sağlık sistemlerinin amortismanlarını, sarfını, cihazını kendimiz kurgulayamazsak, sağlık
masraflarımız 5 senede, 10 senede, 15 senede 1.500 dolara, 2.000 dolara
ulaşacak. Bu da hadi diyelim 80 milyon nüfusta 160 milyar dolar eder
senede. Emine hanım çok güzel ifade etti %80 diye. Bence katma değeri
Ülkemizin enerjiden
yüksek olan ürünlerde bu oran %90-%95 seviyesinde olursa 160 milyarlık
sonra en önemli cari
bir sağlık harcamamız içinde gerek duyduğumuz tıbbi cihazı, ilacı ithal
ederek ayakta durmamız mümkün değil. Yani şu anda biz kamu gücüyle
açık sebebi sağlık
sağlık
çalışanlarının,
ithalatçıların,
tedarikçilerin,
üreticilerin
hizmetleridir.
sponsorluğunda ayakta duruyoruz. Demek ki bizim bu konuda yaptığımız
şeyleri değiştirmemiz lazım. Acilen yapmamız lazım. Yaşlandığımız her
gün, kaybettiğimiz zamandır. Bu konuda farklı şekillerde düşünmemiz
gerekiyor. Bizden önceki ülkeleri takip etmemeliyiz. Çünkü onların başı belada. 2.000-3.000 doları, hatta 10 bin
doları geçen Amerika’da kişi başı sağlık harcaması var. Biz bunu ne ile ödeyeceğiz? Konya ovasında petrolümüz
yoksa ödeyemeyeceğiz. Tabii farklı şekillerde yaklaşmamak lazım. Yani ne anlattım size? İyi alana girin global
anlamda. Türkiye’de bize bir misyon düşüyor. Biz bunu yapmak zorundayız. Herkese de görev düşüyor. Kamu daha
ne yapsın? Farkındalık yapıyor, geliyor, toplantılar yapıyor. Haftada bir, üç günde bir mevzuat geliştiriyor. Kendi
içinde inovasyon ve yeniden yapılanıp duruyor. Yeni kurullar, komisyonlar kuruluyor. Biz bu işi nasıl kurtaracağız
diye iyi niyetle çıkılıyor. Bir sürü fikirler, mega projeler çıkıyor. Ama eninde sonunda gördüğümüz tabloda acilen
bir şeylere başlayıp, sabırla üzerinde durmazsak çok fazla ilerleyebileceğimizi düşünemiyorum. Çok büyük,
merkeziyetçi yapılara ihtiyacımız yok. Daha da mevcut bir takım iyi örnekleri görüyoruz. Belirtilen veya benden
sonra sektörde temsilcilerin belirteceği arkadaşları nasıl global marka yapabiliriz, diye konuşmamız gereken şeyler
var. Yeni mevzuata gereksinim duyan insanlardan değilim. Kurula da ihtiyacımız yok, mevcut mevzuatımız da
bunları yapmamız için yeterli. Sadece sabırlı, kararlı politikalara ihtiyacımız var ve yapılacak işleri beklemek için,
yani bize kamudan direktif gelmesine de gerek yok. Onlardan bir onay gelmesine gerek yok. Yapılacak işleri
hepimiz biliyoruz. Bir iki ufak düzeltme ile gerçek anlamda üniversitelerin altyapısında, mevcut sektörde potansiyel
var. TÜBİTAK’tan başlamak üzere belirli fon kaynaklarımız var. Bazı eksikliklerimiz var, yatırım fonları tarafında.
Onu da çözmek üzere adımlarımız var. Akıllıca adımlarla yani çok bir sorun görmüyorum ama sadece biraz bence
yaklaşımla ilgili belirli bir strateji kararlılıkla karşılama noktasıyla ileri gitmeyle ve sabırlı politikaları arkasında
durma ile ilgili bir sıkıntımız varmış gibi gözüküyor. Gelelim bizim konumuzla ilgili nelere odaklanmamız gerekir?
Mevcut tablo bu durumda iken demek ki Amerika’da, Avrupa’da şu anda odaklanan şeylere odaklanmayacağız.
Çünkü onlar bazı sorunlarını çözmüşler. Onların büyük şekilde yapmaya çalıştığı kamu projelerini tekrar Türkiye’de
yapmak zorunda değiliz. Şu an hastanelerde en büyük görünen cihazları yeniden Türkiye’de yapmaya
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odaklanmayacağız. En büyük cari açıkla ithal edilen ürünlerin yapmak için odaklanmayacağız. Ekonomik
gerçeklerle kansere odaklanacaksak hastanelere gitmeyi azaltacak mevcut şu anda gelişen büyük veri, internet of
things gibi sağlığın herkese yayıldığı, koruyucu sağlık sağlıklı yaşamanın esas olduğu bir teknoloji geliştirmeye
odaklanacağız. Kamu, sağlıkta uçan kuşu takip ediyor ve kamunun IP sistemi dünyada yok. Bu konuda ilerlersek
teknolojik olarak bize harcamayı azaltacak konulara odaklanırsak bu hem belirli bir aşamada bu problemi çözme
şansımız var. Kronik hastalık takibinde olduğu gibi, kanser tedavisinde hücresel tedavilerde olduğu gibi yani takip
etmeyi arkalarından koşup başınızı belaya koyacağımız işlere değil, gerçek anlamda ekonomik değeri olacak,
sağlık harcamalarını azaltacak işlere odaklanmalıyız. Panelin konusu buydu. Sağlıkta dönüşüm. Niçin bunu
yapacağız, dedik? İşte bunun için yapacağız, bu şekilde empoze edeceğiz. Biz ne yapıyoruz? Ben Boğaziçi
Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. Biz 40-50 öğretim üyesi bir araya geldik. Kalkınma Bakanlığı’nın çok parasını
alıp, gerekli altyapıyı kurduk. Benim üniversitem gibi pek çok üniversitede de bu altyapılarımız var. Yeditepe
Üniversitesi’nin de altyapılarından bahsettik burada. Sabancı’da, Acıbadem’de de, İstanbul bölgesindeki olanları
daha yakından biliyorum. Altyapımız hem özelde hem kamuda sorunsuz. Firmalarımız da var. Biz dört-beş sene
önce bölgesel kümelenme ile bir araya geldik. Ben İstanbul Sağlık Endüstri Kümelenmesi koordinatörüyüm. 20’ye
yakın üniversite araştırma merkezi, 15’ten fazla sivil toplum kuruluşu, 150’den fazla firma bir şeyler üretmeye
niyetliyse kümemize üye oluyor. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan da kümelenme desteği aldık bir miktar ve
hızla yolumuza devam ediyoruz ve biz bu konuda genç girişimcisinden en olgun firmasına kadarki bölgemizde
uzanabildiğimiz her yere bütün elimizi uzatıyoruz. Üretim tesisleri, laboratuvarlar kuruyoruz. Kendi aramızda
koordine olarak değişik kurumlarda hem genç firmaların bu sektörde üretme şansını artırmaya çalışıyoruz hem de
olgun firmalara destek oluyoruz. Aranızda henüz haberi olmayan varsa bize gelebilir. İstanbul dışında olanlara da
bazen faydamız oluyor. Onların da bizim radarımızda olmalarında fayda var. Bizlerin bu konuda küme olarak
girişimi yok. Sizlere bir şey satmaya niyetim yok. Akademik çalışmalardan tam bağımsız olarak görevim devam
ediyor. Küme koordinatörü olarak şunu söyleyebilirim ki biraz önce bahsettiğim aciliyetle ilgili bizler elimizden
geleni yapmazsak, bu ekonomik faturayı ödememiz mümkün değil. Küme olarak tek değilim. Benzer kümeler
Ankara’da, İzmir’de, Samsun’da var. Onların da adına net olarak söyleyebilirim ki bu ortaya çıkan nispeten hafif
moral bozucu gibi olan cari açığı arttıran yaşlanan nüfusu da, mevcut altyapıyı da değiştirebilecek potansiyele
sahibiz. Bizlerin hem girişimciler olarak, hem araştırmada olanlar, hem sektördeki temsilciler adına hep elimizden
gelen katkıyı sağladığımızı düşünüyorum. Sizlerin de farklı sektörlerden yetkin kuruluşların bu sağlık alanına
girmesini teşvik etmek istiyorum. Gelin iş birlikleri yapalım, iş birliklerimizi geliştirelim ve bu sorunu hep birlikte
çözmeye odaklanalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Oturum Başkanı): Cengizhan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok
doğru tespitlerde bulundu. Tabii Türkiye evrensel sağlık sigortası evrensel kapsayıcılıkla tüm dünyada örnek
gösterilen bir ülke sağlık alanında. Ama hocamızın da dediği gibi bunun sürdürülebilir olması için artık bizim
yerli üretime, inovatif yaklaşımlara ihtiyacımız var. Şimdi başarı öyküleri de var ülkemizde. Sektörden bu başarı
örneklerini de dinleyeceğiz. Sözü Dr. Ercan Varlıbaş’a bırakıyorum, başarı öykülerini anlatması için.
DR. ERCAN VARLIBAŞ (Panelist): Değerli misafirler benim iki şapkam var. İlk şapkamla başlayacağım. Sonra
devam edeceğiz. 2016 yılında Türkiye inovasyon birincisi olduğumuzda çok gururlanmıştık; uzak, yakın, ortayı
gösteren aynı lenste katarakt ameliyatında gökdelen akıllı lensi geliştirdiğimiz için. Fakat 2017 yılında yine aynı
yarışmada finale kaldık. Finalde 7 dakika içerisinde sunum yaptıklarımızın karşısında değerlendirileceğiz diye
bir yarışma olmuştu. Oradaki sunumun aynısını buraya taşımak istedim. Çünkü uluslararası alana çıktıktan sonra
karşılaşabileceğimiz heyecan keyif verici ama aşılması gereken süreçler olduğunu göstermek istiyorum. Bence
Cengizhan hocam herkesi sanayici olmaya teşvik ediyor ama biraz maceralar karşımıza çıkacak ve bence o da
daha güzel. 1997 yılında VSY Biyoteknoloji kuruldu. Daha sonra 2009 yılında ilk göz içi lens üretimine başladık.
Sodyum hyalüronik asit, katarakt ameliyatlarında kullanılan, ortopedide diz içi enjeksiyonlarda kullanılan,
dermafili olarak kullanılan ameliyatlarda seperasyon olarak kullanılan sodyum hyalüronik asit üretim tesisimizi
kurduk. 2014’te Sanayi Bakanlığı’na akredite olduk. 2016 yılında Tuzla Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizi kurduk.
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Orada artık materyali değiştirmeye başladık. Bakteriyel fermantasyon
projelerimiz orada devam ediyor ve artık bu sene içerisinde de 2.
fabrikamıza gene Tuzla’da başladık. VSY Biyoteknoloji, Market Scope,
ACRIVA REVOIL
alanında enternasyonal bağımsız araştırma verilerine göre dünyada 12.
teknolojili
firma. 100’den fazla üretici firma var ve önümüzdeki firmaların hepsi 150
geliştirdiğimiz lens
senelik. Tanıdıklarınız vardır arasında, isim değiştiren de vardır. Mesela
sayesinde uzak, yakın, Abbott, Johnson & Johnson oldu. Çünkü üst kademede ayrı bir kategori
orta görüş kavramları
var. Ama biz de çok iyi bir yerden girdik. 36.’lıkla girdik ilk başta. Her
ortadan kalkıyor
sene bir kategori atlayarak 12. sıraya kadar geldik. Önce bir monofokal
göz içi lens yaptık ve sonra da lensten gidelim dedik o sunumda. Başka
hasta 80 yaşında,
ürettiğimiz ürünleri anlatırsak da zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Uzağı
bayağı genç kız
gösteren bir katarakt lensi yaptık. Açıkçası buradan da bir uluslararası
gibi görüyor.
başvuru oldu bu ismi kullanmayın diye ama kazandık bunu. Daha sonra
uzak ve yakını gösteren bifokal lens geliştirdik. Bu iyi bir lenstir. Bütün
dünyada kullanılmaya başladı. Yarışmaya girerken ACRIVA REVOIL
teknolojili bir lens geliştirdik. Uzak, yakın, ortayı kullanıyor. Hasta 80 yaşında, bayağı genç kız gibi görüyor. 2016
yılında, Sanayi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ar-Ge’si Türkiye’de üretilen, ihraç edilen katma
değeri en yüksek ürün olarak seçildi. Kilogramı için 675 bin dolar. Buraya kadar her şey çok güzel ve uluslararası
alanda hakikaten ses getirdi. Çok büyük bir Avrupa firması benzer ürünler geliştiriyordu. Bunu dünyada 4 firma
yapıyordu. O firma Avrupa’daki etkinliğini azaltmamak için bize patent davası açtı ve bu patent davasında haklı
olduğumuzu, bilimsel olduğumuzu biliyoruz. Ama kim bu firma, nereden çıktı? Çünkü biz 150 senelik bir firmayız.
Optik deviyiz. Hâlbuki optikleri iyi irdelemek gerekiyor. Büyük firmaların oynadığı bir oyun var burada. Bu patent
davasında bilimsel olarak verilerimiz uygunken Almanya’dan bir ön karar çıkarttılar. Fakat sadece Almanya
için. Japonya’daki bayilerimize, Fransa’daki çalışan sektördekilere illegal olarak duyurdular. Çünkü siz küçük bir
firmasınız diye düşünüyorlar ve engellemek istiyorlar, büyümenizi istemiyorlar.
Biz avukat tuttuk değişik ülkelerde ve 1,2 milyon Euro ödendi sadece avukatlara. Dik duracağız dedik ve dik durduk.
Ama Avrupa’da mahkemelerin de bir düzeni var. Mahkemeler de o kadar rahat değil bu konularda. Söylenecek çok
söz var burada ama şöyle bir taktik uyguladık. Biz bu işi sadece mahkemelerle götüremeyiz. Çünkü onların devasa
milyar dolarları var. Twitter’ın inovasyon müdürüne gittik. Bu bayan dünyayı etkileyen 100 kişiden biri. Twitter
dünyasında olduğumuzdan ona anlattık bu durumu. Haber olarak yaptık bunu ve REUTERS’te çıktı. Linkedin’den
bu endüstride olan kendi çalışanlarına dâhil bunu gönderdik. Biz bu davayı sadece mahkemelere bırakmayacağız.
Evraklarımız ortada, çalışmalarımız ortada diye. 160 bin kişiye gitti bu haber. Daha sonra direncimizi göstermek için
Hollywood filmi yapacağız dedik. Jennifer Lopez’le bir araya geldik ve şu anda genç kuşaklara kalıcı bir miras olsun
diye bir film çalışması yapılacak. Yaptıklarını, hatalarını bularak kendi çalışanları dâhil olmak üzere bütün endüstri
çalışanlarına gönderdik. Sonra Amazon bize böyle bir dava açmıştı başka bir konuda. Diğerini kazandığımız gibi
bunu da kazanacağımızı söyledik. Biz misformasyon yaptıklarını söyledik. Mahkemeyi kazandık ve basına da
çıktı. Biz bunu niye yaptık? Bizim bu ürüne ihtiyacımız var mıydı? Evet, bizim Ar-Ge merkezimiz olmasaydı bu
çalışmalar olmasaydı belki VSY bundan sonraki aşamaya, bu kadar gelmezdi. Biz, bir top aldık onlardan. Kullandık,
çok meşhur ettiler. Bizi bütün dünyaya duyurdular. Biz daha çok duyurduk. Onun için o firmanın CEO’suna ben
kravat hediye ettim, bizi bu kadar meşhur ettiler diye. Başka bir şey daha yaptım Ar-Ge merkezinde. Şu anda
mevcut projelerden bahsetmeyeceğim ama o dönemde başladığımız bir lens projesi daha vardı. Bir dizayn daha.
Onu da geliştirdik. ACRIVA REVOIL’i down ettik, TRINOVA’yı çıkardık bu aşamalarda. Bizim sadece patent yazılım
bedeli olarak bize ait Koç Üniversitesi, İsviçre’den bir grup ve bizim Ar-Ge birimimizdeki bir grupla beraber patenti
tamamen bize ait bir başvuru yaptık ve yazılım bedeli olarak 200 bin Euro’luk optikçi arkadaşımıza yazdırdık.
Yani biz sadece kendi patentimizi yeni bir lensi geliştirirken, o işin peşini bırakmayıp bunu reklam olarak kullandık.
Ama dediğim gibi bu kadar dirençli mi? Bunlarla karşılaşacak mıyız? Evet, bu lens bir göz içi lensi. Otomobil
gibi düşünün arkadaşlar. Benzinlisine kavga ediyorlar. Bir tanesi ALCOM firması, sağ olsun. Çok büyük bir firma;
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cirosu iyidir. Tebrik ediyoruz etikliğinden dolayı. Bir
diğeri Belçikalı bir firma. Bahsettiğiniz firmalarla yeni
bir otomobil geliştirdik arkadaşlar. Benzinli değil,
elektrikli ulaşım yapan ama çevreye hem daha saygılı
hem de performansı daha yüksek. Yani bir göz içi lensi
geliştirdik. Uzak, yakın, orta tek bir lenste değil, bütün
mesafelerde gösteriyor. Bütün dünyada patent koruma
altında ve gözün retina tabakasına ışığını maksimum
düzeyde geliştiriyor. Akıllı lenslerin daha akıllısı ve tek
oldu. Bu bizim Ar-Ge merkezimizde ve biraz da bu
karşılaştığımız engeller ya da teşvikler diyelim, onlardan
sağlanan başarıyla hızlı oldu ve biz bu lensi 2016
yılında katma değeri yüksek 670 bin dolar. Biz bunu
down ettik ve dedik ki, artık dünyada bunu kullanın
arkadaşlar. Bütün dünyada yeni lens çıkamadı. Tri-ED’i
konuşuyorduk ya, onu 675 bin dolardan tekrar TRINOVA
olarak sunduk. Iphone gibi sektörün bütün dünyadaki
dizayn edicilerinden biri olduk. Bence bu çok keyifliydi.
Diğer lensi de istiyorlarsa alabilirler diye söyledik.
Tabii Associated Press’te, Reuters’de ve pek çok
gazetede çıktı. Google’dan bakarsanız çıkar. Tabii
yaptığımız daha çok şey var. Bu göz içi lenste klasik diğer firmalar basit enjektörler kullanırken; biz bunu üretiyoruz
ama başka bir patent daha aldık. Lens kullanıma hazır, doktor enjekte ediyor direkt ve bunun patenti de var. Bir
güzellik daha var. Çünkü ithal ham madde de önemli ve ithal ham maddeyi yerlileştirdik. Yani ilaçla sayın hocamıza
moleküler için katılıyorum ama biyomedikal olarak yerleşen ürünler var. İnşallah bunları da ilaçla geliştireceğiz. 2.
şapkam, ondan da birazdan burada bahsedeceğim. Şimdi yerlileşince şöyle bir sonuç ortaya girdi ayrıca. Bakın,
Türkiye’nin katma değeri en yüksek ürününün ithal girme oranı %2. Akrilik. Özellikle biz yapıyoruz. Özel bir akrilik.
Türkiye sektör ortalaması %41 ihraç ettiğimiz basit ürünlerde. Dolayısıyla yerlileştirme ham madde içinde çok
önemli. Kimseye eyvallahımız yok bu konuda ve bütün dünya bunu biliyor. Ama nasıl? Bir olayı anlatmak istiyorum.
O hikâyeyi anlatarak, başımızdan geçen olayları anlatarak oldu. Ama yeterli değil arkadaşlar.
Ürün iyi olabilir ama Türkiye kimdir, nerede bu ürün, bu firma nedir diye bunların tanıtımı da iyi yapılmalı. 1 ay
önce Viyana’daki dünyanın yedi fuarından biri olan Avrupa Katarakt ve Refraktif fuarında çok güzel bir standımız
oldu. Dünyanın her yerinden konuşmacılar var. Bunlar stant konuşmacıları. Çok büyük bir panel de yaptık.
Ben şimdi ikinci şapkama geçiyorum. Arkadaşlar bu biyoteknoloji bağımsız dünyadaki durumu gösteriyor. Şu
istatistiğe bakarsınız burada dünya ikincisi Singapur. Neden? 15 sene önce biyoteknoloji alanında gelişme ve
yatırım kararı almışlar ve özel büyük bir alan ve ekosistemlerini oluşturmuşlar. Biraz önce de bahsedildiği gibi
kalıcı, sürdürülebilir bir ekosistem. Bizim buradaki durumumuzu bilen var
mı? Bizim 18. sırada olmamız gerekirken, 46. sıradayız. Biyoteknoloji o kadar
büyük bir alan ki sadece tıp, sadece ilaç değil, çevre, gıda ve hayvancılık ve
2016 yılında
tohumculuk da içinde oluyor. Bizim buralarda yatırım yapmamız gerekiyor.
geliştirdiğimiz
Bu yatırımların getirisi hakikaten çok yüksek olacak. Klasik ilaç firmalarımız
lensin kilogram
bakış açılarını değiştirmeliler. Türkiye yüzde bir oranında yere sahip dünyada.
fiyatı 670 bin
Ne üretelim, Rusya’dan alalım, satalım ama şimdi satamıyoruz çünkü paramız
dolar.
yok. Eğer yeni teknolojiler ihraç etmek üzere kurup, bunun altyapısını yaparsak
bence Türkiye, firmalarımız ve insanlarımız bundan pozitif etkileneceklerdir. Bu
vesileyle yönetim kurulu başkanı olduğum BİYOSAD; Biyoteknoloji Sanayicileri
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Derneği olarak biz de start haklarımızı İSEK’e, sanayileşmek isteyenleri, Cumhurbaşkanımız, Sanayi Bakanlığımız ve
diğer kuruluşlarımızın da destekleriyle İstanbul Tuzla’da 3 milyon kilometrelik, Singapur’dan büyük olan Organize
Sanayi Merkezimizin ekosistemine davet ediyoruz. Ülkemizde burada yapıp geliştireceğimiz Ar-Ge’sini bitirdiğimiz
ürünleri orada sanayileştirelim. Hep beraber bu zor dönemi başarıyla göğsümüz dik bir şekilde geçelim. Çok
teşekkür ediyorum.
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Oturum Başkanı): Başarı öyküsünü ve tecrübelerini bizimle paylaştığı için çok
teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız yine sektörden DESU Medikal’den Dr. Mehmet Sorar. Kendileri bize Yüksek
Teknoloji ve medikal endüstride dünya ile ortak ve farklılaştığımız hususları bahsedecek.
DR. MEHMET SORAR (Panelist): Teşekkür ediyorum. Ben Beyin Cerrahisi Uzmanıyım ve tam 11 sene önce beyin
cerrahisi ile ilgili ürünler geliştirebilir miyim diye esasında bu yola girdim. O yıllarda çocuk beyin cerrahisiyle
uğraşıyordum ve beyin cerrahisi ameliyatlarının üçte ikisinde kullanılan, beyinde hidrosefali hastalığı denilen bir
hastalık geliştiği zaman kullanılan device var, Ventriküloperitoneal Şant sistemi. Bu stratejik bir malzeme çünkü
ameliyatta hastaya takılmazsa hastanın hayatını kaybedeceği dünyada çok, çok az medikal araç var. Hidrosefali
dediğimiz hastalık eğer oluşuyorsa saatler içerisinde, günler içerisinde konuşuyorsa ve tedavi edilmezse ve halen
hastalarının yüzde doksanı Ventriküloperitoneal Şant sistemlerinde
tedavi ediliyor ve hastaları kaybediyorlar. Ventriküloperitoneal Şant
sistemleri dünyada sadece 5 firma tarafından üretiliyor. Biz şu an
Ventriküloperitoneal
üreten 6. firmayız ve biz bunu gerçek anlamda start olarak başlayarak
Şant sistemleri
benim kendi kişisel çabalarımla oluşturduğum yapıyla şu anda pazara
dünyada sadece
çıkarabildik bu ürünleri.

5 firma tarafından
üretiliyor. Biz şu an
üreten 6. firmayız.

Biz 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde, Hacettepe Teknokent
bünyesinde KOSGEB kuluçka merkezinde TÜBİTAK projesi yazarak
başladım ben bu projeye. Ventriküloperitoneal Şant sistemleri dünyada
şu an Medikal pazarın first grubu olan global şirketler tarafından
üretiliyor sadece ve o dönemde 2009 yılında antibiyotik salınımlı
Ventriküloperitoneal Şantlarda pazar lideri oldular ve o pozisyonlarını koruyorlar. Bu, Johnson & Johnson tarafından
geliştirilmiş bir teknolojiydi. Biz bunu Johnson & Johnson’dan sonra ikinci olarak geliştirebildik. Hala sektördeki
diğer 4 firma kontrollü antibiyotik salınımlı Ventriküloperitoneal Şant sistemleri geliştirip pazara çıkaramadılar.
Metrolic 4 yıl önce anons etmesine rağmen halen certificate olamadılar. Biz 2 yıldır Türkiye’de aktif bir şekilde
pazardayız ve pazar lideriyiz şu anda. Bu oluşturduğumuz teknoloji ve bilgi birikimi ile kendi alanımı ilgilendiren
pek çok başka ürünlere de yoğunlaştık ve sığır kolajeninden edilen yapay beyin
zarı ve bunun türevleri, kemik graftleri dünyada 20 milyar dolarlık bir pazar
payına sahip. Bunlar 4 laboratuvar tarafından üretiliyor. Biz şu an bunların da ArTürkiye’nin
Ge’sini tamamladık ve Türk Standartları Enstitüsü’ne aylar önce belgelendirdik
yetişmiş
ve pazara sunacağız. Son olarak da son 2 yıldır üzerinde çalıştığımız ve bu yılın
insan gücü
başında çıkacak “intraoperative nöromonitorisation” denilen sistem dünyada
ve bilgi birikimi
sadece 5 firma tarafından üretiliyor. Bu da stratejik öneme sahip tıbbi bir cihaz.
Özellikle beyin cerrahi ve ortopedi ameliyatlarında sinir dokusunun hasar
görmesini engelleyen cihazlar bunlar. Ameliyat sırasında sinir dokusuna hasar
verip vermediğinizi gerçek zamanlı olarak gösteren ve uyaran cihazlar. Yakında
bunu da pazara çıkaracağız. Ben ilaç tarafından çok iyi bilmiyorum ama tıbbi
malzeme tarafından yaklaşık 10 milyar TL yıllık yurt içi pazar büyüklüğü,
SGK’nın ödediği pazarın toplam büyüklüğü. Yani çok fazla böyle ekstra şeyler,
çok inanılmaz yatırımlar yapmadan hâlihazırdaki insan gücünü kullanarak,
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bu 10 milyar
TL’lik alandaki
cihazların
son üretimi
için yeterli.

hâlihazırdaki dinamikleri kullanarak bunun %90-%95’ini medikal tarafta yapabiliriz. Dışa bağımlılığı en az, bir tek
patent koruması olan cihazlar haricinde şu anda pazarda olup da Türkiye’de yapılmayacak bir medikal cihaz kesinlikle
yok. Buna nereden eminim, gerçekten heyecanlandıran harika bir örnek izledik. Sistemlerinde fonksiyonel tıbbi
cihaz vardır. Neden öyledir? Eğer yeteri kadar çalışmazsa hasta kaybedilir, çok çalışırsa da hasta kaybedilir. Cihaz
çalışırken hassas bir basıncı ayarlamanız gerekir. Bu ömür boyu kalan cihazlardır. Dünyada pek çok firma ölümle
sonuçlanabileneceği için bunu yapmaya cesaret edememiştir. Ama bir süre çalışarak, sabır göstererek bu olabilir.
Sonuçta tıbbi cihazlar dünyada sertifikasyon üzerinden gidiyor. Yani siz dünyanın herhangi bir yerinde bir cihaz
düşündüğünüz için gerçekten dünyada kabul görmüş sertifikaları, sertifikasyon şirketlerinden sertifika olmanız
gerekir. Bu süreçlerin hepsinde sabır gösterebilirsiniz ve Türkiye’nin yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi bu 10
milyar TL’lik alandaki cihazların son üretimi için yeterli. Bunların %90’ı sorunsuz bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde
üretebiliriz. Bu Savunma Sanayii’nde Türkiye’nin son 20 yılda geliştirdiğini 3 ya da 4 yıl içinde medikal alanda çok
hızlı bir şekilde yapmak bence son derece mümkün. Bu inovatif çalışmalarımızı devam ettirirken size saydığım bu
ürünlerin hepsi geliştirilebilir düzeyde. Yani pazarda var olan ürünleri birebir kopyalayarak geliştirdiğimiz kaliteli
kopyalar. Pazara çıkardığımız bütün ürünlerde Türkiye’de pazar lideriyiz.
Ama ben bütün dünyada ses getirecek Türkiye’de asgari olabilecek bir şey için de kafayı yormanın gerektiğini
düşünmüyorum. Boyun fıtığıyla ilgili olarak dünyada, üst solunum enfeksiyondan sonra en sık doktora
başvurduğunuzda 2. sırada bir hastalık ve sadece Kuzey Amerika pazarında bel ve boyun fıtıkları ve bunun tedavisi
50 milyar dolar para harcanan bir alan. Biz aynı zamanda ortağım olan eczacı bir arkadaşımla beraber bir cihaz
geliştirdik. Amerika’da, Japonya’da olmak üzere tüm dünyada patenti onaylandı.
Şu ana kadar Türkiye’de 50 bin tane hastaya uygulandı. Ameliyatlık aşamaya gelmiş bel ve boyun fıtıklarında.
Tabii ki belirlenen endikasyonlarda cilt üzerinde yapılan bir uygulama ile 24-48 saatte fıtığı küçültüp 3 ya da 4 gün
içerisinde hastaları normal hayatına döndüren bir cihaz. 2014 yılında bu cihaz ile yılın inovasyon ödülünü ve Türk
Eczacılar Birliği Yılın altın ödülünü kazandık. Türkiye’de 50 bin tane hastaya uygulandı ve dünyadaki 2 tane global
şirket çok ciddi anlamda patent haklarımızı satın almak için şu an bizimle ilgileniyor. Ben bunları inanılmaz çok
küçük bütçelerle yaptım. Dediğim gibi KOSGEB ve TÜBİTAK’tan aldığım projeleri, var olan insan gücünü kullanarak
yaptım ve bunları doğru organize ederek, sabırlı bir şekilde arkasında durarak yaptım. Ham madde bağımlılığı
dışındaki medikal cihazın üretimi ile ilgili Türkiye’de hiçbir ciddi engelin olmadığını bütün samimiyetimle sizlerle
paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE (Oturum Başkanı): Teşekkür ediyoruz bütün konuşmacılarımıza; tecrübelerini,
deneyimlerini bizlerle paylaştıkları, sektöre yol gösteren fikirleri sundukları için. Sağlıkta, sağlık alanında
sürdürülebilirlik için mutlaka bir yerlileşme ve millileşmenin, yerli ürünlerimizin olması ve dışa bağımlılığımızın
azalması gerekir. Sağlık Bakanlığı olarak her zaman Türkiye’deki güce inanıyoruz. Firmalarımızın yanındayız.
Elimizden ne geliyorsa firmalarımızı destekleyeceğiz. Ben tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve paneli kapatıyorum.
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YAKUP GÜLER
İBB ŞEHİR HATLARI GN. MD. / MMG GN. BŞK. YRD.
ŞEHİRLERİN DÖNÜŞÜMÜ: AKILLI ULAŞIM,
AKILLI ŞEHİRLER VE ÇEVRE

