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1. YURT DIŞINDAKİ TÜRK BİLİM İNSANLARI 3. KURULTAYI HAKKINDA 

Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanında 

büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bu sürece katkı sağlaması amacıyla, TÜBİTAK'ın ve 

ülkemizdeki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarımız ile etkileşiminin 

artırılması için son yıllarda başlatılmış bir takım girişimler tüm hızıyla sürdürülmektedir. 

Bu doğrultuda, Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayları ve Hedef Türkiye etkinlikleri 

düzenlenmiş olup Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS-Y) de yurt dışındaki Türk bilim 

insanlarımıza yönelik sürdürülebilir bir envanter oluşturulması hedefiyle kullanıma açılmıştır. 

Yurt dışında görev yapan ve alanında önde gelen seçkin Türk bilim insanlarının deneyim ve 

gözlemlerinden faydalanma fikrinden yola çıkılarak Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 

Kurultaylarının ilk ikisi 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul'da düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlikler 

kapsamında farklı araştırma alanlarından dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma 

merkezlerinde görev yapan ve alanlarında temayüz etmiş Türk bilim insanları ile Türkiye'deki 

bilim, teknoloji ve yenilik paydaşlarının bir araya gelmeleri sağlanmıştır. Kurultaylara yurt 

içinden üniversite, araştırma merkezi, özel sektör ve kamu kurumları bünyesinde faaliyet 

gösteren birçok araştırmacı da katkı ve katılım sağlamıştır. Her iki Kurultay sonunda da etkinlik 

boyunca gündeme gelen ve tartışılan konuları içeren Kurultay raporları hazırlanarak ülkemizdeki 

tüm ilgili Kuruluşlarla paylaşılmıştır. 

Daha önce düzenlenen Kurultaylarda, önceliklendirme çalışmaları yaparak yeni araştırma 

programları oluşturulmuş ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknoloji yol haritaları 

çıkarılmıştır.  

2012 yılında düzenlenen ilk Kurultay sonucunda teknoloji transferi konusunda TÜBİTAK 

bünyesinde "Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı" oluşturulmuştur. Diasporanın bir 

diğer önerisi neticesinde tersine beyin göçü ve beyin dolaşımının teşviki konusunda TÜBİTAK 

olarak “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı” kapsamında 2015 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 
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367, “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı” kapsamında ise 71 

araştırmacı Türkiye Araştırma Alanı’na kazandırılmıştır.  

2013 yılında ikinci Kurultayımızda, 2023 Vizyonu doğrultusunda sağlık, enerji, eğitim ve teknoloji 

transferi temalarına odaklanılmıştır. 2013 yılından itibaren öncelikli sektörlere hizmet eden kilit 

konu ve alanlarda 12 adet Teknoloji Yol Haritası oluşturulmuştur. Hazırlanan teknoloji yol 

haritalarında öncelikli olarak belirlenen konular program çağrılarına temel teşkil etmektedir. Bir 

önceki bu Kurultayda “sanayi ihtiyaçlarına yönelik doktora derecesine sahip insan kaynağının 

artırılması” doğrultusundaki öneriler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’na taşınmıştır. 

BTYK 28. Toplantısı’nda doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak 

artırılmasına karar verilmiştir.  

Bu iki Kurultay’dan edle edilen sonuçlar, etkinliklerin devam ettirilmesinin gerekliliğini ortaya 

koymuştur. "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı", 22-23 Temmuz 2015 tarihlerinde 

İstanbul'da düzenlenmiştir.  

Kurultayın hedefleri şu şekilde özetlenebilir:  

 Yurt dışındaki bilgi ve teknolojinin transferi için uygun modeller ve mekanizmaların 

tespiti, 

 Yurt dışındaki bilginin ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve modellerin ülkemize 

aktarılmasına yönelik öneriler, 

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

getirilebilmesi için atılabilecek somut adımlar, 

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

geliştirilmesi için gereken fon mekanizmalarının belirlenmesi.  

Kurultay programının bu yıl ayrıca, 80 Milyar Avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil 

araştırma ve yenilik programı olan "Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 (Horizon 2020)”ye yönelik 

çıktılar elde etme hedefine de hizmet edecek şekilde kurgulanmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir. Bu sebeple gündeme, Ufuk 2020 Programı'na özel oturumlar da eklenmiştir.  
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Kurultay'ın tematik alanları şunlardır:   

- Sağlık 

o İlaç ve Aşı Teknolojileri 

o Rejeneratif tıp araştırmaları (kök hücre vb) ve klinik uygulamaları 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

o Gömülü Sistemler (Makineden makineye dahil) 

o Genişbant Teknolojileri (Kablolu/kablosuz iletişim teknolojileri, IP teknolojileri 

dahil) 

- Sosyal ve Beşeri Bilimler 

o Eğitim 

o Ekonomik Büyüme 

- Enerji 
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2. KATILIMCI PROFİLİ VE KURULTAY’IN YAPISI 

Kurultay’a yurt dışındaki 300’e yakın bilim insanı davet edilmiş ve 62 bilim insanından katılım 

sağlamıştır. Davetli listesi oluşturulurken, ARBİS-Y (Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Sistemi)’de yer 

alan araştırmacıların akademik yetkinliğinin yanı sıra toplam deneyim süresi araştırma alanı, 

araştırmaların toplumsal etkileri, idari görevler, şirketlerle işbirliği halinde olma durumu ve 

coğrafi dağılım gibi kriterlere dikkat edilmiştir. 

Kurultayın amaçları doğrultusunda, yurt dışından katılım sağlayan araştırmacıların katılımcıların 

%19’u eğitim, %5’i ekonomik büyüme, %12’si enerji, %13’ü genişbant teknolojileri, %18’I 

gömülü sistemler, %21’i ilaç ve aşı teknolojileri, %10’u rejeneretif tıp araştırmaları ve klinik 

uygulamaları alanlarında Kurultaya katılım sağlamıştır. Katılımcıların %66’sını Kuzey 

Amerika’dan, %25’ini Avrupa ülkelerinden ve %9’unu ise Güney Doğu Asya, Asya-Pasifik ve Orta 

Doğu ülkerinden gelen bilim insanları oluşturmuştur. Karşılaşılan coğrafi dağılım, Kuzey 

Amerika’daki bilim insanı yoğunluğunun coğrafi olarak daha yakın olduğumuz Avrupa ve Orta 

Doğu gibi diğer bölgelere kıyasla çok daha yoğun olmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir. 

Daha önceki kurultaylarda daha düşük seviyelerde olan bayan bilim insanı oranı bu Kurutay’da 

%21 olarak gerçekleşmiştir.  

Kurultaya yurt dışındaki Türk bilim insanlarına ek olarak, Türkiye’den de bilim, teknoloji ve 

inovasyon paydaşı 277 kurum ve kuruluş temsilcisi ve bilim insanı katılmıştır. Bu kapsamda, Ar-

Ge performansına göre 9 üniversitenin rektör ya da rektör yardımcıları, teknoloji transfer 

ofisleri temsilcileri, özel sektör temsilcileri, TÜBİTAK ulusal araştırma merkezi/enstitüsü 

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

kamu kurumları ve bakanlıklardan da üst düzey temsilciler  katılmıştır.   

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

sunulmaktadır. 
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İki gün süren Kurultay’ın ilk gününde, ana oturumların ardından 4 farklı alanda paralel 

oturumlar gerçekleştirilmiştir. Sağlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler 

alanları 2’şer alt Alana ayrılmış, toplam 7 salonda katılımcılar çalışmalara katılmışlardır.  

 

Kurultay kavram kağıdı, panel içerikleri ile ilgili bilgi notu ve paneller sonunda katılımcılardan 

beklenen işbirliği yol haritası Kurultay öncesinde tüm katılımcılara iletilmiş, görüş formları 

toplanmıştır. Program öncesinde belirlenen moderatörlerle iletişime geçilmiş, kendilerine 

beklentiler ve yöntemle ilgili bilgi verilmiştir.  

Her bir panelde TÜBİTAK’ın o konuya ilişkin politikalarını içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Ufuk 2020 programının ilgili programlarının ulusal irtibat noktaları tarafından Ufuk2020 

programı hakkında sunumlar yapılmıştır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan 

ikili ve çok taraflı işbirliği programları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. Bu veriler 

ışığından katılımcıların somut proje önerilerini içerecek işbirliği yol haritalarını doldurmaları 

beklenmiştir.   

Sağlık

İlaç ve Aşı 
Teknolojileri

Rejeneratif tıp 
araştırmaları 

(kök hücre vb) 
ve klinik 

uygulamaları

Bilgi ve 
İletişim 

Teknolojileri

Gömülü 
Sistemler 

Genişbant 
Teknolojileri 

Sosyal ve 
Beşeri 

Bilimler

Eğitim

Ekonomik 
Büyüme

Enerji
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Kurultayın açılış kısmında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun HASEKİOĞLU konuşma 

yapmıştır. Kapanış bölümünde ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU 

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.  
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3. KURULTAY PROGRAMI 
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4. PANEL ÖZETLERİ 

a. Bilim Diasporası Çalışmaları ve Uluslararası İşbirliği Programları  

Moderatör: 
- Mehmet KÖSE, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Başkan Yardımcısı 

 
Panelistler: 

- Hakan KARATAŞ, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
- Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, Marie S. Curie Ulusal Uzmanı, Cumhurbaşkanlığı  
- Prof. Mustafa ÇUFALI, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı 
- Özgür Kadir ÖZER, Kalkınma Bakanlığı, Geliştirme ve Girişimcilik Daire Başkanı 

 
Moderatör Mehmet KÖSE panele, anavatandaki ve diasporadaki araştırmacıları bir araya 

getirdiği için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’a teşekkürlerini sunarak başladı. 

KÖSE panelistlere sözü vermeden önce diaspora kavramı ve Türkiye’nin diasporasının ne 

olduğuna ve bu konuda ne gibi stratejilerin bulunduğuna değindi. Yakın tarihe kadar 

kullanılmayan ya da daha çok birkaç milletle özdeşleşen bir kavram olan diasporanın 

1970’lerden itibaren bütün göç hareketlerini ve ulus ötesi toplumları tanımlamak için 

kullanılmaya başlandığını belirtti.  KÖSE’ye göre, diaspora, bir noktadan farklı noktalara dağılmış 

insan toplulukları anlamına gelmekte; anavatan/köken ülke ve ikamet edilen ülke olmak üzere, 

iki farklı ülkede var olmayı kastetmektedir. KÖSE, ev sahibi ülkelerin farklı milletlere farklı 

programlar uygulayarak kendi ulus devlet yapısını sağlamlaştırdıklarını; bunun kimi ülkelerde 

çok kültürlülük, kimilerinde entergrasyon, bazılarında ise asimilasyon politikasına varabildiğini 

ifade etti. Diğer taraftan, KÖSE’ye göre, anavatan/köken ülke de farklı noktalara dağılmış 

insanlara yönelik programlar, projeler ve uygulamalar geliştirebilmektedir. Çünkü artık bir 

ülkenin varlığı ve sermayesi territoryel alanla sınırlı değildir. Bu çerçevede, KÖSE, bugün 

dünyaya bakıldığında her ülkenin hem evsahibi ülke olarak göçmen topluluklara hem de 

diasporasına yönelik farklı nitelik ve nicelikte stratejiye sahip olduğunun altını çizdi. Bu 

bağlamda, Almanya, Fransa ve İtalya örneklerinden kısaca bahsederek bu konuda önemli ülkeler 

olduklarını belirtti. 
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“Türkiye olarak biz neredeyiz?” diye soran KÖSE, 1950 ve 1960’lardan itibaren başlayan dış göç 

hareketini farklı dönemlere ayrıştırarak anlattı.  Temelde ilk dönemin Kıta Avrupası’na yapılan 

bir iş gücü hareketi ve yine aynı dönemde Kuzey Amerika’ya yapılan eğitim ve profesyonel 

meslek sahipliğine yönelik göç hareketi olduğunu; 1980’lerde ise İskandinav ülkeleri ya da 

Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yeni göç hareketlerinin başladığını ifade etti. Bu 

sınıflandırmaya göre, ilk dönemde ülkenin ana amaçları öncelikle bireyin ve ailesinin ihtiyaçlarını 

güvenceye almak; daha sonra ise döviz girdisi ve sermaye girişi sağlayarak yatırımları teşvik 

etmek olarak öne çıkmaktadır. KÖSE, bugünkü Türkiye Kalkınma Bankası’nın temeli olarak 

1970’lerde Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası’nın kurulduğunu ve işçi şirketlerinin nüvesinin 

bu dönemde oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, 1980’lerde işçi dövizi girdisinin büyük bir kaynak 

olarak kullanıldığını, hatta bugün İstanbul Borsası’nda işlem gören birçok şirketin işçi 

sermayesiyle kurulduğunun altını çizdi. 

KÖSE, ülkelerin diasporalarıyla olan ilişkilerinin tek taraflı olmaması gerektiğini, bunun en güzel 

örneklerinden birinin Hindistan’ın Amerika’daki diasporasıyla olan ilişkisinde görülebileceğini 

anlattı. Günümüzde Türkiye diaspora stratejisinin de tek taraflı olmadığı ve yurt dışındaki 

vatandaşlara yönelik programlar üretildiğini söyledi. Bu kapsamdaki çalışmalardan ilkinin, yurt 

dışındaki vatandaşların kimliğini ve kültürünü muhafaza etmesine yönelik programlar olduğunu 

belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilen öğretmenleri,  Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından gönderilen din müşavirleri ve din görevlilerinin; Türkçe öğretimine yönelik 

programların ve Yunus Emre Kültür Merkezleri’nin yaygınlaştırılmasının bu kapsamda 

düşünülebileceğini ifade etti. Son olarak ise diaspora stratejisini merkezi olarak yürütmek 

amacıyla Başbakanlık bünyesinde 2010 yılında kurulan Yurt Dışı Türkler Başkanlığı’nın önemini 

bir kez daha dile getirdi. Ayrıca, TÜBİTAK’ın yürüttüğü bilim diasporasının ve DEİK ve TOBB’un 

yürüttüğü Dünya Türk İşadamları Kurultayları’nın bu alanda önemli çalışmalar olduğuna vurgu 

yaptı. KÖSE, güzel ve başarılı bir kurultay geçirilmesi dilekleriyle sözü panelislere bıraktı. 

