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Türkiye bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında son on yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. 

Vizyon 2023 hedefleri çerçevesinde bu atılımların devam etmesi, Türkiye’nin 2023 yılında tüm 

dünyada bilim ve teknolojide bir cazibe merkezi haline gelmesi ana hedeflerimizden birisidir. 

Bu süreçte en büyük zenginliklerimizden biri olan beyin gücümüzden de faydalanmak, yurt 

dışında bilgi ve deneyimleriyle ön plana çıkan bilim insanlarımızın Türkiye için kritik konularda 

görüşlerine başvurmak önceliklerimizdendir. Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik 

ve sosyal hedeflere ulaşabilmesi için bilim ve teknolojiye özel önem vermesi, bu alanda tüm 

tarafların gücünü seferber etmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, geçen sene ilki düzenlenen ve başarı ile sonuçlanan Yurt Dışındaki Türk Bilim 

İnsanları Kurultayı’nın bu sene ikincisi düzenlenmiş ve öncelikli alanlarımız olan enerji, sağlık, 

teknoloji transferi ve eğitime odaklanmıştır. Ülkemizin başarılarıyla gurur duyduğu yurt dışında 

görev yapan bilim insanlarımızın alanlarında önde gelen yurtiçi paydaşlarla biraraya gelerek 

somut öneri ve çıktılar oluşturmaları ülke politikasına önemli katkı sunmuştur. Beyin göçünden 

beyin gücüne anlayışı ile; yurtdışı ve yurtiçi araştırmacılarımızın bu tür organizasyonlarla 

bağlarını güçlendirmek, ülkemizin koyduğu bilim ve teknoloji hedeflerine daha kolay 

ulaşmasını sağlayacaktır.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi günlük politikalarla değil, uzun vadeli stratejiler ve özgür düşünce 

ortamının hakim olduğu ekosistemler oluşturulması ile mümkündür. Bu nedenle, Kurultayda 

ortaya çıkan fikirlerden tüm devlet birimlerinin karar alma ve politika süreçlerinde azami 

derecede faydalanacağına inanıyorum. Ülkemizin gelişmesinde önemli bir yer tutan bu etkinliğin 

düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, katılan ve değerli katkılarıyla 

bizlere yardımcı olan tüm bilim insanlarımıza saygılarımı sunuyorum.

Nihat ERGÜN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Sunuş
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Son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yeniliğe önem verdiğini 

gösteren  Türkiye, Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde en hızlı gelişme sağlayan ülkeler arasına 

girmeyi başarmıştır. Bu gelişimin artarak devam etmesi, Türkiye’nin 2023 yılı için kendine 

koyduğu dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefi için de büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, ulusal hedeflerimizin doğru tespit edilmesi ve güncellenmesi, insan kaynağı ve 

altyapı konularında detaylı plan ve yatırımlar yapılması, ülkemizin bilgi temelli bir ekonomiye 

dönüşümünü sağlamak için ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında etkileşimler yaratılması 

ve bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi için girişimcilik, teknoloji transferi gibi konularda 

özgün politikalar üretilmesi gerekmektedir.

Bütün bunlar, bilgi temelli ekonomiye dönüşüm sürecinde olan Türkiye’nin, yurt içindeki insan 

kaynağı ve bilgi üretim mekanizmalarına olduğu kadar yurt dışındaki kaynaklara da ihtiyacı 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yurt Dışındaki Türk Bilim 

İnsanları Kurultayı’nda bir yandan kariyerine yurt dışında devam eden Türk bilim insanları ile 

kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurulması, diğer bir yandan da Türkiye’nin yenilenen 2023 

hedefleri doğrultusunda oluşturulan Ar-Ge ve yenilik politikalarına yeni girdiler sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Sözkonusu bu genel hedefler kapsamında, geçen sene düzenlenen ilk kurultaya gelen 

katılımcıların önerileri doğrultusunda, bu yılki kurultay enerji, sağlık, eğitim ve teknoloji transferi 

olmak üzere dört spesifik başlık altında düzenlenmiştir. Her alanda alt konu başlıkları belirlenmiş 

ve her konu başlığında o konuya özel daha önce belirlenen sorular ışığında tartışmalar yapılmıştır. 

Kurultay sonrasında hazırlanan bu rapor ile, her oturumda ele alınan konular özetlenmiş ve 

kurultayda öne çıkan hususlar hem oturumlar özelinde hem de kurultay çerçevesinde ayrıntılı 

olarak değerlendirilmiştir.
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Sağlık alanında Teknoloji Yol Haritaları’nın güncellenmesi, ilaç önceliklerinin Türk hasta 

profiline göre güncellenmesi, sağlık alanında önde gelen ülkelerle ortak merkezler kurulması; 

Enerji alanında hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları’nın güncellenmesi, ülkemizin 20 yıllık enerji 

projeksiyonunun yapılarak fonların buna göre ayarlanması, akıllı bina ve akıllı şehir gibi 

uygulamaların önünün açılması, bağımsız uzman heyetlerle enerji alanındaki politikalara girdi 

sağlanması; Eğitim alanında makale ve tez teşviklerinin ülke önceliklerine göre belirlenmesi, 

üniversite-sanayi ortaklığında doktora programları oluşturulması, proje değerlendirme panelleri 

ve tez jürilerinde yurt dışından akademisyenlerin yer alabilmesinin önünün açılması; Teknoloji 

Transferi alanında üniversitelerde ön kuluçka merkezlerinin oluşturulmasını teşvik edecek 

mekanizmalar oluşturulması, sanayi ihtiyacına yönelik lisansüstü programlar açılması, teknoloji 

madenciliği ve portföy yönetimine yönelik arayüzler geliştirilmesi, gibi birçok somut aksiyon 

önerisi geliştirilmiştir. 

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayları bir yandan ulusal hedeflerimize ulaşma 

konusunda temel enstrümanlardan biri haline dönüşürken diğer yandan ülke içindekiler dahil 

bütün dünyadaki Türkiye kökenli Bilim, Teknoloji ve Yenilik aktörleri arasında yeni bir sinerji 

oluşturulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu sinerjinin yeni kurultay ile de devam edeceğine 

dair inancımın tam olduğunu ifade ederek, 2. kurultaya katılan ve düzenlenmesine katkı sağlayan 

tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK

TÜBİTAK Başkanı
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Yönetici Özeti

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

politikalarının önemli bir unsurudur. Buradan hareketle, ülkemizde bilginin üretimi, teknolojiye 

yönlendirilmesi ve teknolojilerin uluslararası ekonomik değere dönüşmesi sürecinde, uzun yıllar 

yurt dışında araştırma ve yenilik faaliyetleri yürüten Türk bilim insanlarımızın ülkemiz için stratejik 

öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bu düşünceden yola çıkılarak Türkiye’de ilk kez 2012 yılında bir Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 

Kurultayı düzenlenmiştir. 12-13  Temmuz  2012  tarihlerinde The Marmara Hotel’de düzenlenen 

kurultayda yurt dışında araştırma ve yenilik faaliyetleri yürüten ve alanlarına önemli katkılar yapmış 

yurt dışındaki bilim insanlarımız Türkiye’deki Ar-Ge paydaşları ile bir araya gelerek Türkiye’nin 

bilim, teknoloji ve yenilik alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi, bilginin 

ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve modellerin ülkemize aktarılması ve yurt dışındaki Türk 

bilim insanları ile kalıcı ve çok yönlü işbirliklerinin kurulmasına yönelik değerlendirmelerde 

bulunmuşlardır. Kurultay sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak tüm çıktılar ve somut öneriler 

başta TÜBİTAK birimleri olmak üzere tüm kamu kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. 

İlk kurultayın başarısına istinaden 4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde İstanbul’da Grand Cevahir 

Otelde ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı’ düzenlenmiştir. Yurt dışından yaklaşık 100 

Türk bilim insanı ile Türkiye’den araştırmacılar ve üniversite, özel sektör ve kamu yöneticilerinden 

oluşan 220 kişinin katıldığı kurultayda,

 Sağlık

 Enerji

 Teknoloji Transferi

 Eğitim

alanlarında dört ayrı oturumda önceden hazırlanmış sorular ışığında fikir alışverişi yapılmıştır.

Sağlık alanındaki tartışmalar ilaç, aşı, biyomedikal ekipmanlar ve biyomalzeme olmak üzere dört 

konu başlığı altında düzenlenmiştir. Yapılan oturumlarda, bu konu başlıkları altında 2013 yılında 

hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları (TYH) üzerinde durulmuş, anılan dokümanların güncellenmesi 

için öneriler geliştirilmiştir. Oturumlarda öne çıkan temel hususlar aşağıda özetlenmiştir.
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 Sağlık Teknoloji Yol Haritaları’nın (TYH) Kurultayda dile getirilen öneriler doğrultusunda 

güncellenmesi, 

 Türk hasta profilinin çıkarılması ve ilaç önceliklerinin bu profile göre belirlenmesi,

 Ar-Ge dışında uygulama projelerine de destek verilmesi, 

 Sağlık alanında yüksek riskli ve yüksek bütçeli projelerin desteklenmesi, özellikle 

klinik araştırma yapan firma sayısını artırmak için girişim sermayesi konusunda verilen 

desteklerde bu tür firmalara özel önem verilmesi, 

 Türkiye’yi sağlık alanında bir cazibe merkezi haline getirebilmek için farklı paydaşların 

bir araya gelerek teşvik, fon, altyapı vb. alanlarda topyekûn bir vizyon ve politika 

belirlemesi,

 Küresel ilaç şirketlerinin Ar-Ge merkezlerini ülkemize çekmeye yönelik özel teşvikler 

üretilmesi, 

 Sağlık alanında önde gelen ülke ve üniversitelerle ortak araştırma merkezleri kurulması,

 ABD’de olduğu gibi ülkemizde de Çevirimsel araştırmaya önem verilerek Coulter 

Translational Research Partnership’e benzer örneklerin oluşturulması, 

 Türkiye’nin sağlık sektöründe rekabet şartlarını ülkemiz firma ve araştırmacıları lehine 

değiştirecek önlemler alması, geliştirilen yerli ürün ve teknolojileri özendirecek 

tedbirlerin geliştirilmesi.

Enerji alanında da  enerji depolama, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve 

temiz kömür teknolojilerinin ele alındığı dört ayrı konuda paralel oturumlar düzenlenmiştir. 

Bu oturumlarda, özellikle Türkiye’nin 10-20 yıllık enerji portföyü projeksiyonlarının yapılması 

gerektiği konusu vurgulanmış ve verilecek fonların bu portföye göre tasarlanması gerektiği ifade 

edilmiştir. Oturumlarda, öne çıkan diğer hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 Türkiye’nin 10-20 yıllık enerji portföyü projeksiyonlarının yapılması ve verilecek fonların 

bu portföye göre dizayn edilmesi,
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 Ar-Ge fonlanmada ‘Akademik’ ve ‘Sanayi’ ayrımı uygulamasından vazgeçilerek tüm Ar-

Ge başlıklarına akademi ve sanayinin  ayrı ayrı olduğu kadar birlikte de başvurabilmesinin 

sağlanması,  

 Özel sektörün de içinde yer alacağı eş fonlama mekanizmalı ortak araştırma merkezleri/

laboratuvarları kurulması,

 Çıkarılacak mevzuat ile akıllı bina ve akıllı şehir uygulamalarının önünün açılması ve bu 

konuda Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, gerekirse bu alana özel fon programı ve 

destek grubunun oluşturulması,

 Akıllı şebekeler, ulaştırma, lojistik, akıllı bölgeler ve şehirler konularının da TYH kapsamına 

alınarak 1003 çağrılarının açılması,

 TÜBİTAK ve Enerji Bakanlığı öncülüğünde öncelikli alanlarda Türkiye’nin gelişmesi için 

yapılabilecekleri belirlemek amacıyla ABD’dekine benzer bağımsız bilimsel komitelerin 

oluşturulması,

 ABD’deki gibi üniversiteler ve ilgili kamu kuruluşlarının ortaklaşa Endüstriyel Eğitim ve 

Değerlendirme Merkezleri kurmaları,

 Enerjide bütüncül bir devlet politikası oluşturulması; yalnızca Ar-Ge değil, CO
2
 salınımlarını 

vergilendirme, dinamik fiyatlandırma, talep optimizasyonu gibi çok yönlü uygulamaların 

geliştirilmesi,

 Enerji konusundaki altyapıların geliştirilmesi, kritik görülen alanlarda yurt dışından 

araştırmacıların Türkiye’ye getirilmesi için özel düzenlemelerin yapılması, 

 Yalıtım konusunda ithal edilen ara mallarının ikamesi için Türkiye’de bulunan çok değerli 

kaynakların (örn. perlit) yalıtım malzemesindeki ana malzeme olarak kullanılmasının 

teşvik edilmesi,  

 Yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak adına sanayiye yönelik (özellikle 

KOBİ’ler için) enerji denetimi (energy audit) analizlerinin yaygınlaştırılması.
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Eğitim alanındaki oturumlar daha önce belirlenen sorular üzerinden iki ayrı masada gerçekleştirilmiş, 

daha sonra her iki grupta belirlenen öneriler birleştirilmiştir. Bu oturumlarda bilgi üretiminin 

artırılması ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik olarak; lisansüstü programları 

başarılı kılan unsurlar, yurt dışında lisansüstü programlar bazında başarılı modeller, lisansüstü 

programları nicelik ve nitelik açısından iyileştirmek için tasarlanabilecek fon mekanizmaları, 

insan kaynağı konusunda yapılacak planlamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, araştırmacı 

dolaşımı ve bilgi transferi konusunda atılabilecek adımlar, değişim programlarının etkinliğini 

artırmak için yapılabilecekler gibi konular görüşülmüştür. Oturumlarda öne çıkan diğer hususlar 

aşağıda özetlenmiştir. 

 Makale ve tez desteklerinde, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye’nin sektör bazında 

ihtiyaçlarına odaklanılarak bu alanlar için farklı teşvikler verilmesi,  

 Profesörlük pozisyonunun sözleşmeli hale getirilmesi,

 Akademik yükselme konusuna proje sayısı gibi şartlar eklenmesi,  

 Üniversite ve sanayi işbirliği ile oluşturulacak doktora programları için fon 

mekanizmalarının oluşturulması, 

 Doktora programlarının tematik bazda kurgulanması, doktora öğrencilerinin çalışmalarının 

bir kısmını yurt dışında gerçekleştirmeleri için destek verilmesi, lisansüstü programlarda 

SCI yayını yapılmasını teşvik etmek için fon sağlanması,

 Sanayi sektöründe çalışanları doktora yapmaya özendirecek mekanizmalar oluşturulması, 

 Özel sektörde çalışanları doktora yapmaya özendirecek başka mekanizmalar üretilmesi,

 Yurt dışında, Türklerin yönetiminde söz sahibi olduğu prestijli uluslararası bilim 

topluluklarının senelik ana konferanslarının Türkiye’ye taşınması için destek verilmesi,

 Yurt dışından öğretim üyelerinin tez izleme komitelerinde yer alabilmeleri için destek 

verilmesi (seyahat desteği, konaklama vb.),

 Proje değerlendirme panellerine yurt dışından akademisyenlerin de davet edilmesi,



15

 Dünyadaki mükemmeliyet merkezleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve yurt dışından 

gelen araştırmacılara Türkiye’de oturma izni verilmesi ve ünvanların denkliklerinin 

sağlanması konularındaki süreçlerin yasal düzenlemeler ile kolaylaştırılması.

Teknoloji transferi kapsamında yapılan tartışmalarda da oturumlar, aynı konuları ele alan iki 

paralel masa üzerinden yapılmıştır. Oturumlarda öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 Sanayi ihtiyacına odaklı profesyonel/endüstriyel lisansüstü (özellikle doktora düzeyinde) 

programların açılması, 

 Teknoloji Madenciliği ve Portföy Yönetimine yönelik arayüzlerin geliştirilmesi hususunda 

(örn. Teknoloji Transfer Ofisleri) desteklerin artırılması, 

 TÜBİTAK’ın patent desteklerinin patent sürecinin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde 

genişletilmesi, 

 Üniversitelerde ön kuluçka merkezlerinin oluşturulmasını teşvik edecek mekanizmaların 

oluşturulması, 

 Girişimcilere şirket kurulması ve yönetilmesi ile ilgili hızlandırıcılık hizmetlerinin (teknik, 

hukuki, mali ve finansal mentorluk) sunulması,

 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve üniversiteler için bölgesel fikrî mülkiyet uzmanlık 

merkezlerinin oluşturulması.

Dört ana oturumda görüşülen 12 alt konuda yaklaşık 300 araştırmacı, akademisyen, ilgili kamu 

ve özel sektör temsilcisi biraraya gelmiştir. İki gün süren toplantı Sayın Başbakanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşması ile son bulmuştur.
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KURULTAY HAKKINDA

Ülkemizde yapılandırılan tüm bilim, teknoloji ve yenilik politika 

ve destek programlarına ek olarak, yurt dışında görev yapan 

ve alanında önde gelen Türk bilim insanlarının deneyim ve 

gözlemlerinden faydalanma fikrinden yola çıkılarak, 12 – 13 

Temmuz 2012 tarihleri arasında ilk ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim 

İnsanları Kurultayı’ İstanbul’da düzenlenmiştir. İlk kurultayda 

yurt dışından alanında önde gelen yaklaşık 100 Türk araştırmacı 

ve yurt içinden üniversite, sanayi ve kamu kuruluşlarından 

110 katılımcı bir araya gelmiş; düzenlenen paneller ile bilginin 

ticarileşmesi, Türkiye’nin uluslararası bir cazibe merkezi haline 

gelmesi, yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla kalıcı ve çok 

yönlü işbirlikleri geliştirilmesi gibi konularda görüş alışverişinde 

bulunmuştur. İlk kurultayı takiben hazırlanan rapor ve öne çıkan 

hususlar ışığında, başta TÜBİTAK olmak üzere birçok kuruluş 

bünyesinde farklı çalışmalar başlatılmıştır.

İlk kurultay kapsamındaki öneriler çerçevesinde TÜBİTAK 

bünyesinde son dönemde farklı fon programları oluşturulmuştur. 
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Bu bağlamda; 

TÜBİTAK – 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı1, 

TÜBİTAK – 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı2, 

TÜBİTAK – 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı3, 

TÜBİTAK – 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı4, 

gibi yeni programlarla girişimciliğin ve bilginin ticarileşmesinin önündeki engelleri ortadan 

kaldıracak yeni teşvik mekanizmaları geliştirilmiştir. Bununla birlikte, ilk kurultaydaki öneriler 

çerçevesinde, proje etkilerini artırmak, araştırıcıları proje yapmaya teşvik etmek ve başarılı projeleri 

ödüllendirmek amacıyla oluşturulan proje performans ödülü ve yeni oluşturulacak makale teşvik 

ödülleriyle de araştırma kültürünün derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

İlk kurultaydaki önerilere paralel olarak geliştirilen bu mekanizmalara ek olarak, yurt dışında 

yaşayan Türk araştırmacıların envanterinin çıkarılması yönünde ilk adımlar atılmıştır. İlk aşamada 

47 ülkeden 1336 araştırmacının bilgileri derlenmiştir. Yapılan çalışmanın ilerleyen süreçte daha 

da genişletilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarına Türkiye’deki 

fırsatları tanıtmak adına 2013 yılında da ‘Hedef Türkiye’ çalıştaylarının düzenlenmesine devam 

edilmiştir. Bu çalıştayların amacı Türkiye’ye dönmek isteyen araştırmacılara fırsatları tanıtmak, 

yurt dışında çalışmalarını devam ettireceklere de işbirliği olanakları hakkında fikir sunmaktır. 

1 Program kapsamında proje fikirlerine aşama aşama destek olunmakta; fikir, şirketleşme, prototip ve 
ticarileşme aşamalarında kişilere farklı oranlarda destek sağlanmaktadır.

2 Program kapsamında üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör 
kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede 
üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

3 Program, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme 
ve üretme potansiyeli olan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya 
gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasını 
hedeflemektedir.

4 Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için 
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde yürütücü 
olarak görev almamış olan üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların 
sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.
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İlk kurultayın başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından, 4 – 5 Temmuz 2013 tarihleri arasında 

‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı’ İstanbul’da düzenlenmiştir. Önceki kurultaydaki 

öneriler dikkate alınarak  2. kurultay dört ana alanda (sağlık, enerji, eğitim ve teknoloji transferi) 

düzenlenmiştir. Ülkemiz için öncelikli alanlardan olan sağlık ve enerji iki tematik alan olarak 

seçilmiş, bunun yanında yan alanlar olarak da ülkemiz açısından büyük önem arz eden teknoloji 

transferi ve eğitim (insan kaynağı) alanları belirlenmiştir. İlk kurultaydaki genel oturumların 

aksine dört alanda 12 ayrı alt alan özelinde oturumlar düzenlenerek, tartışmaların daha da 

derinleşmesi ve oturumlardan daha somut önerilerin çıkması hedeflenmiştir. 

İlkine paralel olarak düzenlenen Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı, çalışmalarını 

diğer ülkelerde sürdüren Türk bilim insanları ile Türkiye’deki bilim, teknoloji ve inovasyon 

paydaşlarını bir araya getirmeyi ve aşağıdaki konularda değerlendirmeler yapılması adına bir 

platform oluşturmuştur.

 Yurt dışındaki bilgi ve teknolojinin transferi için ne tür modellerin ve mekanizmaların 

olabileceğinin tespit edilmesi,

 Nitelikli insan kaynağını geliştirmek için ne tür program ve politikaların izlenebileceğinin 

belirlenmesi,

 Türkiye’nin öncelikli alanları arasında yer alan sağlık ve enerji tematik alanlarında 

öne çıkan konuların/teknolojilerin belirlenmesi, bu alanlarda dünyadaki eğilimlerin 

incelenerek kritik çalışma alanlarının tespit edilmesi, somut işbirliği ve eylem önerilerinin 

oluşturulması,

 Tüm konu başlıklarında yurt dışındaki Türk bilim insanları ile işbirliklerinin geliştirilmesi 

konusunda yöntemlerin belirlenmesi. 
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KATILIMCI PROFİLİ ve 
KURULTAYIN YAPISI

Kurultaya yurt dışındaki yaklaşık 150 bilim insanı davet edilmiş ve 

bunlardan 100’e yakın bilim insanından katılım teyidi alınmıştır. 

Davetli listesi oluşturulurken, yurt dışındaki bilim insanları veri 

tabanında yer alan araştırmacıların davet edildikleri alanlardaki 

akademik yetkinliğinin yanı sıra toplam deneyim süresi, toplam 

yayın, atıf ve patent sayısı, alınan ödüller, araştırma alt alanlarına 

uyumluluğu (özellikle sağlık ve enerji alt alanları), araştırmaların 

toplumsal etkileri, idari görevler, şirketlerle işbirliği halinde 

olma durumu ve coğrafi dağılım gibi ölçütler göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Belirlenen amaçlar doğrultusunda, katılımcıların %36’sı enerji, 

%24’ü sağlık, %23’ü teknoloji transferi, %17’si eğitim alanında 

kurultaya katılım sağlamıştır. Katılımcıların %70’ini Kuzey 

Amerika’dan, %21’ini Avrupa ülkelerinden ve %9’unu ise Güney 

Doğu Asya-Pasifik ve Orta Doğu ülkerinden gelen bilim insanları 

oluşturmuştur.



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

20

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

yaklaşık %13 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene %7’lerde kalan bu oranın bir sonraki etkinlikte 

daha da artırılması hedeflenmektedir. 

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

inovasyon paydaşı yaklaşık 200 kurum ve kuruluş temsilcisi ve bilim insanı katılmıştır. Bu 

kapsamda, enerji ve sağlık alanlarında Türkiye’de çalışmalarıyla öne çıkan 40 araştırmacı, Ar-Ge 

performansına göre en iyi ilk 21 üniversitenin rektör ya da Ar-Ge’den sorumlu rektör yardımcısı, 

15 özel şirket Ar-Ge direktörü ve 25 TÜBİTAK ulusal araştırma merkezi/enstitüsü yöneticisi 

katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra, kurultaya bilim ve teknoloji konuları ile ilgili kamu kurumları 

ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 40 üst düzey temsilci katılmıştır. Kurultaya iştirak eden yurt dışı 

katılımcılarının bilgileri sırasıyla EK-1’de sunulmuştur.

İki gün süren kurultayın açılış kısmında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Milli 

Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak birer konuşma 

yapmışlardır. 

İlk gün ana oturumlar sonrası dört farklı alanda paralel oturumlar gerçekleştirilmiştir. Teknoloji 

transferi ve eğitim alanlarında aynı konuları tartışan ikişer masa oluşturulmuştur. Enerji ve 

sağlık oturumlarında ise belirlenen dörder alt alanda toplam sekiz masada katılımcılar uzmanlık 

alanlarına göre çalışmalara katılmışlardır:

ENERJİ

Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama

Enerji Verimliliği

Temiz Kömür Teknolojileri

SAĞLIK

İlaç

Aşı

Biyomedikal

Biyomalzeme

TEKNOLOJİ TRANSFERİ EĞİTİM
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Kurultay kavram kâğıdı, panel içerikleri ile ilgili bilgi notu ve panellerde üzerinde durulması 

hedeflenen konuları içeren görüş formları kurultay öncesinde tüm katılımcılara iletilmiş ve 

görüş formları kurultay öncesinde e-posta ile araştırmacılardan toplanmıştır. Program öncesinde 

belirlenen moderatör ve moderatör yardımcılarıyla iletişime geçilmiş, etkinlik öncesi yapılan 

toplantılarla, kendilerine beklentiler ve yöntemle ilgili bilgi verilmiştir. 

Kurultayda yer alan her bir alt alana ilişkin panel çalışmaları, TÜBİTAK yetkililerinin yaptıkları 

15 dakikalık sunumlarla başlamış, anılan sunumlarda katılımcılara o alanda ülkemizde son 

dönemde kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır. Daha sonra moderatör / moderatör yardımcılarının 

yönetiminde tüm katılımcıların aktif katılımı ile daha önceden belirlenen sorular ışığında 

tartışmalar yapılmıştır. İkinci gün ise dört alandaki katılımcılar kendi grupları içinde yapılan 

toplu tartışmaya katılmış, hem ana alanları için genel tespit ve önerilerini birleştirmiş hem de 

kendi alanlarında diğer masalarda tartışılan konuları öğrenme ve bunlara katkı verme imkânı 

bulmuşlardır.  

Kurultayda her bir alt oturumda birer raportör görev yapmış ve 4. bölümde yer alan tutanakları 

oluşturmuştur. 

Kurultayın kapanış bölümünde ise, dört alanda belirlenen tespit ve öneriler sunum haline 

getirilerek katılımcılar ile paylaşılmıştır. Kurultay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve 

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşmaları ile son bulmuştur. 
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KURULTAY PROGRAMI

09.00-10.00 Kayıt

10.00-11.30 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK Başkanı, Prof. Yücel Altunbaşak

Milli Eğitim Bakanı, Prof. Nabi Avcı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Nihat Ergün

Prof. Yücel Altunbaşak

Türkiye’nin BTY Vizyonu ve Gelişmeler

11.30-11.45 Kahve Arası

11.45-13.00
Oturumlar
(TÜBİTAK 

Sunumları)

Teknoloji 
Transferi

(Ball Room 2)

Eğitim
(Ball Room 1)

Sağlık
(Ball Room 2)

Enerji
(Ball Room 1)

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-16.00
Oturumlar
(devam)

Teknoloji 
Transferi

(Ball Room 2)

Eğitim
(Ball Room 1)

Sağlık
(Ball Room 2)

Enerji
(Ball Room 1)

16.00-16.30 Kahve Arası

16.30-18.30
Oturumlar
(devam)

Teknoloji 
Transferi

(Ball Room 2)

Eğitim
(Ball Room 1)

Sağlık
(Ball Room 2)

Enerji
(Ball Room 1)

20.00 Akşam Yemeği

 4 Temmuz Perşembe – 1. Gün
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08.30-09.00 Kahve - İkram

09.00-11.00
Oturumlar
(devam)

Teknoloji 
Transferi

(Ball Room 2)

Eğitim
(Ball Room 1)

Sağlık
(Ball Room 2)

Enerji
(Ball Room 1)

11.00-11.30 Kahve Arası

11.30-12.30
Oturum
(Açık Forum)

Paralel oturumlarda ortaya çıkan Aksiyon Planlarının sunulması
Genel Değerlendirme

12.30-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.30 Kapanış Konuşmaları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Nihat Ergün

Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan

15.30-16.00 Aile Fotoğrafı ve Kapanış

18.00-22.00 Tekne Turu

 5 Temmuz Cuma – 2. Gün
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AÇILIŞ OTURUMU

Kurultayın açılış oturumunda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel 

Altunbaşak, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün sırası ile birer konuşma 

yapmışlardır. 

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, konuşmasında, geçen seneki kurultayın 

başarısına değinerek, burada çıkan somut önerilerin takibinin 

yapıldığını, sunumunda detaylı olarak bahsedeceği 

bu gelişmeler dışında birkaç konuya temas etmek 

istediğini belirtmiştir. 2023 hedefleri kapsamında 

dünyada ilk 10 ekonomi içinde yer alma hedefine 

Türkiye’nin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade 

eden Altunbaşak, bu yolda yurt dışındaki Türk bilim 

insanlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyulduğunu dile getirmiştir. Yurt dışından bilgi ve 

teknoloji transferinin önemine değinen Altunbaşak, 

bu bilgi ve tecrübeyi hareketlilik programlarıyla ve 

sonrasında oluşacak projelerle Türkiye’ye taşımayı 

amaçladıklarını belirtmiştir. Geçen seneki kurultayda 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

25

yurt dışındaki Türk bilim insanlarının bir envanterinin çıkarılması yönünde öneriler geldiğini 

söylemiş, bu kapsamda hangi araştırmacının nerede, ne konuda çalıştığına yönelik bilgiler içeren 

bir envanterin oluşturulduğunu ifade etmiştir. 47 ülkeden 1336 öğretim üyesinin bilgisinin 

derlendiğini ifade eden Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, bu çalışmanın ileride daha da genişletileceğini 

sözlerine eklemiştir. Buna ek olarak, geçen seneki etkinlikte dolaşım ve teknoloji transferi 

konusunda yeni programlar oluşturulması yönünde öneriler geldiğini hatırlatarak, sunumunda 

yeni programlar hakkında detaylı bilgi vereceğini ifade etmiştir. Son olarak geçen seneki 

kurultayda alınan geri bildirimlerde, bir sonraki etkinliğin daha özel konulara yönelmesi önerisinin 

dikkate alındığını söyleyerek, daha derinlere inilmesi ve daha somut öneriler ortaya çıkması için 

bu seneki kurultayın dört farklı alanda yapıldığına vurgu yapmıştır. 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı 

konuşmasına kurultayın ilk olarak 2000’li 

yıllardan başlayarak bilim, teknoloji, eğitim ve 

Ar-Ge yatırımlarının gündemdeki artan yerine, 

ikinci olarak da bilim insanlarına duyulan 

ihtiyaç ve onların değerine ilişkin toplumsal 

ve siyasal farkındalığa ilişkin önemli mesajlar 

verdiğini belirterek başlamıştır. Uzun yıllar 

boyunca beyin göçü yaşayan Türkiye’nin 

bu durumu tersine çevirmek için bilimsel 

ve teknolojik altyapısını güçlendirmenin ve 

imkânlarını artırmanın gayreti içinde olduğunu 

belirten Bakan Avcı, küreselleşme sürecinin de iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle yeni 

işbirlikleri ve çalışma yöntemleri geliştirmek için olağanüstü fırsatlar sunmakta olduğunu dile 

getirmiştir. Türkiye’nin bir yandan teknolojinin verdiği fırsatları kullanırken bir yandan da bilgi 

ve teknolojiyi üreten ve geliştiren ülkeler içinde yer alması için yapılması gerekenler olduğunu 

dile getirmiştir. 21. yüzyılın bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesini, buluşçuluğun ve yeniliğin 

teknolojiyle bütünleşmesini, stratejilerin ve yaklaşımların sürekli gözden geçirilmesini zorunlu 

kıldığını ve hızla değişen dünyada fark yaratan faktörler olarak eğitim, araştırma, buluşçuluk ve 

yenilikçiliğin öne çıktığını belirten Bakan Avcı, son yıllarda Türkiye’nin eğitime, ileri teknolojiye, 

Ar-Ge yatırımlarına verdiği önem ve yakaladığı ivmeye dikkat çekmiştir. 
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Bakan Avcı Türkiye’nin Ar-Ge bütçesinin 2002’den 2013’e yaklaşık 57 milyon TL’den 2,8 milyar 

TL’ye çıktığını belirterek, bu gelişmenin yeterli olmadığını, ancak son on yıllık dönemde eğitim 

yatırımlarına, vasıflı insan gücü yetiştirmeye, Ar-Ge’ye,  yüksek öğretime ve öğrenci hareketine 

büyük önem ve öncelik verilmesinin ümit verici olduğunun altını çizmiştir. 2023 hedeflerinin bilgi 

toplumuna dönüşmüş, her alanda dünya standartlarını yakalamış, küresel ölçekte rekabet gücü 

yüksek, güçlü bir Türkiye olduğunun altını çizmiş, kurultayın da alanlarında temayüz etmiş değerli 

bilim insanlarını bu amaçla bir araya getiren çok önemli ve anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtmiş 

ve kurultayın uzun soluklu işbirliklerine vesile olması temennisiyle konuşmasını bitirmiştir. 

Bakan Avcı’yı takiben konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise 2012 

yılında düzenlenen ilk kurultayın bir tanışma vesilesi ve iyi niyet beyanı olarak görüldüğünü, 

bu açılardan çok başarılı geçen etkinliğin önemli çıktılar ürettiğini belirtmiştir. Tüm katılımcılara 

katılımları için teşekkür eden Bakan Ergün, herkesin isteğinin Türkiye’nin bilim ve teknoloji 

alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi olduğunu, bu ana hedef doğrultusunda bu seneki 

kurultayda teknoloji transferi, eğitim, sağlık ve enerji konularının ele alınacağını dile getirmiş 

ve anılan alanlarda somut hedef ve teklifler sunmanın nihai amaç olarak belirlendiğini ifade 

etmiştir. 

Bakan Ergün, kurultaya katılım sağlayan bilim insanlarının başarılarının ülkemiz için bir gurur 

vesilesi olduğunu söyleyerek, bunun gerekli 

ortam, iyi bir iklim, olumlu bir atmosfer sağlandığı 

zaman, bu ülke insanlarının başaramayacağı hiçbir 

şey olmadığını gösterdiğini belirtmiştir. Bilim ve 

teknolojinin bir ekosistem ve kültür meselesi olarak 

görülmesi gerektiğini, özgür ve demokratik bir 

ortamda ne kadar çok farklı zihin ve düşünce arasında 

temas sağlanabilirse o kadar başarılı olunacağını 

ifade etmiştir. Bilim ve teknoloji alanlarında öncü 

bireyler çıkarmayı dehalar yetiştirmek ya da bilimsel 

buluşları tesadüflere bağlamanın işin kolayına 

kaçmak olduğunu belirten Bakan Ergün, bilimsel 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

27

bulguların akla gelen bir kıvılcımdan ziyade sayısız deneme yanılmanın, ortak düşünmenin ve 

bir birikimin sonucu olarak ortaya çıktığının farkında olarak ülkemizde bir bilim ortamı yaratma 

sorumluluklarının bulunduğunu dile getirmiştir. Türkiye’deki bilimsel atmosferin gelişmiş ülkeler 

düzeyine çıkarılmasını hedeflediklerini, bunun sadece bütçe ve mali durumla alakalı olmadığını, 

önemli olan konunun zihniyet olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Ergün, bu zihniyet sağlanırsa 

mali konuların da buna göre düzenlenebileceğini eklemiş, gerekli özgürlük, paylaşım ve bilime 

olan saygı sağlanamazsa sistemin bir yerde tıkanacağının altını çizmiştir. 

Bakan Ergün, Türkiye’nin son on yılda ekonomiden eğitime, demokratikleşmeden hak ve 

özgürlüklere kadar hemen her alanda yakaladığı ivmeye dikkat çekmiş, ancak bunların yeterli 

olmadığını, daha iyilerini yapmak için motive olduklarını ifade etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 

bilimsel faaliyetlerindeki etkinliklerinin son derece arttığı bir süreçte bulunduğumuzu belirten 

Bakan Ergün, hem bu değişimi hem de Türkiye’nin artan etkinliğini göz önüne sermek amacıyla 

UNESCO’nun 5 yılda bir yayınladığı ve en son 2010’da yayınlanan Bilim Raporu’nda ülkemizin 

Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika’yla birlikte yükselen bilim ülkeleri olarak tanımlandığını 

söylemiştir. Son on yıldaki Ar-Ge verilerindeki artışlara dikkat çeken Bakan Ergün, geldiğimiz 

orta düzey ülkeler arasından ileri düzeye geçebilmek için önümüzdeki on yılda bir sıçrama daha 

yapmamız gerektiğini, bunun için de en kritik alanın bilim ve teknoloji olduğunu ifade etmiştir. 

2023 yılında tüm ekonomik göstergelerde ciddi ilerlemeler kaydetmeyi istediklerini belirtmiş, 

hedefin milli geliri 2 trilyon dolara çıkartırken Ar-Ge’ye ayrılan payı da üçte ikisi özel sektörden 

gelecek şekilde %3’e çıkarmayı istediklerini söylemiştir.

Türk bilim insanlarının başarılarının gençlere aktarılması konusunda yeni mekanizmalar 

üretilmesi gerektiğini belirten Bakan Ergün, meraklı gençlerin başarılı bilim insanlarımızla temas 

edebilmesinin, onlardan ilham almalarının ve rol modeli olarak benimsemelerinin sağlanması 

gerektiğini ifade etmiştir. Bilimin sınırsız bir dünya olduğunu ifade ederek, bundan sonra bilimde 

söylenecek birçok yeni sözün Türkler tarafından söylenmesini arzu ettiklerini belirtmiştir. Yurt 

dışındaki Türk bilim insanlarının büyük bir zenginlik olduğunu, beyin göçü kavramının yerini 

beyin gücüne bıraktığını, bunun nedeninin de araştırmacılarla oluşturulan bağlar olduğuna dikkat 

çekmiştir. Yurt dışındaki araştırmacılarımızın yabancı meslektaşlarıyla olan işbirliklerinin hem ülke 

tanıtımı hem de bilim diplomasisi açısından önemine vurgu yapmıştır. Bugün Türkiye’ye dönmek 
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isteyen araştırmacıların gittikleri döneme kıyasla çok farklı bir ülke bulacaklarını kaydeden Bakan 

Ergün, bundan sonra da gençlerin yurt dışına araştırma ve eğitim için gideceklerini, ancak bunu 

ülkelerine duydukları ümitsizlikten değil, kendilerini daha çok geliştirme, dünyayı tanıma ve 

kendilerini dünyaya tanıtma amacıyla yapacaklarını söylemiştir. 2023 yılında Türkiye’nin sadece 

kendi vatandaşları için değil tüm dünyadaki gençler için de bilim ve teknoloji alanında bir cazibe 

merkezi olmasını istediklerini dile getirmiştir. Bakan Ergün, katılımcılara bugüne kadar yaptıkları 

ve bundan sonra yapacakları katkılar için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırmıştır.  

Toplantıda açılış konuşmalarını takiben Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında son dönemde 

kaydedilen gelişmeler üzerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak bir sunum yapmıştır. 

Son on yıldaki belli bilim ve teknoloji göstergeleriyle sunuma başlayan  Altunbaşak, ülkemizde 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan Ar-Ge’ye ayrılan payın bu dönemde iki kart artarak 2011 yılı itibarıyla 

yüzde 0.86 civarında gerçekleştiğini, Ar-Ge harcamalarının artış hızında bu dönemde Türkiye’yi 

geçen tek ülkenin Çin olduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin Ar-Ge’ye İsviçre, Finlandiya gibi bilim 

ve teknolojide önemli ülkelerden daha fazla pay ayırdığını da ifade etmiştir. Prof. Dr. Yücel 

Altunbaşak son on yıla bakıldığında tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli, patent ve bilimsel 

yayın sayılarındaki ciddi artışlara dikkat çekmiş, bununla birlikte 1960’ta orta gelir seviyesinde 

yer alan Türkiye’nin 2008 yılı itibarıyla hâlâ aynı yerde olduğunun altını çizmiştir. Bu durumu 

aşmanın bilgi temelli bir ekonomiye kavuşmak olduğunu belirten Altunbaşak, devletin tüm 

kademelerinin bir üst kademeye çıkmanın yolunun eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyondan 

geçtiği konusunda hemfikir olduğunu söylemiştir. Daha sonra Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 

hakkında bilgi vermiş ve 2023 hedeflerini katılımcılarla paylaşmıştır. 

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

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

güncellenmiş ve 2023 yılında ülkemizin ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi ana hedefi kapsamında 

Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 Ar-Ge harcaması/GSYİH: %3

 Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: %2

 Araştırmacı sayısı: 300 bin 

 Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin
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Şekil 1.1  Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedefleri1.

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak daha sonra, geçen sene düzenlenen kurultayda önerilen programların 

da içinde olduğu yeni programlardan örnekler sunmuş ve bu programlar hakkında bilgi vermiştir. 