YAKUP GÜLER (İBB Şehir Hatları Genel Müdürü - MMG Genel Başkan Yardımcısı, Oturum Başkanı): Değerli
Başkanım, Mimar ve Mühendisler Grubu’nun değerli yöneticileri ve değerli konuklar; MMG 3. Ar-Ge & İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi’nde “Şehirlerin Dönüşümü” başlıklı “Akıllı Şehirler, Akıllı Ulaşım ve Çevre” konulu panele hoş
geldiniz. Değerli konuklar, şehirler çok konuşuluyor tabii. Milattan öncesine dayanan şehir kurgusu özellikle insanın
yerleşik hayata geçmesi ile ortaya çıkan en kapsamlı alanlardır. Aristo, şehirleri insanların daha iyi bir hayat sürmek
için toplandıkları yerler olarak tanımlıyor. Ünlü düşünür İbn-i Haldun ise insanların toplu halde göçebe yaşantıdan
şehir yaşantısına geçme isteklerini ekonomi ve güvenlik ihtiyacına bağlıyor. Orta Çağ’da şehirler duvarlarla çevrili
yerleşimler olarak tanımlanıyordu; yani surlarla çevrili kale şehirler vardı. Yine bir şehir tarihçisi, “hiçbir medeniyette
şehir hayatının ticaret ve sanayiden bağımsız olarak gelişmediğini” belirtiyor. Tarihi şehirlerde güvenlik, ulaşım
ve su kaynakları çok önemliydi. Bu nedenle eski şehirlerin planlanmasında ilk adım olarak şehrin su ihtiyacını
karşılayacak su yolları özellikle tercih ediliyordu. Eskiden beri şehirlerin büyümesinde önemli faktörler var. Bu
şehirler kendine has özellikleri ile anılıyorlar; örnek olarak kutsal şehirler, ilim şehirleri, kültür ve sanat şehirleri,
sanayi ve liman şehirleri, ticaret şehirleri, fuar şehirleri, modern şehirler gibi vasıflarla belirtilen tanımlar öne
çıkmaktadır. Bu bakımdan şehir, sosyolojiden ekonomiye, güvenlikten mimariye, coğrafyadan tarihe ve siyasete
kadar uzanan birçok disiplinin ortak konusu olmuştur. Günümüz şehirlerinde gelişen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan
sorunlarla baş etmek için teknoloji ve dijital sistemlerden faydalanılmaktadır. Bu çerçevede akıllı şehir tanımlaması
en çok konuşulan konulardan biri olarak önümüze çıkıyor. Bu tanım teknolojinin gelişmesi ve bilgi kullanımının ileri
düzeyde etkisini göstermesi ile teknoloji firmaları ve şehir plancıları tarafından artık çokça kullanılmaktadır. Biz bu
panelde akıllı şehirleri tartışacağız. “Akıllı şehirden kasıt nedir? Akıllı ulaşım şehir yaşantısını nasıl kolaylaştıracaktır?
Akıllı şehir ve çevreden ne anlıyoruz?” gibi soruları bugün burada çok değerli uzman konuklarımızla ve siz
izleyicilerimizin yönelteceği sorularla birlikte tartışacağız. İlk önce sözü Sayın Dursun Yıldırım Bayar Bey’e
vermek istiyorum. Dursun Yıldırım Bayar Bey’i kısaca tanıtmak istiyorum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili. Dursun Yıldırım Bey, 1977 yılında Ankara’da doğmuştur.
1995 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2000 yılında da Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Telekomünikasyon Altyapısı ve Çevre
konularında 13 yıllık özel sektör çalışmalarının ardından, 2013 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri Akıllı Şehirler ve Coğrafi
Teknolojileri Dairesi Başkanı Vekili olarak görev yapmaktadır. Buyurun.
DURSUN YILDIRIM BAYAR (Panelist): Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli hazirun... Öncelikle hepinize
saygılar sunuyorum ve bu güzel etkinliğe bakanlığımızı da davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akıllı
şehirler oldukça yükselen bir değer içerisinde ilerliyor. Bu anlamda da Bakanlığımız üzerine düşen sorumlulukları
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yerine getirmeye başladı. Çok önemli bir projemiz var: “Akıllı şehirler
stratejisi ve eylem planı” projesi. Öncelikle bu projeye geliş noktasından
kısaca bahsetmek istiyorum. Akıllı şehir konusu ilk olarak 2015-2018
Ülkemizin ulusal
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ele alındı ve bu
bir akıllı kent
kapsamda programının geliştirilmesi Akıllı Şehirler Stratejisi, Çevre ve
stratejisine ihtiyacı
Şehircilik Bakanlığı sorumluluğuna verilmiş durumda. Bu stratejiye aynı
vardır.
doğrultuda yine ulusal strateji belgesi olan Geniş Bant stratejisinde
de benzer konular belirtilmiş olmakla birlikte Bakanlığımızın 20182022 stratejik planında Akıllı Şehirler ve Coğrafi Veri Altyapısı Stratejik
Planı’nda müstakil bir amaç olarak 6 stratejik amaç arasında yer verilmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda görevli
olduğum Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 2017 yılı sonu 2018 yılı başlarında teşkil edildi ve
çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. Tüm bu ulusal ölçekteki stratejiler ve politikalar doğrultusunda 2018
yılının Mart ayında 2019 ve 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’ni başlatmış bulunuyoruz.
Ülkemizde böyle bir stratejiye olan ihtiyacın bu çalışmayla karşılanacağı ümidiyle yoğun bir tempo içerisinde
devam ediyoruz. 2018 yılı sonunda da strateji ve eylem planının hazırlanması hedefimizdir. Sizin de bildiğiniz üzere
başta İstanbul olmak üzere, birçok kentimizde kentsel hizmetlerin arzında akıllı uygulamalardan ve teknolojiden
büyük ölçüde faydalanılmaya başlandı. Bu noktada yaygınlaşma var. Önemli çabalar, önemli çalışmalar hem özel
sektör tarafından hem de üniversitelerimiz tarafından ve başta yerel yönetimlerimiz tarafından gerçekleştirilmekte.
Dünyada önde gelen akıllı şehir uygulamaları örneklerini incelediğimizde, önde gelen kentlere baktığımızda
ülkemizde de benzer uygulamaların olduğunu görüyoruz.
Kimi ülkelerde daha ileride uygulamalarla da karşılaşıyoruz. Ama bu noktada aslında altyapının daha yerleşik olması
ve bu anlamda vatandaş ölçeğinde de akıllı şehir vizyonunun benimsenme noktasında biraz fark oluşturduğunu
anlıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde altyapı yerlileştirme, benimsenme konusundaki çalışmaları artırmamız gerektiğini
düşünüyoruz. Farkındalık oluşturma konusunda da yine aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu
durumda ülkemizde ulusal bir akıllı kent stratejisine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Böyle bir strateji ve eylemler
dizisini bir yol haritası doğrultusunda hazırlamaya başladık. Gerek mevcut deneyimlerin paylaşılması, gerekse
yeni inovatif yaklaşımların akıllı uygulamalarla şehirlerimize yansıtılmasını bir bütünsellik içerisinde sürdürülmesini
hedefliyoruz. Ayrıca konuyla ilgili şunu da belirtmek isterim; oldukça yüksek bir yoğunluk bulunmakta. Projemiz
Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük eylem planında yer alan projeler arasında bulunuyor. Diğer yandan akıllı şehirler
stratejisi ve eylem planı aslında bu salonda bulunan herkesi ilgilendirmekte ve vatandaşları doğrudan etkileyecek
yanları bulunmaktadır. Yani burada yazılacak eylemler, burada belirlenecek stratejiler sadece kamu kurumlarına
ve yerel yönetimleri bağlayacak, onları etkileyecek şeyler değil; başta özel sektör olmak üzere tüm üniversiteleri,
akademik camiayı ve vatandaşlarımızı da onların hayat kalitesini
etkileyeceğinden dolayı ilgilendiren çok önemli bir proje olarak görüyoruz.
Ulusal Akıllı Kent ve Stratejisi ve Eylem Planı’nda geldiğimiz noktada ise
Ülkemize
oldukça ilerleme kaydetmiş durumdayız. Malumunuz, 2018 yılı sonunda
özgü yetkinlik
tamamlayacağız diyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ihtiyaçların tespiti
değerleme modeli
çalışmalarında, “15 odak grubu” çalışmasını gerçekleştirdik. Burada kamu
hazırlanmalıdır.
kurumlarımızdan, yerel yönetimlerden 500 kişilik katılımlar oldu. Yine kamu
kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektör kuruluşlarının, üniversitelerin,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 3 çalıştay gerçekleştirdik.
Mevcut durumu inceleme çalışmaları kapsamında literatür tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası
strateji ve politika belgeleri inceleme çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda mevzuat incelemesi gerçekleştirildi ve bir de
327 yerel yönetimin katıldığı bir yerel yönetim anketi çalışması gerçekleştirildi. Şimdi burada tespit edilen ihtiyaçlar
doğrultusunda strateji geliştirme çalışmasına, strateji ve eylem yazılması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu
noktada da ilerlemekteyiz. Aynı zamanda proje kapsamında yapacağımız bir diğer önemli çalışma da yetkinlik
değerlendirme modelinin hazırlanmasıdır. Bunun önemi ileride yapılacak ölçümlemelerde kullanılacak bir
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çerçeve modelinin gerekliliği. Akıllı şehirlere ilişkin uluslararası modellerin
incelenmesi çalışmalarını yaptık. Burada, dünyada ön planda olan BSI
standartlar enstitüsünü yaptığı çalışmalar PAS standartları dediğimiz
Akıllı şehirleri biz
standartları inceledik. İSO’nun 37120 serisi standartları konuyla ilgilidir.
teknoloji odaklı
Bunlar incelendi. Almanların hazırladığı bir Morgan çerçevesi çalışmaları
olmaktan ziyade
incelenmişti. Ayrıca yine önde gelen bir çalışma olarak da Birleşmiş Milletler
insan odaklı olarak
Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun yaptığı bir endeksleme çalışması vardır.
görüyoruz.
Bu çalışmalar ve diğer başka benzer çalışmalar da incelenmiştir. Bu
doğrultuda ülkemize özgü bir yetkinlik değerlendirme modeli hazırlanacak.
Burada hazırlayacağımız endeksle şehirlerimizin akıllı şehir noktasında
ilerlemelerini daha iyi bir şekilde ölçümleyebileceğiz. Uluslararası bazı
fonlar ülkemiz için geçerli olmayabilir; farklı göstergeler, farklı performans kriterleri olabiliyor. Bu açıdan bu da
önemli bir çalışma. Diğer yandan strateji ve eylem planını izleyeceğimiz bir model hazırladık. Bu izleme modelini
kullanmak için izleme ve değerlendirme sistemini de geliştiriyoruz. Yani strateji ve eylem planı yürürlüğe girdikten
sonra ülkemizde tüm kamu kurumları yerel yönetimlerden sorumlu olan, tüm kuruluşların bu sistem üzerinden
izlenmesini sağlayacağız. Bir diğer önemli çalışmaysa, proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Akıllı Şehir Bilgi
Paylaşım Portalı”. Buradaki temel amacımız elbette bilgi paylaşımını ulusal ölçekte gerçekleştirebilmek. Stratejide
yer alacak rehberlik hizmetlerini ve bunların ulusal düzeyde yürütülmesini, bunlarla ilgili kapasite artışı çalışmalarını
bu portal üzerinden destekleyebileceğimiz, dijital anlamda da sunabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz.
Ayrıca yaygınlaştırma kapsamında da elbette faydası bulunacak. Deneyim paylaşımı akıllı şehirlerde oldukça
önemli bir konumda. İleride olan yerel yönetimlerimizin diğer yerel yönetimlerle mevcut deneyimlerini paylaşması
bizim için kritik. Bunu strateji çalışmamızda işliyoruz. Bu arada portalımız www.akillikent.gov.tr adresinden de
yayınlanmaya başlandı. Bunun içeriğini daha dolu bir hale getirmeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemlerde.
Bir diğer önemli nokta, önümüzdeki haftalarda, Kasım ayının ilk haftasında bir çalıştay gerçekleştireceğiz.
Önümüzdeki günlerde Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının birinci versiyonunu tamamlamış olacağız ve bu
görüş almaya yönelik bir versiyon olacak. Bu noktada paydaşların görüşleri bizim için çok önemli. Bunları sadece
yazışmalar üzerinden yapmakla yetinmiyoruz; bir çalıştay üzerinden değerli görüşleri, katkıları almak ve birlikte
değerlendirmek amacındayız. Strateji ve Eylem Planı temel vurgusu kentlerimizde yaşanabilirlik ve sürdürülebilirliği
öne çıkarmak. Aynı zamanda kentlerimizde yerel kalkınmayı da öngörüyoruz. Bu noktada girişimcilik, inovasyon
elbette ön plana çıkıyor. Bunlara ilişkin çeşitli stratejiler ve eylemler de strateji içerisinde yer alacak. Bu yönde
ortamların kurgulanması, örneğin yaşayan laboratuvarların ülkemizde yaygınlaştırılması çok önemli. Mevcut
örneklerimiz var ama yeterli olduğunu düşünmüyoruz, daha çok yaygınlaşmasını hedefliyoruz.
Girişimciliğin desteklendiği platformların yine yaygınlaştırılması, bunların kent ölçeğinde, kente değer katacak
şekilde kurgulanması, kentlilerin de bu girişimciliğini artırmasını bekliyoruz. Bu noktada bireylerin aslında işyerlerine
katkı sağlamasını ve bu ortamların oluşturulmasını hedefliyoruz. Bir diğer önemli konu, özellikle bahsetmek
istediğim şey ise, bazen o anlamda yanılgıya da düşülebiliyor, akıllı şehirler teknoloji ortamı olarak algılanıyor;
teknolojinin dolduğu, sensörlerin her tarafa yayıldığı bir ortam olarak algılanıyor. Aslında akıllı şehirleri biz teknoloji
odaklı olmaktan ziyade insan odaklı olarak görüyoruz. Sonuç olarak yaptığımız tüm çalışmalar insan için; kentsel
hizmetlerimiz, insanların yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi hizmetler sunabilmek içindir. Bu önemli bir nokta.
Kentsel hizmetlerin eşit bir şekilde herkese ulaştırılabilmesi, bilginin paylaşılabilmesi, şeffaflığını artırılabilmesi
tüm bu soyut hedeflerini aslında sağlanabilmesi için teknolojiyi bir araç olarak görüyoruz. Yine bu noktada Ar-Ge
ve inovasyon önemli bir noktaya geliyor; önemi azalmıyor. Tam tersine insanların yaşam kalitesini artırmak için,
yeni fikirler üretmek zorundayız. Şehirlerimizde bunları yaygınlaştırmak ve katılımcılığı da artırmak zorundayız.
Fikri olan herkesin bu paylaşım platformlarına erişerek bunları paylaşması bizim için önemli. Bu doğrultuda biz
akıllı şehirleri bilgi toplumunun yaşam alanı olarak tanımlıyoruz. Özetle ifade etmek gerekirse, bilginin paylaşıldığı,
paylaşılarak artırıldığı ortamları sağlayan kentler hedefliyoruz. Teşekkür ederim.
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YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Dursun Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Tabii kamu eliyle bu işin yapılması özellikle
bilginin ve tecrübenin bu ülke için bir katma değere dönüşmesini sağlıyor. Dikkatimizi çeken bir kavram var burada:
Yerel kalkınmaya ilave olarak çevre, model şehirlerde, yeni şehirlerde, yaşanılabilir, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik
önemli hale gelmiş durumda. Tabii şimdi bütün bu çalışmalar bir ekosistem olarak yapılıyor. Merkeze insanı
koyduğumuzda gerçekten geçmişimizden, geleneğimizden, medeniyetimizden beslenmemiz de gerekiyor. Özellikle
oradan yola çıkarak zannediyorum bu topluma uygun, rahmetli Turgut Cansever’in başucu kitabı olan bir çalışma
vardı; “Türk Toplumunun Konut Eğilimi”. Konuttan şehir doğuyor. Bu bir ulusal çalışmaydı; Sacit Anal tarafından
yapılmıştı. Yani bütün bu bilgi birikimin bu toplumun yaşadığı şehirlerde kendi kültürüne, kendi medeniyetine,
kendi ahlakına, erdemine uygun bir sistem olması, bir çevre olması gerçekten Türk aile yapısına uygun olması,
tabii ki teknolojinin gelişimi ile birlikte bu dataların toplanması, bilgilerin gerçekten insanların hayrına kullanılması
için de önemli bir çalışmadır. Bunun kamu kuruluşu eliyle yapılması ve bütün Türkiye genelinde şehirlerin bu
bilgiden, bu birikimden istifade etmesi kesinlikle arzuladığımız bir şey. Teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızın,
başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli konuklar, ikinci olarak dünyanın en önemli teknoloji devlerinden biri
olan, Çin teknoloji firması Huawei’nin, Türkiye CEO’su bugün panelde konuğumuz. Öncelikle Bay Wu’yu kısaca
size tanıtmak istiyorum. 2000 yılında Xiamen Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. Huawei Technologies Company’de 17 yıldır çalışmaktadır. Bay Wu, 2010-2013 yılları arasında Hindistan Ar-Ge
Merkezi’nde Global Yazılım Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. 2013 yılından bu yana Huawei Türkiye Ar-Ge
Direktörü olarak çalışmaktadır. Ar-Ge yazılım kapasitesi geliştirme ve kalite uygulamalarını aktif olarak yürüten
Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi Türkiye’de “I City Business” ilk CMA 5 sertifikalı şirketidir. Kendisine, “hoş geldiniz”
diyorum ve iki konuda kendisinin bizleri bilgilendirmesini talep ediyoruz. Sorularımızdan bir tanesi Huawei Türkiye
Ar-Ge’nin hangi endüstrilerde temel hedefleri vardır? İkincisi de Huawei akıllı şehirler stratejileri konusunda neler
söylemek istersiniz? Bu konularda bilgilerinizi almak üzere mikrofonu size bırakıyorum.
WU LIANQING (Panelist): İlk olarak beni buraya davet edip konuşma imkânı sağladığınız için teşekkür ederim.
Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Huawei, iletişim (bağlantı) üzerine birçok proje ve altyapı yatırımlarına yoğunlaştı.
İstanbul Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Ana odak noktamız ise operatör
sektörü. Örnek olarak, bir yandan Vodafone Türkiye’ye faturalama konusunda bir proje geliştirirken, diğer yandan
Turkcell’e TV Plus ürünü ile ilgili destek sağlıyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle yeni bir vizyon ve misyon
geliştiriyoruz. Tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için dijital hizmetleri her birey, ev ve kuruluşa sunmak. Yani
Huawei şimdiye kadar bağlantı odaklı olan stratejisini akıllı dünya yönünde değiştiriyor. İstanbul Ar-Ge merkezinde
gelecekte akıllı şehir, güvenli şehir ve akıllı kampüs konseptleri gibi projelere odaklanacak çalışmalar yapacağız.
Odak noktamız bu olacak. Bu alanda yatırımlarımızı yoğunlaştıracağız. İlk sorunuza cevap olarak bunları
söyleyebilirim. İkinci soruyla ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Akıllı şehir projeleri ile ilgili tüm şirketler birer girişim
(şirketi) ve bu şirketler büyüyecekler. Bundan hareketle herkes dönüşüm için çalışıyor. Huawei buna nasıl destek
olacak? Huawei dünyadaki diğer şirketlerle birlikte büyüyor. Akıllı şehir çok büyük bir konsept. 2009 yılında IBM’in
büyüyen bir konsept olan “Akıllı Gezegen” programını ortaya sürdüğünü hatırlıyorum. Bu program neredeyse 10 yıl
aldı. Çünkü nesnelerin interneti, Büyük Veri, Bulut vb. birçok teknoloji henüz buna hazır değildi. Huawei halihazırda
dünya çağında 120’ye yakın akıllı şehir projesi tamamladı. Strateji
olarak bir platform ve sağlıklı bir ekosistem kurmak istiyoruz. Akabinde
şirketimizin küresel tecrübesini Türkiye’de hayata geçireceğimiz örnek
Kurumsal alanda
uygulamalar geliştirilebilir, sonuna kadar kullanabiliriz. Bilgimizi küresel
dünya çapında 120
olarak yayıyor ve transfer ediyoruz. Akıllı şehir çözümleri için birlikte
akıllı şehir projesi
çalışıyoruz. Öte yandan, ekosistem konusunda tüm akademik kadroları,
ve 200’ün üzerinde
tüm üniversiteleri, hatta İSBAK veya ASELSAN gibi iş ortaklarımızı ve
güvenli şehir projesi
hatta müşterilerimizi bir araya getirebiliriz. Hep birlikte küresel pazarda
geliştirdik.
mücadeleye girişebiliriz. Bu da diğer bir stratejimiz. Biz bir platform ve
ekosistem kurmak istiyoruz. Bu yapılar tüm şirketleri büyüme yönünde
destekleyecek.
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YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Teşekkür ederim. Başarılı ekosistemler konusunda bütün global partnerleri ile
paylaşmayı ve bunu geliştirmeyi hedefliyorlar. Tabii ki Türkiye’de böyle bir araştırma geliştirme ofislerinin olması
bizim açımızdan, bir stratejik ortaklık veya stratejik birlikte çalışma ortamı oluşturuyor. Bu, özellikle Türkiye’nin
Ar-Ge konusundaki atağa geçtiği bu dönemde, bizim önemsediğimiz stratejik bir birliktelik; bunun devam etmesini
diliyoruz. Daha iyi noktalara gelmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Şimdi yine ASELSAN’dan bir konuğumuz var: Dr. İbrahim Bekar Bey, kendisine hoş geldiniz diyorum. İbrahim
Bey’i de kısaca tanıtmak istiyorum: 1972 yılı Sivas doğumlu İbrahim Bey. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra 1999’da yüksek lisans ve 2003 yılında
doktora çalışmalarını Akron Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2003 yılında İntel Corporation’da Teknoloji Geliştirme
Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış. 2014 yılına kadar uzman mühendis, teknoloji geliştirme müdürü,
proses geliştirme müdürü gibi değişik görevlerde bulunmuştur. 2014 yılında TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü Müdür
Yardımcısı olarak Türkiye’ye dönmüş ve daha sonrada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
olarak atanmıştır. Marmara Araştırma Merkezi’nde stratejik projelerin koordinasyonu görevini üstlenmiştir. Bunun
yanı sıra Avrupa Birliği Ufuk 2020 NNPP Nanoteknoloji ileri malzemeler biyoteknoloji ve ileri üretim proses
program komitesinde Türk delegesi olarak bulunmuştur. İbrahim Bekar, 30 Ocak 2018 tarihinden bu yana Ulaşım,
Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlerini
yürütmektedir. İbrahim Bey ASELSAN’ın sivil tarafı ile akıllı şehir ve akıllı ulaşım konusunda ülkemizde yaptıkları
projeler ile ilgili bize bilgi artıracaktır.
DR. İBRAHİM BEKAR (Panelist): ASELSAN’ın sivil tarafı ve akıllı şehirler konusunu ele alacağız. İlk önce
teşekkür ediyorum, bütün katılımcılara ve organizatör arkadaşlara. İnşallah sizlere ASELSAN’ın şu ana kadar sivil
teknolojilerde ne yaptığını anlatmaya çalışacağım. ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu.
Yaklaşık %74’ü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait. %25’i borsaya açık bir şirket; halkın sahip olduğu
bir şirket diyebiliriz. Bir tarafından kamu, bir tarafından Türk halkının sahip olduğu finanse ettiği bir şirket. Beş
tane sektörümüz var ve bu beş sektörün üç tanesi temel kritik teknolojiler üzerine çalışıyor. Haberleşme ve bilgi
teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektroptik teknolojileri, radar ve elektronik harp sistemleri teknolojileri
konusunda üç sektörümüz kritik temel teknolojileri çalışıyor. Bunların yanında iki sektörümüzde sistem üzerine
yoğunlaşmış durumda. Bu üç sektörde elde edilen kazanımların sisteme uyarlanması konusunda çalışmalarımız
sürüyor. Birincisi Savunma Sistem Teknoloji başkanlığında daha çok askeri sistemler geliştiriyoruz. Diğeri de sivil
sektöre yoğunlaşmış; benim başkanlığını yürüttüğüm ulaşım, güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri sektör
başkanlığı. Buradaki maksat askeri teknolojilerin yüzünü kullanarak diğer tarafta geliştirilen kastların sivil alanda
uygulanmasını promote etmek için kurulmuş bir sektör. ASELSAN hepimizin tanıdığı bir kuruluş. Çeşitli iştirakleri
var: İstanbul’da Mikro Elektrik, YİTAL; Ankara’da ULAK Haberleşme, ASELSAN NET, AB MİKRONANO; ASELSAN
Konya; ASELSAN Sivas ASELSAN ile özel sektör ortaklığıyla yapılmış bir örnek. Konya’da da aynı şekilde, ASELSAN
Konya, silah sistemleri konusunda bir yatırımımız var. Yurtdışı iştiraklerimiz ise Kazakistan’da, Azerbaycan’da,
Katar’da, Güney Amerika’da ve gönül coğrafyamızın yetiştiği yerlerde ofislerimiz ve iştiraklerimiz bulunmaktadır.
Ankara’da dört yerleşkemiz var. Şu ana kadar 2017 yılında 1.4 milyar dolar ciromuz var. 2018 yılında bunun 2 milyar
dolara yaklaşmasını bekliyoruz. 8 milyar dolara yakın backlog’u şirket Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketi olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu gelirlerin %52’si Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müşterisi olduğu projelerden geliyor. %20’si
ihracattan, %28’i savunma sanayi odaklı diğer kurumlardan geliyor. Buradaki maksadımız gördüğünüz gibi kamu ve
savunma sanayi odaklı bir gelir portföyümüz var. Bunu çeşitlendirerek kazandığımız teknolojileri sivile uygulayarak
bu gelirimizi daha az kırılgan hale getiriyoruz. Personelimizin sayısı 6.200; bunların büyük bir çoğunluğu mühendis;
%37’si lisans, %29 yüksek lisans ve %3 doktora derecesinde çalışanlarımız, 6 tane Teknik Geliştirme Merkezimiz, 6
tane Ar-Ge merkezimiz var. Takdir edersiniz ki çok farklı alanlara yoğunlaştığımız için Türkiye’de bu kadar yoğun
Ar-Ge merkezi olan tek şirketiz. 473 milyon dolar Ar-Ge’ye harcadığımız para. 3500 personelle birlikte... Tabii bu
Ar-Ge’yi tek başımıza yapmıyoruz. Üniversitelerle iş birliğiyle bu Ar-Ge’ler yapılmaktadır. 2017 yılında 47 tane
üniversiteyle işbirliği yapmışız; 117 projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 150 milyon dolar bir Ar-Ge fonunu üniversitelere
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aktarmış durumdayız. Bizim Ar-Ge
ve inovasyona verdiğimiz önemi
vurgulamak için ifade ediyorum. Yine
özgün bir uygulama olan ASELSAN
Akademi, kendi çalışanlarımıza yüksek
lisans ve doktorayı promote etmek
amacıyla kurulmuştur. Dünyada örneği
olmayan bir uygulama aslında. YÖK’ün,
Savunma
Sanayi
Başkanlığı’nın,
ASELSAN’ın çalışmalarıyla birlikte
kurulan bir akademi. Dört tane
üniversitenin
katılımlarıyla
kendi
kurumumuz içerisinde dersliklerimizde
alınan derslerle yapılan doktora ve
yüksek lisans tezlerinin projelere
ilişkilendirilmesiyle
desteklenmiş
bir akademik program. Burada
Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi iş
birliği var. Özgün olan bir tarafımız
üniversitelerle iş birliğimizdir.
ASELSAN olarak misyon şirketi olmamızın yanında kâr odaklı bir şirketiz de. Borsaya da açığız, borsada da
ortaklarımız kâr etmemizi arzu ediyorlar. Ama bu kârı yaparken konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi bir
ekosistemde yapmayı arzuluyoruz. Ekosistemi birlikte büyüme kültürünü ülkemize aşılamaya çalışıyoruz. Bu
kapsamda 770 KOBİ ile, 651’i KOBİ olmak üzere 770 partner ile çalışıyoruz. Yaklaşık 3.8 milyar Türk Lirası açık
siparişimiz bulunmaktadır. 2017 yılında 1.8 milyar Türk lirası kadar bir ödeme yapmış bulunmaktayız. Bu rakam
2018 yılında çok daha yüksek. Burada verdiğimiz örneklerde aslında vurgulamaya çalıştığım ikincil uygulamaları
teknolojiye nasıl uyguladığımız. Bir taraftan haberleşme ve bilgi teknolojilerinde elde ettiğimiz teknolojideki sivil
uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan mikro elektronik modül optik sistemlerindeki yeteneklerimizi
geliştirdiğimiz mikro elektronik yeteneklerini ve bunların yani UGES sivil sektör anlamındaki teknolojilerinin
izdüşümünü birer birer göreceğiz. Aynı zamanda radar ve elektronik harp alanında elde ettiğimiz teknolojilerin
de sivil uygulamaları var. Hemen hızlıca bunları büyük resimde gösterecek olursak, güç elektroniği konusundaki
yeteneklerimiz, gücü kontrol etme konusundaki yeteneklerimizde; raylı araç, elektrikli araç sistemleri, enerji ve güç
yönetim sistemleri bunların yanında sistem mühendisliğinden elde ettiğimiz yeteneklerle otomasyon sistemleri,
bunların trafikteki uygulamaları ve görüntü işleme ve mikro elektronikte, mikrodalgada, radar teknolojilerinde
elde ettiğimiz yeteneklerin uygulanacağı sağlık teknolojileri, sağlıktaki görüntüleme cihazları, tanı, teşhis cihazları;
aynı zamanda yine görüntüleme teknolojilerinden elde ettiğimiz yeteneklerin uygulandığı trafik sistemleri,
kamera sistemleri, ücret toplama sistemleri gibi örnekler. Akıllı şehirler dediğimiz zaman aslında bizim UGES’in
kuruluşunda sarf ettiğimiz anahtar kelimeler bulunabilir: Güvenlik, Ulaşım, Sağlık, Trafik ve Enerji. Bu konuları akıllı
bir şekilde dijital bir şekilde yönettiğimiz, yönlendirdiğimiz, bunların derinliğini artırıp insanların yaşam kalitesini
yükseltmek amacıyla kullandığımız vakit bazı şehirleri oluşturmuş
oluyoruz. İstanbul’da trafik sıkıştığı zaman nasıl orada hemen su, simit
satanları görüyorsunuz; trafiğin sıkıştığı noktada insanların ihtiyaçlarını
İSBAK inovasyon
görüyorlar. Aslında akıllı şehirleri biz orada yakalamışız. Yani sadece
odaklı bir kuruluştur.
teknoloji odaklı değil, insanların yaşam kalitesi artırmak aslında. Bunun
aslında teknolojik uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. İSBAK burada,
onların da burada olmaları aslında büyük bir şans. Ar-Ge odaklı,