İlk panelist olan Hakan KARATAŞ, sunumunda öncelikle Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

verilerini özetleyerek, 2004 yılından itibaren sistematik şekilde yapılan yatırımların sonucu 
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olarak Ar-Ge istatistiklerindeki yükselişe dikkat çekti. 2004-2014 yılları arasında, Ar-Ge 

harcamalarının GSMH’ye oranının 2 kat, kişi başına Ar-Ge harcamalarının 3,5 kat, TZE Ar-Ge 

personelinin ise 2,8 kat arttığını belirtti. Ar-Ge girdilerindeki bu artışın aynı zamanda çıktılarda 

da artışa vesile olduğunu ifade eden KARATAŞ, aynı dönem içerisinde patent başvurularının 

2262’den 12.375’e, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların ise 10.677’den 26.259’a çıktığına işaret 

etti.  Bu çerçevede, ülke olarak hedefimizin yalnızca niceliksel değil niteliksel olarak da katma 

değeri yüksek Ar-Ge ve İnnovasyon çıktıları elde etmek olduğunu ise özellikle vurguladı. 

KARATAŞ, sunumuna Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu liderliğinde yapılan çalışmalara değinerek 

devam etti. Başbakan başkanlığında, ilgili bakanlar, kurum müsteşarları, üniversite ve özel 

sektörün katılımlarıyla düzenlenen Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Türkiye’de bilim, teknoloji 

ve yenilik alanında, en üst stratejik kararları alan ve bu alanı yönlendiren kurul olarak görev 

yapmakta olduğunu belirtti. Söz konusu Kurul’un 2005 yılından beri yılda en az iki defa 

toplanarak, hedef odaklı ekosistem çerçevesinde, üniversite ve sanayiyi birbirinden ayrılmaz bir 

şekilde değerlendirmekte olduğunun altını çizdi.  

KARATAŞ, TÜBİTAK’ın 1511 ve 1003 programlarının bu kapsamda tasarlanarak, öncelikli 

alanlarda sanayinin ve üniversitelerin katılabildiği projeler yapılmasını hedeflediğini anlattı. 

2015-2017 yılları arasında bu programlar çerçevesinde; su, enerji, BİT, sağlık, sosyal bilimler, 

otomotiv, makine imalat ve elektirikli araçlar başlıkları altında çıkılan çağrıların TÜBİTAK 

websitesinden duyurulduğunu ifade etti. KARATAŞ, gerçekleştirilen her bir faaliyetin ana 

amacının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü olan 2023 yılına kadar, Ar-Ge’ye 

ayrılan GSMH payının %3’e çıkarabilmek ve bu %3’lük kısmın %2’sinin ise özel sektör tarafından 

gerçekleştirilerek kendi otomobilini ve uçağını üretebilen bir Türkiye inşa etmek olduğunu 

vurguladı. Ancak bunun ciddi bir paradigma değişikliği gerektirdiğini belirten KARATAŞ, 1964 

yılından beri verilen klasik, aşağıdan yukarıya özelliğindeki (bottom-up)TÜBİTAK desteklerine ek 

olarak 1511 ve 1003 gibi programlarla öncelikli alanlarda yukarıdan aşağıya özelllikli (top-down) 

desteklerin verilmeye başlandığını ifade etti. KARATAŞ, bu doğrultuda tasarlanan yeni 
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programlarla öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte konsorsiyumların 

desteklenmesinin hedeflendiğini bildirdi.  

KARATAŞ’a göre, bugün hızlı uluslararasılaşma ve uluslararası işbirliğinin önemi, etki değeri en 

yüksek dergilerde yayınlanan makaleler incelendiğinde, en az iki farklı ülke adresli 

araştırmacıların oranının artışından gözlemlenebilmektedir. Buna göre, 1992’de Science 

Dergisi’nde yayınlanan bilimsel makalelerin yalnızca %20’si iki farklı ülke adresli yayınlardan 

oluşurken bugün bu oran %60’a ulaşmıştır. Bu noktada KARATAŞ,2015 yılı sonunda Nobel 

Ödülü’ne layık görülen Türk araştırmacı Aziz Sancar’ın çalışmalarını İsveçli ve Amerikalı 

araştırmacılarla birlikte gerçekleştirdiğini ifade etti. 

KARATAŞ, Türkiye Araştırma Alanı’nı, güçlü bir siyasi irade tarafından, sürekli ve sistematik 

olarak arttırılan Ar-Ge yatırımları ve çeşitlendirilen Ar-Ge, Girişimcilik ve İnnovasyon Destekleri 

ve kalabalıklaşan Ar-Ge insan kaynağı ordusu ile büyük bir buz dağına benzetti. Türkiye’de 

buzdağının görünmeyen kısmının tamamlandığı ve artık su yüzüne çıkıldığını ifade eden 

KARATAŞ, ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri alması için çalışmaların sürdürüldüğünü 

belirtti. 

Hakan KARATAŞ, TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji işbirliklerinde uluslararasılaşmanın önem ve 

etkisini kavrayarak, muadil kuruluşlarla ikili işbirliği tesis ettiğini söyledi. Bu çerçevede, şu an 

itibariyle 40’a yakın ülke ve kuruluş ile imzalanmış olan anlaşmalar çerçevesinde ikili proje 

desteği sağlandığını belirtti. Halihazırda olan ülke yelpazesinin önümüzdeki yıllarda artacağını 

söyleyen KARATAŞ, “Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek 

Programı” isimli yeni bir programın müjdesini de verdi. Bu yeni program kapsamında proje 

başına 10 milyon TL olmak üzere,  etkisi ve bütçesi yüksek, stratejik ülkelerle ve hem öncelikli 

alanlarda çok ortaklı, sanayi ve akademinin yer aldığı uluslararası projelerin destekleneceğini 

bildirdi. Programda ayrıca, bilimde mükemmeliyet/teknolojide öncülük esasına dayalı projelerin 

destekleneceği aşağıdan yukarı özellikte (bottom-up); küresel sorun odaklı çözüm işbirlikleri, 
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yeni gelişen teknolojiler için işbirlikleri ve sanayi-Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik işbirliklerinin de yer 

alacağını ifade etti. 

Türkiye’nin son yıllardaki agresif atılımlarını fark eden ülkelerin, farklılaştırılmış ve genişletilmiş 

ortaklıkları geliştirmek istediklerinin altını çizen KARATAŞ, Almanya ile gerçekleştirilen “2014 

Türkiye-Almanya Bilim ve İnnovasyon Yılı” örneğini verdi. Bu kapsamda, Türkiye ve Almanya 

arasındaki araştırmacı ve firmaların etkileşime girerek kalıcı işbirliği geliştirmelerine yönelik 

ortak proje ve etkinliklerde yer almalarına öncülük edildiğini belirtti.  Yine bu süreçte, 2+2 isimli 

bir program açıldığını ve bu çerçevede, Türkiye’den bir araştırma kmerkezi/üniversite ile bir 

sanayi kuruluşunun Almanya’dan bir araştırma merkezi/üniversite ile bir sanayi kuruluşundan 

oluşan konsorsiyumların ortak projeleri ile başvurabildiği bilgisini verdi. KARATAŞ, Türk-Alman 

Bilim Yılı’nı takiben 2015 yılında ise, Türk-İngiliz Bilim Yılı’nın ilan edildiğini ve 2018 yılına kadar 

ortak projelerin destekeleneceği Katip Çelebi Newton Fonu’nun oluşturulduğunu bildirdi. 

Hakan KARATAŞ konuşmasında, temelde amacı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere 

bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak olan AB Çerçeve 

Programlarından da bahsetti. İlki 1984 yılında başlatılan ve dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-

Ge ve innovasyon programları olan Çerçeve Programlarına Türkiye 2002-2006 yılları arasındaki 

6. Çerçeve ile katılım sağlamış ve 2007-2013 yılları arasındaki 7. Çerçeve ile devam ettirmiştir. 

Halen, Türkiye 2020 yılına kadar sürecek olan Ufuk2020 Programına da dahil olmuştur. 1200’ün 

üzerinde Türk ortağın 1000’in üzerinde projede yer alarak ülkemize 209 milyon Avro kaynağı 

geri döndürdüğünü belirten KARATAŞ, Türk ortakların yer aldığı konsorsiyumların toplam 

büyüklüğünün 3 milyar Avro’ya yaklaşmasının hedeflendiğini aktardı. KARATAŞ Ufuk2020 

Programının odağında bilimsel mükemmelliyetin bulunduğunun ve bir tarafta “endüstriyel 

liderlik” diğer tarafta ise “toplumsal sorunlara çözümler” başlıklarının yer aldığı 80 Milyar Avro 

bütçeli bir program olduğuna işaret etti. Bu bağlamda, Kurultay’a yurt içi ve yurt dışından 

katılım sağlayan araştırmacıların Kurultay’da ele alınacak olan konu başlıkları olan sağlık, enerji 

ve sosyal bilimler alanlarında Ufuk2020 çağrılarına başvurabileceklerini belirtti. 
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Hakan KARATAŞ, TÜBİTAK’ın Ufuk2020 çağrılarına başvurmak isteyen Türk araştırmacılara, daha 

başvurusunu yapmadan önce destek sağladığını özellikle vurguladı. Bu kapsamda, Ufuk2020 

başvurusu yapacak kişiye “Seyahat Desteği”, “Organizasyon Desteği”, “Proje Yazdırma Desteği”, 

“Proje Ön Değerlendirme Desteği” ve “Proje Yazma, Sunma Eğitim Desteği” sunulduğunu ifade 

etti.  Bunun yanı sıra Ufuk2020’den alınan desteğe göre belli oranlarda TÜBİTAK “Başarı 

Desteği” sağlandığını da ekledi. 

Konuşmasında ayrıca, 2007 yılında başlatılan Avrupa Araştırma Konseyi (European Research 

Council -ERC) Programları’na da özel bir yer ayıran KARATAŞ, klasik Ufuk2020 projeleriyle 

karşılaştırarak, “Bilimsel Araştırmanın Oskarı” olarak bilinen ERC programlarının konusunun ve 

kapsamının tamamen araştırmacı güdümlü olduğunun ve mükemmeliyet odaklı yürütüldüğünün 

altını çizdi. KARATAŞ, ERC çağrılarını ve Desteklerini de kısacaca duyurarak, 2014 yılında Nobel 

Ödülü alan araştırmacıların geçmişte ERC Ödülleri almış olduğunu hatırlattı. KARATAŞ, 

TÜBİTAK’ın, Türkiye’de ERC Programlarına katılımını teşvik etmek amacıyla “ERC Baş Araştırmacı 

Geliştirme Programı” oluşturduğundan bahsetti. Bu kapsamda, başvuru yapacak kişilere “Proje 

Yazma, Sunma, Eğitim Desteği”, “Proje Ön Değerlendirme Desteği” ve “Mülakata Katılım 

Desteği” gibi destekler verildiğini belirtti. Ayrıca, ERC’den alınan desteğe göre yine belli 

oranlarda TÜBİTAK “Başarı Desteği” sağlandığını ifade etti. 

KARATAŞ, TÜBİTAK’ın bilim diasporasını “Hedef Türkiye” çalıştayları ile yerinde ziyaret ettiğini 

belirtti. Bu kapsamda, 2010-2015 yılları arasında ikili işbirliği, yurda dönüş programları, burs 

programları, ERC Destekleri ve Ufuk2020 programları hakkında bilgi verilen 19 çalıştay 

yapıldığına dikkat çekti. Bugüne kadar 668 Türk biliminsanının geri kazandırılarak, bu alanda 

Avrupa’nın en başarılı ülkelerinden biri olmayı başardığımızı vurguladı. 

Konuşmasının son bölümünde KARATAŞ, kurultaylarımızın ilkinin 2012 yılında, 264 katılımcıyla 

ve politika önerilerine yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.  2013 yılında daha tematik odaklı 

olarak yapılan 2. Kurultay’a ise 300’e yakın araştırmacının katıldığını ve aksiyon önerileri ile 

yorum ve eleştirilerin sunulduğunu ekledi. Bu seneki kurultayın ise, araştırmacılatın gerek ikili ve 
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çok taraflı programlara, gerekse Ufuk2020 programlarına yönelik işbirliği yol haritası 

sunabilecekleri bir kurguyla tasarlandığını ifade etti.  KARATAŞ son olarak, bu etkinliklerin 

küresel bilim diasporası etkinliği olmasının arzu edildiğini ve diasporamızın birbiri arasında 

işbirliği ağı kurmasına yönelik olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Bu bağlamda, Yurt Dışı 

Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS-Y)’nin önemli bir işlevi olduğunu vurguladı. ARBİS-Y’ye kayıt 

olunmasının yeni programlarda hakem olarak görev yer alınabilmesi ve güncel duyuruların 

alınabilmesi açısından önem arz ettiğini belirterek sunumunu tamamladı. 

Daha sonra mikrofona gelen Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI, konuşmasına Bilim İnsanı Destekleme 

Daire Başkanlığı (BİDEB)’nın hedefinin bilim alanında çalışma yapmak isteyen kişileri 

ortaokuldan başlayarak çeşitli programlarla destelemek olduğunu belirterek başladı. ÇUFALI, 

BİDEB’de verilmekte olan 30’dan fazla destek programı olduğunu söyleyerek, bu destekler 

arasından özellikle 2232- Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı ve 2236- Uluslararası Deneyimli 

Araştırmacı Dolaşım Programı, 2216- Uluslararası Araştırmacılar için Burs programı 2221-

Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı üzerinde durdu.  

2232 Programının yurt dışındaki araştırmacıların yurda dönüşlerini teşvik etmek için oluşturulan 

bir program olduğunu; belli şartları sağlayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen bilim insanlarına 

verilen bir destek olduğunu anlattı. Başvuruların her ay alınarak panellerde değerlendirildiğini 

ve 24 aya kadar destek verildiğini belirtti. 2236 Programında ise, deneyimlerine göre az 

deneyimli ya da çok deneyimli araştırmacıların başvuru yapabildiğini, 12 aya kadar araştırma 

desteği verilmekte olduğunu aktardı.  

Bunların yanı sıra, ÇUFALI sunumunda, yurt dışından Türkiye'ye kısa dönemli ziyaret olanağı 

sunan ve Türkiye’deki kuruluşlardan davet almak şartıyla hem Türk hem de yabancı 

araştırmacılara destek sağlayan 2221 Programı hakkında bilgi verdi. ÇUFALI ayrıca, 35 yaş altı 

araştırmacıların Türkiye’ye yine bir davet üzerine gelebildikleri ve yılda iki defa başvurabilen 

2216 Programının destek kriterlerini de özetledi. 
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ÇUFALI, BİDEB’in özellikle yurt dışındaki araştırmacıların başvurabildikleri burs programları ve 

etkinlik destekleri hakkında da kısaca bilgi vererek ilgilenen araştırmacılara BİDEB’in web 

sitesinden duyuruları takip etmelerini önererek konuşmasını bitirdi. 

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU ise Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında bilgi 

sundu. Öncelikle, söz konusu program ve bursların hedeflerini, Avrupa ve Türkiye’yi 

araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda 

bulunmak ve uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını sağlamak şeklinde özetledi. 

