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

 

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. 

"Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı", 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde 
İstanbul'da düzenlenecektir.  

Planlanan 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'da görüşülecek tematik alanlar şu şekilde belirlenmiştir:  

- Sağlık,  

Özellikle İlaç ve Aşı Teknolojileri ve Rejeneratif Tıp Araştırmaları (kök hücre vb) 
ve Klinik Uygulamaları konuları 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Özellikle Gömülü Sistemler (Makineden makineye dahil) ve Genişbant 
Teknolojileri (Kablolu/kablosuz iletişim teknolojileri, IP teknolojileri dahil) 

- Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Özellikle Eğitim ve Ekonomik Büyüme konuları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurultay ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

Tel: +90 312 298 94 48 

Kurultay E-posta Adresi: ytbik@tubitak.gov.tr  

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

TÜBİTAK-ULAKBİM, YÖK Binası B-5 Blok 

06539 Bilkent / ANKARA 
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