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inovasyon odaklı bir kuruluştur. Biz de umuyoruz ki geliştirdiğimiz teknolojilerle akıllı şehirlerin altyapısını kuracak
bir sistem zinciri uygulamaya koyacağız. Kent güvenliği sistemi, akıllı şehirlerin ilk uygulaması güvenliktir. Daha
önceden MOBESE dediğimiz sistemler şimdi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi olarak karşımıza KGYS olarak çıkıyor.
KGYS de ASELSAN’ın bütün Türkiye’ye uyguladığı bir projedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Savunma Sanayi
Başkanlığımızın öncülüğünde yaptığımız bir proje. Bütün Türkiye’yi kameralarla donatıyoruz. Tabii bu kameralara
akıl da kazandırmaya çalışıyoruz. Kazandırdığımız kameralarda yüz tanıma sistemleri, çehre dediğimiz sistemler
var. Tabii bunların kimisi daha henüz prototip uygulama aşamasında, kimisi de halihazırda uygulamaya geçmiş
durumda. Şunu bilmemiz gerekiyor ki altyapı hazır. Türkiye’nin her tarafında kullanıma hazır bir şekilde akıllı
şehirlerin altyapısını oluşturmaya aday.
VEGA dediğimiz sistem aslında bir anormalite dedection, bugün yüz tanımanın ötesinde kalabalık analizi, yangın
analizi, vandalizm, şüpheli paket, eşkâl takibi, belli bir plaka takibi gibi, şüpheli araç takibi, ikiz plaka tespit sistemi
gibi sistemleri içinde barındıran bir sistem. Bu da TÜBİTAK fonlarıyla ASELSAN’ın öz kaynaklarıyla geliştirilen
bir sistem. Şu anda Emniyet Genel Müdürlüğümüzde bir alanda pilot uygulaması devam ediyor. Bunları ekinoks
kamera ailemizde yapıyoruz. ASELSAN’ın ürettiği kamera sistemi. MEGO; mikro elektronik güdüm sistemlerinde
bugüne kadar Savunma Sanayii’nde uyguladığımız kamera teknoloji; termal kameradan tutun da CCTV’ye kadar
derin bir kast geliştirdik. Şu an işte kamera sistemleri ile sivil hayata uyguluyoruz. MİDAS dediğimiz ürün dışarıda
ASELSAN standında sergilenen inovatif bir ürün olarak Fiber Optik Dağıtık Algılayıcı, ne demek, halihazırda
şehirdeki fiber optik ağı haberleşmek için uygulanıyor ama başka alanlarda da kullanılıyor. Laboratuvarda, mekanik
analizde ve diğer alanlarda da kullanılıyor; basınçla, şekil değiştirmeyle, titreşimle; akustik olarak da değişen
bir özelliği var aynı zamanda. Herhangi bir titreşim olduğu zaman, herhangi bir basınç farkı olduğu zaman biz
onu algılayabiliyoruz. Türkiye’deki fiber optik ağlardan bir sistem kuralım
dedik. Bundan titreşim algılaması yapalım. Bu nerede kullanılır? Kritik tesis
güvenliğinde kullanılır. Şu anda KAYI dediğimiz sınır güvenliğinde, Hatay’da
7 dakikanın altında
40 km hatta demonstre ettiğimiz bir uygulaması var MIDAS’ın. Herhangi bir
şarj olan otobüsler
kazı olduğunda, yasak geçiş yapıldığında insan, hayvan ayrımı yapabilen,
yakında ulaşımda
kazı ya da iş makinesi ayrımı yapabilen derin öğrenme tekniğiyle çalışan bir
kullanılmaya
sistemdir. Şu an BOTAŞ boru hatlarının güvenliği için yaptığımız bir sistem.
başlayacak.
İGDAŞ’a da bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da
da aynı şekilde bir boru hatlarının habersiz kazıdan korunabilmesi için bu
teknolojinin kullanılması maksadıyla görüşmelerimiz sona ermek üzere.
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Yankı mikrofon akustik algılayıcılarla keskin nişancı tespit sistemi var. GEKO plaka tespit sistemi ASELSAN’da
geliştirilen bu uygulama ile hem ücret toplama sistemlerinde hem de Jandarma’nın kullandığı JEMUS projesi
bütün Türkiye’de plaka tespiti için kullandığı bir sistem. Hem de Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün otoyollarda
kullandığı bir sistemdir. KGYS akıllı şehirlerin altyapısıdır. Yönetim merkezleri, il merkezleri ve ilçe merkezleri
olmak üzere verilerin depolandığı, analiz edildiği, karar verildiği kimi zaman bizim VEGA desteklenmiş kararların
verildiği sistemlerdir. Aslında potansiyelleri çok fazla; sadece boru hattı güvenliği ya da sinyalizasyon konusunda
da kullanıyoruz. İki hafta önce sizin de katıldığınız raylı taşıtlar forumunda Türkiye’nin raylı taşıt sinyalizasyonları
Global firmaları verilmiş durumda. Aslında bunun en inovatif şekilde fiber optik dağıtık akustik algılayıcı ile
demiryolu sinyalizasyonuyla çözüyorsunuz. Bana ve arkadaşlarıma başvurup detaylı bilgi alabilirsiniz. Ulaşım
sistemleri, elektrifikasyon akıllı şehirlerde zorunlu değil. Fosil yakıtlı sistem de bir şekilde haberleşme yapılabilir
ama elektrifikasyon bunun çok daha hızlı bir şekilde adapte edebileceğimiz bir elektrikli teknoloji araçlar ile.
ASELSAN’ın çok güçlü alanlarından birisi bu. Elektronik kartlardan tutun da bu kartların görev sayarlar dediğimiz
bilgisayarlara evrilmesinde, güç aktarma organlarındaki etkinliklerimizde, Cer motoru, motor kontrol üniteleri ve
bunların kontrol algoritmaları, aynı zamanda difalikasyon ve testlerinin yapılması, elektrikli platformlara çevrilmesi,
hem raylı hem deniz araçları, hem tekerlekli araçlar olarak elektrik platformlara çevrilmesi konusunda olgunluk
derecemiz, teknolojik hazırlık seviyesinde son noktalara gelmiş bulunmaktadır. Elektrikli otobüs konusunda TEMSA
ile yaptığımız bir çalışma var. TEMSA AVEM adında hızlı şarj sistemi ile donatılmış bir sistem. Aslında geçen sene
Almanya’daki ASELSAN muadili bir firma, Almanya Cumhurbaşkanı ile birlikte hızlı şarjın lansmanını yapmışlardı.
Ben ASELSAN’a gelmeden bir önceki sene geliştirilmişti. Bu yedi dakikanın altında şarj olan bir otobüs. İstanbul
Belediyesi’nden sözü aldık. Kadıköy-Kartal hattında kullanmak üzere. İzmit’te Kocaeli Belediyesi Sayın Başkanımız
da uygulama sözü verdi. Üç otobüs veriyoruz. Yine kritik tesislerimizde milli teknoloji olarak % 100 milli olarak
bu elektrikli otobüsümüzün kullanılması konusunda istekler var. Elektrikli otobüs yapan sadece biz değiliz. Ama
bunun asıl kritik tarafı yönetim sistemleri, motor kontrol sistemi, araç yönetim sistemi gibi… Bunları % 100 yerli
yapan şirketlerden biriyiz.
ASELSAN’ın burada olgunluk noktası ticarileşmesi aşamasındadır. Bunların örneği olarak İpekböceği Tramvayı
Çekiş Sistemi de Bursa’da şu an testleri tamamlanmış olan Durmazlarla birlikte yaptığımızı verebiliriz. Ankara
Metro Modernizasyonunda ise yaptığımız daha önce Bombardier’den alınan teknolojik ömrünü tamamlayan
fakat araç olarak hala sağlam olan sistemin modernizasyonunu, kendi Cer sistemlerimizle, kendi motor ve dişli
kutumuzla ve kendi yedek güç ünitemizle bunların kontrol ve yönetim sistemiyle bunların modernizasyonunu
yaptık. Akıllı şehirlerin bir tarafı da güvenlik dedik, ulaşım dedik. Sağlık diğer tarafı.
Sağlık sisteminde de ASELSAN’ın güçlü kastları var. Görüntüyü işleme teknolojilerinden tutun da görüntü işleme
algoritmaları, yüksek gerilim konusundaki uzmanlığı, mikro elektrik konusundaki akademik yoğunluğu vs... Mikro
elektrik yoğunluğu sağlıkta SİP programı var, o program için hazırlanan görüntüleme cihazların yerleştirilmesi
konusunda. Yabancı girişimcilere REHİS’i gösterdiğimiz vakit bu kadar odaklanmış bir mühendisliği hiçbir
yerde görmediklerini söylediler. Geliştirdiğimiz teknolojilere de hayran kalıyorlar. Bu teknolojilerle biz Savunma
Sanayiye bir kaldıraç olurken yine sivil sektöre de kaldıraç olmak istiyoruz. Trafik sistemleri tekrardan akıllı
şehirlerin bir altyapısı. Otoyollara ücret ödemek hoşunuza gitmiyor ama otoyollardaki ücretlendirme sistemlerinin
% 99’u ASELSAN teknolojileriyle donatıldı: OGS ve HGS. HGS’nin backbone’nu ASELSAN yapıyor. OGS Trafik
sistemlerinde son uygulamalar serbest geçiş sistemi ile İstanbul’daki trafik sorunu bayağı azaltan sistemlerdir.
Avrasya Tüneli’ndeki ücret toplama sistemi, Gebze Orhangazi Otoyolu üzerindeki toplama sistemi, Kuzey
Marmara Otoyolu Ücret toplama sistemi, Makedonya’da bir otoyoluna kurduk bu sistemi. Enerji, akıllı şehirlerin
ana iskeletinden biridir. Akıllı şebeke sistemleridir. ASELSAN’ın yıllardır çalışmasını yaptığı bir konu. Gelişmiş uç
birimi, depar dediğimiz güç ölçüm cihazı, PQD Elektriksel güç ve güç kalitesi çözümleyici aynı zamanda mini
PQD TEDAŞ’la yaptığımız bir proje. Bu akıllı şebeke SCADA dediğimiz yerli SCADA’nın backbonunu oluşturuyor,
altyapısını oluşturuyor. İnşallah görev verildiği zaman, Türkiye’nin enerji yönetim sistemini de akıllı bir şekilde
yerlileştirmeye adayız. Çok teşekkür ediyorum.
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YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Tabii ASELSAN’ı saatlerce dinleyebiliriz; çünkü Türkiye’nin gerçekten yerli ve
milli teknolojik faaliyetlerinin öncü şirketi. Hem çalışmalarından dolayı hem bu ülkeye kattıkları değerden dolayı
teşekkür ediyorum. ASELSAN, gördüğümüz kadarıyla ulaşım ve güvenlik konusunda Türkiye’nin alternatifsiz olan
ve ihtiyaçları karşılayacak bir şirketidir. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Şimdi Huawei direktörü Bay Wu bir
sunum yapacak. Buyurun.
WU LIANQING (Panelist): Huawei’nin yeni vizyon ve misyonundan bahsetmiştim. Biz sadece internet erişimi
için değil, ayrıca akıllı dünya için de çalışıyoruz. Akıllı şehir, bildiğiniz gibi çok ama çok geniş bir konsept. Bunu
nasıl uygulamaya başlayacağız? Huawei bize nasıl destek oluyor? Huawei’nin 180.000 çalışanının 80.000’i Ar-Ge
alanında mesai harcıyor. Fortune Global 500 listesinde 72. sırada bulunuyoruz. Interbrand’in ilk 100 listesinde 68.
sıradayız. En önemli nokta ise, biz çalışmalarımızı dünyanın 170 ülkesinde sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletlere kayıtlı
güncel ülke sayısı 193. Yani Huawei Türkiye’de akıllı şehir programını uygulamaya aldığında tüm örnek uygulamaların
gücünü avantaja çevirebilecek kapasitede. Peki akıllı şehirleri nasıl hayata geçireceğiz? Aslında Huawei 10 yıl önce
bir strateji beyan etti. Biz tüm verilerin, bilgilerin ve sunumların dağıtımı, iletimi, işlenmesi ve sonra depolanmasına
odaklanıyoruz. Huawei, iş gruplarını geleceği desteklemek için üçe ayırdı. Birinci bölüm olan tüketici bölümünde
siz veri ürettiğinizde bu verilere odaklanılacak. İkinci olarak bilgi iletişim teknolojisi bölümü var. Bu alanda lider
konumdayız. Üçüncü kısım ise şirketlere yönelik. Veri merkezleri, bulut hizmeti, hatta nesnelerin interneti ve hatta
büyük veri analizi sayesinde gelecek için uçtan uca çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Tabii ki bu üç iş grubunun
tamamı bulut üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi neden Huawei’nin gelecekte akıllı şehir programını sürekli
destekleyeceğini görelim. Fiili halini görmek için bir 10 yıl bekleyeceğiniz fikirleri geliştirebiliyoruz. Tabii ki bunlar
bir yılda ve bir gecede inşa edilmiyor. Huawei’nin ürün çözümlere yaptığı yatırımlar buzdağının sadece görünen
yüzünü oluşturuyor. Buzdağının görünmeyen yüzünde çok büyük yatırımlar var. Bunlar arasında temel araştırmalar,
mühendislik çalışmaları vb. sayılabilir. Bilkent Üniversitesi’nde Dr. Erdal Arıkan’a 5G üzerine çalışmaları ve tüm
insanlığın yararına olan katkılarından dolayı bir ödül takdim ettik. Kendisi şu anda 5G için bir standart haline gelen
Polar Codu icat etti. Bu da Huawei’nin Ar-Ge çalışmalarına neden bu kadar yatırım yaptığının bir göstergesi. Şirket
olarak yıllık gelirimizin %12-%15’ini Ar-Ge yatırımlarında kullanıyoruz. Ar-Ge tüm teknolojiyi ileri götüren güçlü
bir motor görevi görüyor. Geçen sene Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge yatırımları sıralamasında dünya çapında ilk
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6’ya girmeyi başardık. Geçtiğimiz 30 yılda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çok başarılı olduk. Peki ya bugün?
Şimdiyse akıllı şehir programımızı oluşturuyoruz. Kurumsal alanda dünya çapında 120 akıllı şehir projesi ve 200’ün
üzerinde güvenli şehir projesi geliştirdik. Huawei ayrıca farklı sanayi dallarında birçok proje gerçekleştirdi. Diğer
birçok önemli noktaysa akıllı şehir programı ve bizim zeki mobil cihazımız. Gelecekte insanlar akıllı şehir dünyasının
tamamına dokunamayacaklar. Biz inanıyoruz ki mobil yapay zekâ teknolojileri hedefimize ulaşmamız açısından
büyük bir önem taşıyor. Belki elimdeki cihazın işlem kapasitesinin farkında değilsiniz. Gözünüzde canlanması için
söylüyorum: Bu cihaz dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarınızdan, sunucunuzdan hatta veri merkezinizden 12 kat
daha fazla bilgi işlem kapasitesine sahip. Bu bilgi işleme kapasitesinin kullanımı bizim yatırım yapacağımız bir
başka alan olacak. Tüketici elektroniği tarafında dünya çapında akıllı telefon teslimat adetlerinde 2. sıradayız.
Sadece 8 yıl içinde 2. sıraya geldik. Geçen yıl 153 milyon adet akıllı telefon teslimatı yaptık. Geçen yıl Türkiye’de
pazar payımız sadece %3 idi. Ancak geçtiğimiz aylarda bu rakam %20’ye ulaştı. Akıllı şehir programının kurulumunu
yapma konusunda birçok avantajımız var.
Mobil cihazdan fiziksel altyapıya, bulut teknolojisine kadar tüm alanlarda hazırız. Gelecekte akıllı telefonlarımız bizi
anlayabilecek. Fotoğraflarımızı, videolarımızı ve hatta hareketlerimizi tanıyabilecek. Böylece amacımıza ulaşmamız
daha da kolay hale gelecek. İnsanlık olarak bugüne kadar üç sanayi devrimi yaşadık. İlki buhar motoruydu, üretim
alanında bize güç sağladı. İkincisi elektrikti, bu sayede devasa ürünler üretebildik. Üçüncüsü ise bilgi teknolojileri
oldu, bu sayede üretimi otomatik hale getirdik. 4 numara nedir? Dördüncüsü akıllı teknolojiler olacak. 3 yıldır
biz mobil telefonumuzu “akıllı” olarak adlandırmıyoruz. Biz ürünümüze yapay zekâdan hareketle zeki telefon
diyoruz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti hatta algılamayı (sensörlerle) da bir araya getirerek oluşturduğumuz
yeni teknolojiyi insanların hizmetine sunuyoruz. Bu teknoloji bizim hayatımızı değiştirecek. Böylece artık zeki bir
dünyaya giriş yapıyoruz, etrafımızdaki her şeyin çeşitli algıları olacak. Bunu sensörler sağlayacak. Bu sensörler
engelli insanlara bile yardımcı olacak, her şey birbiriyle bağlantı halinde olacak. Her şey zeki olacak. Tabi tüm
bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı buna temel teşkil edecek. Geleceği anlatabilmemiz için size birkaç video
göstermek istiyorum. Huawei olarak hedeflerimize ulaşmak ve geleceği inşa etmek için çalışmalara başladık.
Şimdiden platform ve ekosistem stratejimizi hayata geçirmek için adımlar atıyoruz. Huawei olarak biz açık, esnek
ve güvenli bir platform oluşturarak tüm şirketlerin büyümesini destekliyoruz. Örneğin, IVDB binlerce uygulamaya
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sahip, biz onlara veri merkezi ve bulut hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca nesnelerin interneti ve büyük veri platformu ile
de sürekli değişen bu verileri birleştiriyor, devletin operasyonel etkinliğini artırmasına destek oluyoruz. Söz konusu
ekosistem sayesinde bir akıllı şehir projesini tamamlayabilecek noktadayız. Amacımız çok sağlıklı bir ekosistem
kurmak. Ülkenizde 5 yıldır yaşıyorum. Bu süre zarfında üniversitelerin akademik kadrolarıyla birçok konuyu
konuştum ve bilgi alışverişinde bulundum. Farklı üniversitelerin ortaya koydukları yeniliklerin gücünü avantaja
çevirmek için iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle el ele vermeliyiz ve ürünümüzü daha uygun bir seviyeye
getirmeliyiz. Bir araya gelmeli ve yurtdışına açılmalıyız. Platform ve ekosistem şu anda asıl odaklandığımız konular.
Peki bunları nasıl hayata geçireceğiz? Huawei olarak dünyanın farklı ülkelerinde 16 adet açık laboratuvarımız
mevcut. Gelecek sene bunlara dört tane daha ekleyeceğiz. Her açık laboratuvarın farklı işlevleri olacak. Burada
şu şekilde sınıflandırabiliriz: Endüstri çözümleri merkezi, ortak kalkınma merkezi, doğrulama merkezi ve deneyim
merkezi. Bu merkezler bulundukları ülkelerin konum ve özelliklerine göre farklı görevlere sahip. Çin’de güvenli şehir
projeleri ve finansal projeler için çalışmalar yapılırken, Ortadoğu’da petrol ve doğalgaz üzerine çalışmalar yapılıyor.
İstanbul’da biz temel olarak akıllı şehir, güvenli şehir ve akıllı kampüs uygulamaları üzerine mesai harcıyoruz. Bu
açık laboratuvarlar bulundukları şehirlerdeki Ar-Ge merkezleri tarafından işletiliyor. Bizim Ar-Ge merkezimizde
450 Türk mühendis çalışmakta. Ayrıca dünya çapında geçerliliği olan sertifikasyonlara sahibiz. Tüm dünyada
buna sahip sadece 3 şirket mevcut. Ar-Ge merkezimiz gelecekte akıllı şehir çözümlerini hayata geçirmek için
yeterli yetkinliğe sahip. Yaptıklarımız bu şekilde ve dünyaya açılmak için hepinizle el ele vermek istiyoruz. Birazdan
göreceğiniz videolar tamamen gerçek, bunları Ankara’da uygulayacağız. Ankara şehir yönetiminin şehri daha
güvenli ve akıllı hale getirmesine yardımcı olacağız. Akıllı şehir çözümleri konusunda yavaş da olsa gelişime katkı
sunabileceğimize inanıyoruz. Çin’de yaşanan bir olaydan size bahsetmek istiyorum. 3 yaşındaki bir çocuk Shenzen
Şehrinden kaçırılıyor ve 10 bin km uzaklıktaki bir şehre götürülüyor. Suçluların yakalanıp çocuğun kurtarılması
sadece 14 saat sürüyor. Çocuk hiç konuşamıyor. Bu program Ankara’da kullanılacak. Bizim akıllı şehir ve güvenli
şehir çözümlerimizi daha da geliştireceğinize eminim. İstanbul Ar-Ge merkezimizde çalışan mühendislerin % 98’i
Türk mühendisleri. Yani bahsettiğimiz çözümler esas olarak Türk malı. Teşekkürler.
YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Bay Wu’ya teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi İstanbul’u, İstanbul’da akıllı şehri
konuşacağız. Buradaki konuşmacımız Sayın Dr. Fatih Gündoğan, İSBAK Genel Müdür Yardımcısı. Akıllı şehir
uygulamaları olarak İstanbul örnek uygulamasını bizlere sunacaklar. Bildiğiniz gibi İBB gerçekten belediyecilik
ve şehircilik üzerinde ciddi bir söz sahibi. Bu belediyemizin en ciddi Ar-Ge çalışmaları yapan şirketi İSBAK. Akıllı
karttan tutun, buna benzer birçok ulusal teknolojik çalışmalara katkı sağlayan ciddi çalışmaları var. Bunları daha
yakından, daha detaylı bilgilenmek için ben Fatih Bey’i kürsüye davet etmeden önce kendisini tanıtmak istiyorum.
İTÜ inşaat mühendisliği eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Trafik Mühendisliği ve Ulaşım
Planlaması bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılında “Afet Durumunda Trafik Yönetim” başlıklı teziyle
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006-2008 yılları arasında İSBAK’ta ulaşım uzmanı olarak görev aldı. 2008 yılı
sonunda doktora eğitimi almak üzere Avusturya’ya gitti. 2012 yılında Graz Teknik Üniversitesi’nde ulaşım planlaması
ve trafik yönetimi konusunda doktora eğitimini gelişmekte olan büyük şehirler için sinyal kontrol yönetimi başlıklı
teziyle tamamladı. 2013 yılı Nisan ayında ulaşım planlama ve etüt şefi olarak görevlendirildi. Haziran 2013 Ekim
2015 yılları arasında Etüt ve Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü. Halen İSBAK şirketinde teknik işlerden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Fatih Bey’i kürsüye davet ediyoruz.
DR. FATİH GÜNDOĞAN (Panelist): Başkanım teşekkür ediyorum. Teknolojik tarafından değil de daha ziyade
Aziz İstanbul tarafından anlatmak istiyorum. Çünkü adına şiirler yazılan bir İstanbul’da yaşıyoruz ve amacımız
da o İstanbul’u biraz daha yaşanılabilir yapmak. Bu sunumun başlığını Akıllı Şehir İstanbul koyarken aslında bir
taraftan heyecanlandım; çünkü buna inanıyoruz, daha da iyi olacağını da inanıyoruz. Diğer taraftan ama bizim
bu projeyi yaparken, Akıllı Şehir İstanbul projesinden bahsedeceğim. O projeyi yaparken bir danışmanımız vardı:
İspanyol bir danışmanımız. Bize şunu söyledi, şimdi bazı şehirler isimler koyuyorlar her an her yerde olan şehir
diyor Kore’nin Seul kenti ve başka şehirler dijital şehir diyor, akıllı şehir diyor, farklı isimlendirmeler var. Biz de
isim arıyoruz acaba ne desek diye? İspanyol danışmanımız dedi ki: Siz İstanbul’da yaşıyorsunuz ve adına şiirler
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yazılan bir şehir, siz İstanbul’sunuz zaten başka bir şey aramanıza gerek
yok. İstanbul’la ilgili neler yaptık biz, ondan bahsedeceğim. Çok kısa bir
şekilde, aslında Başkanımız bahsetti. İSBAK 1986 yılında kuruldu ama
2030 yılı itibariyle
1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye
Dünya’nın yaşam
Başkanı olduğu dönemde trafik sinyalizasyon sisteminin yerlileştirilmesi
kalitesine en çok
ile birlikte aslında Ar-Ge çalışmalarını ve ulaşım çalışmaları girmiş oldu.
katkı sunan Akıllı
O günden bugüne İstanbul’da, günahıyla sevabıyla gördüğünüz birçok
Şehri olacağız.
teknolojik ürün İSBAK tarafından geliştirilmiş, uygulanmış, paydaşları ile
beraber. Elbette uygulanmış ve bakım onarımı vesairesi her şey İSBAK
tarafından yapılıyor. Trafik mühendisliği çalışmaları gerçekleştiriyor,
onunla birlikte ulaşım planlaması çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım
planlama çalışmalarındaki tecrübemizi akıllı şehirciliğe yöneltmeye çalışıyoruz. Trafik Kontrol Sistemiyle trafik
kontrol sinyallerini daha iyi yönetmeyi hedefliyoruz. Elektrik denetleme sistemleri henüz meclisten ceza yasaları
çıkmadan Ar-Ge çalışmalarını tamamlamıştık.
Büro yönetim sistemler ve en son artık İSBAK standımızda gördüğünüz metro istasyonlarında daha çeşitli yerlerde
kurmaya başladığımız, aslında okullar için özellikle ilk etapta uygulamak istediğimiz, Geri Dönüşüm Otomatı. Pet
şişelerin otomatının da geliştirilmesi ve uygulanması İSBAK tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kısa girişten sonra
aslında akıllı şehri nasıl anlıyoruz? Akıllı şehirden ne anlıyoruz? Akıllı şehirden ne anlamalıyız? Başkanım ve Yıldırım
Bey ifade ettiler aslında. Aynı pencereden bakıyoruz. Bu güzel bir şey. Akıllı şehrin sadece teknoloji olmadığını,
ama çağımızın bir enstrüman olarak teknolojisiz de bu işi yapamayacağımız konusunda hemfikiriz. O yüzden yine
başkanım girişte söyledi. Aristo’lara kadar Eflatunlara kadar gidiyor şehir tanımı. Akıllı şehri tanımlarken aslında
siyaset, insan, kültür ve cazibe merkezi olarak bir şehri tanımlıyoruz. Belki o zaman teknoloji yoktu ama ekonomi
vardı bu işin içerisinde. Daha sonra ulaşım haberleşme gibi teknoloji yavaş yavaş belki mekanik sistemler bu işin
içerisine girmeye başladı. Hala akıllı şehir tanımı yok. En son artık büyük veri yönetişimi, açık veri inovasyonu filan
dediğimiz zaman işte o salt akıllı şehircilik dediğimiz tarafa gelmiş oluyoruz. Bu biraz yanlış bir tanım oluyor. Akıllı
şehircilik bir bütündür.
Akıllı ulaşım sistemlerinde belki biraz daha kolaydır. Çünkü akıllı ulaşım sistemleri diye bir sistemden bahsediyorsunuz.
Bunu çok kısa bir şekilde Almanların tarif ettiği gibi ulaşım telematiği olarak anlamlandırabilirsiniz yani haberleşme
teknolojilerin ulaşım sistemlerinde kullanılması diyebilirsiniz. Ama akıllı şehircilik böyle bir şey değil. O yüzden de
farklı farklı isimlendirmeler, farklı farklı tanımlar var akıllı şehir ile ilgili. Yine Kaliforniya’dan Profesör Seyfurrahman,
akıllı şehirciliği, akıllı binaların bütünü olarak tarif ediyor. Teknolojik anlamda bakıyorsanız doğru bir yaklaşımdır.
Akıllı binaların her tarafa yerleştirdiniz akıllı kampüsler meydana getirdiniz. Akıllı kampüslerden de akıllı şebekeler
ile birlikte bir akıllı şehir meydana getirdiniz. Bu da bir tanımdır. Bu da doğru bir yaklaşım olabilir. Ama biz bir
şehirden, bir kadim şehirden bahsediyorsak akıllı şehri sadece teknolojilerin bütünü olarak görmemiz gerekiyor.
Bu nedenle yine uluslararası dokümanların baktığı şekilde akıllı şehirleri incelerken nispeten biraz kolaylaştıralım,
diyerek akıllı şehir 8 farklı odak alanına ayırarak inceledik. Paydaşlarımız bu odak alanlarında çalışıyorlar.
Akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı yaşam gibi odak alanlarına ayrıldık. Hatta uluslararası dokümanlardan
biraz daha farklılaştık. İSO’nun dokümanlarında akıllı şehircilik, çevre ve enerji aynı başlık altında incelenir. Biz
ileride çevrenin enerjiden ayrılacağını düşündüğümüz için bu ikisini ayrı başlıklar altında inceledik. İbrahim Bey de
bahsetti. Güvenli bir şehir olmazsanız akıllı bir şey zaten olamazsınız düşüncesinden yola çıkarak da akıllı güvenliği
ayrıca bir başlık olarak inceleme kararı aldık. Bununla ilgili paydaşlarımızı oluşturduk ve İstanbul akıllı şehir projesine
başlamış olduk. Önce bir tanım geliştirdik. Çünkü literatüre baktığınız zaman çok farklı tanımlar var akıllı şehirle ilgili.
Yine teknolojiye kayan tanımlar var ama teknolojiye kaymasın istedik. Bizim aslında istediğimiz bir şey var: Daha
yaşanabilir bir şehirden bahsediyoruz. Genel olarak baktığınızda da belki yine Eflatunlara kadar gidecek ideal bir
şehir yönetiminden bahsediyoruz. O yüzden yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli
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kullanmaktan bahsediyoruz. Elbette teknolojik imkanlardan, verilerden en iyi
şekilde yararlanmak, paydaşlarla birlikte çalışmayı da kapsıyor. İstanbul’daki
yapılan son çalışmada paydaşlarla daha sıkı bir şekilde çalıştık ve akıllı şehir
Ulaşım planlama
projesine başlarken de oluşturduğumuz paydaşları, mevcut durum analizinde
çalışmalarındaki
oluşturduğumuz paydaşları, strateji geliştirmeye kadar da birlikte çalışma
tecrübemizi
gayreti içerisinde olduk. Nihayetinde sürdürülebilir, yani bizden sonraki
akıllı şehirciliğe
nesillere bırakacağımız bir şehirden bahsediyoruz, akıllı şehir derken. Peki nasıl
yöneltmeye
olacak? Organizasyon yapımızın değişmesi gerektiğine inandık. Belki ileride
çalışıyoruz.
köklü bir organizasyon yapısı değişmesi gerekiyor. Ama ilk etapta İstanbul
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehirler Müdürlüğü’nü kurduk. Böyle
bir projenin Akıllı Şehirler Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektiğini
düşündük. İSBAK’ın bir paydaş olarak, bir Akıllı Şehirler Müdürlüğü kurması
gerekiyordu: Tecrübeli arkadaşlardan oluşturduğumuz bir Akıllı Şehirler Ekibi. İstanbul’un akıllı şehir projesini
yürütmesi gerektiğine inandık ve böyle bir bu şekilde çalışmaya başladık. Daha sonra akıllı şehir nedir, sorusunun
cevabını arayalım dedik. Başka şehirler ne yapıyor? Başka ülkelerde akıllı şehir çalışmaları nasıl gidiyor? Araştırdık,
bu soruların cevabını aradık. İstanbul’da ne durumdayız? Gelişmiş şehirler, defacto olarak akıllı şehirlerden
başlayan şehirler, Avrupa’nın gelişmiş şehirleri, Amerika’nın gelişmiş şehirleri bizim kadar mevcut durum analizine
girmediler. “Nerede olmak istiyoruz?” sorusunu sorduk. Yani bir strateji belirlememiz gerekir, yol haritası vermemiz
gerekiyor. Ondan önce de misyon ve vizyonumuzu yenilememiz gerekiyordu. Bu çalışmayı gerçekleştirdik.
Yine bizim gibi ülkeler, bizim gibi şehirler için önemli olan “Bilgi teknolojileri altyapımız nasıl olması gerekir?
Standartlarımızı nereye koymamız gerekir?” sorusunun sorduk ve bu soruların cevabını da yaklaşık 2 yıllık bir
projenin sonunda bulduğumuza inanıyoruz. Öncelikle iyi uygulama örneklerini inceledik. Bunun için 9 artı bir
şehir seçtik. Bir şehir de Hindistan’ın Gift Buhara’da kurulmuş olan yeni bir finans ve teknoloji şehriydi, onu
seçtim. Çünkü İstanbul’da kurulması muhtemel yeni şehirler için yeni bir şehir nasıl kurulur, önce onu incelemek
istedik. Geri kalan 9 şehri de gelişmekte olan, gelişmiş olan ülkelerin şehirlerinden örnek alabileceğim şehirleri
seçtik. Yine bu kapsamda İstanbul’u bu şehirlerden mukayeseli yapmış olduk. Elbette gelişmiş şehri mukayese
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ettiğimiz için bazı noktalarda eksiklerimizi gördük. Bununla beraber de gelişme alanlarını da görmüş olduk bu