Türk araştırmacıları uluslararası dolaşıma dahil ederek, Avrupa Birliği’nin özel bir fon ayırdığı 

Marie Curie Programı’ndan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgilendirici faaliyetler 

gerçekleştirdiklerini ifade eden KANTARCIOĞLU, konuşmasında bireysel ve kurumsal olmak 

üzere iki çeşit burs programından bahsetti. Bu çerçevede ilk olarak, Marie Curie Bursları’nın 

kimya, ekonomi, sosyal bilimler, matematik, mühendislik, yaşam bilimleri, çevre ve fizik olmak 

üzere sekiz farklı panele başvuru yapılabildiğini ve bu sayede çok geniş yelpazede araştırmacıya 

olanak sunulduğunun altını çizdi. Ayrıca, uluslararası dolaşıma odaklanan bu programlarda 

herhangi bir yaş sınırlaması olmadığı ve deneyimin temel alındığını vurguladı. Bunun yanı sıra, 

80 milyar Avroluk Ufuk2020 bütçesinin, 6.16 Milyar Avrosunun 2014-2020 yılları için Marie 

Curie Araştırma Bursları’na ayrıldığını, Türkiye Araştırma Alanı olarak bu paydan olabildiğince 

faydalanmaya çalışmamız gerektiğine işaret etti. 

KANTARCIOĞLU, Bireysel Burslar kapsamında akademik kuruluşlar, sanayi kuruluşları veya 

KOBİ’lerin ev sahibi kuruluş olarak, araştırma pozisyonlarında çalıştırmak üzere, araştırmacı 

davet edebildiklerini ifade etti. Bunun için Avrupa Komisyonu’na 12 ay ila 24 ay arasında 

tamamlanacak bir araştırma proje önerisi sunulması gerektiğini belirtti. Bireysel Bursların 

bütçesi, başvuru şartları ve değerlendirme kriterlerine de değinen KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK’ın 

Marie Curie Bursları için verdiği “Ön Değerlendirme Desteği” hakkında da katılımcıları 

bilgilendirdi. 
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KANTARCIOĞLU, Avrupa Bursları ve Global Burslar olarak ikiye ayrılan bireysel bursların, hem 

Avrupa Birliği üye ve Asosye ülkeleri içerisinde, hem Üçüncü ülkelerden Türkiye’ye geliş ya da 

Avrupa Birliği üye ve Asosye ülkelerinden Üçüncü ülkeler gidişi şeklinde üç yönlü olabildiğini 

vurguladı. Avrupa Bursları’nda, bu araştırmacının son başvuru tarihi itibariyle gidilecek ülkede 

son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olması geretiğine dikkat çekti. Konuşmasında,  Avrupa 

Bursları kapsamında en önemli burslardan biri olan Ülkesine Dönüş Paneli (Reintegration 

Panel)’ne ayrı bir yer veren KANTARCIOĞLU, Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye’ye dönüş 

yapmak isteyen ve son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış araştırmacıların bu 

program kapsamında ülkeye dönüş yapabileceklerini bildirdi. Bunların yanı sıra, Kariyerine Geri 

Dönüş (Career Restart Panel), Society and Enterprise Panel gibi panellerle de gerek kariyerine 

ara vermiş araştırmacıları gerekse sanayi kurululuşları ve KOBİ’lere dönüş yapmak isteyen 

araştırmacılara destek sağlandığını kısaca özetledi. KANTARCIOĞLU, Global Burslar kapsamında 

ise, Avrupa Birliği üye ve Asosye ülkelerden Üçüncü ülkelere, 12 ay bulunulan ülkeye geri 

dönülmesi şartıyla, 12 ay ila 24 ay arasında uluslararası dolaşım yapılabildiğini belirtti. 

KANTARCIOĞLU, Kurumsal Burslar kapsamında ise, ilk olarak Araştırma ve Yenilikçilik Değişim 

Programı (Research and Innovation Staff Exchange)’na değindi. Bu program çerçevesinde, 

Avrupa içinden en az üç kuruluşun bir araya getirilmesini, uluslararası ve sektörler arası 

dolaşımın amaçlandığını ve araştırma personelinin kurumlar arasında değişimi ile bilgi transferi 

sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network)’nın ise 

Avrupa ülkelerinde kariyerlerine yeni başlamış araştırmacılara yönelik olarak sunulan bir eğitim 

programı olduğunu kısaca belirtti. 

Son olarak, hakemlik başvurusu konusuna değinen KANTARCIOĞLU, araştırmacılarımızın her 

alana açık olan Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları için de hakem olabileceklerini 

hatırlattı ve programa ilişkin her türlü sorunun ncpmobility@tubitak.gov.tr e-posta adresine 

iletilebileceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı. 

mailto:ncpmobility@tubitak.gov.tr
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Sıon olarak Özgür Kadir ÖZER, sunumunda 10. Kalkınma Planı’nda bilim, teknoloji ve yenilik, 

kamu Ar-Ge yatırımları, araştırma altyapı yatırımları ve 6550 Sayılı Yeni Araştırma Altyapı 

Kanunu’na değindi. ÖZER, 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2011 yılında 

Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden yapılandırıldığını, fakat kalkınma sürecini katılımcı bir 

yaklaşımla planlayarak hükümete müşavirlik yapma görevinin devam etmekte olduğunu belirtti. 

Bu doğrultuda hem ulusal politika, strateji ve eylem planı belgelerinin hazırlanması hem bunları 

hayata geçirmek üzere kamu yatırımlarının yönlendirilmesi konusunda faaliyet gösterdikleri 

bilgisini verdi. 

ÖZER, kalkınma planlarının önümüzdeki beş yıl için, hemen hemen her konuya ilişkin temel 

öncelikleri belirleyen politika belgeleri olduğunun altını çizerek, halihazırda 2014-2018 yılları 

arasına yönelik olarak hazırlanmış olan 10. Kalkınma Planı’nın yürürlükte olduğunu hatırlattı. Bu 

çerçevede, 10. Kalkınma Planı’nda Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanındaki temel amaçları; 

teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe 

dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış 

teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda 

bulunmak olarak sıraladı. ÖZER, bu amaçlara kavuşulması için kullanılan müdahale alanlarının 

ise; işbirliği ve etkin yönetimle daha sürdürülebilir yapıya sahip araştırma altyapıları, yetkin 

araştırmacı insan gücü, kümelenme ve girişimcilik merkezli yenilik sistemi, uluslararası rekabete 

yönelik etkili Ar-Ge ve yenilik destekleri, yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı, teknoloji 

transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik eden kamu tedarik sistemi ve bölgesel ve küresel 

işbirliği olduğunu vurguladı. 

ÖZER, Bilim ve Teknoloji alanındaki kamu yatırımlarını, “Ar-Ge destek programları”, “Araştırma 

altyapıları”, “Üniversite projeleri” ve “diğer kapasite geliştirme” diye dört başlıkta özetledi. Bu 

çerçevede, 2015 yılı için 1 milyar TL’nin üzerindeki bütçesi ile en büyük kalemi TÜBİTAK Türkiye 

Araştırma Alanı (TARAL), Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı TGB, SANTEZ ve BOREN’i de içine 

alan “Ar-Ge destek programları” olarak gösterdi. 
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Kalkınma Bakanlığı’nın, özellikle de TARAL programının oluşturulup TÜBİTAK’ın araştırma 

projelerini desteklemesinin ardından, araştırma altyapı yatırımlarına yönelik destek sağlamaya 

başladığını belirten ÖZER, destek prosedürlerini aktardı. Bu bağlamda, genel ya da tematik 

alanlarda, ihtiyaca yönelik çağrılara çıkılarak yeni laboratuvarların kurulması ve mevcutların 

geliştirilmesinin amaçlandığını anlattı. Ayrıca, iki tip araştırma altyapı yatırım desteği verildiğini, 

bunların “Tematik Araştırma Merkezleri” ve “Merkezi Araştırma Laboratuvarları” olduğunu 

aktardı. Bu kapsamda ilk desteğin belirli bir alana odaklanmış ve Ar-Ge yetkinliği göreceli olarak 

daha yüksek kurumlara yönelik olduğunu vurgulayarak, halihazırda böyle 110 merkez 

kurulduğunu bildirdi. İkincisinin ise, devlet üniversitelerinde temel araştırma altyapısını 

güçlendirmek amacıyla oluşturulduğunu ve şu ana kadar 94 merkezi araştırma laboratuvarı 

desteklendiğini ifade etti. 

Sunumunda ayrıca, ÖZER, araştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarını 

artırmak, finansal ve yönetsel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm paydaşların da 

görüşleri alınarak 6550 Sayılı Yeni Araştırma Altyapı Kanunu’nun hazırlanıp Temmuz 2014’te 

yürürlüğe girdiğinden bahsetti. Bu kanunla öncelikle, Kalkınma Bakanı başkanlığında, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’ndan oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu, 

İzleme ve Değerlendirme Komitesi’ni içeren yeni bir kurumsal yapı oluşturulduğunu ifade etti. 

ÖZER ayrıca, üniversitelerde oluşturulacak araştırma altyapılarına TÜBİTAK ile birlikte yapılan 

yeterlik değerlendirmesi yoluyla tüzel kişilik verildiğini ve böylelikle onlara yönetim kurulu, 

danışma kurulu ve müdürlük içeren etkin bir yönetim ile nitelikli personele sahip olma olanağı 

verildiğinin altını çizdi. Bunun yanında, bu şekilde oluşturulan araştırma altyapılarının finansal 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için performans bazlı kamu desteği, vergi muafiyet ve istisnaları 

sağlandığını da hatırlattı. Son olarak bu kanun ile sanayi, kamu ve üniversite arasında ortak 

altyapı kurma olanağı, bu altyapıların ürettiği bilginin ürüne çevrilebilmesi için şirket kurma 

olanağının yurt içi ve dışından tüm araştırmacılara sunulduğunun bilgisini verdi. 

 ÖZER konuşmasını bitirirken, Kurultay katılımcılarından araştırma altyapıların faaliyetlerinde 

işbirliği sağlamalarını, Danışma Kurulları’nda görev alarak katkı sağlamalarını ve insan gücü 
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yetiştirilmesi konusunda farklı ülke deneyimlerini paylaşmalarını talep ederek, Yeni Araştırma 

Altyapı Kanunu’nun uygulanmasında da her türlü katkıya açık olduklarını belirtti. 
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b. Bilim Diasporası’nın Türkiye Araştırma Alanı’na Katkıları  

Moderatör: 
- Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 

 
Panelistler: 

- Doç. Dr. Ali COŞKUN, KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), G. 
Kore, “Araştırma Ekosistemi ve Yaratıcı Ekonomi Girişimi: Güney Kore Örneği” 

- Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye, “Yurt Dışı 
Tecrübesi Perspektifinde Türkiye Araştırma Ekosistemi” 

- Prof. Dr. İbrahim DİNÇER, Ontario Üniversitesi, Kanada, “Üniversitelerin Stratejik 
Araştırma Gündemleri ve Önceliklendirme Çalışmaları” 
 

Bilim Diasporası’nın Türkiye Araştırma Alanı’na Katkıları isimli panelde ele alınan noktalar temel 

olarak Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki karşılaştırmalar ile sunuldu. Doç. Dr. Ali COŞKUN 

Güney Kore’nin ‘Yaratıcı Ekonomi’ örneği üzerinden Türkiye’nin de benzer stratejiler izleyerek 

bir cazibe merkezi haline gelebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN bireysel bir 

perspektiften laboratuvar çalışmaları ile klinik çalışmaların birlikte götürülmesi konusunda 

Türkiye ve Amerika karşılaştırması yaparak, Türkiye’ye dönüş deneyimlerini katılımcılar ile 

paylaştı. Son olarak, Prof. Dr. İbrahim DİNÇER ise Kanada Ontario Üniversitesi ve Eyaleti 

politikalarını ve stratejilerini katılımcılara aktararak, Türkiye için çeşitli öneriler getirdi ve 

inovasyonun önemini vurguladı. 

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU sözlerine, Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı 

kapsamında ilk gün gerçekleştirilen çalıştaylarda sosyal bilimler alanına da yer verilmesinin çok 

önemli bir katkı olduğunu belirterek başladı. Prof. Dr. ARCAKLIOĞLU, kurultayın amacının 

yurtdışında görev yapan araştırmacıların deneyimlerinden faydalanmak ve diğer ülkelerdeki 

araştırmacılarla kalıcı işbirliği kurulmasını sağlamak, olduğunu sözlerine ekledi. İlk yapılan 

kurultayın sayesinde yeni destek programları oluşturulduğunu ve bu yönde çalışmaların devam 

ettiğini belirtti.  Bu çalışmalardan bir tanesinin Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi olduğunu, bu 

sisteme kaydolan araştırmacıların TÜBİTAK 1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 

Projelerini Destekleme Programı için düzenlenen panellere hakem olarak çağrıldığını söyledi.  
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Prof. Dr. ARCAKLIOĞLU, panel üyelerini tanıtarak, sözü panelistlere devretti. 

Doç. Dr. Ali COŞKUN, amacının Güney Kore’nin kısa süre bir süre içerisinde kat ettiği aşamayı 

aktarmak olduğunu belirterek sözlerine başladı. Güney Kore’nin yüzölçümünün Türkiye’nin 

onda biri olmasına rağmen, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ise 1.3 trilyon dolar olduğunu ve 

1950 yılındaki Kore Savaşı’nda ülkede yaşanılan yıkım sebebi ile, altyapısını inşa edişinin 1960lı 

yıllarda başladığını söyledi.  

Türkiye ile Güney Kore’nin bir karşılaştırmasını yaparak, benzer şekilde doğal kaynağının 

olmadığını ve 1960 yılı düşünüldüğünde Türkiye’nin çok daha iyi bir durumda olduğunu ifade 

etti. Güney Kore’nin Türkiye’den farklı olarak, kalkınma için ülke için gemi inşası ve yarı iletken 

endüstrisi gibi öncelikli alanlar belirlediğini ve buradan Samsung ve Hyundai markalarının 

doğduğunu söyledi. Güney Kore’nin GSYİH dağılımı incelendiğinde yaklaşık %40’lık bölümün 

yüksek teknolojili ürün üretiminden kaynaklandığını sözlerine ilave etti.  

