
AR-GE 
ORTAK AKIL 
TOPLANTISI
AR-GE liderleri geleceğe bakıyor

2 0 1 6



BAHÇEŞEH İR Ü N İVERSİTESİ - TU RKISHTIM E 
AR- GE 250 Or tak A kı l  Toplantıs ı

1  Turkishtime, Kasım, 2017

BahçeŞehir Üniversitesi ve Turkishtime 
ortaklığında düzenlediğimiz Endüstri 
4.0 toplantılarından biraz daha faklı 
olarak bu kez Türkiye’de sektörün önde 
gelen isimleriyle Ar-Ge çalışmalarını 
değerlendirdik. İki ana başlıkta topladığımız 
tartışma konularından ilkini, “Büyük sanayi 
firmaları olarak biz Ar-Ge çalışmalarında 
ne durumdayız ve bunun adaptasyonu ne 
durumdadır?” sorusu oluşturdu. Mevcut 
durumun genel bir değerlendirmesi yapılıp, 
devletin Ar-Ge’ye yönelik tutumu ile 
firmaların Ar-Ge’ye ayırdıkları bütçeler 
tartışıldı. Toplantının son kısmında fikri sinai 
mülkiyet hakları hususu ile üniversite-sektör 
işbirliği üzerinden geleceğe dönük neler 
yapılabileceği değerlendirildi. Toplantıda 
öne çıkan konulardan biri özellikle savunma 

sanayinde Ar-Ge çalışmalarının yeterliliği 
konusuydu. Türkiye, günümüzde uluslararası 
firmaların piyasalarda etkili olduğu şartları 
göz önünde bulundurarak yerli ve daha az 
dışa bağımlı hale gelerek bu sektörde güçlü 
konumda olmak istemektedir. ASELSAN 
Merkezi Araştırma Direktörü Ahmet Fazıl 
Yağlı da bu hususa paralel olarak 2000’li 
yıllardan itibaren Ar-Ge’ye ayrılan payın 
artışına dikkat çekti.  Diğer bir konu ise 
birçok değerli katılımcının da belirttiği gibi 
Türkiye’de yapılamayan işbirliği ve ortaklık 
üzerine biraz eleştiri olacak şekilde “düet 
“ hadisesinin konuşulmasıydı. Ülkemizde 
maalesef ki çok sayıda firma yurtdışındaki 
şirketlerle birlikte hareket edebiliyorken, 
belki de ülkemizdeki ekosistem eksikliği ile 
ortak platformlarda bir araya gelememekten 
dolayı birlikte hareket etme imkânı 
bulamıyor. Örneğin, bir tekstil firması ile 
bir IT firmasına işbirliği yapma imkânı 
sağlayacak platformlar oluşturulmalıdır 
görüşü toplantıda hâkim oldu. Bu vurgunun 
sebebi, düet yapmanın gerçek anlamda 
birçok sektör için dünyanın geleceği 
anlamına geldiği oldu. Son olarak, toplantıya 
katılan değerli konuşmacılarımızın öne 
sürdüğü birkaç tavsiye ile görüşlerimi 
toparlamak istiyorum. Türkiye’de sektörler 
arası işbirliğinde geçişkenlik arttırılmalı, 
üniversite-sektör birlikteliği ile az sayıda 
olan doktoralı çalışan sayısı profesyonel 
kademelerde yukarılara çıkarılırken işin 
akademi boyutu ile uygulama boyutu 
harmanlanmalıdır. Devlet teşvikleri 
kurumsal olarak artarken start-uplar satın 
alınarak inovasyon yapıları desteklenmeli 
ve en önemlisi de kısa vadede hızlı sonuçlar 
beklemek yerine belirlenecek yol haritası 
doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli 
hedeflerle yola çıkılmalıdır.  _

Doç. Dr. Burak Küntay
BAU Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı - 
Turkistime Toplantı Moderatörü  

AR-GE'YE AYRILAN PAY ARTIYOR
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1- Uzun vadeli planlama gerekiyor
Ar-Ge’nin dört ayağı var: Temel bilgi 
oluşumu, teknoloji geliştirme, geliştirilen 
teknolojinin uygulaması ve sonunda 
ticarileştirme ve üretim. Bunların her 
biri sektörüne bağlı olarak iki ila beş yıl 
sürüyor. Dolayısıyla Ar-Ge’ye yatırımda 
uzun vadeli bakışa sahip olmak şart. 
Yapılan yatırımın kısa sürede sonuç 
vermesini beklemek, projeleri darboğaza 
sokuyor. Yöneticiler, uzun vadeli bakmalı. 

2- Topyekun Ar-Ge dönemi
Çalışan herkesin, işçiden genel 
müdüre kadar tüm kademelerin 
Ar-Ge sürecinin içerisinde olması 
gerekiyor. Artık topyekun Ar-Ge geçerli.

3- Özgüvenle hareket şart
Türkiye Ar-Ge’de son yıllarda çok 
önemli adımlar attı. Ar-Ge’ye harcanan 
kaynağın milli gelir içindeki payı 
yüzde 1’i tarihimizde ilk kez geçti. 
2007’de 0.72 olan Ar-Ge harcama 
yoğunluğu 1.06’ya geldi. Ar-Ge 
konusunda kendimizi hep eleştirmek 
yerine özgüvenle ileriye bakmak şart.

4- Üçlü sacayağı iyi kurulmalı
Ar-Ge’de çok iyi üniversitelerimiz, çok iyi 
endüstrilerimiz var. Devlet-üniversite-özel 
sektörden oluşan üçlü sacayağını doğru 
yönlendirip doğru bir araya getirmek şart.

4- Akademisyenlerin katılımı 
sağlanmalı
Akademisyenlerin Ar-Ge projelerine 
katılımlarında eksiklik olduğu görülüyor. 
Ar-Ge merkezleri Teknoloji Transfer 

Ofisleri vasıtasıyla üniversitelerden 
akademisyen bulmakta güçlük çekiyor.

5- Akademisyen veritabanı 
oluşturulmalı
Ar-Ge merkezleri, uzman desteğine 
ihtiyaç duydukları alanlarda hangi 
akademisyenlerin bulunduğunu bilmiyor. 
Uzman desteğini daha sistematik biçimde 
sağlamak için bir veritabanı oluşturulmalı. 

6- Dünyanın Ar-Ge merkeziyle 
etkileşim
Silikon Vadisi, Ar-Ge’de dünyanın 
merkezi. Silikon Vadisi’nde büyük bir 
Ar-Ge ekosistemi var. Orası dünyanın 
tepe noktası, orada olmak önemli. Silikon 
Vadisi’yle etkileşim içinde olmak gerek.

7- Ticarileşme sürecinin önündeki 
engeller kaldırılmalı
Ar-Ge’den rafa uzanan sürecin 
kısaltılması, geliştirilen teknolojilerin, 
ürünlerin ticarileştirilmesinin önündeki 
engellerin kaldırılması gerekiyor.

9- Ar-Ge odaklı eğitim
Eğitim sisteminin, Ar-Ge ve inovasyon 
odaklı olarak reforme edilmesi, teknolojik 
dönüşüm için gereken insan kaynağının 
yetiştirilmesi gerekiyor.

10- Gençlerin önündeki bürokratik 
engeller kaldırılmalı
İnovasyon yapmak, yeni ürün geliştirmek 
isteyen gençlerin şirket kurmalarının 
önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı. 
Üniversiteden yeni mezun gençler internet 
üzerinden on dakikada şirket kurabilmeli.

Ar-Ge'nin hArCAMAlArının 
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Ar-Ge’de Türkiye’nin stratejik hedefi, araştırma 
geliştirme harcamalarının GSYİH içindeki payını 

yüzde 3’e, özel sektör Ar-Ge harcamasını yüzde 2’ye, 
araştırmacı sayısını ise 300.000 düzeyine çıkarmak. 

BAU - Turkishtime Ortak Akıl Toplantısı’nda, 
Türkiye’nin Ar-Ge’de lider firmalarının ilgili 

yöneticilerinin katılımıyla bu hedefe nasıl ulaşılacağı 
masaya yatırıldı. Ve Türkiye’ye Ar-Ge’de sıçrama 

yaptıracak strateji belirlendi.