çalışma kapsamında. Mevcut durum analizinde dediğim gibi çok detaylı paydaşlar oldu. Hem İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kurumlarından, hem iştiraklerinden, ilçe belediyelerden, Ankara’nın, İstanbul’daki temsilciliklerinden
paydaşlarla, nihayetinde İstanbul’un mevcut durumunu en iyi şekilde tespit etmeye çalıştık ama burada kalmadık.
Bunu da beraber paydaşlarımıza strateji geliştirme tarafından da birlikte yürütmek istedik. İstanbul akıllı şehir
endeksi ile ilgili yeni fazımızın çalışması devam ediyor. Mevcut durumda ilk fazımızda da İstanbul’un bir durumunu
belirlemiş olduğu İstanbul’un hangi aşamada ne durumda oluğunu görmüş olduk.
Bunu hem nicel hem de nitel olarak gerçekleştirdik. Birisinde olgunluk analizi gerçekleştirdik, diğerinde akıllı
şehir endeksi verilerine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Diğerini de yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirmiş olduk.
Strateji yol haritasıyla ilgili detaylı hem yüz yüze görüşmeler hem de paydaşlarla yaptığımız çalışmalar en sonunda
İstanbul’un seçkin, bu konuda çalışan akademisyenler, yazarları ile bir araya geldiğimiz çalışmalarla beraber bir
akıllı şehir vizyon strateji yol haritası çalışmasını tamamlamış olduk.
Teknik ve mimari: kim, hangi kurum, hangi kuruma, hangi veriyi, hangi standartlarda vermesi gerekir? Bunun
standartlarını oluşturduk. Bununla beraber belli başlı temel servislerle ilgili, yani ulaşım platformu gibi enerji
platformu gibi temel servislerle ilgili de teknik dokümanları detayları ile birlikte hazırlamış olduk. Bu da bizim
teknoloji mimarımızdı. En son geldiğimiz noktada, mesela İstanbul bir örnektir, bunun için bir yerden bir yere
taşınmak istediğiniz de bunun taşımanın daha kolay gerçekleştirebilmesi için bir platform sadece bu değil tabii
başka işlevleri de olacak bu şekilde platformları da burada tanımlamış olduk.
Sistemlerin, servislerin hem teknoloji altyapısının tanımlandığı bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Bir yol haritası
çıkarmamız gerekiyor öncelikle dememiz gerekiyor ve paydaşlarla hem teknoloji paydaşlarıyla hem de sivil toplum
toplum kuruluşlarıyla tartışarak İstanbul için yakın, orta ve uzun vadede ortaya koyabileceğiniz projeleri tartışmış
olduk. Nihayetinde bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritası da şöyle: Ekonomik başlığında iki, çevre başlığında yine
iki stratejik amacımız; enerji alanında iki amacımız, yönetişim alanında iki amacımız, insanda yine iki amacımız,
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mobilitede üç amacımız olmak üzere yaşamda, güvenlikte amaçlarınızı belirledik. Nihayetinde İstanbul için bir
manifesto ortaya koyduk. Yani İstanbul’u biz nasıl görüyoruz, misyonumuz, vizyonumuz İstanbul’da nedir? Nereye
varmak istiyoruz? Nasıl bir İstanbul hedefliyoruz, hayal ediyoruz? Bununla ilgili çalışmaları tamamlamış olduk.
Umuyorum ki, bundan sonra bu amaçlar altında ortaya koymuş olduğumuz projelerin hayata geçmesi ile birlikte
gelecek sene böyle bir oturum gerçekleştirdiğimizde daha yaşanabilir bir İstanbul’da olacağımızı ümit ediyor ve
bu yolda çalıştığımızı söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.
YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Fatih Bey’e teşekkür ediyorum. Panelimizin sonuna geldik. Salondan sorular
varsa onları alıp bir sonraki programın vaktinden çalmamak için noktalamak istiyorum.
KATILIMCI SORUSU: Öncelikle sizlerle aynı ortamı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim.
Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli yazılıma verdiği önemi biliyoruz ama İBB’de maalesef yabancı yazılımlar
kullanılıyor. Bunun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler yapmalıyız? Sorum Fatih Bey’e.
DR. FATİH GÜNDOĞAN (Panelist): En çok gelen şikâyet her şeyi kendiniz yapıyorsunuz oluyor. ASELSAN da
burada, beraber yaptığımız çalışmalar da var. En son bilgi sinyalizasyon sistemi ASELSAN ile gerçekleştiriyoruz.
Belki çok büyük yazılımlar için farklı kaynaklar oluşturulması gerekebilir. Ama genel olarak gelişmiş ülkelerde
gördüğümüz hangi yazılımlar varsa imkânlarımız elverdiği sürece biz bunların yerlisini yazıyoruz. iTaksi bunların
bir örneğidir.
KATILIMCI SORUSU: Dursun ve Fatih Bey’e şöyle bir sorum var: Harita mühendisiyim, İGDAŞ’ta Coğrafi Bilgi
Sistemleri üzerinde 22 yıldır görev yapıyorum. Mesleğimizin sorunlarını, daha doğrusu akıllı şehirden önce, birlikte
veri paylaşımının sahiplendirilmesi ve tam zamanlı veri üretimi ile başlayan akabinde de simülasyonlarda ileride
ne yapmak istiyorsak onları daha önceden kestirip amaçlara uygun olarak kullandığımız bir sistem tasarlıyoruz.
Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Ama ne İstanbul özelinde ne de Türkiye genelinde bunu başarmış değiliz. Çalışmalar,
planlar yapılıyor ama henüz kurumların üreteceği bu verilerin tam zamanlı üretilmesi gerekli. Hala bugün coğrafi
bilgi sistemleri tabanlı mekânsal adres verilerimiz yok. Bunun bilincindeyiz. Mekânsal adresin üretilmediği bir şehri
nasıl yöneteceğiz? İstanbul özelinde soruyorum, İstanbul yapamazsa Türkiye bunu nasıl yapacak? Bütünleşik süreç
fazlı yönetimi nasıl yapacağız? Yani sinyalizasyon, ışık, altyapı, üstyapı, imar gibi bir sürü teferruatlı konularımız
var, devasa bir yapımız var. Binlerce çalışanımız, mimar, mühendisimiz var. Fakat bu işleri yaparken ihtiyacımız
olan bilgileri veya etkileşimli olarak yaptığımız olarak herhangi bir yere bina yaptığımızda elektriğe, sinyalizasyona,
çevre kirliliğine olan katkısını nasıl yöneteceğiz? Bunun için iş birliği yapmamız lazım. Bir platform olması lazım.
Bunları nasıl sağlayacağız?
DR. FATİH GÜNDOĞAN (Panelist): İstanbul özelinde önce kendi fikrimi söyleyeyim. Açık veri öncelikle karşı
kapıdaki arkadaşınıza veri paylaşmakla başlıyor. Her ne kadar sistem kurarsanız önce karşı kapıdaki arkadaşla veriyi
paylaşmak, daha sonra çalışan şirketlerle bu veriyi paylaşmak, hesaplarla bu veriyi paylaşmak, sonra topluma bu
veriyi açmak üzere örnek aldığımız ülkeler ve şehirler var. İBB’de bu ay içerisinde bir ihale gerçekleştiriyor: “Açık
Veri ve Vatandaş 360” adı altında bir ihale. Bu ihale kapsamında açık veri ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiş olacak.
Benim kanaatim bu bir kültür meselesidir. Biraz önce söylediğim, beraber çalışma entegrasyon meselesi de bir
kültür meselesidir. Akıllı şehrin zamanla bu paydaşlarınızla beraber bir stratejiler üzerine çalışıyor olmanız, ulaşım
örneğinde Metro İstanbul bir paydaşımız, İETT bir paydaşımız, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’un bir paydaşı olarak
bu işin içerisinde bunlarla beraber çalışma kültürünün oluşup İstanbul için projeleri ancak bu şekilde oturtabiliriz
ama içeriye dönük olarak söylüyorum, bu bir kültür meselesidir.
DURSUN YILDIRIM BAYAR (Panelist): Bunu gündeme getirmeniz de çok faydalı oldu, ben konuşmamda çok fazla
değinmedim. Coğrafi veri altyapısı oldukça önemli. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Coğrafya Bilgi Sistemler
Genel Müdürlüğü olarak, akıllı şehirlerin coğrafya veri altyapı üzerine inşa edilmesinin zorunlu hale geldiğinin
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farkındayız. Bugün coğrafi veri dediğimiz zaman, tüm verileri ilişkilendirdiğimiz zaman % 90’ları ilgilendirdiğini
görüyoruz. Bu nedenle coğrafya veri altyapısı olmazsa olmaz. Bu verinin paylaşımı konusunda elbette haklısınız.
Bunu coğrafi veri altyapısı üzerinden de yaptığımız çalışmalarla aynı zamanda sağlamaya çalışıyoruz. 2004’lerde
Eylem 36’yı görüyoruz. Ülkemizde coğrafi verinin paylaşılmasını sağlamak için yazılmış eylemler. 2007’de Eylem
75’i görüyoruz. 2011’de Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulması
ve verinin paylaşılması için Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasını tesis etmekle görevli bir Genel
Müdürlük. 2018 yılında hala bunları konuşuyoruz ki dünyanın en zor işlerinden biri bu; Türkiye’de de böyle yabancı
ülkelere baktığımızda da onlar da genel olarak bu sorunların yaşandığını görüyoruz.
Avrupa coğrafi veri altyapısına baktığımızda inspire diye bir direktif var: Mekânsal verinin paylaşılması ile ilgili bir
direktif ve regülasyon sağlıyorlar. Ama tamamen sağlayabildiler mi? Hala onlar da bu konuyla ilgili uğraşıyorlar.
2019 yılında bir zorunluluk vardı. Birinci fazını tamamlamak istiyorlardı ama ne kadarı tamamlandı, tartışılır. Bu
konuda güncel olarak, akıllı şehir stratejisi ile birlikte koordinasyon içerisinde çalıştığımız coğrafi strateji projesini
yürütüyoruz. Veri paylaşımı ile ilişkin hususlar elbette burada da çalışılıyor. TUCBS ile ilgili standartların tekrar revize
edilmesi gündemde. TUCBS 2 adında bir projemiz ile şu anda çalışma grupları toplanmış durumda. Ankara’da bu
hafta çalışma grupları standartların hangi şekilde ele alınması gerektiğini çalışıyorlar. İl daire başkanlığımız, Coğrafi
İdaresi Başkanlığı bu konuyla doğrudan ilgili. Yine aynı şekilde TUCBS entegrasyon adı altında bir projemiz var.
Tek tek yerel yönetimlerde dolaşılarak burada kapasite artışı sağlanmaya çalışılıyor. Veriyi biz web servisi
aracılığıyla, biz nasıl paylaşabiliriz? Nasıl alabiliriz? Kimi zaman bir belediyeye gittiğimizde tüm belediyelerimiz
elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi değil, teknik kapasite anlamında bir yemek servisini ve web harita
servisini nasıl sağlayacağını bilmeyen bir teknik personele sahip. Yani bu da çok doğal olarak karşılanabilir.
Diğer yandan da işin yasal mevzuat tarafı var. Kanun tasarısı çalışması var. Akıllı şehir stratejisinde de açık veri
ile ilgili elbette ilgileniyoruz; bununla ilgili politikaları geliştiriyoruz. Eylemler olacak ama belki stratejinin en zor
taraflarından birisi de bu kültürü benimsetmek, veriyi paylaşmak, birlikte çalışabilirliği sağlamaktır.
KATILIMCI SORUSU: Sunumunuzda karayolu ve demiryolu ulaşımıyla ilgili çözüm ürettiğinizi gördüm. Bir gemi
mühendisi olarak soruyorum; deniz ulaşımıyla ilgili akıllı çözüm önerileriniz var mı? Bir de Türkiye’deki Ar-Ge
departmanında eğer mümkünse Türk personel ile yabancı personel oranını öğrenebilir miyiz? Teşekkürler.
WU LIANQING (Panelist): Ar-Ge merkezimizde 450 Türk mühendis istihdam ediyoruz. Onların haricinde
yabancılar olarak ben dahil toplam 10 kişiyiz. Yani Ar-Ge merkezimizin personelinin %98’i Türkiye’den. Bu birinci
nokta. İkinci olarak, yani ürün ve çözümlerimiz kamu odaklı. Gerçekten sorunuz için teşekkür ederim. Daha önce
bahsettiğim güvenlik konularına bir ekleme yapmak istiyorum. Size farklı bir şekilde cevap vermek istiyorum.
Güvenliğin farklı katmanları var. Bir çipler, iki mobil cihazlar, üç bulut. Örnek olarak cihazın içindeki çiplerin nasıl
üretildiğini bilmiyorsanız, veri güvenliğini kontrol edemezsiniz. İkinci olarak, akıllı telefonunuzun nasıl çalıştığını
bilmiyorsanız, yine güvenlikten söz edilemez. Üçüncü olarak, size daha açıklayıcı olabilmek için başka bir bilgi
vereceğim. Örneğin Huawei’nin bulut sisteminin çalıştığı bir veri merkezini ele alalım.
Sadece bir ayda dünyanın herhangi bir yerinden buraya milyarlarca siber saldırı oluyor. Başka bir şirkete ait bir
sisteminiz olduğunu varsayalım, buraya da yapılacak saldırı daha az olmayacaktır. Huawei olarak şunu fark ettik
ki insanları eğitmekten bahsetmiyoruz. Önceden yaptığımız iletişim için altyapı kurmak ve ekipmanlarımızı daha
stabil hale getirmekti. Bu sayede herkese internet bağlantısı, telefon görüşmesi ve veri hizmeti sağladık.
Ama bugün veri merkezlerimiz de bulut hizmetimiz de daha akıllı ve daha güvenli. Müşterilerimizin dijital verilerini
konumlandırabilecekleri ve karşılıklı paylaşımda bulunabileceğimiz çok iyi bir platform kurmak istiyoruz. Bunun
için oldukça sistematik bir korumamız mevcut. Güvenlik konusuyla ilgili anlatmak ve vurgulamak istediklerim bu
şekildedir, teşekkürler.
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YAKUP GÜLER (Oturum Başkanı): Bugün burada akıllı şehirler, akıllı trafik sistemleri ve çevreyi konuştuk. Şehirler
obezleştikçe metropole dönüşüyor. Metropoller de artık teknolojinin dijital sistemlerin, veri toplamanın çok önemli
olduğu bir yönetim modeli gerektiriyor. Tabii bir sorun da görüldüğü gibi içinde çocuğun kaybolmadığı şehirleri
hayal ediyoruz. Keşke o çocuk hiç kaybolmasa, hatta insan şehirde hiç kaybolmasa. Ancak gelişen endüstriyel
eğilimler, tercihler şehirlerin oluşumunu da maalesef bu noktaya getirdi. Bunu, insanın daha iyi yaşayacağı huzurlu
ve mutlu olacağı bir şehre, şehir kurgusuna dönüşmesini arzuluyoruz. Burada yine şehirlerle ilgili değişik tanımlar
var: Öğrenen şehirler, yavaş şehir, ufuk şehir, huzurlu şehirler, marka şehirler vs. Öncelikle katılımcılara ve buradaki
değerli konuşmacılara, panelistlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
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DÜNYA PARADA NEREYE GİDİYOR?
BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ
Merhabalar, hoş geldiniz. Ben, Mehmet Sabır Kiraz. TÜBİTAK Bilgem blok zincirleri araştırma laboratuvarının
başındayım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurduk ama kurumda çalışmaları 4 yıldan fazladır yürütüyoruz. Blok zinciri
ilk duyduğumuzda 2012 yılıydı. Burada tabii para mevzusunu konuşacağız ama bir yandan da blok zincir konusu
da var. İlk çıktığında Bitcoin diye başladı ama daha sonrasında akıllı kontratlarla beraber pek çok sektörü etkiledi.
Aslında paranın da dışına çıktı. Bu sunumda kripto paranın; Bitcoin’in temel yapısı, yani blok zincirinin temel
yapısının ardından kripto currency denilen para birimlerinden nasıl faydalanıldığını anlatmaya çalışacağım. Genel
olarak farklı yerlerde şu sorularla karşılaşıyorum: Bu blok zincir; âdem-i merkeziyet ne demek? Merkezi sistemden
bağımsız olan yapılar ne demek? Bu sistemlerde muhasebeyi bankalar tutarken burada şirketlerin sunucularını
kim tutuyor? Hangi işlemlerin geçerli olacağına kimler karar veriyor? Bitcoin için örnek olarak söyledim ama genel
olarak kripto paraları kimler, nasıl üretiyor? Diğer taraftan sosyal, ekonomik yönleri var. En nihayetinde bu bir
teknoloji yazılımı. Bu yazılımı kimler değiştiriyor? İlk satışı çıktığından bu yana ufak tefek değişiklikler oluyordu.
Bu değişikleri kimler yönetiyor? Yazılım bozulursa sistem çöker. Sistem çöktüğünde de şu anda bulunduğu
fiyatlama değerinden aşağıya çöker. Yaklaşık 6.000-6.500 civarında, 7.000 dolar civarına gelmiştir. Bu 7.000
dolarlık yazılımla ilgili herhangi bir ufak tefek problemle karşılaşırsanız sistem tamamen çöker. Diğer soru da bu
Bitcoin neden değer kazanıyor, niye yükseliyor? 2012’de ilk bu sistem içerisinde biz çalıştığımızda Bitcoin centler
civarındaydı. 2 dolar olduğunda balon dendi. 800 olduğunda da balon dendi. Ben de balon dedim. Tabii bu durum
adım adım aşağı yukarı devam etti. En nihayetinde geçen sene Eylül’den sonra yaklaşık 1,5 aylık dönemde bir anda
bin 500 dolardan 20 bin dolarlara kadar çıktı. Çıkmasının sebebi gazete, televizyon vesaire ile çok hızlı bir şekilde
insanlara yayılması ve insanların bundan geri kalmamak için ciddi miktarda paraların yatırması ile bir anda çok
yükseklere çıkmasıdır. Tabii bir correction dediğimiz satılmalar oldu. Şu an, geçen seneki zamana göre yaklaşık
3-4 kat yüksek. 9 aylık bir süreçte bayağı bir aşağıya inmesine rağmen geçen seneye göre aslında yükselen trend
devam ediyor. Neden değer kazandığı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Bu protokolün de, sistemin de ötesinde
ortada borsalar var. Ülkemizde de bildiğim kadarıyla 15’ten fazla borsa var. Bir buçuk yılda çok fazla borsa açıldı.
Bir de cüzdan denen bir mevzu var. Bizim bildiğimiz cebimizdeki cüzdan gibi değil. Parayı alıp cebinizdeki cüzdana
koymuyorsunuz. Taşıdığınız, tuttuğunuz bir anahtar ama bu anahtarı farklı bir şekilde tutabilmeniz gerekiyor
harcarken. Bir kripto cüzdan teknolojisi var. Diğer taraftan da servis sağlayıcıyı; bu sistemi ayakta tutan servis
sistemini konuşmak gerekiyor. Blok zincir teknolojisinde bugün tam olgunlaşmış bir durumda değiliz. Ama son
9 ayda bence çok iyi yerlere, hızla gelindi. Bu çalıştayın da aslında bir konusunun bu olması bunu gösteriyor.
Yani yaklaşık önümüzdeki altı-yedi yıl içerisinde bir olgunluk seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Tabii ki en
sonunda geleceğim, şu anki durumumuzda bir height var mı, ne kadar height var? Olayı tamamen mükemmel
ve tozpembe göstermektense diğer negatif olan yanlarını da görmek lazım. İkisini bir araya getirip doğru yola
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gitmemiz gerekiyor. Onu en sonda söyleyeceğim. Peki, hiç bilmeyenler için blok zincir teknolojisi nedir? Bize
ne getiriyor? Bugünün internetinde yaptığımız fotoğraflar paylaşmak, e-postalar göndermek, dokümanlar
paylaşmak gibi şeylerden örnek verelim. Gazete dokümanı nedir? Bir sunucumuz var. O sunucuya bağlanıyoruz.
O sunucudaki datanın kopyası lokalimize geliyor. Ekranımızda görüyoruz kapattığımızda da lokalden gidiyor veya
bir fotoğraf göndereceğimiz zaman telefondan bir fotoğraf çekiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Tekrar göndermek
istediğinizde aynı kişiye ya da farklı kişiye yine fotoğraflardan bir tanesini seçip gönderebilirsiniz. Aslında
fotoğrafın orijinalini değil, bir kopyasını gönderiyoruz. E-posta yazarken, e-posta gönderirken de bir kopyasını
gönderiyoruz. Bir tane kopyası da gönderilenlerde kalıyor. 1980’lerden beri problem şuydu: Elimizde bir dijital veri
olsun ve sahibi ben olayım. Bu dijital veriyi ben dijital ortamda göndereyim ve sahipliği benden çıksın, karşı tarafa
geçsin. Bu mümkün mü? Bugünün problemi değil, Bitcoin’le sorun da değil. 1980’lerden beri var olan bir problem
bir kripto problemi. Kripto currency denmesinin sebebi altında yatan kriptografik fonksiyonların, kriptografik
algoritmaların olmasından dolayıdır. Kripto currency deniyor, çünkü tamamen kripto ile ilişkili. Elbette ki bilgisayar
teknolojisi vesaireyle ilişkisi var ama en nihayetinde altta yatan neden kripto algoritması olması. Peki, bugünün
interneti için bu problem mi? Hayır, bizim için mükemmel bir e-posta gönderdiğiniz problem çıktı spam’a gittiği
söylediğinde tekrar o e-postayı yazmak büyük bir zorluk. Ne yapıyorsunuz? Gönderilenlere gidiyorsunuz ve tekrar
gönderiyorsunuz. Bu bir özellik ve iyi bir özellik. Ama değerin internetine doğru gittiğimizde varlıklarımızı da dijital
ortamda gönderebiliyorsak, o zaman da başta para olmak üzere pek çok sektörü etkilemeye başlıyor. Paranın
dışında tapuyu aktarmaktan bahsedebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek herhangi bir şey. Ben bir şeyi çok değerli
görüyorum. Benim için değerli ve bu değeri ben karşı tarafa, bir yere vermek istiyorum. IP hakları da olabilir, farklı
farklı senaryolar da aklınıza gelebilir. IBM’in CEO’su internetin iletişim için yaptığını blok zincir işlemler için, yani
muhasebe işlemleri için olacağını söylüyor. Benzer şekilde FED’in Başkanı 2014/16 arasında sanal paraların uzun
vadede daha hızlı güvenilir bir ödeme sistemi, ödeme aracı olarak kullanılacağını söylüyor. Şu anda da bu konu
ile ilgili farklı farklı -usecase-’ler olduğunu görüyoruz. Geçen sene çok büyük bir haber olmasının sebebi sadece
televizyonlarda, gazetelerde haber olmasından dolayı değil. Gerçi bu tür haberler de bu işe tuz biber oldu. Bu
haberlerden mesela bir tanesinde IBM dedi ki; ben uluslararası ödeme sisteminde dolar kullanmayacağım. XLM
dediğimiz Stellar parasını kullanacağım dedi. Stellar XLM geçen sene 30-40 milyon dolarken bir anda milyarlarca
dolarlık bir pazara ulaştı. Şu anda da zannedersem en yükseklerde olan bir para olmuş durumda.
Yine benzer şekilde uluslararası para transferini 2 tane şirket kontrol ediyor. En temelde birisi MoneyGram diğeri
de Western Union. MoneyGram ben uluslararası para transferini, doları, merkez bankalarını bypass edeceğim ve
bunun yerine Ripple kullanacağım diye açıklama yaptı. Tabii bu MoneyGram’ın hisse değerlerinin diğer kısımlarını
etkiledi. Ripple’ın başka bir önemi de; şu anda yaklaşık 40-50 bankanın bunlarla anlaşmış durumda olması. Yani
mevcut sistemde Türkiye’de bazı bankalar bu şirketle bir ortaklık kurdu. Buna dünya nezdinde bakarsanız Çin de,
S.Arabistan da ortaklık kurdu. Niye bu ülkeleri söylüyorum? Bu ülkeler diğer ülkelere göre biraz daha kapalı ama bu
teknolojiden uzak duramıyorlar. Benzer şekilde yine American Express, IOTA yani nesnelerin interneti konuşuldu.
Şimdi dünyada 2022’de 50 milyar cihaz-nesne olacak. Bu nesneler birbirleri ile haberleşecek, veri üretecek. Bu
verilerin bir şekilde değeri olacak ve bu değerlerin değişimi hangi parayla olacak? Dolarla mı olacak, Türk Lirası
mı olacak, bu nasıl dönüşecek, nereden karşılayacaklar? IOTA dedi ki, bunu ben IOTA TOKEN’i nesnelerin internet
ağında dolaştıracağım. Ben size veri gönderdiğim zaman siz de bana IOTA vereceksiniz. Ben de bu arada biraz
para kazanmış olacağım. Bunun da bir pazarlama değeri var. Almanya menşeli bunlar. Tabii Alman Devleti açıktan
IOTA’ya destek vermiyor ama Siemens, Bosch vesaire bunlarla iş ortaklığı yaptı. Bir gelişim var yine bunlarda pazar
olarak. Bitcoin’in en önemli problemlerinden bir tanesi ciddi miktarda enerji sarfiyatının olması. Dünyanın yaklaşık
1/200 enerjisini tüketiyor. Gereksiz yere tükettiği söyleniyor ve bana göre de öyle. Bitcoin enerjisiz de aynı özellikleri
sağlayabilen bir mekanizma var: Cardano. Cardano, emeğin ispat edilmesi yerine riskin ispat edilmesine dayanıyor.
Enerjisiz bir para birimi. Yine burada 29 Mayıs yazıyor. 29 Mayıs’ta tarımda kullanılmak üzere oranın devletiyle bir
anlaşma yaptılar. Bu tarz anlaşmaları görüyoruz. Kurumlarla, devletlerle anlaştıklarını görüyoruz. En azından güzel
bir örnek. Eğer orada başarılı olurlarsa, yani masrafların azaldığı ama etkisinin arttığı gösterirlerse o zaman diğer
devletler de hızlı bir şekilde bu adaptasyonu sağlayacaklar. Yine benzer şekilde geçen sene Avrupa Birliği’nde blok
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zincir paylaşım çalışmalarını takip etmek üzere bir grup kuruldu. Ülkeler kendi aralarında konuştu. Biz de buraya
dâhil olmak için e-posta ile iletişime geçtik. Ama kurulduktan sonra gördüğümüz için çok da fazla dâhil olamadık.
Bitcoin derseniz Çin’in parası 1. sırada, Ripple 2. ve Ethereum da 3. sırada. Ethereum olarak bilinen Neo, Avrupa
Birliği parlamentosunda bir seminer veriyor. Orada bütün soruları cevaplıyor. YouTube’a girip bakarsanız sadece
bu değil, 2013’te Kanada parlamentosunda milletvekillerinden Bitcoin ile ilgili çok çeşitli teknik sorular geliyor.
Pek çok parlamentoda bu tarz inceleme var. Hatta geçen aylarda Amerikan senatosunda bunu anlamaya çalışan
senatörler saatlerce teknik kişileri bir araya getirerek bu soruları sorup, bu olayın detaylarını anlamaya çalıştılar.
Şimdi Coin Market diye bir sistem var. 26 Eylül’de internete girilip bakıldığında 2003 tane kripto para var ve Bitcoin
bunlardan sadece bir tanesi. Soru şu: 2003 taneye ne gerek var? Bunların birbirinden farkı ne? Hepsi birbirinin
kopyası ise o zaman Bitcoin sağlamdır, gerisi hep çöp mü? Değil. Bunların hepsi gerçek hayattaki bir senaryoyu
baz alarak bunu uluslararası sistemde daha efektif bir yöntemle çalıştırdıklarını iddia ediyor. Şimdi burada bir örnek
hesap göstermek istiyorum. 25 Nisan’da bakmışım bu hesaba. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Bunlar madencilikle
üretiliyor ve güçlü bir cihazınız var. Bir puzzle çözüyor, bazen sonunda ödüller yani kripto para kazanıyorsunuz.
Bu hesap defter-i kebir dediğimiz muhasebe defterinin hepsini görebilirsiniz. Sistemleri yükleyip hangi hesapta
ne kadar para var görebilirsiniz. Tamamı için değil. Mesela mahremiyet paylarını görmeniz mümkün değil. Onun
dışında % 98-99 kripto paranın tüm defterini indirip ne kadar para var, hangi hesapta ne var görebilirsiniz. Bu da
Bitcoin Cash hesabı. 19 Eylül 2017’de madenciliğe başlamış. 25 Nisan 2018’de madencilikle üretilen Bitcoin Cash
miktarı 440.700 küsur. Yani o anki ederle yaklaşık 766 milyon dolarlık bir kripto para üretilmiş. Bu ilginç mi? Benim
için ilginç değilse de sizin için ilginç olan kısmı şu: Gönderilen, cüzdandan üretilen, içeri giren para miktarı bu iken
çıkan paranın sıfır olması. Yani 766 milyon doları 6 ayda üretiyor, kazanıyorsunuz.
Ama hiç harcamıyorsunuz. Bu tarz çok hesap var. Bu biraz beni ürkütüyor. Ürkütmesinin sebebi, ben 3 ya da 6 ayda
700 milyon dolar toplasam 200 milyon dolarını harcarım, bir arsa alırım, bir şey yaparım. Bu tarz hesaplarda bu yok
işte. Gelecekte bunlar hatalı da olabilir. Gelecekte bu tarz bir sisteme doğru akış var mı, yok mu? Bunlar benim için
bir sinyal; tamamen patlayabilir. Ama dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Sunumlarımızda,
çalışmalarımızda Bitcoin’i bir kenara koyalım, blok zincirin sadece bir parçası olan bir teknoloji. Hepiniz Bitcoin’i
sevmeyebilirsiniz. Ben şahsen Bitcoin’i sevmiyorum. Sevmememin birinci nedeni Bitcoinim yok. Çok Bitcoinim
olsaydı severdim. Şu anda yaklaşık 17 milyon küsur tane Bitcoin var. Eğer ülkemizde 5 milyon tanesi, 10 milyon
tanesi olsaydı hep beraber severdik, överdik. Her tarafa, dünyaya da yayar, iyi bir şey derdik. Çünkü devlet olarak bir
anda trilyonlarca dolar paramız olacak ve ülke olarak zenginleşecektik. Güzel bir şey bu ama maalesef yok. Kimin
var derseniz, defteri açıp baktığınızda ilk üreten kişi Satoshi. Milyonlarca Bitcoin’i var. Hareketsiz olarak duruyor.
Sent iken üretmiş, 20 bin dolar olduğu zaman da satmamış. 250 bin olacak da, 1 dolar olacak da diyenler var. Hiçbir
fikrim yok. Block zincir teknolojisini, birçok sektörü etkilediği için söylüyorum, düşman olarak göremezsiniz, çünkü
ben şu teknolojiye düşmanım demek çok doğru değil. Nasıl bir yapıda bizim sistemimizi iyileştirir, masraflarımızı
azaltır mı? Faydası gelir mi bize? Bu teknolojiyi anlamak gerekiyor. Blok zincirinin getirdiği yeniliklerin belki de
en önemlisi ICO (Initial Coin Offering) buradaki kitle fonlama dediğimiz yapıda hızlı hayata geçen iş fikirleri. Bir
web sayfası, bir şirket gibi bir yapı kuruyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu şirketi çalıştıracağım ve mantığı
şu. Sektörde bu kadar bir olay var ve bu bir sektörü biz daha fazla ve efektif olarak kullanacağız. Teknoloji olarak
şu faydaları sağlayacağız. Şirketi bir milyar hisseye böldüm. Bu hisselerin % 40’ını piyasaya satıyorum diye
bütün dünyaya söylüyorsunuz. Hissenizi satma yeri kripto para. İnsanlar size yatırım yapıyorlar. Normalde böyle
bir hisse alabilmek için bankaya gitmeniz ya da bir sisteme giriş yapmanız lazım. Burada insanlar dünyanın her
tarafından Etiyopya, Jamaika, Küba, Japonya, Türkiye… 7/24 cep telefonundan yatırım yapabiliyor. Hiç kimseye
sormadan yatırım yapıyorsunuz ve karşılığında hissenizi alıyorsunuz. Bu hissenizi alıp kâğıt para gibi yastığınızın
altına koyabilirsiniz. Varlık transferini dijital olarak alıp oraya koyabiliyorsunuz. Şirketin sahibi de sizin hissenizin
kesinlikle tekrarını üretemez, size vermemezlik yapamaz vesaire. Böyle yaparak çok fazla proje üretildi. Geçen
sene milyarlarca dolarlık bunun bir pazarı oluştu. Bunların % 80’i Scam dediğimiz sahte çıktı. Web sayfası koyuyor,
yönetim kuruluna Bill Gates’in resmini koyuyor, Huawei ile anlaşma yaptım diyor. Daha sonra yatır diyor ve insanlar
da yatırıyor. Milyonlarca dolar biriktirildikten sonra internette bakılınca o sayfayı bulamıyorlar. Özellikle Çin’de