 

 

Şekil… : Güney Kore Gayri Safi Milli Hasılasının Sektörel Dağılımı 

 

Doç. Dr. COŞKUN, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranının %1 seviyesinde olduğunu 

ama bunun yeterli olmadığını ve yapılacak en doğru şeyin Ar-Ge insan kaynağına odaklanmak 

olduğunu belirtti. Güney Kore’ye devletin şirketlerin önünü açarak, Ar-Ge’nin devletten ziyade 

özel sektör tarafından yapılmasını teşvik ettiğinin görüldüğünü ifade etti. OECD ülkelerinin Ar-

Tarım
3%

Hizmet
58%

Sanayi
39%
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Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı’nın %2.4 olması sebebi ile, Türkiye’nin koyduğu %3’lük 

hedefin önemli olduğunu, bununla birlikte Güney Kore’nin şu anki hedefinin bu oranı %4.15’ten 

%5’e çıkarmak olduğunu söyledi. 

Güney Kore’nin 1980 – 2013 yılları arasında üretim bazlı işgücü incelendiğinde, uzun vadede Ar-

Ge’ye yapılan yatırımın, işgücü ve ileri teknoloji olarak geri döndüğünün görüldüğünü belirtti. 

 

 

Şekil …: Güney Kore’nin 1980 – 2013 yılları arasında üretim bazlı işgücü 

 

Doç. Dr. COŞKUN, Samsung ve Hyundai şirketlerinin Güney Kore’nin gelişimine büyük katkı 

sağladığını ve Güney Kore için ‘bir büyük şirket şehri’ denilebileceğini ifade etti. Samsung ve 

Hyundai’nin toplam bütçesinin, Güney Kore’nin GSYİH’nin %33’üne denk geldiğini, bu durumun 

ülke gelişimine katkı sağlamak ile beraber uzun vadede sorun yaratabileceğini söyledi. Bunun 

sebebinin 1991 yılında bu iki şirketin %20’lik bir market payı varken, 2013 yılında ekonominin 

%80’lik bölümü üzerinde söz sahibi olduklarını, ancak bu şirketlerin satışlarının düşmesi veya 

ekonomik dar boğaz sözkonusu olduğunda bütün ekonominin ciddi şekilde etkilendiğini 

sözlerine ekledi.  
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Büyüme oranı konusunda ise, Güney Kore için %2-3’lük bir büyüme seviyesinin yeterli 

olmadığını, ülkenin 1960lı yıllarda yakaladığı ivmeye erişebilmesi için ‘yaratıcı ekonomi’ fikrinin 

ortaya çıktığını belirtti. Yaratıcı ekonomide anlayışın, kişiler mezun olduktan sonra kendi 

şirketlerini kurmaları ve bu şirketlerin büyümesi ve devletin gerekli olan altyapıyı oluşturması 

olduğunu ifade etti.   

Doç. Dr. COŞKUN, bu anlayışla ‘Yaratıcı Ekonomi Girişimi’nin, 2013 yılında Güney Kore 

Cumhurbaşkanı Park tarafından başlatılarak, gerekli altyapı için 166 milyar dolar ayrıldığını ve 

hükümetin rolünün fikri mülki haklar, adil regülasyonlar, finansal destek ve adil rekabet 

ortamını sağlamak olarak belirlendiğini aktardı. Türkiye’de de start up olarak adlandırılan 

şirketlerin sayısının çok olduğunu ve uzun vadede ekonomi için bu tür şirketlerin önemli 

olduğunu belirtti. Yaratıcı ekonomi için aşağıda sunulan stratejilerin belirlendiğini söyledi:  

1. Ekonomiyi tekrar canlandırmak, 

2. Ekonomik büyümeyi %7 – 8’e çıkarmak,  

3. İnsan gücü yetiştirilmesi, 

4. İleri derecede rekabetçi Ar-Ge geliştirmek ve 

5. İnternet Teknolojileri 

 

Bu stratejiler doğrultusunda yazılımın öncelikli alan olduğu, 5G teknolojisini de ilk uygulayan 

ülke olacaklarını sözlerine ekledi.  

Start-up olarak adlandırılan şirketler sıralamasında birinci olan Amerika’nın 5000 şirket, 

Türkiye’nin 174, Güney Kore’nin ise 104 şirket ile sonlarda yer aldığını belirtti. Güney Kore 

hükümetinin izlediği politikalar ile bu sıralamada da üstlere yerleşmek istediğini ve bu konuda 

da üniversitelere büyük roller düştüğünü ifade etti. KAIST’ın (Güney Kore İleri Bilim ve Teknoloji 

Enstitüsü) bu düşünceden hareketle oluşturulmuş bir proje olduğunu, bünyesinde seçilmiş 

öğrenciler ve öğretmenlerin yer aldığını ve çok sayıda başarılı projeye imza atıldığını ifade etti. 
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KAIST’ın 1971 kurulduğunu, günümüz itibariyle ilk on yenilikçi üniversite arasında yer aldığını ve 

‘Yaratıcı Ekonomi’ için bir model oluşturduğunu aktardı.  

KAIST ile ilgili 2014 yılı rakamlar hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Coşkun, patent sayılarının 

oldukça yüksek olduğunu, eğer buluşun bir ürün olma potansiyeli varsa, üniversitenin ürün 

üretecek kişi ile bağlantıya geçerek, uluslararası patentini kişi için aldığını ve yatırım yapan 

kişiler ile buluş yapan kişileri buluşturduğunu söyledi. Ek olarak, her sene alınan patentlerin 

%10’unun ekonomiye dönüş yaptığını ekledi. 

 

KAIST 2014 yılı Rakamları: 

Bütçe 
Hükümet  
Bütçesi 

Sanayi  
Bütçesi 

Fakülte  
Sayısı 

Sanayiye  
Teknoloji  
Transferi 

 Gelir 

213.67 132.54 55.86 615 46 0.24 

 

2014 Yılı KAIST Patent Rakamları:  

Patent  
Sayısı 

Yerli Kayıt 
Uluslararası 

Kayıt 

2167 894 91 

 

 

Doç. Dr. Ali COŞKUN, KAIST’ın şirketlerle işbirliğinin çok sayıda olduğunu, bu nedenle KAIST’in 

GSYİH’ye katkısının 2015 yılında %0.3 düzeyinde olduğunu, 2025 yılında ise %3 oranında bir 

katkının hedeflendiğini, bu rakamın yüksek olmakla beraber gerekli altyapı ve potansiyelin 

olduğunu belirtti. Güney Kore’nin en önemli özelliğinin hızlı davranması, örneğin bir proje 

başvurusuna en geç bir buçuk ay içinde cevap dönüldüğünü, bunun vakit ve enerji kaybını 

engellediğini sözlerine ekledi.  
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Güney Kore’nin şimdiye kadarki hedefinin ekonomik büyüme için  ‘çıktı odaklı araştırma’ 

olduğunu, ancak Nobel ödülü kazanılması amacı ile odağın ‘temel bilimler’ alanında araştırmaya 

kaydığını ifade etti. Bu hedef için ise 5 milyar dolar bütçe ayrıldığını, bu bütçe ile 50 tane 

bağımsız temel bilim merkezi kurulacağını söyledi. Bu fikre ek olarak, Güney Kore Amerika’daki 

en iyi üniversitelerdeki en iyi araştırmacılar ile bağlantıya geçerek, onları KAIST bünyesinde bir 

süre araştırma yapmalarını için olanak sağladığı aktardı. Bu projenin aslında başarısız olduğunu, 

ancak akademik komitede bir heyecan uyandırdığını, ve bu uygulamanın Türkiye tarafından da 

yapılabileceğini, dünyada önde gelen araştırmacıların Türkiye’de araştırmalar yapıp öğrenci 

yetiştirmesinin çok faydalı olacağını ifade etti. 

Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN bireysel bir perspektiften laboratuvar çalışmaları ile klinik 

çalışmaların birlikte götürülmesi sürecinde kendi deneyimlerini aktarmak istediğini söyleyerek 

sözlerine başladı. Kendisinin Hacettepe Tıp Fakültesi’nden nöroloji alanında uzmanlık almış 

olduğunu, sonrasında Harvard Üniversitesi’nde üç yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdiğini ve 

yurda dönüş yaptığını belirtti.  

Prof. Dr. BOLAY BELEN, Türkiye’deki ve Amerika’daki durumların bir karşılaştırmasını yaptı. Buna 

göre, Türkiye’nin aksine Harvard Üniversitesi’nin araştırmaya adanmış bir hastane binası 

olduğunu, laboratuvarların ve cihazların gün boyunca araştırmacıların kullanımına açık 

olduğunu, ancak Türkiye’de cihazların kişilerin üzerine olması sebebi ile böyle bir imkanın 

bulunmadığını ifade etti. Harvard Üniversitesi’nde büyük ölçekli bir proje için 1 – 2 yıl 

öncesinden çalışmaların başladığını, haftalık olarak proje ile ilgili toplantılar düzenlendiğini, ön 

deneylerin tartışıldığını ancak Türkiye’de genellikle proje hazırlıklarının 1 – 2 haftaya sığdırılarak, 

son dakikaya kalan imza gibi konularda sorun yaşandığını söyledi. Prof. Dr. BOLAY BELEN, 

Harvard Üniversitesi’nde kazan – kazan formülünün geçerli olduğunu, Türkiye’nin bu formülü 

yeni yeni kullanmaya başladığını ancak devlet üniversitelerinde bunun geçerli olmadığını belirtti. 

Ayrıca yurtdışındaki çok yüksek ama yapıcı ve araştırmacıyı teşvik eden bir şekilde olduğunu, 

devamlı surette iyileştirme önerilerinin araştırmacılardan talep edildiğini, ancak Türkiye’de bu 

türden bir yaklaşımın olmadığını aktardı. Son olarak kişisel özelliklere de değinen Prof. Dr. 
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BOLAY BELEN, Türkiye’de aykırı kişilerin grubun uyumunu bozan kişi olarak algılanıp, 

dışlandığını, oysaki yaratıcılığın bu şekilde önüne geçildiğini ve asıl bu kişilere ihtiyaç 

duyulduğunu belirtiyor. Amerika’da çocukların oyuna ayırdıkları vaktin fazla olması ile 

çocukların yaratıcılıklarının geliştiğini ve o şekilde üniversite aşamasına gelindiğini söyledi. 

Bununla birlikte, farklı bir alanda çalışmalar yürüten bir araştırmacının, yapılan araştırmaya 

dahil olabileceğini ancak Türkiye’de bunun için tekrar üniversite okuma ihtiyacı hissedildiğini 

ifade etti. 

Prof. Dr. BOLAY BELEN, kendisi için başarılı geçen bir süreçten sonra, dönme ihtiyacı hissettiğini 

ve döndüğünde çok olumlu karşılanacağını umduğunu aktardı. Ancak, dönüşü ile birlikte 

akademik ortamların birbirinden çok farklı olduğunu, Türkiye’de akademik kadroya 

yerleşebilmek için meslektaş ve yöneticileri ikna etmeniz gerektiğinden bahsetti. Ayrıca geri 

dönüldüğünde, çalışmaları sürdürebilmek için laboratuvarın gerekli olduğunu, ancak bir 

projeden bağımsız dönülüyorsa, bu imkanın çok zor sağlanabildiğini aktardı. Böylesi bir 

laboratuvar için gerekli mekan bulunduğunda ise, mekanın hangi birime bağlı olacağı, cihazların 

hangi anabilim dalına kayıtlı olacağı, deneysel çalışma yapılacağı zaman deney hayvanları 

merkezi ile halledilmesi gereken bürokratik aşamalar gibi pek çok detay ile uğraşılması 

gerektiğini söyledi. İlaveten, bürokrasinin ve bilgi eksikliğinin çok vakit kaybettirdiğini, ancak bu 

tür sorunları yurtdışındaki deneyiminde yaşamadığını sözlerine ekledi. 

Prof. Dr. BOLAY BELEN, Türkiye’de çalışacak ekibin yetiştirilmesi gerektiğini, bunun için öncelikle 

asistanlar, hevesli öğrenciler ve ‘Beyin Araştırmaları Öğrenci Kulübü’ ile işe başlandığını ve 

sonrasında mikro–bilim doktora programı oluşturduklarını aktardı.  Bu sayede araştırma 

motivasyonu yüksek ve farklı alanlardan araştırmacıların bulunduğu bir grubun ortaya 

çıkabildiğini ifade etti. Fakat ortak proje yapılacağı durumlarda projenin sürdürülmesi, gelen 

proje ile kimin ilgileneceği, parayı kimin kullanacağı, paranın üniversitede nereye aktarılacağı, 

İngilizce bilen personelin olmaması gibi sorunlarla karşılaşıldığı için, her aşamanın yurtdışındaki 

ortaklara hissettirilmeden çözülmesi için uğraşıldığını söyledi.  
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Bilim kültürünü daha global bakabilen, tek bir alanda odaklanmamış, geniş perspektife sahip 

insanların yetiştirilmesi ile olacağını ve bunun için de olaylara farklı açılardan bakabilen zihinlere 

ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. BOLAY BELEN, buna örnek olarak daha önce 

nöro-felsefe sempozyumları düzenlediklerini, bu sempozyumlara sanatçıların, sosyologların, 

psikiyatristlerin ve iktisatçıların katılım sağladığı ve son derece faydalı etkinlikler olduğunu 

vurguladı.   

Amerika ile Türkiye’yi karşılaştırdığı zaman, Türkiye’de bilim ekosisteminin yeni oluşmaya 

başladığını, Amerika’da ise bu sistemin yürüdüğünü, Türkiye’de sosyal desteğin çok olduğunu 

vurguladı. Bununla birlikte, hem yurtdışında hem Türkiye’de kadro alınmasının önünde engeller 

olduğu için, Türkiye’nin aslında ortak projeler ve sabbatical için uygun bir hedef olduğunu, 

ancak kadro sorunu nedeni ile çok seçilmediğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. BOLAY BELEN, 

Türkiye’de kadın araştırmacı olmanın daha kolay olduğunu, tıp fakültesinde cinsiyete bağlı maaş 

farkının bulunmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye’de kadro alındıktan sonra araştırma yapılıp 

yapılmaması kişinin insiyatifine kaldığını, yurtdışında ise araştırmanın patent almak, şirket 

kurmak gibi kazanca yönelik yapıldığını belirtti.  

Prof. Dr. BOLAY BELEN, öneri olarak ise Türkiye ve yurtdışında eş zamanlı akademik kadronun 

mümkün olabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın ve Yükseköğretim Kurulu’nun bir çalışma 

yapmasını sundu. Ayrıca iyi bir araştırma ekosistemi için ekip yetiştirilmesi, ortak projelerin 

doktora programları ile birleştirilerek yürütülmesi, ülkeye özgü acil ihtiyaçlara göre öncelikli 

alanların belirlenmesi, eğitimin ilk basamaklarından başlayarak yaratıcı düşüncenin teşvik 

edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırmıştır.   