Geleneksel olarak Türkiye’de yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımla fonlama yapıldığını, son 

dönemde buna ek olarak yukarıdan aşağıya yaklaşım çerçevesinde çağrı bazlı programların da 

başlatıldığını belirtmiştir. Bu programlardan bazıları şunlardır:

 TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 TÜBİTAK 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 

Projeleri Destekleme Programı

 TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

(revizyon)

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ayrıca bu süreçte hazırlanan teknoloji yol haritaları üzerine de 

değerlendirmelerde bulunmuş, belirlenen alanlarda hangi teknolojilerin hangi zaman 

dilimlerinde geliştirileceğinin, bunun ne kadar fonlama ve hangi mekanizmalarla yapılacağının 

bu yol haritalarında detaylı olarak belirlendiğini dile getirmiştir. Şu ana kadar sağlık alanında 

ilaç, aşı, biyomedikal ekipmanlar, biyomalzeme; enerji alanında ise enerji verimliliği alanlarında 

teknoloji yol haritaları hazırlanmıştır. 

Bir başka yeni üretilen program olarak, Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı hakkında 

bilgi verilmiştir. Fikri olan kişilere fikir aşamasından başlayarak, bu fikrin iş planına dökülüp 

pazara sunulması sürecine dek tüm aşamalarda farklı oranlarda destekler verildiğini anlatan 

Altunbaşak, bu programa başvuru için şirketin Türkiye’de kurulması gerektiğini ve fonlar kadar 

verilen mentorluk desteğinin de önemli olduğu hususuna vurgu yapmıştır. 

1 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 2011/101 no.lu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Kararı.
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Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi konusunda bilgi veren Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, üniversiteler 

için böyle bir endeksin başka ülkelerde olmadığını, endeksin eğitim ya da proje kalitesine değil 

yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik konusunda bir değerlendirme yaptığını belirtmiştir. Buna bağlı 

olarak üniversitelerdeki Teknoloji Transfer Ofislerine verilen desteklere değinen Altunbaşak, 

geçen kurultaydaki önerilere paralel olarak bu yönde yeni bir program oluşturulduğunu ve her yıl 

on üniversitede proje destek, patent, girişimcilik hizmetleri gibi birçok konuda çalışacak TTO’ların 

kurulacağını belirtmiştir. Yine geçen seneki öneriler ışığında girişim sermayesi fonlarına TÜBİTAK 

tarafından destek verildiğini anlatmış, bu programla dünyanın herhangi bir yerinde oluşturulmuş 

bir fonun Türkiye’deki start-up firmalarına ve teknoloji alanında yeni kurulan firmalara destek 

vermek istemeleri durumunda oluşturulacak fonun %20’sinin TÜBİTAK tarafından destek olarak 

karşılandığını ifade etmiştir. Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ayrıca çıktısı çok ve kaliteli projelerin 

sahiplerinin ödüllendirileceği proje performans ödülünü ve yayınlanan makalelerin kalitesini 

artırmaya yönelik tasarlanan yeni makale teşvik sisteminden de bahsetmiştir. Geçen sene 

üniversitelere yeni başlayan akademisyenlere start-up fonlar verilmesi şeklinde bir öneri 

geldiğini, bu öneriyle bire bir olmasa da benzer şekilde düzenlenerek Başlangıç Ar-Ge Projeleri 

Destek Programı’nın oluşturulduğunu ifade etmiştir. 

5002 Akademik Ders Çağrısı’ndan bahseden Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye’de üniversitelerde 

okutulan her dersin bir Türkçe kitabı olmasını istediklerini, bu kapsamda yazana hem telif hem de 

araştırmaları için fon sağlayan yeni bir program oluşturduklarını, pilot çalışmada yirmi kitap için 

açılan çağrıların toplamda dört bin kitaba kadar çıkacağını söylemiştir. Kitap gibi video içerikler 

için de benzer teşviklerin verildiğini belirtmiştir. 

Daha sonra uluslararası işbirliklerinden bahseden Altunbaşak, TÜBİTAK’ın yurt dışından ortak 

fon oluşturma ve ortak proje destekleme yönünde yapılacak önerilere sıcak baktığını, bu tarz 

işbirliklerinin yurt dışındaki Türk bilim insanları aracılığıyla da başlatılabileceğini belirtmiş, 2013 

yılında ABD ile yapılan ve ileriki dönemlerde artması planlanan işbirlikleri hakkında örnekler 

vermiştir. 
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Prof. Dr. Yücel Altunbaşak son olarak burslardan bahsetmiş, hem doktora sırasında hem de 

doktora sonrasında araştırmacıların belirli sürelerle yurt dışında araştırma yapmalarını sağlayacak 

programlara dair bilgi vermiştir. Özellikle doktora sonrası burslar konusunda destek sayılarını 

artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu konuda yurt dışındaki Türk bilim insanlarının da aktif rol 

üstlenmelerinin faydalı olacağını dile getirmiştir. Müşterek doktora burs programı ve sabbatical 

programı üzerine de bilgi veren Altunbaşak, bunların yanında Türkiye’ye kesin dönüş yapmak 

isteyen araştırmacılar için de yeni program oluşturduklarını, bu sayede son bir senede dönüşlerin 

üç kat arttığını söylemiştir. Bahsi geçen birçok program oluşturulurken geçen sene gerçekleştirilen 

kurultayda üretilen önerilerden yola çıkıldığını belirten Altunbaşak, bu kurultayda da benzer 

öneriler çıkacağını umduğunu ifade ederek sunumunu sonlandırmıştır. 
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5.1 Genel Giriş

Hem insan hayatına doğrudan etkisi hem de kapsamının genişliği 

itibarıyla, bilimsel araştırma alanı olarak dünyada en çok etkinliğe 

sahip alanlardan bir tanesi sağlıktır. Ülkemiz bilim, teknoloji ve 

yenilik stratejilerinde de sağlık alanı öncelikli alanlarımız arasında 

yer almaktadır. Sağlık alanı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 

15 Ocak 2013 tarihli 25. Toplantısı’nda alınan 2010/201 no.lu 

kararı ile uygulanmasına başlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında, ivme kazanmamız 

gereken alanlardan biri olarak belirlenerek öncelikli alan 

olarak kabul edilmiştir.

Bu doğrultuda, Vizyon 2023 hedefleri çerçevesinde, TÜBİTAK 

tarafından 2013 yılında sağlık alanında “tıbbi tanı kitleri”, 

“aşı”, “biyomalzeme”, “biyomedikal ekipman” ve “ilaç” alt 

başlıklarına yönelik Teknoloji Yol Haritaları hazırlanmıştır. Söz 

konusu Yol Haritaları’ndan beklenen; ülke kapasitesi açısından 

en yapılabilir, teknolojik eğilim bakışıyla en güncel, kalkınma 

için etki potansiyeli en yüksek hedefler için kilometre taşlarını 

belirlemek olmuştur.

SAĞLIK
Panel Özetleri
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Ayrıca, son yıllarda, TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlarımızdaki yüksek bütçeli araştırma 

projelerini desteklemeye yönelik yeni programlar geliştirilmiş, sağlık alanında da “tıbbi tanı 

kitleri”, “aşı”, “biyomalzeme”, “biyomedikal ekipman” ve “ilaç” başlıkları altındaki daha spesifik 

konulu çağrılar yayınlanmıştır.

2013 Güdümlü Destek Mekanizmaları Sağlık Alanı Çağrıları

Aşı

Viral Hastalıklara Karşı Aşı

Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı

Adjuvan

Biyomalzeme

Mikro/Nano Taşıyıcı-Biyomolekül Sistemleri 

Doku Rejenerasyonu

İmplantlar 

Tıbbi Tanı Kiti
Belirteçler

Kit Geliştirilmesi

Biyomedikal Ekipman

Görüntüleme Sistemleri

Sensörler

Akıllı Protez/Ortez Sistemleri

Yaşamsal Destek Cihazları

Robotik Sistemler

İlaç
Biyobenzer İlaçlar

Yenileyici Hücre Tedavisi

Sağlık konusunun son yıllarda bu denli önem kazanması, ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 

2. Kurultayı’nda oluşturulan panellerden birisinin de bu alana odaklanmasına neden olmuştur. 

Kurultayın bu alandaki hedefi ise, sağlık alanında hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları çerçevesinde 

“ilaç”, “immünoloji ve aşı”, “biyomedikal ekipmanlar” ve “biyomalzeme” başlıklarında öne çıkan 

konuların/teknolojilerin, yurt dışındaki ve yurt içindeki bilim insanlarımızın bir araya gelerek 

çalışması sonucunda belirlenmesi/yenilenmesi ve bu alanlarda somut işbirliği yöntemleri ve 

eylem planları hazırlanmasını sağlamaktır.
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5.2 İlaç

İlaç grubunda moderatör Prof. Dr. M. Kemal Irmak, moderatör yardımcı ise Yrd. Doç. Dr. Ahmet 

Yıldız olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

M. Kemal  Irmak Ahmet Doğrul Tayfun Uzbay

Esra Sağlam Emine Aygören Mustafa Solak

Kadriye Özçelik Mustafa Camgöz Serdar Durdağı

Cem Cüneyt Elbi Mustafa Güzel Hayat Önyüksel

Murat Öz Ahmet Yıldız

İlaç grubunda tartışmalar bu konuda hazırlanan Teknoloji Yol Haritası üzerinden ilerlemiş, konuya 

ilişkin hazırlanan sorular üzerinden tartışmalar şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve bu 

sorulara ilişkin tartışmalarda öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir. 

Soru: İlaç Teknoloji Yol Haritasındaki hedefler, ürün/teknolojiler, kilometre taşları hakkında 

ekleme, çıkarma ve değiştirme önerileriniz/görüşleriniz nelerdir?

• Teknoloji yol haritasında ele alınan biyobenzer ilaçlar dışında önerileriniz var mıdır? 

Görüşleriniz nelerdir?

• Yeni biyoteknolojik ilaç moleküllerinin geliştirileceği hastalık gruplarına ilişkin görüş ve 

önerileriniz nelerdir?

İlaç konusunda hazırlanmış olan Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile ilgili ilk olarak, katılımcılar, 

dokümanda adı geçen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığının yazılmadığından 

hareketle, bu bilginin de raporda yer almasının uygun olacağını belirtti. Ayrıca, yol haritası içinde 

Türk hasta profilinin düşünülerek etkili olabilecek ilk aşamadaki ilaçlara öncelik verilmesinin 

faydalı olacağı vurgulandı. 

Değişiklik önerileri kapsamında, TYH çalışmasındaki hedef ilaçların yanı sıra aşağıdaki konuların 

da TYH kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi: 
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 Mevcut ilaçların yeni endikasyonlarda (başka hastalıklarda) denenmesi,

 Bilinen iki onaylanmış ilacın kombine edilerek indikasyonları artırıcı yeni ilaçların 

üretilmesi,

 Yeni biyobelirteçlerin bulunması ve geliştirilmesi,

 İlaçların rehabilite edilmesi1,

 Doğru hastaya doğru ilacın geliştirilmesi,

 Doğal bitkilerden etken maddelerin elde edilmesi,

 Alzehimer, şizofreni, romatizma, fibromyalgia, osteoartritis ve kronik akciğer hastalıklarına 

yönelik ilaçların geliştirilmesi, 

 Bilgisayar simülasyonları ile hedefe uygun yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi.

Ayrıca, biyobenzer ilaçlar ile yenilikçi ilaçların (de novo = orijinal) aynı anda desteklenmesinin 

önemi üzerinde duruldu, iki başlık arasında sıralama/önceliklendirme yapılmamasının faydalı 

olacağı belirtildi. 

İlaç geliştirme konusunda Türkiye’de akredite laboratuvar sayısının yetersizliği katılımcılar 

tarafından vurgulanan bir başka husus oldu. Bu sebeple, yurt dışında akredite olmuş 

laboratuvarlardan etkili hizmet satın alınmasının öneminin altı çizildi. Bu kapsamda, mevcut 

TÜBİTAK programlarında yurt dışı hizmet alımı harcama kaleminin oranının artırılmasının faydalı 

olacağı belirtildi.

Yenilikçi ilaç üretimi için Türk ilaç firmalarının ve üniversitelerdeki araştırma laboratuvarlarının 

yurt dışındaki bir firma ile işbirliği yapmasına destek sağlanabileceği ifade edildi. Bu konuda, 

başka kaynaklardan da (girişim sermayesi sahiplerinden, özel sponsorlardan ve diğer kamu 

kuruluşlarından) faydalanmanın önemi üzerinde duruldu. Örnek olarak, ABD’deki TransTech 

1 İlaç rehabilitasyonu daha önce kullanılmış ama ciddi yan etkileri nedeniyle piyasadan çekilmiş veya 
kullanılması kısıtlanmış ilaçların modifikasyonlar ile yeniden üretilmesi ve yan etkilerinin azaltılmasına 
yönelik çalışmalardır.
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Pharma şirketine benzer şekilde ilaç firmalarına yönelik girişim sermayesi (venture capital), özel 

sponsorluk (private sponsorship) sistemi geliştirilebileceği hususu değerlendirildi.

Türkiye’ye özgü hastalıkların veri tabanının çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, 

Türkiye’nin mevzuat altyapısının ilaca yönelik araştırmaların artırılması için düzenlenmesi, paydaş 

kurumların bu konularda inisiyatif alması (örn. Sağlık Bakanlığı) ve düzenlemeler yapılırken yeni 

dönem kalkınma planındaki hususların da dikkate alınmasının önemi vurgulandı.

Soru: İlaç konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada ön plana çıkan uluslararası 

projeler, merkezler ve ülkeler hangileridir?

İlaç konusunda dünyada öne çıkan eğilimlerin aşağıdaki hususlar olduğu ifade edildi:

 Kanser Immün modülatörleri üzerine yapılan çalışmalar,

 Anti inflamatuar, ağrı, merkezi sinir sistemi alanlarında ilaç geliştirilmesi,

 Tümör mikro çevresinin tedavisine yönelik ilaç geliştirilmesi, 

 İyon kanalları ile ilgili çalışmalar,

 Nanoteknolojik yöntemler, antikor ve kimyasallar kullanılarak yeni ilaçların geliştirilmesi, 

 İlaç taşıyıcı sistemlerle geliştirilmiş nanoilaçlar ve antibody-drug conjugate2 sistemler 

üzerine yapılan araştırmalar.

İlaç konusunda dünyada öneçıkan merkezler olarak ise MD Anderson, Dana Farber Kanser 

Araştırma Enstitüsü, GenenTech, Merck, Mayo Clinic, Max Planck Enstitüsü, Avrupa Moleküler 

Biyoloji Laboratuvarları (EMBL), Memorial Sloan Kettering, John Hopkins Üniversitesi, 

Massachusetts General, Cleavaland Clinic ve Duke Üniversitesi’nin dikkat çektiği belirtildi. Bu 

merkezlerde özellikle Ar-Ge çalışmaları ve çevirimsel araştırma/tıp (translational research/

medicine) çalışmalarının güçlü olduğu ifade edildi.

2  Antibody-drug conjugates ya da kısa adıyla ADCs, kanser tedavisinde hedefli terapi denilen yeni tedavi 
şekillerinde kullanılan yüksek potansiyelli biyolojik kökenli ilaçlara verilen addır.
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Ülke ve bölge olarak bakıldığında ise ABD, Avrupa, Güney Kore, Japonya, Çin ve Hindistan’ın 

öneçıktığı belirtildi. 

Çin ve Tayland gibi bazı ülkelerin de, yabancı şirketlerin ilaç konusunda Ar-Ge merkezleri 

kurmasını teşvik etme adına idari ve onay sürecinin kolaylaştırılması ve mali teşvik verilmesi gibi 

hususlarada özel imtiyaz sağladıkları vurgulandı. 

Soru: Diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri 

nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

[Bu soru çevirimsel (translational) araştırma modeli hakkında ve/veya teknoloji transferinin 

sağlanmasına yarayan başarı hikâyelerini ve destek mekanizmaları uygulamalarını 

kapsamaktadır.]

İyi uygulama örnekleri bağlamında araştırmacılar özellikle ABD örneği üzerine yoğunlaştı.  

ABD’nin  temel ilaç araştırmalarından daha çok çevirimsel araştırmaya bütçe ayırdığı belirtildi.

ABD’de sadece klinik araştırma yapan sözleşmeli (contracter) çalışan özel şirketler olduğu (örn. 

SRI, CRO) ve ABD hükümeti tarafından bu şirketlere destek sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, ABD’nin 

bu konuya verdiği önemi ifade etme adına Boston’ı biyoteknoloji merkezi haline getirmek için 

sağlanan ‘yerel hükümet vergi indirimleri’ örnek olarak verildi.

Türkiye’de klinik araştırma yapan yerli şirket sayısının yetersiz olduğu söylenerek, ülkemizde 

de ABD’dekine benzer desteklerin sağlanabileceği ifade edildi. Bu sayede hem yerli firmalar 

teşvik edilirken hem de yurt dışındaki büyük firmaların çalışmalarını Türkiye’de yapılabileceği ve 

gelecekte yenilikçi ilaçların Türkiye’de geliştirilmesinin mümkün olabileceği belirtildi.

Bir sonraki kurultayda özellikle ilaç konusunda Sağlık Bakanlığı gibi mevzuat geliştirici kurumlardan 

karar verici mercilerin araştırmacılar ile bir araya getirilmesi ve Türkiye özelinde ilaç Ar-Ge ve 

pazarının geliştirilmesi için istişare edilmesinin önemli olduğu belirtildi.
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Soru: Sağlık alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (immünoloji ve aşı, biyomedikal 

cihazlar, biyomalzeme, ilaç) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde ön plana çıkan başka konular 

var mıdır?

Katılımcılar, ilaç alanında dünyada öne çıkan  çalışma alanlarını şu şekilde sıralamışlardır:

 Hasta bölgeyi hedefleyen ilaç taşıyıcı şekillerin geliştirilmesi (karbon-nanotüpler, 

Karbon-60 ve fullerene türevleri vb.) için yapılan çalışmalar,

 Gen Tedavisi  (gene therapy), nano-tıp, genom bilimi konusunda yapılan çalışmalar, 

 Birleşimsel Sinerjik Tedavi (combinational synergetic therapy) konusunda yapılan 

çalışmalar,

 Bilgisayar tabanlı ve yapı tabanlı ilaç tasarımları için yapılan çalışmalar,

 Tıbbi tanı kitleri için nano-partiküller geliştirilmesi için yapılan çalışmalar,

 İlaç bağışıklıklarının giderilmesi için G-protein kenetli reseptörlere (GPCR) bağlı ilaçların 

moleküler mekanizmalarının in silico (bilgisayar ile yapılan deneyler ve çalışmalar) ve 

in vitro yöntemler ile araştırılması ve bu proteinler için yeni ilaçların geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar,

 Moleküllerden yarı sentetik ilaçların geliştirilmesi için yapılan çalışmalar.

5.3 İmmunoloji ve Aşı

İmmunoloji ve Aşı masasında moderatör Prof. Dr. Aykut Özdarendeli olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Selim Badur Ümit Bağrıaçık Deniz Duralı 

Banu Gökçay Pınar Keskinocak Aykut Özdarendeli

Mehmet Öztürk Uğur Şahin Adnan Yüksel
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İmmunoloji ve Aşı grubunda tartışmalar bu konuda hazırlanan Teknoloji Yol Haritası üzerinden 

ilerlemiş, hazırlanan sorular üzerinden tartışmalar şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve 

tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda sunulmuştur. 

Soru: Aşılar konusunda Teknoloji Yol Haritalarındaki hedefler, ürün/teknolojiler, kilometre 

taşları hakkında ekleme, çıkarma ve değiştirme önerileriniz/görüşleriniz nelerdir?

• Ülkemizde viral, bakteriyel, paraziter ve kanser aşılarından hangilerinin Ar-Ge çalışmalarına 

öncelik verilmelidir?

Ülkemizde viral aşı olarak Kırım-Kongo kanamalı ateşi, influenza, kuduz, Hepatit B, papilloma 

virüs, rotavirüs, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşılarının öncelik arz ettiği değerlendirildi. 

Bununla beraber, son yıllarda önem kazanan Hepatit C virüsü aşısının geliştirilmesi ile ilgili Ar-Ge 

çalışmalarına ihtiyaç olduğu da ifade edildi. 

Bakteriyal aşılar olarak Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis ve Neisseria 

meningitis aşılarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Paraziter aşıların etkin olarak 

geliştirilmesinin çok zor olduğu dile getirildi, bununla beraber Leishmania ve Toksoplazma’nın 

öne çıkan paraziter hastalıklar olduğu dile getirildi.

Kanser aşılarının önümüzdeki 10 yıl içinde klinik anlamda önem kazanmasının beklendiği ifade 

edilerek, kansere neden olan viral ajanlar kapsam dışında tutulursa (Hepatit B, Hepatit C, 

Epstein barr, human papilloma vb.) hücre bazlı aşıların (otolog dentritik aşılar, T hücre grubu 

aşılar, NK hücre grubu aşılar ve kanser kök hücre grubu aşılar) ve tümör antijen grubu aşıların 

genel bir yaklaşım olarak dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca, yeni nesil kanser aşılarının (DNA, RNA, 

rekombinant virüs tabanlı aşılar, virüs benzeri partiküller) geliştirilmesine öncelik verilmesi 

gerektiği söylendi. 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

40

Soru: Aşılar konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada öne çıkan uluslararası projeler, 

merkezler ve ülkeler hangileridir?

Katılımcılar tarafından vurgulanan aşı alanında dünyada öne çıkan konular ve bu konularda 

kaydedilen gelişmeler şunlardır:

 Aşı konusunda, günümüzde lisanslı olan ve yaygın olarak kullanılan aşı türleri canlı 

attenüe aşı ve inaktif aşılarıdır. Ancak, rekombinant DNA teknolojisinin gelişmesiyle 

birlikte 1980’li yıllardan sonra klasik aşılar olarak kabul edilen canlı attenüe aşı ve 

inaktif aşılara alternatif yeni metotların geliştirildiği görülmektedir. Deney hayvanlarında 

ve hücre kültür sisteminde üretilemeyen önemli viral ajanlar için rekombinant DNA 

teknolojisi bir alternatif olmuş ve ilk rekombinant aşı 1981 yılında rekombinant Hepatit 

B’ye karşı geliştirilmiştir.

 2000’li yılların başında kansere neden olan insan papilloma virüsüne karşı rekombinant 

aşı geliştirilmiş ve lisanslanmıştır. Araştırma bazında birçok viral ve bakteriyel ajana karşı 

rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar vardır. 

Özellikle virüs benzeri partiküller (VLP), maya, mammalian ve baculovirus expresyon 

sistemi kullanılarak hazırlanan subunit aşılar öne çıkmaktadır. Aynı şekilde, viral vektörler 

kullanılarak hazırlanan altbirim  (subunit) aşılar da gelecek vadetmektedir.

 Son 20 yıl içinde dünyada en çok çaba ve kaynak harcanan uluslararası aşı projesi, HIV 

virüsünün neden olduğu AIDS’e karşıdır. Ancak virüsün çok hızlı şekilde genetik yapısını 

değiştirmesi ve immun sistem hücrelerinde üremesi gibi nedenlerden dolayı bu konuda 

istenilen düzeyde mesafe alınamamıştır.

 Diğer önemli uluslararası aşı projeleri arasında sıtma ve tüberküloza karşı aşı çalışmaları 

gelmektedir. Özellikle son yıllarda sıtma ve koleraya karşı umut vadeden çalışmalar 

mevcuttur. 

 ‘Dengue’ ve ‘West Nile’ virüslerine karşı aşı çalışmaları da 2000’li yıllarda hız kazanmıştır. 

İnsanlarda lisanslı bir aşı olmasa da atlarda ‘West Nile’ virüsüne karşı DNA aşısı 

geliştirilmiş ve ruhsatlanmıştır.
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 ABD merkezli Dendreon şirketinin otolog kanser aşısı 2011 yılında FDA tarafından 

onaylanmıştır. Yine dünyanın değişik ülkelerinde dendritik hücre bazlı kanser aşıları 

değişik klinik deneylerde kullanılmaktadır. 

 Değiştirilmiş T hücre aşıları (CAR-T cells) ile yapılan öncü klinik deneylerde lösemi 

tedavisinde büyük aşamalar kaydedilmiştir. ABD, Almanya, İngiltere ve kısmen Japonya 

kanser aşıları üzerinde ciddi preklinik ve klinik araştırmalar yapmaktadırlar.

 Enjeksiyon yerine aşı bandı, sprey vb. yöntemlerle aşılama tekniklerinin geliştirilmesine 

yönelik Ar-Ge çalışmaları mevcuttur.

Aşı konusunda ABD, Fransa, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Kore, İsviçre ve Küba gibi ülkelerin 

lider ve uluslararası alanda söz sahibi ülkeler olduğu vurgulandı. Ayrıca, merkezler olarak da 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu (NIH), Fransa Ulusal Sağlık 

Araştırmaları Kurumu (INSERM) gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra Melinda & Bill Gates Vakfı 

gibi özel vakıflar ve GSK, Sanofi, Novartis gibi kuruluşların da aşı araştırmalarında ve aşılama 

programlarında önemli yeri olduğu dile getirildi. 

Gelişmiş ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşlarının (Fransa’da INSERM gibi) ileriye doğru stratejik 

analizler ve tahminlerde bulunarak tehdit önceliklendirmesi yaptığı, gerek iklim değişikliklerinden, 

gerek insanların ve ticari metanın hareket kabiliyetinin artmasından dolayı enfeksiyon hastalıkları 

riskinin arttığı vurgulandı. Buna paralel olarak araştırmaların da bu konuya yöneldiği belirtildi. 

Soru: Çevirimsel (translational) araştırma modeli hakkında diğer ülkelerden (veya çalıştığınız 

ülkeden) verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı 

olabilir? Klinik araştırmalar konusunda diğer ülkelerde (veya çalıştığınız ülkede) dikkat çeken 

bir model var mıdır?

Çevirimsel araştırma modeline aşı konusunda Uluslararası Aşı Enstitüsü’nün (International 

Vaccine Institute) yaptığı çalışmalar iyi bir örnek olarak gösterildi. Güney Kore merkezli enstitünün 

portföyünde yer alan aşıların özelliklerine göre temel çalışmalardan klinik çalışmalara ve üretime 

kadar geniş bir altyapıya sahip olduğu, bu enstitüde ağız yolu ile verilen kolera aşısının üretildiği 
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ve pratikte anılan aşıların Bangladeş’deki risk altındaki popülasyona verildiği, enstitünün ayrıca 

Dengue aşısı konusunda çalışmalar yaptığı vurgulandı. Bu uygulamanın laboratuvar düzeyindeki 

bir çalışmanın insan sağlığına pratik olarak uygulanmasına iyi bir örnek oluşturduğu belirtildi.

ABD ve İngiltere’nin son yıllarda çevirimsel araştırma konusuna ciddi bütçeler ayırdığı ve bu 

konuyla ilgilenen yeni enstitüler ve merkezler kurduğu dile getirildi. Ayrıca, bu konuda yapılan 

çalışmaların yayınlandığı 2 bilimsel dergi bulunduğu belirtildi. Üçüncü bir örnek ülke olarak 

ise Almanya verildi. Almanya’da çevirimsel araştırma için kurulmuş enstitüler mevcut olup, bu 

enstitüler değişik alanlarda ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet göstermektedirler. Bu tip kurumlar 

hem kendi bünyelerinde araştırma yapmakta hem de akademi ve biyoteknoloji sektörü arasında 

bir köprü vazifesi görmekte ve yapılan çalışmaların kliniğe hızlı bir şekilde aktarılmasına hizmet 

etmektedirler. Ayrıca, Almanya’daki değişik tıp fakülteleri, farklı tip hastalıklar ve/veya kanser 

türleri için klinik test merkezleri oluşturmuş durumda ve bu merkezler klinik araştırmaların kaliteli 

ve düzenli olarak yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Başka bir örnek ise, Uluslararası AIDS Aşı Girişimi tarafından kurulan ve HIV aşısının geliştirilmesi 

ile ilgili temel ve çevirimsel araştırma entegrasyonunun yapıldığı “Neutralizing Antibody 

Consortium” (NAC) oldu. Bu konsorsiyumda ABD Ulusal Allerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü 

(NIAID) ve Ragon Enstitüsü gibi kuruluşlarda yer alan disiplinlerarası çalışma grupları yer almakta, 

adı geçen kuruluşlar konuyla ilgili sözleşmeler yaparak uzun süreli (8-10 yıl) çalışma takvimleri 

oluşturmaktadırlar. Verilen destekler proje-temelli olmayıp bilimsel liderlik ve bu konuda daha 

önce yapılan çalışmalar baz alınarak yapılmaktadır.

Konuşmalarda, yeni kanser ilaçlarının klinik testlerinin basitleştirilmesi konusunun Türkiye 

için önemli bir husus olduğu belirtilerek, yenilikçi ilaçların test edilmesi için Türkiye’de klinik 

araştırmalar konusunda gerekli altyapının (yetişmiş insan gücü, fiziksel ve yasal düzenlemeler) 

oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

Yurt dışındaki programlara benzer şekilde ülkemizde de spesifik konularda çalışma gruplarının 

oluşturulduğu, üniversiteler, enstitüler ve özel sektörün bir araya geldiği, uzun süreli (temel 

çalışmalardan-ürün elde etmeye yönelik) planlamaların ve hedeflerin ortaya konulduğu 

çevirimsel araştırma programlarının oluşturulması gerektiği dile getirildi. 
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Soru: Sağlık alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (immünoloji ve aşı, biyomedikal 

cihazlar, biyomalzeme, İlaç) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde öne çıkan başka konular var 

mıdır?

Soruya ilişkin kurultayda öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 Gen terapisi üzerine yapılan çalışmalar,

 Kişiselleştirilmiş tıp konusunda yapılan çalışmalar,

 Yeni/yeniden ortaya çıkan patojenlerin yol açtığı salgın hastalıklara karşı yapılan 

çalışmalar.

5.4 Biyomedikal Ekipmanlar

Biyomedikal Ekipmanlar grubunda moderatör Prof. Dr. Banu Onaral, moderatör yardımcı ise Prof. 

Dr. Sadık Kara olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Bülent Aydoğan Bahar Başım Mehmet Bayındır

Cem Bozkurt İlkay Erden Ersin Elbaşı

Sadık Kara Mustafa Karamanoğlu Mustafa Kibar

Fikret Küçükdeveci Banu Onaral Murat Özgören

Bülent Özpolat Esin Öztürk Işık Kerem Pekkan

Özgür Şahin Yıldız Uludağ 

Biyomedikal Ekipmanlar grubundaki tartışmalar bu konuda hazırlanan Teknoloji Yol Haritası 

üzerinden ilerlemiş, hazırlanan sorular üzerinden tartışmalar şekillenmiştir. Sorular ve sorulara 

ilişkin tartışmalarda öne çıkan konular sırası ile aşağıda sunulmuştur. 
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Soru: Biyomedikal Ekipmanlar Teknoloji Yol Haritasındaki hedefler, ürün/teknolojiler, kilometre 

taşları hakkında ekleme, çıkarma ve değiştirme önerileriniz/görüşleriniz nelerdir? 

• Dünyadaki mevcut medikal görüntüleme tekniklerine ek olarak hangi konularda Ar-Ge 

çalışmaları dikkat çekmektedir? Gelecek vadeden teknikler nelerdir?

• Kişiye özgü sensör sistemleri, e-sağlık ve evde bakım teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda 

dünyada dikkat çeken Ar-Ge çalışmaları nelerdir? Bu konular veya Teknoloji Yol Haritası’nda 

gelecek vadeden diğer konular hakkında görüşleriniz nelerdir?

Tartışmanın ilk kısmında Teknoloji Yol Haritası’nda yer almayan ancak katılımcılar tarafından 

önemli görülen teknolojiler üzerinde duruldu. Bu kapsamda gelecek vadeden önemli teknolojiler 

şu şekilde sıralandı: 

 Göreceli olarak yüksek penetrasyon özelliği ve yüksek çözünürlüğe sahip doğrusal 

olmayan optik görüntüleme teknikleri,

 ‘Optical coherence tomography’ teknolojisi,

 Kırınım sınırını aşan optik görüntüleme yöntemleri (superresolution microscopy),

 Atomik kuvvet mikroskobunun biyolojik ve tıbbi ugulamaları,

 Serbest elektron lazeri teknolojisi,

 Hücre zarında yer alan proteinlerin moleküler yapısının tespitine yönelik teknolojiler,

 Sinir ve kalp kası hücrelerinin elektriksel aktivitelerinin ışık kullanılarak ölçümü ve 

kontrolü ile ilgili çalışmalar (çok yeni ve önü açık bir alan),

 Saydam beyin teknolojisi “Clarity”,

 ‘Atomic force microscopy’ tıbbi uygulamaları,

 Tümör hücrelerini ayrışık (diferensiyal) olarak görüntüleme çalışmaları (invivo ve 

invitro),

 Preklinik görüntüleme teknolojileri.
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Bunun yanı sıra, kısa vadeli çalışmaların çoğunun mevcut görüntüleme sistemlerinin spesifik bir 

problemin çözülmesi üzerine yoğunlaştığı ifade edildi (örn. spectral CT, nanoteknoloji ile kanser 

hücrelerin seçimsel olarak görüntülenmesi, füzyon sistemleri).

TYH’de yer alan Hedef 1 (Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemleri/yöntemleri 

ve kateter/endoskopi görüntüleme yöntemlerinin  geliştirilmesi; klinik testlerinin yapılması ve 

gerekli araştırmaların tamamlanması) içinde yer alan mevcut teknoloji alanlarına aşağıdaki alt 

başlıkların eklenmesi önerildi: 

Mevcut Teknoloji Alanları Yeni Önerilen Alt Başlıklar

1) Yeni fiziksel görüntüleme teknolojileri
Robotik cerrahi ile endoskopi kateter teknolojilerini 
bağdaştırarak yeni bir başlık eklenmesi

2) Kateter ve endoskopik görüntüleme ve 
analiz teknolojileri 

Kateter/endoskopik görüntüleme cihazları için yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi

4) Üç-boyutlu hastaya özel organ ve anatomik 
yapı modelleri ve simülasyonları 

‘Computational Fluid Dynamics’, anatomik yapı 
modelleri fonksiyonel modelleri

7) Kanser teşhis, planlama ve tedavi 
teknolojileri

Verilerin sentezlenmesi için akıllı sistemler 
geliştirilmesi

8) Yeni fantom ve kalibratörlerin geliştirilmesi
Ana hedef değil, hizmet sağlayıcı bir unsur olarak 
değerlendirilmelidir. 

9) Mevcut görüntüleme teknolojilerinin 
üretilmesi veya ilerleme yapılması ve füzyon 
teknolojileri

MR için cihaz tasarımı (örn. RF sarmalları, gradyanlar)

Mevcut teknoloji alanlarına ek olarak önerilen ana başlıklar ise şu şekilde sıralandı:

 Hızlı ve yüksek çözünürlüklü MR teknikleri,

 Sürdürülebilir sağlık projeleri (portatif ve mobil görüntüleme sistemleri) (MIT’nin bu 

konuda önde olduğu ifade edildi),

 Görüntüleme sistemlerinde navigasyon  (computational fluid dynamics),

 Nanoteknolojiyle görüntülemede kontrast Ar-Ge çalışmaları.
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Hedef 2 (Sensör -biyosensör ve medikal sensör- ve sensör  tabanlı cihaz ve sistemlerin 

geliştirilmesi; klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması) içinde yer alan 

mevcut teknoloji alanlarına aşağıdaki başlıkların da eklenmesi önerildi: 

 Nanoteknolojik Sensör Sistemleri başlığı altına: Hücre içi bilgileri, hücrenin kendi 

enerjisinden faydalanarak wireless olarak dışarıya aktaran nanoteknolojik sensörlerin 

geliştirilmesi,

 Sensör sistemleri için bilişim entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapılması,

 Sensör için RF sinyal işleme teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Biyoişaretlerin nicelikli ölçülmesini sağlayacak ürünler: Dokuya spesifik markörlerin 

geliştirilmesi,

 Akıllı sensörlerle e-sağlık hususunun uyumlaştırılması ve Teknoloji Yol Haritası’nda bu 

kapsamda ele alınması.

Hedef 3 (Fonksiyon kaybına yönelik, nöro-müsküler rehabilitasyonda kullanılacak cihaz, akıllı 

protez/ortez sistemlerin geliştirilmesi; Türkiye pazarının yüzde 50’sini karşılayacak duruma 

gelinmesi; klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması)’e ilişkin; protez/

ortez sistemleri konusunda yenilikçi yaklaşımların (örn. takıldıktan sonra çocukla birlikte 

büyüyebilen kalp vb. sistemler) mümkün olduğu dile getirildi. Ayrıca engellilere yönelik yazılım-

donanım tasarımlarının desteklenmesinin eklenmesi gerektiği belirtildi (assistive technology).

Hedef 4 (Vücut içine yerleştirilebilir tedavi edici veya yaşamsal destek sağlayıcı cihazların 

geliştirilmesi, dünya pazarında rekabet edebilecek seviyeye gelmesi; klinik testlerinin yapılması 

ve  gerekli araştırmaların tamamlanması)’e ilişkin öneriler şu şekilde sıralandı: 

 Listedeki bazı ürünlerin teknolojik açıdan ve fizibilite bakımından ülkemize katkı 

sağlamayacağı değerlendirildi. Örneğin hastabaşı monitörünün artık sıradan bir ürün 

olduğu dile getirildi ve bu alanda kaydedilecek teknolojik gelişmelerin, ürünün pazar 

payının gelişmesinde de pek bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Bu noktada alıcıların 

üründen daha çok verilecek servis konusunda hassas oldukları ifade edildi. Bunun yanı 

sıra  “solunum destek” ve “hastabaşı monitörü” konularının, büyük ölçeklerde seri 
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üretim yapan Çin firmalarının denetimi altında olduğu ve bu konuların artık cazibesini 

kaybettiği belirtildi. Bunlara ait sadece bazı alt konuların ilginç olabileceğine vurgu 

yapıldı. MASSIMO firması örneğinde olduğu gibi monitörlerin içine eklenmesi gereken 

donanımları (hardware) üretebilmenin rekabeti artırabileceği belirtildi. 

 Solunum destek teknolojilerinde incelenen ventilatörler konusunda çağrıya çıkılırken 

TÜBİTAK tarafından bu ürüne yönelik ön pazar analizinin yapılması gerektiği vurgulandı. 

Neonatal, pediatrik ve transport ventilatörlerin teknoloji değil, artık bir toptan eşya gibi 

değerlendirildiği, teknolojideki gelişmeler sonucunda üretilecek artı değerin bu alanda 

önemsiz kaldığı noktasından hareketle konuya ilişkin ürün başlığının değiştirilmesi önerildi. 

Solunum destek teknolojisi yerine, destek ve tedavi teknolojisinin kullanılabileceği, yeni 

ve oyun değiştirici teknolojilerin de (yok edici, yönlendirici ve şekillendirici) bu gruba 

dahil edilebileceği ifade edildi. Yeni teknolojilerin, kalp hastalıkları ve kanserden sonra 

büyük bir pazar olan solunum yolları hastalıklarında fark yaratan teknolojiler üretmemizi 

sağlayabileceği söylendi.   

Ayrıca aşağıdaki başlıkların Hedef 4’e eklenebileceği ifade edildi:

 Görüntüleme cihazlarına biyotasarım çalışmaları aracılığıyla yeni özellikler kazandırılması,

 Hasta monitörlerinin hem diagnostik hem de tedavi amaçlı bir ürün ile kombine edilerek 

uygulanması.

Teknoloji Yol Haritasına ilişkin genel öneriler kapsamında; geliştirilen teknolojilerin ve bulguların 

hangi akreditasyon süreçlerinden geçerek kabul göreceğine ve nasıl uygulamaya konulacağına 

ilişkin fikirler üzerinde duruldu. Tıbbi cihaz sektöründe uluslararası alanda rekabet üstünlüğü 

sağlayabileceğimiz alanlar üzerinde düşünülerek bunların da değerlendirmelerde yer alması 

gerektiği belirtildi. 

Üniversitelerde, klinik öncesi aşamanın sonuna kadar olan sürecin gerçekleştirilebileceği, ancak 

bu çalışmaların uygulamaya dökülmesi için Faz I ve Faz III’ün de tamamlanması gerektiği belirtildi. 

Bu sebeple desteklerin bu aşamaları da kapsamasının önemli olduğu, biyomedikal ekipmanlar 

alanında açılan çağrılarda bu konunun göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizildi. 
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Katılımcılar Türkiye’nin iki paralel yolda gidebileceğine vurgu yaptılar:

 Mevcut ürünün yeni nesil teknolojiyle yeni nesil ürün haline getirilmesi,

 Özgün teknolojilerle yenilikçi ürünler üretme.

Türkiye’nin kısa ve orta vade çıkış stratejilerinden biri ‘mevcut ürünün yeni teknolojiyle yeni nesil 

ürün haline dönüştürülmesi’ olarak gösterildi (evde bakım, öngörücü, önleyici ürün kullanımı). 

Bu tür görece kısa vadeli hedefler kapsamında ele alınabilecek çalışmalara yönelik girişimcilerin 

özel olarak desteklenebileceği belirtildi. Özgün teknolojilerin geliştirilmesi hususunda ise 

akademisyenlerin önemli rol oynacağı projelerin desteklenebileceği dile getirildi. 

Çağrılara yönelik önerilere ilişkin; ‘Elektrikli Araçlar’ örneğinde olduğu gibi, sağlık alanında da 

yüksek riskli ve bütçeli projelere destek aktarılmasının gerektiği belirtildi. Ayrıca biyouyumluluk 

konusundaki testlerin akreditasyon, sertifikasyon, kalibrasyon ve marka eş değerliliği analizlerinin 

yapılabileceği merkezlerin de (ara istasyonlar) çağrılar aracılığıyla desteklenebileceği belirtildi. 