155

böyle çok sayfa oldu. Böyle olunca insanlar çok mağduriyet yaşadı. Bu nedenle başta Çin olmak üzere bunun
yapılandırılması süreci başladı. Şu anda bunu farklı ülkelerde yapılandırdıysa da sistem çökmedi. Bir proje fikriniz
ve güçlü altyapı desteğiniz varsa ve bunu bir de tabii ki sosyal medyada oradan buradan da yaymanız, bir sosyal
ortam oluşturmanız lazım, bu tarz bir şey yapabilirsiniz.
Diğer taraftan, uluslararası alanda kesintisiz para transferi. Bu ne demek? EFT yapacağımız zaman, akşam 17:30’tan
sonra başka bankaya para göndereceğimiz zaman, öbür günü beklemeniz demek. Bunu geçtim. Kendi ülkemiz
içerisinde en nihayetinde bunu çözebiliriz. Ama başka bir ülkeyle para transferi yaptığınız zaman ne yapacaksınız?
O ülke ile sizin altyapınızın uyumlu olması lazım; anlık olarak etkilememesi gerekiyor. Bu sistemle beraber 7/24,
365 gün, anında para transferi yapabilirsiniz. Tabii sıkıntılarına geleceğiz. Burada en önemli mevzulardan bir tanesi
kesintisiz, aracısız olmaması. Kişiden kişiye borçlanma veya mikro kredideki olay. O insanların her biri bir yerde
toplanıyor ve bu şirkette bunu farklı kişilere kredi veriyor. Çin’de bu uygulandı ve normal banka faizlerinin % 10’una
kadar düştü. Faizlerde kripto para değil, Block zincir teknolojisiyle gerçek para kullanıldı. 4 ay içerisinde yaklaşık
500 milyon dolarlık bir şirket oldu. Şirketin adı: Dian Rong. YouTube’dan veya dokümanlarından izleyebilirsiniz. Yine
bu şekilde Frankfurt Blok zincir merkezinden iddialı sözler var. Burası, 5-10 yıl içerisinde blok zinciri kullanmayan
bir tane bile finansal kuruluş kalmayacaktır diyor. Bunlar çok önemli iddialar ama yabana atılacak gibi de değil.
Olmasa bile neden böyle değil, oturup çalışmak gerekiyor. Zaten bizim de laboratuvar olarak misyonlarımızdan
bir tanesi bu. Blok zincir eşittir Bitcoin değil dedik. Peki, bunlar ne yapıyor? Şunu söyledik: Ripple uluslararası para
transferine gözünü dikmiş durumda. Western Union, MoneyGram, Visa bunların yerine geçmeyi hedefleyen bir para
birimi. Şu an 2. sırada. Bitcoin’den sonraki en yüksek marketi olan para. IOTA’yı söyledik. Monero bir örnek Minero,
Zerocash, Dash. Bunlar da karanlık yüzü olan kripto paralar. Karanlık yüzü
olan kripto paralar ne demek? Ben size bir para gönderiyorum. Dünyada
hiç kimse bu paranın benden çıktığını, size gittiğini ve giden miktarını
Eğer blok
göremiyor. Hiç kimse ve hatta polis gelip bassa ve para nerede diye
zincir varsa
baktığında yine kimliği bulamıyor. Benim ona para göndermem hiçbir
orada rahatlıkla
şekilde beni tehlikeye atmıyor. Böyle bir şeye niye ihtiyaç var? En önemli
herhangi bir şeyi
nedenlerinden bir tanesi mahremiyet. Bitcoin, Ethereum ve bunun bütün
türevleri olan ürünler takip edilebilir. Gerçek hayatta işyerleri Bitcoin
doğrulayabilirsiniz.
kullanamaz. Diyelim ki bütün dünyada bir şekilde Bitcoin’in değeri
oturmaya başladı ve ben çalışan olarak işçilere Bitcoin gönderdiğim
anda benim ne kadar Bitcoin alıp almadığım ve benim nerelere transfer
ettiğim ortaya çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben size bir para havale yapacağım. Havale yaptığım için
benim bütün her şeyimin görülmesi olmaz. Bunun mahremiyetini sağlamak gerekiyor. Bu amaçla kripto paralar
çıktı ve mükemmel bir mahremiyet sağladı. Elbette ki regülasyonlara, kurallara, hukuka uymayacak bir sistem.
Siacoin, Cloud Data Storage, Dropbox, Amazon kullanıyoruz. Bu şekilde bulut depolama sistemlerimiz var.
Bu depolama sistemleri bir yerde duruyor. Siacoin diyor ki, blok zincir dediğimiz bir internet ağıdır. İnsanların
bilgisayarlarının kullanımlarından kiralıyoruz. Çünkü biz kullanıcı olarak bilgisayarımızın %16’sını kullanıyoruz. Hem
computation olarak hem de storage olarak, hem processing hem storage olarak kullanıyoruz. Çok azını kullanıyoruz.
Diyor ki, internete bağlan ve bana bunun %10’unu ver, kirala. Karşılığında da ben sana siacoin vereceğim. Bu şekilde
datanızı lokalde şifreliyorsunuz ve networke gönderiyorsunuz. Açacağınız zaman da milletten topluyorsunuz
verilerinizi ve önünüzde görüyorsunuz. Şu anda sayfaya girip baktığınızda çalıştığını görebilirsiniz. Dropbox’a,
diğerlerine göre 10/1 fiyata siz bu sistemi kullanabilirsiniz. Fark ettiyseniz Bitcoin ile hiçbir ilişkisi yok. Substartum;
güvenli internet, yasaklanamayan web sayfası tarzı. Mesela bir sayfa yasaklandı. Sayfaya girdiğinizde açılamadığı
için ne yapıyorsunuz? VPN’e bağlanıyorsunuz. Bağlandığınızda normalde sizi birileri, devlet izleyebilir. Girdiğiniz
zamansa hiçbir sayfa yasaklı değil ve sizin bunu kullanıp kullanmadığınızı da anlamıyorlar. Bu şekilde özgür
internet diye yola çıkmış bir coin. Civic login sistemlerinde kullanılıyor. O da şu: Diyelim ki iyi sitelerimiz, güvenli
listelerimiz var. Oralara güçlü şifreler koyuyoruz. Bir de arada bir şifrelerimizi girdiğimiz önemli olmayan sayfalar.
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Bizi hacklese bile önem vermediğimiz sayfalar var. Bu sistemle deniliyor ki bunu yaparak bütün sayfaları aynı
güvenlik seviyesinde kullanabilirsiniz. AMB yine tedarik zincirinde kullanılan bir coin. Burada akıllı gıda ve ilaç
diye yola çıkmışlar. İlk üretim esnasından son kullanıcıya kadar nerelerden geçti görebiliyorsunuz. Siz markete
gittiğimizde cep telefonunuzda barkoda baktığınızda bütün blok zincirdeki dataların her birisini izleyip bu ürünün
sahte olup olmadığını, nerede üretilmiş, hepsini takip edip izleyebilirsiniz. Mevcut sistemde de bu yapılabilir,
database’i kurarsınız ama database’in değiştirilme durumu var. O admin’e, database’e ulaşan bir kişi istediği satırı
silebilir, istediği satırı değiştirebilir. Ama bu sistem ne getiriyor? Onu kırmakla bankaları boşaltmak aynı güvenlik
seviyesinde olduğundan, nerdeyse bu sistemi kırmak imkânsız. Ona ulaşmak nedir? Aynı bankalar seviyesinde
yapılamaz olarak görüyoruz. Yine Omisco bankacılık sisteminde, bütün bankacılık işlemlerinde gerçeklemeyi
hedefleyen bir kripto para. Bunlar sadece 4-5 tanesi. Coin marketteyse toplanan 4.000 küsur kripto para var. Her
birisi farklı amaca hizmet ediyor. Tabii blok zincir nedir, niye buna teşebbüs ediyor mevcut yapıda? Senaryo olarak,
tedarik zinciri olarak söyledik ama DNS sertifika şeffaflığı, dijital sertifikalardan bahsediyoruz. Dijital sertifikalar
eğer kopyalanabilirse eğer sertifika otoritesi sahte sertifika otoritesi üretirse bütün insanları izleyebilir, dinleyebilir.
Bunun örnekleri çıktı mı dünyada? Birçok örneği çıktı. Türkiye’de de Türk Transt Mevzusu çıktığını duymuşsunuzdur.
İlla bir sertifika otoritesi olmanız gerekmiyor. Subsidy dediğimiz sertifika otoriteleri de dünyada bunu yapıyor.
Çin’de, Hollanda’da Amerika’da çıktı. Lenovo’da, Digiturk’te çıktı. Farklı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bu tarz şeyler
çıktı. Blok zincirle beraber bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Emlak kayıtları, uluslararası para transferine gelince;
çevremizde çok fazla Suriyeli olduğu için biliyorum, Suriye’deki savaşta ilk bombalanan yerlerden bir tanesi tapu
dairesiydi. Oradan şunu anlayabiliyorsunuz ki, oradaki homojen yapıyı dağıtmak istiyorlar. Eğer bu tapular blok
zincirde olmuş olsaydı hiç kimsenin malı hiçbir yere gitmezdi. Ama maalesef şimdi hiç kimse bir şey iddia edemiyor.
Benzer şekilde mesela diplomayla ilgili olarak örnek verilebilir. Ben doçentim, şu uzmanlığım var diyor. Onunla ilgili
bir ispatı yok. Eğer blok zincir olmuş olsaydı rahatlıkla o ülkedeki herhangi bir şeyi doğrulayabilirdiniz.
HESAP VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLARA GELELİM: Bir şeyi yaptınız, kayıt değişmiyor, imkânsız dedik.
Bu tarz sistemlere ihtiyacınız varsa bu teknolojiye bakmanızı öneririm. Dağıtık depolamayı konuştuk, en az onun
kadar önemli olan dağıtık hesaplamayı da dikkate almak gerekiyor. Mesela GRC ya da Golem diye bir coin var.
Her ikisi de benzer iş yapıyor. GetUp!’tan kodu indirip diyorsunuz ki, şöyle bir algoritma çalıştıracağım için bana
süper bir bilgisayar lazım. İnsanların processing powerlarının yüzdesine göre kiralıyorsunuz. Koca devasa bir
süper bilgisayar yapıp büyük data analizi (ya da ne yapacaksınız) analizinizi yaptırıp ondan sonra da sonuca göre
kapatabilirsiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Çünkü bu da bir-iki sene sonra eskiyor. Onun yerine kiralayıp işi
çözebilirsiniz. Bunun karşılığında da GRC denilen ya da o marketteki değeri kadar coin veriyorsunuz. Dijital kimliğin
bir yerde durması ve herkesin okuması farklıdır. Farklı teknik üzerine gitmek istemiyorum ama bunların farklı
senaryoları düşünülüyor, yapılıyor. Pek çoğu da şu an coin markette var. Hemen hemen hepsi de açık kaynak. Bir
şeyi sıfırdan alıp yapmanıza gerek yok. Alın kendi sisteminize uyarlayın ve işinizi görün. Hatta aynısını sisteminizde
kullanın hiçbir problem yok.
İKİ TÜRLÜ KRİPTO PARA VAR: Birisine coin deniyor, diğerine token deniyor. Coin dediğimiz para, madencilik
üreten paralardan. Token dediğimiz de, hisse senedi gibi şirketinize alıyor, hisseleri paylaşıyorsunuz. Bu şirketin
artık zengin olacağını ve büyüyeceğini düşünerek hisse senetleriniz de artıyor. Piyasadaki coin’lerin çok büyük
bir kısmı token. Token dediğimiz bir blok zincir platformu üzerinde yaşayan bir hisse senedi. Platform, sonsuz bir
platform. Coin bir platform, Neoda bir kripto paralar platformu ve bunun üstünde onlarca farklı token var. Satoshi
2008-2009 yıllarında Bitcoin denen sistemi üretiyor. Bu sistem ve dört ana öğe üzerine kurulmuş. Bunlardan bir
tanesi ekonomisi ve para teorisi. 21 milyon tane Bitcoin var diyor. İsterse hepsini de bir günde üretir. Öyle bir sistem
yapacağım ki bunun üretimi 2140 yılına kadar devam edecek diyor. Bütün dünya madencilik yapmasa, sadece ben
kalsam gene 2140’a kadar devam etmesini birinci kural olarak koyuyor. Bunu altına benzetiyor, çünkü 150 sene
önce altın rahatlıkla alınabiliyordu. Burada da sınırda 21 milyon tane olunca aynı altındaki gibi az olana talep değeri
arttırıyor. Eğer 1 dakika içinde bütün Bitcoinleri üretseydi büyük ihtimalle bu sunumu yapmıyor olacaktık. 2140’a
kadar devam ettiği için böyle parça parça insanları bu sisteme çekip, uyandırıyor. Bu şekilde bir yapıyla değer
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kazandırıyor. Kriptografi var. Kripto para denmesinin bir sebebi var. Bu kripto altında yatan bazı kripto algoritmaları,
veri tabanı teorisi var. Bizim bildiğimiz klasik veri tabanı olayı değil, muhasebe defteri mevzusu ve oyun teorisi
sisteme koyuyor. Birincisi bir defter var; bu defteri hepimiz sürekli olarak paylaşıyoruz. Güvenilir, bu defterin içinde
ne varsa %100 doğru. İçinde hatalı bir veri yok. İşlemlerin muhasebesi kontrol edilebiliyor. Dünyadaki herkes kripto
paradaki işlem muhasebeni kontrol edebilir. En önemli mevzulardan bir tanesi de, tek bir kullanıcının kontrolü
altında değildir. Mevcut sistemde tek bir kullanıcı söz konusu. Mesela bir banka düşünün. Bankanın veri tabanı
banka sahiplerinin o birliği işleminin kontrolü altındadır. İsterlerse o düğmeye basarlar, kapatırlar. Böyle bir şey
burada mümkün değil. Kripto paralarda on binlerce düğüm var ve düğümlerin tamamının kapanması gerekiyor
ve bu düğümler dünyanın her tarafına dağılmış olduğundan ancak hepsi kapatırsa o zaman bu sistem kapanır. Bir
kişi açık bırakırsa sistem hala çalışmaya devam eder. Âdem-i merkeziyetteki mevzu bu. Peki, blok zincir teknolojisi
nedir?
Mevcut sistemde merkezi bir yapı var. Blok zincirdeyse sorumluluğun dağıtılması söz konusu. Burada bir tane veri
tabanı var ve herkes buraya ulaşıyor. Onun yerine aynı veri tabanı birden fazla düğümde ve veri tabanının da aynısı
var. Aynı veri tabanı buralarda nasıl duruyor? Ben veri tabanının şurasına bir veri eklediğimde aynı anda bunların da
değişiyor olması lazım. Burada da kullanılan mekanizmaya konsensüs algoritması deniliyor. Konsensüsle beraber
bir veri tabanına, deftere ekleneceği zaman bunların hepsinin veya pek çoğunun hemfikir olması gerekiyor. Bitcoin
için bu hemfikir %51. %51 grubun gücüdür ve bir deftere ne yazacağını karar verebiliyor. Niye %51, niye %30 değil?
Niye 60 değil de 51. Kriptografik açıdan düşünüyor ve şunu soruyoruz: Dünyanın bütün insanlarının % 50’den
fazlası dürüst müdür? Şu an dünyada bulunan insanların %50’den fazlası dürüsttür. Eğer fazlası dürüst olmasaydı
biz buradan evimize gidemez, alışveriş yapamazdık. Sistem istismar edilirdi. İşte bu %50’nin kriptografik bir anlamı
var. Bunun üzerine derin düşünmenizi tavsiye ediyorum.
Mevcut sistemde client server, istemci sunucu sistemi var. Her zaman buraya ulaşıyoruz. Sistemde herhangi bir
sıkıntı oluşursa, o sistem çalışmaz. Örnek verelim: Günlük eczaneye gidiyoruz, merkezde bir sıkıntı olduğunda
sağlık sisteminde de bir sıkıntı oluyor. Dağıtık sistemde ise herkes birbiriyle iletişimde, herkes downloader ve bir
şekilde de karşı tarafa bilgi veriyor. Bu sistemin hepsinin kapalı olması gerekiyor. Birincisi merkezi sistem yavaş.
Tek merkeze dayalı güvenlik problemi var ve yüksek haberleşme trafiğinde herkese cevap verilmek zorunda.
Dağınıktaysa hızlı bir işleyiş var. Çünkü her taraftan bilgi almanız gerekmiyor. Bir yerden almanız yeterli. Veri
yanlış verilebilir mi? Verilemez. Onun kriptografik olarak da ispatını alıyor. Yani bir veri eklendiyse o verilerin
doğru olduğundan eminseniz, o veriyi doğrulayabilirsiniz. Matematiksel olarak dağınık sistemde aynı zamanda
indiren bir full node var. Transition işlemi tamamını tutan light node var. Transition tamamını tutmuyor, sadece
header dediğimiz kısımları tutuyor. İşlemin doğruluğunu light node’lar cep telefonlarından vesaire doğrulayabilir.
Full node dediğimizde minerlar, yani madenciler hem kayıt defterini tutuyor hem de bütün transaction listesini
tutuyorlar. Bu deftere database dediğimiz ledger deniliyor. Ledger görüyorsanız bu defter-i kebirden başka bir
şey değil. Defter-i kebirde o gün ne mal alındıysa, ne çıktıysa hep o deftere yazıyorsun. Her sektörün kendine ait
özel defteri var. Defterlerin karşılıklı olarak internette haberleştiğini, otomatize olduğunu düşünün. Her sektörün
kendine ait defteri var. İnternet ortamında konuşması, en nihayetinde bunun belki de paraya dönüşmesi lazım.
Parayı transfer edebilirsiniz ama defter içerisindeki verileri birbiriyle konuşturmak çok mümkün değil. Burada
dediğimiz gibi bir tane defter var ve bu defterin network’teki bütün düğümleri de aynı. Aynılığı sağlayan sistemi
de konsensüs dediğimiz mekanizma sağlıyor. Bitcoin için 5 Mayıs 2018’te bakıldığında 10.500 tane düğüm var.
10.500 tane düğümde, 2008’den beri var olan bütün transaction’ın tutulduğu bir defter var. Bu defterde 10.520
tane not da var. Bunların pek çoğu madenci. Baktığınızda yaklaşık %25’i Amerika’da %19’u Almanya’da, %7’si
Fransa’da bulunmaktadır. G23 listesini sıra ile okursanız burada listeyi görürsünüz. Bunlar da bu defteri, bu sistemi
ayakta tuttukları gibi aynı zamanda ödül kazanıyorlar.
Bu blok zincirde 4 tane temel öğe var. Bir tanesi dediğimiz gibi defter-i kebir. Her birinde ayrı replika defterler var.
Kriptografi neyi sağlıyor? Birincisi madencilikte kullanılıyor. İkincisi bu defterin bütünlüğünü sağlıyor. 2008’den
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bu yana bir tane veriyi çıkarmakla dünyanın bütün elektronik ticaretini çökertmek aynı. Çünkü aynı kriptografik
algoritmayı kullanıyor. Orada bir açıklık varsa istihbarat örgütlerini de dinleyebilirsiniz veya buradaki bir sıkıntı onu
etkiler ve nihayetinde kullanılan mevcut sistemdeki bankacılık, elektronik ticaret, e-posta vesairede kullandığımız
algoritma ile burada kullanılan algoritma aynı. Konsensüs de bu düğümlerin herkesin bir defteri olmasında
hemfikir. Diyelim ki benim 5 param var. Ben 3 para göndermek istiyorum. 3 para gönderme talimatını veriyorum.
Blok içeresinde network’te defter sahibi bir bakıyor ki bu kişinin ne kadar parası var: 5. 3 tane göndermek istiyor.
Evet, gönderebilir diyor. Elini o da kaldırıyor, o da kaldırıyor. Belli bir sayıda el kalkınca artık o deftere yazılıyor ve
kalem kırılıyor. Tekrar 3 lira göndermek istediğimde artık hesabımda 2 lira kaldığı için hayır denildiğinde, diğerleri
hayır diyor ve o transaction geçerli olmuyor ve bu şekilde konsensüs sistemi çalışıyor.
Bir de akıllı kontrat olayı var. 2014’e kadar Bitcoin ve onun türevleri sadece data olarak görünüyordu. Bitcoin
ondan sonra akıllı kontratlarla beraber bütün sektörleri etkiledi. Kontrat yapısı ile beraber orada artık bir data yok.
Data yerine executable code dediğimiz bir kod çalışıyor. Kod kendi içerisinde sizin formatınız, kurallarınız neyse o
kurallara göre tanımlama yapıp, eğer farklı farklı blok zincir Network’ü varsa blok zincire koyabilirsiniz. Public blok
zincir dediğimiz bir konu var. Tamamen açık, yani herkesin bir düğümü olabilir. Bir de permission blok zincir var.
Herkes kafasına göre düğüm olamaz. Sisteme sahip herkes bu düğümün parçası olamaz ve bu deftere belirlediği
kişilerin dışında kimse yazamaz diyor. Mesela Ripple bir izinli blok zincir, XML bir izinli blok zinciri, neo bir izinli blok
zincir. Belirlenmiş ve onlar defteri ekleyebiliyor. Bunların bazıları sahtekâr olabilir diyelim. 10 kişi seçtim. Bunlar
sahtekâr olabilir, tamamına güvenmek zorunda değilsiniz. Ama yüzdesini belirliyor ve diyorsunuz ki sizin %30’nuz
güvensiz olabilir. Ama %31 olursa sistem patlasın da diyebiliyorsunuz. Böylece bir marjın koyabilirsiniz.
Bir projede blok zincire ihtiyacınız var mı? Burada bir tür reçete var. Soru şu: Verilerim değişken mi? Diyelim ki
verileriniz değişken. Verilerim değişken değil diyorsanız bu blok zinciri kullanmayın. Bir klasör, bir database, bir
excel kullanabilirsiniz. Eğer verileriniz değişken değilse, veriyi koydum unuttum diyorsanız, blok zincir kullanmanız
gerekiyor. Hayır, verilerim değişken diyorsanız, o zaman verileri değiştirecek kullanıcı sayısı birden fazla mı? Bu
sistem, bir klasör, bir excel, bir data var. O datayı sadece ve sadece ben değiştirebiliyorum diyorsanız, yine blok
zincir kullanmayın. Ama o klasörü benden başka birileri değiştirebiliyorsa o zaman başka bir soru geliyor. Online
güvenilir bir otorite kullanabilir misiniz? Her zaman online ve bir otorite olacak.
Böyle bir sistem varsa yine blok zincir kullanmanıza gerek yok. Şu anki bankacılık sisteminde sadece ve sadece
bir bankada blok zincir kullanmanıza gerek yok. Niye 7/24? Benim 100 lira param hesapta varsa bankamatikte
de para varsa mutlaka o parayı çekebilirim. O kadar eminim. Çünkü her zaman online olacağından eminim ve
o bankaya tam güvenim var. O zaman blok zincir kullanmanıza gerek yok. O halde niye böyle bir sistem çıktı?
Güvenliği dağıtma olayı. Yani bir banka diğer bankaya veya başka bir ülkeye güvenmeyebilir. O sisteme geldiğiniz
zaman diğer bir soru geliyor. Veri ekleyenler, değiştirenler biliniyor mu? Bir sistem kurup düğümleri seçtik. Belirli
kişiler seçerse de herhangi biri kalkıp bu düğümün parçası olabilir. Herhangi biriniz kalkıp bu düğümün parçası
olabilirsiniz. Buna açık blok zincir deniyor. Bitcoin halka açık bir blok zincirdi. Neden? Çünkü GetUp!’ta Bitcoin’in
bir kodu var. Laptopa indirip çalıştır diyorsunuz bir düğüm oluyorsunuz. Hiç kimseye sormuyorsunuz, çünkü bu
bir açık blok zincir. Hayır, bilinen kişileri seçiyorsan arkasında bir soru daha geliyor. Bu veriyi ekleyenlerin hepsi
güvenilir mi? Yani ben seçtim hepinizi %100 güveniyorum diyorsanız yine blok zincir kullanmanıza gerek yok. Ama
sizlerin bazıları benden veya sistemden habersiz çevirebilir, deftere bir şeyler ekleyip çıkarabiliyor. O zaman bir
soru daha geliyor. Evrensel doğrulama gerekli mi? Tamam sen ve senin gibiler bu sisteme giriş yapacaksınız ama
sen de ben de bu sistemin doğruluğunu dışarıdan kontrol edebileceksin. Eğer böyle bir sisteme gerek varsa o
zaman açık ve izinli dediğimiz public ve permission blok zincir gerekli. Ripple böyle bir şey. Bunun sayfasına girin,
XRP blok zincirine girip bakın. Bütün transaction’ı, kimin ne kadar parası var, nereye gidiyor görebilirsiniz. Çıkan
para adamın hesabında var mı? Bunları doğrulayabilirsiniz. Hayır, bunu dışarıdaki adamlar görmesin diyorsanız o
zaman gizli ve izinli bir blok zincir kullanmak gerekiyor. Projenize göre herhangi bir projeyi baz alarak blok zinciri
ihtiyacınız var mı, yok mu?
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Bu reçeteden inceleyebilirsiniz. Burada kullanılan kriptografi. Biz kriptografide ne yapıyoruz? Yaklaşık 16 yıldır
kripto çalışıyorum. Bundan dolayı kripto bilgimle sistemi daha rahat anlayabiliyorum. Gizlilik, bütünlük, kimlik
doğrulama ve inkâr edilemezlik gibi hususların tamamını kripto çözüyor. Burada da benzer bir yapı var. Daha
da ötesine gidersek gönderen belli olmasın, alıcı belli olmasın, giden miktar belli olmasın diyorsanız, ileri kripto
bilgisine ihtiyacınız var. Önceleri ilk çıktığında Amerikan hükümeti karşıydı. 2012’de bizde Bitcoin ucuzdu. Bunu
alalım 2 dolar oldu, dediğimizde tamamen kara paraydı. Şu anda FBI, CIA Bitcoin’i çok seviyor. Çünkü rahatlıkla
insanların kimliğini açığa çıkarabiliyor, onun için Deep Web’de Bitcoin yok. Peki, ne var? Bitcoin yoksa Monero var.
Bütün pis işler Monero ile dönüyor. Bitcoin’inde kimlikler ifşa edilebiliyor.
Kripto dediğimiz şey az önce dediğim gibi, ben bir para gönderdiğimde beni, alıcıyı, giden miktarı bilmiyor ama
bu transaction’da giden miktar adamın hesabında var, diyebiliyor. Bu tavşanı şapkadan çıkarmak değil, hokkabazı
şapkadan çıkarmaya benziyor. Kripto paralarda iki tane kriptografik sistem kullanılıyor. Bir tanesi özet fonksiyon.
Bir tane büyük veri var, fonksiyona sokuyorsunuz, sabit sayıda ve uzunlukta bir sayı veriyor. 1 terabyte olabilir, 1 bit
olabilir. 0 ya da 1 olabilir. Çıkan datanın uzunluğunu aynı SHA 256 için 216 bit. SHA 512 için 512 bit. İkinci özelliği
ise bir fonksiyonu var bunun. Size ben bu çıktıyı verdiğimde girdi hakkında hiçbir bilginiz olamaz. Hesapsal olarak
olamaz. Dünyadaki bütün bilgisayarları şu an paralel birbirine bağlayın, şu çıktıyı vereyim, bu girdiyi bulamazsınız.
Normalde bunu sağlayan birden fazla veri var. Biraz matematik diliyle konuşmak gerekirse; birebir ve örten
fonksiyon var. Birebir örten fonksiyon olabilmesi için girdinin ve çıktının uzaya uzunluğunun eşit olması gerekir.
Ben diyorum ki buraya bir gigabayt veri koyayım. Çıkan 256 bit. Ne demek bu? Birebir ve örten değil. Yani bu
değeri çok farklı datalar ulaştırabilir olmasına rağmen yine bulamıyorsunuz. Hesaplamalı olarak çok zor. Diğer
bir özelliği de veriyi koyduğumda çıkan sonuç rastgele. Normalde burayı hiçbir şekilde kontrol edemiyorsunuz.
Satoshi tamamını kontrol edemiyorum ama başında belli bir sayıda sıfır olsun diyor. Bunu yapabilecek burada
rastgele birkaç tane data sayı daha ekliyor ve bu madencilik oluyor. Yani bunun tamamını kontrol edemiyorsunuz.
Bunun başındaki bir kısmı kontrol ediyorsunuz. O kontrole madencilik deniyor. Makineden, internetten Bitcoin
vesaire kazdıkları, aslında şurada yazdıkları rastgele bir sayı. Burada 0’ı tutturmaya çalışıyorlar. Şu an başka
yaptıkları hiçbir şey yok. İkinci kullanılan şey elektronik, dijital imza. Dijital imzada iki tane anahtar var. Bir tanesine
yeşil anahtar deniyor. Diğeri de kırmızı anahtar. Yeşil anahtara asma kilidi örnek verilebilir. Kırmızı anahtar da normal
bizim bildiğimiz anahtar. Ben asma kilidi veya kopyasını da alsam bana bir kasayı, bir şifreyi kapatın ve kasayı bana
gönderin, istediğiniz arkadaş bana getirebilir dersem, hiç kimse açmayacağı için rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bir
veriye, bir dataya eğer yeşil anahtarı koyarsanız şifreleyebiliyorsunuz. Bir verinin üzerine eğer kırmızı anahtar
koyarsanız imzalamış oluyorsunuz.
Verinin üzerine yeşil anahtar koymak ise şifreleme demek. Kripto paraların veya blockchain’in tamamında bir
transaction gönderdiğimizde imza anahtarını kullanıyoruz. Bizim cebinizdeki gizli anahtarımız ledger’da
tuttuğumuz kripto paralar ve aslında kırmızı anahtar olmuş oluyor. Peki, benim sonsuz hesabım, Bitcoin hesabım,
Neo hesabım nedir diye sorduğumda, aslında verdiğim şey bu. Ey ahali benim hesabım bu diyorsun. Buna para
gönderiyorsunuz ve bu parayı bana ait olduğunu söyleyen şey de karşılığında olan bu kırmızı anahtar. Elektronik
imza da kullanılıyor.
Peki, bir varlığı transfer etmek ne demek? Bir varlık var. Defterde sadece sayılar var. Benim sayım 10. 5’ini ben
buraya göndereceğim demek. Ben lokalde bir transaction oluşturuyorum, imza anahtarımla imzalıyorum ve bunu
en yakındaki nota gönderiyorum. Notta, bu kişi mi imzalamış diye düğüm deftere bakılıyor. Bu notun sahibiyse,
o nereye gidiyor? Bu hesaba gidiyor ve herkes doğruluyor ve bu şekilde takip edildiğinde benim hesabımdaki
10 sayısı, 3 göndermişsem 7 oluyor artık. Ben sisteme sahip yeni bir sayının sahipliğini bir kişiden başka bir
kişiye aktarıyorum. Yapılan şey sahipliğinin aktarılması. Yani bizim cüzdanımızda tuttuğumuz şey bir para değil,
bir anahtar olarak o kırmızı anahtarla harcama yetkilisi oluyorum. Bu yetkiyi, bu imzayı kullanarak bir tarafa
aktarıyorum.
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Ama şurada dediğimiz şey madencilik mevzusunda aranan Hedge Fonksiyonu. Bu fonksiyonda çıktısını kontrol
edemiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben başında sıfır bulunacak bir sayı istiyorum. Madencilerin tamamı bu sayıyı
arıyor. Bu sayı birkaç tane de olabilir. Şu sayıyı 0000 buluyorsa bingo! Ödül alıyor. Başlangıçta 50, sonra 25
ardından 12,5 oldu. Bu şekilde devam edecek. Toplamda 21 milyon. Kuralı koyarak diyor ki ben 210.000 bir blogda
bu ödülü yarılayacağım diyor. Şu anki ödül miktarı 12,5. Önümüzdeki sene 6,25’e düşecek. Düştüğü zaman fiyatının
tekrardan katlanacağı söyleniyor. Artık madencilerin yaşayabilmesi için, bunun hayati not olabilmesi için değerinin
yükselmesi gerekiyor. Önümüzdeki sene böyle bir beklenti var.
Bu sayfa Blok Explorer. Bu sayfada bu defteri görebiliyorsunuz. Burada bütün blok zincirini görebiliyorsunuz. Böyle
bırakıyorum sunumu. İsteyenleriniz sayfa açıp burada ne demek istendiğini rahatlıkla görür. Bitcoin sayısı sabit
olarak sürekli üretiliyor. 2140’a kadar bir lineer denklem ile yukarı doğru gidiyor. Madencilik olarak ilk başlangıçta
sadece bir bilgisayardı ama şimdi devasa oldu. On binlerce dolarlık fabrikalar kurularak dünyanın pek çok yerinde
madencilik yapıyor. Peki, neden değerlidir? Dediğimiz gibi başlangıçtaki puzzle kolaydı. Sonra bu zorlaştı. Dünyada
altını bulabilmek zorlaştı. Bunu Satoshi başlangıçta rahat bulurken şimdi CPU, GPU, FPGA makinalarla bu rastgele
sayıyı arıyorlar. Niye öyle çalışıyorlar? Çok daha hızlı, efektif bir şekilde bulmak için.
Akıllı kontrat eski bir teknoloji, yeni bir teknoloji değil. İnternetten satranç oynadığınızda uzaktan satrancın bazı
kuralları vardır. O kurallar yazılmıştır birisi tarafından. Mesela kale her zaman düz gider, yan gitmez. Siz birisiyle
uzaktan satranç oynuyorsunuz. Gittiniz mutfağa çay içeceksiniz, ama o esnada kesinlikle sizi kandıramasın.
Fiziksel olarak birisi önünüzde dursa bile kandırabilir, yerlerini değiştirebilir ama bilgisayar sistemi yapmaz. Niye?
Çünkü sistemin yazılımını yapan, kurallarını koyanlar bunu bu şekilde koymuş. Kafanız rahat olur çünkü bu bir akıllı
kontrat. Bu da bir akıllı kontrat. İstediğiniz bir filmin numarası 55 ise 55 yazdığınızda başka bir şey olmaz. Bakkala
gittiğinizde fiziksel olarak adamı belki üçkâğıda getirebilirsiniz. Burada mümkün değil. Onun için aracısız diyoruz.
Geliyor fişi takıyor ve gidiyor. Yine bu da akıllı kontrat. Bunu network’e dağıttığımız zaman, buradaki data yerine
bir kod koyduğumuz zaman artık bu kontrat dediğimiz her türlü datayı, her türlü veri yapısını rahatlıkla transfer
etmenize yarıyor akıllı kontrat. Peki, bir olgunluk seviyesinde mi? Hayır. IOTA dediğimiz milyarlarca dolarlık bir
pazar olmasına rağmen sistem patladı.
Elektronik imzayı düzgün yapmadılar. Yine benzer şekilde İtalya’nın 170 milyon dolarlık borsası hacklendi. Çünkü
yeteri kadar yetkinliği olan insanları çalıştırmadılar. Benzer şekilde yine Hindistan’ın borsa sisteminde veya
cüzdanlarda farklı farklı hacklerle karşılaştılar. Burada çok ciddi miktarda güvenlik bilgisi gerekiyor. Onun için bence
birçok sektörde de bilgi güvenliği ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Mahremiyetle alakalı şeylerde problem şu: Bir
kişi diyor ki ben gizlediğin şeyi biliyorum. Diğeri diyor ki sana inanmıyorum ve karşılık olarak gördüğüm zaman
inanırım diyor. Diğeri de, hayır göstermeyeceğim ama ispatlayacağım diyor. Arada kriptografik bir rapor çalışıyor
ve bu kişi mutlu oluyor. Yani ben size para gönderdim, düğüme diyorum ki, “düğüm bunu doğrula”. Düğüm diyor
ki “evet, gönderen belli, alıcı belli, sistem düzgün”. Matematiksel problemi görmeden o ispatı verebiliyorsunuz.
Peki bu kripto paralar 10 yıldır neden var? Neden trilyonlarca dolara doğru gitmiyor? 350 trilyon dolarlık bir
fiyat pazarı var. Şu anda 200-250 milyar dolarlık kripto para dünyası var. Karşı olan argümanlar da var. Her şey
mükemmel değil. Kripto tüm balonların anasıdır diyenler var. Blok zincir teknolojisi değerinden çok daha fazla ilgi
görüyor diyenler var. ICO’ların %80’i bir sahtekâr olarak çıktı, %8’i ancak hayatta kalıyor diyorlar. Çek-senet, tahvil,
menkul ve regülasyonlar tamamen hiçe sayılıyor. Ben evimden hiç kimseye sormadan yatırım yapabiliyorum ve
para kazanabiliyorum. Böyle bir yapı var. Fiyatlar aşırı oynak; yıl sonuna göre bir anda 10 katına çıkıp 1 trilyon
dolara yaklaştı. Şimdi 250 milyar dolar. Bazıları %90, bazıları %80 düştü. En iyisi Bitcoin. 18 bin dolardı, 6 bin
dolarlara kadar düştü. Yaklaşık üç kat düştü. Aşırı oynaklık da insanları elbette zarara uğratıyor. VİSA saniyede 25
işlem yaparken, Bitcoin saniyede 5 ile 7 işlem yapabiliyor diyorlar. Doğruluk payı var mı? Elbette var. Başlangıçta
böyle bir yapıydı ama hızlandırmak için çok yoğun çalışmalar var. Light Node network bunlara bir örnek. Farklı
yapılarda çıkacaktır. İlk çıkanlarda her şey mükemmel değildir. Madencilikte devasa enerji harcıyor. Dünyanın iki
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yüzde biri kadar Bitcoin’e enerji gidiyor. Niye bunu yapıyoruz? Aynı özellikleri sağlayıp enerji harcamayan bir yapı
kursak ne olurdu? Boşu boşuna bu enerji gidiyor deniliyor.
Madencilik çoğunlukla Rusya, Çin ve Gürcistan gibi yerlerde. Neden? Çünkü enerji ucuz. Bu tarz sistemlerden dolayı
bir ülkenin kontrolü altında olduğu gibi endişeleri var. Kripto para borsalarında en nihayetinde bir değer kazanıyor.
Ben ile sen karşılıklı birbirimize değer vermiyorsak, eğer bunu değerli yapıp normal parayı döndürmek için bir
borsaya gitmemiz gerekiyor. Çok büyük bir kısmı hemen hemen tamamı merkezi borsalar. Hani merkeziyetçilik
yoktu? Bir de çatallanma dediğimiz bir mesele var. Para var, aynı para cebinizde duruyor. Yani burada rahatlıkla
istismar edebiliyorsunuz sistemi. O da tehlikeli bir durum. Kurumlar, özel sektör, açık olan bir blok zinciri tercih
etmez, deniyor. Niye? Çünkü benim kontrol alanımda olması lazım. Sistemi ben yönlendirmeliyim. Yarın Bitcoin
kalkarsa ne olur? Ethereum yok olursa ne olur? Sistem uçar gider, gibi endişelerden dolayı diyor ki, ben biraz
izinli blogcuyum. O sınırlı dediğiniz dönemler yine benim alanımda olsun, diyorlar ve sistemleri kullanmayı tercih
ediyorlar.
Diğer taraftan bu sistemi savunanlara geçelim. Dünyanın ilk küresel erişilebilir kripto para birimi siyasetten
bağımsız, ülkelerden bağımsız. Sonuçta dolara da bakarsınız, 1972’den beri karşılıksız basılıyor. Ondan önce
karşılığı vardı. Bir altın karşılığı vardı. 1972’den beri karşılığı olmayan bir para birimine biz yüklü miktarda emeğimizi
harcayıp o kâğıdı alıyoruz. Orası da önemli. Şu anda bir Bitcoin’in üretim maliyeti 4 bin dolar civarında. 365 gün,
7/24 kullanılabilir. Mevcut sistemler single point of failure (tek hata/yıkım noktası) iken burada dağıtıcılık yapıyor.
İnanılmaz güvenliği oluyor. Herkese ait açık ödeme sistemi.
Fiziksel olarak yan yana olmak gerekmiyor. Kâğıt benim cebinden çıkıp karşı tarafa girdiğinde rahatlıkla onun cebine
girebilir. Burada fiziksel yerine dijital varlığı transfer edebiliyorsunuz çünkü. İlginçtir, 1972 yılında bulunmasına
rağmen 1990’larda gerçekten kullanılmaya başlıyor. Örnek olarak söyleniliyor; zengin ülkelerden İsviçre, Hollanda,
Arabistan vesaire büyük ülkeler milyonlarca dolar bu işe yatırım yaparsa diyor ki, bu Bitcoin’in problemi değil.
Hangi sektörde milyarlarca dolar para varsa elbette ki onun fiyatı hızlı bir şekilde artacaktır, deniyor. Burada da
olan durum bu. Dot-com şirketleri de burada yaşıyor. Yaşı ileri olanlar bilir: Bugün o dönemde kurulan şirketlerin
%99’u yok oldu. Otoriteler yine regülasyon onlarla devreye alırsa şirketler ve kurumlar buna yatırım yapar. Çok
yaygınlaşır, çok insan tarafından kullanılır ve hareket tarzı da hantallaşır. Dolar üç, dört, beş kişi de olsaydı rahatlıkla
yukarı aşağıya gidebilirdi. Dolar şimdi bütün ülkelerde, herkeste, insanların pek çoğunda ve hepiniz de bir kısım
dolar vardır ve hareketi böylece bir türlü engelleyebiliyorsunuz. Para hafızadır adlı makalede 12. FED başkanı diyor
ki: Elinizde sonsuz büyüklükte bir hafıza olsun. Herkesin her şey hakkında bildiği bir yapı varsa teorik olarak onun
para olduğunu söylüyor. Yani bizim şu anda kullandığımız kâğıt para sistemimiz para değil. Çünkü ben size 100 lira
değil kâğıt para verdiğimde sistem bunu göremiyor, bilemiyor. Ama blok zincir kesinlikle böyle bir şey değil. Herkes,
her şey kayıtlı orada. Her şey göründüğü için onun para olduğunu iddia ediyorlar. Biz neler yapıyoruz? Ulusal bir
blok şeyi üniversiteler arası blok zincir ağı kuruldu. Ar-Ge, üniversite çalışmalarını orada yapmaya çalışıyoruz.
Uluslararası ya da ulusal bir token yapılıp bir alışveriş sisteminde kullanılabilir mi? Bu çalışmalar sadece bizim
değil, dünyanın konuştuğu mevzu. Tahvil-senet, hazine bonosu, mikro fonlama mevcut bir sürü farklı sektörle
iletişimimiz oluyor. Ar-Ge çalışmalarımız oluyor.
Şu örnekleri vererek sunumumu sonuçlandırayım: “1876’da Amerikalıların telefona ihtiyaçları olabilir ama bizim
yok, çünkü bizim yeterince postacılarımız var”, deniyor. Bunu diyenler İngiliz Posta Teşkilatı. “İcat edilecek her
şey icat edildi diyor”. Kim? ABD Patent Enstitüsü Başkanı. Benzer şekilde, “atlar her zaman hayatımızda olacaktır.
Otomobil ise sadece bir heves”. Bunu diyen yine filanca bankanın başkanı 1903 yılında. “Tüm dünya çapında
sadece 5 bilgisayarlık piyasa olacak”. Bunu diyen yine IBM başkanı. “1946’da televizyonlar 6 ay içinde ortadan
kalkacak. İnsanlar gece boyunca bir kutuya bakmaktan sıkılacak.” Yine benzer şekilde, “1961’de iletişim uydularının
Amerika’daki telefon, telgraf, telefon ve radyo iletişimi sağlamak için kullanılması mümkün değil”. Bunu diyen yine
Federal İşlem Komisyonu Başkanı. Benzer şekilde, “bir insanın evine bir bilgisayar alması için hiçbir neden yok”. Bunu
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diyen yine DEC kurucusu. “1995’te internet denilen şey 1996’da tamamen çökecek.” Bunu diyen yine Ethernetin
mucidi. Microsoft’un eski kurucusu, “1997’de Apple çoktan öldü” diyor. “2004’te 2 yıl sonra spam sorunu ortadan
kalkacak” diyor, Microsoft’un kurucusu. “2006’da herkes bana Apple’ın ne zaman bir cep telefonu çıkaracağını
soruyor. Ben de herhalde asla çıkartmayacak diyorum” diyen yine önemli birisi... Bir teknolojiyi bugünden yarına
kestirmek çok zor. Tamamen sarılmak da doğru değil. Bu teknolojinin detaylarını kavrayıp analiz etmek gerekiyor.
Uluslararası camiada, üniversitelerde en kritik üniversite birimlerinde araştırma yapılıyor. Sektörler bunun içerisine
dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Ama sadece trading amaçlı değil. Al-satlarla zamanımızı meşgul etmememiz lazım.
En azından mühendisler olarak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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HALİL TOKEL
TURKISH TECHNIC GENEL MÜDÜR DANIŞMANI