F
o

to
ğ

ra
fl

a
r 

F
er

ha
t 

U
lu

da
ğ

la
r



BAHÇEŞEH İR Ü N İVERSİTESİ - TU RKISHTIM E 
AR- GE 250 Or tak A kı l  Toplantıs ı

5  Turkishtime, Kasım, 2017

Burak küntay: Endüstri 4.0 
dediğimiz zaman, Ar-Ge çalışmaları 
doğrultusunda büyük sanayi firmaları 
olarak “Biz bu çalışmaların hangi 
aşamasındayız?” sorusu büyük önem 
taşımaktadır. Bu konuyu sizlerle 
değerlendirmek çok daha farklı bir 
iş; çünkü Türkiye’de bu konuyu 
gerçek anlamda bilen birisi varsa 
o da sizlersiniz. Ancak sektörlerin 
Ar-Ge çalışmalarına adaptasyonu ne 
durumda? Mevcut vaziyetimizi bir 
değerlendirelim istiyorum. İkinci 
olarak da, bundan sonra nereye 
seyrediyoruz? Sohbetimizi bu sorular 
doğrultusunda ilerleteceğiz.. 

tamer Gündoğan: TİM’in 
Ar-Ge konusunda neler yaptığı, 
Turkishtime’ın Ar-Ge 250 
çalışmasının 2016 sonuçları ile 
ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek 
istiyorum. Temel amacımız tabii 
ki ihracatın artırılması. TİM olarak 
bazen bireysel olarak bir firmanın 
sorununu çözüyor, bazen de sektörel 
görüş veriyoruz. Bazen bakanlıklar 
nezdinde lobi faaliyetlerinde 
bulunuyoruz. Bazen etkinlikler, 
bazen de projeler yapıyoruz. 

İhracat artarken üretim yapısının 
da değişerek artmasını istiyoruz. 
Birtakım inovatif değişikliklerle 
Ar-Ge sürecinden geçtikten sonra 
halihazırda 10 liraya sattığımız bir 
malın bu süreçlerle beraber 100 liraya 
satılmasını istiyoruz. Başkanımızın 
da her zaman söylediği gibi, Ar-Ge, 
tasarım, inovasyon ve markalaşma 
konusunda projeler yapıyoruz. Bu 
bağlamda, biliyorsunuz, geçen yıl 
Ağustos ayında Ar-Ge ve tasarım 
merkezleriyle ilgili bir mevzuat 
değişikliği oldu. Biz de TİM olarak 
bu konuda neler yapabiliriz diye bir 
beyin fırtınası yaptık. Başkanımızla 
yaptığımız görüşmelerde ihracatçılara 
özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi 
açması konusunda destek verilmesi 
gerektiğini düşündük ve bir proje 
başlattık. Bu proje kapsamında 1142 
adet firma belirledik ve seçtiğimiz 
bir danışmanlık şirketiyle birlikte bu 
firmalar içinden 500’üyle görüştük, 
174’ünden olumlu dönüş aldık.  Yani 
174 tane firma Ar-Ge ya da tasarım 
merkezi açıyor. Bunların 78 tanesi 
açıldı. 61 Ar-Ge, 17 tane de tasarım 
merkezi. Bu açılış maliyetlerinin bir 
kısmını TİM olarak biz karşılıyoruz. 

Tabii ki sadece bu değil, buna benzer 
başka projeleri de destekliyoruz. 
Biliyorsunuz, Ar-Ge 250 çalışması dört 
yıldır yapılıyor. 1 Kasım’da 2016’nın 
sonuçları açıklanacak. Bununla 
ilgili şimdiden sizlere bilgi vermek 
istiyorum: İlk 20’deki firmaların geçen 
yıl Ar-Ge bütçelerini minimum yüzde 
30 artırdığını görüyoruz. Bu önemli 
bir gelişme. Normalde, biliyorsunuz, 
gelişmiş ülkelerde özel sektörün 
payı üçte iki civarlarında, şu anda 
Türkiye’de yarıya bile yaklaşmadı. 
Bu anlamda özel sektörün çok daha 
ön plana çıkması gerekiyor. Bu 
toplantı sonucunda da kayda değer 
gelişmeler olacak diye düşünüyorum. 
Biliyorsunuz, devletimizin hedefi 
gayri safi yurtiçi hasıla içerisinde 
Ar-Ge harcamaları payının yüzde 
3 olması. Ve Ar-Ge harcamasını 
da yurtiçi hasılanın yüzde 2’sine, 
araştırmacı sayısını ise 300 bine 
çıkarmak. Bu doğrultuda toplantı 
sonuçlarının ciddi katkıları olacağını 
düşünüyorum. Tıpkı önceki yıllarda 
olduğu gibi, 2016 yılında da Ar-Ge’ye 
en çok yatırım yapan ilk beş firma 
arasında özellikle savunma sanayii 
şirketleri ön plana çıkıyor. Ar-Ge 250 

Bugün yüksek teknolojinin toplam sanayi üretimimiz ve 
ihracatımız içindeki payı yüzde 4’ler düzeyinde. Yüksek teknolojinin 
sanayi üretimi içindeki payını yukarılara taşımamız şart. Aslında 
Türkiye, Ar-Ge’de büyük adımlar attı. 2002 yılında yüzde 0,53 olan 
Ar-Ge’nin payı ilk kez yüzde 1’i geçti. Çağın gerisinde kalmak 
istemiyorsak bu oranı yüzde 3’e yükseltmek gerekir. Bunda devlet 
kadar sanayiye ve üniversitelere de düşen görevler var. Türkiye’de 
Ar-Ge’nin liderliğini kamu yapıyor. Özel sektörün Ar-Ge harcaması 
içerisinde payı, 2004 yılında yüzde 24’dü. Bugün yüzde 50’ler 
seviyesinde. Yüksek teknolojide lider ülkelerde Ar-Ge harcamasının 
üçte ikisinin özel sektör, üçte birinin kamu tarafından yapıldığı 
görülüyor. Hedef, özel sektörün Ar-Ge’de devletin önüne geçmesi olmalı. 
Özel sektörün Ar-Ge liderleri, bu hedefe nasıl ulaşılacağını tartıştı. 
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zirvesinin değişmeyen ismi ASELSAN. 
İkinci sıradaki TUSAŞ ve beşinci 
sıradaki ROKETSAN savunma sanayii 
şirketleri. Bu şirketler cirolarının 
yaklaşık üçte birini Ar-Ge’ye ayırıyor. 
Savunma sanayiinin özel niteliğinden 
dolayı bu rakam diğer sektörlere 
göre bir hayli yüksek. Bu sektördeki 
firmalarımızın sadece savunmaya 
değil, savunma sanayii dışında 
diğer sektörlere de etkisi oluyor. 
Telekomünikasyon, elektronik, 
otomotiv, ulaştırma, malzeme ve 
sistem mühendisliği gibi alanlara çok 
olumlu etkiler yapıyor. Ar-Ge’de özel 
sektöre öncülük yapan diğer sektörler 
otomotiv, elektronik ve beyaz eşya. 
Ar-Ge 250’nin ilk 20’sinde beş 
otomotiv firması görüyoruz. Otomotiv 
firmalarımız Ar-Ge teşviklerimiz 
sayesinde birçok uluslararası projeyi 
ülkemize çekiyor. Bu çalışmalar 
sayesinde de Türk mühendisler 
ürettikleri araç ve parçaları dünyanın 
dört bir yanına ihraç edebiliyor. Buna 
karşılık ilaç ve kimya gibi dünyada 
Ar-Ge denilince akla gelen sektörlerin 
bu sürecin biraz gerisinde kaldığını 
görüyoruz. Örneğin Ar-Ge yatırımları 
en yüksek 100 firma arasında sadece 
beş tane ilaç firması yer alıyor. 
Şu an için en temel noktaları 
anlatmaya çalıştım. Bu toplantıda 
gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki 
Ar-Ge payının nasıl artırılabileceği, 
bu bilincin firmalara nasıl 
aktarılabileceği konusunda 
değerlendirmelerinizi almak isteriz. 