Bu soru altında öne çıkan diğer değerlendirmeleri ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Dünyaca tanınırlığı olan, hayvan deneyleri gerçekleştirilen laboratuvarlarımızın yetersiz 

olduğu ifade edildi. 

 Biyomedikal ekipmanlar konusunda hedeflenen teknolojilere yatırım yapılması 

hususunda sıfırdan başlamak yerine kritik konularda dışarıda var olan bir şirketin 

Türkiye’ye transferinin de mümkün olabileceği belirtildi. 

 Ülkemizde biyomedikal sektörünün ekipman tasarım-geliştirme ve üretimleri ile ilgili 

temel sorunların teknoloji yetersizliği ile sınırlı olmadığı, bunun yanında, sektörün 

büyük ölçüde teknoloji, sanayi ve ticari açıdan ABD ve Avrupa kökenli firmaların mutlak 

hakimiyeti ve denetimi altında olduğu belirtildi. Bunun temel nedenleri ise, bu ülkelerde 

sağlığa ve eğitime ayrılan kaynakların büyüklüğü ve ülkelerin teknolojik gelişmişlik 

düzeyi olarak ifade edildi. ABD ve AB ülkelerinin yanında Çin, Brezilya ve Hindistan gibi 

ülkelerin de, iç pazarlarının büyüklüğü ve gelişmiş ülke firmalarına ucuz fason üretim 

yapabilme yetenekleri kadar bu pazarda bir yer alabildiği belirtildi. 
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Global sektörde ülkemizin yerine ilişkin ise şu görüşler ifade edildi: Bu alanda ülkemizin hem 

iç pazarı Ar-Ge ve üretim yapabilecek ölçeklerinin altında ve çok küçüktür (dünya ölçeğinin 

%1’i civarı) hem de gelişmiş ülkelere fason üretim yapabilecek ucuz, organize ve deneyimli iş 

gücü potansiyeline sahip değildir. Bu nedenle, sağlık harcamalarının yaklaşık %90’ını bir şekilde 

finanse eden kamu sektörünün doğrudan desteği ve yönlendirmesi, bir ürün talebi olmadığı 

takdirde ülkemizdeki biyomedikal ekipman tasarım, geliştirme ve üretim süreci maalesef 

olgunlaşamaz. Bu nedenle sağlık sektörünü, ülkemizde geliştirilen ve üretilen ürün ve teknolojileri 

kullanmaya teşvik etmek, bu alandaki rekabet şartlarını ülkemiz firma ve araştırmacılarının 

lehine değiştirecek önlemleri almak, uygulamaları özendirmek, sadece Ar-Ge değil, uygulama 

ve kullanma projelerini de desteklemek gerekmektedir.

Soru: Biyomedikal ekipmanlar konusunda elektronik, kimya, fizik, biyoloji, mühendislik 

ve tıp disiplinlerinin bir araya gelebilmesi için diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) 

verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri nelerdir?

Harvard Üniversitesi’ndeki ‘Wyss Enstitüsü’nün (Wyss Institute for Biologically Inspired 

Engineering) bu konuda dikkate değer bir örnek olduğu belirtildi. Buna göre enstitü, bünyesinde 

çeşitli disiplinlerden bilimsel araştırmacıları, hem ürün geliştirmeye odaklanmış mühendisleri 

hem de tıp doktorlarını barındırmaktadır. İlginç işletme modeli ile yeni fikirleri hızlı bir şekilde 

uygulamaya dönüştürmektedir. Start-up’lar için kendi özel risk sermayesi bütçeleri bulunmakta, 

ayrıca yine diğer risk sermayesi firmaları ile yakın iletişimleri bulunmaktadır.

Singapur son 10 yılda diğer alanlarda olduğu gibi biyomedikal alanında da örnek alınacak 

kurumsal bir yapılanma içine girmiştir. A*STAR’ın öncülüğünde kurulan Fusionopolis’te ve diğer 

platformlarda dünyanın ileri gelen merkezleriyle işbirlikleri kurulmaktadır [örn. MIT (SMART 

Alliance), Duke-NUS Graduate Medical Studies, Illinois Üniversitesi Advanced Digital Sciences 

Center].

Duke-NUS Lisansüstü Tıbbi Araştırmalar’ın (Duke-NUS Graduate Medical Studies) kuruluşu 2000’li 

yılların başına dayanmaktadır. Bu dönemde Singapur, Asya’nın biyomedikal merkezi olmak, 

araştırma ve sağlık sektörü imalat yetkinliklerini ülkeye çekebilmek için iddialı bir Biyomedikal 
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Bilimler Girişimi başlatmıştır. Anılan girişim ile hükümet beş yıllık bir dönemde 3 milyar Singapur 

Doları harcamayı ve biyomedikal bilimlerdeki gelişimi hızlandırmayı amaçlamıştır. Firmaları 

Singapur’a çekebilmek için teşvikler vermiş, genomik, biyoenformatik, biyomühendislik, 

nanoteknoloji, moleküler hücre biyolojisi ve kanser terapileri alanlarında araştırma merkezlerini 

fonlamıştır.

Konuşmalarda bir başka önem atfedilen örnek, ABD’de 16 üniversitenin katıldığı, 2006 

yılında başlayan ve akademik fikirlerin ve araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi ile ilgili iyi bir 

uygulama olarak göze çarpan ‘Coulter Translational Research Partnership’ oldu. Anılan sistemde 

üniversitelerin, sanayi, yatırımcı, girişimci, hukukçu ve ekenomik kalkınma ajansları ile yakın 

çalışmasının piyasaya ve nihayet hastaya ürün sunulması sürecini hızlandırdığı dile getirildi. 

Sistemde başarının ürünleşme ve ticarileşme metrikleri ile ölçüldüğü bilgisi de verildi. 

Coulter uygulamasında yer alan, ihtiyaç odaklı çalışma prensibini benimseyen ve sonuçları 

hızlandırmayı ve artırmayı hedefleyen Stanford Üniversitesi’nin ‘Biodesign’ programına da atıfta 

bulunuldu. Hızlı ve yoğun eğitim yöntemleri ile BiyoTasarım (TeknoTasarım) merkezlerinin 

uluslararasılaşmasına destek verdikleri belirtilerek, ‘yerel ihtiyaç – yerel yenilik – yerel imalat’ 

kavramlarının öncelik olmaya başladığı vurgulandı. 

Japonya’da FIRST Programı kapsamında Hokkaido Üniversitesi Lisansüstü Tıp Okulu (Graduate 

Medical School) ile HITACHII işbirliğinin önemli bir örnek olduğu, sağlık alanında öncül 

araştırmalara yönelik destekler sağlanması konusunda örnek bir uygulama olarak dikkat edilmesi 

gerektiği ifade edildi. 

Bu alanda bir başka göze çarpan uygulama örneği de Kaliforniya Üniversitesi’nden verildi. 

Üniversitede biyomühendislik doktora programına ait medikal görüntüleme laboratuvarlarının 

doğrudan radyoloji bölümünün altında konuşlandırıldığı; bu sayede doktorların ve mühendislerin 

sürekli iletişimde olmasının sağlandığı; beyin konusunda uzmanlaşmış medikal görüntüleme 

laboratuvarının grup toplantılarına radyoloji, beyin cerrahisi ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının 

da katıldığı; böylece yeni medikal teknolojiler tartışılırken dinleme, fayda görebilecek hastaları 

ve ihtiyaçları belirleme ve odaklı araştırma programları tasarlama olanaklarının doğduğu dile 

getirildi. Bu araştırmalar çerçevesinde, hem daha yenilikçi yazılımların, hem de gerekli donanımın 
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laboratuvarlarda tasarlanabildiği söylendi. Türkiye’de bilimsel çalışmaların tıpta eksik ihtiyaçlar 

çerçevesinde benzer biçimde odaklanabilmesi için tıp ve mühendislik bölümlerinin bir arada 

toplantılar düzenlemesinin önemine vurgu yapıldı. 

Türkiye’de, Şikago Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi (University of Chicago Comphrensive 

Cancer Center) gibi kapsamlı kanser merkezlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi, örnek olarak 

Şikago’daki merkezin yürüttüğü programlar sıralandı: 

 Molecular Mechanisms of Cancer,

 Hematopoiesis and Hematological Malignancies,

 Immunology and Cancer,

 Pharmacogenomics and Experimental Therapeutics,

 Advanced Imaging,

 Cancer Prevention and Control.

Her bir başlığın altında ilgili bölümlerden araştırmacıların olduğu belirtildi. 

Dünyadaki eğilimler tartışılırken katılımcılar tarafından, genel algının aksine, gelişmiş ülkelerde 

biyomedikal ekipmanlara yapılan yatırımların düştüğü ifade edildi. Buna paralel olarak büyük 

şirketlerin artık gelişmekte olan ülkelere yönelik Ar-Ge faaliyetlerine başladıkları vurgulandı. 

Buradaki amacın, ellerindeki tümü ödenmiş ekipman portföyünü gelişmekte olan ülkelere 

uygulamak, böylece gelişmekte olan ülkelerin yüksek büyüme oranından pay almak olduğu 

belirtildi. Bu nedenle ülkemizin de bu akımdan faydalanmasının stratejik önem taşıdığı vurgulandı.  

Türkiye’ye uyumlu cihazların adı geçen çok uluslu firmalar tarafından ülke içinde geliştirilmesi 

için var olan politik ve ekonomik gücü kullanmanın faydalı olacağı söylendi. Türkiye’nin geniş 

bir pazar olan Orta Doğu, Uzak Batı Asya ve Afrika’da var olan politik kimliğinin de Türkiye için 

bir avantaj olarak görülmesi gerektiğinin altı çizildi. En azından herhangi bir büyük biyomedikal 

ekipman firmasının Ar-Ge faaliyetlerini ve genel dağıtımının Türkiye’de yürütmesini talep ve 

teşvik etmek gerektiği üzerinde duruldu. Bugün İrlanda, İsrail, Hindistan, Malezya ve Çin’in bu 

tür yapılaşmaları teşvik ettiği, örneğin ABD’de kapital bulmakta sıkıntısı olan start-up’ların bu 
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ülkelerden kapital bulduğu ancak kapital infuzyonu şartı olarak gelişmelerini adı geçen ülkelerde 

tamamlamak zorunda bırakıldığı söylendi. Gelişmiş ülkelerin teknik ve yönetici sınıfını kendi 

potansiyeli ile karıştıran bu ilginç ve başarılı metodu Türkiye’nin de uygulayabileceği belirtildi.

Bunlar dışında tartışmalarda öne çıkan örnekler şunlardır:

 İnsani Mühendislik Programları (Humanitarian Engineering Programme): Bu programlarda 

herhangi bir ülkeye gidip, oranın kırsal kesimlerindeki ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunları 

karşılamaya yönelik biyomedikal ekipmanlar geliştirilmektedir.     

 Yardımcı Teknoloji Programı (Assistive Technology Program): Massachussetts 

Üniversitesi’nde biyomedikal eğitimi kapsamında 4. sınıf öğrencilerine engelli insanların 

hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tasarım projeleri yaptırılmaktadır.

Soru: Biyomedikal ekipmanlar konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada ön plana 

çıkan uluslararası projeler, merkezler ve ülkeler hangileridir?

Biyomedikal ekipmanlar konusunda öne çıkan konu başlıkları ve dünyadaki uygulama örnekleri 

şu şekilde sıralanmıştır:

 Medikal görüntülemede yeni teknikler: Son zamanlarda, yüksek manyetik alanda 

yapılan MR çalışmaları ile beynin yapısının ve çalışma mekanizmasının daha iyi 

anlaşılması için yüksek kalitede görüntü alımı hedeflenmektedir. Bu amaçla, yüksek 

manyetik alanda çalışan, 7T ve üzeri MR tarayıcılarında araştırmalar yürütülmektedir. Bu 

konuda Minnesota Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Uğurbil ve Harvard MGH’den Prof. 

Dr. Larry Wald ve arkadaşlarının çalışmaları öne çıkmaktadır. Yüksek çözünürlüklü ve 

yüksek sinyal gürültü oranlı MR veri alımı yolu ile beynin haritalanması için yeni gradyan 

sistemleri dizaynı çok önemlidir. 

Bir diğer konu ise, hiperpolarize edilmiş 13C enjekte ettikten sonra kanser hastalarının MR 

tarayısıcısında hızlıca görüntülenebilmesi ve piruvatın laktata dönüşmesinin takibi ile kanser 

metabolizmasının anlaşılmasıdır. Bu çalışmalarda UCSF Biyomedikal Görüntüleme ekibinden 
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Prof. Dr. Sarah Nelson, Prof. Dr. Daniel Vigneron ve Prof. Dr. John Kurhanewicz ve arkadaşlarının 

çalışmaları öncü durumdadır. Bu çalışmalarda yeni MR teknikleri için yazılım geliştirilmesi ve veri 

alımı için yeni RF sarmalları tasarımı önem taşımaktadır. 

 MR ve PET cihazlarının füzyonu: PET/MR çalışmaları hala tartışılmakta ve araştırmaları 

devam etmekte olsa da, kullanımı yaygın değildir ve ilgi görmemiştir. PET/CT cihazlarının 

kullanımı ise yaygındır.

 Kanser tanı ve tedavi sistemleri: Bu konuda multiparametrik hasta verilerinin 

sentezlenmesi ile kanser teşhisi yapan tıp doktorlarına yardımcı akıllı sistemler 

tasarlanması öne çıkan konulardandır. Burada temel amaç, doktorların hızlı ve doğru 

teşhis koyabilmesine ve hasta ile ilgili pek çok bilgiyi sentezleyebilmesine olanak 

sağlayacak yardımcı sistemlerdir.

 Kişiye özgü sensör sistemleri: Özellikle engellilere yardım amaçlı dizaynlar ön 

plandadır. Bu çalışmalar hem çok az masraf içermekte, hem sosyal sorumluluk projeleri 

olmaları açısından önemlidir. E-sağlık ve evde bakım teknolojilerinin geliştirilmesi yaşlı 

popülasyonun sayıca artmasıyla daha da önem kazanmaktadır. 

 Optogenetik teknolojiler: Sinir hücrelerinin davranışlarının ışık yoluyla kontrolüne 

imkân sağlayan bu alan genişlemeye çok müsait bir alan olarak göze çarpmaktadır. 

Temel teknikler ortaya çıkalı 10 yıl dahi geçmemesine rağmen çok sayıda araştırmacı bu 

teknolojilerden faydalanacak projelere yönelmeye başlamıştır. Madde bağımlılığından 

kişilik bozukluklarına kadar birçok alanda yüksek etkili sonuçlar almak mümkün 

görünmektedir. Optogenetik alanı da kullandığı prensipler açısından Türkiye şartlarında 

başarıyla çalışılabilecek bir alandır. 

Biyolojiden ilham alan mühendislik teknolojileri: Biyolojik organizmalardaki kavramsal 

ve yapısal çeşitliliğin mühendislikte kullanılmaya başlaması yüksek etki potansiyeli olan 

teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Biyomedikal ekipmanlar bu bakışla geliştirilen 

teknolojilerin önemli uygulama alanları arasındadır.
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  BRAIN Initiative: ABD Başkanı’nın inisiyatifi ile başlatılan, hedefi beyin hücrelerinin 

tamamını izleyerek bu hücrelerin zamana bağlı aktivitelerini algılayabilen yöntemlerin 

geliştirilmesi olan geniş çaplı projedir. Projenin geliştirilecek yeni teknolojiler üzerine 

olması birçok uygulama alanı doğurabilme potansiyeline işaret etmektedir. Projeyi 

ortaya atanlar özellikle optik ve mikroelektronik teknolojilerinden faydalanılacağını 

öngörmektedirler. Türkiye’nin bu alanlarda önemli sayıda araştırmacısı olması ve projenin 

henüz başlangıç aşamasında olması dikkate değer bir fırsatı ortaya koymaktadır.

Soru: Sağlık alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (immünoloji ve aşı, biyomedikal 

cihazlar, biyomalzeme, ilaç) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde ön plana çıkan başka konular 

var mıdır?

Bu soru kapsamında aşağıdaki iki alan üzerinde durulmuştur:

 Temel bilimsel araştırmalar:  Temel bilimlerde uzmanlaşmış insanlar olmadan fark 

yaratacak ürünlerle ortaya çıkmanın zor olduğuna vurgu yapılarak temel bilimlerin 

önemi vurgulandı.

 Neuroscience: En az kurultayda ele alınan alanlar kadar önemli bir alan olduğu dile 

getirildi. ABD Başkanı’nın “Ulusa Sesleniş” konuşmasında bu konuya federal bütçeden 

kaynak ayıracağını açıklaması da konunun önemini göstermesi açısından katılımcılarla 

paylaşıldı. 

5.5 Biyomalzeme

Biyomalzeme grubunda moderatör Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Cenk Aktaş Sebahattin Cüreoğlu Utkan Demirci

Yaşar Murat Elçin Gültekin Göller Menemşe Gümüşderelioğlu 

Seyhan Tükel Kezban Ulubayram
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Biyomalzeme grubunda tartışmalar bu konuda hazırlanan Teknoloji Yol Haritası üzerinden 

ilerlemiş, hazırlanan sorular üzerinden tartışmalar şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve 

tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda sunulmuştur. 

Soru: Biyomalzeme Teknoloji Yol Haritası’ndaki hedefler, ürün/teknolojiler, kilometre taşları 

hakkında ekleme, çıkarma ve değiştirme önerileriniz/görüşleriniz nelerdir?

Genel değerlendirmelerde “biyomalzeme” konusunun ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek 

ve kapasite oluşturma aşamasında olduğumuz “yenilikçi bir teknoloji alanı” olduğu belirtildi. 

Bu nedenle, biyomalzeme konusunda yerli Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırılması açısından 

Teknoloji Yol Haritaları çalışması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. 

Konuya ilişkin Teknoloji Yol Haritası kapsamında yapılan paylaşımlar ise şu şekildedir: 

 Hedef 1 altında “gen terapi” çalışmalarının eklenip eklenmemesi hususu tartışıldı. 

Mikro/nano taşıyıcı sistemlerin gen terapi çalışmalarını halihazırda içerip içermediği 

konusu tartışıldı. Sonuç olarak gen susturması (gene silencing) çalışmalarına gelecekte 

de yer verilmesi gerektiği ifade edildi.

 Hedef 1 altında belirtilen farklı hastalık/kanser türlerine yönelik mikro/nano taşıyıcı 

sistemlerde teranostik özelliğin bulunmasının gerekli koşul olup olmadığı tartışıldı. 

Teranostik özelliğin her durumda olmazsa olmaz bir özellik olmadığı, fakat teranostik 

ifadesinin bağlayıcı nitelikte olduğu fikrine varıldı.

 Hedef 1 altında mikro/nano sistemlerde farklılığı yaratan unsurun yüzey modifikasyonu 

olduğu, bu nedenle Hedef 1 değerlendirilirken bir teknik özellik olarak yüzey 

modifikasyonuna yönelik metrikler içerilmesinin uygun olacağı konusu tartışıldı.  Nano 

taşıyıcıların güvenilirliği ile ilgili çalışmaların da bu kapsam altında değerlendirilmesinin 

yararlı olduğu görüşü ortaya çıktı. 

 Hedef 1 altında mikro/nano taşıyıcı türünün, uygulamada güvenilirliği kanıtlanmış 

malzemelerin içinde bulunduğu bir gruptan seçilmesinin ve ölçek büyütmeye uygun 

taşıyıcı sistemlere de vurgu yapılmasının yararlı olacağı belirtildi.
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 Hedef 1 altında teknik bir metrik olarak içerilmekte olan “model hayvan deneyleri ile 

etkinlikleri gösterilmiş” ifadesinin “etkinliği model hayvan deneyleri ile gösterilebilir” 

şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Çalışma öncesinde bu aşamanın 

gerçekleştirilmiş olması zorunluluğu bulunmadığı konusunda mutabık kalındı.

 Hedef 2 altında gelecekteki çalışmalarda teknolojik boşluklar arasında biyoreaktörler ve 

biyosinyaller konularının da değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

 Hedef 3 tanımı genel itibarıyla uygun bulundu. Ürün ve teknoloji metriklerinde 

içerilen “kontrollü ilaç salımlı implantların geliştirilmesi” olmazsa olmaz şart değil; 

kullanılabilecek tekniklerden biri olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı ifade 

edildi.

 Hedef 3 altında yer verilen “kendini onarabilen” akıllı implantların yanı sıra “işlevselliğe 

dönük sorunları tespit edebilen” akıllı implantlar konusunun giderek önem kazandığı; 

Hedef 3 altında bu konuya yer verilmesinin uygun olabileceği belirtildi.

 Hedef 3 altındaki teknolojik boşluklarda “titanyum ve alaşımları” dışında, bu amaca 

yönelik polimer esaslı malzeme çalışmalarının da gelecekte ele alınmasının önemli 

olduğu ifade edildi.

Soru: Biyomalzeme konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada ön plana çıkan 

uluslararası projeler, merkezler ve ülkeler hangileridir?

Genel değerlendirmeye göre mevcut biyomalzeme çalışmalarında karşımıza çıkan küresel 

eğilimler Biyomalzeme Teknoloji Yol Haritası’nda teknolojik boşluk olarak belirtilen konular ile 

örtüşmektedir. 

Aşağıda belirlenen 3 temel hedefe yönelik, dünyada ön plana çıkan konular listelenmiştir: 

Hedef 1: 

 Mikro/nano sistem çalışmalarında tümöre hedefli nano taşıyıcılar ile gen susturulması 

temelli muhtelif kanser tedavi yöntemleri son dönem biyomalzeme çalışmalarında öne 

çıkmaktadır.
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Hedef 2:

 Doku mühendisliği konusunda yeni nesil malzemeler ve fabrikasyon yöntemlerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ayrıca, kişiye özgü doku geliştirilmesi, dokunun 

yeniden modellenmesi, doku rejenerasyonu konusunda enjekte edilebilir malzemelerin 

geliştirilmesi ve biyo-yazıcı teknolojilerinin kullanımı konuları öne çıkmaktadır.

 Dünyada önde gelen ülkelerde hücre dışı matris işleme teknolojisi (hücre arındırma) 

konusundaki gelişmeler dikkat çekmektedir.

Hedef 3:

 Metal ve polimerlerin yanı sıra cam, seramik ve cam-seramik esaslı ortopedik 

biyomalzemelerin üretimini ve yüzey modifikasyonlarını konu edinen çalışmalara önem 

verildiği anlaşılmaktadır. Kemik grefti olarak çözünebilir nano-kompozitlerin üretimi, ilaç 

salımı ve kemik büyümesini geliştirmek için yeni kaplamalar, seramik esaslı ortopedik 

biyomalzemelerin ileri teknoloji yöntemlerle üretilmesi ve bunların karakterizasyonu 

hususları uluslararası projelerin başlıca konularını oluşturmaktadır. 

 Seramik esaslı ortopedik biyomalzemelerin ileri teknoloji yöntemlerle üretilmesi, Spark 

Plazma Sinterleme, 3D yazıcı, lazer sinterleme gibi yöntemlerle seramik parçaların 

üretim çalışmaları da revaçta olan konular arasındadır.

 İmplant konusunda titanyum vb. geleneksel malzemelerin yanı sıra polimer (ör. PEEK) 

ve nano-kompozit malzemelerin geliştirilmesi konusu da dikkat çeken başlıklar arasında 

yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen konularda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere AB üyeleri 

(başta Almanya, İsviçre ve İsveç olmak üzere), Çin ve Japonya öneçıkan ülkelerdir. Özellikle 

AB üyesi ülkelerde biyomalzeme çalışmaları KOBİ tarafından yürütülen faaliyetler ışığında 

şekillenmektedir.
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Soru: Diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri 

nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

[Bu soru biyomalzeme konusunda çevirimsel (translational) araştırma modeli hakkında ve/

veya teknoloji transferinin sağlanmasına yarayan başarı hikâyelerini ve destek mekanizmaları 

uygulamalarını kapsamaktadır.]

Çevirimsel araştırma modeline dünyadaki bazı laboratuvarların örnek olarak verilebileceği dile 

getirildi. Buna göre bu tür modellerde araştırmacılar biyomalzemelerin dizaynı konusunda ve 

sonrasında da cerrahlar ve medikal endüstrisiyle işbirliği içerisinde hastaya nakli ve geri dönüşü 

hakkında kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu modelin uygulanması, özellikle ülkemiz insanının 

anatomik yapısına uygun malzeme üretimi ve ülkemiz insanlarında yaygın olarak görülen 

hastalıkların iyileştirilmesi konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca klinikte hastaya uygulanacak şekil, 

boyut ve kalitede biyomalzeme üretiminin yapılabilmesi de ülkemizin bu konudaki yeteneğini 

artıracaktır.

Bu çerçevede incelenebilecek iyi uygulama örnekleri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler şunlardır:  

 Özellikle ortobiyolojikler konusunda İsveç ve İsviçre’deki bazı merkezlerin öne çıktığı, 

örneğin İsviçre’de Davos’ta faaliyet gösteren AO Foundation’ın bu konuda referans 

olarak incelenebileceği belirtildi.

 ABD’de FDA onaylı kanser ilaçları geliştiren MD Anderson Kanser Merkezi örneği dikkate 

sunuldu, FDA onaylı 70 kanser ilacının 24’ünün bu merkez tarafından geliştirildiğinin altı 

çizildi.

 Translational Research Institute for Metabolism and Diabetes merkezinin ABD’de faaliyet 

gösteren 2009 yılında Florida Hospital ve Sanford-Burnham Medical Research Institute 

ile ortak kurulan obezite, metabolizma, diyabet ve metabolik orijinli kardiyovasküler 

hastalıkların tedavisi amaçlı araştırmalar yapan örnek bir merkez olduğu dile getirildi. 

 The Center for Translational Injury Research (Houston’da Texas Üniversitesi’nde bulunan 

bir merkez) ve Center for Comparative Medicine and Translational Research Merkezi’nin 

(College of Veterinary Medicine Enstitüsü’nün North Carolina State University’e bağlı bir 

merkezi) yine referans olarak incelenebileceği değerlendirildi.
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 Fraunhofer Institute kapsamında faaliyet gösteren Institute of Biomedical Technology’nin 

biyomalzeme konusunu disiplinlerarası şekilde ele alan yapılanmalar içerdiği, bu 

bakımdan da incelemeye değer bir örnek teşkil ettiği söylendi. 

 Bir örnek proje olarak altı çizilen bir başka proje de 2004 – 2008 dönemini  kapsayan 

ve bütçesi 20 milyon Avro olan, 24 farklı ülkeden ortaklar ile yürütülen “CellProm” 

projesi oldu. Anılan proje kapsamında kök hücrelerin kimyasal ve fiziksel etkileşimler ile 

farklılaştırılması çalışmasının yürütüldüğü dile getirildi. 

Soru: Sağlık alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (immünoloji ve aşı, biyomedikal 

cihazlar, biyomalzeme, ilaç) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde öne çıkan başka konular var 

mıdır?

Bu alanda kurultayda ele alınan konular dışında şu hususlar da öne çıkmıştır:

 Sağlık ekonomisi, 

 Özellikle yeni nesil teşhis ve tedavi konularında belirleyici olabilen ‘Non-coding RNA’ ve 

‘gen regülasyonu’ gibi konuların içerildiği “Moleküler Biyoteknoloji” alt alanı,

 Kriyobiyolojiye yönelik çalışmalar. 

5.6 Sağlık Oturumu Genel Değerlendirme

Kurultayın ilk günü her alt alan kendi içerisinde önceden belirlenen sorular kapsamında 

değerlendirilmiş, ikinci günün sabahı sağlık oturumunun tüm katılımcıları bir araya gelmiştir. Sağlık 

alanı genel oturumunda birden fazla alanda çalışan araştırmacıların diğer konulardaki fikirleri de 

alınmış, sağlık konusundaki tüm araştırmacılar kendi alanları dışında yapılan tartışmaları da takip 

etme fırsatı bulmuştur.

İkinci gün yapılan konuşmalar kapsamında öne çıkan konulardan biri Türkiye’nin sağlık alanındaki 

görünürlüğünü artırmak olmuştur. Buna göre küresel firmaların Ar-Ge merkezlerinin ülkemize 
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çekilmesi konusu tekrar gündeme gelmiş, bu konuda ‘offset uygulamaların’3 kullanılmasının 

faydalı olacağı dile getirilmiştir. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarına 

vurgu yapılmıştır. Ayrıca ülkemizde başlamış/başlaması düşünülen kapsamlı projelere dikkat 

çekilmiştir. Bunlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen Bio-İstanbul 

projesi (çocuk araştırma hastanesi etrafında toplanmış Ar-Ge ve yaşam merkezi) ve 9 Eylül 

Üniversitesi bünyesinde devam eden çalışmalar [İnno-biz projesi; transgenik hayvan üretimi 

ile ilgili çalışmalar; kurulması planlanan Uluslararası Genom Enstitüsü (çevirimsel araştırmaya – 

hücre teknolojileri ve rekombinant tekn. vb. – yönelik çalışmalar yürütülecektir.), TUCRIN (Dokuz 

Eylül Üniversitesi koordinasyonu ile kurulmuş olan Türkiye Ulusal Klinik Araştırma Altyapıları Ağı] 

dikkat çeken örnekler olarak öne çıkmıştır.  

İkinci gün tartışmalarında ilk gün belirtilen konulara ek olarak;

 ilaç alanında ‘hedefli salınım’,

 tıbbi tanı kitleri,

 ‘pure drug discovery’ (özellikle bu kapsamda büyük çaplı projelerin desteklenmesi),

 tıbbi fizik,

 nadir hastalıklar,

 hücresel tedavi (bu alanda Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nde çevirimsel 

araştırma altyapısına yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekilmiştir.),

konularına da önem verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. 

3 TÜSİAD tarafından hazırlanan ‘Türk Savunma Sanayinde Offset Uygulamaları’ başlıklı yayında (Aralık 
1999, Yayın No. TÜSİAD-T/99-12/276-1) offset uygulamalar şu şekilde tanımlanmaktadır: “Offset ke-
lime olarak denge veya referans durumundan kayma ve bir referansa göre kaydırma, ayarsızlığı telafi 
etme anlamı taşımaktadır. Bu terim ticari ilişkiler alanına taşındığında ise karşılıklı telafi edici ticaret 
olarak sınıflandırılabilecek ve bazen alıcı-satıcı dışında üçüncü tarafları da içine alabilecek çeşitli ve 
karmaşık ticari, ekonomik işlemleri tanımlar. Offset işlemlerinin ortak karakteri, nihai hedef olarak ger-
çekleşen ticarete konu olan metanın el değiştirmesi esnasında alıcı tarafından sarfedilen paranın, farklı 
şekillerde de olsa, kısmen alıcının ekonomisine geri yansımasının teminidir.”



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

61

Bu oturumda ayrıca klinik araştırmalara önem verilmesi; Türkiye için kritik görülen alanlarda 

(örn. klinik araştırmalar, aşı vb.) insan gücü yetiştirilmesi ve altyapı desteği (örn. klinik test 

altyapı desteği; patent, araştırmacı ve araştırma ürünlerinin serbest dolaşımı gibi konularda 

yapılabilecek yasal düzenlemeler); GNP-GLP koşullarında üretim altyapısı eksikliği, hayvan 

modellerinin olmaması, ilaç, aşı ve biyomalzemeler konusunda akredite olmuş kurum/kuruluş 

eksikliği; temel bilimler konusunda bir sonraki kurultayda bir başlık olması, konularına da vurgu 

yapılmıştır. 

Yapılan tartışmalar sonunda tüm grupların somut önerileri birleştirilmiştir. Buna göre, sağlık 

alanında ortaya çıkan tespitler/öneriler şunlardır:

 Kurultayda Türkiye’nin öncelikli alanlarından biri olarak belirlenen sağlık; ilaç, immunoloji 

ve aşı, biyomedikal ekipmanlar ve biyomalzemeler alt alanları özelinde hazırlanan 

Teknoloji Yol Haritaları değerlendirildi. Her alt alan özelinde TYH kapsamında yer alan 

ancak geliştirilmesi gereken veya TYH kapsamında yer almayan fakat önemli görülen 

alanlar/konular/teknolojiler belirlendi.4

 Yol haritası kapsamında geliştirilen yeni teknolojilerin ve ürünlerin/bulguların hangi 

akreditasyon süreçlerinden geçerek kabul edileceği ve nasıl uygulamaya konulacağı 

konularının çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı. Test edilme, akreditasyon, sertifikasyon, 

kalibrasyon vb. ara istasyon aşamalarının da çağrılar aracılığıyla desteklenmesi gerektiği 

belirtildi. 

 Buna ilaveten, sağlık sektöründe yeni ürün tasarımı, geliştirme ve üretiminin ABD ve 

gelişmiş Avrupa ülkelerinin sahip olduğu gibi yüksek teknolojiye ya da Çin, Brezilya ve 

Hindistan gibi iç pazar büyüklüğüne bağlı olduğu belirtildi. Dolayısıyla, Türkiye’nin bu 

alandaki rekabet şartlarını ülkemiz firma ve araştırmacıları lehine değitirecek önlemleri 

alması, yerli ürün ve teknolojilerin özendirilmesi ve buna yönelik tedbirler geliştirmesi,  

sadece Ar-Ge değil, uygulama ve kullanım projelerinin de teşvik edilmesinin gerektiği 

ifade edildi.

4 Yapılan önerilerin detayları; ilaç için sayfa 34-35, immunoloji ve aşı için sayfa 39, biyomedikal ekipmanlar 
için sayfa 44-49, biyomalzeme için sayfa 55-56’da bulunabilir.
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 Biyomedikal alanında Türkiye’nin kısa ve orta vadeli stratejilerinden birinin dünyada 

varolan teknolojik ürünlerin sil baştan geliştirilmesi değil, ‘mevcut ürünün yeni teknolojiyle, 

yeni nesil ürün haline dönüştürülmesi’ olması gerektiği belirtildi. TYH kapsamında ele 

alınan bazı ürünlerin ülkemize katkı sağlayıp sağlamayacağının değerlendirilmesi ve 

katkı sağlayacak boyutuna odaklanılması gerektiği ve katkı yapabileceğimiz teknolojik 

boyutun iyi değerlendirilmesinin mühim olduğu belirtildi (örn. hasta başı monitörlerinin 

üretiminden ziyade içlerinde yer alan donanımın üretimine odaklanılması, görüntüleme 

cihazlarına biyotasarım çalışmaları aracılığıyla yeni özellikler kazandırılması, gibi).

 İlaç konusunda TYH’de adı geçen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığının 

belirlenmesi ve bunlara ilişkin Türk hasta profilinin düşünülerek bunlar arasında 

önceliklendirme yapılmasının faydalı olacağı vurgulandı. Bununla birlikte benzer ilaçlar 

ve yenilikçi ilaçların aynı anda desteklenmesinin faydalı olacağı değerlendirildi.

 Biyomalzeme konusunun ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek ve kapasite oluşturma 

aşamasında olduğumuz “yenilikçi bir teknoloji alanı” olduğu vurgulandı.

 Sağlık konusunda ele alınan dört alt alanda dünyadaki yeni teknolojik eğilimler, ülkeler 

ve merkezler belirlendi.5 ABD, Avrupa (özellikle Almanya, Fransa, İsviçre), Çin, Japonya, 

Tayland, Kore, Hindistan, Singapur dikkat çekici örnekler olarak göze çarptı. Özellikle Çin 

ve Tayland’ın küresel ilaç şirketlerinin Ar-Ge merkezlerini ülkelerine çekmeye yönelik 

politikalarının Türkiye’ye örnek olabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra Singapur’un da MIT, 

Duke, Şikago Üniversiteleri gibi alanında öncü kuruluşlarla ortak araştırma merkezleri 

kurmasının ve biyomedikal alanında liderlik için uyguladığı politikaların (teşvikler, fon 

mekanizmaları, öncelikli alanlarda araştırma merkezlerinin fonlanması vb.) Türkiye için 

örnek olabileceği değerlendirildi. 

5 Belirlenen eğilim, ülke ve merkezlerin detayları; ilaç için sayfa 36-37, immunoloji ve aşı için sayfa 40-
41, biyomedikal ekipmanlar için sayfa 52-54, biyomalzeme için sayfa 56-57’de bulunabilir.
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 Her alt alanda dünyadan iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.6 Dünyada sağlık 

alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini artık gelişmekte olan 

ülkelere kaydırdıkları, özellikle gelişmekte olan ülkelerin yüksek büyüme oranlarından 

faydalanmak istedikleri, ülkemizin de bu akımdan faydalanmasının stratejik önem 

taşıdığı vurgulandı. Türkiye’nin geniş bir pazar olan Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da 

var olan politik kimliğinin de Türkiye için bir avantaj olarak görülmesi gerektiğinin altı 

çizildi. Büyük sağlık firmalarının Ar-Ge faaliyetlerinin ve genel dağıtımının Türkiye’de 

yürütmesini talep ve teşvik etmek gerektiği üzerinde duruldu. Belirli bölgeleri sağlık 

alanında merkez haline getirmek (ABD’de Boston örneği), ülkeyi sağlık alanında öncü 

bir merkez yapma konusunda politikalar geliştirmek (Singapur’da A*STAR’ın uyguladığı 

politikalar) ve çevirimsel araştırma modelini klinik çalışmalardan üretime kadar geniş 

bir altyapı içerisinde ele alan merkezler oluşturmak (Güney Kore örneği) konularında 

Türkiye’ye örnek olabilecek uygulamalar değerlendirildi. 

 Araştırmacı doktor uygulamaları ile Harvard Üniversitesi’nin Türkiye için bir örnek 

olabileceği ifade edildi. Üniversite’deki ‘Wyss Enstitüsü’nün (Wyss Institute for 

Biologically Inspired Engineering) bu konuda dikkate değer bir örnek sunduğu, 

bünyesinde hem çeşitli disiplinlerden bilimsel araştırmacıları hem ürün geliştirmeye 

odaklanmış mühendisleri hem de tıp doktorlarını barındırdığı ve yeni fikirleri hızlı bir 

şekilde uygulamaya dönüştürmeye odaklı bir işletme prensibiyle çalıştığı belirtildi. 

 Türkiye’de öncelikli sağlık alanlarında sonuç odaklı ve yüksek bütçeli projelerin yanı 

sıra yüksek riskli ve yüksek bütçeli projelere de destek aktarılmasının önemli olduğu 

belirtildi. 

 Türkiye’de klinik araştırma yapan yerli şirket sayısı yetersiz olduğundan, bu tür yerli şirketlere 

destekler (Ar-Ge fonları gibi doğrudan ve vergi teşvikleri gibi dolaylı) sağlanmasının 

faydalı olacağı, ayrıca özel girişim sermayesi (venture capital) sistemi içinde verilecek 

desteklerde sağlık alanında öncelikli alanlarda çalışan firmaları ayrı bir başlık olarak ele alıp 

bu firmalara özel destekler geliştirmenin önemli olduğu ifade edildi. 

6 Belirlenen iyi uygulama örneklerinin detayları; ilaç için sayfa 37, immunoloji ve aşı için sayfa 41-42, 
biyomedikal ekipmanlar için sayfa 59-52, biyomalzeme için sayfa 58-59’te bulunabilir.
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 Çevirimsel araştırmanın küresel boyutta başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere 

birçok ülke tarafından önem verilen bir konu olduğu, özel sektör tarafından öncelikli 

olarak ele alındığı ve Türkiye’nin de temel çalışmaların ürüne dönüşme sürecini kapsayan 

bu tür araştırmalara özel önem atfetmesi gerektiği ifade edildi. ABD’de sanayi, yatırımcı, 

girişimci, hukukçu ve ekonomik kalkınma ajansları ile yakın çalışan 16 üniversitenin 

bir araya gelerek oluşturduğu Coulter Translational Research Partnership ve Stanford 

Üniversitesi’nin Biyotasarım Merkezi’nin bu konuda örnek olabileceği vurgulandı. 

 Oturumlarda, genel olarak Türkiye’de sağlık alanında, akredite laboratuvar, araştırmacı 

doktor, Ar-Ge yapan sağlık firması, mevzuat altyapısındaki eksiklikler gibi nedenlerden 

kaynaklanan kapasite eksikliği üzerinde duruldu. Bu nedenle, yurt dışında akredite 

olmuş laboratuvarlardan hizmet alımının verilen desteklere dahil edilmesi, Türkiye’deki 

paydaşların yurt dışındaki üniversite ve sanayi ortaklarıyla işbirliği kurmalarının 

desteklenmesi, sağlıkta paydaş kurumların inisiyatif alarak mevzuat altyapısının 

güçlendirilmesi  önerildi. 
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6.1 Genel Giriş

Enerji, hem bir ülkenin rekabet edebilme düzeyi hem de toplumun 

genel refahı ile doğrudan ilgili olduğundan, enerji alanında 

güvenli, çevre dostu, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler her 

ülke için birincil önem arzetmektedir. Türkiye için enerji konusu 

öncelikli alanlar içerisinde yer almaktadır. Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu’nun 15 Aralık 2010 tarihli 22. Toplantısı’nda kabul 

edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011 – 2016 

kapsamında, ivme kazanmamız gereken alanlardan biri 

olarak belirlenmiştir. 