HALİL TOKEL
TURKISH TECHNIC GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
NASIL BAŞARDILAR? TURKISH TECHNIC YERLİLEŞME
VE YENİLİK BAŞARI ÖYKÜSÜ

HALİL TOKEL (Turkish Technic Genel Müdür Danışmanı, Oturum Başkanı): Çok kıymetli dinleyiciler,
hepiniz hoş geldiniz. Burada biz sizlere havacılık ve savunma sanayisinde özellikle Türk Hava Yolları Teknik’in
yerlileştirilmesi sürecinde katkıları bulunan ve yeni ürünler üreten firmalarımızı karşı karşıya getirmek istiyoruz.
Burada gerçek hikâyeler var. Her firmamızın hayat hikâyesini kısaca 5 dakikayı geçmeyecek şekilde anlatmalarını
istirham edeceğim. Orada göreceksiniz ki Türkiye’nin ne kadar canlı, ne kadar dinamik, ne kadar yenilikçi ve ne
kadar Ar-Ge’nin içerisinde yaşayan bir sanayisi, bir endüstrisi var. Biz
hâlihazırda ulaşabildiğimiz firmalarla bu sonuca ulaştık ama o kadar çok
ulaşamadığımız firmalar var ki! Bunun değerlendirme sonucu şudur:
Bütün uçak ürünleri
Türkiye bu işi Allah’ın izniyle 2023 yılında kendi uçak sanayisini, havacılık
için kimyasal metal
endüstrisini bütün unsurlarıyla tamamen yerli ve milli olacak şekilde hazır
hale getirmeye muktedirdir. Her türlü imkân vardır bizde. Bu konuda
vesaire bunlarla
yoğun bir şekilde yoğun bir koordinasyon çalışması ile firmalarımızın
ilgili HATEM ismini
kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız ve kendi ihtiyaçlarımızı kendi
verdiğimiz havacılık
kaynaklarımızdan görmüş olacağız. Ama şuna emin olunuz ki Türkiye %
test merkezlerini
100 yerli ve milli, bakın sadece uçağımızı söylemiyorum her şeyini Allah’ın
hayata geçireceğiz.
izniyle yapacaktır. Bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Sadece araştırma
ve geliştirmecilerimize, üniversitelerimize, sanayicilerimize güvenin. Bu
güven buradaki dinamizmi ortaya çıkaracak ve biz kendi göbeğimizi
kendimiz keseceğiz inşallah. Şimdi ben bu açılış konuşmasından sonra sözü
yerlileşme ve millileşme çalışmalarının kahramanlarına bırakmak istiyorum. Onlar kendilerini sizlere anlatacaklar.
Siz de kaynağından, onların başarı hikâyelerini dinleyeceksiniz. Öncelikle Türk Hava Yolları Teknik her yerde
söylediğim gibi bu konuda bir öncü rolü memnuniyetle üstlenmiştir ve bu arada Turkish Cabin Interior, Turkish
Seat Industry şimdi yeni gelen bir firmamızla bir kabin içi eğlence sistemleri ile ilgili haber sarmalı kurduğumuz bir
şirketimiz daha dünyaya gelmiş durumda. Şu anda 3 tane üretici firmamız var ve bu firmalarımızın faaliyetleri ilgili
olarak da çok değerli Türk Hava Yolları Teknik başkanımız Çetin Bey sizlere bilgilendirme yapacaktır. Bu konularda
dünya birincisi olduğumuzu söyleyeyim; detayını kendisi açıklasın.
ÇETİN TUĞTAĞ (Panelist): Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Fazla vakit kaybetmeden
önce şirketlerimizi çok kısa bir sürede tanıtmak istiyoruz. Bir de bizi başarıya nelerin götürdüğünü anlatmak
istiyoruz. Eğer burada genç arkadaşlarımıza bir rol model olması açısından faydalı olabiliyorsak kendimizi mutlu
hissedeceğiz. Bizim Türk Hava Yolları AO ile kurmuş olduğumuz iki önemli şirketimiz var. Uçaklarda kullanılan
galley dediğimiz mutfak ekipmanları üretiyoruz. 2012 yılında kurulmuş olan TAI ile beraber kurulmuştuk. Bir
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de koltuk şirketimiz var yine 2012’de kurulmuş. Bu şirketimiz Kibar Holding ile beraber %50 ortaklıkla kuruldu.
Bugün 2017 hatta 2018 itibarıyla kabin şirketimiz yaklaşık 600 uçaklık Boeing-Airbus ile 2025 yılına kadar tüm
üretimlerini ihraç etmek üzere kontrat yapmış bir organizasyondur. Halil Bey’in her yerde fazlasıyla iltifatlarına
mazhar oluyoruz. Halil Bey bizim bu şirketimizin ilk Genel ve Kurucu Müdürüdür. Biz ondan aldığımız bayrağı
ileriye taşımaya çalışıyoruz. Biz nasıl başardık? Tabii şirketimizin temeli çok sağlamdı. Biz sağlam temel derken
şunu anlıyoruz: Kuruluş felsefesini, vizyonunu, değerlerini çalışanlarıyla paylaşmak ve onları takip etmek. Koltuk
üretmeye kendini adamış kurucu yöneticilerimiz de isimlerini burada tabii zikretmede bir mahsur görmüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Fuat Oktay bu şirketimizin kurucusudur. Sayın Savunma Sanayi Başkanımız
İsmail Bey bu şirketin kurucularıdır. Böyle değerli beyefendilerin vizyonuyla kurulmuş olan şirketlerde bizler
profesyonel olarak sadece bu kurucu değerleri taşımak ve kurucu değerleri hayata geçirmek, ete kemiğe
büründürmek için çalıştık. Misyonumuz çok sağlam ve vizyonumuzsa dünyanın en iyi 5 şirketi olana kadar tüm ekip
olarak bu hedefe odaklanmış durumdayız. Değerler inşa ettik, kendimize stratejiler belirledik. Rakiplerimizin pazar
durumlarını, kendi imkânlarımızı değerlendirdik. Bunları değerlerle harmanlayarak, kendimize doğru hedefler
koyduk. Çalışanlarımızı sürekli olarak aynı hedeflere odaklandırmaya çalıştık. Sürdürülebilir olması için istikrar ve
sermayenin etkisiyle bugün başarıya ulaştık. Vardığımız yer asla bizim için yeterli değildir. Biz dünyanın en iyi 5
şirketinden biri olmaya hedefliyorduk ama 2050 yılında gerçek hedefimiz; dünyanın ilk 5 değil, ilk 3 şirketinden
birisi olmaktır. Teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Çetin Bey kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Ürettiklerimiz şu anda ürün
bazında dünyanın en iyileridir. İnşallah dünya pazarına çıktığımız zaman rakiplerimizden eser kalmayacak. Buna
emin olabilirsiniz. Mühendislerimiz dört dörtlük. Teknisyenlerimiz aynı şekilde. Üretim kalitemizle rakiplerimiz
mukayese edilemez. Fiyatlarımızla rekabet edemezler ve zamanında teslimatta da bizimle yarışamazlar.
Dolayısıyla Allah’ın izniyle bu ürünlerle dünyanın en iyisi konumuna gelmiş olacağız. İkinci konuğumuz TEİ olacak.
Aslında bugünkü yerlileşme ve millileşme kahramanlarının yüzde seksenini-doksanını motor ile ilgili üreticilerimiz
oluşturuyor. Belki böyle bir ihtisaslaşma bundan sonraki başarı hikâyelerimizde daha faydalı olabilir diye düşündük.
Bu manada TEİ adına Emin Tuzlu Bey bizlere TEİ’deki geliştirmekte oldukları motorları ve ulaştıkları sonuçları
özetleyecekler ve yapmış oldukları son ürünün alt parçalarını, altı sistemlerini ve detay parçalarının da çoğunu bir
sonraki anlatıcılarımız, “biz yaptık” diyecekler.
EMİN TUZLU (Panelist): Teşekkürler. Öncelikle ben de tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Halil Bey’in
bahsettiği gibi ben TEİ’de pistonlu motorlar müdürüyüm. Belki birçoğunuz biliyordur TEİ, 30 yılı aşkın bir süredir
havacılık motorları konusunda en önde gelen şirkettir. Ben birazdan TEİ’yle ilgili genel bilgilerden ziyade pistonlu
motorlar kapsamında son 8 yıl içerisinde neler yaptık, neleri başardık, ne noktaya geldik, onunla ilgili çok kısa bilgiler
vereceğim. Öncelikle biz pistonlu motorlar işine TEİ’nin ANKA platformunun birtakım ihtiyaçları için çalışmalara
2010 yılında çok küçük dört-beş kişilik bir ekiple başladık. Daha sonra pazardaki ihtiyaçlar ve bizim bir takım teknik
konuları başarabildiğimiz görününce devletimizin de teşvikleri başladı. 2012 yılının sonunda başlattığımız operatif
motor projesinde bugün itibariyle ürünümüzü üretmiş, ortaya koymuş, 3.000 saatten fazla testini yapmış, hatta
bir tanesini platforma entegre etmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzde
birkaç ay içerisinde uçuş testini de yapmayı planlıyoruz. Bunu nasıl
başardık derseniz, dediğimiz gibi, küçük bir ekipten başlayıp öncelikle
Çıkardığımız ürün
bir şeyleri başarabileceğimize kendimiz inandık. Daha sonra bununla
sadece basit bir
ilgili gerçekten çok fazla çaba sarf ettik ve belli bir noktaya geldik. Bizi
motordan öte, şu an
bu konuda destekleyen yöneticilerimiz bizlere her zaman arka çıktılar
dünyada sınıfında
ve böyle bir ürün ortaya çıkarmamızı sağladılar. Bahsetmek gerekirse;
birçok alanda lider
çıkardığımız ürün sadece basit bir motordan öte, şu an dünyada
konumunda.
sınıfında birçok alanda lider konumunda. Alman menşeli, Amerikan
menşeli rakiplerinden öne çıkan ürün açıkçası. Ben bu alanda kazanılan
başarının bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum ve umarım TEİ şu an

166

motor projelerinden biri olan turbo şaft motor geliştirme projesinde de aynı noktaya gelecektir. Bundan birkaç yıl
sonra onun da platform entegrasyon çalışmasını, uçuş testlerini inşallah görüyor olacağız. Buradan tekrarlamak
istiyorum; bize bu fırsatı veren yöneticilerimize bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza ve bizi destekleyen yan
sanayilerimize, tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. Aslında bu sadece TEİ’nin değil, bizi destekleyen herkesin
ortak başarısıdır. Teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Şimdi tabii ki TEİ’deki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bize şunu
ispatladılar ki bir uçak motorunu kendi kabiliyetleri ile tasarımından üretimine, test aşamasına kadar, montajına
kadar hatta ilk kullanımına kadar büyük bir özgüvenle gerçekleştirilebilirmiş. Evet, yıllarca havacılık fuarları,
savunma sanayi fuarları yaptık ama hep yabancı firmalar vardı, Türk firması yoktu. Artık çehre değişiyor.
Türkiye’de bir uçağın en zor kısmı olan motor yapıldı. Allah’ın izniyle kardeşlerimiz son rötuşlarını veriyorlar ve
bunlar söyledikleri gibi en iyi uçak motorlarından olacak. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyoruz ve bunu da ilk
test sonuçları itibariyle zaten ispat etmiş durumdalar. Yine bizim uçaklarımızda kullandığımız servo motorlarımız
var. Servo motorları yapan çok firmamız var ve gerçekten bunların her biri başarı hikâyesidir ama burada onları
temsilen Akın Metal’den Fırat Bey kendi çalışmalarını anlatacaklar. Buyurun Fırat Bey.
FIRAT PARLAK (Panelist): Bizler AKIM METAL, AKPLAS, AKSEN şirketlerinden oluşuyoruz. 2011 yılında kendi ArGe merkezimizi kurduk. Faaliyetlerimizi İstanbul Tuzla yerleşkemizde sürdürmeye başladık. Bizler AKIM METAL VE
AKPLAS olmak üzere isminden de anlaşılacağı gibi metal ve plastik sektöründe özellikle otomotiv ve beyaz eşya
sektöründe tedarik sanayi yani yan sanayi alanındayız. 45 yılı aşkındır iki büyük firmaya sahibiz. Yönetim Kurulu’nun
aldığı bir kararla 2011 yılı sonunda Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdik. Türkiye’de olmayan veya yeterli seviyeye
ulaşmayan bazı teknolojilerde çalışmaya başladık. Bunlardan bir tanesi servo motorlar yani PMSM motorlar. Fırçasız
DC motorlar, doğru akım motorları üzerine çalışmaya başladık. 2013 yılında başlarken farkında olmadığımız ama ne
zaman ki belge için TSE’ye başvurduğumuzda ortaya çıkan Türkiye’nin aynı zamanda ilk kalite belgesini alan LED
sürücüsüne sahip firma olduk. Bizler özellikle son günlerde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yoğun bir şekilde
dile getirdiğimiz ve büyük bir inanç birliği içerisinde arkasında yürüdüğümüz yerli ve milli projelerde önemli işlerde
çalışmaktayız. Savunma Sanayii’nde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK gibi Türkiye’nin devleri ile çözüm ortağı
olarak çalışmaktayız. Özellikle servo motor projesini yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları çerçevesinde servo
motorları başarıyla yerlileştirdik ve millileştirdik diyebiliriz. Tabii bunlar aslında çok kolay değil. Neden kolay değil?
Çünkü başlarken hepsini ithal aldığımız motorlar vardı. Bunlar bir şekilde ve bir yerde bir stratejik problem olarak
görülüyor ve bu proje yerlileştirilmek isteniyor. Bu proje bize geldiğinde işte kullanılan bir motor bize belirtiliyor ve
bu motorun teknik spektleri incelendiği kadar biliniyor. Bazen Avrupa’daki,
Amerika’daki veya uzak doğudaki muadilleri alabiliyorsunuz. Açıkça Ar-Ge
merkezinde incelediğinizde, klasik sizlerin de bildiği gibi benchmarking
Türkiye’nin aynı
veya reversing yaparak sonuca ulaşabiliyorsunuz ve ardından da özgün
zamanda ilk kalite
tasarımlarımızla beklenen değerlerde motorları üretebiliyorsunuz ama işler
belgesini alan LED
her zaman böyle kolay olmuyor tabii. Bazen de Amerika Savunma Bakanlığı
şirketlerinden çok rahat alamıyorsunuz ya da ilgili şirketlerde sadece 1 adet
sürücüsüne sahip
var ve onun da size açılmasına izin vermiyorlar. İşte orada tamamen her
firma olduk.
şeyiniz Türk mühendislerinin eline kalıyor. Bizler de orada devreye girdik ki
bizim gibi çok sayıda şirket var ve çözüm portalı olarak çalışıyoruz. Şu an
hâlihazırda kullanılan projede de birçok servo motor yerleştirdik. Yine kendi
servo sürücümüzü inşallah bu yılsonu itibariyle seri üretime sokacağız. Yine Türkiye için önemli sürücüler alanında,
aydınlatma alanında kendi armatürlerimiz de seri üretime girdi. Hâlihazırda çalışmalarımız hızla devam ediyor yeni
ürünler için. Burada malum, hepimizin bildiği Airbus ve Boeing gibi şirketlerin belirlediği standartlar söz konusu.
Bizim de şu an Türkiye olarak eksik noktalarımızdan birisi de bu. Sertifikasyon süreci çok kolay görünmüyor. Bizim
Türk firmaları için bu süreç oldukça uzun, yani on yıllardan bahsediyoruz. Oldukça uzun bir zaman ve oldukça
uzun yatırımlar gerekiyor. Bu konuda da değerli büyüklerimizin öncülüğünde umarım bizim önümüzü açacak
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çalışmaları da bekliyoruz. Biz % 100 yerli sanayi olma yolunda olan bir şirketler grubu olarak burada elimizi taşın
altına sokmaya hazırız ve çalışmalara devam edeceğiz. Sadece AKIM METAL, sektöründe, havacılık sektöründe 8
eksenli, 5 eksenli farklı işleme tezgâhlarımız, CNC tezgâhlarımız var ve bu alanda hizmet veriyoruz. Yine Turkish
Seat Industries’e çeşitli kol ayak sehpa dayama parçaları üretmekteyiz. Bunun dışında da yine teknik, teknolojik
olarak önemli, katma değeri yüksek bir ürün olan actuator üretmeye talip olduk. Onlarla ilgili çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz. Şu anda bildiğiniz Business Class koltuklardaki 3.tip: back rest, foot rest ve leg rest actuatorlarını %
100 Türk mühendisleri ile yerlileştirmek ve millileştirmek istiyoruz. Burada da önümüzde uzun bir süreç var ama
geçtiğimiz aylarda SAHA EXPO’da yayınladığımız bir prototip ortaya çıktı. İnşallah en kısa sürede, en başarılı
şekilde bunu da hayata geçireceğiz. Ben tekrar bu oturumu düzenleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Fırat Bey’e çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada sertifikasyon meselesini de
çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? SAHA bünyesinde oluşturduğumuz bir sertifikasyon komitesiyle ilgili bütün kamu ve
özel kuruluşları topladık ve bu manada şöyle bir çözüme gidiyoruz: Bir kere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz
2023 yılına kadar Amerika’daki FAA, Avrupa’daki EASA gibi havacılık sektöründe olan ülkelere eşdeğer bir seviyeye
ulaşacak. İkincisi diyelim ki; -bu süreyi yetişemeyecek diye düşünen sanayicilerimiz için belirtiyorum- Mesela Akım
Metal, motorunu üretti ve sertifikasyon süreci var. Ona şöyle bir yöntem buluyoruz: Amerika’da, Avrupa’da uçak
parçaları sanayisine 10-15 bin parça satan firmalar var. Bu firmaların çoğu ürünlerini Hindistan’da, Çin’de ürettirip
kendi kendilerine sertifika alıp satıyorlar. Biz de aynı yöntemi kullanıp bu firmalara diyeceğiz ki bakın biz servo
motor ürettik. Gidip sertifikasını alın. Ama bir şartımız var bu ürünleri sattığın zaman sadece bize üreteceksin. Yani
bir fason sözleşme yapacağız. Bu mecburiyetten doğan bir çözümdür. Ama biz kendi otoritemize ve yetkinliğimize
kavuştuğumuz ve ikili anlaşmalar süreci tamamlandığı anda böyle bir duruma ihtiyacımız olmayacak. Bu süreçte
üretimlerimiz için sertifikasyon konusunu böyle çözelim diyoruz. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın satın almalarda
Boeing ve Airbus üzerinden pazarlık süreci konularında da gereken hassasiyeti ürünlerimiz adına firmaların
onay vermesinde, sertifika etmesi lehinde kullanıyoruz. Dolayısıyla çözümsüz bir konu değil. Ama şunu bilin ki
havacılığın en zor konusu maalesef budur. Şimdi dikkat ederseniz, Türkiye uçakların turbo jet, turbo fan, turbo
prop dâhil, her türlü motoruna el atmış durumda. Hatta bu toplantıya katılamadılar ama Osman Okyay Bey; Kale
grubu ile bir çalışma sürdürülüyor. Oradaki çalışmada uçaklarımızın ilk elektrik ihtiyacını sağlayan bir motoru var.
Bir başka şirketimiz daha var o da SDM adlı şirketimiz. Bu şirketimizin özelliği nedir? Amerika’dan gelen 20 tane
mühendisimiz bir şirket kurdular ve bir uçak motorunu tasarlayabilecek, her türlü şekilde tasarlayabilecek bir ekibi
oluşturdular. Onlar şimdi TAİ’ye, Kale Grubu’na destek veriyorlar tasarım boyutu itibariyle. Bu bilgiyi de Tolga
Bey’den alalım.
ERTUĞRUL TOLGA DURAN (Panelist): Ben de öncelikle değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. İlk olarak
SDM nasıl bir firmadır bundan bahsetmek istiyorum. Biz 2010 yılında uluslararası marka haline gelmek vizyonu
ile birlikte sıra dışı Ar-Ge mühendislik kısa adıyla SDM olarak kurulduğumuzda 2 personele ve hedeflere sahiptik.
Yenilikçi projeler geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve daima en iyiyi hedeflemek değerleri ile birlikte biz bugün
8 yıllık süreçte 70’ten fazla Ar-Ge projesi başarıyla tamamlamış durumdayız. SDM’de bugün havacılık ve enerji
sektöründe çıktı olarak kullanılan türbin teknolojilerinde içten yanmalı motorlarda ve özgün test düzeneği geliştirme
konularında aralarında Siemens, GI Doosan Heavy İndustries, Doosan Gas Turbine, Turbo Powertek, Skoda Energy,
Ford gibi dünyanın önde gelen şirketlerine ürün ve teknoloji geliştirmiş durumdayız. Kısaca bazı referanslardan
bahsedecek olursak Siemens gaz türbini yanma odasında kullanılan bütün malzeme kaplama çiftlerinin yüksek
sıcaklık aşınma tesislerini kendi test merkezlerimizde gerçekleştirdik. Yine Siemens’in şu an piyasada en verimli türbin
olarak geçen SGT6800H % 63 verimle çalışmakta. Bu türbinler için biz yanma odası geçiş parçalarında kullanılan
SDM patentli Omega Civil teknolojisini geliştirdik. Performans testlerini tamamladık ve imalat metodolojisini
oluşturarak Türkiye’de SDM olarak ürettik. Ürünleri Siemens merkeze gönderdik ve ürünler orada test edildi,
validasyonu başarı ile geçti. Şu an tribün siparişi için teklifimizi kendilerine iletmiş durumdayız. Yine Doğuşsan
Güney Kore geliştirmekte olduğu bir Age Plus gaz türbini var. Burada da disk arası patentli Omega Civil teknolojisini
geliştirdik. Bu teknoloji, tabii alandan uzak olanlar için söylüyorum, ama yaptığımız iş bizim burada türbin verimini
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arttırmak üstüne geliştirilen teknolojiler. Biz bu teknolojinin Konsept tasarımını, analiz optimizasyonunu testlerini,
validasyonunu gerçekleştirdik. Bu ürünlerin de imalat metodolojisini yerli olarak oluşturduk. SDM olarak ürettik ve
geçtiğimiz hafta 9 set 36 adet ürünü ihraç ettik. Bu anlamda gaz türbinlerinde, enerji sektöründe olanlar bilirler,
sektörde sahada kullanılan en üst teknoloji Age Plus teknolojisidir. Patentli teknolojiler geliştiren ve bunları kendi
bünyesinde test eden ve bu ürünleri ihraç eden Türkiye’de ilk firma olduğumuzu söyleyebilirim. Buhar türbinleri
konusunda Doosan Heavy Industries firması ile 6 yıl süren 3 farklı projemiz oldu. Kendilerine yine verim artışı
sağlayacak Fiber tipi kaçar akış sistemlerini geliştirdik. Burada türbinler arasında 1.100 megavat nükleer türbinlerde
bulunuyordu. Yüzey hızlarının transferi hızlarına ulaştığı basit uygulamalar mevcuttu. Basınç yükünün 900 PSI
yani 62 bar mertebesinde uygun olduğu uygulamalar vardı ve biz burada tasarım, analiz test validasyon ve tribün
entegrasyon çalışmalarını başarı ile tamamladık. Testleri kendi türbin teknoloji merkezlerimizde yapıyoruz. Türbin
teknoloji merkezlerimiz tamamen öz kaynaklarla kuruldu ve içinde 15 adet kendi geliştirdiğimiz test düzenekleri
var. Bunlar bu alanda özgün test düzenekleri. Biz burada 900 derece santigratlık 75 bar basınç ve 4500 RPM
motor hızlarında gaz ve buhar türbin ortamlarında testler gerçekleştiriyoruz. Bu test merkezi bu alanda Türkiye’de
tektir. Uluslararası alanda da sayılı test merkezlerinden bir tanesi olarak kabul görmüş durumundadır. Müşteriler
için test sistemleri geliştirdik. Havacılık sektöründeki bir firma için benzer bir test merkezi kurduk sıfırdan; yeni nesil
LEAP ve GENx uçak motorları var bu firmanın. 800 derece santigrat 600 PSI basınç altında 20.000 RPM birebir
sızdırmazlık testlerinin yapılacağı test düzeneğini konseptini geliştirerek kurulumunu yaptık. Uçak türbinlerinin
kanatçık tipi akış, kanatçık ucu akış testlerini, sistemlerini gaz türbin yanma odası test düzeneği gibi birçok test
düzeneği tasarım, analiz ve organizasyon çalışmalarını da SDM olarak gerçekleştirdik. Ülkemizde pistonlu motorlar
yani içten yanmalı motorlar var. Biz SDM olarak Türkiye’de ilk tek silindirli
araştırma motorunu ve ilk optik motorunu geliştirdik. Bu motorlar şöyle; tek
silindirli motor, araştırma motoru, ağır dizel bir motor, çok silindirde 1001
SDM olarak
üstü uygulamaların Ar-Ge’lerinin geliştirileceği bir motor ve tek pistonda
Türkiye’de ilk tek
200 beygir güç üretebiliyor. Şu anda tam motorda kullanılan 1500 beygirli
silindirli araştırma
motorlar tek silindirde 144 milimetre silindir çapında yaklaşık 165 beygir
güç üretebilmekte. Bizim geliştirdiğimiz motor tek silindirli 35 milimetre
motorunu ve ilk
silindir çapında ve 200 beygir gücünde. Bu anlamda aslında oldukça
optik motorunu
başarılı bir motordur. Toparlamak gerekirse SDM olarak geliştirdiğimiz
geliştirdik.
ürünler teknolojiler ve Ar-Ge türü ile uluslararası alanda farkındalık
oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Genç, 8 yıllık bir firmayız ama dünya
lideri firmalara türbin teknolojileri geliştirdik. Patentli ürünlerimizin satışını
gerçekleştirerek gaz türbinleri, buhar türbinleri olduğu kadar turbo şaft motor, turbo jet motorlarında kaçak
akış performans sistemlerinde 6 adet teknoloji yani 6 farklı teknolojinin imalat yöntemlerini SDM’de oluşturduk.
Ürünlerin performans testlerini tamamladık. Kurmuş olduğumuz türbin teknolojileri merkezi uluslararası alanda
kabul gören, dünya devleri tarafından tercih edilen bir test merkezidir. Yani 2010 yılında oluşturduğumuz vizyon
ve hedefler doğrultusunda disiplini çalışarak bu gelişmeyi başardık. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden birçok
farklı kurumla çalıştık.
Çalışmalar neticesinde aldığımız pozitif geri bildirimler bizi daha fazla motive etti. Ben şahsen ülkemiz insanının
olduğu gibi Türk mühendislerinin yaratıcılık ve dinamizminin en ayırt edici özellikleri olduğunu düşünüyorum. Biz
bu özellikleri eğer doğru hedeflerle, daha da önemlisi disiplinli çalışma ile birleştirebilirsek, her alanda başarılı
olabileceğimize inanıyorum. Biz SDM olarak kendi imkânlarımızla küçük ama motive olmuş bir ekiple beraber
hedeflerimiz doğrultusunda ve disiplinli çalışarak birçok başarılı projenin altına imza atmış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Sonra şunu belirtmek isterim: Kurulduğumuz günden bu yana ciromuzun % 90’ını yurtdışı müşterileri
için geliştirdiğimiz teknolojiler oluşturmaktadır. Biz yerli ve milli bir firma olarak ülkemizde gündemde olan, devam
etmekte olan stratejik projelere katkı sağlamak istiyoruz. En büyük temennimiz bu yönde. Bu vesileyle, imkân
verilmesi durumunda bu projelerle katkı sağlamaktan mutluluk duyacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.
Teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar.
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HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Evet dikkat edilirse her zaman uçak imalatında en zor olarak motorun adı geçer
ve motorla ilgili genel kanaat toplumumuzda çok geç yapılabileceği ve zor bir konu olduğu şeklinde. Ama buradaki
anlatımlarda gördüğünüz gibi jet motoru, turbo jet, turbo şaft, turbo fan ve bizim yolcu uçaklarımızın motorlarının
bütün tasarım çalışmalarını yapabilecek altyapımız var. Bunların üretim çalışmaları devam etmektedir. Bundan
sonraki konuşmacılarımız bu motorların alt sistemlerinin parçalarını yapan firmalar olarak karşınıza çıkacak.
Bu manada ben iki kardeş firma ENERA firmasından önemle bahsetmek isterim. İTÜ Teknokent’deyken şimdi
büyüdüler dışarı çıktılar. Ahmet Rasim Terziakın ve Mehmet Terziakın kardeşlerin önemli bir başarı hikâyeleri var.
Uçak motorlarımızın yanma odalarını tasarlayıp üretebilen bir firmadır ENERA. Hatta burada bir üretim teknolojisi
geliştirerek bunu firmasının Polonya’daki tesislerine de lisans vererek satmışlardır. Kendilerini dinleyelim. Orada da
bir başarı hikâyesi var. Buyurun.
AHMET RASİM TERZİAKIN (Panelist): Teşekkür ederim. Firmamız ENERA’da, enerji teknolojileri alanında, ben
Ahmet Rasim Terziakın, ağabeyim ve ortağım asıl mucit olan Mehmet Terziakın ile birlikte çalışıyoruz. Firmamız İTÜ
KOSGEB’de kuruldu. Devletimizin verdiği desteklerle ilk yerli ve milli metal şekillendirme teknolojisini geliştirdik.
Uzmanlık alanımız yüksek kalitede hızlı metal şekillendirme. 2 Amerikan şirketinden patent aldık ve bugüne
kadar 3 TÜBİTAK ve 3 KOSGEB projesini başarıyla bitirdik. Proses, kısaca yüksek mukavemetli metalleri, harici
ısı kaynağı kullanmadan kendi içsel elektrik dirençlerini kullanarak hızlı ısıtıp şekillendirme olarak özetlenebilir.
Gerçekleştirdiğimiz süreç sıcaklığa hassas titanyum gibi metal için çok idealdir. Otomotiv Sanayii’nde tünel ve
fırında çelik şekillendirmeye nazaran aynı hammadde ile daha yüksek
mukavemet ve çok daha yüksek tokluk değeri elde edilmiştir. Hâlihazırda
sanayinin kullandığı mevcut teknolojiler ile şekil verilemeyen veya yavaş,
Ultra yüksek
zor ve pahalı işlemlerle şekillendirilen sert ve yüksek mukavemetli metal
mukavemetli Türk
saç ve boruların istenilen şekil malzemede yoğrulma ve metalürjik
yapısının bozulması olmaksızın, hatta daha iyi bir yapı elde ederek, çok
araç ısısı örneğini
daha düşük işletme ve ilk yatırım maliyetleri ile çok daha kısa zamanda
üreten dünyadaki ilk
ve kalitede elde etmek mümkün olmaktadır. Ultra yüksek mukavemetli
firmayız.
Türk araç ısısı örneğini üreten dünyadaki ilk firmayız. Bunu TÜBİTAK
öncelikli alan projesi olarak yaptık. Eş segmentindeki bir aracın motor
kompartımanı hariç olmak üzere, şasesini 80 kilo ve orijinalinden % 50
daha mukavemetli olarak yapmayı başardık. Havacılık konusunda Jet motoru için in corel 718 yanma odası yapmayı
başardık; dünyanın en büyük jet motorunun üreticilerinden PRATT & WHITNEY’e örnek sıcak metal şekillendirme
teknolojisi satmayı başaran ilk ve tek Türk firmasıyız. Halen hidrojen PEM yakıt pilleri için 0,01 milimetre kalınlıkta
çelikten metalik bipolar plate plaka üretim konusunda başarılı çalışmamız var. Yapılmış örnekleri bizde var.
Daha doğrusu Mehmet Bey’in icat ettiği teknoloji konusunda Türkiye’de ve Almanya’daki bilimsel konferanslarda
sunumlar yaptık. Yukarıda saydıklarımın hepsini bize sağlanan desteklerle yaptık. Devletimize ve irade sahibi
seçilmiş yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. Dileğimiz o ki, icat ettiğimiz bu teknoloji, Türkiye’nin arabasında,
özellikle jet motorunda kullanılan ve ülkemizin teknolojik üstünlük rekabet üstünlüğü ve müstakil kendi uçağını
uçurma konusunda katkı sağlasın. Çok teşekkür ederim.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Bundan hiç şüpheniz olmasın Ahmet Bey. Mehmet Bey’in başarılı çalışmaları
TEİ’mizin, Kale Grubu’nun motor çalışmalarında da değerlendirilecektir. Buradaki yanma odaları da inşallah bu
firmamız tarafından üretilecektir. Şimdi uçak motorlarımızın en kıymetli unsurlarından, biz uçak mühendisleri için
en önemli üretim kalemlerinden olan uçak palleridir. Bu uçak palleri Türkiye’nin geçmiş yıllarda yapmakta teknolojik
olarak sıkıntı duyduğu bir konuydu. Bu konuda GÜR METAL firmamız, TEİ ve TÜBİTAK’la beraber çalışarak bir
proje geliştirdiler. Hassas döküm yoluyla bu üretimi başardılar ve artık bundan sonra jet motorlarımızda bütün
kademelerdeki paller onlar tarafından üretilecektir. Bu önemli bir adım, önemli bir başarıdır. Şimdi kendilerini
dinleyelim. Buyurun Handan Hanım.
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HANDAN ÖZÇELİK (Panelist): Teşekkür ederim. GÜR METAL, 30 yıllık bir firma ve hassas döküm konusunda
çalışıyor. Aslında Türkiye’ye hassas dökümü ilk getiren firmayız. Bundan ayrıca gurur duyuyoruz. Bulunduğumuz
durum bizce bir başarı hikâyesi ve gerçekten sizinle de kısaca paylaşmak istiyorum. Nereden nereye geldik, biz bu
başarıyı nasıl yakaladık? Firma 30 sene önce kurulmuş aslında. Gayet mütevazı 5 kişilik bir şirket 900 metrekarelik
küçük bir atölye kıvamında ticari çelik parçaları üretiyor fakat bir süre sonra rekabetin bu piyasada çoğalması
şirketi farklı alanlara yöneltiyor ve hassas alüminyumla başlıyor. Aslında bu bağlamda da GÜR METAL, alüminyum
dökümden hassas döküm parçaları üreten ilk şirket. Alüminyuma girdikten bir sonraki aşama nedir? Havacılık
sektörüne giriyor 2008-2009 yıllarında. Baktığınız zaman kuruluşundan itibaren devamlı bir ilerleme, dönüşüm
geçiriyor. Aslında GÜR METAL, 2013 yılına gelindiğinde bir sonraki aşaması nedir? Sektör nereye gidiyor? Şirketimiz
bu sefer de titanyum süper alaşım ve nikel bazlı süper alaşım teknolojilerine yoğunlaşmaya karar veriyor.
Bu ne demek? Bu, enerji türbinlerinin, gaz türbinlerinin kanatlarının üretilmesi kabiliyetidir. Ayrıca uçaklarda ve
havacılık sektöründe titanyum ve nikel bazlı süper alaşım parçalarının üretebilme kabiliyetini oluşturmaktadır. Bu
ne demek? Bugün geldiğimiz noktada 5 kişi ile başladığımız bu yolculukta 300’e yakın çalışanımız var. İki tane
tesisimiz var. 17.000 metrekarelik bir alanımızda alüminyum, çelik, nikel bazlı süper alaşım ve titanyumdan döküm
yapabilme kabiliyetimiz var. Biraz önce Halil Bey’in de bahsettiği gibi tek kristal Türkiye için çok önemli bir üretim
kabiliyeti oluşturdu. Birçok projede TÜBİTAK’la, TEİ ile beraber çalışarak üretim kabiliyetlerini geliştirdik.
Biz buraya nasıl geldik, bizim için önemli olan faktörler nelerdir, diye kendi içimizde değerlendirdiğimizde, her
şeyden önce vizyoner bir bakış açımızın olması çok önemli bizim için. Gayet vizyoner bir bakış açısına sahip
olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü biz başladığımız bu yolculukta çelikle alüminyum, havacılık gibi dev sektörlerde
bir sonraki aşama hep ne olacak, diye hareket ettik. Alüminyum döküm buradan başladı ve havacılık ile savunma
da bu şekilde devam etti. Hep bir sonraki adım nerede atılabilir, ülkemizde ne gibi üretim kabiliyetleri geliştirebiliriz,
nerede boşluklar var, bu alanda nasıl ilerleyebiliriz mevzusuna yoğunlaşıldı. Vizyonu belirledikten sonra tabii bir
yatırım ve bir kaynak planlaması ihtiyacı doğuyor. Kabiliyetler nereden
gelişecek? Bununla ilgili ne şekilde yatırımlar yapmamız gerekiyor? Hep
bir sonraki aşamayı düşünmek gerekliydi. Yine teşviklerin kullanılarak bu
Titanyum parçayı
yatırımların doğru bir şekilde finanse edilmesi bizim başarı hikayemizde
hassas döküm
önemli bir etken. Üçüncü faktör olarak ben Ar-Ge’yi görüyorum. Gerçekten
yöntemi ile üreten
bizim her şirketimizde, her zaman için iyi teknolojinin yaratılması bir öncelik
tek firmayız.
olarak görüldü. Bu konuyla ilgili de odaklanmış bir mühendislik ekibi var.
Bu anlamda doğru bilim insanlarıyla, doğru danışmanlarla çalışarak bu
kabiliyetin ilk olarak firmada üretilmesini gerçekleştirdik. Daha sonra da bu
kabiliyetlerin, teknik becerilerin, bilgilerin, firmada devamlılığın sağlanması
açısından ve elemanların yönetilmesi, iş planının yapılması yine çok önem verdiğimiz hususlardır. Belki en başta
söylemeliydim ama kalite yönetimi ve kalite yönetimine verilen önem ki savunma ve havacılık sektöründe hizmet
veriyoruz, bunlar teknik ve kalite standartları çok yüksek alanlardır; her zaman önceliğimiz olacak. Biz şu an bu
alanda titanyum parçayı hassas döküm yöntemi ile üreten tek firmayız. Inconel bazlı süper alaşımdan gaz türbinleri
kanatçıklarını üretebiliyoruz. Bu Türkiye’nin yerlileşme ve millileşme projesinde çok kritik parçalar aslında. Bu
bağlamda biz, TEİ ile beraber millileşme ve yerlileşme profilinde beraber çalışıyoruz. Özgün helikopter gibi bir
projede yer almaktan da çok büyük gurur duyuyoruz. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Tabii, Handan Hanım’ın orada açıklamadığı fakat benim bildiğim değişik yurtdışı
firmalara üretimleri var. Dolayısıyla gerçekten Türkiye’nin önemli bir teknolojik açığını kapatan firmamız durumuna
geldiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi normalde rulman firması olan önemli bir diğer firmamıza
geçeceğiz. Bu firmamızın özelliği uçaklarımızda uçak ve motorlarımızda kullanılan her türlü rulmanı yapabiliyor
olmasıdır. Kendisi Almanya’da olan bir firma ama Türkiye’de de tesisleri var. Başka ülkelerde de tesisleri var. Sahibi
Türk’tür. Bu konuda da Alper Bey bize bilgi verecek. Buyurun Alper Bey.
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ALPER BODUR (Panelist): Teşekkür ediyorum efendim. DAS LAGER, rulman üretimi konusunda faaliyet gösteren
bir firmadır. Eskişehir’de organize sanayi bölgesinde tesislerimiz bulunmaktadır. Misafirlerimiz arasında rulmanın
ürün olarak ne olduğunu bilmeyenler vardır. Kısaca ürün olarak rulman nedir ve Türkiye’de rulmanın üretimi
sektörü nedir soruları hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Rulman dönme hareketinin olduğu her yerde
kullanılabilen, kullanılan son derece hassas bir makine elemanıdır. Aklınıza gelen her uygulamada tüm sektörlerde
kullanılıyor. Bugün çimento, demir, demir-çelik, kâğıt, otomotiv sanayi, evsel uygulamalar, havacılık ve uzay sanayi,
savunma sanayi gibi hemen hemen her türlü uygulamada yer alan bir ürün rulman. Çok kritik, hatta çok değişik
bir ürün. Rulman, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın bombalanan üretim tesislerinden ve Almanların 2. Dünya
Savaşı’nı kaybetme sebeplerinden biri olarak gösterilir. Rulman üretilmediğinde araçların, tankların vesaire savaş
araçlarının çalışmaması gibi kritik sonuçlar doğurabiliyor. Ülkemizde
rulman üretimi 1980’li yıllarda başlamış. Maalesef son derece sınırlı tipte
rulman üretimini gerçekleştirdiğimiz için ciddi bir açık var ülkemizde.
1 metre çapa
Rulman ihtiyacı ağırlıklı olarak % 90’ın üzerinde ithalat yöntemi ile
rulman bilezikleri
yabancı markalar tarafından yapılıyor. DAS LAGER, 2012’de kurulmuş
taşlanması, süper
bir firma. Kurucumuz Harun Adıgüzel Bey’in felsefesi; üretilmeyenleri
finiş işlemlerin
üretmektir. Eskişehir’de üretim tesislerimizde 1 metre çapa rulman
bilezikleri taşlanması, süper finiş işlemlerin gerçekleştirilmesi ile
gerçekleştirilmesi ile
ülkemizde önemli bir açığı kapatan bir firma konumundayız şu an.
ülkemizde önemli
Çimento sektörünün, demir-çelik sektörünün ana sanayi rulmanlarını
bir açığı kapatan bir
üretmekle beraber özellikle standart üretimlerinin yanı sıra özel rulman
firma konumundayız
imalatını da gerçekleştiriyoruz. Firmamız özellikle savunma sanayinin,
havacılık sektörünün projelerinde geliştirdiği yataklama sistemlerinde
istenilen, dünyada belki de hiç üretilmeyen, hiç var olmayan bir rulmanı
özel ölçü ve özel malzemeye göre, özel projenin getirdiği teknik spesifikasyon taleplere, isteklere göre üretip cevap
verebilmektedir. Rulmanı tasarlamak ve üretmek fonksiyonlarına sahip Türkiye’de açıkçası pek çok başarı hikâyeleri
var. İnsansız hava araçlarının üretiminde kullanılan motorların rulmanlarının seçimi ve tasarlanmasında milli füze
projelerimizde, havacılık sanayisinin pek çok projelerinde rol alıyoruz. Sadece rulman üretiminde değil firmamız
aynı zamanda rulmanın doğru seçimi, uygulamanın gereksinimlerine göre doğru malzemeleri, doğru ölçü, doğru
ürün tipinin seçimi gibi son derece önemli konularda da önemli mühendislik hizmeti veriyoruz. Firmalarımızın yerli
ve milli projeleri özellikle savunma sanayiinde yeni yeni öne çıkıyor. Bu konuda da biz yerli ve milli rulman üreticisi
olarak önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız eğitimler ve proje eğitim destekleri ile
bir anlamda yerli ve milli projelerde çorbaya tuz atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok
teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Alper Bey’in söylediği gibi, rulmanlar havacılık ünitemizin geliştirdiği motorlarda
ve diğer motorlarımızda da kullanacaktır. Gerçekten bahsettiğimiz ürünler stratejik özelliği olan ürünlerdir ve Türk
firmaları bunu başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Tabii uçaklarımızın motorlarında turbo şaft motorları için dişli kutusu,
şanzıman ihtiyacı da gündeme geliyor. Bu konularda uzman bir şirketimiz var: HEMA. HEMA Çerkezköy Tesisleri’ni
gezenler varsa bilirler, 2500’e yakın CNC tezgâhı olan devasa bir işletme. Gezerek bitmez. Ben de orayı ziyaretimde
bir günde bitiremediğimi hatırlıyorum. Kendileri şu anda proje aşamasında olan havacılıkla ilgili özellikle Türk Hava
Yolları Teknik içinde hidrolik pompalar da dâhil olmak üzere pek çok ürünü bizler adına üretecekler. Kendilerinden
detayı alalım. Buyurun İbrahim Bey.
İBRAHİM DURMUŞ (Panelist): Teşekkür ederim. Biz kısaca kendimizi tanıtalım. Biz HEMA Endüstri olarak
Sayın Başkan’ın da bahsettiği gibi Tekirdağ, Çerkezköy’de yerleşik, yaklaşık 3.000 kişinin çalıştığı, yarım milyon
metrekareye yayılmış bir sanayi kompleksinin en büyük firmasıyız. Burada şirket, 1973 yılında HEMA Hidrolik ismi
ile kurulduktan sonra yaklaşık 50 yıl içerisinde büyüyerek, bu yıl içerisinde 23 şirket barındıran bir sayıya ulaşmıştır.
Grubumuzun 700 milyon dolar ciro büyüklüğü olmakla beraber sadece bunun içerisinde HEMA Endüstri 250
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milyon dolarlık bir paya sahiptir. Ana faaliyet alanımız hidrolik sistemler ve Sayın Başkana bahsettiğim gibi
aktarma organları, hidrolik sistemler, muhtelif pompalar ve hidrolik motorlar, direksiyon sistemleri, valfler, hidrolik
valfler, traktörler için kaldırıcılar, traktörler ve iş makinaları için valfler, pompalar tasarımı ve üretimidir. Aktarma
organları, dişliler, dişli grupları, transmisyonlar, aksların yan ısıra dizel motorları için motor blokları üretimi, yağlama
pompaları, krank mili gibi parçaların üretimini yapıyoruz. Grup bünyemizde kendi tesisimizde pik ve sıfır döküm,
yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm, ısıl yüzey işlem gibi birçok işlem yapılıyor. HEMA Endüstri’de şu an
yaklaşık olarak 2.600 personel çalışıyor ve bunun % 21’i beyaz yakalı personel.
Ar-Ge’de biz de dahil olmak üzere 250 civarında mühendis çalıştırıyoruz. Ar-Ge bölümü 2009 yılından beri Bilim
Sanayi Bakanlığı Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda 78 personelimiz çalışmakta ve
ciromuzun yaklaşık % 1.8’ini Ar-Ge masrafları oluşturmaktadır. Müracaatı devam eden 30 adet tescilli patent ve
faydalı modelimiz var. 53 adet patent ve faydalı modelimiz var. Şimdi biz havacılık ve savunmada neler yapıyoruz?
Kısaca özetlersek; bizim havacılık sektörüyle tanışmamız 1999 yılına gidiyor. Bir Fransız firmasına gövdelerinin
imalatını yaptık. Ondan sonra 2013 yılında vakıf şirketlerimizin bir tanesiyle beraber yaptığımız bir ortak çalışmada
tersine mühendislik metotlarını kullanarak tam yüksek basınçlı bir pompa tipini beraberce geliştirdik. Burada
testlerini geçti ve şu an seri imalatı başarıyla devam ediyor. Buradan hareketle aynı pompanın değişik uygulama
alanına havacılık için de şu anda devam ediyoruz. Üretimi neredeyse tamamlanmış durumda. Malzeme eksiklerimiz
tamamlandı. Bu ay içerisinde montaj ve arkasından da testlerini tamamlayıp kalifikasyonlarına devam edeceğiz. Bu
ürün yerli imalat olduğu için büyük bir ithal kalemini aynı zamanda tasarım olarak da karşılayacak önemli bir ürün.
Bunun yanı sıra yine üzerinde çalıştığımız havacılık sektöründe ihtiyaç olan dişli kutularıyla ilgili bir çalışmamız var.
Burada yine vakıf şirketlerimizin bir tanesi ile çalışıyoruz.
Bir fizibilite yaptık RF A sürecini tamamladık. RF B sürecimiz devam ediyor. Buna benzer havacılık platformlarında
kullanılan iniş takımları, actuatorlar, fren sistemleri, karbon frenleri ile ilgili hem RF A hem teknik fizibilite
çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl başardık? Bizim başarımızdaki en önemli kriter bence bizim koyduğumuz
misyonumuz, vizyonumuz. Mevcut insan kaynağımız, mevcut teknolojimizle mevcut makine farkımızla savunma
sanayi ve havacılık sanayisinin ihtiyacı olan standartları yükselterek başardığımızı düşünüyoruz. Ortaya
koyduğumuz vizyon ve üzerine kattığımız önemli Ar-Ge çalışmalarıyla çok önemli ürünler çıkardık. Daha da iyi
ürünler çıkarmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Efendim ben de İbrahim Bey’e çok kısa ve net bir şekilde anlattığı için teşekkür
ediyorum. Gerçekten HEMA’dan beklentimiz yüksek. Bizim bu hidrolik aksamla ilgili bütün ihtiyacımızı karşılama
potansiyelleri var. Türk Hava Yolları Teknik, TEİ ve diğer havacılık kuruluşlarımız için o çalışmaları bekliyoruz.
Havacılığımızın kimyasal kullanımı ile ilgili özel maddeler var. Bu sene itibariyle 100 adet en önemli kimyasalımızın
sertifikasyon aşamasının kaydının yapılması şartıyla ürün yerleştirmesini tamamlayacağız. Bu konuda dağıtımları
yaptık. Kimya firmalarımızı temsilen yetenekli bir kimya firmamızın yönetim kurulu başkanı Nihat Okyay Bey’e söz
veriyorum. Onlar da kendi kimyasal üretimlerindeki yeteneklerini bizlerle paylaşacak.
NİHAT OKTAY (Panelist): Herkese saygılarımı sunuyorum. Bizler de millileşmeye ve milli duruşa inanan insanlarız:
Çünkü bu şekilde eğitim aldık, bu şekilde yetiştik. İş hayatımızda tecrübemiz yaptığımız işlere de yansıyor. BOTEK
de bu duruşa inanan insanların bir araya geldiği Ar-Ge ve inovasyon mühendislik şirketidir diyebiliriz. 14 yıllık
bir birikime sahip bu şirket başlangıçta izolasyon malzemeleri ile ilgili ithalatıyla, endüstriyel yapılara kimyasal
maddelerin ve boyaların satılması yönünde ticari faaliyete başladı. Daha sonra ithalatın önüne nasıl geçilebilir, bunlar
yerlileştirilebilir mi kaygısıyla mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına 2004 yılında başlıyor. Sonrasında daha
öncesinde ithal ettiği yanmayı geciktirici boyayı yerlileştirilerek üretime başlıyor. Çelik konstrüksiyon yapılarda
yanmayı 3 saat geciktiren bir boya üretiliyor. Sonrasında yine kimya alanında Ar-Ge yaptıkça reflektif boyalar
konusunda uzmanlık geliştiriliyor. Yine endüstriyel yapılarda, AVM, otel gibi yapılarda üst yapılara uygulandığında
ortam ısısını 7 ila 10 derece düşüren bir boya geliştiriliyor. Bu da sivil piyasanın hizmetine sunuluyor; daha sonra