Burak küntay: Bu toplantının 
hazırlık sürecinde TİM ve Turkishtime 
yöneticileriyle konuşurken, acaba 
tamamen münferit bir şekilde  
Ar-Ge 250 mi konuşsak, yoksa bunu 
Endüstri 4.0 Ortak Akıl toplantılarının 
ortasına mı koysak diye düşündük. 
Sonra ortasına koyma kararı aldık. Bu 
hadiseyi herkesin konuştuğu  Endüstri 
4.0’ın dışına almak çok mümkün 
değil. Çünkü Ar-Ge var olduğu sürece 
biz de varız, Ar-Ge yoksa yokuz. Ben 
siyaset bilimciyim; sabahtan akşama 
kadar dünyanın süper güçlerinden 
herhangi biriyle nasıl bir alışveriş 
içinde olduğumuz ve buna istinaden 
nasıl farklı bir sistem belirleyeceğimiz 
konusunda ders veriyorum. Kısacası, 
bir kavgaya gireceksek, bu kavganın 

nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda 
bugünlerde birtakım tartışmalar 
var, değil mi? Bir cumhurbaşkanının 
diğer bir ülkenin cumhurbaşkanının 
yanında nasıl oturduğu toplum için 
önemli hale geldi. Elini ona nasıl 
uzattığı ya da karşılıklı otururken 
bacak bacak üstüne atması toplum 
tarafından dikkatle takip edilir hale 
geldi. Ama öbür taraftan hepimizin 
telefonuna baktığımızda, ya da 
burada silah sanayiiyle ilgili olan 
dostlarımız da var, silahlarımız büyük 
bir oranının nereden geldiği, ciddi 
anlamda alımlarımızın ekseriyetini 
yaptığımız taraf da belli. Türkiye bir 
şekilde dünyada gerçekten dimdik 
duracaksa bunu sağlayabilecek 
kişiler ancak sizlersiniz. Dolayısıyla, 
özellikle Ar-Ge çalışmalarını Endüstri 
4.0 konusunun ortasına koyduk, 
çünkü Ar-Ge 250 gibi çok önemli bir 
bakış açısını bundan ayırmak ya da 
diğer toplantılarda konuştuğumuz 
konuları Ar-Ge 250 konseptini ortaya 
atmadan yükseltmek ve irdelemek 

mümkün değil. Rektörüme sözü 
vermeden önce, vakıf üniversitesi 
gözüyle değil, yılların profesörü, 
rektörü olarak, devleti de düşünerek, 
YÖK’ün ve üniversitelerarası kurulun 
da parçası olarak size şu soruyu 
sormak istiyorum: Özel sektörün 
Ar-Ge’sinden bahsediyoruz, acaba 
İsrail’deki, Amerika’daki, Avrupa’nın 
birçok ülkesindeki gibi Türkiye’deki 
üniversitelerin sanayiyle işbirliği 
yapma noktasında bizim Ar-Ge 
bütçelerimiz kafi midir? Yoksa bu 
rekabete gireceğimiz noktada kendi 
aktüalitelerimiz diğer ülke ve bölgelere 
kıyasla devede kulak mı kalır? 

Prof. dr. Şenay yalçın: 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ar-Ge  
konusundaki bir toplantıya ev sahipliği 
yapması bizim için bir ayrıcalık. 
Tabii ki de ihtiyaçlarımız daha sonra 
atacağımız adımları belirliyor. Yakın 
zamana kadar hazıra konma şeklinde 
bir yaklaşım vardı. Kimse de merak 
edip ben de şunu yapayım demiyordu. 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, 
Türkiye’nin artık uyandığını, özsermayesini kullanarak yapabileceği  

çok şey olduğunu belirtti.
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icatlar yapan, teknolojiye katkı 
sağlayan Türk bilim insanları var. 
Geçen sene gayri safi milli hasılanın 
yüzde 1’i Ar-Ge payı deniliyordu 
ve bunun da epey bir bölümü özel 
sektörden geliyordu. Gelişmiş ülkelere 
baktığımız zaman bu rakam yüzde 
5-6’ya kadar çıkabiliyor. Düşünün 
ki, Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılmış 
yüzde 3 gayri safi milli hasıla payı 
koyarsanız, yılda 24 milyar dolar 
ayırırsınız demektir. Bunu bugünkü 
gayri safi milli hasılayı düşünerek 
söylüyorum. Son 15-20 yıldır 
Türkiye, Ar-Ge’nin farkına vardı ve 
sistematik olarak gündemine oturttu. 
Biliyorlar ki artık hantal teknolojilerle 
bir yere varamayız, kendi özgün 
teknolojilerimizi de yaratmak 
zorundayız. Bu noktada üniversitelere 
çok büyük rol düşüyor. Yakın zamana 
kadar endüstri ve sanayi üniversiteler 
ile güven temelli ilişkiler kuramaz 
haldeydi. Üniversiteler işbirliği yapma 
konusunda istediği kadar çabalasın, 
bu sistem içerisine giremiyordu. Ama 

artık üniversitelerde teknoparklar, 
mükemmeliyet merkezleri ve 
Ar-Ge merkezleri kurulur oldu. Bu 
girişimler devlet desteği de görmeye 
başladı. Geçtiğimiz günlerde 
YÖK bir açıklama yaparak on 
üniversiteye özel destek vererek 
niş konularda devlet tarafından 
desteklenip Ar-Ge geliştirmeleri 
için yapı oluşturacağını duyurdu. 
Peşinden 15 üniversiteye daha bu 
desteği verecekler. Dilerim vakıf 
üniversitelerine de benzer destekler 
gelir, sonuçta vakıf üniversiteleri 
içindeki hoca yapısı daha dinamiktir. 
Vakıf üniversitelerinin yapısı devlet 
üniversitelerinde de uygulanabilmeli. 
Asıl olan yeni gelen genç nesildir, 
onlara bu imkânı verebilmektir. 
Peki, Bahçeşehir Üniversitesi Ar-Ge 
bazında neler yapıyor? Her alanda 
Ar-Ge yapmak tabii ki mümkün 
değil. Belli alanları seçip orada 
yoğunlaşmak gerekiyor. Bizim 
üç alanda Ar-Ge çalışmalarımız 
yoğunlaşmış durumdadır. Öncelikle 
sağlık bilimleri ve mühendislik 
iletişim teknolojileri olmak üzere 
iki alan seçtik kendimize. Üçüncü 
alan ise özellikle Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’na yönelik çalışmalar 
yapmak üzere 2008 yılında rektör 
yardımcısıyken kurmuş olduğum 
bir Ar-Ge birimidir. Arkadaşlar 
şu anda İstanbul Teknopark’ta 
çalışmalarını sürdürüyor. Münhasıran 
arkadaşlarımız proje geliştiriyor. 
Bugüne kadar da çok başarılı sonuçlar 
elde etmedik değil. 2008 yılında 
kurulan bu kuruluş bir buçuk sene 
önce Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na 
helikopter-denizaltı arasında güvenli 
haberleşme sistemini geliştirdi. 
Bu çok önemli bir adımdı. Işıkla 
haberleşme sistemlerini geliştirdiler. 
Sualtı elektro-optik haberleşme 
sistemi, denizaltı-helikopter arasında 
güvenli haberleşme sistemi, optik 
nişangahlı silahlarda görüntü aktarma 
sistemi, sualtı akustik kompozit tuzak 
sistemi, atmosferik elektro-optik 
haberleşme sistemi, güvenli optik 
haberleşme dürbünü, denizaltlarında 
öz akustik kestirme - akustik izleme 
uyarı sistemi ve böyle gidiyor. 21 tane 
projemiz var. Bunların birçoğu bizim 
kendi özkaynaklarımızla geliştirildi. 
Birçoğu da Savunma Sanayii 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Gündoğan,  
174 firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin açılış maliyetinin bir kısmının  

TİM tarafından karşılandığını vurguladı.