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011 – 2016 

kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, Türkiye’nin önünü 

açacak büyük projelere odaklanabilmesi için TÜBİTAK tarafından 

çağrılara dayalı destek sistemi geliştirilmiştir. Bu çağrılı sistemin 

üç destek mekanizması olup, hedef kitlesi özel sektör ağırlıklı 

olan çağrılar için yeni TÜBİTAK 1511 ve üniversite ağırlıklı olan 

çağrılar için yeni TÜBİTAK 1003 programları açılmış; kamu 

kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çağrılar için ise TÜBİTAK 1007 

ENERJİ
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programı revize edilmiştir. Bu sistem kapsamında 2012 yılında hibrit (melez) ve elektrikli araçlar, 

güneş  enerjisi, enerji  depolanması, FATİH Projesi, bor teknolojileri, tıbbi cihazlar, ray üretimi, 

erozyon, çölleşme ve elektrikli araç teknolojileri gibi çeşitli konularda toplu olarak 32 çağrı 

açılmıştır. 

Başlatılan bu çağrılı sistemin daha uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesine yönelik adımlar 

bazında işlemesinin sağlanması için, 2013 yılında öncelikli alanlarda Teknoloji Yol Haritaları 

hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup, enerji alanında ilk yol haritası “enerji verimliliği” 

alanında hazırlanmıştır. Söz konusu yol haritasından beklenen; ülke kapasitesi açısından en 

yapılabilir, teknolojik eğilim bakışıyla en güncel, kalkınma için etki potansiyeli en yüksek hedefler 

için kilometre taşlarını belirlemek olmuştur. Kurultayda enerji alt alanları olarak seçilen diğer 

alanlar; yenilenebilir enerji, temiz kömür teknolojileri ve enerji depolama olmuştur. Bu alanlar 

hem yüksek Ar-Ge potansiyeline sahip hem de desteklenmesi durumunda Türkiye için faydalı 

olacak teknolojiler olarak göze çarpmaktadır.  

1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla TÜBİTAK 1003 ve 1511 programları kapsamında Enerji Verimliliği 

Teknoloji Yol Haritası bazında 12 çağrı açılmıştır. Bu çağrıların yanı sıra TÜBİTAK’ın üç güdümlü 

destek mekanizması kapsamında enerji ile ilgili 24 aktif çağrısı bulunmaktadır.  
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Konu/Alt Konu Çağrı Başlığı

En
er

ji 
Ve

ri
m

lil
iğ

i

Yalıtım 
Teknolojileri

Yeni nesil yüksek ısıl dirence sahip yalıtım ve yapı malzemeleri ile yalıtım 
teknolojileri

Enerji verimliliği yüksek cam malzemeleri ve teknolojileri

Vakum izolasyon panelleri

Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri

Dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı cam sistemlerinin ve 
bileşenlerinin geliştirilmesi

Sensörler

Sensör ve sensör teknolojileri

İzleme sistemi donanım ve yazılımları

Aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO
2
, CO, varlık, görüntüleme, akış hızı (debi), 

basınç vb. algılayıcılar (sensör, transdüser, transmiter)

Elektrik 
motorları

Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan  1 kV altı elektrik motorları için 
değişken hızlı, akıllı, yüksek verimli sürücüler

IE3 standartlarına uygun, yüksek verimli AC motor üretimi için tasarım 
yazılımlar

Aydınlatma

İç mekanlarda genel aydınlatma için uluslararası standartlara uygun, azami 
ölçüde yerli teknolojiye sahip, retrofit LED lamba

M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun, azami 
ölçüde yerli teknolojiye sahip, LED’li armatür

LED ve OLED üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Kömür Teknolojileri

Kömür iyileştirme hazırlama teknolojileri

Kömür yakma teknolojileri

Kömür gazlaştırma teknolojileri

Hidrojen ve  
Yakıt Pilleri

Hidrojen üretim, dağıtım ve depolama teknolojileri

Yakıt pili geliştirme teknolojileri

Güneş Enerjisi

Fotovoltaik teknolojilerin geliştirilmesi

Yoğunlaştırılmış ısıl sistem teknolojilerinin geliştirilmesi

Güneş enerjisi uygulamalarına yönelik yenilikçi ısıl sistem teknolojilerinin 
geliştirilmesi

Elektrik enerjisi üretimi amaçlı yerli güneş enerjisi santral teknolojilerinin 
geliştirilmesi

Diğer
Gaz türbini kanatlarının yerli imalatı

Yüksek gerilim yüksek güç çevirgeçlerinin geliştirilmesi
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6.2 Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji grubunda moderatörler Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçitfçi ve Prof. Dr. Murat 

Aydın olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Ersen Akdeniz Murat Aydın Can Bayram

Şeyda Ertekin Alper Ertürk Burhan Gültekin

Kenan Gündoğdu Mustafa Işık Yahya Kemal Kıran

Ahmet Lokurlu Mahmut D. Mat Mihrimah Özkan

Niyazi Serdar Sarıçiftçi Ahmet Duran Şahin Feridun Tanır

F. Handan Tezel Murat Tutkun Bahri Uzunoğlu

Yenilenebilir Enerji grubunda tartışmalar, hazırlanan görüş formlarında yer alan sorular 

üzerinden şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda 

sunulmaktadır. 

Soru: Enerji alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (yenilenebilir enerji kaynakları, temiz 

kömür teknolojileri, enerji verimliliği, enerji depolama) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde 

öneçıkan başka konular var mıdır?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları oturumunundaki tartışmaların ilk bölümünde, enerji alanında 

kurultayda ele alınan alt konulardan farklı olarak küresel bazda öne çıkan eğilimler üzerine 

yoğunlaşıldı. Bu kapsamda, üzerinde durulan ilk konu akıllı şebekeler ve alt alanları oldu. Akıllı 

şebekeler altında yüksek voltajlı güç çevirgenleri ve enerji iletimi konuları öne çıktı. Bunun yanı 

sıra, akıllı şehirler konusunun dünyada öne çıkan eğilimler altında değerlendirilmesinin uygun 

olacağı belirtildi. 

Kaya gazı ve kum gazı konularının önemli olduğuna değinildi, doğal kaynak araştırmalarının yani 

keşfedilmemiş doğal kaynakların araştırılmasının da Türkiye için fırsat olabileceği dile getirildi. 

Ayrıca, güneş yakıtları ve CO
2
 yakalama ve kullanma konularının da dünyada çalışılan bir konu 

olmasına rağmen, Türkiye’de az çalışılan konular olduğu vurgulandı. 
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Rüzgar enerjisinin Türkiye’de son yıllarda uygulanmaya başlanmış bir teknoloji olduğu fakat 

Danimarka gibi ülkelerde uzun yıllardır uygulandığı, bu sebeple söz konusu ülkelerde rüzgar 

enerjisi santrallerinde çıkan sorunlar sebebiyle bakım ve işletim teknolojileri ve modellenmesi 

üzerine araştırmaların öne çıktığı dile getirildi. Türkiye’de de ilerleyen dönemde rüzgar enerji 

santrallerinin eskimesiyle benzer problemlerin ortaya çıkması ihtimalinden hareketle, şimdiden 

ilgili araştırmaların başlatılması önerildi. Ayrıca, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyelini göz 

önünde bulundurarak, şebekeye bağlı veya şebekeden bağımsız küçük boyutlu rüzgar türbinleri 

üzerine araştırmaların da Türkiye için önemi üzerinde duruldu. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji üretiminde yer tutması planlanan nükleer enerji üzerine 

araştırmaların da, kurultayda ele alınmayan ama çalışılması gereken konulardan olduğuna dikkat 

çekildi. 

Son olarak, ABD’de yürütülen elektromekanik (kablosuz) sistemler üzerine araştırmaların 

Türkiye’de çalışılmasının yararlı olabileceği ifade edildi. 

Soru: Yenilebilir enerji kaynakları konusunda ülkemizde öncelikle ele alınması gereken 

akademik Ar-Ge konuları ve sanayi Ar-Ge konuları nelerdir?

Akademik Ar-Ge konuları kapsamında yapılan tartışmalarda, yenilenebilir enerji alanında 

malzeme bilimi araştırmalarının çok önemli olduğu vurgulandı. Malzeme konusunun malzeme 

sentezi, malzeme karakterizasyonu ve malzeme uygulaması olarak üçe ayrılması gerektiğine 

karar verildi.  

Akademik tartışmalarda ayrıca, rüzgar pervane optimizasyonu; Türkiye’nin güneş enerjisi 

potansiyelinin yüksekliğinden hareketle yoğunlaştırılmış fotovoltaik uygulamaları (bu alanda 

cihaz araştırmaları ve termo elektrik konuları da dahil); yoğunlaştırılmış güneş enerjisi; çoklu-

fizik simülasyonları; piezo elektrik; üç tarafımızın denizlerle çevrili bir ülke olması sebebiyle dalga 

ve akım enerjisi konuları; ülkemizde az çalışıldığından hareketle kaynak değerlendirme ve enerji 

projeksiyonları konularının da akademik düzeyde çalışılmasının yararlı olabileceği belirtildi.  
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Sanayi araştırmaları üzerine tartışmalar kısmında ise, modelleme konusu öne çıkan alanlardan 

biri oldu. Güç sistemleri modelleme, mekatronik sistem modelleme ve finans/piyasa modelleme 

konularının çalışılabilecek önemli araştırma alanları olduğu ifade edildi. 

Türkiye’de çalışılmayan bir konu olan açık deniz rüzgar uygulamalarının da sanayi boyutunda 

çalışılmasının faydalı olabileceğine vurgu yapıldı, rüzgar hızının tahmini ve rüzgara ek olarak 

dalga tahminlerinin önemli araştırma konuları olduğuna değinildi. 

Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının Türkiye gibi bir tarım ülkesi için çok önemli 

olduğu dile getirildi ve sanayi boyutunda CO
2
 yakalama ve kullanma üzerine araştırmaların 

ele alınmasının Türkiye için faydalı olabileceği ifade edildi. Bunlara ek olarak, büyük ölçekte 

yenilenebilir enerji malzemesi üretimi ile jeotermal ve ısı pompası konularında da sanayi Ar-Ge 

çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekildi. 

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyadaki eğilimler üzerine yapılan tartışmalarda 

enerji projeksiyonlarının öne çıkan konulardan biri olduğu dile getirildi. Ayrıca, yurt dışında enerji 

sektörlerinde gelişme sağlanabilmesi için sanayi üretimi yapan şirketlerin kurulduğu söylendi. 

CO
2
 salınımlarının vergilendirilmesinin de yine dünyada öne çıkan bir eğilim olduğu ve CO

2
 

yakalama ve kullanma teknolojilerinin gelişmesi için önemli bir yol olduğu vurgulandı.  

Dünyada enerji alanında sektörel bazda uzmanlaşma ile büyük gelişmeler kaydedildiğinden 

bahsedildi, örneğin Danimarka’da rüzgar sektöründe uzmanlaşılarak bu alanda ilerlendiği 

belirtildi. Ayrıca pasif (sıfır enerji tüketen) ev konseptinin Avrupa’da çok yaygın olduğuna 

değinildi. Buna ek olarak akıllı şehirler, akıllı fabrikalar gibi uygulamaların da dünyadaki eğilimler 

içerisinde yer aldığından bahsedildi. Yurt dışında yenilenebilir enerji kaynakları uygulamalarının 

geliştirilebilmesi için devletin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek elektriği satın alma 

garantisi sağladığına dikkat çekildi. 

Tartışmalarda son olarak, uzun süreli depolama teknolojilerinin farklı ülkelerdeki uygulamalarından 

bahsedildi. Bu tip uygulamalarda kışın soğuk havanın depolanarak yazın kullanılması ve yazın 

sıcak havanın depolanarak kışın kullanılmasının söz konusu olduğu söylendi. Ayrıca, dünyada 

yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesini isteyen ülkelerin teşvik mekanizmaları geliştirdiği 

ve bu alanlarda sanayinin gelişmesine odaklanıldığı ifade edildi. 
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Soru: Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada öne 

çıkan uluslararası projeler, merkezler ve ülkeler hangileridir?

Bölümün başlangıcında yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyada öne çıkan merkezler 

görüşüldü. Bu kapsamda, enerji modelleme konusunda ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji 

Laboratuvarı (Kolarado) ve İsveç’te Vattenfall’a ait Lillgrund Rüzgar Çiftliği; güneş enerjisi 

alanında Almanya’daki Fraunhofer Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün öne çıkan önemli merkezler 

oldukları ifade edildi. Ayrıca, Almanya’da DLR; ABD’de Sandia Ulusal Laboratuvarları,  Lawrence 

Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı; fotovoltaik ve LED 

alanlarında başarılı çalışmalarıyla Boeing – Spectrolab, IBM Research, Kaliforniya Üniversitesi ve 

University College London; ABD’de enerji alanında “Energy Frontiers Research Centers”, “Energy 

Innovation Hubs” ve “Materials Research Science and Engineering Centers”; rüzgar enerjisi 

alanında Danimarka’daki DTU Risoe Laboratuvarı ve İspanyada’ki CENER (National Renewable 

Energy Center) kuruluşlarının da önemli merkezler olarak göze çarptıkları dile getirildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyada öne çıkan projelere örnek olarak ise AB 

ve Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı DESERTEC projesi; Norveç’te uygulanan Sleipner CO
2
 depolama 

projesi; Avrupa’da hayata geçirilmiş olan “Power to Gas” projeleri verildi. ‘Power to Gas’ 

projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, güneş gibi) üretilen fazla enerjinin doğal 

gaza dönüştürülerek depolandığı anlatıldı. Ayrıca Japonya’da CO
2
’den sentetik metanol üretimi 

projesinin de Türkiye için önemli bir örnek olabileceğine dikkat çekildi. Bunlara ek olarak, AB’deki 

“Atlantic Wind Connection” projesi, Statoil’nin Norveç’te uyguladığı “Floating Turbine Projects” 

ve Abu Dhabi’deki ‘Masdar City’ projelerinin iyi uygulama örnekleri olduklarına vurgu yapıldı. 

ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı web sitesinde yer alan dalga projelerinin de bu 

alanda incelenebileceği belirtildi. 

Soru: Yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) 

verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

Türkiye’nin tarım ve turizm sektörlerinin gelişmişliğini göz önünde bulundurarak güneş enerjisinin 

tarımda (sulamada su pompaları ile) kullanılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının turizm 
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sektöründe özellikle soğutma için kullanılmasının ülkemiz için faydalı olabileceği ifade edildi. Bu 

uygulamalara ek olarak, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli düşünüldüğünde binalara entegre 

fotovoltaik uygulamalarının ülkemiz için önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, kamu binalarında 

yenilenebilir enerji uygulamalarının, yenilenebilir hidrojen eldesi ile biyogaz sistemlerinden 

saf metan üretilmesi, atık ısıdan termo dönüştürücülerle elektrik üretimi ve CO
2
 yakalama ve 

kullanma teknolojilerinin Türkiye için önemli örnekler olabileceğinden bahsedildi. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak uygulandığı ve geliştiği ülkelerde devlet destekli 

yenilenebilir enerji teknoloji uygulama fonlarının bulunduğuna değinilerek, söz konusu fonların 

Türkiye’de de uygulamaya geçirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi. 

Hidroelektrik santrallerinin elektrik depolama için kullanılması projesinin yurt dışında uygulandığı 

ve uygulamanın Türkiye için de iyi bir örnek olabileceği söylendi. Ar-Ge yapan şirketlere vergi 

indirimi yapılmasının da yine Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesinde faydalı 

olabileceği belirtildi. 

Kaliforniya’da e-mobility ve yenilenebilir enerji entegrasyonu uygulamalarının yaygın olduğu ifade 

edilerek, enerji amaçlı meteorolojik ölçüm (meteoroloji teknolojileri) aletlerinin geliştirilmesi 

konusundaki çalışmaların bu çerçevede değerlendirilebileceği söylendi. 

Türkiye için faydalı olabilecek bir başka örnek olarak da yurt dışında yaygın olarak uygulanan, 

binalarda küçük çaplı rüzgar türbinleri gösterildi. Ayrıca, Avrupa’daki “wind stat” uygulamasından 

bahsedildi. Buna göre uygulama kapsamında sanayi kuruluşlarının rüzgar verileri bir havuza 

eklenmekte ve daha sonra araştırma projeleri için bu veriler kullanılmaktadır. Türkiye’de de 

rüzgar araştırmaları yapılırken benzer şekilde oluşturulacak bir havuzun oldukça yararlı olabileceği 

söylendi. 

İran’dan verilen bir örnekte, ülkede çevre sıcaklığının yükselmesi ile santral verimliliğinin 

düştüğü zamanlarda santral enerji çıkışının güneş enerji santralleri ile desteklendiği ve benzer 

bir projenin Türkiye için de uygun olabileceği belirtildi. Ayrıca, binalarda otomasyon sistemlerinin 

kullanılması, ısının depolanması ve ısı pompası ile depolanan ısının kullanılması gibi projelerin 

de yurt dışında uygulamalarının bulunduğu ve ülkemiz için de iyi örnekler olduğu ifade edildi.  
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Bunlara ek olarak, yurt dışındaki uçaklar için biyoyakıt üretimi projeleri, ABD’dekine benzer yeşil 

alışveriş merkezleri; Kaliforniya Üniversitesi’ndeki “Tech Transfer Seed Funding” isimli fonlama 

uygulaması; “MIT Energy Initiative” Programı1; sensörler gibi enerji otonom düşük güç elektronik 

aygıtlarının geliştirilmesi konularının da Türkiye için örnek olabileceği belirtildi. 

6.3 Temiz Kömür Teknolojileri

Temiz Kömür Teknolojileri grubunda moderatör Prof. Dr. Yunus Çengel, moderatör yardımcısı Prof. 

Dr. İskender Gökalp olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Harun Bilirgen Yunus Çengel İskender Gökalp

Celal Ferdi Gökçay Adnan Midilli Turgut M. Gür

Ali Sınağ Namık Ünlü

Temiz Kömür Teknolojileri grubunda tartışmalar hazırlanan görüş formlarında yer alan sorular 

üzerinden şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda 

sunulmuştur.  

Soru: Enerji alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (yenilenebilir enerji kaynakları, temiz 

kömür teknolojileri, enerji verimliliği, enerji depolama) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde 

öne çıkan başka konular var mıdır?

Bu bölümde günümüzde bütünleşik bir yaklaşımla incelenen enerji teknolojilerinden dünyada öne 

çıkan fakat Türkiye’de yeterli seviyede çalışılmayan alt teknolojilerin tespit edilmesi hedeflendi. 

Öne çıkan en önemli konular, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını, bölgesel iklim koşullarını  

ve enerji portföyünü göz önünde bulundurarak kentsel alanlarda enerji arz ve talep dengesini 

1 Program kapsamında sanayi kuruluşlarının fon sağladığı bir havuz oluşturulmakta ve söz konusu 
havuzda toplanan fonlarla enerji projeleri desteklenmektedir.
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sağlamayı hedefleyen Akıllı Şehirler (Smart Cities) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

enerji tedarikçileri ve tüketicilerin davranışları gibi bilgileri toplayıp kullanan Akıllı Elektrik 

Şebekeleri (Smart Grids) oldu. 

Avrupa ve ABD’de enerji sistemlerinin sosyo-ekonomik bütünsel analizi konusunun öne çıktığı 

vurgulandı. Enerji konusunda yapılan araştırmaların sadece teknolojik gelişmelere bağlı olmadığı, 

enerji yönetimi, planlama, kabul edilme, uygulama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi sosyo-

ekonomik konuları da kapsaması gerektiği değerlendirildi.

AB’nin de yakından takip ettiği ABD’deki kaya gazı (shale gas) devrimi tüm katılımcılar tarafından 

dile getirildi.  Buna göre, ABD’de gün geçtikçe önem kazanan bir doğal gaz kaynağı olan 

kaya gazı, 2000’de ABD’nin doğal gaz ihtiyacının sadece %1’ini sağlarken, 2010’da %20’sini 

sağlamaya başladı. Türkiye’deki kaya gazı rezervlerinin oldukça yüksek olduğu tahmin edilmekte 

olup, katılımcılar bu nedenle Türkiye’deki kaya gazı kaynaklarının belirlenmesi ve çıkarılma 

teknolojilerinin geliştirilmesinin önemini özellikle belirtti. 

Bazı kaynaklara göre temiz kömür teknolojilerinin alt kırılımı olarak düşünülen CO
2
 tutulması ve 

depolanması konusu da önem atfedilen bir başka konu oldu. Son yıllarda fosil yakıt ile çalışan 

enerji santrallerinde tutulan CO
2
’nin yer altındaki jeolojik yapılarda depolanmasının yanı sıra 

kimyasallara, yakıta ve diğer maddelere geri dönüştürülerek kullanılması konusunun da öne 

çıkmakta olduğu dile getirildi.  

ABD’de ve AB’de yoğunlukla çalışılan konulardan birinin hidrojen ve yakıt pili teknolojileri olduğu 

belirtildi. Bunun yanı sıra, son yıllarda Türkiye’nin planladığı yatırımlara paralel olarak nükleer 

enerji teknolojilerinin de ele alınması gereken bir başka konu olarak dikkat çektiği ifade edildi. 

Bu konulara ek olarak, yaygın elektrik üretimi, kojenerasyon ve trijenerasyon, atık enerjinin 

değerlendirilmesi ve makro/mikro algler konularının dünyada ön plana çıkan konular arasında 

olduğu belirtildi.
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Soru: Temiz kömür teknolojileri konusunda ülkemizde öncelikle ele alınması gereken 

akademik Ar-Ge konuları ve sanayi Ar-Ge konuları nelerdir?

Temiz kömür teknolojileri konusunda halihazırda bir teknoloji yol haritası bulunmadığından, 

buradaki tartışma daha uzun tutularak ileride yapılacak çalışmalara girdi sağlandı. Ayrıca, soru 

çerçevesinde yapılan tartışmalar kurultay kapsamında incelenen insan kaynağı/eğitim ve 

teknoloji transferi alanlarını da kapsayacak şekilde düzenlendi. 

Bu kapsamda katılımcılar tarafından yapılan genel öneriler şunlardır:

 Araştırma projelerinin fonlanmasında ‘akademik’ ve ‘sanayi’ ayrımı uygulamasından 

vazgeçilmesi, belirlenen tüm Ar-Ge başlıklarına akademi ve sanayinin birlikte veya ayrı 

ayrı başvurabilmesinin sağlanması,

 Fonlama sürekliliği sağlanmış, sektörü temsil eden ve yönetiminde paydaşların yer aldığı, 

bünyesinde daimi ve geçici uzman havuzu barındıran Ar-Ge ve Know-how’a odaklık 

edecek bir  “Ulusal Temiz Kömür Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi” kurulması,

 Proje çağrılarının dar kapsamlı konu başlıkları ile birlikte öngörülmeyen konuları da 

kapsayacak şekilde esnek olarak düzenlenmesi ve çağrılarda ‘Genel tema ile ilgili diğer 

konular’ başlığının da yer alması,

 Belli olgunluğa gelmiş temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılması için pilot ve 

demonstrasyon tesislerinin kurulması ve işletme sürekliliğinin sağlanması konusunda 

destek mekanizmalarının oluşturulması.

Genel önerileri takiben teknoloji transferi ve insan kaynağı açısından yapılabilecekler konusunda 

görüş alışverişinde bulunuldu. Teknoloji transferi konusunda küresel bazda mevcut olan 

düşük kalori, yüksek nem ve yüksek kül oranlı linyitlerin en temiz ve en ekonomik şekilde 

değerlendirilmesi teknolojilerinin Türkiye şartlarına uyarlanması ve daha da geliştirilmesi 

gerektiği ifade edildi. İnsan kaynağının güçlendirilmesi hususunda ise kömür karakterizasyonu 

ile gazlaştırma ve yakma modellemesi ve simülasyonu konularının ülkemiz için önem arz ettiği 

dile getirilerek, bu alanlarda gereken becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemli olduğu 

söylendi. 
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Daha sonra katılımcılar kömür özelinde dikkat çekilmesi gereken alanlar ve bu alanlarda 

yapılabilecekler üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda öne çıkan konular ve onlar altında geliştirilen 

eylem önerileri  şunlar oldu: 

 Kömür hazırlama ve iyileştirme teknolojileri

 Türkiye kömürlerine has kömür karakterizasyonu ve uygun teknolojiler için fizibilite 

çalışmasının yapılması, 

 Kuru iyileştirme dahil kömürün iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi,

 Güvenliğe özel vurgu yaparak mikronik boyutlarda kömür öğütme teknolojilerinin 

geliştirilmesi,

 Derin havzalardan kömür çıkarma teknolojilerinin geliştirilmesi.

 Kömürden sıvı yakıt, kimyasallar ve atık ısı elde etme teknolojileri

 Kömürden sıvı yakıt ve değerli kimyasalların elde edilmesi teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Fischer–Tropsch işlemi için katalizör tipi ve etki mekanizması geliştirilmesi,

 Atık ısının bölge ısıtmaları veya diğer şekillerde değerlendirilmesi.

 Gazlaştırma ve yanma teknolojileri

 Türkiye’deki kömürlerin yanma ve gazlaştırma ortamlarındaki davranışları, char yanması, 

kimyasal kinetiklerinin incelenmesi ve tanımlanması, sıvı ve katı tutucuların geliştirilmesi,

 Değişik güçlerdeki sistemler için yüksek küllü kömürlerin gazlaştırılması teknolojilerinin 

geliştirilmesi ve ekonomik, enerji verimliliği ve çevresel açılardan iyileştirilmesi,

 Kömür gazlaştırıcı tiplerinin belirlenmesi, imalat ve entegre gazlaşma tesislerinin 

geliştirilmesi,

 Çok amaçlı gazlaştırma (polygeneration) teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Mikrobiyal veya kimyasal linyit çözündürülmesi ve çözündürülmüş linyitlerin 

gazlaştırılması,
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 Akışkan yataklı yanma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

 Kömür ve biyokütleyi birlikte yakma ve gazlaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi,  

 Karma temiz kömür teknolojileri ile yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileri 

sistemlerinin geliştirilmesi,

 Kömür santrallerinde oluşan küllerin geri kazanılması teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Derin yer altı gazlaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Yüksek verimli yakma tesisleri ile oksijence zengin ortamda yakma ve gazlaştırma 

teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Hava soğutmalı termik santraller ile ilgili çalışmaların yapılması,

 Sentez gazının çeşitli kullanım alanları için teknolojilerin geliştirilmesi,

 Sentez gazını kullanılabilecek yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme ve yakıt pillerinin 

geliştirilmesi,

 Termik santrallerde performans ölçme ve değerlendirme sistemleri ve cihazlarının 

geliştirilmesi.

 Gaz temizleme teknolojileri

 Gaz temizleme ve şartlandırma teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Kömür yakma ve gazlaştırma teknolojilerine uygun karbondioksit yakalama 

teknolojilerinin geliştirilmesi (bentonit yataklarında yakalanması dahil),

 CO
2
 depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ile CO

2
 ve S indirgenmesi konularının 

araştırılması,

 Kömür gazlaştırılması yoluyla elde edilen sentetik gazın kullanım alanlarına göre 

(ısı, güç, gaz türbinlerinde doğal gaz ikamesi, sıvı yakıt elde edilmesi) temizlenme 

mekanizmalarının geliştirilmesi,

 Mevcut termik santral emisyonlarının (NOx, Hg, SOx, toz) düşürülmesi ve verimliliğinin 

artırılması,
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 Santral ölçeğinde “low NOx” yakıcıların geliştirilmesi.

 Malzeme teknolojileri

 Güç santrallerinde yüksek sıcaklığa veya aşınmaya dayanıklı malzeme ve bileşenlerin 

geliştirilmesi,

 Yeni standartlara uygun NOx katalizör malzemelerinin geliştirilmesi,

 Seramik oksijen ayrıştırma/taşıma membranlarının geliştirilmesi.

 Uzun vadeli araştırma ve teknolojiler

 Organik atıklardan ısıl değeri yüksek “suni kömür” elde edilmesi,

 Fotoelektrokimyasal yöntemlerle CO
2
’nin gaz veya sıvı yakıta dönüştürülmesi,

 Kimyasal döngü (chemical looping) konusunda bakır, demir ve malzemeler bazında 

temel araştırmaların yapılması,

 Farklı metal ve metaloksit tiplerinin kimyasal döngü (chemical looping) prosesine 

etkisinin incelenmesi,

 Karbon yakıt pillerinin geliştirilmesi.

Soru: Temiz kömür teknolojileri konusunda dünyadaki eğilimler nelerdir? Dünyada öne çıkan 

uluslararası projeler, merkezler ve ülkeler hangileridir?

Dünyada öne çıkan eğilimlerden özellikle ikisinin dikkat çektiği, bunlardan ilkinin özellikle 

ABD’de yoğunluk kazanan kömür gazlaştırması konusu olduğu, diğerinin ise kömürün yanması 

sonucu açığa çıkan CO
2
’in sıvılaştırılması ve doğal gaz sahalarındaki jeolojik oluşumlara enjekte 

edilmesi konusu olduğu ifade edildi. Kömürün gazlaştırılması ile elektrik, hidrojen ve değerli 

kimyasalların elde edilmesinin mümkün olduğu dile getirilerek konunun önemine vurgu yapıldı. 

CO
2
’in sıvılaştırılması konusunun özellikle Avrupa’da (Almanya-Schwarze Pumpe Power Station) 

öne çıktığı belirtildi.  
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Ayrıca, dünyada hızla gelişen projelerin özellikle kömürden sıvı yakıt ve değerli kimyasallar 

üretilmesi, ileri yakma sistemleri geliştirilmesi, yer altı gazlaştırma sistemleri ve kömür yatak 

gazı eldesi teknolojileri konularında yoğunlaştığı dile getirildi. 

Bu alanda dünyada öne çıkan diğer önemli eğilimler şu şekilde sıralandı: Termik santrallerin 

gazlaştırma santrallerine dönüştürülmesi; bütünleştirilmiş gazlaştırma sistemlerinin kurulması; 

‘düşük NOx’ teknolojileri; kömürden sıvı yakıt üretimi konusundaki çalışmalar; karbon yakalama, 

depolama ve değerlendirme teknolojileri; az karbonlu yakıtlarla birlikte yakma (co-firing) 

teknolojileri; kömür zenginleştirme/iyileştirme teknolojileri; ultra süper kritik kazan teknolojileri.

Temiz kömür teknolojilerinde lider konumda olan ülkeler ve buralarda öne çıkan kuruluşlar ise 

şu şekilde sıralandı: AB’de Almanya (RWE), Fransa, İspanya, Polonya ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin 

yanı sıra ABD (Duke Energy, FutureGen Programı, DOE-SECA Programı), Hindistan (IIT Madras, 

Thermax Ltd.), Çin (Huaheng, Tsinghua University-Pekin), Avusturalya, Yeni Zelanda, Güney Afrika 

(Sasol). Anılan ülkelerdeki Ar-Ge merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla Türkiye’nin ortak programlar 

oluşturabileceği önerisi getirildi.  

Soru: Temiz kömür teknolojileri konusunda diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) 

verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

Dünya çapındaki projelerde devlet-özel sektör ve akademi işbirliklerinin öne çıktığı belirtildi. Bu 

işbirliklerinin ancak bir devlet politikası olabilirse teşvik edilebileceği, dolayısıyla devletin enerji 

politikasını oluştururken bu konuları dikkate alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca konu ile ilgili 

araştırmacıların yetişmesi açısından, hem proje destekleri ve kapsamlarının genişletilmesinin 

hem de dünya çapında araştırmacıların dolaşımlarının sağlanmasının önemli olduğu söylendi. 

İyi uygulama örnekleri hususunda katılımcılar, Avrupa Birliği’nde enerji üretiminde CO
2
 

emisyonlarının sınırlandırılması, Avustralya’da yer altı gazlaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve 

Güney Afrika’da sıvı yakıt üretim teknolojileri geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara dikkat 

çekti. Ayrıca, ABD’deki FutureGen II ve GreenGen programlarının konuşlandırma, finansman ve 

teknolojik problemleri olmasına rağmen, bu sorunların düzeltilerek Türkiye’de uygulanabileceği 

önerisi getirildi. 
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Panel, dünyada farklı yerlerde yapılan çalışmaları referans göstererek, aşağıdaki örnekler 

dahilinde Türkiye’nin işbirliği fırsatları yaratması gerektiği önerisini getirdi: 

 150 MW’lık eski bir kömür santralinin 618 MW’lık IGCC santraline çevirilmesi (Duke 

Energy Edwardsport IGCC Santrali, Indiana, ABD), 

 1200 MW’lık Great River Energy Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Tesisi (North Dakota, 

ABD),

 $74 milyon bütçeli yosun ile CO
2
 tutulması projesi (Texas Public Utilities, Texas, ABD),

 $120 milyon bütçeli beş yıl süreli yapay yaprak projesi (Argonne National Lab, ABD; 

Energy Innovation Hubs Programı dahilinde beş üniversite, beş büyük şirket ve çok 

sayıda araştırmacı katılımlı),

 $120 milyon bütçeli beş yıl süreli güneşten yakıt projesi (Caltech ve Lawrence Berkeley 

National Lab, ABD; Energy Innovation Hubs Programı dahilinde - fotonları hidrojende 

depolama konusunda),

 5 milyon  bütçeli, beş yıl süreli OPTIMASH projesi (Fransa CNRS tarafından koordine 

edilen, Hindistan, Türkiye ve Hollanda’nın ortak olarak yer aldığı, AB 7. Çerçeve Programı 

dahilinde desteklenen yüksek küllü kömür gazlaştırmasına yönelik 1 MWth pilot tesis 

kurulması projesi).

6.4 Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği  grubunda moderatör Prof. Dr. Pınar Mengüç, moderatör yardımcısı Prof. Dr. Ali 

Erdemir olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Kemal Akkaya Ali Erdemir Serdar Gülten

Cengiz Güngör Cem Kural Pınar Mengüç

Gökhan Ünel Mehmet Bayram Yıldırım
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Enerji Verimliliği grubunda tartışmalar hazırlanan görüş formlarında yer alan sorular üzerinden 

şekillenmiştir. Buna göre sırasıyla sorular ve tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda sunulmuştur. 

Soru: Enerji alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (yenilenebilir enerji kaynakları, temiz 

kömür teknolojileri, enerji verimliliği, enerji depolama) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde 

öne çıkan başka konular var mıdır?

“Akıllı şebekeler” kavramı kapsamında, elektrik sistemlerinin, sayaçların ve ev aletlerinin birbirine 

entegre edilmesi ve buna dayalı olarak dünyada enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 

hedeflerin yoğun olarak ilgi gördüğü vurgulandı. Akıllı şebekeler aracılığıyla sadece binalarda 

değil, bütün enerji sistemi genelinde %10 – 15’lik bir tasarrufun hedeflendiği; akıllı binaların, 

dağıtık üretim teknolojilerinin ve plug-in elektrikli araçların “akıllı şebekeler” ağının önemli 

birer bileşeni olduğu; buna bağlı olarak “akıllı şehir” uygulamalarının da dünyada hızla önem 

kazandığı belirtildi. Bu kapsamda, akıllı şebeke uygulamalarının Türkiye şartlarında oluşturulması 

ve denenmesi konularında araştırma yapılması önerildi. Yapılabilecek araştırmalara örnek olarak, 

akıllı şebekeler için test bed oluşturulması, bina enerji tüketiminin uzaktan kontrol edilmesi ve 

programlanması, kablosuz internet etkin kontrol ünitelerinin geliştirilmesi konuları verildi.  

Akıllı şebekeler kapsamında ayrıca, enerji verimliliğinin sağlanması için “operasyonel” anlamda 

kuruluş ve kişilerin enerji kullanımını yönlendirip, kapasite kullanımının optimize edilmesi 

gerekliliği de katılımcılar tarafından gündeme getirildi. Bunun dinamik fiyatlandırma yapılarak 

ya da çeşitli promosyonlar sağlanarak mümkün olabileceği vurgulandı (örn. talep modelleme, 

talep tarafı yönetimi, iletim planlama). Ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin enerji verimliliği 

konusunda yatırım yapan kuruluş/kişilere teşvik sağlayıcı promosyon oluşturmasının da yararlı 

olabileceği ortaya kondu. 

Binalarda enerji verimliliğine yönelik mimari ve tasarım teknolojilerinin bütünsel olarak ele 

alınması gerektiği ifade edildi. Tartışmaların bu bölümünde ele alınan diğer konular ise şunlar 

oldu: Enerji tüketen değil, enerji üreten bina ve konut teknolojileri; plug-in elektrikli araçlar 

(PEV) ve PEV’lerin en kritik alt bileşeni olan lityum iyon piller konusundaki çalışmalar; elektronik 

ve haberleşmenin daha az enerji tüketmesini sağlayan sistem teknolojileri; ulaştırmada (yol, 
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demiryolu, havacılık) enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar; benzin, mazot, doğal gaz, 

propan vb. ile çalışan içten yanmalı motorlu taşıtlarda enerji verimliliğinin artırılması ve şebekede 

enerji kaybının azaltılması için yapılan araştırmalar.  

Ayrıca, üretim (manufacturing) teknolojilerinde çevre dostu yöntemlerin entegre edilmesi ile 

enerji kaybının daha az seviyelere indirilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Diğer yandan, 

motorlu taşıtlarda enerji kaybını azaltıcı ve verimliliği artırıcı teknolojilerin dünyada ön plana 

çıkan diğer konular arasında yer aldığına değinildi. Örnek olarak ise, yüzey kayganlığı çok 

yüksek olan dayanıklı mekanik aksamlar, sürtünmeyi sıfıra indirgeyecek yeni yağ ve yağ katkı 

maddeleri, nano-malzeme bazlı katkılar, biyodizel, etanol, DME, syngas ile çalışan motor türleri, 

biyodönüşümlü yağ türleri verildi. 

Aynı zamanda, kurultay kapsamında ele alınan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” alt konusu 

altında öne çıkan konular da bu oturumda değerlendirildi. Bu kapsamda öne çıkan konu 

başlıkları şu şekilde sıralandı: Doğal gaz ikamesini hedefleyen teknolojiler (biyogaz ve sentetik 

gaz üretimi); organik atıkların bertaraf edilmesi ve enerji kaynağı olabilecek yakıta çevrilmesi; 

biyokütle ve etanol gibi karbon salınımları ve geri dönüşümü bakımından sıfır özelliğe sahip 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yakıtların uygulama alanlarının geliştirilmesi; biyokütle 

(bitki ve hayvanlardan elde edilebilen ve yakıt olarak kullanılabilen herhangi bir organik madde), 

biyoenerji (etanol, biyodizel vb.) ve jeotermal enerji (kaynağa göre ısı veya elektrik üretimi için 

değerlendirilmesi) teknolojilerinin geliştirilmesi.

Tartışmanın son kısmında, genel olarak “enerji” başlığı altında ele alınması gereken diğer konular 

belirlendi. Bu bağlamda, enerji sistemlerinin sosyo-ekonomik bütünsel analizi, çeşitli hibrit 

(karma) enerji sistemlerinin geliştirilmesi (örn. yoğunlaştırılmış güneş + doğal gaz santralleri), 

karbon nanotüpleri ile çok hafif ve çok dayanıklı malzemelerin üretilmesi, doğal gaz/hidrojen 

karışımlarının güvenli bir şekilde boru sistemleriyle taşınması, CO
2
’nin tutulması ve kullanılması 

(bilhassa petrol ve gaz kuyularının verimliliğinin artırılması için ekonomik ömürlerinin sonuna 

gelmiş kuyulara geri basılması) ve elektromanyetik dalgalarla enerji iletimi ve yüksek gerilim 

DC iletim hatları (HVDC) ile enerji iletimi konularının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca daha 

düşük kayıplar için yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin HVDC aracılığıyla 

taşınmasının önemli olduğu not edildi. 
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Soru: Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritası’ndaki hedefler, ürün/teknolojiler, kilometre taşları 

hakkında ekleme, çıkarma ve değiştirme önerileriniz/görüşleriniz nelerdir?

Tartışmaların bu kısmında, Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritası incelenerek, belgenin içerdiği 7 

hedef2 ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli olan kilometre taşları değerlendirildi. Hedefler 

bazında dünyadaki bazı gelişmeler paylaşılarak, Türkiye için fırsatlar tartışıldı ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için ülkemizde giderilmesi gereken teknolojik boşluklar ele alındı. Hedefler 

bazında görüşülen ve hemfikir kalınan hususlar şunlar oldu:

Hedef 1 kapsamında proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı: 

Sanayi için önem taşıyan “proses iyileştirme” konusunda özel sektördeki bilgi birikiminde 

derinleşme sağlanmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu konuda üniversiteler ile işbirliğinin 

artırılmasına yönelik girişimlerin bulunduğu, ancak bir ürünün geliştirilmesine yönelik olarak 

sağlanan desteklerin yanı sıra özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda üniversite işbirliklerinin 

artırılması için daha fazla desteğin sağlanabileceği ifade edildi.  

Atık ısının nerede kullanılacağının tespit edilmesi için “Akıllı Şehirler” kavramının hedefe entegre 

edilmesi ve bu uygulamaların gönüllü hale bırakılmaması hususunun gerekliliğinin altı çizildi. 