173

yine bazı araçlarda ısıya dayanıklı kaplamalar ve boyalar milli bir şekilde
üretiliyor. Tüm bu konularda firma Türkiye’de tektir. Sonrasında, savunma
alanında bazı deneyimler elde ediliyor, özellikle kara kutularda. 1.200
Yanmayı geciktirici,
santigrat dereceye dayanıklı boya kaplama geliştirilip yine bunlarda
ortam ısısını düşüren
uygulama yapılıyor. Aynı zamanda ithalat ikamesi yapılırken Türkiye’de
ve ısıya dayanıklı
mühendis kapasitesi geliştiği için bir müddet sonra da ihracat başlıyor.
boyaları milli olarak
Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu konu bizim şirketimizin de amacı olan
üreten ülkedeki tek
hem ithalatta ülkeye ikame ederek kaynak yaratmak hem de mühendislik
firmayız.
kabiliyetinin gelişmesini sağlamak. Dolayısıyla mühendislik alanında
bir kafes oluşturarak bu kapasitenin geleceğe taşınmasını sağlamak,
bizden sonraki gelecek olan nesile de bu kapasiteyi bırakmak ve en
nihayetinde de ülke ihtiyaçlarını karşılamak misyonumuzdur. Ayrıca
ihracat yaparak ülkeye döviz getirisi sağlamak, ekonomiye katkı sağlamak ve bu alanda Mühendislik kabiliyetine
ve Ar-Ge çalışmalarına kaynak olabilmek misyonumuzdur diyebiliriz. Katma değerli ürünler üretebilmek, rekabetin
olmadığı, özellikle kimya gibi dışa bağımlılığın yüksek olduğu bir alanda bizler kapasitemizi genişletmekteyiz.
Yine yaptığımız bir başka ürün korozyonu önleyici kaplama. Bu da hem Türkiye’de hem de yurtdışında satışı olan
bir ürün. En nihayetinde firmamızın ortaklarından bir tanesi 70 yaşın üzerinde büyük bir abimiz. Kendisi yüksek
kimya mühendisi ve benim gibi 20-25 yıllık sektör tecrübesi olan arkadaşlar da var. Ar-Ge ve inovasyon, teknoloji
konusunda çeşitli şekillerde görev almış genç mühendisler var. Yani 3 nesli bir araya getirmiş bir yapıyız.
Evet bir faaliyet var ama esasında ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle son 6 yıldır millileşme ve yerlileşme hamlesine
nasıl katkıda bulunabiliriz, birikimimizi nasıl aktarabiliriz, sorularına cevap arayışı içindeyiz. Hayat sadece maddi
imkânlar elde etmekten ibaret değil. Hepinizde olduğu gibi biz de bu istek ve bu inançtan dolayı savunma sanayine
eğilme karar aldık. Orada bazı özel projelerin bir kısmını yaptık, bir kısmında ilerliyoruz. Havacılık alanında da
Halil Beylerin de tavsiyeleri, liderliği ve yol göstermesiyle kimya alanında ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yaptık.
Bunlardan 7-8 tanesini yerlileştirme konusunda başarıya ulaştık. Şirket olarak tabii en önemli kabiliyetimiz geri
mühendislik dediğimiz ürünlerin temel yapısına sahip bir mühendislik oluşturabilmek.
Ayrıca bir özelliğimiz de sadece sentez ve reçetenin ortaya çıkarması değil, aynı zamanda, ürettiğimiz
hammaddelerin de yerlileştirilmesini sağlayabilmemiz. Bu sektörlerden bir tanesi o alanda da belirttiğim gibi yine
ısı yalıtımına yönelik conta antistatik kaplama ve benzeri 8 konuda ürünleri millileştirilmiş durumdayız. İnşallah
daha da geliştirerek hizmet vereceğiz. Şirketimizin önemli bir diğer özelliği de yaptığımız işlerin ölçümlerini
yapabilen bağımsız laboratuvarlarının olması. Bizde bu yönde bir kapasite ve kabiliyet hem teknik ekipman hem
mühendislik bilgisi anlamında var. Bazı konuların kimyasalla ilgili ölçümü konusunda tek laboratuvarız diyebiliriz.
Ürünlerin kriterlere uygun olması noktasında bunu ortaya koyabilen, yeni savunma sektörüne bu yönde hizmet
veren bir şirketin gelecekte de yine çok yüksek katma değeri olan ürünleri üretmeye devam edeceğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Nihat Beyin, TÜRKSAT’ta çok başarılı çalışmaları olduğunu yakinen biliyoruz;
buradaki çalışmalarda da kısa zamanda sonuç aldılar. Daha ileri çalışmaları da kendilerinden bekliyoruz. Ama
şunu da söyleyelim: Türkiye’nin Kimya Sanayi’nde çok derin ve geniş imkânlara sahip bir sanayisi var ve orada da
zaten en kısa zamanda bütün kimyasallarımızın yerleştirilmesi sonucuna varacağız. Tabii bu vesileyle bir konuyu
tekrar çözüm itibarıyla söylemem lazım. Bu ürünleri üretiyoruz ama uluslararası sertifikalı test merkezlerine
ihtiyaçlarımız oluyor. Bütün uçak ürünleri için kimyasal metal vesaire bunlarla ilgili HATEM ismini verdiğimiz
havacılık test merkezleri projesi gündemde. İstanbul Teknopark ‘ta bir mekânımız olacak ve burada Türkiye’de
mevcut olanları bulup eksiklerini tamamlayacağız. Olmayanları da dâhil etmek suretiyle 2023 yılına kadar da
yurtdışı test bağımlılığımızı ortadan kaldıracağız inşallah. Dikkat ederseniz bir uçak motorunun yapılabilirliğini,
yapılmakta olduğunu gördük. Parçalarının yapılmakta olduğunu gördük. Uçak motorunu imal ettikten sonra
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hemen kullanamayız. Onu test etmemiz gerekiyor ve bu testlerde bremze de yapılıyor. Motor test ünitelerinde ben
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda havacılık projelerine bakarken helikopter motorlarının ve diğer askeri uçakların
motorlarının test ve üniteleri bremzelerinin yerli imal edilemiyordu. Bunların ortaklık gibi çalışmaları oldu ama sonuç
itibarıyla bunu tamamen yerlileştirmiş durumdayız. Bu manada GALEN‘den Alptekin Bey’e teşekkür ediyorum.
Dün itibariyle kendisinden duydum. Bangladeş’e uçak motor sistemini sattı. Pakistan’dan telefonla sipariş aldı.
Yurt dışına da her türlü motorların test ünitelerini yapan bir şirket olarak o da kendisini kısaca tanıtacak, buyurun.
ALPTEKİN ERMAN (Panelist): Teşekkür ediyorum. GALEN Teknoloji kurucu ortağıyım. Ben şahsen 1989 yılından
2007 yılına kadar uluslararası bir firmanın Türkiye Temsilciliği hizmetini yürüttüm. Özellikle motor şanzıman
ve benzeri dönen makinaların yük altında performans testlerini yapan tesislerde kullanılan tüm ekipmanların
dinamometre şartlandırma üniteleri, kontrol üniteleri, hepsi dahil tüm ekipmanların imalatını yapan uluslararası bir
firmanın Türkiye temsilcisi hizmetini yürüttüm. 2007 yılında bu faaliyeti sonlandırıp yerli imalatı başlatmamızdan
dolayı üyeliği iptal edip yerlileştirmiş bir firma olarak yolumuza çıktık. Bugüne kadar uzun soluklu bir süreçten
geçtik. Bu süreç içerisinde önce elektronik sistemleri ve software’ın yerlileştirilmesini tamamladık. Daha sonra ölçüm
cihazları, şartlandırıcılar, test ve test odasında kullanılan diğer elektronik ağırlıklı software üniteleri yerleştirdik.
Daha sonra Ankara’da bir firmanın belli bir hissesini satın alarak mekanik imalat konusunu da öğrenmeye
başladık. Bu 5 yıllık sürecin sonunda mekanik imalat konusunda özellikle bremze dinamo imalatı konusunu da
öğrendikten sonra geçen sene GALEN TEC firmamızı kurduk. Firmamızı kurduğumuz günden beri Halil Bey’in
de söylediği üzere Bangladeş ordusunun motor testi işini aldık. Onun dışında Rusya’da iki tane EST testi kurduk.
Ege Üniversitesi’nde, Jandarmada, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ve muhtelif birçok yerde ihtiyaç olan yerli
motor, şanzıman veya elektrik motoru ve hatta türbin motoru, turbo motor,
turbo şaft motor testleri konusunda faaliyet gösteriyoruz. Tabii imalatını
yaptığımız sistemlerin mutlaka test ortamında test edilmesi ve o ürünün
Bangladeş
yapılan testlerinin değer kazandırılmasına ihtiyaç var. Tabii ki yaptığınız bir
ordusunun motor
ürünün Ar-Ge olabilmesi için mutlaka ölçülebilen, ölçülerin kalibre edebildiği,
testlerinin tekrarlanabilir olduğu, test sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılabilir
testi işini aldık.
olduğu, test laboratuvarlarını da mutlaka kurmanız gerekiyor. Biz bu
konuda başarıyı nasıl elde ettik? Tabii çok fonksiyon var ama iki tane
ana anahtarımız oldu: Bunlardan bir tanesi biz 89 yılından bugüne kadar
sadece test sistemleri konusunda faaliyet gösteriyoruz. Başka hiçbir işle uğraşmıyoruz. Dolayısıyla odaklanmış bir
mühendislik uzmanlaşmasını sağlayan en önemli stratejimiz bu oldu. Diğer taraftan tabii bizim ürünlerimiz hazır
raf ürünleri değil. Her projeye spesifik bir proje geliştirmek durumunda kalıyoruz. Müşteri henüz teklif aşamasında
hayalini anlatıyor. Biz ona neler vereceğimizi anlatıyoruz. Sonuçta aramızda bir iletişim kuruyoruz. Biz ona güven
veriyoruz, onlar da bize isteklerini çok açıkça ifade ediyorlar. Bu oluştuktan sonra sözleşmeleri imzalıyoruz. Hatta
peşin ödemeler yapılıyor ama ortada daha ürün yok. Hayal satıyoruz aslında. Daha sonra müşterimizin kafasında ne
canlandıysa, onun aynısını projenin sonunda sunmak zorundasınız. Hiçbir eksiğinizin olmaması gerekiyor. Fazlası
olabilir ama eksik olmayacak. O hayali gerçekleştirdiğinizde hem o projeyi kazanmış oluyoruz hem de ondan
sonraki projeleri kazanmış oluyoruz. O yüzden ticaretin altın kuralı olan sürekliliği mutlaka yakalamak gerekiyor.
Tabii test konusu da özellikli bir konu. Özellikle dönen makinaların testi özellikli bir konu. Yani yakın zamanlarda
devletimizin üzerinde çalıştığı birçok proje var biliyorsunuz. Özellikle F-35 uçaklarının motorlarının projesi. O tabii
çok ileri safhalarda gündeme gelecek belki; belki bir revizyon ihtiyacı olacak. Bugün onun çalışmalarına başlamış
durumdayız. Dolayısıyla uzun vadede yapılması gereken o konuda ArGe çalışmalarımıza başlıyoruz. Bizim bir yerimiz yok aslında Ankara’da.
Ama İstanbul Teknopark içerisinde bir Ar-Ge bölümü açıyoruz. 10
Rusya’da iki tane
kişilik bir ekiple buraya geliyoruz. Yönetimimizin bir kısmını da buraya
EST testi kurduk.
taşıyacağız. Ar-Ge faaliyetlerini burada, İstanbul’daki teknoparkta SAHA
ile beraber oluşan ekosistem içerisinde sürdürme yönünde planlarımız
var. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Bremze sistemleri bizim için çok sıkıntılı bir durumdu. Ben teşekkür ediyorum.
Şimdi motorumuzun genelden bremze safhasına kadarki sürecinde aşağı yukarı neler yaptığımızı gördük. Bir de
iniş takımı ile ilgili firmamızı sizlere tanıtmak isterim. Birincisi uçaklarımızın jant işi var. Uçaklarımızın jantı artık
tasarım aşamasında. Biz burada Türk Hava Yolları Teknik olarak kendilerine bir örnek verdik. Tüm performansları
itibariyle çalıştılar ve sonuçlarını TEKNOCAST firmamız buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin makine bölümünden
çok kıymetli Bülent Eker hocamız ve Ayşegül Eker hocamız yürüttüler. Tabii Teknopark firmamıza bu konuda
büyük destek verdi. Bülent Hocamızın da kısaca görüşlerini alalım, buyurun.
PROF. DR. BÜLENT EKER (Panelist): Teşekkür ediyorum. Tabii başarı aslında bizim başarımız değil, Türk
milletinin başarısıdır. Bunu ilk başta ortaya koymamız lazım. Bizi bu millet yetiştirdi, bu bilgileri bize bu millet
verdi. Dolayısıyla başarının asıl sahibi ülkemdir. Onu da başta söylemek istiyorum. Peki, bu başarının oluşmasında
insanların hayalleri etken midir? Evet, etkendir. 1978 senesi içerisinde üniversiteden mühendis olarak çıktıktan
sonra Tarım Bakanlığı’nın tarım alet ve makine mühendisliği içerisinde görev almıştım. Beni de test uçaklarda pilot
eğitimi için göndermişlerdi. Şu anda karşınızda pilot eğitimi almış, 80 saat uçmuş bir hoca olarak görev alıyorum.
Bu sırada aklıma şu geldi. Bu uçak aşağı iniyor ama indiği zaman, indiği yerde nasıl yerle temas içerisinde? Eşim,
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker ile çalışmalarımızı devam ettirirken karşımıza
Halil Abi gibi bize önder olacak kişi çıktı. Yani gerçekten yolumuz başka yöne doğru kaymaya başladı. O sırada
bulunduğum Tekirdağ İlçesi’nde ben Bakanlığın Tekirdağ temsilcisi bakan danışmanı olarak görev yapıyordum.
Denetleme Kurulu üyesiydim. Sanayinin içerisinde sürekli olarak bulunmamdan dolayı sanayi içerisinde özellikle
jant konusunda uzman TEKNOCAST firması ile karşı karşıya geldik ve Halil Bey’e bu konuyu açtığımız zaman
dedi ki “bir çalıştay yapalım.” O çalıştaya 35-40 kişi civarında uçak ve uzay sanayisinde çalışan çeşitli firmalar
katıldı. Bu firmalardan bazı sonuçlar çıkmaya başladı. Biz de Halil Bey’e, gelin bu firmanın yeteneğini yerinde
görün beraberce çıkıp çıkmayacağımızı karar verin, dedik ve ondan sonra beraber yerinde inceleme yaptığımızda
bu firmanın başarılarını gördük. Çünkü dünyaya otomobil alanı içerisinde çeşitli boyutlarda jant üreten kabiliyeti
yüksek bir firmaydı. Halihazırda devam eden bu firma Rus ortaklı bir firmaydı. Sonuçta bu firmayla yollarımız
birleşirken biz dedik ki bunu kamu-sanayi iş birliği içerisinde nasıl çözebiliriz? Temsilen üniversite devreye girmeye
çalıştı, artı Türk Hava Yolları Teknik girdi, TEKNOCAST girdi. Sonuçta benim üniversitem Namık Kemal Üniversitesi
ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de olduğu bir konsorsiyum oluşturduk ve yola çıktık. Yola çıkarken elimizdeki
bir materyal Halil Bey tarafından bize sağlandı. Tersine mühendislik
çalışmaları sonucunda bunlar üzerinde incelemelerimizi yaptık; analizleri,
simülasyonları gerçekleştirdik. Malzeme tespitleri gerçekleşti. İmalat
Yaşadığımız
yöntemleri belirlendi. Ondan sonra artık kalıpların oluşması aşamasında
sorunlar,
kalıpların oluşması için de yerli imalatta kullanılabilecek presin olmayışı
yaşadığımız bütün
dikkatimizi çekti. Yaklaşık olarak 2 hafta önce İstanbul’da yeni yapılan
olaylar bize yerli
AIR SHOW’da söylediğim gibi biz orada pres ile ilgili yaklaşık olarak statik
ve dinamik yükü 22.000 ton olan Boeing 737 jantını karşılayabilecek
ve milli imalatı
bir presi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Ülkemizde yoktu ve ilk önce
gösteriyor.
İtalya’da bunu bulduk. Sonra da bizim çözüm ortağımız olduğu için
Rusya’da bunu çözümledik. Tabii bu çıkılan yolculuk içerisinde şu anda
kalıp bitirme aşamasındayız. Daha sonra da Rusya’da presleri bastırıp
prototipleri sizlerin huzuruna en kısa zamanda getireceğimi umut ediyorum. Peki, başka ne yapmaya çalıştık?
Tabii uçak jantı konusunda çalışma yaparken uçak sanayi ile ilgili her sektör bizimle temasa girmeye başladı. Biz
de zaten bu teması istiyorduk. Bunların içerisinde HÜRKUŞ’la gizlilik antlaşması içerisinde çalışmalarımız devam
ediyor. Geçen hafta içerisinde de Türk Hava Kuvvetleri ile Eskişehir ikmal üslerinde bir anlaşma ile ilgili olarak
ön çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalara yerli ve milli bir ürünü ortaya çıkartmak ve ucu nereye varırsa varsın, ne
zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım mutlaka bir yol bulmak için yolculuğa çıktık. Başka alternatifimiz yok. Yaşadığımız
sorunlar, yaşadığımız bütün olaylar bize yerli ve milli imalatı gösteriyor ve bu konuda çalışan bütün arkadaşlarıma
başarılar diliyorum. Saygılar, sevgiler.
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HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Tabii bunu sık sık vurguluyorum, Türk Hava Yolları Teknik’in samimi öncülüğü
nelere mal oluyor diye. Bizimle başladıkları çalışmayla şu an bizim üründen çok daha basit ve daha kolay olan
HÜRKUŞ’un jantını yeni duydum. Eskişehir ikmalde askeri uçaklarımızın jant konusu gündeme getirilmiş. Çok
memnun oldum. Gerçekten bu böyle olur. Bu çalışmalar birbiri ardına gelecek inşallah. Uçak frenlerinde karbon
çalışmasını yaptık, dosyasını hazırladık. Ar-Ge çalışması içerisinde 11 tane firma ile konsorsiyum kurduk ve bunu
Savunma Sanayi Başkanlığımıza Ar-Ge konusu olarak teslim edildi. Bir yıl içinde tamamlanacak şekilde proje
elimizde. Hazır fren konusu da bu şekilde projelendirilmiş durumda. Bunun da takipçisiyiz; bu da en kısa zamanda
bize yerli fren çözümünü getirecek. Tabii iniş takımı önemli. Uçaklarımız için iniş takımları ile ilgili aslında Türkiye’de
3 tane firmamız çalışıyor. Buna TAİ de Alp Havacılık da dahil. Birkaç özel firmamız daha var. Bursa’da ve diğer
yerlerde çalışıyorlar. Bu konuda niyetler var ama ondan öte; söyleyeyim iniş takımlarımız içerisinde bazı önemli
parçaları hala üretip dışarıya satan bir firmamız var. O da Sağlam Metal firmamız. Volkan kardeşimiz de o başarısını
bir anlatsın. Buyurun Volkan Bey.
VOLKAN KOÇAK (Panelist): Teşekkür ediyorum. Sağlam Metal Ticaret A.Ş, 20 yıldan beri imalat sanayisine yön
veren, özellikle alaşım çelikler, bronz ve bakır alaşımları üzerine uzmanlaşmış, Türkiye’de Kocaeli ve Balıkesir
organize sanayisinde iki tane üretim tesisi ile üretim yapan ve ürettiklerinin hem hammadde hem bitmiş ürün
olarak % 70’ini dışarıya ihracat eden, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı veren bir firmadır. Amerika’dan Hindistan’a,
Güney Afrika’dan Rusya’ya kadar ihracatımız mevcuttur. Tabii ki Ar-Ge inovasyon çok çok önemli. Şirketimiz için
de çok çok önemli. Bu sebepten dolayı buraya da Ar-Ge merkezindeki mühendis arkadaşlarımızla geldik. Özellikle
firmamız otomotiv, beyaz eşya, savunma, havacılık, demiryolu raylı sistemler, makine kalıpçılık konusunda, yani
metal malzemelerin içerisinde bulundurduğu sektörlere hizmet veren bir firmadır. Havacılık sektörüne gelişimiz
ise Ankara’da bulunan OSTİM Savunma ve Havacılık kümelenmesi
organizasyonu ile TURKISH TECHNİC hangarları atölyelerine yapılan bir
teknik gezi ile başlamıştır. Burada Sayın Halil TOKEL Bey bizlere atölyeleri
Üretebildiğiniz
gezdirerek bizle ilgili numuneleri tespit etti. Özellikle ham malzeme
malzeme alaşımları
konusunda bildiğiniz gibi ülkemiz çok fazla yurt dışına bağımlı. Her şeyin
başlangıcı malzemeden kaynaklıdır. Eğer siz malzemenizi üretebilirseniz,
kadar güçlü
o malzemeden parça imal edersiniz. Parçaları, birleşik sistemleri bir araya
ülkesinizdir.
getirerek yerli otomotivinizi, treninizi, uçağınızı, tankımızı üretebilir hale
gelirsiniz. Bir malzeme mühendisi olarak malzemenin ne kadar önemli
olduğunu belirtmek isterim. Üretebildiğiniz malzeme alaşımları kadar
güçlü ülkesinizdir. Ne kadar malzemede bağımsız iseniz o kadar inovasyona açık bir ülke haline gelirsiniz. Almış
olduğumuz numunelerin Ar-Ge merkezlerinde incelenmesi için ve Sayın Genel Müdürümüz Hakan Koçak Bey
ile havacılık sektörünün zirvesinde neler konuşulduğunu, oradaki havanın ne seviyede olduğunu anlamak için
Amerika Boeing tesislerini gezdik, orada stant açtık. Orada tespitlerde bulunduk. Boeing’de yetkililerin ilk sorduğu
soru ASD9 kalite belgeniz mevcut mudur, sorusu olmuştur. Bu havacılık sektörü için önemli bir kalite belgesidir.
Diğer bir Boeing yetkilisi de demişti ki havacılık sektörü çok zor ve uzun bir iş. Gerçekten de çok zor. 6 yılda
bu seviyeye geldi ve denetlemeler yoğun olarak devam ediyor. Bu hafta iki gün Turkish Technic denetlemesini
geçirdik; inşallah subcontractor olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu konuda diğer bir Boeing yetkilisi
ise şu şekilde konuştu: Siz Türk milleti çok enteresan bir milletsiniz. Sizler Türk Milleti olarak 1930’lu yıllarda
kendi uçağını yapar, satışını gerçekleştirirken uçak fabrikasını kapattınız. Bizse devam ettik ettik. Buraya bizim
uçaklarımızla geldiniz dediler. İşte bu ilk başta rencide etti ama iyi ki Boeing’deki yetkili arkadaşımız bu cümleyi
söyledi. Çünkü bizi adeta kamçıladı.
Türkiye’ye döner dönmez ilk işimiz kalite sertifikasyon işlemlerini halletmemiz oldu. Kalite belgemizi aldık, kalite
sitemizi oluşturduk. Her süreçte izlenebilirlik ve süreklilik olmak zorundadır. Ürünlerimizi yetiştirdik ve tabii ki
çok basit bir şey değil çünkü şartnameye uygun olarak üretmek zorundasınız. Sonra ürünlerimizin satışını
gerçekleştirmeye başladık çok şükür. Uluslararası bir platformda Türkiye heyetine şu şekilde bir soru sormuşlar: Siz
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Türkler’in isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Türk heyeti de karşı cevap olarak demiş ki, eğer dünya üzerinde
bir şey yapılamaz deniyorsa onu söyleyen Türk değildir. Tabii bu platformun anlamı, amacı Ar-Ge ve inovasyondur.
Huzurlarınızda ben de bir teklifte bulunmak istiyorum Sayın Halil TOKEL Beylere. Ar-Ge merkezimizle sizin ArGe merkezinizin ortaklaşa TÜBİTAK’a proje vermesini istiyorum. Kabul ederseniz çok çok memnun oluruz. Şu an
TÜBİTAK‘da devam eden projelerimiz var bu TD projesi. TD projesi de genel iniş takımlarının kullanılan parçalarıyla
ilgili ama iki projeyi bir proje ile TÜBİTAK’a sunmak istiyoruz. Son olarak genç arkadaşlarımıza tavsiyede bulunmak
istiyorum: İçinizdeki enerjiyi asla yitirmeyin. Çünkü biz gücümüzü siz değerli gençlerden alıyoruz. Çok teşekkür
ederim.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Volkan Beylerin, Sağlam Metal’in yine bir başarısı da bütün ürünü hammaddeden
itibaren üretmiş olmasıdır. Bu da bizim için önemli bir sonuçtur. Her türlü Ar-Ge çalışmasına Türk Hava Yolları
Teknik kendi ürünleri, kendi ihtiyaçları itibarıyla açıktır. Burada zaten bir seferberlik ortamı var. Buna en büyük
katkıyı yapan kurum olarak Turkish Technic’e her türlü projeye gereken ilgiyi gösterecektir. Bu manada yönetim
kurulu başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, idarecilerimize biz de sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz.
Şimdi gördüğünüz gibi bir uçağın üretimi ve bunların önemli parçaları ile birlikte neler yapıldığını takip ediyoruz.
Uçaklarımızın yer hizmetleri çok önemli.
Uçaklarımızın kalkışına kadar olan süreçte birtakım yer destek tesisatları dediğimiz ekipmanlara ihtiyacımız var.
Bunlar yurtdışından gelen ekipmanlardı ama Allah’a çok şükür bugün itibariyle söylüyorum artık uçaklarımızın her
türlü yerli destek teçhizatı ülkemizde yapılabilmektedir. Bunların çoğunu bize yerli firmalarımız temin etmektedir.
Bu manada ERFA MAKİNA firmamızdan Faruk Onan Bey’in Turkish Technic’e ve diğer havacılık kuruluşlarına
verdiği ürünlerini sizlere kendisi resimler eşliğinde anlatacak. Buyurun Faruk Bey.
FARUK ONAN (Panelist): Merhaba. ERFA Makina olarak biz 30 yılı aşkın TAİ’ye talaş imalı yapmakta ve 2014
yılında Bursa organize sanayi bölgesinde faaliyete başlamış bulunmaktayız. Başlangıçta makine sektöründe,
özel makine imalatı konusunda devam ederken, devletimizin yerli ve milli tutumu bizleri çok etkiledi. Bu tutum
neticesinde firma olarak kendimize havacılık sektörünü belirledik ve ilk olarak firmamıza gerekli belgeleri aldık.
Sonra sektörün yabancı menşeli ürünlerini yerleştirme adına, daha iyi işler yaparız, sloganı ile önce havacılık
kültürümüzü geliştirerek ilerlemeye devam ettik. Yabancı menşeli ürünleri geliştirerek yerlileştirmeyle işe başladık.
Saf malzemelerin dahi yurtdışından alındığını gördüğünüzde Sayın Başkanımızın diğer ekibimize verdiği destek ile
bu ürünlerimizi de millileştirme kapsamında bünyemize katarak üretimini
yapıp Türk Hava Yolları’na teslim ettik. Dolayısıyla bunun da yıllık 1 milyon
dolara yakın Türk Hava Yolları’na kâr getirdiğini gördük. Yer destek
Yer destek
tesisatlarında bulunan tasarım ve Ar-Ge ihtiyaçlarında görsel tesisatlar
tesisatlarında
üzerinde Turkish Technic Ar-Ge ile part 21 kapsamında özel sinyal kutuları
yabancı ürünlerden
üretiminde de faaliyette bulunuyoruz ve bunların üretimine başlamış
bulunmaktayız.
bir adım daha