“Alman ve Japon zaten yapmış” görüşü 
bir zamanlar hakimdi. Türk insanı 
sanki bir şey yapamaz, sadece olanı 
kullanır şeklinde bir hava oluşmuştu. 
Geldiğimiz noktada ise çok farklı bir 
yerdeyiz. Ama yeterli mi? Asla değil. 
Türkiye’nin hedefleri var. Türkiye 
artık uykudan uyandı. Dünyanın 
başrol oyuncuları da bunun farkında. 
Onun için Türkiye’nin insan sermayesi 
başta olmak üzere özkaynaklarını 
kullanarak yapacağı çok şey var. 
Kıbrıs Çıkarması’nda ambargo 
konduğu zaman telsizlerimizin 
pilini bile yapamadığımız için atıl 
duruma düşen Türkiye, artık savunma 
sanayiinde yüzde 65 yerli ve milli 
cihazları, sistemleri kullanan bir 
yapıya geldi, ki bu gerçekten çok 
önemli. Elbette bu gelişmeleri takdir 
etmekle birlikte yeterli bulmayacağız. 
Yakın zamanda gördük ki bilim 
alanında Nobel ödülü alan bir bilim 
insanı topraklarımızdan çıkabiliyor. 
Gelişmiş ülkelerde verilen imkanlara 
baktığımız zaman çok ileri düzeyde 
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Müsteşarlığı’ndan ve TÜBİTAK’tan 
almış olduğumuz kaynaklarla 
geliştirildi. 2010-2016 yılları arasında 
bizim gerçekleştirdiğimiz proje 
sayısı 270 olmuş. Bunlar yeterli mi? 
Yeterli değil. Ama bir yeteneğimiz 
olduğunu, bu işe gönül verdiğimizi 
bilmenizi isterim. Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak sisteme bizim de 
katkı yapmamız bu sebeple önemli. 
İstanbul’da üniversitelerin sayısı 60’a 
yaklaştı, böyle bir potansiyel var, 
başka hiçbir yerde bunu göremezsiniz. 
Bu potansiyelin iyi kullanılması ve 
alanlarına göre yapılandırılması çok 
önemli. Bunu YÖK ve bakanlıklarımız 
da destek olmalıdır. Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin eğitim öğretimdeki 
bir sistemi de CO-OP sistemidir. Biz 
CO-OP sistemi içerisinde üniversite-
sanayi işbirliğinin gerçekleşmesi 
noktasında önemli çalışmalar 
yapıyoruz. İki bine yakın firmayla 
CO-OP anlaşmamız var. Endüstrinin 
istediği tipte eleman yetiştirebilmek 
için o firmalarla ortak tasarladığımız 
markalı dersler açıyoruz ve bu dersleri 
de seçmeli ders olarak öğrencilerimize 
sunuyoruz. İsteyen öğrenciler bu 
dersleri seçiyorlar, o sektörden üst 
düzey yöneticiler dersin hocasıyla 
birlikte bu dersi ortaklaşa veriyorlar. 
Daha sonra bu öğrencilerimiz üç-dört 
ay CO-OP çerçevesinde anlaşmalı 
firmalarla. Sonuçta öğrencilerimizin 
kariyer basamaklarına çok önemli 
bir artı değer katmış oluyoruz.  Bu 
sayede öğrencilerimiz hangi alanda 
ilerleyeceklerine daha rahat karar 
veriyorlar. Bu sömestrde de 41 tane 
markalı ders açtık. Bir başka husus ise, 
Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedefleri 
var. Bu hedefler öyle bugünden yarına 
gerçekleşmiyor. Altyapı olmadan 
bunu yapamazsınız. Altyapı için de 
sabır gerekiyor. Uluslararası arenayla 
da işbirliği yapmak durumundasınız. 
Türkiye’nin yumuşak gücünü 
oluşturmanız lazım. Bunun için 
de uluslararasılaşmada öncü bir 
üniversite olmaya soyunduk. Bugün 
itibariyle dört bini aşkın uluslararası 
öğrencimiz var. En çok yabancı 
öğrenciye sahip üniversiteyiz. 

Burak küntay: Şenay Hocam 
eğitimle ilgili boyutu dillendirdi. 
Şunu öğrenmek istiyorum: Firmaların 

kendi içerisindeki Ar-Ge bütçeleri 
ne? Biraz bütçe konuşalım. Burada 
sektörünün büyük devleri var. Sadece 
kendi perspektifinizden bakmazsanız 
mutlu olurum. Bu Ar-Ge konseptine 
biz yeteri kadar bütçe ayırıyor 
muyuz? Veya devletimizle olan 
münasebetlerde bu konuda gerekli 
ehemmiyet gösteriliyor mu? 

Selim SarPer: Argela Teknoloji 
2004 yılında kuruldu ve 2007 
yılında Türk Telekom tarafından 
satın alındı. İTÜ Teknoparkta 
yer alan Argela, ağırlıklı olarak 
telekomünikasyon alanında araştırma 
ve ürün geliştirme yapmaktadır. 
Telekomünikasyon sektöründe 
yerli ürün ve yerli fikri mülkiyet 
geliştirilmesi son derece önemlidir. 
Konuya sadece cari açığı dengelemek 
açısından bakmak yeterli değildir. 
Aynı zamanda ulusal güvenlik 
açısından da bu sektörde yetkinlik 
her yıl daha da fazla önem arz 
etmektedir. Ne yazık ki, ülkemizde, 

bu sektörde üretilen yerli ürün ve 
fikri mülkiyet yıllardır % 5’lerin 
altında kaldı. Bunun bir taraftan 
sebebi diğer taraftan da sonucu 
olarak Türkiye küresel teknoloji 
şirketlerinin pazar yeri haline geldi. 
Yerli teknoloji şirketleri Türkiye’de 
yaşam şansı elde edemediklerinden 
ve ürünlerini iç pazarda yeşertip, 
geliştiremediklerinden dolayı 
da ihracat pazarlarında küresel 
rekabete karşı hem fiyat hem de 
ürün özellikleri açısından fazla varlık 
gösteremediler. Telekomünikasyon 
sektöründe hal böyleyken, bir 
başka önemli sektör olan savunma 
sanayiindeki duruma bakarsak, 
Türkiye için örnek alınması gereken 
bir başarı hikâyesi ile karşılaşırız. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
(SSM) uzun yıllardır yürüttüğü yerli 
ürün ve fikri mülkiyet geliştirme 
stratejisi sayesinde savunma 
sektöründe yerli katkı oranı yüzde 50-
60’lara varmıştır. Dolayısıyla başarılı 
örnek ortadadır. Türkiye’de samimi 

Durmazlar Makine Genel Müdürü Ahmet Civan, katıldıkları  
InoSuit projesinin çok başarılı olduğunu kaydetti.
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sektöründe de gurur duyacağımız 
bir yerli ürün ve fikri mülkiyet oranı 
ve buna bağlı olarak ta sevindirici 
ihracat rakamları görebileceğiz. 
Meseleye sadece Türkiye pazarına 
odaklanarak bakmak yanlıştır. 
Bütün sektörlerin en önemli 
hedefi küresel pazarda rekabetçi 
olabilmek olmalıdır. Rekabetçilik 
de inovasyondan geçmektedir. Bu 
nedenle şirketlerimizin inovasyonun 
en yoğun yaşandığı Silikon Vadisi'nde 
bulunmaları çok önemlidir. Tabii 
bu da kaynak gerektirmektedir. Bu 
kaynağın nasıl sağlanacağına ayrıca 
bakmak gerekir; belki iç pazarda 
büyüyen şirketlerimiz bunu kısmen 
fonlayabilirler, belki de buna yönelik 
devlet destekleri kurgulanabilir.
Silikon Vadisi’nde yoğun bir 
mühendis ekibiyle yer almaktansa; 
orada standartları takip edecek 
ve yönlendirecek, kritik alanları 
belirleyip patent yazacak ve oradaki 
ekosistemi izleyip içinde yer 
alacak uzman ve tecrübeli bir ekip 

bulundurmak başlangıç için yeterli 
olacaktır. Bu ekibin yönlendirmesi 
ile mühendislik yoğun geliştirme 
işleri Türkiye’de yapılabilir. Ayrıca bu 
konuda istikrarlı bir şekilde çalışılırsa; 
küresel pazarda, patentlenen fikirlerin 
satışını gerçekleştiren Türk şirketleri 
ortaya çıkabilir ya da sayısı artabilir. 
Her ne kadar bu konu Türkiye için 
nispeten yeniyse de, dünyada satış 
gelirlerinin anlamlı bir bölümünü fikri 
mülkiyetten elde eden birçok şirket 
mevcuttur.  