2 Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritası hedefleri: 
• Hedef 1: Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı ile %20 enerji verimliliği artışı sağlayan teknolojilerin 

geliştirilmesi;
• Hedef 2: Bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerinin konutlarda, sanayi ve güç santrallerindeki uygulamaları göze-

tilerek, değişik ölçeklerdeki sistemlerde (mini, mikro ve daha büyük kapasitelerde) toplam verimin %85’in üzerine 
çıkartılması için teknolojilerin geliştirilmesi;

• Hedef 3: Aydınlatmada etkinlik faktörü 150 lm/W’dan yüksek, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, ekonomik 
ömrü en az 50.000 saat olan enerji verimli iç ve dış aydınlatma teknolojilerinin geliştirilmesi;

• Hedef 4: Binalarda ve sanayide enerji verimliliğini destekleyecek yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojilerinin 
geliştirilmesi;

• Hedef 5: Binalarda kullanılan enerjinin azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin ve binalarda enerji performans 
yönetim sistemleri için birleşik yöntemlerin geliştirilmesi;

• Hedef 6: Bina ve sanayide enerji tüketim miktarlarını azami ölçüde azaltacak şekilde, farklı kullanım alanlarına 
göre enerji tüketiminin ölçülmesi, izlenmesi ve enerji verimliliğini artırıcı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve 
kolay kullanılır hale getirilmesi;

• Hedef 7: Endüstriyel uygulamalar için IE3 standartlarında belirlenen, kayıp değerleri %20 azaltılmış düşük gerilim 
(1 kV altı) elektrik motorlarının geliştirilmesi ve iyileştirmenin evsel uygulamalarda kullanılan motorlarda da yay-
gınlaştırılması.
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Örneğin yeni yapılan toplu konutlarda çevrede bulunan atık ısının kullanılması zorunluluğu 

getirilmesi gibi düzenlemelerin önemi vurgulandı. Yapılacak düzenlemeler yoluyla akıllı şehir 

uygulamalarının önü açılırken, bunun paralelinde ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin de teşvik edilmesi 

gerektiğinin altı çizildi. 

Yüksek sıcaklıktaki baca gazlarının ölçülmesi için sensörlerin yetersizliği gündeme getirildi, yüksek 

sıcaklıktaki atık ısının değerlendirilmesi için ısı değiştiricilerin geliştirilmesinin ve geri kazanılan 

atık ısının nerelerde ve hangi noktalarda kullanılabileceği (örn. yemekhanelerde) konusunda 

bilgi sahibi olunmasının önemine dikkat çekildi. 

Sanayide atık ısının değerlendirilmesi hususunda ise ara-yüz mühendislik firmalarının 

desteklenmesi önerildi. Teknik anlamda donanımlı firmaların “Atık ısı nasıl değerlendirilebilir?, 

Hangi ürünler için Ar-Ge yapılabilir?, Diğer sanayilerde nasıl kullanılabilir?” gibi sorularda yol 

göstermesinin yararlı olacağı ve bu firmaların kurulması için başlangıç desteğinin sağlanabileceği 

belirtildi. Bu kapsamda, ekonomide çok büyük yere sahip KOBİ’lerde enerji verimliliğinin 

artırılmasının önemine değinildi. ABD ve Finlandiya’da enerji denetimlerinin (energy audit) 

ayrıntılı bir şekilde yapıldığı (örn. “Ne kadar kayıp var, enerji kaybı nerede? Bu kayıpların 

giderilmesi için hangi yöntemler ya da teknolojiler geliştirilebilir?” sorularına yönelik ayrıntılı 

analizler), ülkemizde de benzer ayrıntıda analizlerin yaygınlaştırılabileceği ifade edildi. 

Bahsi geçen hedef özelinde en kısa zamanda çağrı açılmasının gerektiği belirtildi. Bu konuda 

öncelikli olarak ele alınabilecek ürünlerin, sanayide enerji verimliliğinin nasıl artırılabileceğine 

yol gösterebilecek olan yazılımlar olduğu vurgulandı. 

Farklı sektörlerdeki proses iyileştirme seçeneklerinin ve bu fırsatların değerlendirilmesi için 

gerekli olan teknolojilerin belirlenmesinin önemi belirtildi. Örnek olarak ise ABD’de bu görevi 

yürüten “Industrial Technologies Office” sunuldu.3 Bu ofisin uyguladığı Industrial Technologies 

Program ile sanayide enerji verimli teknolojilerin uygulanması ve yeni teknolojilerin 

geliştirilmesinin teşvik edildiği belirtildi. 

3 U.S. Department of Energy, Industrial Technologies Program Program Overview <http://neutrons. ornl.
gov/workshops/users2010/pdf/7-Ott_Industrial_ Technologies_Program_Overview_ 09_14_2010.pdf>.
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Sanayi işletmelerinde atık ısının bulunduğu noktalarda soğurmalı soğutma sistemlerinin 

kullanılması durumunda toplam enerji verimliliğinin artırılabileceği belirtildi. Bununla beraber, bu 

tür uygulamalarda yatırım maliyetinin yüksekliği hususunun genel olarak öne çıktığı, ancak tekil 

olarak sistem performans katsayısı (COP) değerinin gözetilmesinden ziyade, yatırım ve işletme 

maliyetlerini de dikkate alarak enerji verimliliği için daha “bütünleşik” bir bakış açısının faydalı 

olacağı değerlendirildi. 

Ayrıca, evsel uygulamalara yönelik 2.5 kW üzeri Stirling motorların fizibilite açısından çalışılmaya 

açık olduğu ifade edildi. Dıştan yanmalı Stirling motorlarda herhangi bir yakıtın kullanılması bir 

avantaj olduğu gibi, yapı itibarıyla ne tür evsel uygulamalarda faydalanılabileceği (villa tipi, 

müstakil evler, vb.) ve ne kadar bir potansiyelin olduğunun belirlenmesinin yararlı olacağı görüşü 

paylaşıldı. 

Söz konusu hedefin gerçekleşmesini destekleyebilecek “dolaylı adımlar” açısından yararlı olan 

bu tartışmaların ardından, sanayide enerji verimliliği ile birlikte ele alınabilecek diğer araştırma 

konuları değerlendirildi. Bu araştırma konuları, baca gazlarının analizi ve temizlenmesi, filtre 

kavramları, nanoteknoloji ve maliyet analizleri şeklinde gerçekleşti. Hedef 1 kapsamında öne 

çıkarılabilecek teknolojiler ve diğer görüşler ise şu şekilde sıralandı: 

 Akışkan yataklı sistemler geliştirilmesi (kullanılacak yakıtın ve kullanım alanlarının 

belirtilmesi),

 Yakma teknolojileri (bilhassa “zayıf karışımlı” ve “low NOx” yakıcılar) geliştirilmesi,

 Türkiye’de tasarlanan, imal edilen ve dış pazarlarda yer bulan “eğimli ızgaralı kazanlar” 

gibi teknolojilerin verimliliklerinin artırılması,

 Doğal gaz için optimize edilmiş gaz türbinlerinde sentetik gaz veya hidrojen + doğal gaz 

karışımlarının yakılmasına uyarlanması,

 Biyokütlenin tekil veya başka katı yakıtlarla yakılması/gazlaştırılması için teknolojiler 

geliştirilmesi,

 Cam sanayi fırınlarında doğal gazı ikame eden teknolojiler (örn. petkok gazlaştırması) 

geliştirilmesi,
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 Çeşitli atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve binaların enerji ihtiyaçlarına kısmen cevap 

vermelerinin sağlanması, 

 Bu gelişmelerin sağlanması için gereken termodinamik, reaksiyonlu, türbülanslı ve çok 

fazlı akışkanlar mekaniği, yanma kimyasal fiziği gibi bilimsel alanların güçlendirilmesi,

 Deneysel altyapıların (mesela yüksek basınçlı yanma odaları, laminer ve türbülanslı 

yakıcılar, kimyasal kinetik reaktörleri), optik ve lazer kullanan ölçüm tekniklerinin ve ileri 

sayısal simülasyon altyapısı (çözücüler) ve yazılım tekniklerinin geliştirilmesi. 

Hedef 2 kapsamında birleşik ısı, güç ve üçlü üretim sistemleri: 

Birleşik ısı, güç ve üçlü sistemlerin içerdiği teknolojiler nedeniyle Enerji Verimliliği Teknoloji Yol 

Haritası’nda yer aldığı gibi uzun soluklu çağrıların izlenmesinin gerektiği konusunda hemfikir 

olundu. Çapraz olarak başka alanlarda kullanılan teknolojilerin de mevcut olduğu belirtildi 

(örn. mikro-kanal/kılcal borular). Bu konuda paylaşılan bir rapora referans verilerek4; ABD’nin 

güç üretimindeki verimliliğinin 1960’lı yıllardan beri %34’lerde kaldığı, her yıl güç üretiminde 

kaybedilen enerjinin Japonya’nın toplam enerji kullanımından daha fazla olduğu, bu gerçekten 

yola çıkarak, ABD’de 2020 yılında toplam 40 GW maliyet-etkin birleşik ısı ve güç sistemlerinin 

kurulması planlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu hedef sayesinde her yıl 25 milyon aracın saldığı CO
2
 

miktarına karşılık gelen 150 milyon metrik ton CO
2
 salınımının azaltılabileceği belirtildi. 

Hedef 3 kapsamında LED esaslı iç ve dış aydınlatma teknolojileri: 

Bu konuda TÜBİTAK 1511 çağrılarının açılmış olması olumlu değerlendirilen bir husus oldu. 

Dünyada LED konusunda çok önemli çalışmaların yürütülmesiyle beraber LED’lerin Türkiye’de 

de çığır açacak bir konu olacağı belirtildi. Özellikle fabrikalarda kullanılan LED armatürleri için 

yenilikçi tasarımların geliştirilmesinin önemine değinildi.  

4 US Department of Energy ve US Environmental Protection Agency, “Combined Heat and Power: A Clean 
Energy Solution”, Ağustos 2012,  <https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/distributedenergy/
pdfs/chp_clean_energy_solution.pdf>.
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Bunun yanı sıra, günümüzde LED çiplerinin verimliliklerinin laboratuvar ortamında 200 lm/W 

değerlerine yaklaştığı bilgisi paylaşılarak, ürün bazında düşünüldüğünde, bu değerin optik 

malzemelerin, sürücü devrelerin, termal etkilerin ve ürün koruma (IP) yapısının verimlilikleri ile 

retrofit ürünlerde 110-120 lm/W,  yol, ofis aydınlatma armatürlerinde ise yaklaşık 100 lm/W 

değerlerinde olacağı bilgisi verildi. 

Diğer yandan, Avrupa’daki istatistiklere göre hane başına düşen enerji harcamasının sadece 

%4’ünün aydınlatma için kullanılmakta olduğu, %60’ının ise ısınma ve soğutma için harcandığı 

vurgulandı. Enerji verimliliği açısından her iki konunun etki potansiyeli dikkate alınarak, Ar-Ge 

yatırımlarının uygun bir yaklaşımla planlanabileceği görüşü belirtildi.   

Hedef 4 kapsamında yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojileri:

Dünya çapında enerji harcamalarının önemli bir kısmının binaların ısıtılması ve soğutulması için 

harcandığı vurgulanarak, Hedef 4 kapsamında geliştirilmesi öngörülen ürünlerin önemi belirtildi. 

Bunun yanı sıra, binaların yalıtım özelliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha 

iyi tanımlanması gerektiği ifade edildi. Türkiye’de Çevre Dostu Binalar Derneği’nin, binaların 

enerji ekonomisi için yardımcı sistemler geliştirdiği ve özel sektör tarafından ülkemizde vakum 

panellerinin seri üretimine başlandığı söylendi. 

Yalıtım için ithal edilen ara mallarının ikamesi konusunda, Türkiye’de bulunan çok değerli perlit 

kaynaklarının önemine değinildi. Perlit gibi gözenekli malzemelerin yalıtım malzemesindeki ana 

malzeme (core material) olarak kullanılmasının ülkemiz için önemli bir seçenek olacağı ifade 

edildi.  

2011 yılı verilerine göre Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yaklaşık %45’inin, Avrupa’daki 

duruma benzer şekilde, konut ve hizmet sektöründe olduğu ve bu rakamın %60’ının soğutma 

ve ısıtma için kullanıldığı bilgisi ışığında, bu konuda yatırım yapmanın getirisinin yüksek olacağı 

vurgulandı. 

Vakum izolasyon panelleri konusunda, içi dolgu malzemesi olarak cam yünü ve alternatiflerin 

kullanılabilmesi için önemli çalışmalar yapıldığı dile getirildi. Mevcut durumda cam yünü 
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kullanılarak yapılan vakum izolasyon panellerinin merkezi ısı iletim katsayısının 2 mW/m.K’nin 

altına kadar inebildiği ortaya kondu. Fakat bariyer filmin ve “edge effect”in de etkisi ile vakum 

izolasyon panellerinin toplamdaki ısı iletim katsayısının 5 mW/m.K değerinin de üzerine 

çıkabildiği belirtildi. Bundan dolayı vakum izolasyon panellerinde “edge effect”in azaltılması ve 

daha etkili bariyer filmlerin geliştirilmesi için çalışmaların öne çıkacağı öngörüsü yapıldı. 

Bunun yanı sıra, Teknoloji Yol Haritası’nda vakum izolasyon panelleri için verilen hedefteki ısı 

iletim katsayı değerlerinin (2023 yılında binalar için 4 mW/mK ve buzdolapları için 3 mW/mK) 

görece daha aşağıya çekilmesinin değerlendirebileceği belirtildi. Mevcut durumda, cam yünü ile 

oluşturulan vakum izolasyon panellerinin merkezi ısı iletim katsayısı 2 mW/m.K’in altında olan 

ürünlerin geliştirildiği ifade edildi. Yakın gelecekte daha efektif bariyer filmlerin geliştirilmesi ile 

vakum izolasyon panellerinde ısı iletim katsayısının 2 mW/m.K’in altında olacağı ve daha düşük 

maliyetli ve uzun ömürlü panellerin geliştirilmesinin mümkün olacağı ifade edildi.  

Buzdolaplarında, nanoboyutlu ısı transferi malzemelerinin (örn. aerojelin) kullanabileceği 

vurgulandı. Hem ses hem de ısı yalıtımı için en kritik teknoloji olarak püskürtülebilir aerojeline 

atıfta bulunuldu, bu konuda dünyada henüz önemli örneklerin bulunmadığı söylendi.  

Hedef 5 kapsamında sürdürülebilir bina teknolojileri ve performans yönetim sistemleri: 

Sürdürülebilir binalar konusu disiplinlerarası bir konu olduğu için ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın 

(NSF) bir “ezber bozma” (paradigm shift) süreci gerçekleştirdiği ve EFRI (Emerging Frontiers in 

Research and Innovation) programını oluşturduğu söylendi. TÜBİTAK’ta da benzer bir yaklaşımın 

ele alınabileceğinden hareketle, “sürdürülebilir binalar” özelinde bir destekleme grubunun 

oluşturulabileceği önerildi. Emerging Frontiers in Research and Innovation (EFRI) ve Engineering 

for Sustainable Future (ESFRI) programları kapsamında akıllı binaların önemli bir odak noktası 

oluşturduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra, akıllı binalar tanımının yeterli olmadığı, bunun yerine 

“sürdürülebilir” binaların daha uygun olacağı üzerinde duruldu. Sürdürülebilir binalar için 

uluslararası tanımların “yüksek performanslı binalar” (high performance buildings) olarak da 

geçtiği belirtildi. Bunun yanı sıra, değişik enerji teknolojilerinin uygulamasıyla beraber, finansal 
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kavramları ve risk faktörlerini ortaya koyan birleşik bir “yönetim” kılavuzunun hazırlanması 

için detaylı bir çalışmanın gerekeceği söylendi. Yine bu kapsamda, simülasyon, ileri malzeme 

kullanımı, doğal aydınlatma, ısıtma ve havalandırma gibi konular ileri seviyede takım çalışması 

(birleşik çalışma) gerektirdiğinden mimar ve mühendislerle birlikte çalışılması ve binalardaki 

enerji kullanımının her iki disiplindeki uzmanlar ile beraber planlanması gerektiği belirtildi 

(Integrated Building Design). 

Diğer yandan, binalarda enerji verimliliği uygulamalarının eskiden daha genel ve düşük teknoloji 

ilintili düşünüldüğü ifade edildi. Özellikle insan konforunu dikkate alan kavramlarla birleştirilmesi 

gereken bu çalışmaların, maliyet ve geri-dönüş hesaplarıyla ve mimar-mühendis çalışmalarıyla 

birlikte götürülmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu çok yönlü ve karmaşık problemlerin dünyada 

daha yeni uygulamaya geçirilmekte olduğu ortaya kondu. Türkiye’de de bu çalışmaların kentsel 

değişimin getireceği büyük ölçekli projelerden başlamasının bir fırsat olarak değerlendirilebileceği 

dile getirildi. Binaların kendi enerjisini üretip, artan enerjiyi satabilmesi için yasal düzenlemenin 

gerekli olduğu konusunda hemfikir olundu.  

Bir çalışmaya atfen, dünya eğilimleri dikkate alındığında, elektrokromik camların artık bir 

“niche” pazarı olmaktan çıktığı bilgisi katılımcılar arasında paylaşıldı.5 Bu gelişmenin, yeni 

malzemeler ve üretim yöntemlerine dayandığı belirtildi. Diğer yandan, Teknoloji Yol Haritası’nda 

enerji hasatlaması için öngörülen piezoelektrik ve termo-fotovoltaik sistemler ile atık ısı için 

termoelektrik malzemelerin kullanım alanlarının detaylandırılabilecek nitelikte olduğu vurgulandı. 

Özellikle atık ısı kullanımında elde edilebilecek iş miktarının ve verimin termodinamiğin ikinci 

kanunu ile sınırlı olduğu; bu nedenle, düşük sıcaklıktaki atık ısı uygulamalarının teorik verimde 

dahi çok düşük kaldığı söylendi. Ayrıca, yüksek sıcaklıktaki atık ısının evsel uygulamalarda (örn. 

fırınlarda) ağırlıklı olarak kesikli olduğundan termoelektrik ürünlerin her zaman maliyet-etkin 

olmayacağı belirtildi. Diğer yandan, sanayide yüksek sıcaklıktaki atık ısının kullanılması için farklı 

alternatiflerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinin önemine değinildi.  

5 “Electrochromic materials: Out of a niche” http://www.nature.com/nmat/journal/v5/n2/pdf/
nmat1577.pdf
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Hedef 6 kapsamında enerji tüketiminin ölçülmesi ve izlenmesi için sensörler vb.: 

Ülkemizde sürdürülebilir konut ve sınai binalar için teknik ve kognitif izleme yoluyla enerji 

kullanımının optimize edilmesinin bir gereklilik olduğu, ancak bu tür çalışmaların uygulamalarının 

az miktarda bulunduğu ifade edildi. Diğer yandan, sürdürülebilir binalar için öngörülen bazı 

sistemlerin Hedef 5 ve Hedef 6’nın birlikte ele alınmasını gerektirebileceği söylendi. Geliştirilecek 

yazılımların akıllı şebeke endeksli olması, elektrik şirketleri ile kişinin elektrik kullanımı profilinin 

çıkarılması ve buna göre dinamik tarifelerin uygulanması konusunda öneriler getirildi, geliştirilmesi 

hedeflenen iletişim protokollerinin Türkiye’deki evlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerektiği 

ifade edildi.   

Hedef 7 kapsamında elektrikli motorlar ve sürücüleri: 

Türkiye’de IE2 ve IE3 motorlarının yapılmakta olduğu ancak kullanılan malzemelere dayalı olarak 

maliyet sorunu bulunduğu bilgisi verildi. Türkiye’de bakır tel pahalı olduğu için alüminyum telin 

kullanıldığı, gelişmiş malzeme problemi aşılarak bakır telin üretilmesinin sağlanmasının gerekli 

olduğu belirtildi. Genel olarak hedef tanımında verilen değerin, “kayıpların %20” oranında 

azaltılmasından ziyade, motor veriminin belirli bir miktarda artırılması şeklinde tanımlanmasının 

daha net bir öngörü olabileceği söylendi. Örneğin verimi %70 olan bir motorda kayıpların 

%20 azaltılması yoluyla ulaşılabilecek verim değerinin %76 olduğu, bu durumun ise toplam 

iyileştirmenin %8,5 mertebesinde olacağını gösterdiği ifade edildi. Bu nedenle, hedef olarak 

elektrik motorların verim değerlerinin mevcut verimin bulunduğu aralığa göre toplam %20-15-

10 gibi oranlarda artmasının daha yerinde olabileceği vurgulandı.  

Sert ve yumuşak manyetik malzemeler: 

Toz formundaki manyetik malzemelerin elektrik motorlarında uygulamasının yaygınlaşmakta 

olduğu ve güncelliğini koruduğu dile getirildi. Özellikle SMC (soft magnetic composites) 

konusunda çok sayıda yayın yapıldığı söylendi. Ayrıca, genel adıyla “mıknatıs” olarak bilinen 

sert manyetik malzemeler konusundaki çalışmalara değinildi. Nadir toprak elementi esaslı 

mıknatıslar konusundaki çalışmaların, nadir toprak elementi kullanımının azaltılması için ferrit 
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esaslı mıknatıslarda verimliliğin artırılması yönüne kaydığı bilgisi paylaşıldı. Elektrikli motorlardaki 

yeni uygulamalarla birlikte, kompakt yapılarda yüksek verimli malzemelere yönelik çalışmaların 

ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe devam ettiği belirtildi.  

Verimsiz motorların IE3 verim sınıfına sahip motorlar ile değişimi: 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde ve pilot olarak seçilen işletmelerde bulunan verimsiz 

motorların, “IE3” verim sınıfına sahip motorlar ile değişimi konusunda Arçelik A.Ş. önderliğinde 

bir çalışmanın başlatıldığı bilgisi verildi. Bu gelişmelerin tüm organize sanayi bölgelerine, sonra 

da tüm kullanıcılara yansıtılması ile sahada halihazırda varolan 15 milyon verimsiz motorun 

verimli motor ile değiştirilmesinin sağlanabileceği dile getirildi.  

Soru: Diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) verebileceğiniz iyi uygulama örnekleri 

nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

(Bu soru spesifik proje bazlı başarı hikayelerini, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi için birçok 

ülkede hükümet destekli programları ve bu alandaki teknoloji transferinin sağlanmasına 

yarayan destek mekanizmaları uygulamalarını kapsamaktadır.)

Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi için birçok ülkede hükümet destekli programların 

yürütüldüğünden hareketle, ilk örnek Kanada’dan verildi. Kanada Çevre ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği Teşvik Programı (The Energy Efficiency Incentive Program) 

kapsamında Energy Star etiketine sahip buzdolapları, çamaşır makineleri ve sıcak su ısıtıcılarının 

farklı tutarlarda desteklenmekte olduğu, kapı ve pencerelerin yine Energy Star iklim sınıfına uygun 

olarak yenilenmesi durumunda da tüketiciye belirli finansal desteklerin sağlandığı belirtildi. Bu 

alanda diğer önde gelen ülkeler olarak Avustralya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

Hollanda, Norveç, İsveç ve ABD sıralandı. 

Son yıllarda ABD’de önem kazanan “enerji verimliliği” konusunda; daha esnek, bürokratik 

engellerden arındırılmış, en kısa yoldan endüstriyel uygulamaya geçilebilecek enerji Ar-Ge 

faaliyetlerinin ivedilikle desteklenmekte olduğu paylaşıldı. Bu çalışmaların araştırma merkezleri, 

üniversite ve endüstriyel katılımcılarla gerçekleştirildiği; geliştirilen teknolojinin endüstriyel 
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katılımcılar tarafından üretime dönüştürüldüğü; projelerin genellikle küçük ve orta düzey (proje 

tutarı 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında) ve azami üç yıl olduğu belirtildi.    

Büyük veya mega projelerin bir inovasyon ağı ve mükemmeliyet merkezleri (Center of 

Excellence) bünyesinde gerçekleştirildiği; bu merkezlerin hem endüstriyel firmalardan hem 

de Ar-Ge merkezlerinden ve üniversitelerden 50-100 kişilik bilim insanının katılımını içerdiği 

belirtildi. Bu tür projelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve başarıya ulaşması için disiplinlerası bir 

yaklaşımın elzem olduğu vurgulandı ve bu mekanizma için yeni gelişmelerden iki örnek verildi:

Argonne Laboratuvarındaki Gelişmiş Batarya Merkezi (Advanced Battery Hub): Toplam 

bütçesi 120 milyon dolardır. Temel amacı beş yıl içerisinde bataryalarının enerji verimliliğini 5 

misli artırma, pil fiyatını, hacmini ve ağırlığını 1/5’e düşürmektir. 

 İleri Üretim Teknolojileri (Advanced Manufacturing Technologies): Bu merkez 

henüz projelendirme safhasındadır. Ana hedefleri arasında, üretim teknolojilerinde 

kullanılan mekanik sistemlerde enerji verimliliğini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak 

yer almaktadır.   

Diğer yandan, özellikle Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritası’nın uygulanmasına yardımcı 

olabilecek Endüstriyel Değerlendirme Merkezi ve EEEF fon örnekleri verildi. Buna göre, 

ABD’deki Endüstriyel Değerlendirme Merkezleri (Industrial Assesment Center),6 üniversiteler 

ve Enerji Bakanlığı arasında oluşturulmuş olan kuruluşlardır. Bu merkezlerde hem öğrencilerin 

enerji verimliliği konusunda eğitilmeleri ve tecrübe edinmeleri hem de KOBİ’lerin enerji 

ihtiyaçlarının azaltılması hedeflenmektedir. Benzer oluşumların Türkiye’de öne çıkarılabileceği, 

bu merkezlerde öğrencilerin “energy manager” olarak  yetiştirilebileceği, enerji denetimlerinin 

yaygınlaştırılmasıyla bu konulardaki Ar-Ge faaliyetlerinin de artırılabileceği katılımcılar tarafından 

önerildi. Bir başka örnek olarak verilen Avrupa Enerji Verimliliği Fonu (European Energy Efficiency 

Fund - EEEF) hususunda ise, anılan yapının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde enerji verimliliğinin 

artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sayesinde iklim değişikliğinin 

etkilerinin azaltılması konusunda projeleri destekleyen, kamu-özel sektör ortaklığında bir 

6 http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/iacs.html
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organizasyon olduğu belirtildi. Bu merkez tarafından fonlanan projelere bir örnek olarak, Münih 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yerleşkesinin enerji verimliliğinin artırılması verildi. Özel bir 

şirket tarafından yapılan incelemeler sonucunda yıllık bazda 118.000 Avro (%41.7) tasarruf 

sağlanabileceği, projelerin ilk etapta EEEF tarafından fonlanmakta olduğu, enerji tasarrufu ile 

sağlanan kazanç ile bu fonlamanın sonrasında tekrar EEEF’ye döndüğü belirtildi. 

Yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojileri konusunda önde gelen kurumlar şu şekilde sıralandı: 

 SRB Enerji 

• Parçacık hızlandırıcılar bünyesinde kullanılan yüksek vakum teknolojisi ile CERN’de 

yeni nesil güneş panellerinin tasarlandığı ve yapıldığı belirtildi. [Geleneksel panellerin 

ötesinde 350ºC sıcaklık değerine kadar yüksek verimde çalışabilen bu paneller, güneş 

enerjisini elektriğe çevirmenin yanı sıra binanın ısı kaybına da engel olabilmektedir. 

Panelin dış yüzeyi kar ile kaplı olsa da, iç yapı yüzeyi 80ºC’de kalmaktadır. Bu teknolojiyi 

transfer eden şirket (SRB Energy), 2012 yılında Cenevre havaalanı terminal binasının 

1200 metre karelik çatısını bu panellerle kaplamak için ihale kazanmıştır.]

 CERN

Elektrokromik camlar konusunda takip edilmesi gereken merkezler şunlardır: 

 Uppsala Üniversitesi

 Fransa Saint Goben 

 University of Washington 

Vakum İzolasyon Panelleri konusunda takip edilmesi gereken gelişmeler şunlardır:  

 İsviçre, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde vakum izolasyon panellerinin binalarda 

uygulama alanları bulunmaktadır. Diğer yandan, beyaz eşya sektöründe özellikle 

buzdolaplarında birçok firma yüksek teknoloji ürünlerinde vakum izolasyon panellerini 

kullanmaktadır. Maliyet açısından istenen seviyeye gelinemediğinden vakum izolasyon 

panellerinin kullanımı yaygın değildir.
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 Avrupa’da Porexthem, Microtherm ve vaQtec gibi büyük vakum izolasyon panelleri (VIP) 

üreticileri bulunmaktadır. Ayrıca Panasonic ve OCI gibi büyük firmaların VIP yatırımları 

bulunmakta ve bu firmalar büyük ölçekte VIP üretip satmaktadır. Güney Kore’den OCI 

firması bu konuda öne çıkmaktadır ve 2012 yılında yaklaşık 1 milyon m2 /yıl VIP üretecek 

tesis kurmuştur. Kurulan dört üretim hattının ikisinin inşaat, ikisininse buzdolabında 

kullanıma tahsis edilmesi planlanmaktadır. 

 Uluslararası vakum izolasyon paneli (VIP) konferansları iki yılda bir düzenli olarak 

yapılmaktadır. 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde Paris’te “Preparation Workshop for a new 

Annex tentatively called “Superinsulation” adı altında bir etkinlik yapılmıştır. VIP ve 

Aerogel alanlarında dünya çapında önde gelen uzmanlar bu toplantıya katılmışlardır. 

Amacı, konusu ısı yalıtımı olan (özellikle VIP ve Aerogel alanlarında) bir “annex” 

oluşturmaktır. Son toplantısı Eylül 2013’te İsviçre’de gerçekleştirilecek VIP konferansında 

yapılacaktır. Bu konferansa Türkiye’den Arçelik A.Ş. katılacaktır.

 Bu konudaki bazı önemli aktörler, Brunel University London’dan Dr.Harjit Singh (İngiltere) 

ve İsviçre’nin “Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology” 

laboratuvarından Dr. Samuel Brunner (Materials Engineer)’dır. 

 Arçelik’in FP7-Career Integration Grant (Marie Curie) teşvikleri altında “NanoPorousVIP” 

isimli projesi bulunmaktadır. Bu proje 2012 – 2016 yılları arasında toplam 100.000 

Avroluk bir bütçe ile AB tarafından desteklenmiştir. Bu projede Arçelik A.Ş. Malzeme 

Teknolojileri laboratuvarı tek yürütücü olarak çalışmaktadır. Firmanın projedeki amacı 

performansı yüksek ve aynı zamanda ucuz VIP iç dolgu malzemesi geliştirmektir. 

Sürdürülebilir bina teknolojileri ve bina performans yönetim sistemleri hedefi: 

ABD’de enerji üreten binaların ve “net-sıfır enerji binalar” konularının güncel ve yoğun olarak 

teşvik edildiği; Avrupa’da ise 2019 yılında tüm yeni binaların net-sıfır olma şartının konulduğu 

belirtildi. Türkiye’de enerji üreten binalar konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

gerektiği ortaya kondu. Bu yasal düzenlemeler kapsamında, net-sıfır binaların tanımlanması, 
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binaların şebekeye elektrik besleyebilmesi ve rahatlıkla teşvik alabilmesinin sağlanması 

gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sera gazı salınımı sıfır olan ve enerji tüketme yerine kendi enerjisini 

kendisi üreten akıllı bina teknolojilerinin (smart building technologies) yoğun bir şekilde 

araştırıldığı belirtildi. Bütün gelişmiş ülkelerde (ABD, Japonya, Kore, Tayvan, Çin, AB ülkeleri, 

bilhassa Fransa ve Almanya) bu alanlarda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Anılan 

ülkelerde, sadece bu konulara odaklanmış, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren araştırma 

merkezlerinin mevcut olduğunun altı çizildi. Yine Fransa’da sadece bu tür örnekler için tek bir 

bakanlığın faaliyet gösterdiği söylendi. Türkiye’de sürdürülebilir binalar konusunda yürütülen bazı 

uluslararası NEED4B ve BREAKER projelerinin olduğu belirtildi.  

Enerji tüketiminin ölçülmesi ve izlenmesi için sensörler vb. hedefi:

Sensörlerin sadece bir konuya odaklı olmadıkları, farklı sektörlerde de (binalardan uzaya kadar) 

çok yaygın olarak kullanıldığı ifade edilerek, bu nedenle, enerji verimliliğindeki temel araştırma 

konularından biri olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, “akıllı şebekeler” konusunun da bu konuyla 

ilgili olduğu söylendi.   

ABD’de üzerinde durulan ilgili konulardan biri olarak, akıllı sayaçlar aracılığıyla “Demand Response” 

bünyesinde elektrik şirketlerinin, kullanıcılar üzerinden evdeki enerji tüketimini verimli hale 

getirmesi ve ihtiyaçlara göre enerji üretiminde tasarruf sağlanmasına yol göstermesi sayıldı. 

Zigbee, IEEE 802.11s, 6LowPAN bazlı iletişim teknolojileri ve akıllı sayaçlar ile bu sistemlerin 

ABD’de kullanılmaya başlandığı belirtildi. Bunun ilk önce kullanıcıya bilgi olarak verilmesi 

(farkındalık) ve daha sonra da Türkiye’nin kendi şartlarına göre üretilmesi fikrinin yararlı olacağı 

paylaşıldı. 

Enerji verimliliğinin artırılması için gerekli olan protokollerdeki çiplerin üretilmesi konusunda, 

yongaların üretilmesinin çok makul olmayabileceği belirtildi. Çin ile rekabet etme konusunda 

ABD’nin de sorun yaşadığı vurgulandı. Bunun yerine üretilmiş yongaların alınması ve tasarım 

yapılmasının daha uygun olabileceği ortaya kondu. Ayrıca, standart protokollerin yerine özel 

(custom) protokollerin geliştirilmesinin gerekli olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. 
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Smart Grid projesinin ABD’de 2008 itibarıyla başladığı ve şu anda en popüler konulardan biri 

olduğu vurgulandı. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (National Institute of Standards 

and Technology - NIST) 2009’da akıllı şebekeler için bir rapor hazırladığı bilgisi ortaya kondu.7 

Raporda ihtiyaçların neler olduğunun ve bu konularda neler yapılabileceğinin tespit edildiği 

belirtildi. Raporun ardından ilgili kurumların bu doğrultuda harekete geçtiği ve NSF vasıtası ile 

üniversitelere projeler verildiği vurgulandı. UC Berkeley, UIUC gibi üniversitelerin milyonlarca 

dolarlık Smart Grid projeleri yürüttüğü; ayrıca, üniversitelerin elektrik şirketleri ile ortak 

çalışmalarının teşvik edildiği ifade edildi.

Bu çerçevede katılımcılar şu öneriyi dile getirdi: Türkiye’de akıllı şebekeler konusunda bir komite 

kurulması, “Akıllı şebeke konseptinin ülkede gelişmesi için neler yapılabilir?” sorusunun bu 

komitenin çalışmaları kapsamında cevaplanması, ardından yapılabilecekler üzerinden bu sorunları 

çözmeye yönelik tüm paydaşların harekete geçirilmesi. Konunun kapsamı nedeniyle akıllı şebeke 

uygulamaları ile beraber bilgi güvenliği gibi konuların da ele alınması gerektiği vurgulandı. Ar-Ge 

ihtiyaçları belirlenirken elektrik şirketlerinin de önemli katkı sağlayabileceği belirtildi. 

Her ne kadar Türkiye’nin elektrik altyapısı ile ABD’nin elektrik altyapısı farklı olsa da, akıllı 

şebekelerin Türkiye ihtiyaçlarına göre adapte edilmesine yönelik geniş kapsamlı bir raporun 

hazırlanması gerektiği belirtildi. Diğer yandan, akıllı şebekelerinin alt bileşenlerinden biri olan 

elektrikli araçlar ve evlerde güneş enerjisi üretimi gibi projelerin destek aldığı vurgulandı. 

Özellikle elektrikli araçların 10 yıl içerisinde pazar penetrasyonunun artacağı düşünüldüğü için 

elektrik depolama istasyonlarının yapılması, ev garajlarının bu iş için düşünülmesi gibi konular 

değerlendirildi.  

Elektrik motorları:

Yurt dışında mıknatıs üreticileri, elektrik motoru üreticileri ve üniversite-enstitü-araştırma 

kuruluşları arasında işbirliklerinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Örnek olarak, ABD’de, Ames 

7 Report to NIST on the Smart Grid Interoperability Standards Roadmap
 http://www.nist.gov/smartgrid/research-reports-presentations.cfm
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Laboratories, Arnold Magnetic Materials ve GE (General Electric) tarafından oluşturulan işbirliği 

çerçevesinde mıknatısların verimliliklerinin artırılması, nadir toprak elementi kullanımının 

azaltılması ve elektrik motorlarında yüksek verim elde edilmesi konularında çalışmalar 

yürütüldüğü ifade edildi. Bahsi geçen çalışmaların ulusal fonlarla ciddi oranlarda desteklendiği 

söylendi. 

Elektrik Motorlarında Verimlilik: 

Enerjinin büyük bir kısmının elektrik motorlarında tüketildiği dikkate alınacak olursa, ABD (özellikle 

Kaliforniya eyaleti), Kanada ve Avustralya’da elektrik motorlarında verimlilik konusundaki 

düzenlemelerin öne çıktığı; bu ülkelerde IE3 verimli motor kullanımının zorunlu olduğu belirtildi. 

Sert ve Yumuşak Manyetik Malzemeler: 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında ‘nadir toprak elementi kullanımının yüksek 

oranda azaltıldığı ya da sıfırlandığı manyetik malzeme uygulamaları’ konusunda çağrı başlığı 

açıldığı belirtildi. ABD’de de enerji uygulamaları kapsamında yüksek bütçeli ulusal projelerin 

yürütüldüğü, bu projelerin ortak hedeflerinden birinin manyetik malzemeler konusundaki Çin 

tekelini kırmak olduğu dile getirildi.  

Enerji Verimliliği (Diğer Uluslararası Gelişmeler): 

Belli bir yakıt tüketiminin altında çalışan araba tasarımları ve düşük enerji tüketen ev uygulamaları 

için Avrupa Birliği’nin yürüttüğü “mümkün en iyi teknolojiler” (BAT) çalışmalarına değinildi. 

Enerji verimliliği alanında akademisyenleri ve son kullanıcıları (sanayi, yerel otoriteler, sektörel 

kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları) bir araya getiren gösterim projelerinin önemine vurgu 

yapıldı.  

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik geliştirilen projelerden bazı örnekler şu şekilde sıralandı: 

 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini iyileştirme yönünde yapılan 

çalışmalar,

 Aydınlatma sistemlerindeki gelişmeler,
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 Aydınlatma ürünlerinin enerji etiket sınıflarına dahil edilmesi,

 Top Runner’ Programları8,

 Gönüllü faaliyet programları,

 İleri trafik sistemleri.

Ülkemizde de benzer uygulamaların enerji verimliliğinin artırılması adına önemli gelişmelere 

vesile olacağı belirtildi.  

Enerji verimliliği konusunda dünya çapında önde gelen araştırma merkezlerine örnek olarak 

şunlar verildi:  

 The Precourt Energy Efficiency Center Stanford University: 2006 yılında kurulan 

merkezde binalar, ulaştırma, sistemler, davranış/karar verme, enerji modelleme ve 

enerji politikaları olmak üzere altı farklı alanda çalışmalar yürütülmektedir.

 Energy Research Center of the Netherlands: Enerji verimliliği ve altyapının verimli 

kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıtlardan daha çevreci 

bir şekilde yararlanma ve enerji politikaları konusunda çalışmaktadır.

 EUREC Ajansı: 1991 yılında kurulan ajans, Avrupa çapında yenilenebilir enerji konusunda 

aktif olan üniversite ve enstitüleri bir araya getirmektedir. Rüzgar, biyokütle, jeotermal 

ve güneş enerjisi üzerine odaklanmaktadır. 

Dünyadaki üniversiteler ve Türk üniversitelerinde yürütülen projelerden örnekler de tartışmalar 

sırasında dile getirildi:  

 ABD’de NSF  I/UCRC for Sustainability  Integrated Buildings and Sites (SIBS), UNC Charlotte

 US-TR ‘Sustainable Future for Engineering’ başlığı altında, yedi ABD Üniversitesi (Georgia 

Institute of Technology, City University of New York, University of Washington, Baylor, 

University of Minnesota, Penn State, Iowa State) ve altı Türk Üniversitesi (İTÜ, ODTÜ, 

8 Piyasada ürünler içinde en yüksek enerji verimliliğine sahip ürünün esas alınarak enerji verimliliği 
hedefinin belirlendiği ve her tip ürün için tespit edilen zaman zarfında hedeflenen rakama ulaşmak için 
çalışılan bir sistem.
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Özyeğin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Harran Üniversitesi) ve 

bir Türk şirketi (Şişe-Cam), ortak bir proje hazırlamışlardır.

Diğer enerji başlıklarındaki önemli aktörler için örnekler ise şunlardır:  

 Füzyon konusunda ITER9,

 Yeni nesil nükleer reaktörler konusunda MYRRHA10,

 Enerji verimliliğini artıran yüksek vakum teknolojisi konusunda SRB Enerji şirketi11,

 Yeni nesil teknolojiler konusunda CERN12,

 Biyokütle ve organik atıkların enerji kaynağı olarak kullanılması konusunda Almanya, 

Hollanda, Fransa, Belçika, İskandinavya ülkeleri,

 Gaz yakıt yakıcılarının, gaz motorlarının, gaz türbinlerinin (sanayi ve güç uygulamaları 

için) verimliliklerinin artırılması ve düşük kalorili gaz yakıtların optimizasyonu konusunda 

Fransa ve Almanya.

5.5 Enerji Depolama

Enerji Depolama grubunda moderatör Prof. Dr. İbrahim Dinçer, moderatör yardımcısı Prof. Dr. 

Taner Yıldırım olarak belirlenmiştir. 

Oturumdaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Ercan Avcı Mehmet Acet Esen Ercan Alp

Mustafa Anık Derya Baran Faruk Bayraktar

Ali Coşkun Ibrahim Dinçer Ernur Mutlu

Hilkat Özgün Ümit Özkan Cengiz Özkan

Oktay Uzun Mehmet Uzunoğlu Taner Yıldırım

9 International Thermonuclear Experimental Reactor, Cadarache, France, http://iter.org

10 Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications, Belgium, http://myrrha.sckcen.be

11 http://www.srbenergy.com/?locale=en

12 http://home.web.cern.ch
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Enerji Depolama grubunda tartışmalar görüş formlarında yer alan sorular üzerinden şekillenmiştir. 