öteye geçtiğimizi
görüyorum.

Firmamız aynı zamanda hangar içindeki yer tesisatlarında sorun çıkartan,
bakım isteği olan, arıza yapan tesisatları tekrar tasarlamaya başlayarak
resimde de gördüğünüz gibi hidrolik pnomatik ve halat ihtiyaçlarını
ortadan kaldırarak tamamen mekanik otomasyon üzerine kurulmaya
başlandı. Şahsi kanaatimce biz yer destek tesisatlarında yabancı ürünlerden bir adım daha öteye geçtiğimizi
görüyorum. Değerli katılımcılar, sizin de bildiğiniz üzere olmayan ürünleri sıfırdan tasarladığımızda bazı hatalar
yapabiliyoruz. Hatta üç-dört kere revizyon yaptığımız ürünlerimiz de oldu. Ürünlerin tasarım ve kullanım
aşamasında biz Türk Hava Yolları’nın büyük desteğini gördük. Onların desteği sayesinde yaptığımız ürünler de şu
anda firmalarda. Çok büyük gurur duyuyoruz. O yüzden Sayın başkanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Hepinize
saygılarımı sunarım.
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HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Şu kadarını belirtelim ki, uçakların yer destek tesisatlarında artık yabancı diye
bir konu yok. Eğer alınıyorsa ilk kez olabilir ama tamamen yerlileşmiş durumdayız. En azından havacılığımızın
bir konusunu 2017 itibariyle yerli ve milli hale getirdik elhamdülillah. Şimdi Gazi Üniversite’mizden kıymetli bir
hocamız Süleyman Özçelik hocamız var. Benim Enerji Bakanlığı dönemimde beraber çalıştık. Şimdi Turkish
Technic ne yapacak? Çizilmeyen ayna. Bir de koltuk arkasına çizilmeyen ekranlarımızı yapacak. Ama bunun
ötesini söyleyeyim. Kendisi bizim ilk yerli ve milli uydumuzu ve güneş panellerindeki güneş pillerini de şu anda
üretmektedir. Kendisine sözü bırakıyorum.
PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZÇELİK (Panelist): Çok teşekkür ediyorum. Aslında dün ve bugün dikkat ettiğinizde her
konuşmacının çok önemli olduğu için altını çizdiği bir yerli ve milli sözü var. Biz dün burada genç arkadaşlarımızla
yerli ve milli sözünü tartıştığımızda şöyle bir kanaate vardım: Herhalde yerli Türkiye’de, Türk sanayicisi
tarafından bizzat topraklarımız içerisinde üretileni bizimle paylaşırsanız, milli oluyoruz diye tahmin ediyorum. Bu
bakımdan millileşmede, fikir üretmede üniversitelerin rolünü takdirle karşılıyoruz. Üniversitelerden mezun olan
mühendislerimiz, üniversite okumaya devam eden araştırmacılarımız işin milli tarafını, yani fikri mülkiyet hakkını
oluşturuyor diye düşünüyoruz. Biz, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Gazi Üniversitesi’nden geliyoruz.
Fotonik bildiğiniz gibi ışık bilimi. Işık bilimi ile ilgili teknolojilerle araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bu
saatte kaç dakika konuşulur, bilemiyorum. Bizim kafamızda Üniversite Araştırma Merkezi profili esasında prototip
yapan, sanayiciye sevk eden ve onun üretilmesini bekleyen şeklindedir. Biz Gazi Üniversitesi’ndeki Fotonik
Araştırma Merkezi olarak farklı bir düşünceye sahip olduk.
Türkiye’de maalesef projelerin bir kısmı prototip aşamasında kaldı. O zaman ne yapmak lazım savunma
sanayi için, diye kaygılanıp çalışmaya başladık. Değerli Halil abi ve biz de Fotonik Araştırma Merkezi olarak bu
serüven içerisinde hangi role sahip olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Muhtemelen standımıza uğrayan
arkadaşlarımız görmüştür. Üniversite araştırma merkezlerimiz germanyum tek kristali üniversite içerisinde üretiyor
ve savunma sanayinin üretim hattına vererek orada kızılötesi görüntüleme sistemlerinde kullanılabilir mercek
lens haline getiriyor. Biz aynı zamanda üretim sistemi kalifikasyonu gerçekleştirerek ilgili çapta, 102 milimetre
çapta ülkemizdeki tüm termal kameraların ihtiyacını karşılayabilecek germanyum kristalini üretme kabiliyetine
sahibiz. Ben tabii bunun üretildiğini şu anda sahada Mehmetçiğin kullandığı 300 civarında termal kamera merceği
kristalinin Gazi Üniversitesi’nde üretildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz kristali üretiyoruz, milli kuruluş
Aselsan mercek haline getiriyor ve bu üretimimiz devam ediyor. Değerli Halil abimin bahsettiği çizilmez aynaların
temel malzemesi safir kristali. Bir benzer başarı hikâyesine de Gazi Üniversitesi Safir kristali ile imza atmak istiyor.
Bugün Türkiye’nin yaklaşık üretim kapasitesi düşünüldüğünde milli füzelerin Safir Kubbe ihtiyacı için bir-bir buçuk
ton civarında Tek Kristal safire ihtiyacı var. Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi’nde biz araştırmacılar bir
tek prototip safiri kristali üretmiyoruz, araştırma merkezlerinde 2 ton kapasiteli Safir Kristal Üretim Hattı ailesiyle
birlikte üretiyoruz. Evet, bu tür üretimlerde çok şükür ki olma şansı tanındı.
Dolayısıyla Gazi Üniversitesi kristali büyütecek, ROKETSAN, ASELSAN
onu kubbe savunma sistemlerinde zırh malzemesi olarak optik pencere
102 milimetre çapta
olarak geliştirecek. Uçaklarımızdaki aynalar biliyorsunuz elmas silisyum
ülkemizdeki tüm
Karbür Safir şeklinde bir sertlik derecesine sahip. O zaman biz en sert
termal kameraların
malzemeden daha ekonomik üretebilmek için sadece yerli değil, milli
ihtiyacını
üreteceğiz, daha ucuz üreteceğiz dedik. Milli kuruluş Türk Hava Yolları’na
geliştirecek olduğumuz uçaklara bunları vereceğiz. Tabii söz uzayınca
karşılayabilecek
zamanı ne kadar geçer bilmiyorum ama bir başka serüvenden daha Halil
germanyum
abim söz açtığı için bahsetmem gerekir. Biz 2006’lı yıllarda Türkiye’de
kristalini üretme
ilk silisyum bazlı güneş hücresini geliştiren Araştırma Merkeziyiz. Ancak
kabiliyetine sahibiz.
yatırımcılarımız henüz güneş hücresini milli ve yerli olarak üretecek hala
gelemediler. Milli olabilmesi için yeterli know-how lazım. Üniversitelerimiz,
genç araştırmacılarımız sahada, bunları sizin dikkatlerinize sunuyorum.
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Türkiye’de uzay teknolojileri ile ilgili son derece az yetişmiş insan gücü var. Üniversitelerin milliliğe katabileceği
en önemli hasretlerden bir tanesi yetişmiş insan gücünü, yetenekli insan gücünü arttırmaktır. Yani söz sözü açar.
Belki çok zaman geçer affınıza sığınırım. Bir bakan yardımcımız nükleer santral ile ilgilendi. 20 milyar dolarları
ödeyeceğimiz vakit nükleer santral için bunun üçte ikisi ilime yani insana gidiyor diye bize serzenişte bulunuyor.
Bir zamanlar nükleer mühendislik fakültelerini kapattık bu ülkede. Biz bir taraftan da uzay teknolojileri yetiştirirken
uydunun önemli maliyetlerinden bir tanesi olan güneş hücresini laboratuvarımızda artık üretiyoruz ve uluslararası
emsalleri ile yarışacak nitelikte kristal geliştiriyoruz. Bu geliştirdiklerimizle de güneş hücresi üretiyoruz. TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsünde onlar panel üretiyor, biz hücreleri veriyoruz. Onlar laminasyon
yapıyor. İnşallah fırlatılacak uydu olan bir metrekare çözünürlükteki yer gözlem uydusu İMECE’yle de bizim
hücrelerimiz uzaya çıkacak. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Evet, Süleyman Hocamız gerçekten yüksek katma değerli çalışmalar yapıyor.
Kendisi 50’ye yakın doktora-master öğrencisi yetiştirdi bilim merkezinde. Bu çalışmaların da bizim çok iyi sonuçlar
vereceğini yakında göreceğiz. Şimdi lütfen beni bir hanımefendiyi en son konuşmacı olarak beklettiğim için
ayıplamayın. Neden, biliyor musunuz? Şu anda en son sözümüzü vereceğimiz kişi rahmetli Nuri Demirağ’ın bize
emanet ettiği torunu. Peki, neden Bilge Hanım sona kaldı? Eğer rahmetli Nuri Demirağ’ın çalışmalarına devam
edebilseydi şimdi bu anlatımlarımız çok farklı olacaktı. Dünyanın en iyi uçak sanayi olarak çok farklı şeyler
konuşacaktık. Şimdi söz onun kıymetli dedesi ile ilgili. Bilmediği konular da olduğunu biliyorum ama bütün hissiyatı
ile samimi olarak duygu ve düşüncelerini paylaşmasını istiyorum. Buyurun Bilge Hanım.
BİLGE KUM (Panelist): Halil Bey’in dediği gibi ben büyük gururla söylüyorum ki Nuri Demirağ’ın torunuyum.
Böyle bir camiada çok kişi biliyordur kim olduğunu ve neler yaptığını. Fakat ben kısaca özet olarak aktarmak
istiyorum. Nuri Demirağ Cumhuriyet’in ilk yıllarının çok fedakâr, çok vizyoner, çok vatansever bir girişimcisidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin kalkınması demiryollarına bağlı olduğu için demiryolu müteahhitleri tamamen
yurt dışından gelerek demiryollarını inşa etmektedirler. Büyük babam bu işe son vermek için ilk Türk müteşebbis
olarak fizibilitesini yapıyor ve talip oluyor. Ona bu yetkiyi veriliyor ve ilk olarak Samsun-Sivas hattını yapıyor.
Bundan sonra da 1.000 küsur metrekare demiryolu yaparak büyük bir maddi manevi servetin sahibi oldu.
Bu serveti ise gözünü kırpmadan uçak sanayine yatırıyor. 1930’lu yıllarda Beşiktaş’ta bir uçak fabrikası kuruyor.
Buraya yurt dışından uçak mühendisliği eğitimi almış Türk çocukları davet ediyor. Hatta onların içinde bir tanesini
çok beğenerek kendisine ortak ediyor ve Türk tasarımı uçak için burada 80 sene önce çalışmalar başlıyor.
Daha sonra Nuri Demirağ şu an Atatürk Havalimanı olan yerdeki Elmas çiftliğini alıyor. Orada teknisyen ve pilot
yetiştirilen Gök okulunu ve hangarları, pistleri yapıyor. Bu arada ilk Türk tasarımı yerli sermayenin ürettiği uçak
UD36, arkasından UD38 geliyor. Ne yazık ki buraları çok detayına girmeden geçeceğim. Dışarıdan ve İçeriden
gelen baskılar neticesinde Nuri Demirağ’ın bu özverili çalışmaları engelleniyor ve hatta tamamen yok ediliyor.
Yeşilköy Havalimanı istimlak edildi.
Uçaklar hurdaya gönderildi. Yıllarca bütün çocukluğumuz boyunca Nuri Demirağ’ın hatırasını unutmadık.
Bundan 10-15 sene önce yeniden canlandırılmaya başlandı ki bu mucizevi bir çalışmadır ve 2010 yılında bizi çok
gururlandıran bir olay oldu. Onun hatırasına binaen Sivas Havaalanına
Nuri Demirağ Havaalanı adı verildi. Ben son yıllarda Sayın Halil Bey’in de
bana el vermesi neticesinde Turkish Technic yan sanayiciler grubunda
Yakın tarihte Türk
neler yapıldığına şahit oluyorum ve çok gurur duyuyorum.

tasarımı olan uçak
yeniden göklerde
süzülecektir.

Gördüğünüz gibi birçok Türk sanayicisi bugün yerli ve milli Türk uçağını
yapabilmek için, değil elini, gövdesini taşın altına koymaya hazır ve ben
umuyorum ki yakın tarihte Türk tasarımı olan uçak yeniden göklerde
süzülecektir ve Nuri Demirağ’ın ruhu şad olacaktır.
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HALİL TOKEL (Oturum Başkanı): Böyle geç saate kalmamıza rağmen hiçbir izleyicimizin ayrılmaması dikkatimi
çekti. Allah-u âlem şu anda YouTube’dan da yoğun bir izleyici kitlesi olduğu kanaatindeyim. Neden? Çünkü bu
milletin derdi. Herkes bu derdi hissediyor. Burada da çözüm noktaları, çözüm açıklamaları var. Tabii uçakta binlerce
parça var. Onların hepsi yapılacak ama bu gördükleriniz duyduklarınız bu işin kesinlikle ama kesinlikle başarılı bir
şekilde tamamlanacağının işaretleridir. Ben sizin huzurunuzda katılımcı firmalarımıza, her türlü gayretlerinden
ve buraya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlara dua ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Sizlere de bu
bilgileri bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
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SONUÇ, DEĞERLENDİRME
VE ÖNÜMÜZDEKİ
ZİRVEYE BAKIŞ

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNÜMÜZDEKİ
ZİRVEYE BAKIŞ
Bundan önceki zirvelerimizde Ar-Ge’nin ürünleşmesi, ürünün ticarileşmesi ve sanayinin dönüşümü kavramları
tartışılmıştı. Bu zirvemizde ise yenilik kavramının uluslararası pazar ile bir arada ele alınması konusunda hem
katılımcılardan hem de sektör temsilcilerinden geri dönüşler olmuştur. Hem günümüz dünyası, hem de uluslararası
pazarlara açılma kavramı ele alındığında karşımıza küresel rekabet olgusu çıkmaktadır. Küresel rekabet ile başa
çıkabilmek için Ar-Ge & İnovasyon kavramını sadece kendi başına anlam ifade eden bir kavram olarak görmeyip,
temelinde beşeri sermaye, teknolojik birikim, yatırımlar ve ölçek ekonomileri vb. hususların bir arada düşünülmesi
gerekmektedir.
2019 yılı aynı zamanda Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmiştir. Fuat Sezgin özellikle İslam Medeniyet Hafızamızın
canlı tutulması adına değerli çalışmaları yapmıştır. İslam Medeniyet Hafızamızın da kullanılarak yerli aklımızın
inşa edilmesi, özellikle de Batı’ya alternatif ya da daha iyi bir yol sunma açısından önem arz etmektedir. Tüm
bu hususlar göz önüne alındığında MMG 4. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde Ana Tema “Yerli Akıldan
Küresel Pazarlara” olarak belirlenmiştir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel, ekolojik ve demografik değişimlerin önemi
giderek artmakta ve söz konusu bu değişimler toplumları geleneksel değerlerden kopmaya zorlamaktadır.
Sektörlerden bağımsız olarak içinde bulunduğumuz dönemde sosyal, ekonomik ve teknik alandaki gelişmeler
ülkeler arasındaki ticari sınırları ortadan kaldırarak pazarların küreselleşmesini getirmiştir. Bu durum sonucunda da
klasik rekabetin yanında, daha zor ve çetin olarak tanımlanabilecek küresel rekabet kavramı ortaya çıkmıştır. Küresel
rekabet sektörlerde hızlı değişimi getirdiğinde firmaların yaşaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gün geçtikçe
zorlaşmaktadır. Firmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, küresel rekabet ile baş edebilecek etkin stratejiler
geliştirmeleri ve bu stratejilere uygun yenilikler içinde olmaları gerekmektedir. Söz konusu stratejileri ve yenilikleri
geliştiremeyen firmaların yaşama ve varlığını devam ettirme şansı gün geçtikçe azalmaktadır. Küresel rekabet
ortamında firmaların yaşaması sadece firmaların sorunu olmayıp hükümetlerin de sorunu olmaya başlamıştır. Bu
nedenle küresel rekabet ortamında sadece firmaların aksiyon alması yeterli olmayıp, hükümetlerin de aksiyon
alması gerekmektedir. Bir ülkenin uluslararası gücünü arkasına alan, iş ve yenilik ekosistemi oluşturulmadığı
sürece firmaların küresel rekabet ile baş etmeleri imkansız hale gelmektedir. Küresel rekabette başarının anahtarı,
değişim ve dolayısıyla yenilik olmaktadır. Yeniliklerin de itici gücü teknolojik gelişmelerden geçmektedir. Teknolojik
gelişmeler sektörlerde rekabetin yapısını değiştirerek teknolojiyi geliştiren ülkeleri teknoloji satın alan ülkeler
karşısında daha güçlü kılmaktadır.
Günümüzde birçok yenilik yıkıcı yenilik olmakla beraber öncesindeki birçok teknolojinin hatta sektörlerin yerini
de almaktadır. Özellikle yıkıcı yeniliklerin hayata geçirilmesindeki en önemli faktör ülkelerin sahip olduğu ortak
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akıl ve beşeri sermayedir. Özellikle beşeri sermayenin güçlü olduğu ülkeler, hem yenilik ile ilgili aklın gelişmesinde
hem de yeniliğin hayata geçirilmesinde daha etkin ve çevik olabilmektedirler. Beşeri sermaye geliştirilmesi hususu
ülkelerin eğitim sistemleri ile ilişkilidir. Burada üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sivil toplum örgütleri
gibi kurumsal yapıların rolü yadsınamayacak derecede önem arz etmektedir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi
noktasında yüksek öğretim sisteminin günümüz koşullarına göre yeniden ele alınması gerekmektedir. Özellikle
üniversitelerimizi küresel aktörlerle rekabet edecek şekilde yeniden tanımlayıp tasarlamak ülkemizin önümüzdeki
yıllardaki beşeri sermayesinin gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde teknoloji ve inovasyon
alanında çalışanların büyük bir çoğunluğu o ülkelere dışarıdan gelmiş insanlardan oluşmaktadır. Beşeri sermayenin
gelişmesindeki diğer önemli faktör ise ülkemizdeki beyin göçünün tersine döndürülmesidir. Beyin göçünün tersine
döndürülmesi, ülkemizden beyin göçünü önlemek ile birlikte, diğer ülkelerdeki yetkin beyinleri ülkemizde istihdam
edebilecek kurum altyapısını ve kültür değişimini sağlamaktan geçmektedir.
Küresel rekabetle baş edebilmek amacıyla beşeri sermayenin yanında ülkelerin teknolojik birikimleri de önemli yer
tutmaktadır. Teknolojik birikim, teknolojik gelişmelerin temelini oluşturmakta, teknolojik gelişmeler de yenilikleri
beraberinde getirmektedir. Küresel çapta rekabet edebilecek yenilik / bilgi ekonomilerinin gelecek yöneliminde
teknolojik birikim önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda ülke olarak mevcut teknolojik birikimimizin arttırılması
konusu ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Sadece konu mevcut teknolojik birikimimizin
geliştirilmesi ile sınırlı olmayıp ülkemize yeni teknolojik birikimler kazandırılması da bu anlamda önem arz
etmektedir. Özellikle ülkemizde geleneksel düşük katma değerli sektörlerin yeni ve yaratıcı sektörlere dönüşümü,
teknolojik birikimimizin arttırılması ile doğrudan ilişkilidir.
Yeniliklerin temelinde araştırma ve geliştirme çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Fakat araştırma ve geliştirme
çalışmaları maliyetli çalışmalardır. Söz konusu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünün maliyeti Ar-Ge maliyeti
ile doğrudan ilişkilidir. Yenilik temelli katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde sadece iç pazara odaklanma yeterli
olmamaktadır. Sadece iç pazar düşünülerek ortaya çıkan ürünler, küresel pazardaki rakiplerine göre hem rekabet
olarak hem de olgunluk olarak eksik kalmaktadır. Özellikle yenilik odaklı ürünler tasarlandığında hedef pazar
sadece iç pazar olmamalı; küresel pazarlar hedef alınmalıdır. Bu yüzden birim başına düşen Ar-Ge maliyetinin
optimal düzeye indirilmesi uluslararası rekabet için önem arz etmektedir. Birim başına Ar-Ge maliyetinin optimal
olmadığı durumlarda ortaya çıkan ürünler, küresel pazarda pahalı kalmakta, rekabet edememekte ve sonuç olarak
sürdürülebilir olmamaktadır. Dünya üzerinde yenilik ekonomisi veya bilgi ekonomisi üzerine çalışan birçok ülke söz
konusu yenilikleri sadece kendi iç piyasalarına özgü düşünmemekte; bu yenilikleri küresel pazarları hedef alarak
yapmaktadırlar.
Ar-Ge & İnovasyon projeleri kendi içerisinde ciddi anlamda sermaye yatırımı gerektiren projelerdir. Bu yüzden de
bu projelerin finansmanı proje çıktıları açısından önem arz etmektedir. Örnek olarak, küresel çapta rekabet edecek
ürünün pazarda tutunabilmesi için söz konusu ürün ile ilgili yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Eski dünyada söz
konusu şirketler ürünleri satarak finansman sağlarken, günümüzde ürünün pazarda tutunabilmesi için şirketlerin
sermaye alarak büyümeleri Ar-Ge & İnovasyon projelerine kaynak bulmaları gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki
günümüzdeki inovasyon odaklı firmalar ürün satarak büyüme yerine sermaye alarak büyümektedirler.
Söz konusu sermaye bu firmalar için sadece finansal değer ifade etmeyip, sermayeyi getirenlerin pazar ilişkilerini
de içine almaktadır. Firmaya ortak olanlar yatırımlarının geri dönüşünü alabilmek için yatırım yaptığı firmanın
ürünlerinin ticarileştirilmesi sürecinde de aktif olarak rol almaktadırlar. Söz konusu finansman için sadece
devletlerin vermiş olduğu Ar-Ge teşvikleri yeterli olmayıp, bu finansmanların oluşturulmasında yatırım fonları, risk
sermayeleri ve melek yatırımcılar önemli yer tutmaktadır. Ar-Ge & İnovasyon projelerine finansman sağlanması
tek bir kaynaktan ziyade çoklu işbirliklerini gerektirmektedir. Bu işbirlikleri günümüz dünyasında sadece ülke içi
kaynaklarla sınırlı olmayıp küresel işbirlikleri ile olabilmektedir. Bu projelerden ortaya çıkan ürünün ticarileştirmesi
süreci için de söz konusu işbirliklerinin getirdiği iş modelleri de önem arz etmektedir.
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MMG 4. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde aşağıdaki konu başlıklarının ele alınmasını planlanmaktayız.

• Fuat Sezgin’i Anlamak ve Yerli Aklın İnşa Edilmesi
• Dijital Ekonomi ve Küresel Pazarlar
• Yerli Akılla Yenilik Paradigması
• Küresel Beyin Göçü, Beşeri Sermaye ve Yenilik Ekosisteminin Yeniden İnşa Edilmesi
• Yeni Savunma Teknolojileri ve Küresel İşbirlikleri
• İleri Üretim Teknolojileri ve Küresel Ağlar
• Küresel Enerji Ekonomisi ve Yenilikçi İş Modelleri
• Ar-Ge Ekosistemimiz ve Tamamlayıcı İşbirlikleri
• Küresel Kritik Ürünler ve Hedef Pazarlar
• Bilişim Sektörünün Küresel Dönüşümü
• Sağlık Endüstrisinin Yenilikçi Dönüşümü
• Küresel Yatırımlarla Yerel Kalkınma ve Bilgi Ekonomisi
• Havacılık Sektöründe Yerli Akıl ve Uluslararası Pazarlar
• Yerli Akılla Küresel Üniversitelerin İnşa Edilmesi
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MMG 3. AR-GE & İNOVASYON
ZİRVESİ VE SERGİSİ
İSTATİSTİKİ BİLGİLER

MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

DESTEKLEYEN KURUMLAR
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MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

ETKİNLİK ÖZETİ

12.500+

150+

60+

Ziyaretçi

Fuar Katılımcısı

Konuşmacı

ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ

BAKANLIK
YETKİLİLERİ

BAŞKANLIKLAR

KAMU KURUM ÜST
DÜZEY YÖNETİCİLERİ

KAMU KURUM
ÇALIŞANLARI

SAVUNMA
SANAYİ

YEREL
YÖNETİCİLER

AR-GE
YÖNETİCİLERİ

ÖZEL SEKTÖR ÜST
DÜZEY YÖNETİCİLERİ

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ

ENERJİ

MÜHENDİSLİK
FİRMALARI

AKADEMİSYENLER

DANIŞMANLIK
FİRMALARI

MEDYA

BANKACILIK
FİNANS
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ZİYARETÇİ DAĞILIMI
EN ÇOK ZİYARET EDEN 5 İL: İSTANBUL - ANKARA - BURSA - SAKARYA - KOCAELİ
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KATILIMCI BİLGİLERİ
KATILIMCI PROFİLİ
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GENEL DEĞERLENDİRME
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MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ SONUÇLAR
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YAZILI BASIN VE MEDYADAN BAZI YANSIMALAR
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DİJİTAL BASINDAN BAZI YANSIMALAR
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SPONSORLAR VE
KATILIMCI KURUMLAR
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SPONSORLAR

TeknoPark
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANA MEDYA
SPONSORU
ANA MEDYA
SPONSORU

BASIN
SPONSORU
BASIN
SPONSORU

İLETİŞİM
SPONSORU
İLETİŞİM
SPONSORU

İNSAN KAYNAKLARI
SPONSORU
İNSAN KAYNAKLARI
SPONSORU
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TeknoPark YAKA İPİ
YAZILIM
SPONSORU
SPONSORU
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM
SPONSORU

YAKA İPİ
SPONSORU

KARBON SIFIR
SPONSORU
KARBON SIFIR
SPONSORU

KATILIMCI KURUMLAR
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KATILIMCI KURUMLAR

Atatürk Üniversitesi
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ZİRVE VE SERGİDEN
FOTOĞRAFLAR

MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ FOTOĞRAFLAR
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