Burak küntay: Türkiye 
gerçekliğinde konuşuyoruz, patent 
başvurularında ve alımında ne 
durumdayız? Patent hadisesi her 
sektöre aynı şekilde adapte olunur 
mu? İkincisi, devlet 4.5G noktasında 
ihaleyi verirken Ar-Ge’yi ve yerli 
mamullere dönüşü teşvik amacıyla bu 
şartnameyi ortaya koyuyor anladığım 
kadarıyla. Dolayısıyla bu devlet 
münasebetini fazlasıyla tetikleyici 
hale getirmiş, öyle mi? Sözü Ahmet 
Bey’e vermek istiyorum. “Savunma 
ne yapıyorsa onu yapmak lazım” 
dediniz, acaba şahsına münhasır, biraz 
da stratejik olarak farklı bir noktadan 
olduğundan dolayı mı? Ahmet 
Bey’den sonra da Arçelik’e değinmek 
istiyorum. Savunma sanayiinde şahit 
olduğumuz gelişim gerçekten de diğer 
sektörlerde uygulanabilir mi?  

doç. dr. ahmet fazıl yağlı: 
ASELSAN Araştırma Merkezi 
Direktörü olarak görev yapmaktayım. 
Bildiğiniz üzere ASELSAN önde gelen 
savunma sanayii firmalarımızdan bir 
tanesi. Her ülke için stratejik bir 
öneme sahip olan savunma sanayii 
özellikle bizim ülkemiz için kritik 
seviyede önem arz etmektedir. 
Ülkelerin önemli gelişme alanlarının 
başında yer alan savunma sanayiinde 
ciddi miktarlarda yatırım yapılması 
gerekiyor. Milli askeri imkanlar ve 
silahlı kuvvetlerinin gücü her ülkenin 
korumak ve geliştirmek istediği 
varlıklarıdır. Bunu sağlayabilmek ve 
sürekli kılabilmek için de en önemli 
odak noktanızın Ar-Ge olması 
gerekiyor. Biz ASELSAN’da milli askeri 
teknolojilerimizin geliştirilmesi ve 
yerli sanayimizin desteğini de alarak 
kendi özgün ve milli savunma 

Aselsan Araştırma Merkezi Direktörü Doç. Dr. Ahmet Fazıl Yağlı: “Savunma 
sanayiinin merkezinde Ar-Ge var. Buna mecbursunuz. Sizin yerli olmanız 

lazım, milli olmanız lazım, dışa bağımlılığın en az olması lazım.”

olarak yerli teknolojinin gelişmesini 
desteklemek isteyen tüm sektörler 
SSM örneğini kendi bünyelerine 
uyarlamalıdırlar. Telekom sektöründe, 
yılların birikiminden dolayı yerli 
katkı adına çok olumsuz bir oranla 
karşı karşıya olmamıza rağmen; 
yerli teknolojinin desteklenmesi 
için son yıllarda çok olumlu çabalar 
olduğunu da büyük bir memnuniyetle 
belirtmek durumundayız. Özellikle 
4.5G lisansları verilirken, yapılacak 
yatırımların yıllar bazında çok 
anlamlı bir oranının yerli ürün olması 
gerektiğinin şart koşulması, şüphesiz 
ki yerli ürün ve yerli fikri mülkiyet 
adına çok isabetli bir destektir. 
Yerli teknoloji şirketleri belki bir 
anda kendilerinden beklendiği 
kadar yerli katkıyı ilk yıllarda 
sağlayamayacak olsalar da, ortaya 
koyulan irade son derece isabetlidir. 
Aynı SSM’nin yaptığı gibi, bu iradeyi 
uzun yıllar boyunca, aksatmadan 
uygulayabilirsek, inanıyorum ki, orta 
vadede (2023 gibi) telekomünikasyon 
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sistemlerimizi geliştirmek amacı ile 
çalışmaktayız. Savunma sanayii 
dışındaki sektörlerde dışa bağımlılık 
bu kadar kritik olmayabiliyor ama 
savunma sanayiinde ambargo ya da 
ihraç kısıtlamalarına maruz kalma gibi 
durumların olabileceği her zaman göz 
önünde bulundurularak teknolojik ve 
stratejik planlarınızın yapılması 
gerekmektedir. Türkiye olarak 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’mız bu 
konudaki en önemli kurumumuzdur. 
Kuruluşundan günümüze Türkiye’nin 
milli savunma sanayiindeki gelişimini 
en üst seviyede tutmak için görev 
yapmaktadır. Bu kapsamdaki 
çalışmalarına ilk olarak tedarik 
mekanizmasını merkezileştirerek 
başlamışlardır. Sonrasında ülkemizde 
üretilen ürünleri alarak devam 
etmişlerdir. Milli savunma sanayiimizi 
dışa bağımlı olmayacak şekilde 
tasarlamak ve savunma sanayii 
firmalarımızı geliştirmek ancak 
teknolojik atılımla mümkün olacaktır. 
Ar-Ge projeleri, altyapıları ve 
yatırımları için kullandığımız ve 
ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 
sürekli geliştirilen, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK 
tarafından sağlanan Ar-Ge destek 
mekanizmalarımız bu konudaki en 
büyük yardımcılarımızdandır. 
ASELSAN’ın gelişimine baktığımız 
zaman belli başlı sıçrama noktalarının 
olduğunu söyleyebiliriz. 70’li yıllarda 
Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra 
telsizlerin Türkiye’de üretilmesi gibi 
bir ihtiyaç doğrultusunda Philips 
lisansıyla telsiz üretimine başlanıyor. 
Ar-Ge vurgusunun ön plana çıkması 
ise 80’li yıllar ile başlıyor. O yıllarda 
oluşturulan Ar-Ge birimi ile bugün 
sahip olduğumuz çoğu milli savunma 
sistemlerimizin temelleri atılıyor. 
Ar-Ge’ye verilen önceliğin meyvelerini 
vermesi elbette bir süreç sonucunda 
gerçekleşiyor. İlk başlarda Ar-Ge’nin 
kullandığı en önemli finansal destek 
üretimden sağlanan kazanç iken, 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
geliştirilen teknolojiler ile ASELSAN 
yeni büyüme imkanları sağlıyor. 
Özellikle 90’lı yılların ikinci yarısında 
kutu üretiminden sistem üretimine 
geçildiği zaman Ar-Ge’nin önemi 
anlaşılıyor. 2000’li yıllardan itibaren 
yapılan Ar-Ge yatırımları ile kritik 

teknolojilere ait tasarım, üretim, test 
ve entegrasyon imkanları genişletiliyor 
ve yeni teknolojik altyapılar 
kazanılıyor. ASELSAN’ın şu an 
5400’den fazla personeli 
bulunmaktadır. Bu rakamın 
çoğunluğunu mühendisler 
oluşturmaktadır. 3400 civarında olan 
mühendislerimizin 3200’ü Ar-Ge 
mühendisi olarak çalışmaktadır. 
ASELSAN’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından tescillenmiş 6 
tane Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. 
Mühendislik ve tasarım faaliyetlerinin 
yürütüldüğü Ar-Ge merkezlerimizde 
müşteri makamımızın talep ettiği 
gereksinimlere yönelik yeni ve özgün 
ürünler, sistemler tasarlanmakta ve 
geliştirilmektedir. Savunma sanayiinin 
ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemlerin 
kullanım sahalarının 
gereksinimlerinin değişmesi de yine 
Ar-Ge çalışmaları yapılması ihtiyacını 
doğurmaktadır. Örneğin çöl iklimine 
sahip bir müşteri makamı tarafından 
talep edilen bir sistemin gereklilikleri 

ile bir Avrupa ülkesinin taleplerini 
aynı sistem çözümleri ile karşılamak 
mümkün olmayacağı için her yeni 
siparişimizde yeni Ar-Ge çalışmaları 
yapmamız gerekiyor. Tabii bu kendi 
milli sistemlerimiz için de çok yaygın 
olan bir durumdur. Yine benzer şekilde 
kara koşullarında kullanılacak bir 
radarın deniz platformlarında 
kullanımı için tasarımsal 
modifikasyonlar yapılarak yeni 
ürünler geliştirilmesi gerekmektedir. 
ASELSAN’da faaliyet gösteren 5 Sektör 
Başkanlığımız bulunmaktadır. 
ASELSAN Araştırma Merkezi olarak 
biz ASELSAN’ın 6. Ar-Ge merkeziyiz. 
ASELSAN’ın merkezi araştırmasının 
yapıldığı, ürün geliştirmeden ziyade 
orta ve uzun dönemli teknolojik 
gereksinimler doğrultusunda 
araştırma faaliyetleri yürütmekten ve 
özgün teknolojiler geliştirmekten 
sorumlu bir merkeziz. Geliştirdiğimiz 
teknolojiler belli bir noktaya geldikten 
sonra ASELSAN’ın Sektör 
Başkanlıklarına aktarılmaktadır. 

Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik:  
“Ford Avrupa’nın ve dünyadaki Ford global ürün değiştirme sisteminin bir 

parçasıyız. Avrupa’ya daha yakınız. Avrupa’da toplam 6 bin mühendis 
çalışıyor ürün geliştirmek için. Bin 500’ü Türkiye’de.”
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sıradayız. Türkiye’de de bu listenin en 
üstündeki isim olmaya devam 
ediyoruz. Savunma sanayiimiz için 
örnek alınan bir şirket olmanın 
gururunu yaşamaktayız. 
Yürüttüğümüz Ar-Ge 
çalışmalarımızda bu alandaki 
sorumluluklarımızın da bilincinde 
olarak sürekli kendini iyileştiren 
Ar-Ge süreçlerimize büyük önem 
vermekteyiz. Türkiye’deki en iyi 
sıralamaya sahip olmamız elbette 
gurur verici ama biz her zaman daha 
iyisini hedefliyoruz. Dünya çapındaki 
rekabet gücümüzü artırmak için bu 
rakamları artırmamız gerektiğini 
biliyoruz. Örneğin 2016 yılında 3.75 
milyar liralık ciromuzun 1.25 milyar 
lirasını Ar-Ge’ye harcadık. Bunun 
yaklaşık dörtte birini özkaynaklarımız 
ile finanse ettik. ASELSAN cirosunun 
yüzde 7’sini özkaynaklı Ar-Ge’ye 
harcamaktadır. Ciromuzun büyümesi 
ile otomatik olarak bu değer de 
büyüyecektir. ASELSAN’ın yıllar 
içindeki büyümesi ile mevcutta 

kullandığı Ar-Ge yönetimi 
süreçlerinde kapsamlı yenlikler 
geliştirmesi gerekti. Bu gereksinimler 
doğrultusunda tasarlanan yeni bir 
Ar-Ge yönetim sürecimiz şu an 
kullanıma alınmakta. Bu yeni süreç ile 
TÜBİTAK’ta uygulanan yönteme 
benzer şekilde şirket içinden 
belirlenen hakemler ile kendi 
projelerimizi denetliyor olacağız. 
Projelerimiz, ilgili alanda teknolojik 
uzmanlığa ve uygulama deneyimine 
sahip proje ekibi dışındaki 
hakemlerimiz tarafından periyodik 
olarak denetleniyor olacak ve 
kazanımlarımızın en etkin kullanımı 
için yürüttüğümüz değerlendirme ve 
planlama çalışmalarımızdaki 
dinamizmi artırıyor olacağız. Bu yıl 
başlattığımız diğer bir yeni 
yapılanmamız da, üniversite-sanayi 
işbirliğimizi geliştirmek için önemli bir 
atılım yapmamızı sağlayacak olan 
ASELSAN Akademi’dir. Geçtiğimiz 
Ağustos ayında ASELSAN ile YÖK 
arasında bir protokol imzalandı. Dört 
Üniversitemiz ile işbirliği yaparak 
ASELSAN personeli için bir lisansüstü 
eğitim programı oluşturduk ve Ekim 
ayında ilk eğitim dönemimizi 
başlattık. İTÜ, ODTÜ, Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden 
ASELSAN yerleşkesine gelen değerli 
akademisyenlerimiz ASELSAN 
personeline lisansüstü dersler vermeye 
başladı. ASELSAN Lisansüstü Eğitim 
Programı uygulamasını bir örnek ile 
özetleyecek olursak; İTÜ’de bir 
doktora programına devam edecek 
olan ASELSAN personeli İTÜ öğrencisi 
olarak kabul ediliyor ve programı 
tamamladığında İTÜ doktora programı 
mezunu olacak. ASELSAN kampüsü 
program kapsamındaki üniversitelerin 
dış kampüsü statüsünü alınmış oldu. 
Böylelikle akademisyenlerimiz 
ASELSAN yerleşkesine geliyor. Bu 
sayede program kapsamında olan 
akademisyenlerimizin savuma 
sanayiindeki güncel gelişmeleri takip 
etmeleri, teknoloji süreçlerimize dahil 
olmaları mümkün olacaktır. 
Akademisyenlerimizin ASELSAN 
yerleşkesine gelerek ders vermeleri, 
öğrencilerimize yüksek lisans ve 
doktora tez çalışmalarında tez 
danışmanlığı yapmaları ile ülkemizin 
lisansüstü çalışmalarındaki 

Arçelik Ar-Ge Direktörü Cem Kural, Ar-Ge harcamalarının  
gayri safi milli hasılada yüzde 3’e çıkarılması hedefinin zor görünmekle  

birlikte imkansız olmadığını vurguladı.

Sektör Başkanlıklarımız da bu 
teknolojilerin ürünleştirilmesini 
sağlamaktadırlar. Ar-Ge denilince akla 
neden savunma sanayii geliyor? Bunun 
en önemli sebeplerinden bir tanesi 
savunma sanayiinde yıllar boyunca 
aynı ürün ve sistemleri kullanmanın 
mümkün olmamasıdır. Savunma 
sanayiindeki yeni gelişmelere ve 
kullanılan savunma sistemlerindeki 
değişikliklere göre sürekli olarak 
mevcut teknolojilerinizi geliştirmeniz 
ve ürünlerinizi güncellemeniz 
gerekmektedir. Bunun için faaliyet 
alanınızda olan dünyadaki en güncel 
teknolojik gelişmeleri ve ürünleri 
sürekli takip etmeli ve bunlarla 
rekabet halinde olmalısınız. Böylelikle 
sahip olduğunuz teknolojilerin ihracat 
potansiyeli de artmaktadır. Dünya 
çapındaki savunma sanayi 
şirketlerinin Ar-Ge sıralamalarında 
ASELSAN’ın oldukça saygın bir 
konumu bulunmaktadır. Defence 
News Top 100’de, savunma sanayii ciro 
sıralamalarında ASELSAN olarak 57. 
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kaynaklarını savunma sanayiinin 
ihtiyaçları doğrultusunda en etkin 
şekilde kullanmak için çalışıyor 
olacağız. ASELSAN personeli 
ASELSAN’da çalıştığı konularda 
lisansüstü tezlerini yapacak. Bu 
uygulama Türkiye için çok yeni, bu 
yüzden çıktılarının ülkemize en 
yüksek faydayı sağlamasını istiyoruz. 
Bu program kapsamında ASELSAN da 
yapılacak tezler ile ihraç kısıtından 
alamadığımız ürünlerin, sistemlerin 
Türkiye’de yapılmasını sağlıyor ve 
dünyada olmayan yeni bir teknolojiyi 
geliştiriyor olacağız. Bu bakış açısı ve 
uygulamalar ile Ar-Ge süreçleri 
açısından  savunma sanayiine yeni bir 
soluk getiriyor olacağız.