Buna göre, sırasıyla sorular ve tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda sunulmuştur. 

Soru: Enerji alanında kurultayda ele alınan alt konulardan (yenilenebilir enerji kaynakları, temiz 

kömür teknolojileri, enerji verimliliği, enerji depolama) farklı olarak dünyadaki eğilimlerde 

öne çıkan başka konular var mıdır?

Bu alanda katılımcılar tarafından tanımlanan dünyada öne çıkan konu başlıkları şunlardır:

 Akıllı Şebekeler,

 Karbondioksit yönetimi (CO
2
),

 Nükleer enerji,

 Hidrojen teknolojileri (Ekonomisi),

 Biyoyakıtlar,

 Sentetik yakıtlar,

 Atıklardan enerji üretimi,

 Alternatif yakıtlar,

 Yeni enerji malzemeleri (Grafen),

 Hibrit ve entegre sistemlerin geliştirilmesi,

 Enerji güvenliği ve bağımsızlığı,

 OLED, OPV’ler.

Soru:  Enerji depolama konusunda ülkemizde öncelikle ele alınması gereken akademik Ar-Ge 

konuları ve sanayi Ar-Ge konuları nelerdir?

Enerji depolama konusunda stratejik alanlar tartışıldıktan sonra, aşağıdaki tabloda konular bir 

araya getirilerek düzenlenmiştir. Konular hem sektörel önceliklerine ve önem derecelerine göre 

sıralanmış hem de kısa/orta/uzun vadede yapılabilirliklerine göre tabloya eklenmiştir.
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Elektrik Enerji 
Depolama

Kimyasal/
Elektrokimyasal Enerji 

Depolama

Isı Enerji 
Depolama

Fiziksel/Mekanik 
Enerji Depolama

Biyolojik Enerji 
Depolama 

• Süper/Ultra 
kapasitörler

  (1, KV, AÖ, SÖ)

• Süper İletkene 
Dayalı 
Elektromagnetik 
Enerji Depolama 
(1, OV, AÖ)

• Elektrokimyasal 
bataryalar
- Li-ion bazlı piller 
  (1,KV, AÖ, SÖ)
- metal sülfür (2, OV, AÖ)
- metal-air (3, UV, AÖ)
- Flow bataryalar 
  (2,OV, AÖ, SÖ)
- Kurşun-Asit Piller 
  (1, KV, SÖ)

· Hidrojen Depolama         
(1, KV, AÖ, SÖ)            
(Metal hidrürlü, Bor 
içeren hidrojen tutucular)

· Yakıt Pilleri (1, KV, AÖ, SÖ)

• Desikant 
malzemeler 
(1,KV, SÖ, AÖ)

• Faz değişim 
malzemeleri 
(1,KV, SÖ, AÖ)

• Malten tuzları        
(1,KV, SÖ, AÖ)

• Gaz depolama      
(1,KV, SÖ, AÖ)  
(Doğal gaz, metan, vb.)

• Pump Hydro 
Sistemleri (1,KV, SÖ) 

• Sıkıştırılmış Hava 
Depolama (1,KV, SÖ)

• Flywheels (Volan 
Tekerleri) (1,KV, SÖ)

Biyolojik (1,KV, AÖ, SÖ)

Önem Derecesi: 1 Çok Çok Önemli, 2 Çok Önemli, 3 Önemli
İhtiyaç Dönemi: 1-5 yıl Kısa Vade (KV), 5-15 yıl Orta Vade (OV), 15 yıl+Uzun Vade (UV)

Sektörel Öncelik: Akademik Öncelik (AÖ), Sanayi Öncelik(SÖ)

Soru: Enerji depolama konusunda diğer ülkelerden (veya çalıştığınız ülkeden) verebileceğiniz 

iyi uygulama örnekleri nelerdir? Bu örnekler Türkiye’ye nasıl yardımcı olabilir?

(Bu soru spesifik proje bazlı başarı hikayelerini, enerji depolamanın teşvik edilmesi için birçok 

ülkede hükümet destekli programları ve bu alandaki teknoloji transferinin sağlanmasına 

yarayan destek mekanizmaları uygulamalarını kapsamaktadır.)

Bu soru kapsamında konuşulan konular, belirlenen örnekler ve Türkiye için öneriler şu şekilde 

sıralanmıştır:

 Tematik araştırma merkezleri ve sürdürülebilir bir fonlama mekanizmasının kurulması 

[Örn. EFRC (Energy Frontier Research Center)],

 Özel sektör ile ortak araştırma merkezleri/laboratuvarları kurulması (ortak araştırma 

merkezleri gibi eş fonlama mekanizmalı),

 Stratejik alanlarda araştırma merkez/kurum/enstitülerine yönelik sürdürülebilir bir 

fonlama mekanizmasının kurulması,
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 Research Chairs, Industrial Research Chairs programlarının oluşturulması ve fonlama 

mekanizmalarının kurulması,

 Araştırmalara yönelik süper hesaplama laboratuvarların, modelleme ve simülasyon 

merkezlerinin kurulması (partikül modellemeden iklim tahminlerine kadar, üniversitelerin 

kullanımına yönelik).

6.6 Enerji Oturumu Genel Değerlendirme

Kurultayın ilk günü her alt alan kendi içerisinde toplanıp önceden belirlenen sorular kapsamında 

değerlendirilmiş, ikinci gün sabahı enerji oturumunun tüm katılımcıları bir araya gelmiştir. Enerji 

alanı genel oturumunda; birden fazla alanda çalışan araştırmacıların diğer konulardaki fikirleri 

de alınmış; enerji konusundaki tüm araştırmacılar kendi alanları dışında yapılan tartışmaları da 

takip etme fırsatı bulmuş ve kendi gruplarındaki sonuçlarını diğer araştırmacılarla paylaşmışlardır. 

İkinci gün yapılan konuşmalar kapsamında öne çıkan hususlardan birisi Türkiye’nin enerji 

alanındaki önceliklerine yapılabilecek eklemeler olmuştur. 

Biyoenerji konusunun ülkemiz için önemli olduğu ve öncelikler arasında yer alması gerektiği 

ifade edilmiştir. 

Gazlaştırma konusunda devlet politikası olmadığına değinilerek, ülke rezervlerinin 

değerlendirilebilmesi için biyokütle sıvılaştırma ve gazlaştırma konusuna yer verilmesi gerektiği 

dile getirilmiştir. Biyokütle konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların artırılması ve somut 

çıktıların ortaya konulması hususu dile getirilmiştir.

Öne çıkan diğer konular ise modelleme ve hesaplama konuları olmuştur. Daha ziyade temel 

araştırma kategorisine giren temel ölçümlerin önemine atfen, lityum iyon, lityum sülfür gibi 

araştırmalarda patent alınmak isteniyorsa çok iyi analizler yapılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu 

konularda her yıl akademisyenleri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirecek büyük konferanslar 

düzenlenmesinin de faydalı olacağı ve bu sayede ilerde bu paydaşların bir araya gelecekleri 

merkezlerin kurulmasının sağlanabileceği belirtilmiştir.  
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Yine ikinci gün yapılan genel oturumda, Türkiye’deki altyapı eksikliği de dikkat çekilen konulardan 

biri olmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’deki altyapı eksikliğinin giderilmesi için ‘super computing’ gibi 

odaklı merkezlerin kurulması önerisi getirilmiştir.13 Odaklı merkezlerin biyoenerji, güneş, rüzgar, 

hidroenerji gibi alanlarda kurulabileceği fakat odak gruplarına mutlaka sanayi katılımının da şart 

olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca enerji teknolojisi üretilmesi konusunda her üniversitede yeterli 

bilimsel altyapı kurulmasının zorluğundan hareketle, üniversiteler arasında ağ oluşturulmasının 

önemi vurgulanmıştır. 

Teknoloji yol haritalarında altyapıların geliştirilmesi konusuna da yer verilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. İleri enerji teknolojilerinin sanayiye aktarılmasındaki güçlükleri ortadan kaldırmak 

için, ABD’deki gibi ‘innovation hubs’ benzeri programlar oluşturulabileceği, hem altyapı hem 

araştırma destekleriyle prototip düzeyinde üretimlerin gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, ABD’de son dönemde öne çıkan ve yazılım ve donanımların daha az enerji harcanarak 

üretilmesi anlamına gelen “green computing” konusunun da Türkiye için önemli olabileceği 

kaydedilmiştir. 

Enerji politikalarının oluşturulma süreçleri konusunda, katılımcılar öncelikle detaylı analizlerin 

yapılma ihtiyacına dikkat çekmiştir. Dünya ve Türkiye verilerinin karşılaştırmalı olarak yer alacağı 

detaylı analizlerle, ülkenin enerji alanında ne kadar insan kaynağı ve bütçe ayırması gerektiğinin 

daha net ortaya konulması gerektiği ifade edilmiştir.  

Konu bazında dünyada önde gelen merkezlerin listelerinin çıkarılarak, işbirliğini yönlendirecek 

yönetici özetlerine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, ABD’de faaliyet gösteren ‘Basic 

Science Advisory Committee’den iyi bir örnek olarak bahsedilmiştir. Benzer şekilde TÜBİTAK 

ve Enerji Bakanlığı’nın da bağımsız bilimsel komite toplantılarını hayata geçirmesinin, ayrıca 

kurultay sonrasında da bilim insanlarının görüşlerinden faydalanmaya devam edilmesinin önemi 

vurgulanmıştır. Ayrıca, politikalar sonucunda şekillenecek fon programlarında ülkenin gelecekteki 

enerji portföyünün nasıl dağılacağının bilinmesinin önemi belirtilmiş, bu bağlamda Türkiye’nin 

gelecekteki enerji portföyünün çıkarılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

13 Katılımcılar tarafından İsviçre ve ABD’deki (National Scientific Computer Center) bu konuda örnek 
olabilecek çalışmalar  gösterilmiştir.
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Eğitim ve insan kaynağının geliştirilmesi konusunda ise, liselerden başlayarak enerji alanında 

eğitim verilmesinin faydalı olacağı üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak lisans, yüksek lisans, 

doktora ve doktora sonrası dönemlerde enerji programlarının başlatılmasının kritik önem arz 

ettiği yönünde fikir birliğine varılmıştır. Üniversite - sanayi işbirliği yapılarak doktora sonrası 

ve doktora öğrencilerinin çalıştırılabileceği ortak programlar oluşturulmasının önemli olduğu 

belirtilerek, farklı enerji sektörlerinde ara eleman yetiştirilmesi için programların başlatılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Katılımcılar bunlara ek olarak, Türkiye’nin yeni teknolojiler kadar mevcut teknolojilerin 

uygulanması konusuna da eğilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Gerekli teşvikler sağlanması, 

binaların ruhsatlandırılmasında çevre dostu kaliteli ürünlerin kullanılması için kısıtlamalar 

getirilmesi, yerel enerji üretiminin teşvik edilmesi gibi önerilerle sürdürülebilirlik konusunda da 

adım atılması önerisi getirilmiştir. 

Yapılan tartışmalar sonunda tüm grupların somut önerileri birleştirilmiştir. Buna göre, enerji 

alanında somut öneriler olarak ortaya çıkan hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 Farklı oturumlarda gündeme gelen malzeme bilimi, biyoenerji; kaya gazı, CO
2
 yakalama, 

kullanma, depolama; kömür gazlaştırması; akıllı şebekeler ve şehirler  konuları öne 

çıkan konu başlıkları olarak göze çarpmaktadır.

 Enerji kaynakları konusunda dünyadaki eğilimlerden birinin enerji projeksiyonları olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin 10 – 20 yıllık enerji portföyü projeksiyonlarının 

yapılması ve verilecek fonların bu portföye göre dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Enerji konusunda yapılan araştırmaların sadece teknolojik gelişmelere bağlı olmadığı, 

enerji yönetimi, planlama, kabul edilme, uygulama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi 

birçok sosyo-ekonomik konunun da, bu başlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin 

altı çizilmiştir. Bu çerçevede; 

• Bütüncül bir devlet politikası oluşturulması (yalnızca Ar-Ge değil, CO
2
 salınımının 

vergilendirilmesi, dinamik fiyatlandırma ile talep optimizasyonu gibi çok yönlü 

uygulamaların geliştirilmesi), 

• Kamu binalarında yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması,
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• Sanayiye yönelik (özellikle KOBİ’ler için) enerji denetimi (energy audit) analizlerinin 

yaygınlaştırılması, bu tarz denetimler sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre 

geliştirilecek yöntem ve teknolojilerin gözden geçirilmesi/planlanması,

• Çıkarılacak regülasyonlarla, akıllı bina ve şehir uygulamalarının önünün açılması ve 

Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, gerekirse bu alana özel fon programı ve destek 

gruplarının oluşturulması (TÜBİTAK bünyesinde),

• Binaların kendi enerjilerini üretip satmalarına olanak verecek, net-sıfır enerji 

binalarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması,

önerileri getirildi.

 Araştırma projelerinin fonlanmasında ‘akademik’ ve ‘sanayi’ ayrımı uygulamasından 

vazgeçilmesi, belirlenen tüm Ar-Ge başlıklarına akademi ve sanayinin birlikte veya ayrı 

ayrı başvurabilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.  

 TÜBİTAK ve Enerji Bakanlığı öncülüğünde öncelikli görülen alanlarda bağımsız bilimsel 

komiteler oluşturulması, bu komitelerin ilgili oldukları konuda Türkiye’nin gelişmesi için 

yapılabilecekleri belirlemesi ve bu konuda politika yapıcılara yol göstermesi önerilmiştir.

 Belli olgunluğa ulaşmış teknolojilerin yaygınlaştırılması için pilot ve demonstrasyon 

tesislerinin kurulması ve işletme sürekliliğinin sağlanması konusunda ve akıllı şebekeler, 

ulaştırma, lojistik, akıllı bölgeler ve şehirler konularında 1003 çağrılarının açılması ve bu 

konuların TYH kapsamına da alınması önerilmiştir.  

 Enerji alanında kritik görülen konularda (örn. akıllı şebekeler), yurt dışında yazılmış 

raporlara benzer şekilde, Türkiye’deki altyapıyı ve ihtiyaçları çıkaracak detaylı raporlara 

ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 

 Tematik araştırma merkezleri ve mükemmeliyet merkezleri kurulması ve bu merkezlerin 

sürdürülebilir hale getirilmesi adına uygun bir fonlama mekanizması kurulması (örn. 

EFRC – Energy Frontier Research Center örneğinde olduğu gibi) üzerinde durulmuştur. 

 Özel sektörün de içinde yer alacağı eş fonlama mekanizmalı ortak araştırma merkezleri/

laboratuvarları kurulması için destek sağlanabileceği ifade edilmiştir. 
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 Research Chairs, Industrial Research Chairs programlarının oluşturulması ve fonlama 

mekanizmalarının kurulması gerektiği dile getirilmiştir. 

 Araştırma altyapısını geliştirecek atılımlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş, bu kapsamda 

‘super computing’ laboratuvarların, modelleme ve simülasyon merkezlerinin kurulması 

ve bu altyapılara yaygın erişimin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 

 Enerji alanında eğitimin liselerden başlanarak verilmesinin, ayrıca lisans, yüksek lisans, 

doktora ve doktora sonrası programlarda enerji özelinde programların açılmasının yararlı 

olacağı belirtilerek, özellikle üniversite – sanayi işbirliği çerçevesinde doktora ve doktora 

sonrası programlara ihtiyaç duyulduğu, ülkemiz için kritik alanlarda yurt dışından 

araştırmacıların getirilebilmesi için de teşviklerin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 ABD’deki gibi kamu ve üniversitelerin ortaklaşa kuracakları Endüstriyel Değerlendirme 

Merkezleri ile öğrenci eğitiminin yapılabileceği ve KOBİ’lerin enerji ihtiyaçlarının 

azaltılmasına katkı sunabilecekleri ifade edilmiştir. 

 Yalıtım konusunda ithal edilen ara mallarının ikamesinin önemli bir konu olarak göze 

çarptığı, bu kapsamda Türkiye’de bulunan çok değerli kaynakların (örn. perlit) yalıtımda 

ana malzeme olarak kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 Dünyada enerji alanında sektörel bazda uzmanlaşma ile büyük gelişmeler kaydedildiği, 

bu çerçevede, politikalar oluşturulurken ülkenin potansiyeli dikkate alınarak öncelikli 

alanlar belirlenmesinin ve uzmanlaşma konuları üzerine politikalar üretilmesinin 

önemli olduğu ifade edilmiştir (örn. çip/yonga üretilmesi yerine yongaların tasarımı, 

potansiyele bakılarak güneş enerjisi üzerine daha çok yatırım yapılması vb.).

 Destek mekanizmaları oluşturulurken, üniversiteler ile işbirliğinin artırılması, bir ürün 

geliştirmeye yönelik destek sağlanması ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda 

özel sektör - üniversite işbirliğinin artırılmasına daha fazla destek sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir.

 Tarımda ve turizmde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının teşvik edilmesi gerektiği 

ifade edilmiştir.
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7.1 Genel Giriş

Bilim ve teknoloji insan kaynağı (BT – İK) günümüzde bilginin 

üretilmesi ve kullanılmasında  büyük öneme sahiptir. Ar-

Ge yatırımlarının katma değerinin artırılması açısından insan 

kaynağının hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi 

konusu ülkemiz için de öncelikli politika konularındandır. Bu 

kapsamda, insan kaynağının geliştirilmesi konusu 2004 yılında 

Sayın Başbakan’ın himayesine alınmış, Türkiye Araştırma 

Alanı’nın (TARAL) temel amaçlarından biri olarak belirlenmiş ve 

yapılan çalışmalar kapsamında 2010 yılı için hedeflenen 40,000 

tam zaman eşdeğer (TZE) araştırmacı sayısına 2006 yılında 

ulaşılmıştır. 2023 yılı için TZE araştırmacı sayısının 300.000’e 

ulaşması, bunun da 180.000’inin özel sektörde istihdamı 

hedeflenmektedir. 

Bahsi geçen hedeflere ulaşma amacıyla 2010 yılında Bilim ve 

Teknoloji İnsan Kaynakları (BT-İK) Strateji Belgesi 2011 – 2016 

hazırlanmıştır. BT-İK Strateji Belgesi’nin ana hedefi, ülkemizi 

uluslararası arenada BT insan kaynağı açısından üstün rekabet 

EĞİTİM
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gücüne sahip ve çekim merkezi bir ülke seviyesine çıkarmaktır. İlgili kurum ve komitelerin 

katkıları ile hazırlanan 2011 – 2016 BT İnsan Kaynakları Stratejisi ve Eylem Planı, beş stratejik 

amaç etrafında geliştirilen eylem önerilerini içermektedir. Bu amaçlar şunlardır:

 BT – İK sayısının artırılması ve sektörel dağılımın iyileştirilmesi,

 Araştırma kültürünün, araştırmacıların yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesi, 

 BT – İK’nın çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,

 Araştırmacıların dolaşımının artırılması,

 Ar-Ge personeli istihdam kapasitesinin geliştirilmesi. 

Yukarıda belirtilen amaçların eylem önerileri, sırası ile aşağıdaki hususları içermektedir. 

BT – İK sayısının artırılması ve sektörel dağılımın iyileştirilmesi amacı çerçevesinde gençlerin 

Ar-Ge’ye yönlendirilmesi, kariyer imkânlarının geliştirilmesi ve gelirlerin iyileştirilmesi, özel 

sektörün Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda BT – İK programlarının tasarlanması, teknisyen ve dengi 

personelin istihdamının artırılması, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik 

BT – İK yetiştirilmesi ve toplumda bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması gibi stratejiler 

geliştirilmiştir.

Araştırma kültürünün, araştırmacıların yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesi amacı çerçevesinde 

ise mekanizmaların tasarlanması, doktora sonrası araştırma (post-doc) uygulamasının hayata 

geçirilmesi, disiplinlerarası çalışma ve işbirliklerinin desteklenmesi ve başarılı araştırmacılara 

kendi araştırma gruplarını kurmalarına yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması yönünde 

strateji ve hedefler belirlenmiştir. 

BT – İK’nın çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amacı çerçevesinde üniversitelerdeki çalışma 

ortamının iyileştirilmesi, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, yönetişimin iyileştirilmesi yanında, 

özel sektördeki araştırmacıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sektörlerarası işbirliğinin 

geliştirilmesi ve kamu araştırma merkezlerindeki çalışma koşullarının düzenlenmesi hususlarında 

gelişmeler hedeflenmiştir. 
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Araştırmacıların dolaşımının artırılması amacı çerçevesinde ise ulusal, sektörlerarası ve uluslararası 

dolaşım mekanizmalarının geliştirilmesi ve yurtdışındaki nitelikli araştırmacıların, öncelikli alanlar 

başta olmak üzere, yurt içinde istihdam edilmesi için gerekli imkânların sağlanması önemli 

politikalar olarak belirlenmiştir. 

Ar-Ge personeli istihdam kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında belirlenen önemli stratejiler 

ise şunlardır: üniversitelerde nitelikli Ar-Ge personel istihdamı, özel sektörde Ar-Ge personeli 

istihdam kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu araştırma merkezleri Ar-Ge personeli istihdam 

kapasitesinin geliştirilmesi. 

BT – İK Stratejisi 2011 – 2016 ve öngörülen stratejik hedef ve amaçları kurultayda katılımcılarla 

paylaşılmıştır. Stratejinin uygulanması kapsamında TÜBİTAK bünyesinde uygulanan birçok fon 

mekanizması ve desteklerin detayları da katılımcılara aktarılmıştır. Bu kapsamda; 

 2214/A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı, 

 2214/B - Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı, 

 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 

 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı, 

 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı 

Dolaşım Programı 

hakkında katılımcılarla bilgiler sunulmuştur.1 

Önümüzdeki dönemde 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut programların geliştirilmesi, 

yeni destek mekanizmalarının hazırlanması, belirlenen stratejik amaçlara yönelik yeni politikaların 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

1 Programların detaylı bilgilerine TÜBİTAK web sayfasından ulaşılabilir: http://www.tubitak.gov.tr/tr/
burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari#burslar_doktora_sonrasi_ana_sayfa_akordiyon-
block_1-0
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7.2 Oturumlar

Eğitim oturumunda tartışmalar iki masa üzerinden yürütüldü. Tartışma konuları daha çok 

lisansüstü programlar ve insan kaynağının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştı. İlk oturuma (Masa 

1) Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da katıldı.

Eğitim alanında 1. masada moderatör Prof. Dr. Ant Bozkaya olarak belirlendi. Masa 1’deki 

katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Ant Bozkaya Candan Tamerler Çağan Şekercioğlu

Ali Demirci M. Talha Gökmen Necmettin Mutlu

H. Reşit Akçakaya Ali Allahverdi Atilla Yardımcı

Mehmet Sabri Çelik Arif Ergin İbrahim Halil Mutlu

İskender Akkurt Ömer Demir Şafak Özdemir

Emre Oruç Cemal Çollak

Eğitim alanında 2. masada moderatör Prof. İbrahim Halil Mutlu olarak seçildi. 2. masadaki 

katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Ahmet Palazoğlu Selim Ünlü Recayi Peçen

Caner Kazancı Ahmet Yükleyen Tahir Çağın

Mehmet Füzün Mahmut Özbay Hikmet Koçak

Musa Özcan Kutbettin Demirdağ Ayhan Elmalı

İsmail Yüksek Nesim Erkip Melahat Bilge Demirköz

Emre İlyas M. Yavuz Coşkun
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Ele alınan konu başlıkları/sorular ve bu kapsamda yapılan tartışmalar aşağıda sunulmaktadır.

Soru: Araştırmacıların yetiştirilmesinde önemli yeri olan lisansüstü eğitim programlarını 

başarılı ve etkin kılan unsurlar nelerdir? Lisansüstü eğitiminde başarılı model nasıl olmalıdır 

(tezsiz yüksek lisans, program kredileri, Avrupa vs. ABD lisansüstü programları, vb.)?

• Türkiye’deki lisansüstü eğitim programlarının kalitesini artırmak için neler yapılabilir? 

• Ortak doktora programları yoluyla öğrencilerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı doktora 

derecesi alması ve yetiştirilmesi nasıl sağlanabilir?

• Diğer ülkelerde (veya çalıştığınız ülkede) lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılmasına 

yönelik yapılan çalışmalar, en iyi uygulama örnekleri nelerdir?

Uluslararası işbirlikleri ile oluşturulan ortak lisansüstü eğitim programları, eğitim kalitesinin 

geliştirilmesinde önemli bir araç mıdır? Bu konuda verebileceğiniz örnekler nelerdir?

• İnsan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde yurt dışındaki bilim 

insanlarının aktif rol alması için neler yapılabilir?

Bu oturumda sorulara geçilmeden önce Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı söz aldı. Bakan 

Avcı gerek orta gerekse yükseköğretim kurumları arasında hem öğrenci hem öğretim elemanı 

düzeyinde nitelik farkı olduğunu ifade etti. Bu nedenle öğrencilerin hangi kriterlerle hangi 

okullara alınacağını belirleyen sınav sisteminin test becerilerine dayandığını ve bu becerilerin 

dersanelerde edinildiğini sözlerine ekledi. Bakan Avcı, her dersten her yarı yılda öğrencilerin 

seviyesini tespit edecek MEB tarafından düzenlenen merkezi ve güvenilir bir sınav düzeni 

üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Üniversiteye giriş konusunda ise daha adaletli ve 

hakkaniyetli bir seçim yapılmasının gerekli olduğunu, öğrencilerin önemli bir kısmının istediği 

bölüme giremediğini veya bölümünü sonradan sevmediği için memnun olmadığını, bu nedenle 

eğitim oturumunda yer alan bilim insanlarının bu konuda yol gösterebileceğini ifade etti.

Bakan Avcı’ya bir taraftan meslek liselerinin artırılmasına gayret edildiği, diğer taraftan ise teknik 

meslek liselerine öğretmen yetiştiren fakültelerin azaltılmasının bir soruna yol açıp açmayacağı 

hususu soruldu. Bakan Avcı, ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin katılmış olduğu, 

“Öğretmen İstihdamı Projeksiyonu” projesinin sonuçlarının YÖK ile paylaşıldığını ve fakültelerde 
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azaltma yapılırken bu projenin dikkate alındığını, yine de gelen uyarının YÖK ile paylaşılacağı 

yönünde bir cevap verdi.

Katılımcılar daha sonra Türkiye’de temel bilimlerin durumu üzerine fikirlerini beyan ettiler. 

Buna göre, merkezi sınav sistemi getirildikten sonra bir arz-talep sistemi doğduğu, örneğin 

fizik bölümünü tercih eden öğrenci sayısının çok az olduğu,  son tercihlerle geldikleri için bu 

öğrencilerin kalitelerinin ve dolayısıyla yetişen temel bilimcilerin de kalitelerinin düştüğü ifade 

edildi. İlaveten, bilim ve teknolojinin birbirinden ayrı olmaması nedeni ile temel bilimlerde 

meydana gelecek bir aksamanın teknolojik gelişmeyi de uzun vadede sekteye uğratacağı 

belirtildi. Bu sorunu çözmek için ise lisedeki eğitim kalitesinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Bakan Avcı, bu sorunun farkında olduklarını, temel bilimler eğitimi veren fakültelerin nitelik 

düşüşünün, bir ölçüde bu okullardan mezun olacak öğrencilere öğretmenlik hakkı vermemekten 

geçtiğini, ancak son YÖK kurulunda temel bilimler eğitimi veren fakülte öğrencilerine pedagojik 

formasyon açıldıktan sonra, talebin olumlu yönde etkilendiğini bildirdi. Fakat temelden çözüm 

için, fen liselerinin düzeltilmesi gerektiğini, fen lisesi enflasyonu ile kalitenin düştüğünü 

ve bu sebeple yeni fen lisesi açmadıklarını sözlerine ekledi. Bakan Avcı, aynı şekilde sosyal 

bilimler lisesi de açılmadığını da ifade etti. Sözlerine ortaokullarda verilen eğitimin öğrenciler 

tarafından ciddiye alınmadığını, öğrencilerin dershanelere yöneldiğini, bunu aşabilmek için okul 

başarısının önemli kılınmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Avcı, yapılan çalışmalara TÜBİTAK’ın 

temel bilimlere yönelik öğrencileri teşvik projeleri, FATİH Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, 

oluşturulan kitapçıklar, tabletlere yüklenecek görseller ile destek verilerek bu sorunun aşılmaya 

çalışıldığını söyledi.

Konuya istinaden, katılımcıların bazıları tarafından sorunun, öğrenci seçme ve yerleştirme 

işleminin aynı kurum tarafından yapılıyor olmasından kaynaklandığı ifade edildi. Yerleştirmeyi 

yapan kurumun, üniversite hakkında bilgi sahibi olmamasının bir sorun olduğu, üniversitenin bir 

önceki sene kötü bir imaj sergilemesi sonucu, o üniversitenin puanlarının düştüğü ve bütün sene 

yapılanların boşa gittiği ifade edildi. 

Bakan Avcı cevaben, ortaöğretime geçiş sınav düzeninde okul içi alınan notların kullanılacağını, 

ama özellikli okulların bu notlardan kendi beklentilerine uyan bir demeti yerleştirme ölçütü 
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olarak kullanabileceğini ifade etti. Bunun üzerine katılımcılar tarafından  yerleştirmenin bir 

merkez tarafından değil de, kurumların inisiyatifine bırakıldığı (crowdsourcing) bir sistemin daha 

verimli olabileceği önerildi.

Daha sonrasında, katılımcılar tarafından yükseköğretim konusu ele alındı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

yurt dışı bursları ile gelen öğrenci sayısının artmasına rağmen, öğrenci kalitesinin düştüğü, 

gelen öğrencilerin başarısız oldukları ifade edildi. Öneri olarak ise, gelecek vadeden öğrencilerin 

seçildiği veya öğrencilerin okul tarafından önerildiği bir mekanizmanın geliştirilebileceği bildirildi. 

İlaveten YÖK bursu ile gelen öğrencilerin kalitesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Buna cevaben Bakan Avcı, burs mekanizmasının YÖK’e devredilebileceğini, ancak her koşulda 

öğrencilerin yurt dışında eğitim aldıktan sonra mutlaka Türkiye’deki üniversitesine dönmelerinin 

arzu edildiğini belirtti. Katılımcılar ise, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini, bazı 

konularda potansiyeli olan üniversiteye pozitif ayrımcılık yapılması, kritik bir kitle ile konuların 

belirlenmesinin önemini vurguladılar. Katılımcılar ayrıca, öğretmenliğin meslek olarak seçiminde 

ciddi sorunlar olduğunu, öğretmenlerin davranışlarının mesleğe uygun olması kadar eğitimli ve 

bilgili de olmaları gerektiğini, yüksek öğrenimde bu konunun bir bütünlük içinde ele alınması 

gerektiğini belirttiler. 

Bunun dışında, yurt dışında doktora eğitimine devam eden öğrencilerin sorunlarına da değinildi. 

Bu öğrencilerin bulundukları ülkelerin farklı mevzuata sahip olmasından dolayı dövizli askerlik 

hakkından yararlanamayabildikleri ve askerlik ile ilgili sorunlar yaşadıkları ifade edildi. 

Yükseköğretim düzeyinde düşünüldüğünde, Türkiye’nin ABD’ye mühendislik konusunda en fazla 

öğrenci yollayan 4. ülke olduğuna değinildi. Siyasi iradenin de yapabileceği faaliyetlere yönelik 

Brezilya örnek ülke olarak gösterildi. İlaveten, siyasi iradenin tespit edilen alanlarda en iyi 100 

insanı seçip, bu kişilerin elit üniversitelere gönderilmesi ve Türkiye’nin acil olarak bir rol model 

medya kahramanı yaratması gerektiği dile getirildi. 

Lisansüstü programlarda ilk olarak, akademik ortam ve öğrenci düzey ve kalitesinin önemine 

dikkat çekildi. Akademik ortam kalitesinin yetersiz, akademisyenlerin araştırma konusunda zayıf 

ve etkisiz olduğu, bunun sonucu olarak ise öğrenci düzey ve kalitesinin olması gerekenden daha 

düşük olduğu ifade edildi. 
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Türkiye’de yükseköğretimdeki en önemli sorunlarından birinin yabancı dil yetersizliği olduğu,  

yabancı dil bilmeyen öğrencilerle, uluslararası düzeyde belli bir seviyeyi yakalamanın çok zor 

olduğu, bazı üniversitelerin yabancı dil eğitimine yüksek önem vermesine rağmen, bütün 

üniversitelerin öğrencilerine bu şansı sunamadığı hususu vurgulandı. 

Ayrıca, bilim insanlarının arz-taleple yetiştirildiği, giriş sınavlarının kabiliyet ölçmediği, ÖSYM’nin 

merkezi sınavları kaldırması gerektiği ve bilim insanlarının liseden itibaren seçim yaptırılarak 

eğitimlerine devam ettirilmesi gerektiği belirtildi. 

Akademisyenlerin yükselme kriterlerinin çok düşük olduğuna, iyi tez danışmanlığı yapamayan 

hocaların iyi öğrenciler yetiştiremeyeceğine, ayrıca akademisyenlerin proje yapmak yönünde 

çok istekli olmadıklarına değinildi. Türkiye’de akademik pozisyonların oldukça kolay verilmesinin 

akademisyenleri gerek bilimsel, gerek proje yapma arzusu bakımından rehavete düşürdüğü 

ifade edildi. 

Yurt dışındaki örnekler göz önünde bulundurulduğunda doktora öğrencilerinin seçimine yönelik 

farklı uygulamaların mevcut olduğundan bahsedildi. Buna göre öğrencinin ilk dönem ders aldığı, 

ikinci dönem ise “adaylık sınavı”nı verdiği, sonrasında, tez önerisini sunduğu ve komite kararı 

sonucunda öğrencinin doktoraya devamına karar verildiği ifade edildi. Yeterlilik sınavı için uzun 

süre beklenmemesi gerektiği, öğrencilerin derslerinin ve tez projelerinin aynı anda yürümesinin 

yaratıcılığı geliştirdiği yönünde fikir beyan edildi. Ayrıca özellikle doktora yapıp aynı anda iş 

hayatında olan kişilerin, izin alabilecekleri günlerde açılan dersi tercih ettikleri, yani öğrencinin 

ihtiyacına uygun dersi değil, zamana uygun dersi aldığı, bu durumun öğrenci kalitesini düşürdüğü, 

paralel şekilde; çok sayıda öğrencisi olan akademisyenlerin kaliteli öğrenci yetiştirmesinin çok 

zor olduğu belirtildi. 

Merkezi bir yapının (YÖK) olması, bütün üniversitelerin yasalar sebebiyle birbirine benzemeye 

zorlanması, her bir üniversitenin aynı mevzuata tabi olmasının sorun yarattığı ve kurumsal bir 

çeşitlenmenin de tartışılması gerektiği ifade edildi. Biri o alanın felsefesini veren, diğeri ise 

profesyonel eğitim veren olmak üzere iki çeşit yükseköğretim programı olduğuna ve öğrencilerin 

amaçlarına yönelik böyle bir ayrımın faydalı olacağına değinildi. Bunun sebebi ise, öğrencilerin 

amacına yönelik yüksek lisans eğitimi almasının sağlanması olarak ifade edildi. Fransa’daki 
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öğrencilerin genellikle yüksek lisans eğitimi alma amaçlarının doktoraya devam etmek olduğu, 

Master 1 sisteminde önce ders alınıp, sonra staj yapıldığı, staj yapıldıktan sonra öğrencinin tekrar 

bir sınava alındığı bildirildi. Master 2’de ise, tez aşamasının başladığı ve doktora eğitimine devam 

edilebilmesi için öğrencinin tekrar bir seçim sürecine tabi tutulduğu ifade edildi. 

Eğitimin 2. masasında yapılan tartışmalarda da benzer tespitler ortaya çıktı. Yurt dışındaki 

üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarının yapısını değiştirirken herhangi bir 

kurumun onayını almaları gerekmediğine dikkat çekildi. Katılımcılar lisansüstü programlar 

tasarlanırken, öğrenci kalitesini yükseltmenin en önemli hedef olması gerektiğini belirtti. 

Aynı zamanda, disiplinlerarası çalışmaların özendirilmesi gerektiği ortaya konuldu. Ülkemizde 

açılan yüksek lisans programlarının disiplinlerarası çalışmaların gerçekleştirilmesi için yeterli 

olmadığı, ancak kaliteli bir akademi için bu gibi çalışmaların yapılabilmesine fırsat veren 

programların başlatılmasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca öğretim üyelerinin kalitesinin 

yetiştirilen öğrenci kalitesiyle ve ortaya çıkan tezlerle doğrudan alakalı olduğuna vurgu yapıldı, 

öğretim üyelerinin bilgili ve etkin olmasının önemine değinildi. 

Katılımcılar daha sonra bu soru kapsamında geliştirilebilecek öneriler üzerinde durdu. Bazı 

üniversitelerin ‘araştırma üniversitesi’ olarak belirlenebileceği, bu üniversitelerin sadece lisansüstü 

eğitime odaklanmalarının sağlanabileceği söylendi. Yüksek lisans programları oluşturulurken, 

önceliğin tezli programlara verilmesi gerektiği, programlarda belli ölçülerde araştırma kredisi 

tanımlanarak eğitimin araştırma ile zenginleştirilebileceği, bu programlardan çıkanların doktoraya 

yönelecekleri hesaba katılarak kalitenin artırılması gerektiği, tezsiz programların daha çok sanayi 

çalışanlarına yönelik uygulanabileceği belirtildi. Tezli yüksek lisans programlarında proceeding, 

doktorada SCI yayını yapmanın teşvik edilebileceği önerisi getirildi. 

Öğretim üyelerinin tez yazım sürecindeki danışmanlık görevlerinin önemine vurgu yapıldı. 

Akademisyenlerin proje ve yayın sayılarına bakılarak doktora öğrenci sayısının belirlenebileceği, 

çok proje getiren ve yayın yapan hocalara doktora öğrencisi için sınırlama getirilmemesi gerektiği 

ifade edildi. 

Ayrıca, makale ve tez destekleri verilirken, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye’nin sektör bazında 

ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiği dile getirildi. 
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Soru: Lisansüstü eğitimin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi açısından nasıl fon 

programları tasarlanmalıdır?

Masa 1’de ilk olarak halihazırda devam eden TÜBİTAK-BİDEB burslarına atıfta bulunuldu, verilen 

bursların çok faydalı olduğu dile getirildi, ancak kişilerin bilim insanı olmayı seçebilmeleri için 

geçimlerini sağlayabilmek zorunda oldukları vurgulanarak yine de burs miktarlarının uzmanlık 

başlangıç maaşına denk olması gerektiği belirtildi. Buna karşılık, yurt dışındaki doktora 

öğrencilerinin Türkiye’deki kadar yüksek maaş almadığı bilgisi de verildi. Genellikle amacın para 

kazanmak yerine, o öğrencinin belirli bir süre çalıştırılması olduğu ifade edildi. Örnek olarak 

MIT’de doktora öğrencilerine 10 ay kadar bir süre için aylık 2000 dolar verildiği, doktora üstü 

öğrencilere ise 3000 dolar verildiği belirtildi. Bu tartışmaların üzerine, daha az sayıda öğrenciye 

daha yüksek ödenek sağlanmasının kaliteyi artıracağına vurgu yapıldı. Öğrenci niceliğinden 

çok, niteliğin değerli olduğu belirtildi ve kaynakların doğru amaçlara yönlendirilebilmesi için 

mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması önerildi. 

Ek olarak, yurt içi desteklerin de artırılması gerektiği belirtildi. Ancak fondan ziyade, kaliteli yüksek 

lisans ve doktora öğrencilerinin sanayi sektörüne veya yurt dışına gittiği, iyi öğrencinin Türkiye’de 

tutulmasının zor olduğu vurgulandı. Bunun önüne geçebilmek için belirli alanlarda üniversiteler 

tarafından bazı bölgesel etkinlikler gerçekleştirilip, ortak projeler yürütülmeli önerisi sunuldu. 

Doktora öğrencilerinin maaşının veya burslarının yüksek olması konusunda görüş birliğine 

varıldı. Bunun asıl sebebinin, öğrencinin sadece doktora yapması, bunun dışında başka bir işte 

çalışmaması gerektiği beyan edildi. Buna ek olarak, bütün öğrencilerin yurt dışı deneyime sahip 

olmalarının faydalı olacağı ve her doktora yapan öğrencinin en az altı aylığına yurtdışında ilgili 

bir araştırma kuruluşuna gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitimin 2. masasında yapılan tartışmalarda ise öncelikle lisans öğrencilerinin de araştırma yapmayı 

öğrenebileceği programların oluşturulmasının faydaları üzerinde duruldu. Lisans seviyesindeki 

öğrencilerin araştırma yapmaya özendirilmesi soucununda lisansüstü çalışmaların da kalitesinin 

yükseltilebileceği belirtildi. ABD’de NSF’in verdiği ‘Research Experience for Undergraduate 

Students’ programına referans verilerek, anılan programa lisans öğrencilerinin çalışabileceği 

seviyede bir araştırma için hocaların başvuru yaptıkları, program sayesinde lisansüstü seviyede 
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bu öğrencilerin daha deneyimli oldukları ifade edildi. Ayrıca NSF’ten alınan bir projeye ek fon 

sağlanabildiği (supplemental grant), ek fon ile lisans eğitimi için projedeki desteğin artırılabildiği 

ve öğrenci başına 4.000 dolara kadar destek alınabildiği belirtildi. Lisans öğrencilerini kapsayan 

başka etkinliklerle de (örn. yaz okulları) desteklerin artırılabileceği söylendi. 