Prof. Dr. DİNÇER, Kanada’da yaşadığı deneyimleri ve Kanada şartlarını harmanlayarak Türkiye 

için öneriler sunmak istediğini söyleyerek sözlerine başladı. Ontario Üniversitesi’nin teknoloji 

odaklı bir devlet üniversitesi olduğunu, öğrenci sayısı 10.000’in üzerinde olduğunu ve 

üniversitenin hedefinin öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer beklentilerine cevap verip, 

piyasanın ihtiyaç duyduğu şekilde onları yetiştirmek olduğunu söyledi. Bununla paralel olarak 
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inovasyona dayalı araştırma ve teknolojik kabiliyet kazandırmanın da üniversitenin hedefi olarak 

belirlendiğini ve Kanada’daki üniversitelerin kendi içerilerinde markalaşmaya gittiğini belirtti. 

Ontario Üniversitesi’nin kendisi için belirlediği sloganın Zorla – Yenilik Yap – Halka İn (Challenge-

Innovate-Connect) olduğunu sözlerine ekledi. 

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER sözlerine Kanada’da her üniversitenin kendi stratejik araştırma planını 

yapması gerektiği, bu planın her 3 senede bir güncellenmesi gerektiğini ve bu plan olmazsa 

üniversitelerin çeşitli programlara proje sunamayacaklarını veya çeşitli çalışmalara dahil 

olamayacaklarını söyledi. 

Prof. Dr. DİNÇER, Ontario Üniversitesi’nin aşağıda sunulan beş stratejik alanının olduğunu 

belirtti:  

1. Topluluk ve Toplumsal Refah (Community and Social Wellness) 

2. Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy) 

3. Uygulamalı Biyolojik Bilimler (Applied Bioscience) 

4. Otomotiv, Malzeme ve İmalat (Automotive, Materials and Manufacturing) 

5. Bilgi ve İletişim (Information and Communication) 

 

Mühendislik hedeflerinin programların yenilikçi olması, eğitimin üst seviyeye çekilmesi, öğretim 

üyelerinin dünyada öne çıkan araştırmacılar olması, mükemmel bir altyapı ve öne çıkan lisans 

sonrası programlar olması ve mükemmeliyet merkezi olması yönünde tasarlandığını ifade etti. 

Bu doğrultuda üniversitelerin inovasyona dayalı olan, inovasyona yeni başlayan ve 

inovasyonunu oturtmuş olarak sınıflandırma yoluna gidildiğini, sadece araştırmaya yönelik değil, 

eğitimi, altyapısı ve programları ile ve kurumsal hizmetleri ile entegre bir formda hayata 

geçirmiş kurumlar oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.  

Prof. Dr. DİNÇER ‘kullanıcı (utiliser)’ kavramının çok önem kazandığını, bu doğrultuda 

üniversitelere ek olarak teknoloji, yenilik, milli laboratuvarların önemli, endüstrinin rolü ve 

endüstri ile işbirliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Bununla birlikte, ekonomik 
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bağımsızlık için teknolojik başarılara ihtiyaç duyulduğunu, TÜBİTAK’ın da bu noktada anahtar 

kurum olduğunu sözlerine ekledi. 

Ontario Hükümeti’nin konuya yaklaşımına dair, Prof. Dr. DİNÇER inovasyona yatırımın en önemli 

parametre olduğunu, daha yaratıcı ve yenilikçi düşünmenin yollarının arandığını ve Ontario 

Eyaletinin en yenilikçi eyaletlerden biri olduğunu söyledi. Ontario’nun GSYİH’nin 578 milyar 

dolar olduğunu, bu rakamın Kanada’nın GSYİH’sinin %40’ına tekabül ettiğini, Ontario’nun Kuzey 

Amerika’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer aldığını, eyaletin Kanada’nın ekonomik motoru 

ve finansal ve imalat merkezi olduğunu ve Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı’nın bulunduğunu 

belirtti.  

Prof. Dr. DİNÇER, Ontario’nun elle tutulur teknolojik ürünlere gidebilme amacını taşıdığını, 

Brezilya, Meksika, Hindistan, Çin gibi ülkelerle imalat kulvarında değil, inovasyon kulvarında 

yarışabileceklerini, bir inovasyon kültürü oluşturmasının arzu edildiğini vurguladı. Ontario’da 

Yükseköğretim Kurulu’nun karşılığı olarak düşünülebilecek Ontario Üniversiteler Konseyi’nin 

(Council of Ontario Universities) üniversiteler arasında belirli konularda koordinasyon görevini 

yaptığını, amacının üniversite programlarını, öğretim üyesi kalitesini artıracak mekanizmaları 

geliştirmek olduğunu aktardı.  

Doç Dr. DİNÇER, Kanada’nın vizyonunun güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için inovasyonun ve 

teknolojik ürünlerin gerekliliği olduğunu ifade etti. Bu vizyon için araştırma, eğitim ve hizmet 

alanları olduğunu, etkili bir araştırmacıya sadece fon değil, akademik özgürlük birinci sırada 

olmak üzere, vasıflı personel, politika, strateji ve altyapının gerekliliğine vurgu yaptı. Kanada’da 

bazı öğretim görevlilerinin araştırma yapmadığını, bunun yerine sadece derslere girdiklerini ve 

buna yönelik pozisyonlar oluşturulduğunu belirtti.  Ancak bu durumdaki öğretim üyesi sayısının 

%15 oranını geçmemesi gerektiğini, çünkü atmosferin bozulmaması gerektiğini söyledi.  

Prof. Dr. DİNÇER, ‘Araştırma – Yenilik – Ticarileşme’ kavramlarının çok önemli olduğunu, bilginin 

teknolojik ürüne değişiminde bu kavramların anahtar rol oynadığını belirtti. Bunun için temel 

unsurların insanlar, proje, ortaklık, patent ve mal sahibi olduğunu vurguladı. Kanada’daki 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı  
24-25 Aralık 2015, İstanbul 

Kurultay Raporu 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 32 
 

insanların daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için, daha fazla araştırma, endüstrinin her 

sektöründe daha fazla inovasyon, dünya pazarında daha fazla Kanada ürünü, daha fazla katma 

değeri yüksek ekonomik faaliyet, daha fazla refah ve zenginlik ve sağlık, çocuklar, eğitim, çevre 

gibi değerleri yansıtan daha fazla yatırım ile ulaşılabileceğini söyledi.   

Etkisi yüksek bir araştırmanın doğru insanlar, doğru çevre, doğru kaynaklar ve doğru politikalar 

olduğunu ifade etti. Prof. Dr. DİNÇER üniversitelerin ve fakülte üyelerinin önemli role sahip 

olduğunu, araştırmanın yeniliğe giden yol, yeniliğin teknolojik ürün geliştirmek için gerekli, 

teknolojik gelişmenin ekonomik bağımsızlığın olmazsa olmazı, sınai kalkınmanın anahtarının 

ticarileşme ve tüm bu aşamaların sonuçlarının ise zenginlik ve yüksek bir yaşam standardı 

olacağını vurgulayarak sözlerini bitirdi.   
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5. EŞ ZAMANLI TEMATİK OTURUMLAR 

a. Sağlık  

i. İlaç ve Aşı Teknolojileri 

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı, Yaşam Bilimleri alanı Çalıştayı, İlaç ve Aşı 

Teknolojileri oturumu 24-25 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği 

ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin moderatörlüğünde ve TÜBİTAK Sağlık 

Bilimleri Araştırma Destek Grubu’ndan Dr. N. Selcan Türker ve Kamu Araştırmaları Destek 

Grubu’ndan Tuğçe İrfan Akay raportörlüğünde gerçekleşmiştir. 

Moderatör: 
- Prof. Dr. Şaban TEKİN  TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji  

Enstitüsü Müdürü 
 
Katılımcılar: 

- Prof.Dr.Saime İsmet GÜRHAN Ege Üniversitesi 
- Dr.Mahmut Şamil SAĞIROĞLU TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji  

Araştırma Enstitüsü 
- Yıldız ULUDAĞ   TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü 
- Prof.Dr.Arzum ERDEM GÜRSAN Ege Üniversitesi 
- Doç.Dr.Cemal AKAY   GATA 
- Prof.Dr.Rıza DURMAZ  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
- Prof.Dr.Asuman BOZKIR  Ankara Üniversitesi 
- Dr.Süleyman BELLİBAŞ  The Medicines Company  
- Dr.Gönül VELİÇELEBİ  Camino Pharma 
- Doç.Dr.Berrin ERDAĞ  TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji  

Enstitüsü 
- Prof.Dr.Hayat ÖNYÜKSEL  University of Illinois at Chicago 
- Dr.Esin AKÇAEL   TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji  

Enstitüsü 
- Dr.Fatma Betül GÜLOĞLU  TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji  

Enstitüsü 
- Prof.Dr.Sevda ŞENEL  Hacettepe Üniversitesi 
- Füsun ATİK BOYAR   Kalkınma Bakanlığı 
- Prof.Dr.Murat ÖZ   United Arab Emirates University 
- Hilmi YAVUZ    TÜBİTAK Başkan Danışmanı 
- Prof.Dr.Mustafa ALİŞARLI  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
- Prof.Dr.Aykut ÖZDARENDELİ Erciyes Üniversitesi 
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- Prof.Dr.Emir Baki DENKBAŞ  Hacettepe Üniversitesi 
- Prof.Dr.Mehmet ÖZTÜRK  Dokuz Eylül Üniversitesi 
- Prof.Dr.Aykut ÜREN   Georgetown University 
- Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜZEL  İstanbul Medipol Üniversitesi 
- Prof.Dr.Sinem Ezgi GÜLMEZ  University of Bordeaux 
- Doç.Dr.Savaş TAY   University of Chicago 
- Doç.Dr.Meltem MÜFTÜOĞLU Acıbadem Üniversitesi 
- Doç.Dr.Gülay BULUT  Bahçeşehir Üniversitesi 
- Prof.Dr.Rana SANYAL  Boğaziçi Üniversitesi 
- Doç.Dr.Nesrin ÖZGÖREN  Boğaziçi Üniversitesi 
- Prof.Dr.Hikmet BUDAK  Sabancı Üniversitesi 
- Prof.Dr.Yusuf BARAN  Abdullah Gül Üniversitesi 
- Doç.Dr.Alpdoğan KANTARCI Forsyth Institute 
- Prof.Dr.Mustafa SOLAK  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
- Prof.Dr.Tanıl KOCAGÖZ  Acıbadem Üniversitesi 
- Abdullah KARADAĞ   TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji  

Enstitüsü 
 

İlaç ve Aşı Teknolojileri Oturumuna yurt içi ve yurt dışından toplamda 40’a yakın araştırmacı 

katılmıştır. Oturumda aşı ve ilaç tematik alanındaki öncelikli başlıklar belirlenmiş ve ayrıca bu 

alanlardaki yol haritasının çizilmesi için fikir alışverişi yapılmıştır. 

Oturumda belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir: 

1. İmmünoloji ve iltihap mekanizmaları 

2. Nanomalzemeye dayalı tanı kiti 

3. Protein-protein etkileşmesi 

4. Doku mühendisliği 

5. Tanı bilim 

6. Nadir kanserler 

7. Biyosensörler 

8. Aptamerler 

9. İnfluenza aşısının geliştirilmesi 

10. Kontrollü ilaç salımı 

11. Biyoinformatik 

12. Fitokimya 

13. Alzheimer’a yönelik ilaç geliştirme 
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14. Kanserin biyoloji 

15. Aşı teknolojileri 

16. Nanomedicine 

17. Kanser kök hücre 

18. Yeni ilaç keşfi 

19. Viral aşı geliştirilmesi 

20. Mikrosistemler 

21. DNA tamiri 

22. Tanı kitleri 

23. İlaç direncini kırmaya yönelik çalışmalar 

24. BCG aşısı 

25. Yerli monoklonal antikor üretimi 

26. Yerli aşı üretimi 

27. Enfeksiyon aşıları 

28. Mikrobiyal İlaç Üretimi 

29. Biyobenzerler, biyomimetikler 

30. İmplantlar 

Öncelik alan başlıklarının belirlenmesinin dışında aşağıdaki sorunlar da oturum kapsamında 

tartışılmıştır: 

1. İlaç ve aşıların ruhsatlandırılmasında yaşanan sorunlar, 

2. İlaçların piyasaya sunulduktan sonraki takip edilmeme problemleri, Farmakovijilans 

çalışmalarının etkin olmaması,  

3. Faz I çalışmalarında yaşanan problemler, 

4. Yeni ilaç başvurusunda yaşanan bürokratik engeller, 

5. Antibotiklerin sentetik türevlerinin geliştirilmesi konusundaki sıkıntılar, 

6. Ülkemizde Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının yapılmasına ilişkin sıkıntılar. 

Oturumun sonunda aşı ve ilaç geliştirme sürecinin iyileştirilebilmesi için katılımcı bilim insanları 

tarafından aşağıdaki tavsiyeler sunulmuştur: 

- İlaç / aşı nihai kontrolünü yapacak bağımsız kuruluşların kurulması önemlidir. 

- Devlet faz 1 çalışmalarının %75’ini destekler %25’ini ise özel şirket karşılarsa, Faz 2 ve 3 

çalışmalarına çok fazla şirket desteği bulunabilir. 

- İlaç kütüphanelerinin kurulması araştırmanın önünü açacaktır.  
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- TÜBİTAK’ın 1003 Programı’nın uluslararası versiyonunun hayata geçmesi 

gerekmektedir. 

- Merkez kurulmasına yönelik (Medical biyoteknoloji gibi) çağrı programlarının açılması 

önemlidir. 

- Yerli tıbbi cihazların geliştirilmesi için adım atılması gerekmektedir. 

- Faz 1 çalışmalarının yapılacağı alt yapı olanakları tamamlanmış laboratuvarların 

kurulması gerekmektedir. 

- Aşı desteği için Sağlık Bakanlığı katkısı sağlanmalıdır. 

- Yurt dışındaki deneyimli insanların ülkeye dönüşüne teşvik ve akademik kadro 

verilmesinde öncelik tanınması gerekmektedir. 

- Yetişmiş insan gücü yetersizdir, doktora sonrası araştırmacıların burs ödemelerinin 

iyileştirilmesi ve SGK’dan sigortalanması gerekmektedir. Ayrıca doktora sonrası 

araştırmacıların dolaşımı iyileştirilmelidir.  

- Milli ilaç ve aşının geliştirilmesi için altyapı ve insan gücünün iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 

- Özel kuruluştan yetkililerin de bir sonraki kurultaya daveti önem arz etmektedir. 
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ii. Rejeneretif Tıp Araştırmaları ve Klinik Uygulamaları 

Ufuk 2020 çağrılarında odak, disiplinlerarası çalışmalara doğru yönelmektedir. Benzer şekilde, 

rejeneratif tıp alanında yapılan araştırmalar ve bunların klinik uygulamaları, Ufuk 2020 

çağrılarının odak noktalarından birisi haline gelmektedir.  