Burak küntay: Yaklaşık 15 
senedir Amerikan Türk Konseyi’nin 
yönetim kurulu üyesiyim. Bazı 
komitelere de başkanlık ediyorum. 
Bizden HAVELSAN, ASELSAN ve 
ROKETSAN, diğer tarafta Lockheed 
Martin, Raytheon, Sikorsky, Boeing 
gibi devlerin hepsi yönetim kurulu 
üyelerimiz. Savunma sanayii ayrı bir 
dünya, bazen nasıl bir dil konuştukları 
konusunda geride kalıyorum. Ancak 
konu diğer sektörlere gelmeye 
başladığında işin boyutu değişiyor. 
Şimdi Ar-Ge 250’yi konuşuyoruz, 
telekomünikasyonun altyapısını 
öğreniyoruz. Savunma sanayii zaten 
Ar-Ge’nin üzerine inşa ediliyor. Farklı 
sektörlerin Ar-Ge’si ve dünya rekabeti 
noktasında mevcut sektörler ne 
durumda acaba? Sizden dinleyelim. 

Cem kural: Arçelik yedi ülkede 
18 üretim tesisi olan bir firma. 
Sermayesiyle de global bir firma ve 
14 tane Ar-Ge merkezi var. Bunun 
10’u Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde, dördü de Tayvan, İngiltere, 
Amerika ve Portekiz’de yer alıyor. 
Dolayısıyla Ar-Ge tarafında da global 
bir hareketin içinde olmaya çalışan 
bir firmayız. 1991 yılında ilk Ar-Ge 
merkezini kurmuşuz. O yıl ülkemizde 
Ar-Ge’nin ne olduğu çok da 
bilinmiyor, dolayısıyla hiçbir teşvikin 
verilmediği ortamda kurulmuş. Biz 
26 yıldır Ar-Ge yapan bir şirketiz. 
Dünyaya geçmeden önce, global 
inovasyon endeksinde memleket 
olarak neredeyiz, kısaca bahsedeyim: 

2016 yılında Türkiye inovasyon 
endeksinde 42. sırada bulunuyor. 
Eğitim harcamalarının gayri safi milli 
hasılaya oranı 2.9, Ar-Ge harcamaları 
1, araştırma sayısı da 1156 olarak 
gözüküyor. Bu endeksin en iyisi 
İngiltere, bakarsanız 5.7, 4.1 ve 4252 
diye gidiyor datalar. Böyle bakınca Ar-
Ge ve inovasyon tarafında almamız 
gereken çok yol var. Kamu, akademi 
ve endüstri üçgeninde bugüne kadar 
yapılan muazzam işler var. Ar-Ge 
konuşmaya başlayınca kendimizi 
çok ağır eleştiriyoruz, bazen de çok 
ezik davranıyoruz. Ben buna çok 
katılmıyorum. Hele son yıllarda 
yapılan işler muazzam. Bunu daha 
ileri taşımak gerekiyor. Tarihçeye 
bakıyorum, 2001’de Teknoloji 
Geliştirme Bölge Yasası, 2008’de 
5146 çıkmış. Hepimiz ona tabiyiz. 
2016’da tasarım merkezleri buna 
dahil olmuş. Rakamsal olarak 2007’de 
0.72 olan Ar-Ge harcama yoğunluğu 
şu an 1.06’ya gelmiş. Bunlar pozitif 
göstergeler, ülke olarak bu konuda çok 

iyimser bir yolda gittiğimizin temel 
bir göstergesi. Bu yüzden, yapılacak 
çok iş olsa da, 2023 hedeflerine 
baktığımda Ar-Ge harcamalarının 
gayri safi milli hasılada yüzde 3’e 
çıkarılması, 180 bin tam zamanlı 
eşdeğer araştırmacı rakamlarına 
ulaşmak, zor gibi gözükse de, bu 
masanın etrafındaki arkadaşlar 
niyet ve sabır gösterdikleri sürece 
ulaşılmayacak hedefler değil. Ar-Ge 
aslında bir niyet, sabır ve heyecan işi. 
Bu ülkede kamu, akademi ve endüstri 
üçgeninde bugüne kadar yapılanlar, 
hiç de bizi o gelişmiş ülke dediğimiz 
yerlerden geride bıraktıracak şeyler 
değil. Dünya rekabetiyle ilgili de 
kısa bilgi vereyim: Endüstri 4.0’a 
Almanların lafını kullanmamak 
için sanayideki dijital dönüşüm 
diyorum; sanayide dijital dönüşüm, 
Almanya’nın liderlik etmeye çalıştığı, 
ama şu an muazzam bir şekilde her 
tarafa yayılmış bir kavram. Onun 
yanında Amerika  Endüstriyel 
İnternet Platformu’nu zorluyor. 

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik: “Ürünün yüzde 100 Türk ya da yüzde 
20 Türk sermayesi olması o derece önemli değil. Daha önemli olan gerçekten 
Türkiye’de araştırılıp geliştirilmesi, geliştirilen ürünün Türkiye’de uygulanması, 

hayata geçmesi.”
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şey, doğru mu? Arçelik’in ömrünü, 
kullanımını ya da savunma sanayiini 
diğer ülkelerle, örneğin Amerika’yla 
kıyasladığımızda farklıyız, ama birçok 
ülkeye göre iyi bir konumdayız. Her 
sektörü aynı şekilde değerlendirebilir 
miyiz? Veya rekabet edebilir 
miyiz? Bundan altı-yedi yıl önce 
Hindistan’dan gelen çok değerli bir 
devlet adamıyla birlikte olduk. Dedi 
ki “siz bizim yaptığımızı çok rahat 
yapabilirsiniz”. “Ne yaptınız?” dedim. 
“1990’da başladığımızda ekonomimiz 
çok iyi değildi, fakat bir şey yaptık, 
her yeni icatta sıfırdan günü, saati 
kuran İntel üzerinden işe koyulduk. 
O yüzden siz de yarın, teknoloji 
icat edildiğinin ertesi günü sıfıra 
indiğinde yeniden başlayabilirsiniz.” 
Otomotivde mesela, istediğiniz kadar 
Ar-Ge’ye bütçe ayırın, yine de başarıya 
ulaşmak mümkün olabilir mi? 

hamit yeniCi: Bizim sektörümüz 
tekstil, biraz farklı.  TİM ihracat 
rakamlarını açıklamış, hazır giyim 

ve tekstil iki ayrı grupta. Sadece hazır 
giyim ikinci sırada, otomotivden 
sonra geliyor. Tekstil altıncı sırada, 
ikisini topladığınızda neredeyse 
otomotiv ediyor. Aslında belki de 
tekstil çok teknolojik, popüler, hatta 
sizin söylediğiniz şekilde yüksek 
teknoloji olarak gözükmese de, 
Türkiye için çok önemli sektörlerden 
biri. Hem istihdam yaratması hem de 
dünyadaki konumumuz, ihracattaki 
payımız açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Tekstil 
sektörü çok uzun zamandır var, 
İpek Yolu’nun üzerinde olduğumuz 
için ülkemizde yüzyıllardır tekstil 
yapılabiliyor. Özellikle 70’li yıllardan 
sonra Türkiye’de çok yoğun bir 
şekilde yatırım yapıldı. Çünkü emek-
yoğun bir sektör, insanlara iş imkanı 
sağlamanız gerekiyor, bu yüzden de 
tekstil birinci sektör olarak ortaya 
çıktı. Sanayi Bakanlığı ilk defa Ar-
Ge merkezi kurulmasını gündeme 
getirdiği zaman benim çalıştığım 
firmada Ar-Ge merkezi kurabilmek 
adına şartların ne olduğunu anlamak 
için bir kanun geldi önümüze, 
okumaya başladık. İki kola ayrılmıştı, 
dışarıdan satın almış olduğumuz 
ürünlerin aynısının, benzerinin 
yapılabilmesini Ar-Ge olarak 
nitelendiriliyordu. Diğeri de tabii ki 
özgün çalışmayı ortaya çıkarmak 
ve buna pazar bulup ticarileştirmek. 
Tekstilcilerin yıllardan beri kapasite 
fazlası olduğu için bizim zaten 
mutlaka dışarıya satmamız, mutlaka 
ihracat yapmamız gerekiyor. Biz 
bu yüzden mecburduk, o Ar-Ge 
merkezinin kurulacağı günden önce 
de biz dünya arenasında çalışıyorduk, 
bunun için çaba sarfediyorduk. Bu, 
başka bir firmayı taklit etmekle 
olmaz. Türkiye’de Ar-Ge’ye yatırım 
yapan tekstil firmalarının da kendi 
içinde ayrışmasını istiyorduk. 
Çünkü bir  başkası kopyalayacak, 
bu da bir Ar-Ge projesi sayılacak. 
Dedik ki, “Ar-Ge’ye önem veren 
tekstilciler olarak buna karşıyız”. 
Bunu çok kere anlattık, ama bizim 
pazarımızda, bizim sektörümüzde biz 
zaten globalleşmiştik. Bu pazarın da 
içerisindeydik. Rakipleriniz ne kadar 
güçlüyse, siz de güçleniyorsunuz. 
Daha çok antrenman yapmanız, çok 
çalışmanız gerekiyor. Daha güçlü, hızlı 

HAVELSAN Komuta Kontrol Savaş Sistemleri Ar-Ge Planlama  
Mühendisi Deniz Remzi Dumlu, şirketin biri İstanbul'da, üç Ar-Ge merkezi  

olduğunu vurguladı.