Tartışılan bir başka konu ise doktora öğrencilerinin kadrolu olup olmaları ile ilgili idi. Yurt dışında 

doktora öğrenciliğine bir meslek olarak bakıldığı, örneğin ABD’de doktora öğrencilerinden kayıt 

ücreti alınmadığı, Boston Üniversitesi’nde 2013 yılında başlayan bir uygulamayla üniversitenin 

bir doktora öğrencisinin programa kabul anından başlayarak beş yıl boyunca fonunu garanti 

altına aldığı dile getirildi. Ülkenin öncelikli alanlarda doktora öğrencisi yetiştirmesinin ve bu 

alanlarda sayının zaman içerisinde artırılmasının önemi vurgulandı. 

Buna ek olarak, doktora öğreniminin daha cazip hale gelmesi için eğitim programlarının 

geliştirilmesi önerisi getirildi. Ayrıca programlarda belirli sürelerle yurt dışında araştırma 

desteğinin sağlanmasının da önemi üzerinde duruldu. Bunlara ek olarak geliştirilen diğer öneriler 

ise şunlar oldu:

 Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda özel fonlar geliştirilerek bu konudaki projelerin 

desteklenmesi,

 Doktora öğrencilerine BAP projeleri kapsamında verilen desteklerin geliştirilmesi, 

 Tez aşaması uzamış ancak son aşamaya gelmiş doktora öğrencilerine tez yazarken burs 

verilmesi, 

 Özel sektörün yüksek lisans ve doktora eğitimini desteklemesi, özel sektörün elindeki 

laboratuvarların üniversite araştırmaları için kullandırılmasının teşvik edilmesi, 

 Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin tezlerini bitirmeden önce yurt dışı bilimsel 

etkinliklere katılımaları için üniversiteler tarafından destek sağlanması,

 Lisansüstü eğitim veren öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için yurt dışındaki 

araştırmalara katılmasını sağlayacak destek (geri dönüşte kendi ders programlarını 

geliştirmeleri şartıyla) sağlanması, 
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 Yurt dışı bursu almış olan kişilere yurt dışına gitmeden önce İngilizce eğitimi için destek 

verilmesi,

 Gelecek vadeden zeki öğrencilerin yurt dışından destek almaları yerine devlet burslarına 

yönlendirilmesi kapsamında doktora eğitimi konusunda devlet burslarının en cazip fon 

kaynağı haline getirilmesi, yurt dışındaki üniversiteler ile mutabakat yapılarak eğitim 

harcından öğrencilerin muaf tutulması gibi ek önlemlerin düşünülmesi.

Soru: Ar-Ge çalışmalarında yer alması düşünülen insan kaynağının planlanmasında nelere 

dikkat edilmelidir? (bütüncül yaklaşım vs. odak yaklaşımı, vb.)

Masa 1’de, halihazırda ülkemizde var olan Ar-Ge ortamının karışık olduğu belirtilerek, politika 

yapıcı, sanayi sektörü ve üniversitenin dahil olduğu bir yapının oluşturulması gerektiği belirtildi. 

Politika yapıcı, araştırma enstitüsü (veya merkezleri) ve özel sektör üç ana dayanak olarak dile 

getirildikten sonra Ar-Ge’yi artırmanın dışında nasıl elle tutulur bir değer sağlanabileceği tartışıldı. 

Üretimin bilgi temelli gerçekleştirilmesi durumunda teşvik mekanizmalarının daha iyi işleyeceği 

dile getirildi. Temel araştırmanın önemi vurgulandı ve sanayi ile üniversitenin ortak çalışması 

durumunda hem iyi mühendislik örneklerinin ortaya çıkacağı, hem de doktora öğrencilerinin 

çalışmaları için çözüm üretilebileceği söylendi. Bu bağlamda, sanayi tarafından ileri teknoloji 

alanlarında (özellikle kimya) araştırmacı bulmakta zorlanıldığı belirtilerek bu sorunun da 

çözülebileceği ifade edildi.

Buna ek olarak, lisansüstü öğrencilerin sanayi ile beraber çalışmaları için bir teşvik sistemi 

oluşturulması ve üniversite ile sanayinin yaptığı projelerde vergi indirimi gibi ek teşviklerin de 

uygulanması durumunda hem üniversite – sanayi işbirliğinin hem de doktora öğrencilerine daha 

iyi iş imkanlarının sağlanabileceği dile getirildi. 

Santez projelerinden bahsedilerek, bu projelerin üniversite – sanayi – kamu işbirliğine iyi bir 

örnek olduğu belirtildi. Bu modelle, bir tez çalışması yapılması koşuluyla %75’i bakanlık ve %25’i 

bir sanayi kuruluşu tarafından verilen destekle yapılan çalışmanın bir tez projesine dönüştüğü ve 

ayrıca, öğrenciye belirli miktarda burs verilerek çalışmanın yürütüldüğü belirtildi. Aynı zamanda, 
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eğer makine alınmışsa, proje bitince tüm teçhizatın firmaya verilerek sanayicinin korunduğu bir 

kez daha vurgulandı. Ayrıca, sanayi ve üniversite’nin araştırmaya bakış açılarında fark olduğu, 

araştırmanın sabır işi olduğu ancak sanayi tarafının beklemeye tahammülünün az olmasının ve 

hemen çözüm istediğinin, araştırma ruhuna aykırı olduğu söylendi.   

Buna ek olarak, sanayinin teknik kapasitesi de tartışıldı ve Sanayi Bakanlığı tarafından yüksek-

orta-düşük teknoloji olarak guruplanan sanayi kuruluşlarından yalnızca %1’inin yüksek teknolojiye 

sahip olduğu, geri kalanının orta veya düşük olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Bu verinin, Ar-Ge 

ve yüksek lisans eğitimine ilişkin Türkiye’de sanayicinin henüz net bir fikrinin olmadığını net bir 

şekilde gösterdiği, sanayicinin para kazanmak isteği ile bilgiye dayalı ürünün önemini geri plana 

ittiği belirtildi. 

Uygulamalı araştırmanın amacının prototip üretmek olduğu ve bunun, mühendislik hizmetlerinden 

bir önceki basamak olduğu dile getirilerek bu kısmın üniversitenin sorumluluğunda olduğu, seri 

imalatın ise sanayi tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Mühendisliğin, sanayi girdisi ile 

araştırma çıktısının birleştiği yer olduğu, uygulamalı araştırma sonucu ve amacı prototip olan bir 

çıktıyı mühendislik hizmetlerinin sunabileceği belirtildi. 

Patent korkusu ve bilginin dışarıya sızması (liability) korkusu sebebiyle üniversite ve  sanayinin 

birlikte çalışmasının zorlaştığı da dile getirildi. Sanayi bir şey bulur da akademi yayınlarsa, 

sanayinin kaybedeceği düşüncesinin hakim olduğu belirtilerek bu güvensizliğin giderilmesinin 

önemli olduğu ve sanayiyle eğitim kuruluşları arasında bir işbirliği isteniyorsa çakışma olmaması 

gerektiği söylendi.

Bu bağlamda, Türkiye’de insan bazlı, daha iyi ürünler üretebilecek bir ekosistemin (sanayi, politika 

ve üniversite) ancak girişimciliğin teşvik edilmesi ile mümkün olabileceği belirtildi. Girişimciliğin, 

Türkiye’de henüz çok yeni bir kavram olduğu ve birçok programın girişimciliği ve ticarileştirmesini 

sağlamak için kurulduğu belirtilerek Santez’in bu kapsamda en gözde programlardan biri olduğu 

yeniden vurgulandı. Aynı zamanda, üniversite-sanayi işbirliği programlarının geliştirildiği ve ilk 

dönüşlerin alınmaya başlandığı dile getirildi. Teşviklerin öneminin altı çizilerek sanayiciye kanun 

yapıcı tarafından çok teşvik verildiği ve klasik tarzda sanayicinin AR-GE’ye geçmesi durumunda 

yatırımının %80-90’ını geri döndürme şansı olduğu belirtildi. 
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Türkiye’de ayrıca, Ar-Ge’nin desteklenmesi amacıyla Teknoloji Transfer Ofisleri ve teknoparklar 

oluşturulduğu dile getirildi. Teknogirişimlerin kapsamının genişletildiği, patent kanununun 

yenilendiği bilgisi verildi. Herhangi bir girişimin ticarileştirilmesi amacıyla devlet tarafından üç 

buçuk milyona yakın bir hibe programının başlatıldığı, üniversite ve sanayiyi bir araya getirmenin 

bu vasıtalarla daha kolaylaşacağının düşünüldüğü belirtildi.

Üniversite – sanayi işbirliğinde ilgili bakanlığın köprü görevi görerek öğrenci yetiştirme parasını 

sanayiye vermesi ve sanayide çalışan elemana doktora çalışması yaptırdıktan sonra üniversiteye 

geri vermesi ile mümkün olacağı da belirtildi. Sanayinin kendi elemanını doktora öğrencisi adayı 

yapmasının ve bakanlığın da sanayiye mali kaynak ayırmasının tüm süreci kolaylaştırabileceği 

öne sürüldü. Masrafların yarısını sanayi, yarısını devlet karşılayarak bir sözleşme imzalanabileceği 

ve tez bitince öğrencinin sanayide çalışması için sözleşmenin devam ettirilmesinin de bir yöntem 

olabileceği fikri üzerinde duruldu. 

Üniversite ve toplum işbirliğinin de üniversite – sanayi işbirliği bağlamında önemli olduğu 

belirtilerek, bir hocanın gerek uygulamaya yönelik deneyim kazanması gerek toplumla olan 

ilişkinin artırılması için üç gün üniversitede, iki gün dışarda çalışması için imkan sağlanmasının 

önemli olabileceği belirtildi. Bunun sağlanabilmesi için, sanayicinin esnaf zihniyetinden vazgeçip, 

girişimci bir zihniyet kazanması gerektiği ve Ar-Ge’ye uzun vadeli bakmayı öğrenmesi gerektiği 

dile getirdi. Bu hususta, bilim insanlarının sanayiciye Ar-Ge’yi öğretmek için daha etkin rol 

almalarının gerektiği belirtildi. 

Masa 2’de yurt dışına destek alarak giden araştırmacıların bu destekler kapsamında tabi oldukları 

mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılması gerektiği, Türk araştırmacıların yurt dışında eğitim 

aldıktan sonra orada kalmalarının bir tehdit olarak değil bir kazanç olarak görülmesinin daha 

doğru olacağı belirtildi. Türkiye’ye dönüp ülkeye katma değer sağlamak kadar, ülkeye dönmeden 

de araştırmacıların ülkeye fayda sağlayabilecekleri ve birbirleri ile etkileşim içinde olabilecekleri 

vurgulandı. Yurt dışındaki Türk akademisyenler için Türkiye’deki üniversitelerde ‘adjunct professor’ 

kadrolarının oluşturulmasının önemi dile getirildi. İsrail, Çin, Kore gibi ülkelerde uygulanan bu 

sistemle, kadrosu yurt dışında olmasına rağmen araştırmacının ülkesindeki üniversitelerde 

çalışmasının sağlandığı belirtildi. 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

121

Ayrıca, bilim ataşelerine de bu konuda önemli görev düştüğü dile getirildi. İnsan kaynağının 

doğru yönlendirilmesi ve insan kaynağı sıkıntısı çeken alanları tespit ederek bu kaynağın en 

verimli şekilde kullanılması için bilim ataşelerinin faydalı olabileceği belirtildi. 

Soru: Ülkemizin beyin kazanımı ve beyin dolaşımı konusunda ivme kazanması, araştırmacı 

değişimi ve kazanımı ile bilgi/deneyim transferi konusunda en fazla yararı elde etmesi 

amacıyla ne tür adımlar atılabilir?

Masa 1’de yapılan tartışmalarda TÜBİTAK’ın maddi olarak kaydettiği ilerlemenin önemli ama 

yeterli olmadığı belirtilerek, bu kaynağın nasıl kullanılacağının da önemli olduğu belirtildi. Proje 

değerlendirme panellerinde yurt dışındaki hocaların kullanılmasının bunlardan biri olabileceği 

söylendi.  Bu öneriye Türkiye’deki politika yapıcılar tarafından da sıcak bakıldığı ancak yurt dışındaki 

Türk araştırmacıların proje önerilerine bakma şekliyle Türkiye’dekilerin çok farklı olduğu söylendi. 

İki farklı bakış açısıyla okunan önerilerde bir dengesizlik oluşmasını engellemek için önerilerin 

hepsini aynı miktarda yurt dışı araştırmacının okuması gerektiği, çünkü yurt dışındakilerin çok 

daha yüksek standartlı okuyacağının düşünüldüğü dile getirildi. Türkiye’de bir önerinin dört kişi 

tarafından okunduğu ve bir panelde dört öneri değerlendirildiği belirtilerek bu sayede kaliteli bir 

değerlendirme yapıldığı belirtildi. Ancak, hakemler arasındaki görüş farkını gidermek mümkün 

olduğunda yurt dışındaki araştırmacıların da faydalı olabileceği ve bu modelin uygulanabileceği 

söylendi. 

Yeni fonlara rağmen üniversitelerde bir atalet olduğu ifade edildi. Türkiye’deki araştırmacıların 

araştırmadan uzaklaşmış olması ve proje için cesaretini kaybetmiş olmasının büyük engel 

oluşturduğu söylendi, bunun sebebinin kaliteli akademisyen yetiştirilmemesinden kaynaklandığı 

dile getirildi. Bunu çözmek için, üniversiteler arasında değişim programları oluşturulmasının 

faydalı olabileceği ancak bu sayede bir araştırmacının tek bir üniversitede lisans, yüksek lisans, 

doktora yapmasının engellenebileceği belirtildi.

Ayrıca, sadece üniversiteye odaklanarak sorunun çözülemeyeceği, ilkokuldan itibaren meslek 

okuluna veya liseye yönlendirmenin önemli olduğu söylendi. Buna ek olarak, araştırmanın ömür 

boyu süren bir şey olduğu düşüncesinin kabullenilmesi ve profesörlük pozisyonunun sözleşmeli 
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olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, derece almak için sadece yayın kriterinin yetersiz olduğu, 

TÜBİTAK projesi, Santez projesi gibi çalışmaların da araştırmacılar için şart koşulması gerektiği öne 

sürüldü. Bu bağlamda, akademik kadro yetersizliği sorunun da çözülmesi gerektiği, akademik 

kadroların liyakatla verilmesi gerektiği söylendi. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenilmişlik, 

çaresizlik sendromu olduğu ve  az emekle çok  para noktasında bir bakış açısının hakim olduğu 

söylendi.

Eğitim 2. masasında ise yurt dışına giden araştırmacıları Türkiye’ye çekmenin bir öncelik 

olarak düşünülmemesi gerektiği, Türkiye dışında çalışan araştırmacıların da Türkiye’ye 

katkı sağlayabileceği belirtildi. Türk araştırmacıların yönetiminde söz sahibi olduğu prestijli 

uluslararası bilim topluluklarının senelik ana konferanslarının Türkiye’ye getirilmesi veya yurt 

dışında kuracakları şirketlerin yatırımlarının Türkiye’ye yönlendirilmesi için verebileceği desteğin 

bunlardan sadece birkaçı olduğu söylendi. 

Soru: Araştırmacı değişim programlarını daha etkin hale getirmek için neler yapılabilir?

Masa 1 bünyesinde yapılan tartışmalarda, araştırmacı değişim programlarının etkinliği için 

‘sabbatical’ veya belirli bir süre içinde gidip gelmeli bir programın çok faydalı olacağı dile 

getirildi. Mobilite kısmının ‘sabbatical’ programlarına yerleştirilmiş şekilde revize edilmesinin çok 

faydalı olabileceği öne sürüldü. Alexander von Humboldt bursunun bu anlamda araştırmacıyı çok 

tatmin ettiği, çalışmalarıyla öne çıkmış olanlara araştırma bursu vererek araştırma laboratuvarı 

kurdurduğu dile getirildi. 

Aynı zamanda, alanında öne çıkmış araştırmacıları Türkiye’ye çağırıp bir süreliğine araştırmacı 

alarak çalıştırmanın da faydalı olabileceği belirtilerek doktora sonrası veya doktora çalışmaları 

için yabancı ya da Türk bilim adamlarının Türkiye’de konuşlandırılmasının da faydalı olabileceği 

söylendi. Bu sayede lisansüstü kalitenin artırılabileceği ve yurt dışında çalışan bir araştırmacının 

bu sayede hem Türkiye’de hem  yurt dşında çalışabileceği dile getirildi. 

Ancak, bunun için Türkiye’deki hocaların dışardaki temaslarını güçlendirmesinin önemi üstünde 

duruldu. Dışardan gelmek isteyen hocalarla network oluşturulması gerektiği belirtilerek dışardaki 

hocaların katalizör görevi görmesi gerektiği söylendi. 
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Bunun için Türkiye’nin dışarıdaki imajının da önem taşıdığı belirtilerek araştırmacıları Türkiye’ye 

çekmek için bir marka değerinin yaratılması gerektiği, evrim ile ilgili tartışmaların imaj problemi 

yarattığı ve bu durumun Science ve Nature dergilerinde Türkiye hakkında olumsuz makalelerin 

çıkmasına neden olduğu ve bunun da Türkiye’de yapılan birçok iyi şeyin göz ardı edilmesine 

neden olduğu belirtildi.

Yurt dışından gelen araştırmacılara Türkiye’de oturma izni verilmesinin ve unvanların denkliği ve 

kullanılabilirliği sorunlarının çözülmesinin önemi belirtildi. Ayrıca, yurt dışındaki araştırmacıların 

Türkiye’deki meslektaşlarına yayın konusunda faydalı olabileceği, TÜBİTAK’ın böyle bir şeye 

ön ayak olabileceği belirtilerek yurt dışındaki araştırmacıların deneyimli olduğu alanlarda 

üniversitelerde seminer düzenlenebileceği belirtildi. Ancak, bunun aynı şekilde bir açıdan da 

TÜBİTAK eşiti kurumların sürece daha az dahil edilerek yapılmasının daha uygun olabileceği, 

araştırmacıların kendi dostluk ilişkileriyle de birçok temas kurabileceği ve kişisel temaslarla 

katkıda bulunabileceği belirtildi.

Bunlara ek olarak, Türkiye’den yurt dışına gönderilen araştırmacıların 2-3 aylığına değil daha uzun 

süreler için gönderilmesinin faydalı olacağı, bahsi geçen sürenin araştırma için yetersiz olduğu 

söylendi. Yine de bir araştırmacı 2-3 aylığına yurt dışına gönderilecekse bunun araştırma başlığı 

altında olmamasının araştırmacının imajı açısından daha uygun olabileceği belirtildi.

Bunlara ek olarak, üniversite sınav sistemi ve ÖSYM testinin yılda 4-5 defa yapılıp ABD’deki 

gibi bir SAT sisteminin uygulanmasının daha iyi olup olmayacağı tartışıldı. Bu modelin uygun 

olabileceği çünkü daha çok seçim şansı verdiği ve not ortalamasına bakmadığı, bu sayede 

çocuklara birden fazla şans verebilecek bir sistem yaratabileceği söylendi. Üniversite sınav 

sistemine dair ortaöğretim başarı puanı ile ilgili hususların önemli olduğu, not ortalamasının 

doğrudan kullanılması ya da kişinin puanından okulun ortalamasının çıkarılarak standart sapma 

ile hesaplanması gibi durumlara karar verilmesi gerektiği belirtildi. 

Aynı bağlamda, Türkiye’de sınav algısının hayati önemi olduğu, kazanamamak fikrinin öğrencileri 

derin depresyona sürüklediği söylendi ve bu yüzden üç sınav yapılsa bile aritmetik ortalaması en 

yüksek olan puanın alınmasının mantıklı olabileceği dile getirildi.
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Ayrıca, Türkiye’de fizik, kimya, biyoloji (FKB) bölümlerine çok az kişi kaydolduğu için temel bilimler 

alanlarının kapanmasının söz konusu olduğu söylendi. Bunun önlenmesi için ilkokuldan itibaren 

doğru düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi. Lisede bilim ve teknoloji hakkında çocukların 

yönlendirilmesinin önemli olduğu belirtildi ve bu bölüm mezunlarının iş bulma sorununun da 

bölümlerin akıbetinin belirsizleşmesine neden olduğu söylendi. 

Türkiye’nin bunu engellemek için adım atmasının gerektiği ve STEM şeklinde bir sistemin 

faydalı olabileceği belirtildi. Bu model ile ortaokul ve lise öğretmenlerinin fizik, kimya, biyoloji 

anlatmak için eğitilmesinin ve bu alanlarda daha başarılı olan çocukların daha küçük sınıflara 

alınmalarının sağlandığı söylenerek durumun iyileştirildiği dile getirildi. Ayrıca, üniversitelerin ilgili 

bölümlerindeki hocaların da liselerde öğrencileri bu alanlarda motive etmek için çalıştırılabileceği 

dile getirildi. 

Bunlara ek olarak masa 2’de, araştırma destek programlarının başvuru dönemlerinin sıklığının 

artırılmasının başvuru sayısını artırabileceği üzerinde duruldu, yılda iki dönem yerine üç dönem 

şeklinde çağrı açılmasının düşünülebileceği belirtildi. Aynı bağlamda, destek programlarının 

Türkiye içinde değişime imkan verecek şekilde oluşturulabileceği de dile getirildi.

Soru: Bilim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi konusunda kurultayda 

ele alınan konulardan farklı olarak dünyadaki eğilimlerde öne çıkan başka konular var mıdır?

Konuyla ilgili yurt dışında uzman olan bir öğretim üyesinin davet edilmesi için de TÜBİTAK 

projelerine bütçe kalemi konulabileceği öne sürüldü. Ancak daha önemlisinin  yurt dışındaki 

öğretim üyesi ile öğrencinin buluşabilmesini sağlayacak bir uygulamayı bulabilme olduğu 

söylendi. 

Dijital eğitimin önemli bir konu olduğu, video ve online eğitime de önem verilmesi gerektiği dile 

getirildi. Yüksek seviyeye ulaşmak isteyen ekonomiler için bu durumun gerekli olduğu belirtildi 

ve bu tarz bir yöntem ile yabancı ülkelerde yer alan araştırmacılar arasında iletişim ve network 

sorununun da daha kolay aşılabileceği belirtildi. 

Araştırmadan çok geliştirme kısmını teşvik edecek projelerin desteklenmesinin de önemli olduğu 

söylendi. TÜBİTAK’ın altyapı desteği vermediği ancak Kalkınma Bakanlığı’nın bu desteği verdiği 
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söylenerek mekanizmaların veriminin artırılmasının ve sürdürülebilir olarak kullanılmasının 

gerekli olduğu söylendi. Ayrıca, mükemmeliyet merkezleri kurularak para akışının sadece yurt 

içine değil yurt dışına da sağlanması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği söylendi. Bu 

sayede, proje kalitesinin yükseleceği belirtildi.

Bunlar dışında, doktora tez konularının bölgesel ya da ulusal öncelikli alanlar/konular belirlenerek 

bu konular çerçevesinde hazırlanmasının önemli olduğunun altı çizildi.

Son olarak, mentorluk sisteminin faydalı olabileceği, mentorluk olanağı ile araştırmacıların 

kalitesinin daha da iyileştirilebileceği dile getirildi.

7.3 Eğitim Alanı Genel Değerlendirme

Eğitim başlığı altında gerçekleştirilen oturumlarda öne çıkan hususlardan biri yüksek lisans 

çalışmalarının ve öğrencilerinin yetersiz olduğudur. Lisansüstü programlardaki öğrencilerin 

kalitesini yükseltmenin en önemli hedeflerden biri olması gerektiği hususu üzerinde çokça 

durulan ve altı çizilen konulardan biri olmuştur.  

Bununla beraber, öğretim üyelerinin yetkinliği de öne çıkan tartışma konularından biri olup, 

öğretim üyelerinin mutlaka yurt dışı araştırma deneyimine, proje yapma becerisine, (çalışma 

alanlarının uygunluğu durumunda) üniversite dışında sanayi ile işbirliği yapabilme yeterliliğine 

sahip olması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 

Diğer üzerinde durulan bir konu ise ülkenin ihtiyacı olan konularda eğitimin yönlendirilmesi 

gerekliliğidir. Bu sayede kaynak kullanımının daha verimli ve etken olacağı, araştırmanın 

ekonomiye daha olumlu katkılar sağlayabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, üniversite-sanayi 

işbirliğinin daha sağlam ve sıkı bağlarla bağlanmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge insan 

kaynağı ihtiyacının sağlanması için özel sektörün teşvik edilmesinin kaçınılmaz olduğu ve bunun 

için üniversitelerin özel sektörün ihtiyaç duyduğu programları oluşturması gerektiğinin altı 

çizilmiştir. 

Bunlara ek olarak, kaliteli araştırma için araştırmacılar arasında hem yurt içi hem yurt dışında 

ağ (network) kurulmasının faydaları dile getirilmiştir. Araştırmacıların kurdukları bağlantılar 
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sayesinde daha kapsamlı çalışmalar yapılabileceği, deneyimli olandan daha az deneyimli 

olana gerçekleşecek bilgi akışı sayesinde bilimsel araştırma kalitesinin daha hızlı artabileceği 

belirtilmiştir. 

Oturumlar sonucunda hemfikir olunan noktalara yönelik çeşitli öneriler aşağıda sıralanmıştır.

 Temel bilimlere gelen öğrencilerin hem nicelik hem nitelikleri artırılmalıdır. Bu kapsamda 

ilkokuldan başlayarak temel bilimlerin özendirilmesi, lisedeki eğitim kalitesinin 

artırılması, bu bölümlere giren öğrenciler için teşviklerin verilmesi ve iş imkanlarının 

çoğaltılması gerekmektedir.  

 Makale ve tez destekleri verilirken, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye’nin sektör 

bazında ihtiyaçlarına odaklanılmalı ve farklı alanlar için farklı teşviklerin düşünülmesi 

gerekmektedir.  

 Akademisyenlerin proje ve yayın sayılarına bakılarak doktora öğrenci sayılarının 

belirlenmesi, çok proje getiren ve yayın yapan hocalara doktora öğrencisi için sınırlama 

getirilmemesinde yarar görülmektedir.

 Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla, lisansüstü programların doktora odaklı 

yapılandırılması, lisans düzeyinden başlanarak, muhtelif teşviklerle araştırmanın 

özendirilmesi gerekmektedir (örn. NSF’in ‘Research Experience for Undergraduate 

Students’ programı).

 İçten beslenmenin önüne geçmek için lisansüstü eğitim programlarındaki öğretim 

üyesi kadrosunun çeşitli kurumlarda deneyim kazanmış bireylerden oluşmasına özen 

gösterilmesi gerekmekte, üniversiteler arasında değişim programları oluşturulmasının 

bu konuda faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Araştırma kültürünün devamlılığını sağlamak adına profesörlük pozisyonunun sözleşmeli 

olmasının faydalı olacağı düşünülmekte, ayrıca, akademik yükselme konusunda yayın 

kriterlerinin yanına yurt içi ve yurt dışı proje sayısı gibi şartlar eklenmesi akademik 

kalitenin artmasına katkı sağlayacaktır.  
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 Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda özel fonlar geliştirilmelidir. Bu konudaki projelerin 

desteklenmesi önem arz etmektedir.

 Üniversite ve sanayi işbirliği ile oluşturulacak doktora programları için fon 

mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. 

 Doktora programlarının tematik bazda kurgulanması faydalı olacaktır. Doktora 

öğrencilerinin çalışmalarının bir kısmını yurt dışında gerçekleştirmeleri ve lisansüstü 

programlarda proceeding ve SCI yayını yapılması konularında fonlar sağlanması 

gerekmektedir.

 Doktora programları düzenlenirken, yeterlilik sınavı için uzun süre beklenmemesi 

ve öğrencilerin ders ve tez aşamasını aynı anda yürümesinin sağlanmasında yarar 

görülmektedir.

 Kurumsal çeşitliliğin sağlanması amacıyla üniversitelerin akademik, idari, mali ve hukuki 

anlamda özerk olmalarının önü açılmalıdır.  

 Doktora programındaki öğrencilerin, kurum tarafından belirlenen performans kriterleri 

ile başarıları değerlendirilmeli ve başarısız öğrencilerin programdan çıkarılabilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Sanayi sektöründe çalışanları doktora yapmaya özendirecek mekanizmalar 

geliştirilmelidir.  

 Öğretim elemanlarının sanayi sektörü ile daha yakın çalışarak, uygulama deneyiminin 

artırılması sağlanmalıdır. 

 Yurt dışından öğretim üyelerinin tez izleme komitelerinde yer almalarının sağlanmasının 

ve bunun için teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinde (seyahat desteği, konaklama 

vb.) yarar görülmektedir.

 Proje değerlendirme panellerine yurt dışından akademisyenler de davet edilebilmelidir.  
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 Yurt dışında Türklerin yönetiminde söz sahibi olduğu prestijli uluslararası bilim 

topluluklarının senelik ana konferanslarının Türkiye’ye taşınması için destek verilmesinde 

fayda görülmektedir. 

 Dijital eğitim, uzaktan ve online eğitimin yaygınlaştırılması önemlidir. 

 Dünyadaki mükemmeliyet merkezleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve artırılması için 

yeni mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Yurt dışından gelen araştırmacılara Türkiye’de oturma izni verilmesi ve ünvanların 

denkliklerinin sağlanması konularında süreçleri kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. 
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8.1 Genel Giriş

Günümüzde teknoloji transferi çok yönlü ele alınan bir kavram 

olarak öne çıkmaktadır. Hem firmaların kendi aralarında yaptıkları 

anlaşmaları ve bilgi transferini, hem üniversite-sanayi işbirliğini 

ve üniversitelerde bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan 

buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini anlatan teknoloji 

transferi kavramı, yurt dışıyla olan tüm bilimsel işbirliklerinde de 

önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. 

Ülkemiz bilim, teknoloji ve yenilik stratejilerinde de teknoloji 

transferi konusu önemli bir yer tutmaktadır. Ulusal Bilim, Teknoloji 

ve Yenilik Stratejisi 2011 – 2016 kapsamında tüm bilimsel 

alanlar için önem arz eden yatay konu başlıkları oluşturulmuş 

olup, teknoloji transferi bu yatay alanların birçoğunda önemli 

bir başlık olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde Ar-Ge fonlarının 

çoğu temel, uygulamalı ve deneysel araştırmaya ayrılırken, çok 

küçük bir kısmı teknolojinin ticarileştirilmesine aktarılmaktadır. 

Konuya ilişkin ayrıntılı şekil aşağıda sunulmaktadır.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

130

Teknoloji transferi ve özellikle bilgi ve araştırmanın ticarileştirilmesi konusunda son dönemde 

TÜBİTAK tarafından önemli destek programları hazırlanmıştır. Bu kapsamda sanayi kuruluşlarına 

verilen destek programları şunlardır: 

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Şekil 8.1: Türkiye destek sisteminde farklı araştırma alanlarına verilen destekler, 2000-2010

%98’nin temel araştırmaya aktarıyoruz; %2 transfere aktarıyoruz.

Temel Araştırma Uygulamalı
 Araştırma

7,5 Milyar TL (%98) 131 Milyon TL (%2)

38 Milyon TL (%4)931 Milyon TL (%96)

100 Milyon TL

* 2005-2010 **2000-2004 Not: Teknolojinin ticarileştirilmesi için bütçe hesaplamasında KOSGEB destekleri, TTGV 
Ticarileştirme Desteği ve BSTB Teknogirişim Sermayesi destekleri dikkate alınmıştır.

Deneysel
Geliştirme

Teknolojinin
Ticarileştirilmesi

BAP

5746
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8.2 Oturumlar

Teknoloji Transferi oturumunda tartışmalar iki masa üzerinden yürütülmüştür. Tartışma konuları 

olarak teknoloji transferinin farklı yönleri ele alınmış, üniversitelerde araştırma ve eğitim 

stratejileri, teknoloji madenciliği ve portföy yönetimi, fikrî mülkiyet hakları, üniversite-sanayi 

işbirlikleri, ve şirketleşme konuları tartışılmıştır. 

Teknoloji transferi alanında 1. masada moderatör Prof. Dr. Hasan Mandal, moderatör yardımcı 

ise Prof. Dr. Aydoğan Özcan olarak belirlenmiştir. Masa 1’deki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Aydoğan Özcan Cafer Yavuz Atakan Peker

Berk Sunar Murat Balaban Ercüment Arvas

Murat Torlak Bedri Artuğ Çetiner Lale Akarun

Ali Behçet alpat Hasan Mandal Elif Ebru Tan

R. Cengiz Akdeniz İlhan Akçal Adnan Dalgakıran

Nilay Papila Talip Alp Volkan Atalay

Kerim Dervişoğlu Yakup Tüfekçi Ahmet Emin Eroğlu

Murat Sarpel Elif Müftüoğlu Balkan Ensar Gül

Türkay Dereli Orhan Gören

Müge Koçum

2. masada moderatör Dr. Suat Genç, moderatör yardımcısı ise Dr. Ömer Oralkan olarak 

belirlenmiştir. Masalardaki katılımcılar aşağıda sunulmuştur:

Ömer Oralkan Murat Vural Halim Yanıkömeroğlu

Yusuf Ziya Günat Ali Şahin Hüseyin Arslan

Murat Yüksel Nuh Gedik Melih Koçtepe

Suat Genç Bayram Sade Şeref Naci Engin

Masum Burak Hüseyin İlhan İlgililer Sibel Kılıç

Süleyman Erdal Oğuz Şener İskender Yılgör

Ethem Tolga Gülfettin Çelik Abdülkadir Konukoğlu

Hasan Alli Hasan Kemal Yardımcı Yeliz Erenler

Serhat Toktamışoğlu Nuri Duman Cem Saraç

Atilla Bağçuvan
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Ele alınan konu başlıkları/sorular ve bu kapsamda yapılan tartışmalar aşağıda sunulmuştur.

Konu 1: Teknoloji Transferinde Üniversite, Araştırma ve Eğitim Stratejileri Entegrasyonu

• Türkiye’nin öncelikli alanları göz önüne alınarak yükseköğretim planlaması ne şekilde 

yapılabilir? 

• Öncelikli alanlarda uygulanan öncül faaliyetlerin hangi ülkelerde ve nasıl yapıldığında 

dair bir araştırma sistematiği oluşturulmalı mıdır? 

• Oluşturulması durumunda bu mekanizmanın etkin bir şekilde işleyebilmesi için ne tür 

düzenlemeler gereklidir? 

• Üniversite Araştırma ve Eğitim Stratejileri Entegrasyonu yapılırken uygulanması gereken 

metotlar nelerdir?

Teknoloji Transferi 1. masasında, tartışmalara başlanmadan önce, katılımcıların önceden 

doldurmuş olduğu görüş formlarındaki maddeler sunuldu. Söz konusu görüşler çerçevesinde 

tartışmalar devam etti. 

Görüşlerden ilki, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, yenilikçilik ve araştırmanın içindeki yenilik 

katkısının teknoloji transferinde çok önemli olduğu vurgusuydu. Bunun yanında, sanayi, 

eğitim ve araştırmayı yakınlaştırmak açısından profesyonel lisansüstü programlarının önemine 

vurgu yapıldı. Söz konusu programlar vasıtası ile araştırmacıların hem sanayi paydaşlarının 

tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulacağı, hem de üniversite ile eğitim ve araştırma anlamında 

bağlarını koparmayacakları ifade edildi. 

Ayrıca, söz konusu entegrasyonun sağlanması için çok paydaşlılık ve disiplinlerarası yaklaşım 

ilkelerinin önemi konusunda tüm katılımcılar fikir birliğine vardı. Zira, bir entegrasyonu sağlayan 

modellerden de örnek alınacaksa, tek model üzerinde çalışılmaması, diğer ülkelerde konu ile 

ilgili nasıl gelişmelerin yaşandığının takip edilmesi, önemi vurgulanan bir diğer husus olarak 

belirtildi. 

Görüş formları üzerine yapılan konuşmalardan sonra oturumda yuvarlak masa tartışmaları kısmına 

geçildi. Yurt dışında bu alanda uygulanan modellerin ülkemizde de uygulanabileceği noktasından 

hareketle, özellikle ABD’deki NSF’in (National Science Foundation) konu ile ilgili uyguladığı benzer 
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modellere referans verildi. Söz konusu modellere örnek olarak, IGERT (Integrative Graduate 

Education and Research Traineeship) ve REU (Research for Undergraduates) programları 

gösterildi ve TÜBİTAK’ın bunlara benzer modeller ile teknoloji transferinde üniversite, eğitim 

ve araştırma entegrasyonunu sağlayabileceği belirtildi. Ayrıca Doğu ve Uzak Doğu ülkelerindeki 

benzer modellerin de ilgi çekici olduğu, örneğin Güney Kore’de üniversitelerin büyük sanayi 

şirketleri ile işbirliği halinde lisans öğrencilerine yönelik uyguladığı ve sanayi şirketinde araştırma 

projesi yürütülmesi şeklinde özetlenebilecek faaliyetlerinin benzerlerinin ülkemizde de rahatlıkla 

tasarlanabileceği belirtildi. 

Benzer modeller konusunda öne çıkan en önemli ülkeler ise Almanya ve İsviçre oldu. 

Konuşmalar sırasında özellikle her iki ülkede de araştırmadaki ikili yapı örneğine vurgu yapıldı. 

Örneğin Almanya’da, bir yanda Max – Planck Enstitüsü gibi temel araştırma odaklı ve yüzde 

yüz devlet desteğine sahip enstitüler varken, diğer yanda da Fraunhofer Enstitüsü gibi endüstri  

(uygulamalı) odaklı ve çok az devlet desteği ile çalışmalarını yürüten enstitüler olduğu dile 

getirildi. Söz konusu yapının oldukça faydalı bir yapı olduğunun altı çizildi. 

Oturumun bu noktasında, teknoloji transferinde eğitim ile araştırmanın entegrasyonu için 

lisansüstü programlardan ne şekilde faydalanılabileceği konusu gündeme geldi. Söz konusu 

tartışmaya yönelik, mühendislik ve işletme bölümlerinin işbirliği içerisinde oluşturabileceği bir 

programdan ve söz konusu program dâhilinde farklı uzman, öğretim görevlileri veya Teknoloji 

Transfer Ofisi temsilcisi katılımlı seminer, ders veya konferans faaliyetlerinin düzenlenebileceği 

önerisi getirildi. 

Teknoloji Transferi 2. masasında ise birinci konu altındaki üç soruya odaklı ortak bir tartışma 

yaşandı. Bu kapsamda; Türkiye’nin öncelikli alanları göz önüne alınarak, yükseköğretim planlaması 

ne şekilde yapılabilir sorusuna yönelik olarak, katılımcı formlarından derlenen görüşler özetlendi. 

Ortaya çıkan öneriler kısaca şunlardır: 

 Piyasa istatistiklerinin paylaşımı, 

 Stratejilerin btyk ile uyum içinde gerçekleştirilmesi, 

 Tematik üniversitelerin kurulması, 
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 Öncelikli alanlara odaklı ama sürdürülebilir dengenin de sağlandığı stratejilerin 

geliştirilmesi,

 İhtiyaç odaklı eğitimin/araştırmanın yapılması, 

 Araştırma odaklı üniversite yapısının oluşturulması, 

 Öncelikli alanlara bağlı akademik teşviklerin geliştirilmesi, 

 Pazar ihtiyacının öğrenci düzeyinde paylaşımı, 

 Disiplinlerarası eğitim araştırma teşviklerinin verilmesi, 

 Araştırma odaklı laboratuvar altyapısının sağlanması, 

 Yabancı öğrenciler için türkiye’yi cazibe merkezi haline getirecek düzenlemelere 

gidilmesi,

 Öncelikli alanlarda eğitim, araştırma inovasyon desteğinin sağlanması, 

 Transfer arayüzleri konusuna önem verilmesi. 

Tüm bu önerilere ek olarak oturum sırasında yapılan tartışmalara istinaden ortaya çıkan yeni 

görüşler ise şunlardır: 

 Temel bilimlerin desteklenmesi,

 Ulusal ve kurumsal stratejilerin teknoloji transferini desteklemesi,

 Eğitim politikasının ölçme, değerlendirme ve geri besleme mekanizmasının kurulması,

 Tematik alan odaklı saha imkanı sağlayan mekanizmaların oluşturulması,

 Kurum profesörlüğü sisteminin kurulması,

 Araştırma ve eğitimin temel bilimler seviyesinde ayrıştırılması ve aralarındaki uyumun 

gözetilmesi,

 Bilimsel çalışmaların ilkokul seviyesine kadar indirilmesini sağlayacak mekanizmaların 

kurulması. 
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Öncelikli alanlarda uygulanan öncül faaliyetlerin hangi ülkelerde ve nasıl yapıldığında dair bir 

araştırma sistematiği oluşturulmasına yönelik soruya ilişkin katılımcıların görüşleri şu şekildedir: 

bir rekabet haritası oluşturulması, ülkemize uygun bir model eşliğinde rekabetçi ülkeleri takip 

sistematiği geliştirilmesi ve teknolojiye geçişi hızlandıran mekanizmalar konusunda benzer 

ülkeleri izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması. 

Oturum sırasında ise soruya ilişkin yapılan tartışmalarda öne çıkan konular aşağıda özetlenmiştir. 