Ülkemizde ve yurt dışında çeşitli ülkelerde rejeneratif tıp alanında bilimsel faaliyetlerine devam 

etmekte olan pek çok araştırmacımız bulunmaktadır. Yaşam bilimleri alanında, her geçen gün 

daha da genişleyen bir araştırma potansiyeline sahip rejeneratif tıp araştırmaları ve klinik 

uygulamaları konusunda bir çalıştay düzenleyerek ülkemizden ve yurtdışından bu alanda 

çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızı Yurt Dışındaki Bilim İnsanları 3. Kurultayı’mızda 

buluşturduk. Çalıştayın moderatörü, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme 

Komitesi Sekreteri, Sayın Prof. Dr. Sevim AYDIN olup, çalıştaya katılarak değerli katkılarda 

bulunan bilim insanlarımız aşağıda verilmektedir. 

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı’nda 24 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen 

Rejeneratif Tıp Araştırmaları ve Klinik Uygulamaları Çalıştay’ının amacı Dünya’da ve Türkiye’de 

adıgeçen alanda faaliyet gösteren bilim insanlarını biraraya getirerek, Ufuk 2020 ve ikili ilişkiler 

çerçevesinde açılan/açılacak çağrı programlarına oluşturacakları uluslararası konsorsiyumlarla, 

proje önerilerinde bulunabilecekleri fikirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktı. Bu hedef 

doğrultusunda, çalıştay sonucu yukarıda genel hatlarıyla verilen proje fikirleri ortaya çıkmış, 

katılımcılar böyle bir platformda bir araya gelmekten memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.  

Moderatör: 
- Prof. Dr. Sevim AYDIN   TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek  
       Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 
 

Katılımcılar: 
- Doç. Dr. Adnan AYHANCI   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
- Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
- Doç. Dr. Ahmet Tolga ULUS   Hacettepe Üniversitesi 
- Baki KARABÖCE    TÜBİTAK UME 
- Prof. Dr. Cengiz YAKICIER   Acıbadem Üniversitesi 
- Doç. Dr. Cenk AKTAŞ   TESSA 
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- Prof. Dr. Erdal KARAÖZ   Liv Hospital 
- Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM   Ege Üniversitesi 
- Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK   İstanbul Medipol Üniversitesi 
- Prof. Dr. Gürsel TURGUT   Promedart  
- Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN   Dokuz Eylül Üniversitesi 
- Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU  Süleyman Demirel Üniversitesi 
- Mustafa Özgür GÜLER   Bilkent Üniversitesi 
- Prof. Dr. Mustafa SOLAK   Afyon Kocatepe Üniversitesi 
- Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELİK   Bilkent Üniversitesi 
- Yrd. Doç. Dr. Tevfik Tamer ÖNDER  Koç Üniversitesi 
- Prof. Dr. Tunç AKKOÇ   Marmara Üniversitesi 
- Tülay BAYRAM    Hubrecht Organoid Technology 
- Prof. Dr. Yusuf Çetin KOCAEFE  Hacettepe Üniversitesi 
- Doç. Dr. Abdülkadir Emre SAYAN  University of Southampton 
- Dr. Ali SAK     University of Duisburg-Essen 
- Dr. Sıla APPAK    German Cancer Research Center 
- Dr. Yavuz ÇAKIR    Embry-Riddle Aeronautical University 
- Prof. Dr. Zafer EVİS    TÜBİTAK ARDEB Başkanı 

 

Çalıştay sonucu öne çıkan işbirliği alanları şu şekilde sıralanabilir: 

- Çeşitli organoid modellerinde farklı faktörlerin hücre yenilenmesine etkileri, 

- Karaciğer organoidlerini kullanarak tedavi için anti-kanser yöntemlerinin araştırılması, 

- Metastatik kanser hücrelerinde kromatin organizasyonu ve kanser metastazı ile 

moleküler mekanizmaları, 

- Anti-metastatik moleküllerin bulunması, 

- Lenf dokusunda rejenerasyon sağlayacak yöntemler geliştirilmesi,  

- İskelet sistemi hastalıklarında etkin sinyal peptitlerinin kullanımı, 

- Akıllı implant teknolojileri, 

- Doku mühendisliği alanında multifonksiyonel biyobozunur yapı iskelelerinin 

geliştirilmesi, 

- Stent – restonizisi riskini azaltacak akıllı yüzeylerin geliştirilmesi, 

- Mitokondriyal DNA tahribinin hücre rejenerasyonuna etkilerinin araştırılması. 
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b. Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

i. Gömülü Sistemler 

Moderatör 
- Prof. Dr. Sezer Gören UĞURDAĞ  Yeditepe Üniversitesi 

  
Katılımcılar 

- MERVE ALTINÖZEN    TÜBİTAK ARDEB EEEAG 
- SAMET HACILAR    TÜBİTAK BTPDB 
- GÜLİZ SÜTÇÜ    TÜBİTAK UİDB İÇİM 
- HAŞİM TOSLAK    TÜBİTAK ARDEB KAMAG 
- HAMİDE KARAHAN TURAN   KALKINMA BAKANLIĞI 
- RAŞİT ESKİCİOĞLU    MANITOBA Ü. 
- GÖKHAN TANYERİ    CLARINOX TECHNOLOGIES 
- FİKRET ŞANLI    TÜBİTAK BİLGEM 
- İBRAHİM BOZKURT    TÜBİTAK UZAY 
- BÜLENT ÖZÜMÜT    TÜBİTAK BİLGEM 
- HAKAN GÖCÜMOĞLU   TÜBİTAK BİLGEM 
- ALİ ZİYA ALKAR    HACETTEPE Ü. 
- FURKAN EKE     PROGIN TECHNOLOGIES 
- MEHMET SABIR KİRAZ   TÜBİTAK BİLGEM 
- OKTAY ADALIER    TÜBİTAK BİLGEM 
- ZAFER BİNGÜL    KOCAELİ Ü. 
- ALİ ŞAFAK SEKMEN    TENNESSEE Ü. 
- MUSTAFA KARAMAN   İTÜ 
- HAKAN YILMAZ    TÜBİTAK BİLGEM 
- KIVANÇ NURDAN    TÜBİTAK BİLGEM 
- MEHMED ÖZKAN    BOĞAZİÇİ Ü. 
- ÇETİN MERİÇLİ    CARNEGIE MELLON Ü. 

  
Toplantıda öne çıkan konu başlıkları 

- Otomotiv ve raylı ulaşım: engine management, infotainment, güvenli sürüş, model 

driven engine 

- Uzay: güvenli haberleşme, sensörler, yüksek çözünürlüklü kamera geliştirilmesi 

- Sağlık: tedavi tanı izleme yazılım donanım, haberleşme, "smart home", deep learning, 

KDS 

- IoT: akıllı evler, akıllı şehirler 

- Akıllı kart teknolojiler: üşük güç tüketimli algoritmaların gerçeklenmesi 

şeklinde olmuştur. 
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Bu konulardan 22 adet işbirliği başlığı ortaya çıkmış olup ekte sunulan (Ek 02-11) 10 adet konu 

proje işbirliği haline getirilmiştir. Proje işbirlikleri ekte sunulmakta olup, işbirliği haline 

getirelemeyen diğer 12 proje başlığı aşağıda listelenmektedir. 

- İnsan robot etkileşimi, robot robot etkileşimi (sosyal robotlar) 

- Öğrenci dikkatini ölçmek için akıllı koltuk – Sınıf (Ako) 

- Akıllı evlerde (biyometrik vb.) kimlik doğrulama ve yetkilendirme çözümleri   

- Mahremiyet korumalı güvenli haberleşme ve/veya gerçek zamanlı güvenli hesaplama  

- Uydu için yüksek güvenirlikli gömülü tasarim  

- Yer istasyonu için yüksek güvenirlikli (highly reliable) görüntü işleme mekanizmaları 

- Akıllı kartlarda hafif siklet doğrulama yöntemlerinin gerçeklenmesi  

- Robotik uygulamalarına yönelik kablosuz haberleşen hareket kontrol kartı tasarımı ve 

imalatı 

- Akıllı evlerde hasta izleme (monitored-assisted living) 

- Birlikte çalışabilirlik: iot uygulamalarına özel sensör arayüzlerinin standart çalışması, 

değişik protokol ve profillerin birlikte çalışabilirliği 

- Konum tabanlı bilgilendirme servisleri  

- Dinamik örnekleme (sampling) 

ii. Genişbant Teknolojileri  

Moderatör: 
- Prof. Dr. Murat UYSAL   Özyeğin Üniversitesi 

 
Katılımcılar: 

- Prof. Dr. Ali AKDAĞLI   Mersin Üniversitesi  
- Doç Dr. Lütfiye DURAK ATA   İstanbul Teknik Üniversitesi 
- Yrd. Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN  İstanbul Teknik Üniversitesi  
- Dr. Ersin UZUN    Palo Alto Research Center (PARC)  
- Gökhan TANYERİ    Clarinox Technologies Pty Ltd  
- Prof. Dr. Halim YANIKÖMEROĞLU   Carleton University  
- Yrd. Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ   Gebze Teknik Üniversitesi  
- Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN   İstanbul Medipol Üniversitesi  
- Prof. Dr. Kadri Okan ERSOY    Purdue University  
- Metin NİL      VESTEL Dijital Üretim Sanayi A.Ş.  
- Pelin LATİFOĞLU    Ericsson Araştırma Geliştirme ve Bilişim  

Hizm. A.Ş.  
- Dr. Serkan AYAZ     Huawei  
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- Prof. Dr. Tarık ÖZKUL    American University of Sharjah  
- Prof. Dr. Tolga Mete DUMAN  Bilkent Üniversitesi  
- Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK    San Diego State University 
- Dr. İbrahim HÖKELEK   TÜBİTAK BİLGEM 
- Elif DOĞAN ARSLAN    TÜBİTAK UİDB İÇİM 
- Ömer Faruk HALICIOĞLU   TÜBİTAK ARDEB EEEAG 
- Samet HACILAR     TÜBİTAK BTPDB 

  
Toplantıda öne çıkan konu başlıkları 

 
- 5G ve ötesi, büyük çaplı veri işleme ve uzaktan algılama 

- 5G smallcell, akıllı telefon ve GPON 

- Nesnelerin interneti (IoT) 

- Optiksel ve sayısal çok boyutlu veri sistemleri 

- Büyük veri ve bulut bilişim 

- Akıllı tarım ve akıllı şehircilik 

Bu konulardan 7 adet işbirliği başlığı ortaya çıkmış olup, proje işbirlikleri aşağıda 

listelenmektedir. Ayrıca çalıştaya katılamayan ancak işbirliği yapılması muhtemel 

araştırmacılarla da 7 adet işbirliği önerisi ortaya çıkmıştır. 

Çalıştaya katılan araştımacıların proje işbirliği konuları: 

- Purdue Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan ERSOY, Koç Üniversitesi’nden Hakan UREL, 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Fatih AMASYALI Türk Telekom’dan Ertan ATAR ile 

optiksel ve sayısal çok boyutlu veri sistemlerinin akıllı sistemler olarak optimizasyon ve 

entegrasyonu konusunda; 

- Carleton Universitesi’nden Prof. Dr. Halim YANIKÖMEROĞLU, Huawei’den Dr. Serkan 

AYAZ ve TÜBİTAK BİLGEM’den Dr. İbrahim HÖKELEK ile yeni nesil hücresel haberleşme 

sistemlerinin fiziksel ve üst katman problemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi 

konusunda; 

- San Diego State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK, İstanbul teknik 

Üniversitesi’nden Dr. Behçet Uğur TÖREYİN ve İzmir Yüksek Teknoloji 

Üniversitesi’nden Dr. Kayhan ERCİYES ile, nesnelerin interneti konusunda; 

- Huawei’den Dr. Serkan AYAZ, Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat UYSAL ile 5G-

ppp association phase 2 ile ilgili MTC(machine type communication) alanında fiziksel 

ve MAC layer konularında; 
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- San Diego State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK, İstanbul teknik 

Üniversitesi’nden Dr. Behçet Uğur TÖREYİN ve Doç Dr. Lütfiye DURAK ATA ile Sayısal 

Tele-patolojisi ve 5G ve ötesi, büyük çaplı veri işleme ve uzaktan algılama konularında; 

- Palo Alto Research Center’dan Dr. Ersin ADALI ile Gebze Teknik Üniversitesi’nden 

Hasari ÇELEBİ ile Otonom cihazlar, büyük veri ve bulut bilişim, bilişim güvenliği, 

kablosuz enerji transferi konularında; 

- Vestel Elektronik A.Ş.’den Metin NİL, Carleton Universitesi’nden Prof. Dr. Halim 

YANIKÖMEROĞLU ve Palo Alto Research Center’dan Dr. Ersin ADALI ile 5G smallcell, 

akıllı telefon ve GPON teknolojileri konularında; 

Çalıştaya katılamayan araştırmacılar ile hedeflenen proje işbirlikleri: 

- Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat UYSAL, Southern California, Waterloo, 

Boston, Edinburgh, Fraunhofer, Oulu, Erlangen ve Tsinghua Üniversiteleri ile Optik 

Kablosuz Haberleşme ve 5G ve ötesi konularında; 

- Mersin Üniversitesi’nden Prof Dr. Ali AKDAĞLI, Ottawa Üniversitesi’nden Mustapha C. 

YOGAUP ile 5G’ye yönelik anten tasarımı konusunda; 

- Bilkent Üniversitesi’nden Tolga Mete DUMAN, Arizona State, Northeastern 

Üniversiteleri ile siber-fiziksel sistemler, genişbant teknolojileri, 5G ve ötesi 

haberleşme konularında; 

- Vestel Elektronik A.Ş.’den Metin NİL, Fraunhofer firması ile Akıllı Fabrikalar, 

Fotovoltaik Cell ve Teknolojileri konularında; 

- Vestel Elektronik A.Ş.’den Metin NİL, Ontario Üniversitesi, Koreli ve Alman partnerler 

ile OLED ekranlar ve yeni nesil ekran teknolojileri konularında; 

- Vestel Elektronik A.Ş.’den Metin NİL, Saarland Üniversitesinden Cenk AKTAŞ ile yüzey 

teknolojileri konusunda; 

- Vestel Elektronik A.Ş.’den Metin NİL, Ontario Üniversitesinden İbrahim DİNÇER ile Li 

Polimer Batarya teknolojileri konusunda; 
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c. Sosyal ve Beşeri Bilimler  

i. Eğitim 

TÜBİTAK’ın son yıllarda Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler alanına verdiği önem ve artan proje 

destekleri çerçevesinde, sosyal bilimler alanında öncelikli çalışma alanı olarak belirlenen 

“eğitim” oturumunun katılımcıları, oturumda ele alınan proje fikirleri ve oturum özeti aşağıda 

sunulmaktadır.  

Moderatör:  

- Prof. Dr. Yavuz AKPINAR             Boğaziçi Üniversitesi  
 

Katılımcılar: 
- Prof. Dr. Petek AŞKAR   Emekli 
- Prof. Dr. Dilek ERBAŞ   Marmara Üniversitesi 
- Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN  Akdeniz Üniversitesi 
- Yrd. Doç. Dr. Aslı Sezen BERRY  Towson University 
- Doç .Dr. Selda ÖZDEMİR   Gazi Üniversitesi 
- Yrd. Doç. Dr. Nihat POLAT   Duquesne University 
- Hayriye KAYA AYDAR   University of Arkansas 
- Yrd. Doç. Dr. Kadir DEMİR   Georgia State University 
- Doç .Dr. Bülent CAVAŞ   Dokuz Eylül Üniversitesi 
- Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR   Atatürk  Üniversitesi 
- Doç  .Dr. Melda YILDIZ   Kean University 
- Prof. Dr. Halit  ÖZTÜRK   University of Erlangen-Nuremberg (FAU 
- Yrd. Doç .Dr. Şirin BUDAK   North American College  
- Doç. Dr. Selçuk HACIÖMEROĞLU  University of Central Florida 
- Deniz BALGAMIŞ    University of Wisconsin Madison 
- Doç. Dr. Ayşe ÇİFTÇİ    Purdue University  
- Ercan BALCI     Brown University  
- Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALI   Gaziantep Üniversitesi 
- Prof. Dr. Salih ÇEPNİ    Uludağ Üniversitesi 
- Doç. Dr. Hasan KARAL   Karadeniz Teknik Üniversitesi  
- Prof. Dr. Adnan BAKİ   Karadeniz Teknik Üniversitesi 
- Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI  Hacettepe Üniversitesi 

 

Öne çıkan proje fikirleri ve işbirliği alanları;  

 
1. STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Becerileri)  



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı  
24-25 Aralık 2015, İstanbul 

Kurultay Raporu 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 44 
 

2. Öğretmen Eğitimi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
3. Lisans Eğitiminde Akreditasyon 
4. Değerler Eğitimi Odaklı Matematik/Konu Alanı Öğretim Programları 
5. 60+ yaş gurubunda yeni beceri geliştirme 
6. Çokkültürlü Sınıflarda Öğretim ve Öğretmen Eğitimi 
7. İnformal Öğrenme Ortamları ve Öğretmen Eğitimi 
8. Yabancılara Türkçe Öğretimi 
9. Eğitimde Politikalarında Büyük Veri Analizleri 
10. Öğrenme ve Sinirbilim 
11. Dijital Teknolojilerin Sosyal Bilimde Kullanılması 
12. Buluttaki Dijital Realitenin Sınıftaki Eğitsel İdealiteye Etkisi 
13. Özel Eğitim Alanında Teknoloji Kullanımı 
14. Artırılmış Gerçeklik 
15. Öğrencilere kodlama ve algoritmik düşünme öğretimi 
16. Çokkültürlülük Eğitimi 
17. Informal Ortamlarda Fen eğitiminin Geliştirilmesi 
18. İşitme Engellilerde iki dilli eğitim ve teknoloji 
19. Teknojinin Eğitimde Kapsayıcı ve Yenilikçi Rolü 
20. Informal Ortamlarda Fen ve Çevre Eğitimi 

 

Moderatör Sn. Yavuz AKPINAR, yapılacak olan çalıştayın amacının akademisyenler arasında 

ortaya çıkabilecek işbirliği konularının tespiti, bu potansiyel işbirliklerine ne gibi fon kaynakları 

bulunabileceğinin değerlendirilmesi olduğunu belirtti. Bu doğrultuda ortaya çıkan potansiyel 

işbirliği konuları şu şekilde ortaya çıkmıştır: 

- Ufuk 2020 çağrıları doğrultusunda fen ve teknoloji eğitimi konusunda projeler 

geliştirilmelidir.  

- Özel eğitim konusunda işbirlikleri kurulabilir. Özellikle işitme engelli bireylerin rahatça 

iletişim kurabileceği yapılar oluşturmaya yönelik projeler geliştirilmelidir.  

- Ülkemizde tekrar beceri eğitimine yönelme alternatifini de gündeme getirecek bir çok 

ortak proje yapılabilir.  

- Yurt dışındaki araştırmacılarımızın tecrübelerine dayanarak çok kültürlülük üzerine 

projeler geliştirilebilir. Bununla birlikte öğretmen dirençlerinin kırılması üzerine 

öğretmen eğitimi gerçekleştirilebilir. 
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- Eğitimde teknolojinin kullanımı üzerine FATİH projesi kapsamında yapılan çalışmalar 

göz önünde bulundurularak bu projenin geliştirilerek daha ileriye götürülmesini 

hedefleyen projeler geliştirilmelidir.  

- Türkiye’deki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında araştırma yapmanın kültürel 

farklılıkları üzerinde araştırmalar yapılmalıdır.  

- ABD’de olduğu gibi göçmen çocuklara yardımcı olabilmeleri için, öğretmenlere zorunlu 

eğitimler verilebilir.  

- ABD’de çok çalışılan bir konu olan öğretme performansı üzerine çalışmalar 

yapılmalıdır.  

- Türkiye’deki epistemolojik çalışmalar çoğunlukla belirli bir bölgeye yoğunlaşmış 

durumda. Çalışmaların haritalandırılması gereklidir.  

- Ayşe Hoca: TÜBİTAK desteklemiş çokkültürlülük alanında projemize ama MEB izin 

vermemiş ve politik görünmüş. Ege üniversitesinde multi cultural dersi verdik, teacher 

education alanındaydı. Çokkültür konusunda çalışıyor ama Türkiye’den gelen 

makalelerde hiçbir şekilde bilgi yok. O nedenle yayınlanamıyor.  

- Yapılan çalışmaların dünya ile entegre olması önemlidir. “Computerize social sciences” 

ve “digital humanity” kavramları üzerinde konuşulması gerekmektedir.  

ii. Ekonomik Büyüme 

TÜBİTAK’ın son yıllarda Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler alanına verdiği önem ve artan proje 

destekleri çerçevesinde, sosyal bilimler alanında öncelikli çalışma alanı olarak belirlenen 

“ekonomik büyüme” oturumunun katılımcıları, oturumda ele alınan proje fikirleri ve oturum 

özeti aşağıda sunulmaktadır.  

Moderatör: 
- Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL           Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

 
Katılımcılar: 

- Prof. Dr. Asiye Özlem ÖNDER  Ege Üniversitesi 
- Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU   İstanbul Teknik Üniversitesi 
- Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU   Bahçeşehir Üniversitesi 
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- Prof. Dr. İbrahim Hakan YETKİNER  İzmir Ekonomi Üniversitesi 
- Prof. Dr. Metin TOPRAK   İstanbul Üniversitesi 
- Prof. Dr. Muhsin KAR   Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 
- Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR   İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
- Prof. Dr. Mustafa Ege YAZGAN  Kadir Has Üniversitesi 
- Prof. Dr. Ramazan SARI   Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
- Doç. Dr. Sencer ECER   İstanbul Teknik Üniversitesi 
- Prof.Dr. İhsan IŞIK    Rowan University 
- Doç. Dr. Tuna BAŞKÖY   Ryerson University 
- Prof.Dr. Vefa TARHAN   Loyola University Chicago 

 

Öne çıkan proje fikirleri ve işbirliği alanları;  

1. Finansal erişim ve okur yazarlık (Prof. Dr. İhsan IŞIK, Rowan University) - 1003,1001 ve 

Marie Curie programlarına yönlendirilmiştir. 

2. Finansal içerme ve kalkınma ilişkisi (Prof. Dr. Muhsin KAR,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 

SOBAG GYK ve Prof.Dr. İhsan IŞIK, Rowan University) - 1003, 1001 ve Ufuk 2020 Sosyo-

Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanına yönlendirilmiştir. 

3. Yeni enerji şebekeleri teknolojileri ve ekonomik büyüme ilişkileri (Doç. Dr. Tuna BAŞKÖY  

Ryerson University ve Prof. Dr. Ramazan SARI, ODTÜ- Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve 

Beşeri Bilimler Alanı’na yönlendirilmiştir. 

4. Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve eşitsizliğin giderilmesi (Doç. Dr. Bekir AYDEMİR, 

Sabancı Üniversitesi ve Prof. Dr. Özlem ÖNDER, Ege Üniversitesi, 1003 Programı ve Ufuk 

2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı’na yönlendirilmiştir. 

5. Türkiye’nin ihracatında mukayeseli avantajı olduğu ürünlerin belirlenmesi (Prof. Dr. Vefa 

TARHAN, Loyola University-1001 ve 1003 Programları’na yönlendirilmiştir. 

6. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi için yapılması gerekenler (Prof. Dr. Vefa TARHAN, 

Loyola University-1001 ve 1003 Programları’na yönlendirilmiştir.  

7. Markalaşma ve Ticarileşme (Nadir YILDIRIM, Revolution Research Inc, ABD) 

8. Bilgi, İletişim ve Kalkınma ilişkisi (İbrahim KUSHCU, Mobile Goverment Consortium 

International, İngiltere- Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı’na 

yönlendirilmiştir. 

9. İslami Finans yoluyla Arap Ülkelerinden Doğrudan Yabancı Yatırımın Türkiye’ye çekilmesi  

(Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU, İTÜ-İkili İşbirliği Programları-Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt 

ile işbirliğine yönlendirilmiştir. 

10. İşgücünde cinsiyet ve ekonomik büyüme ilişkisi (Prof. Dr. Ramazan Sarı, ODTÜ, 1001 ve 

1003 Programları ve Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı’na 

yönlendirilmiştir. 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı  
24-25 Aralık 2015, İstanbul 

Kurultay Raporu 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 47 
 

11. İnovasyon, teknoloji ve ekonomik büyüme ilişkisi ((Prof. Dr. Ramazan Sarı, ODTÜ ve 

İbrahim Kushchu, 1001 ve 1003 Programları ve Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri 

Bilimler Alanı’na yönlendirilmiştir. 

12. Sosyal kurumların ekonomik büyüme üzerine etkileri (Prof. Dr. Ramazan Sarı ODTÜ ve 

Prof. Dr. İhsan IŞIK, Rowan University, 1001 ve 1003 Programları ve ikili işbirliği 

programlarına yönlendirilmiştir. 

13. Sektörel ve finansal yakınsama (Prof. Dr. Hakan YETKİNER, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 

Ufuk 2020 Programı Marie Curie alanine yönlendirilmiştir. 

 

Katılımcılar ekonomik büyümeyi etkileyen göç, hanehalkı, tarım, finans, para-banka, eğitim, 

enerji, ekonometri, mobil teknolojiler, kalkınma, gayrimenkul, uluslararası işletme yönetimi, 

bölgesel iktisat ve makro iktisat, yönetişim, inovasyon ve patent alanlarında çalışan 

akademisyenlerden oluşmaktadır. Çalıştay boyunca ağırlıklı olarak Türkiye’den araştırmacıların 

proje fikirleri tartışıldı.  Proje fikirlerinin genel olarak ikili işbirlikleri şeklinde hayata geçirilmesi 

ve işbirliği yapılacak ülkelerin de genel olarak ABD, İngiltere ve Körfez ülkeleri olması gerektiği 

değerlendirildi. Ayrıca çok sayıda proje fikrinin de halihazırda yürütülmekte olan ulusal 

programlardan desteklenebileceği katılımcılar ile paylaşıldı. Ufuk 2020 Programı’ndan 

desteklenebilecek az da olsa proje fikrinin mevcut olduğu gözlemlendi, bu kapsamda 

araştırmacılara ortak bulmaları konusunda yardımcı olunacağı telkin edildi. 
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d. Enerji  

Enerji; sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişimin önemli aktörlerinden bir tanesidir. Toplumların 

yaşam kalitesinin artırılmasında tüm dünyada önemli bir yere sahiptir. Geçtiğimiz yıl üçüncüsü 

gerçekleşen “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı”nın önemli hedeflerinden bir tanesi 

de, 80 Milyar Avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilik programı olan 

"Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 (Horizon 2020)”ye yönelik çıktılar elde etmekti.  

Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara 

Çözümler önceliği altında yer almaktadır. 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan Enerji 

Alanı’nın amacı, güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve 

rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı 

kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmektir. 

Ufuk 2020 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanı yoluyla AB’nin 2020 yılına kadar sera gazı 

emisyonlarının 1990 seviyesine göre %20 azaltılması (2050 yılına kadar ise %80 - %95 oranında 

azaltım yapılması), enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %20 azaltılması ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payının  %20’ye çıkartılması yönündeki iklim ve 

enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

2014 – 2020 yılları arasında yaklaşık 5,5 Milyar Avroluk bir bütçe, bu alandaki projeleri 

desteklenmesi için ayrılmıştır. 

Türkiye’nin de Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin devam ettiği göz önüne alındığında, bu 

alanda AB hedeflerinin tutturulması ve Ufuk 2020 Programı’ndaki başarının attırılması için ne 

gibi aksiyonlar alınabileceği bu çalıştayda tartışılmıştır. 