Türkiye’nin kendini dünya konjonktüründe konumlandırdığı noktaya uygun bir Milli Innovasyon 

politikası ve Ar-Ge politikası geliştirmesi ve buna uygun destek mekanizmaları üretmesi 

gerektiği dile getirildi. Ayrıca söz konusu politikalar kapsamında öne çıkan sektörler için model 

ülkeler bulunmasının ve bu ülkelerde uygulanmış/uygulanan başarılı ve başarısız örneklerin 

incelenmesinin yararlı olabileceği belirtildi. Öne çıkacak sektörler bağlamında hem ulusal ve 

uluslararası boyutta ekonomik ve stratejik alanların değerlendirilmesi ihtiyacına hem de doğal 

kaynakların verimli ve etkin olarak ekonomiye kazandırılması konusuna önem verilmesi gerektiği 

söylendi. 

Üniversite araştırma ve eğitim stratejileri entegrasyonu yapılırken uygulanması gereken metotlar 

nelerdir sorusuna yönelik ise katılımcıların görüş formlarından gelen öneriler şunlardır: 

 Bölgesel entegrasyonun sağlanması ve bölgesel üniversiteler kurulması, 

 Uygulamalı eğitimlerin oluşturulması, 

 Lisans düzeyinde araştırmayı da teşvik edecek proje ve araştırma odaklı modellerin 

üzerine gidilmesi, 

 Milli bir entegrasyon modeli üzerinde çalışılması.  

Oturum sırasında ise bölgesel paydaşların diğerlerinin süreçlerini bilmeleri ve birbirlerini 

destekleyen bütünsel nitelikte bir entegrasyon modeli geliştirilmesi konusuna vurgu yapıldı. Bu 

kapsamda paydaş kurumlar arasında çalışanların geçici görevlendirilmelerini sağlayan mevzuat 

ve teşvik mekanizmasının oluşturulmasının faydalı olacağı dile getirildi ve konuyla ilgili dünyadan 

başka örneklerin de incelenmesi gerektiği ifade edildi. 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

136

Konu 2 : Teknoloji Madenciliği ve Portföy Yönetimi

• Üniversiteler, kendi ekosistemini tarayarak hangi alanlarda ne gibi kabiliyetleri 

olduğunu nasıl tespit edebilir? Gelişmiş ülkelerde bu yetkinlik taramasını etkin bir 

şekilde gerçekleştiren üniversiteler bunu nasıl başarmaktadır?

• Kabiliyetlerin etkin bir şekilde kullanılarak ürüne dönüşmesi sürecinin yönetilmesinde 

kritik önem taşıyan kararlar nelerdir? Bulunduğunuz ülkede bu süreci iyi yönettiğini 

düşündüğünüz üniversite ve uygulama örnekleri mevcut mudur?

• Gelişmekte olan teknoloji eğilimlerinin incelenerek gelecekte teknolojinin nasıl 

şekilleneceği konusunda tahminler yürütecek bir komitenin varlığı, üniversitelerin 

teknoloji politikasını ne derecede etkiler? Eğer böyle bir komite oluşturulması 

isteniyorsa, bu komitedeki üyelerin hangi özellikler dikkate alınarak atanması gerektiği 

ve komitenin işleyişinin nasıl olması gerektiği konusundaki önerileriniz nelerdir? 

• Bir makalenin konusunun daha yazım aşamasında ticari değerinin ne olacağı 

konusunda bilgi sahibi olmak mümkün müdür? Mümkünse ne gibi yöntemler izlenerek 

bir çalışmanın ticari değeri yaklaşık olarak tahmin edilebilir?

Teknoloji Transferi 1. masasında, görüş formlarında ortaya çıkan ve aynı anda katılımcılar 

tarafından da benimsenen konulardan ilki teknoloji madenciliği ve portföy yönetimi faaliyetleri 

için bir arayüzün oluşturulması hususu idi. Söz konusu arayüzlerin araştırmacılara ulaşma 

yöntemleri üzerinde durması gerektiği dile getirildi.  Teknoloji madenciliği ve portföy yönetimi 

konusunda üniversitelerin bir politika veya strateji belirlemesinin gerektiği, yine üniversitelerin 

bünyelerinde barındırdıkları teknolojileri değere dönüştürme konusunda destek birimlerine 

ihtiyaç duydukları, yeni kurullar ve yapılanmalar oluşturularak teknoloji madenciliği ve portföy 

takibi konularını kolaylaştıracak farklı arayüz oluşumlarının geliştirilebileceği hususları da görüş 

formlarında öne çıkan konular arasında yer aldı. Ayrıca, bahsi geçen yapılanmalar planlanırken, 

bir fikrin henüz makale aşamasında iken ticarileşme sürecini planlayacak mekanizmaların da 

aynı süreç içinde tasarlanabileceği dile getirildi. 

Oturumlar sırasında ortaya çıkan görüşlerden ilki teknoloji madenciliğinde ilgi duyulan veri tipinin 

taşıdığı önemdi. Türkiye’deki bazı üniversitelerde (örn. Özyeğin Üniversitesi), konuya hizmet eden 
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bir veri tabanının var olduğu belirtildi. Tartışmanın devamında, bir üniversitedeki tüm öğretim 

görevlilerinin ne tür araştırmalar yürüttüğü bilgisine erişilebilecek bir ofisin varlığının gerekliliği 

üzerine görüşler paylaşıldı ve söz konusu veri tabanlarının o ofisler tarafından hazırlanarak sürekli 

güncellenebileceği belirtildi. Konu hakkında bir başka öneri ise, üniversiteye bağlı araştırmacı 

ve araştırma alanlarına yönelik numaralandırma sistemi ile veri madenciliğinin yürütülmesine 

yönelikti.

Teknoloji Transferi 2. masasında ise tartışmalar yine öncelikle görüş formlarında yer alan 

öneriler üzerinden ilerledi. Bu kapsamda ilk soruya ilişkin, üniversitenin kabiliyet alanlarını 

baştan belirlemesi ya da sonradan yapılacak tarama çalışmalarıyla odak alanlarını çıkarması; 

üniversitelerde tematik yapılanmanın olması; değişen ihtiyaçlara ve bölge ihtiyaçlarına göre 

odaklanabilme kabiliyeti geliştirilebilmesi; üniversite kabiliyetlerinin akredite olması ve 

uluslararası bir endeks ile takip edilmesi, hususları öne çıkmıştır. Oturum esnasında ise kampüs 

içi değil bölgesel paydaşlardan kaynaklanan kabiliyet ve potansiyelin değerlendirilebileceği ve 

performansa bağlı zamana göre araştırma-öğretim üyesi yükünün (direkt-endirekt metrikler ile) 

belirlenebileceği yönünde fikirler beyan edildi. 

Kabiliyetlerin ürüne dönüşme süreçleriyle ilgili 2. soru çerçevesinde görüş formları kapsamında 

öne çıkan konulardan biri ticarileşme konusunda kurumsal süreçlerin, teşviklerin ve 

arayüzlerin geliştirilmesinin gerekliliği oldu. Ayrıca ürüne odaklı/uyumlu fon mekanizmalarının 

geliştirilmesinin/eşleştirilmesinin önemine değinildi. Oturum kapsamında yapılan görüş 

alışverişinde ise fikrî mülkiyet ile ilgili maddi (isim ve gelir) hakların paydaşlar arasında nasıl 

yönetileceğine dair politikanın oluşturulması ve fikrî mülkiyet satış ve gelir modellerinin 

geliştirilmesi konularına vurgu yapıldı. 

Gelişmekte olan teknoloji eğilimlerinin incelenerek gelecekte teknolojinin nasıl şekilleneceği 

konusunda tahminler yürütecek bir komitenin oluşturulması hususuna yönelik hazırlanan 3. 

soru kapsamında görüş formlarında öne çıkan konu daha çok komitelerin yapısı üzerine oldu. 

Buna göre komitelerin bilim – teknoloji – girişimci vasıflarına haiz kişiler tarafından oluşturulması 

ve ekonomi – siyaset – pazar bilgisi olan üyelerin buralarda yer alması önem arzetmektedir. 

Ayrıca kritik kurumların da bu komitelerde temsilinin sağlanması gerekir. Araştırmaların fonlama 

araçlarıyla yönlendirilmesi ve süreçlerde tematik alanların net olarak tanımlanması da görüş 
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formlarında önem verilen konular olarak öne çıktı. Oturum sırasında ise anılan mekanizmalar 

oluşturulurken ulusal ve kurumsal düzeyde (bakanlıklar, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve benzeri sivil 

toplum kuruluşlarından uzmanlar, TÜBİTAK ve üniversitelerden seçilecek uzmanlar) entegre 

çalışan komisyonların mekanizmalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

Bir makalenin konusunun daha yazım aşamasında ticari değerinin ne olacağı konusunda bilgi 

sahibi olmak mümkün müdür ve mümkünse ne gibi yöntemler izlenerek bir çalışmanın ticari 

değeri tahmin edilebilir sorularına katılımcılar bunun mümkün olduğunu, ancak aşağıdaki 

adımların atılması gerektiğini belirtmişlerdir:

 Ulusal düzeyde bir değerlendirme mekanizmasının oluşturulması, 

 Değerleme kurullarının oluşturulması ve uzmanlığının geliştirilmesi, 

 Kullanılacak hesaplama yöntemlerinin belirlenmesi,

 Değerleme mekanizmasının kurulması için fonlama ve teşvik mekanizmalarının 

geliştirilmesi.

Konu 3: Teknoloji Transferinde Patent (Fikrî Mülkiyet)

• Üniversitenin fikrî mülkiyet potansiyelini artırmak için izlenmesi gereken politikalar 

nelerdir?

• Teknoloji değerleme ve patentlerin ticarileşmesi için uygulanabilecek yöntemler 

nelerdir?

• Makale ve araştırmaların patente dönüşmesi için uygulanması gereken yöntemler 

nelerdir?

Masa 1’de soruya ilişkin önce derlenmiş olan görüşler sunuldu:

 Üniversiteler, fikrî mülkiyet konusunda muhakkak bir stratejiye sahip olmak durumundadır 

ve ülkemizin bu alanda gelişmiş bir mevzuata ihtiyacı vardır.

 Fikrî mülkiyet konusunda uzman insan kaynağının geliştirilmesi ve desteklenmesi büyük 

önem arzetmektedir. 
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 Fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. Özellikle, sanayi 

kuruluşlarının fikrî mülkiyet hakları ve süreçleri konusunda yetkinliklerinin artırılmasına 

yönelik ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 Fikrî mülkiyet süreçleri konusunda görev paylaşımı ve sistematik bir yapılanma 

gerekmektedir. 

Oturumlarda ise ilk olarak TÜBİTAK’ın patent süreçlerine sağladığı destek miktarlarına değinildi. 

Söz konusu miktarların süreçteki birçok bileşeni kapsamadığı dile getirilerek, desteklerin 

geliştirilmesi ve anılan desteklerle ilgili Türkiye araştırma alanının bilgilendirilmesi gerektiği ifade 

edildi. Ayrıca, patent konusundaki süreçlerin uzunluğu ve meşakkatli oluşu işaret edilerek, bu 

sürece yönelik ofisler ve ofislerin oluşturacağı modellemelere duyulan ihtiyaçtan bahsedildi.  

Bu noktada, söz konusu ofislerin patent süreçleri ile ilgili her türlü etik hususlara haiz ve 

araştırmacıları yönlendirilmesi hususlarında yetkinliğe sahip olmaları gerektiği belirtildi. Söz 

konusu ofislerin yapılanması sürecinde diğer ülke modellerinden yararlanılabileceği belirtildi. 

İhtiyaçları karşılayacak ve ön değerlendirmeleri yapacak olan bu ofislerin bölgesel nitelik de 

taşıyabileceği, bölgedeki üniversitelerin ve TTO’ların fikrî mülkiyet konusunda danışabileceği ve 

süreçlerini yönetebilecekleri bölgesel ofislerin faydalı olabileceği belirtildi. 

Teknoloji Transferi 2. masasında ise bu konu altında yer alan ilk soru kapsamında  katılımcıların 

görüş formlarından şu öneriler öne çıktı: 

 Üniversitenin fikrî mülkiyet konusuna önem vermesi ve bu konuda destek sağlaması, 

 Fikrî mülkiyet konusundaki derslerin zorunlu olması, 

 Fikrî mülkiyet konusunun performans kriterleri kapsamına alınması, 

 Fikrî mülkiyetin ödüllendirilmesi,

 Araştırma/ticari araştırma potansiyeli yüksek öğretim üyelerinin istihdamını artıracak 

mekanizmaların geliştirilmesi,

 Fikrî mülkiyet ve teknoloji transferi konusunda çalışan ofislerin kurulması/

yaygınlaştırılması,

 Fikrî mülkiyet başvuru ve koruma sürecinin desteklenmesi; TTO – öğretim üyesi 

diyaloğunun geliştirilmesi. 
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Bu konuda oturum sırasında ortaya çıkan fikirler ise şunlardır: 

 Lisanslanabilir patent sayısının artırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, 

 Tersine patent (niyet mektubuna dayalı patent) ve patentlerin pazarlanmasında ve 

lisanslanmasında kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, 

 Bazı fonlama mekanizmalarında patentlerin ana çıktılar olarak tanımlanması, 

 Patent koruma görevinin üniversite TTO’ları bünyesinde düzenlenmesi.

Teknoloji değerleme ve patentlerin ticarileşmesi için uygulanabilecek yöntemler nelerdir sorusu 

kapsamında katılımcıların görüş formlarından öne çıkan konular şunlar oldu: 

 Uygun paylaşım modelinin oluşturulması, 

 Sanayi ile ilişkilerin iyileştirilmesi, pazar/müşteri ağının oluşturulması, 

 Transfer mekanizmalarının oluşturulması, 

 Girişim sermayesi ağının geliştirilmesi, 

 Fikrî mülkiyet portföy yönetimi, 

 Fikrî mülkiyet pazarlama ve lisanslama, start-up şirketleri kurma, 

 Yöntem, mekanizma ve altyapının oluşturulması, 

 Ticarileşme merkezlerinin (kuluçka) oluşturulması. 

Bu konuda oturum sırasında öne çıkan öneriler ise şunlardır:

 Patentin uluslararası düzeyde başvurusunun yapılıp yapılmaması kararının üniversite 

kurulları tarafından değerlendirilmesi,

 Öğrencilerin erken safhada patent çıkarma ve lisanslama konusunda iş potansiyeli 

açısından bilgilendirilmesi,

 Türkiye’deki üniversite TTO’larının dünya örneklerinden farklı olarak ülkemiz ihtiyaçlarına 

göre görev ve yetkilerinin belirlenmesi,

 Ticarileşme için patent borsası mekanizmasının değerlendirilmesi ve patent değerlemesi 

konusunda profesyonel yaklaşımda bulunabilecek insan gücü ve kurumsal altyapının 

oluşturulması.
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Makale ve araştırmaların patente dönüşmesi için uygulanması gereken yöntemler nelerdir sorusu 

çerçevesinde ise katılımcıların görüş formları kapsamında ticari potansiyeli olan araştırmalara 

öncelik verilmesi; makale-araştırma sonucunu prototip ve ürüne dönüştüren mekanizmalar 

oluşturulması; makale aşamasında fikrî mülkiyet koruma ve değerlendirme mekanizması 

geliştirilmesi konuları öne çıkarken, oturum sırasında yapılan paylaşımlarda patentlemeye 

yönelik bilgilendirici çalıştaylar düzenlenmesi hususundaki ihtiyaca vurgu yapıldı. 

Konu 4: Teknoloji Transferinde Şirketleşme (Spin Off)

• Üniversite içerisinde girişimcilik kültürünün artırılabilmesi için yapılan faaliyetler 

nelerdir?

• Girişimci projelerin seçiminde uygulanan kriterler neler olabilir?

• Ar-Ge odaklı girişimci şirketlerin destek mekanizmaları nelerdir?

Masa 1’de; teknoloji transferinde şirketleşme ve “spin off” konusu çerçevesinde öncelikle 

görüş formlarında belirtilen maddeler tartışmaya ve görüşe sunuldu. Söz konusu başlık altında 

sunulan ilk görüş, yapılacak çalışmaların lisans öğrencileri üzerinde yoğunlaşmasına yönelik 

idi. “Girişimcilik” yetisi ve ruhunun araştırmacılara lisans düzeyinde sağlanmasının teknoloji 

transferinde ve şirketleşme konusunda büyük önem teşkil ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, lisans 

düzeyinde öğrencilere araştırma temelli faaliyetlerin yoğun olduğu derslerin sağlanması ve 

öğrencilerin proje geliştirme kapasitesini güçlendirmek için proje yarışmaları düzenlenmesinin 

faydalı olacağı dile getirildi. Bunlara ek olarak, öz kuluçka ve kuluçka kavramlarına yoğunlaşılması 

gerektiği belirtildi. Yine, çekirdek fon, sermaye odaklı yaklaşımlar gibi kavramların üzerinde 

durularak “girişimciliğin” bazı platformlarda yeterlilik kriteri olarak eklenmesinin faydalı olabileceği 

önerildi. Son olarak, girişimci firmalara finansal destekten ziyade hızlandırıcılık faaliyetlerinin 

sağlanması hususu katılımcılar tarafından önemle belirtildi.

Oturum esnasında, bir şirketin başarılı olma koşulları da önem sırası ile sıralandı. Buna göre 

başarı koşullarında en önemli unsur önce ‘ekip’, sonrasında ‘iş planı’ ve son olarak ‘teknolojinin 

kendisi’ olarak sıralandı. Şirketi yürütecek ekipte temel bilimler konusunda araştırmacı olmasının 

süreklilik açısından çok önemli olduğuna değinilerek, ideal ekip içerisinde, iş modeline yönelecek 

personel, fon sağlayacak kişi ve teknik personel olmasının gerekliliği vurgulandı.  



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

142

Girişimcilik kavramının yaygınlaşması için lisans düzeyinde girişimcilik kuramları gibi derslerin 

verilmesi bir yöntem olarak önerildi. Söz konusu derslerde, iş planı hazırlamaya yönelik 

yarışmalar düzenlenmesinin de faydalı olabileceği belirtildi. Konu ile ilgili son tartışmalardan biri 

ise diğer ülke modellerine yönelik gerçekleşti: “Entrepreneur in Residence” programı önerilerek 

girişimcileri üniversitede yarım zamanlı (part-time) ya da tam zamanlı (full-time) bulundurmanın 

faydasının altı çizildi.  

Teknoloji Transferi 2. masasında ise ilk soru kapsamında yine öncelikle görüş formları özetlendi. 

Buna göre ortaya çıkan öneriler kısaca; konuyla ilgili kurs, seminer ve konferans faaliyetleri, 

deneyim artırıcı paylaşım faaliyetleri düzenlenmesi ve  bilgi merkezi/danışma merkezi 

kurulması şeklinde sıralandı. Oturumda ise üniversitelerdeki girişimcilik kültürünün gelişmesi için 

bu konuda çalışacak kulüplerin oluşturulabileceği, ayrıca ilgili paydaşları bir araya getirecek çeşitli 

yarışmalar ve kültür, bilgi, deneyim ve işbirliği geliştirmeye yönelik gezi ve inceleme faaliyetleri 

düzenlenebileceği önerileri getirildi. 

Girişimci projelerin seçiminde uygulanan kriterler neler olabilir sorusu kapsamında ise görüş 

formlarından çıkan fikirler kapsamında anılan projelerin uluslararası pazara yönelik olup 

olmadığı, projenin stratejik ve ekonomik boyutları, projenin özgünlüğü ve getireceği yenilikler, 

proje çıktılarının ticari potansiyeli/rekabetçi özellikleri gibi konuların değerlendirmede ön planda 

olması gerektiği, ayrıca hukuki/yasal/teknik yapılabilirlik konularının da değerlendirmede göz 

önünde tutulmasının yararlı olacağı dile getirildi. 

Ar-Ge odaklı girişimci şirketlerin destek mekanizmaları nelerdir sorusuna yönelik öne çıkan 

destekler ise şu şekilde sıralandı: 

 Girişim/spin-off sermayesi teşvikleri, 

 Şirket kurma, yönetme ile ilgili hukuki, mali, idari ve teknik destekler, 

 Şirket kurma, yönetme ile ilgili mentorluk hizmetleri; 

 Şirket kurulumuna imkan sağlayan mekan ve altyapı destekleri. 
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Konu 5: Teknoloji Transferinde Üniversite Sanayi Ortak Ar-Ge Projeleri

• Ülkemizde üniversitenin sanayiye, aynı zamanda sanayinin de üniversiteye 

yaklaşımlarında ortaya çıkan problemler nasıl çözülebilir?

• Ülkemizde iş dünyasının talep ettiği projelerin teknolojik seviyesi ile dünyada ileri 

teknoloji alanında yürütülen projelerin teknolojik seviyesi genelde farklı olmaktadır. 

Araştırmacıların yerel problemlerle ilgilenirken ileri düzey teknik faaliyetlerden geri 

kalmaması nasıl sağlanabilir?

İlk soru kapsamında üniversite – sanayi ortak Ar-Ge ortamının sağlanması ve projelerin 

oluşturulması için karşılıklı güvenin bir ihtiyaç olduğu belirtildi. Taraflardan birinin liderlik vasfı 

ile süreci yürütmesi diğer bir şart olarak sunuldu. Buna ek olarak, koordinasyonun sağlanması 

ve sürecin yumuşak bir şekilde işlemesi için hem üniversite hem de sanayi temsilcilerine yakın 

ve iki sektörde de yetkin kişi/kuruluş varlığının gereksinimi dile getirilerek, taraflar arasındaki 

açık diyaloğu sağlayacak platformların önemi vurgulandı. Ayrıca, üniversite-sanayi ortak Ar-Ge 

projeleri oluşturulmasında proje geliştirme kapasitesi yüksek ve teknoloji transferinde yetkin 

insan kaynağının önemi tüm katılımcılar tarafından ortak görüş olarak beyan edildi.

Bahsi geçen görüşler çerçevesinde tartışmalar, iki taraflı arayüz görevi gören TTO’ların bu 

süreçte ne kadar faydalı olabileceğine vurgu yapılarak başladı. Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge 

planlamalarını bir duyuru şeklinde yaparak üniversitelerle işbirliği çağrısına çıkılması önerildi. 

Benzer şekilde, yine sanayi şirketlerinin ana paydaşlarını göz önünde bulundurarak teknoloji yol 

haritalarını belirleyip, ilgili döneme özgü araştırma konularını önceden tespit etmesinin işbirliğini 

tetikleyeceği konusunda fikir birliğine varıldı. 

Bunlara ek olarak, günümüzde var olsa da, sanayi ve üniversiteyi buluşturacak ve işbirliğine teşvik 

edecek destek mekanizmalarının geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı. 

Tartışmaların devamında, paydaşların daha çok üniversite-sanayi ortak Ar-Ge projelerine teşvik 

edilmesi için araştırmacılara uygulanan idari kuralların esnetilmesi gerekliliğinden bahsedildi. 

Örnek olarak da bir araştırmacının iki projeden fazla projeye dahil olamaması ve Santez 

projelerindeki sık raporlamadan doğan iş yüküne değinildi. Son olarak da, söz konusu işbirliğini 
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tetikleyecek en önemli unsurlar arasında üst düzey görüşmeler ve kurumsal politika belirleme 

süreçlerinin olduğu söylendi. 

Teknoloji Transferi 2. masasında ise ilk soru kapsamında toplanan görüş formları çerçevesinde 

öne çıkan ilk konu her iki tarafa da işbirliğinin gerekliliğinin anlatılması, bu bağlamda konferans 

ve proje pazarı türü ortak zemin oluşturacak etkinliklerin artırılması oldu. Bu süreçte ortak 

amaçlar belirlenmesi, başarılı ortak projelerin duyurulması, gerekli kanuni düzenlemelerin 

yapılması, kamunun rolünün tanımlanması, sanayi çalışanlarının lisansüstü çalışmalarının ortak 

tez çalışması olarak şekillendirilmesi gibi güven ve işbirliğini tahsis etmeye yönelik öneriler 

üzerinde duruldu. Oturum sırasında ise şu öneriler dile getirildi: 

 Üst düzey işbirliği protokolleri ile üniversite öğretim üyeleri ve sanayi kuruluşları 

arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi,

 Üniversite öğretim üyelerinin danışmanlık sürelerinin ve haklarının düzenlenmesi,

 Üniversitelerde danışma kurullarının oluşturulması ve bu kurullara sanayi liderlerinin (ve 

kamu) dahil edilmesi,

 Üniversite-sanayi ilişkisinde iyi olduğu gözlemlenen Ankara örneğinin irdelenmesi. 

Araştırmacıların yerel problemlerle ilgilenirken ileri düzey teknik faaliyetlerden geri kalmaması 

nasıl sağlanabilir sorusu kapsamında ise görüş formlarında öne çıkan öneriler şu şekildedir:

 Altyapıya ve ekspertiz düzeyine göre proje düzeyinin belirlenmesi, 

 Fon kaynaklarına göre projelerin temel araştırma ve pratik uygulama dengesinin 

değişmesi, 

 Sanayinin gelişmesi ve yüksek teknolojiye kayması, 

 Uluslararası yayınların ve bilim gündeminin takibi, 

 Uluslararası ortaklı projelerin artırılması.

Oturum sırasında ise, üniversitelerdeki ileri düzeydeki çalışmaların bazı Türk şirketleri yanında 

o konudaki dünya lideri şirketlere de pazarlanabileceği ifade edildi. Buna ek olarak, sanayinin 
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problemine çözümü doğru adreste (üniversitede) aramasının önemli olduğu ve sanayi ve 

üniversitenin bu soruya cevabı birlikte araması gerektiği, her iki tarafın da dünyadaki gelişimleri 

takip etmesinin önemli olduğu dile getirildi. 

8.3 Teknoloji Transferi Oturumu Genel Değerlendirme

Kurultayın ilk günü katılımcılar iki masaya ayrılıp önceden belirlenen sorular kapsamında görüş 

alışverişinde bulunurken, ikinci gün sabah oturumunda bir araya gelmişlerdir. 

Her iki günde yapılan tartışmalar ışığında öne çıkan önemli konulardan biri Teknoloji Transfer 

Ofisleri’ndeki insan kaynağı yetkinliğinin henüz istenen seviyede olmayışıdır. Benzer şekilde hem 

fikrî mülkiyet ile ilgili süreçler, hem de üniversite-sanayi işbirliği konularında sıkıntılar da devam 

etmektedir. 

Diğer bir konu ise teknoloji transferi ve şirketleşmede yaşanan sıkıntılardır. Lisans düzeyindeki 

öğrencilere daha fazla araştırma altyapısı ve proje geliştirme kapasitesi sağlanamaması nedeni 

ile araştırmacılar teknoloji transferinde ve şirketleşmede arzu edilen seviyeden uzaktır. Buna 

ek olarak, fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili gerek insan kaynağı yetersizliği, gerek desteklerin 

yetersiz ve bilinirliğinin az olması, araştırmacıları olumsuz etkilemektedir. TTO’lar veya bağımsız 

ofislerin patent ve fikrî mülkiyet konularında bu alandaki ihtiyacı karşılama konusundaki kritik 

yerleri öne çıkan konular arasında yer almıştır. Öne çıkan bir diğer konu ise teknoloji madenciliği 

ve portföy yönetimi konusunda üniversitelerimizin henüz bir standart oluşturamamış olması ve 

bunun gerekliliğidir.

Son olarak, üniversite-sanayi ortak Ar-Ge proje ortamını oluşturmak için gereken en önemli 

üç unsurun “ihtiyaç, irade ve iletişim” olduğu belirtilerek, bu unsurları bir araya getirme ve 

gerçekleştirme adına çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. 

Teknoloji Transferi oturumları sonucunda ortaya çıkan çeşitli öneriler aşağıdaki gibi listelenmektedir.

 Lisans düzeyindeki programlarda dönem projesi, bitirme ödevi, proje yarışmaları, staj, 

dışarıdan profesyoneller tarafından derslerin verilmesi vb. gibi uygulamalarla araştırma 

tabanlı müfredatların geliştirilmesi, 
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 Sanayi ihtiyacına odaklı profesyonel/endüstriyel lisansüstü (özellikle doktora düzeyinde) 

programlar açılmasının gerekliliği,

 Teknoloji madenciliği ve portföy yönetimine yönelik arayüzler (TTO) geliştirilmesi. Bu 

yönde desteklerin artırılmasında yarar görülmektedir,

 TÜBİTAK’ın patent destekleri, patent sürecinin bazı bölümlerini kapsamamaktadır. Bu 

eksiklerin tamamlanması, yurt dışı patent başvurusuna yönelik mevcut teşvik sisteminin 

iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi,

 Teknoloji madenciliği ve portföy yönetimi, fikrî mülkiyet gibi konularda insan kaynağı 

yetiştirmeye yönelik mekanizmaların oluşturulması,

 Fikrî mülkiyet değerleme ve ticarileştirme süreçlerinde, üniversitelerin ortak yetenek 

kullanımına yönelik işbirliklerinin teşvik edilmesi,

 Araştırma tabanlı girişimcilik fikirlerinin yenilik, yapılabilirlik, yaygın etki, hızlı geriye 

dönüş, iş planı, işi yönetecek takım vb. kriterleri ile değerlendirilmesi ve seçilmesi,

 Girişimciliğin özendirilmesine yönelik üniversitelerde ön kuluçka (şirketleşme olmadan) 

merkezi kurulmasının teşvik edilmesi,

 Girişimcilere şirket kurma ve yönetme ile ilgili hızlandırıcılık hizmetlerinin (teknik, 

hukuki, mali ve finansal mentorluk) sunulması,  

 Sanayinin Ar-Ge strateji ve yönetimi ile ilgili yetkinlik kazanmasının teşvik edilmesi, 

 Yalnızca üniversite tarafında değil, sanayi tarafında da üniversite-sanayi işbirliği 

süreçlerine ilişkin arayüzlerin oluşturulması, 

 Sanayi – üniversite – kamu arasında karşılıklı personel görevlendirmesine imkan 

sağlayacak düzenlemeler yapılması.  
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Toplantının kapanış bölümünde önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

birer konuşma yapmışlardır.

Bakan Ergün, konuşmasında Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

hedeflerine ulaşması için en çok önem verilmesi gereken 

alanların bilim ve teknoloji olduğunu belirterek, bu alanlarda 

atılacak adımların tüm diğer alanlara da olumlu yansıyacağını 

ve Türkiye’nin istediği sıçramayı bu şekilde yapabileceğini 

ifade etmiştir. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yapısından da 

anlaşılacağı üzere politikalar oluşturulurken olabildiğince geniş 

bir yelpazeden faydanlandıklarını söylemiştir. 2012 senesinde 

ilk kurultay düzenlenirken de amacın, yurt dışında yaşayan 

Türk araştırmacıların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak 

olduğunu ifade etmiştir. İlk kurultayın bir tanışma toplantısı 

olarak düşünüldüğünü, burada bundan sonraki kurultayların 

yol haritasının çıkarıldığını söyleyen Bakan Ergün, bu seneki 

kurultayda ise ülkenin öncelikli olarak belirlediği sağlık ve enerji 

gibi daha özel alanlarla birlikte eğitim ve teknoloji transferine 

GENEL DEĞERLENDİRME 
ve KAPANIŞ
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odaklanıldığını belirtmiş, belirlenen dört alan 

ve onların alt alanlarında olabildiğince somut 

öneriler çıkarılmaya çalışıldığının altını çizmiştir. 

Daha sonra oturumlardan çıkan sonuçlara 

örnekler veren Bakan Ergün, aşı konusunda 

enjeksiyon yerine aşı bandı kullanılması, sprey 

gibi yöntemlerle aşılama teknikleri konusunda 

yoğun olarak çalışılması gerektiğinin; biyomedikal 

alanında ise mühendisler ve tıp doktorlarının 

bir arada çalışabildikleri uluslararası alanda 

örneği görülen araştırma merkezi örneklerinin 

Türkiye’de de uygulanması gerekliliğinin ortaya 

çıktığını ifade etmiştir.  Enerji alanında ise organik 

atıklardan suni kömür üretimi gibi çok dikkat 

çekici konuların gündeme geldiğini söylemiştir. 

Eğitim ve teknoloji transferi konularında ise, 

lisansüstü programların zenginleştirilmesi, sanayi 

ihtiyacına odaklı profesyonel programlar açılması, 



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

149



Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı

4-5 Temmuz 2013 İstanbul

Kurultay Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

150

üniversitelerde şirket 

kurmaksızın da ön kuluçka 

merkezleri açılması gibi 

konularda fikir birliğine 

varıldığı Bakan Ergün 

tarafından katılımcılarla 

paylaşılmıştır. Kurultay 

sonunda tüm sonuç ve 

önerilerin bir raporda 

toplanarak kamuoyuyla 

paylaşılacağı bilgisi 

de Bakan tarafından 

verilmiştir. 

Bundan sonraki karar alma ve politika süreçlerinde bu kurultayda ortaya konan fikirlerden azami 

olarak yararlanacaklarını belirten Bakan Ergün, bilim ve teknoloji üretimini bir kültür ve ortam 

meselesi olarak algıladıklarını söylemiştir. Üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve teknoparkları 

hem sayısal hem de nitelik olarak geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin bu noktalarda 

büyük aşama kaydettiğini, bugün ülkemizin kendi yer gözlem uydusunu yapabilen ülkelerden 

biri olduğunu, bunu %80 oranında kendi kaynaklarıyla yapabilen bir ülke konumuna geldiğini 

dile getirmiştir. Hedefleri hep daha yukarıya koyduklarını belirterek, 10 yıl içinde Türkiye’nin kendi 

uydu fırlatma rampasını yapan ve uyduları kendisi uzaya fırlatan bir ülke olacağını belirtmiştir. 

Bunun yalnızca bir örnek olduğunu belirten Bakan Ergün, bu başarılara rağmen Türkiye’nin 

teknolojiye önem veren, üniversitelerini geliştiren, bilim insanları için önem kazanan bir ülke 

olmaya devam edeceğini, 2023 yılında yalnızca Türkler için değil tüm dünyada bilim insanları için 

bir cazibe merkezi haline gelmeyi hedeflediklerini anlatmıştır. 

Bakan Ergün’den sonra söz alan ve kurultayın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, kurultayın ilkinin geçen sene düzenlendiğini ve bundan istifade ettiklerini 

belirtmiş, yurt dışında çalışan, bulundukları platformlarda üstün başarılar gösteren bilim insanlarının 

tecrübelerini, mümkün olan en üst seviyede Türkiye’ye yansıtmayı amaçladıklarını ifade etmiştir. 

Türkiye’nin bilim insanlarımızın yurt dışındaki başarıylarıyla gurur duyduğunu belirten Başbakan 
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Erdoğan, yurt dışında yaşayan bilim insanlarımızın ülkemize vefa borçlarını ödemelerinin en 

anlamlı yolunun, gençlerin, bilim insanlarımızın izinden gitmesini ve onların seviyesine ulaşmasını 

sağlamak olduğunu vurgulamıştır. Yurt dışında yaşayan bilim insanlarımızın Türkiye’ye geri 

dönmelerini, ülkelerinde bilimin, teknolojinin, eğitimin daha iyi standartlara kavuşması için görev 

üstlenmelerini gönülden arzu ettiklerini belirten Başbakan Erdoğan, geri dönmeyecek bilim 

insanlarımızın Türkiye’ye katkı sağlamalarının da yöntemleri olduğunu söylemiştir. Türkiye’nin bilim 

ve teknolojide büyük aşama kaydettiğini, son 10,5 yılda 95 yeni üniversite kurduklarını ve böylece 

üniversite sayısının 171’e çıktığını, üniversitelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve belli alanlarda 

dünyanın ilgisini çeken araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Türkiye’deki üniversitelere 

10,5 yıl önce dünya çapında 151 ülkeden 10.000 başvuru aldıklarını, bu talebin 5,5 kat artarak 

55.000 sayısına ulaştığını söylemiştir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın dünyanın 

birçok ülkesinde öğrenci seçimi için mülakat yaptığını, ülkemize gelen öğrenci sayısını artırmak 

konusundaki hedeflerimizin devam edeceğini, Türkiye bir cazibe merkezi olurken yurt dışındaki 

Türk bilim insanlarının da burada görev almalarını veya katkı vermelerini beklediklerini belirtmiştir. 

Yurt dışında yaşayan bilim insanlarıyla Türkiye arasındaki iletişim köprüsünün sağlam bir şekilde 

kurulması gerektiğine işaret eden Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin doğru tanınması ve algılanması 

konusunda da yurt dışındaki bilim insanlarına önemli görevler düştüğünü belirtmiştir. 
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KR

7 Prof. Dr. Ali Demirci Pennsylvania State University US

8 Prof. Dr. Ali Erdemir Argonne National Laboratory US

9 Prof. Dr. Ali Şahin
King Fahd University of Petroleum and 
Minerals

SA

10 Prof. Dr. Ali Behçet Alpat National Institute of Nuclear Physics (INFN) IT

11 Assistant Prof. Dr. Alper Ertürk Georgia Institute of Technology US

12 Dr. Ant Bozkaya MIT / University of California, Berkeley US

13 Dr. Atakan Peker Washington State University US

14 Prof. Dr. Aydoğan Özcan University of California Los Angeles US

15 Associate Prof. Dr. Bahri Uzunoğlu Uppsala University SE

16 Prof. Dr. Banu Onaral Drexel University US

17 Associate Prof. Dr. Bedri Artuğ Çetiner Utah State University US

18 Associate Prof. Dr. Berk Sunar Worcester Polytechnic Institute US

19 Associate Prof. Dr. Bülent Aydoğan University of Chicago US

20 Associate Prof. Dr. Bülent Özpolat MD Anderson Cancer Center US

21 Associate Prof. Dr. Cafer Yavuz
Korean Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST)

KR

22 Dr. Can Bayram IBM Thomas J. Watson Research Center US

23 Prof. Dr. Candan Tamerler University of Washington US

24 Associate Prof. Dr. Caner Kazancı University of Georgia US

25 Dr. Cem Cüneyt Elbi Merrimack Pharmaceuticals US

EK
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26 Prof. Dr. Cengiz Özkan University of California, UC Riverside US

27 Associate Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu University of Utah US

28 Derya Baran Friedrich Alexander University DE

29 Prof. Dr. Esen Ercan Alp Argonne National Laboratory US

30 Prof. Dr. F. Handan Tezel University of Ottawa CA

31 Associate Prof. Dr. Gökhan Ünel University of California US

32 Prof. Dr. H. Reşit Akçakaya Stony Brook University US

33 Prof. Dr. Halim Yanıkömeroğlu Carleton University US

34 Dr. Harun Bilirgen Lehigh University US

35 Prof. Dr. Hayat Önyüksel University. of Illinois at Chicago US

36 Dr. Hilkat Özgün
Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO)

AU

37 Doç. Dr. Hüseyin Arslan University of South Florida US

38 Prof. Dr. İskender Gökalp CNRS FR

39 Associate Prof. Dr. Kemal Akkaya Southern Illinois University US

40 Assistant Prof. Dr. 
Kenan 
Gündoğdu

NC State University US

41 Associate Prof. Dr. Kerem Pekkan Carneige Melon Univ. US

42 Dr. M. Talha Gökmen Life Technologies NO

43 Prof. Dr. Mehmet Acet Duisburg-Essen University DE

44
Associate Prof. Dr. 
 

Mehmet Bayram 
Yıldırım 

Wichita State University US

45 Dr. Melih Koçtepe SmarTerra Technology Consulting BE

46 Prof. Dr. Mihri Ozkan University of California, UC Riverside US

47 Prof. Dr. Murat Balaban University of Auckland NZ

48 Associate Prof. Dr. Murat Öz
United Arab Emirates University College of 
Medicine and Health Sciences

UAE

49 Associate Prof. Dr. Murat Torlak University of Dallas at Texas US

50 Dr. Murat Tutkun Institute for Energy Technology NO

51 Associate Prof. Dr. Murat Yüksel University of Nevada US

52 Prof. Dr. Mustafa Camgöz Imperial College London UK
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53 Dr. Mustafa Güzel TransTech Pharma Inc. US

54
 
 

Mustafa Işık Grenergy LLC DE

55 Dr. Mustafa Karamanoğlu Respithera US

56 Associate Prof. Dr. Necmettin Mutlu Northen Virginia Community College US

57 Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi Johannes Kepler University of Linz AT

58 Associate Prof. Dr. Nuh Gedik Massachusetts Institute of Technology (MIT) US

59 Dr. O. Cenk Aktaş Leibniz Institute for New Materials DE

60 Dr. Oktay Uzun Harvard University Wyss Institute US

61 Associate Prof.Dr. Ömer Oralkan North Carolina State University US

62 Associate Prof. Dr. Özgür Şahin Columbia University US

63 Prof. Dr. Pınar Keskinocak Georgia Institute of Technology US

64 Prof. Dr. Recayi Peçen North American University US

65 Associate Prof. Dr. Sebahattin Cüreoğlu University of Minnesota US

66 Prof. Dr. Selim Ünlü Boston University US

67 Associate Prof. Dr. Serdar Durdağı
Max Planck Institute for Dynamics of 
Complex Technical Systems

DE

68 Dr. Şeyda Ertekin Massachusetts Institute of Technology (MIT) US

69 Prof. Dr. Taner Yıldırım
University of Pennsylvania  / National 
Institute of Standards and Technology

US

70 Prof. Dr. Turgut Gür Stanford University US

71 Prof. Dr. Uğur Şahin University of Johannes Gutenberg DE

72 Assistant Prof. Dr. Utkan Demirci MIT / Harvard Medical School US

73 Prof. Dr. Ümit Özkan Ohio State University US

74 Dr. Yasin Ekinci Paul Scherrer Institute SUI

75 Prof. Dr. Y. Ziya Günata Montpellier University II, UMR Qualisud FR
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