Moderatör: 
- Prof. Dr. Ali ATA              Gebze Teknik Üniversitesi  

 
Katılımcılar: 

- Doç. Dr Ali COŞKUN    Korea Advanced Institute of Science and  
Technology 

- Prof. Dr. Cengiz ÖZKAN   University of California Riverside (UCR) 
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- Prof. Dr. Esen Ercan ALP   Argonne National Laboratory 
- Doç. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK    The Petroleum Institute 
- Prof. Dr. İbrahim DİNÇER   University of Ontario 
- Dr. İskender GÖKALP   Centre National de la Recherche  

Scientifique 
- Prof. Dr. Mihri ÖZKAN   Centre National de la Recherche  

Scientifique 
- Prof. Dr. Selçuk GÜÇERİ   Worcester Polytechnic Institute 
- Prof. Dr. Hatem AKBULUT   Sakarya Üniversitesi 
- Dr. Serkan ÜNAL    Sabancı Üniversitesi 
- Dr. Ali Murat SOYDAN   Gebze Teknik Üniversitesi 
- Prof. Dr. Serkant Ali ÇETİN   İstanbul Bilgi Üniversitesi 
- Prof. Dr. Üner ÇOLAK   İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü 
- Prof. Dr. Yunus ÇENGEL   Adnan Menderes Üniversitesi 
- Doç. Dr. Abdülkadir BALIKÇI   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü  
- Dr. Gamze BEHMENYAR   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Doç. Dr. Suha YAZICI   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Dr. Ercan AVCI    TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Dr. Ömer SALİHOĞLU   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Nilüfer TOPUZ    TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Dr. Parvana AKSOY    TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Dr. Mehmet ÜNSAL    TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Dr. Ekrem ÇENGELCİ   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
- Murat KAYA     Sabancı Üniversitesi 

 

Öne Çıkan Proje Fikirleri ve İşbirliği Alanları 

1. Ulusal Batarya Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Türkiye’ de var olan Li-İyon, Li-hava, Na-iyon vs. insan gücü ve alt yapı olanaklarının 

birleştirilmesi, yurt dışında enerji depolama alanında çalışan Türk Bilim adamlarının imkanları ile  

başta yerli elektrikli araç olmak üzere savunma sanayii, diğer hareketli sistemler ve hareketsiz 

uygulamalar için ortak proje çalışması yürütülmesi hedeflendi. Yüksek enerji yoğunluğundaki 

bataryaların aktif hücre bileşenlerinin üretilmesi (katot, anot, elektrolit membran/separatör) 

batarya dizaynı, batarya yönetim sistemi, batarya termal yönetimi, batarya güvenliği ve 

bataryanın başta elektrikli araç olmak üzere diğer alanlarda uygulanması, önerilecek projenin 

temel iş paketleri olacaktır. Hücre üretiminden batarya uygulamasına kadar tüm iş paketlerine 

ait simülasyon ve modelleme çalışmaları da proje kapsamında ele alınacaktır. Kurulacak ulusal 
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kurum ve yurt dışı Türk bilim adamları konsorsiyumu ile karbona ilave olarak yeni ve yüksek 

kapasiteli aktif anot malzemelerinin geliştirilmesi, katot aktif elektrotlarının özgün yöntemlerle 

yüksek kapasitede elde edilmesi konusunda temel araştırmalar yapılıp karakterizasyon 

çalışmalarının tamamlanmasından sonra pilot çapta uygulamalara geçilecektir. 

Sakarya Üniversitesi, Pil araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı hali hazırda aldığı 1000 strateji 

projesi ile düşünülen yol haritasını oluşturmayı üstlendi. Bu kapsamda ulusal kurumlar ile 

iletişim başladı. Farklı üniversite ve enstitülerde yapılan çalışmaların ortak bir strateji ile ulusal 

faydaya dönüşmesi, ulusla endüstrinin batarya üretimi ve uygulanması konusunda aktive 

olması, yurt dışında konu ile ilgili Türk bilim insanlarının aktif olarak önerilen yol haritasında yer 

almaları iş paketleri halinde programlandı. 1000 strateji projesi bir organizasyon projesi olarak 

düşünülüp, geliştirilecek bataryalar konusunda genç bilim insanları ve endüstri mühendislerinin 

eğitilmesi de yol haritasına eklendi.  

Proje yol haritası kapsamında ulusal ve yurt dışı kurumlardaki bilim insanları, hedeflenen enerji 

yoğunluğunda batarya bileşenlerinin geliştirilmesi, tüm karakterizasyon çalışmalarının 

tamamlaması ve takiben bataryanın üretilmesi ve uygulanması temel yol haritası bileşenleri 

olarak programlandı. Ulusal batarya üretiminde ilk aşamadaki temel hedef 200 Wh/kg lık enerji 

yoğunluğunda batarya geliştirilmesidir.  

2. Süper Kapasitör Teknolojisine Geçişin Sağlanması 

Türkiye’nin TÜBİTAK aracılığıyla Dünya’nın enerji sistemlerini değiştirecek girişimlere ortak 

olmasında büyük yarar vardır. Enerjide enerji malzemeleri, yeni tür çevre kirletmeyen 

bataryalara ve super kapasitörler gibi oyun değiştirecek konulara Türkiye’nin girmesi elzem 

olarak görülmektedir. Süper kapasitörlerde nanoteknolojilerin de yardımı ile enerji kapasiteleri 

ve eneji yoğunluklarının sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Yüksek teknoloji malzemelerini 

içeren bu yaklaşım da enerji kapasitesi ve yoğunluğu bugünkü bataryalara ulaşınca vacuum 

tube’dan transistöre geçiş gibi çok ani bir değişim beklenmektedir.Çalışmaların merkezini, 

nanoteknolojik bir yaklaşımla küçük hacimlere çok büyük yüzey alan koymak oluşturmaktadır. 
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Kapasitörlerin enerji kapasitesi yüzey alana da bağlı olduğu için bu şekilde bir yaklaşım olağan 

üstü bir enerji kapasitesi ve yoğunluğu sağlanabilecektir. Bunlar da enerji ve malzeme 

araştırmalarını en üst düzeyde birleştiren girişimlerdir. 

Bu kapsamda Worchester Polytechnic Institute’de görevine devam eden Prof. Dr. Selçuk Güçeri, 

Adnan Menderes Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Yunus Çengel görüşmelerini 

başlattı. 

3. Toryum 

Prof. Dr. Yunus ÇENGEL Türkiye’nin Nükleer Teknoloji alanında bir fark yaratmak istiyorsa, 

Toryum ile çalışan tesisler alanına odaklanılması gerektiğini belirtti. Toryumun uranyuma 

alternatif bir nükleer yakıt olduğu ve toryuma dayalı nükleer teknoloji geliştirme çalışmalarının 

da uzun süredir devam ettiğini belirtti. Dünyanın en zengin toryum yataklarının Türkiye’de 

bulunduğunu, başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede toryum ile ilgili çalışmaların devam 

ettiğini ifade etti. Bu kapsmda 2020 yılına kadar toryum yakıtlı nükleer tesisis kurmayı planlayan 

Hindistan ile iş birliği yapmayı planlamaktadır.      

Araştırmacılardan gelen diğer işbirliği başlıkları şu şekildedir: 

- Linyit gazlaştırması 

- Linyit biyokömür karışımlarının yakılması 

- Biyokütle karbonlaştırması 

- Sentetik gazın yanması (Gaz Türbini) 

- Sentetik gaz doğal gaz karışımlarının yanması 

- Co2 tutulması 

- Çimento sayayinde Co2 tutulması 

- Gazlaştırma yoluyla organic atıkların değerlendirilmesi 

- Evsel çöplerin yakılarak değerlendirilmesi 

- Karma (hybrid) yoğunlaştırılmış güneş + termal santraller  

- Heavy duty gaz motorları 

- Yenilenebilirden H2 üretilmesi 

- Biogazdan Ch4 üretilmesi 

- Biogazdan Co2 Ayrıştırılması ve Ch4 üretilmesi  

- Enerji verimliligi ve yönetimi 
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- Temiz kömur teknolojileri 
- Temiz yakma sistemleri teknolojileri 
- Nükleer enerji teknolojileri 
- Hidrojen enerjisi teknolojileri 
- Hidrojen üretimi, depolanması ve yakıt olarak kullanımı 
- Yüksek enerji kapasiteli sülfür ve silikon bazlı enerji depolama sistemleri 

 
Etkinliğe katılım gösteren yurt dışı araştırmacılarının çoğunun Avrupa Birliği dışı ülkelerden 

olduğu için, Ufuk 2020 Programı’na ilgilerinin az olduğu gözlemlendi. Katılımcıların yukarıda 

belirtilen işbirliği başlıklarında Türkiye’nin başarılı olması için: 

- Araştırmadan teknolojiye söz konusu olan haritada araştırma – inovasyon 

ticarileştirme (RIC) çalışmalarını yapması gerektiği, 

- Stratejik araştırma politikaları geliştirmesi gerektiği, 

- Mükemmeliyet merkezlerine yönelik programların geliştirilmesi, 

- Research chair programlarının geliştirilmesi 

- RIC için katalizor kurumların geliştirilmesi 

- Yüksek teknoloji konularında katkıda bulanabilmek için üstün yetenekli araştırmacılar 

ve bu çalışmaları destekleyecek donatımlı laboratuarlara gerek olduğu belirtildi.  
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6. AÇIK FORUM 

Açık forum, tüm katılımcıların hem Kurultay boyunca tartışılmış konuların hem de genel olarak 

ülkemizdeki Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konularındaki ihtiyaçlarına yönelik yorumlarını 

paylaşabilecekleri bir ortam sağlamıştır.  

Bu doğrultuda gündeme getirilen konular şu şekilde özetlenebilir: 

- Ülkemizde bilim ve teknoloji konusunda yaşanan olumlu gelişmeleri ivmelendirmek 

amacıyla alınacak siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğu, bu doğrultuda ülkemizde bir Yüksek 

Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı kurulmasının faydalı olabileceği gündeme getirildi. 

- Üniversitelerde mutlaka öğretim üyelerinin proje yazma, yürütme, raporlama 

konularında destek olacak birimlerin oluşturulmasıgerektiği dile getirildi. TÜBİTAK’ın 

teknoloji transfer ofislerine verdiği desteklere benzer şekilde üniversitelerin BAP 

birimlerine destek sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

- TÜBİTAK’ın ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yurt dışındaki Türk bilim 

insanlarından beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koyması gerektiği dile getirildi.   

- Türkiye’deki son yıllarda artan Ar-Ge harcamalarının ve yayınların etkinliğinin 

artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldı. 

- Yurt dışındaki Türk araştırmacfıların Türkiye’ye geri dönebilmesi için ülkemizdeki 

mevzuat ve altyapının iyileştirilmesi gerektiği dile getirildi. Ülkemiz dönüş yapmak 

isteyecek olan araştırmacıların ülkemizde araştırmalarınının sürekliliğini 

sağlayabileceklerinden emin olmaları gerektiği dile getirildi. Dolayısıyla yeni 

oluşturulacak programlarda yurt dışındaki Türk bilim insanlarımıza yönelik pozitif 

ayrımcılık sayılabilecek hususların ön plana çıkarılması gerektiği ve henüz Türkiye’ye 

gelmeden önce büyük ölçekli projelerde yer alabilmelerinin sağlanması gerektiği 

vurgulandı. 

- Ülkemizde mevcut durumda yasal olarak mimkün olmayan “adjunct” öğretim üyeliği 

uygulamasının uygulanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması getertiği üzerinde 

duruldu. 
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- Ülkemizin sahip olduğu imkanları tüm dünyadaki bilim insanlarına ulaşabilecek şekilde 

kanalize etmesi gerektiği üzerinde duruldu. Amerika’nın başarısının temelindeki 

etkenlerden en önemlilerinden bir tanesinin tüm dünyaya hitap ediyor olması olduğu 

belirtilerek bu anlamda ülkemizin bir cazibe merkezi olarak tüm dünyaya hitap eder 

duruma getirilmesi gerektiği vurgulandı. 

- Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesine yönelik araştırmacılara 

rehberlik sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu gündeme getirildi. 

- ABD’ye doktora için giden insanların çoğunlukla ABD’de kaldıkları ve bunun da ülkeye 

büyük bir katma değer sağladığı belirtildi. Türkiye’ye de son zamanlarda özellikle 

Ortadoğu ve Asya ülkelerinden doktora öğrencileri geldiği ancak bu öğrencilerin 

çoğunlukla ülkelerine geri döndükleri vurgulandı. Bu öğrencilerin doktoralarını 

bitirdikten sonra Türkiye’de kalmalarını sağlayacak eekosistemin kurulması gerektiği 

vurgulandı. 

- Ülkezimde doktora sonrası araştırmacılarla ilgili bir yönetmeliğinin olmadığı gündeme 

getirildi. Ancak araştırma için doktora sonrası öğrencilerin son derece önemli olduğu 

vurgulandı. Bununla birlikte akademiye geri dönüş yapmak isteyenler için bir başlangıç 

(start-up) sisteminin geliştirilmesi gerektiği gündeme getirildi. 

- Türkiye’deki akademisyenlerin az bir kısmının proje yaptığı, proje yapmayan 

akademisyenlerin de bilim ekosisteminin içine çekilebilmesi için bir takım politikalar 

geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

- Kurultay’a sanayi kuruluşlarından sağlanan katılımın az olduğu vurgulandı. Ayrıca, 

Avrupa Birliği ile olan ilişkiler göz önünde tutulduğunda toplantıların Avrupa odaklı 

olmasını sağlamak gerektiği belirtildi. 

- TÜBİTAK tarafından burs sağlanan öğrencilerin eğitim süreçleri sona erdikten sonraki 

kariyer gelişimleri ile ilgili planların da mutlaka yapılması ve bu öğrencilerin bu planlar 

dahilinde yönlendirilmesi gerektiği gündeme getirildi. 

- Ülkemizde her üniversitede araştırma merkezleri olmasının yerine bölgesel 

mükemmelliyet merkezleri kurulması gerektiğine dair görüş paylaşıldı. Bu şekilde gerekli 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı  
24-25 Aralık 2015, İstanbul 

Kurultay Raporu 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 55 
 

olan insan gücünün devamlılığının da daha kolay sğlanabilceği belirtildi. Bu konuda 

ayrıca Türkiye’nin geleceğe yönelik hedef alanlar belirleyerek bu alanlara yönelik 

mükemmelliyet merkezleri kurmasının faydalı olacağı dile getirildi. Bu merkezlerin 

kuruluş aşamasında yurt dışından ortaklardan da faydalanılabileceği dile getirildi.  

- TÜBİTAK’ın sağladığı sabbatical desteklerinin daha çok fon başvurusu gibi yapıldığı, süre 

kısıtı nedeniyle buradaki süreçlerin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı.  

- Sosyal bilimler alanında Türkiye adresli bilim insanlarının yayınlarına yapılan atıfların 

azlığı dile getirildi. TÜBİTAK tarafından sosyal bilimlere de destek verildiği ancak, sosyal 

bilimlere temel bilimlerden daha farklı bir şekilde yaklaşılması gerektiği vurgulandı. 

Bunun için de sosyal bilimlerdeki araştırmacılarla ayrı değerlendirmeler yapılması 

gerektiği önerildi.  

- Yurt dışından gelen öğretim üyelerinin Türkiye’ye entegrasyonu, doktora sonrası 

araştırmacıların sorunları gibi hususlarda TÜBİTAK’ın YÖK’le birlikte çözüm önerileri 

sunması gerektiği vurgulandı. 

- TÜBİTAK’ça sağlanan destekler yoluyla ülkemizde son yıllarda çok sayıda projenin 

desteklendiği dile getirildi. Ancak bundan sonra mutlaka bu araştırmaların sonuçlarının 

ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bunun 

en önemli adımlarından bir tanesinin de kamu alımlarında yerliliğin mutlaka ön planda 

tutulması gerektiği olduğu belirtildi.  

- Özellikle kimyasalların alımı konusunda gümrük mevzuatı temelli yaşanan sıkıntılar dile 

getirildi.  
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