Çin, Made In China 2025, Japonya 
Society 5.0 diye bir konuya liderlik 
etmeye çalışıyor. Bakarsanız, hepsi 
gayri safi milli hasılasını çok hızlı 
bir şekilde ilerletmek için birtakım 
liderliklere soyunmuş durumda. 
Ülke olarak biz ilerlemeye çalışılan 
noktalarda seyirci mi olacağız, 
liderlik mi yapacağız konusunda 
Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetimiz çok 
kritik. Çok yetenekli insanlarımız 
var. Çok iyi üniversitelerimiz, iyi 
endüstrilerimiz var. Bu üç sacayağını 
doğru yönlendirip doğru bir araya 
getirdiğimiz sürece bence çok yakın 
gelecekte çok iyi yerlere gidebilecek 
bir ekosistemden bahsediyoruz. 

Burak küntay: Beyaz eşya 
sektöründen tekstile, gıdadan 
telekomünikasyona, savunma 
sanayinden diğer sektörlere, 
kullandığımız malın dünyadaki 
rekabet aşamasındaki noktası da 
bu, yani bir nevi Ar-Ge’nin o ürünü 
ne noktaya getirdiğiyle ilgili bir 
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olmanız lazım. İşte tekstil sektörü 
buralardan geldi. Bu yüzden Ar-Ge 
bizim için biraz daha öncesinden 
başlamış gibi gözükebilir. Tekstil 
sektörü kumaş ve konfeksiyon 
maliyetlerini sabit tutabilse, fiyatlarını 
yüzde 10 artırabilse şu an bir numaralı 
sektörüz. Otomotivi de çok rahatlıkla 
geçebiliriz, fark sadece yüzde 10. Tabii 
hedef bunun çok daha üstü olabilir. 
Ama bunu yaparken ne yapmaya 
çalışıyoruz? Tabii ki Ar-Ge merkezi 
birçok ciddi firmanın sahip olduğu 
bir belge, bir kuruluş, bunun içinde 
Ar-Ge yapmaya çalışıyoruz, ama 
bizim biraz daha ötesine geçtiğimizi 
düşünüyorum. Artık Ar-Ge’nin 
yalnızca Ar-Ge merkezinin ya da 
bu işle uğraşan mühendislerin, 
yüksek lisansın, doktoranın ötesine 
geçtiğini düşünüyorum. Tekstil 
sektöründeki Ar-Ge’de artık topyekun 
Ar-Ge diye bir kavram içerisindeyiz. 
Çalışan herkesin, işçimizden genel 
müdürümüze kadar herkesin Ar-Ge 
prosesinin içerisinde olması gerekiyor. 
Bu piyasa şartları içerisinde çok 
daha inovatif, farklı düşünen bir yol 
izlememiz lazım. Çok hızlı olmamız 
lazım. Çünkü bizim sektörümüz 
biraz daha hızlı akıyor, moda her altı 
ayda bir yeni bir kreasyon çıkarmak 
zorunda. Modanın değişip kadınların 
dar kot giyerken geniş paçaya dönmesi 
için de üç yıla ihtiyacımız var, böyle 
olunca bizim Ar-Ge’mizin hızlı da 
olması gerekiyor. Aynı zamanda 
rekabetçi bir ortama gelmeniz lazım. 
Bu yüzden daha da düşük bir fiyata 
uygulamanız, üretmeniz gerekiyor. 
Bu bize başka bir şey kazandırıyor. 
Bizim bir avantajımız daha var, 
Batı ülkeleri tekstil emek-yoğun 
bir alan olduğundan dolayı bundan 
sıyrıldığı, başka alanlara yöneldiği 
için Türk tekstili bu avantajı iyi 
değerlendiriyor diye düşünüyorum. 
Endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasındaki 
en büyük sebeplerden bir tanesi, 
Çin’le beraber Doğu’nun bu kadar güç 
kazanmasından, üretim miktarının 
gelişmesinden sonra Batı’nın 
buna dur deme vaktinin geldiğini 
düşünmesi. Doğu ülkelerine güç 
kazandırmaktansa Batı ülkelerinde 
de üretim yapıp rekabet edebilecek 
bir sistem kurma ihtiyacı görüldü. 
Bunun için dijitalleşmeyle, insan 

faktörünün getirmiş olduğu mali 
tabloyu biraz daha aşağı çekerek 
üretimi Batı’ya doğru geri kazanmaya 
çalışıyor. Evet, üretimi Batı ülkelerine 
çekecek, ama büyük bir ihtimalle de 
bu modernizasyonu, dijitalleşmeyi, 
robotizasyonu da Doğu ülkelerine 
doğru satacak. Bundan da ikinci bir 
katma değer çıkartıp kazanmaya 
çalışacaklar. Biz tekstil sektörü olarak 
şöyle düşünüyoruz: Dijitalleşme ve 
Endüstri 4.0’da, özellikle Avrupalı 
ülkelerin ve Amerika’nın tekstilden 
çok büyük miktarda çıkmasından 
dolayı, kendimizi şanslı hissediyoruz. 
Eğer gerçekten tekstil sektörü 
dijitale ve Endüstri 4.0’a geçecekse 
bunun en büyük adresinin Türkiye 
olacağını düşünüyoruz. Endüstri 4.0 
konusunda bir Alman üniversitesiyle 
ortak çalışma yürütüyoruz. Çünkü 
Endüstri 4.0’ın en önemli noktası, bu 
modernizasyonu ve insansız üretimi 
geliştirmek için bu üretimde çalışan, 
tecrübe kazanmış ve gerçekten gözü 
kapalı bu işi yapan insanlara ihtiyaç 

duyması. Amerika ve Avrupa’da tekstil 
adına bu modernizasyonu yapabilecek 
tecrübeli insanlar kalmadı. Birçoğu 
emekli olmuş, bu işi bitirmişler, 
fabrikalar kapanmış, bu egzersizi 
yapacak kadar elemanları yok. Ama 
bizde durum öyle değil. Biz çok büyük 
bir gayretle, hırsla ve açıkçası eforla 
tam tersini yapmaya çalışıyoruz. 
O yüzden eğer dünyada tekstil 
dalında Endüstri 4.0’a geçilecekse, 
bu işe gerçekten kafa yorabilirsek, 
bu işin Türkiye’den başlayacağına 
inanıyorum. Tekstil firmaları olarak 
bu işi tek başımıza yapma şansımızın 
da olmadığını düşünüyorum. MTV’yi 
izleyeniniz var mı bilmiyorum, son 
iki-üç yılda artık kimse tek başına 
şarkı söylemiyor. İki şarkıcının 
yanına üçüncüyü de eklediler. Bazı 
şarkıcılar sadece bas seslerdeyken, 
bazıları tizlerde, şarkıların tiz 
gerektiren yerinde onlar söylüyor, 
diğerini başkasını söylüyor. Ama 
sonunda bambaşka bir eser çıkıyor. 
Üçü de, ikisi de bu işten ekmek yiyor, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İzleme 
ve Değerlendirme Şube Müdürü Duygu Başak Gülden: "Devletin yaklaşımı 

inovasyon, Ar-Ge ve tasarımın bu ülkeyi yegane kalkındırabilecek 
hususlar olduğu yönündedir. Görüş ve talepler doğrultusunda destekleri 

şekillendirmek için her türlü mevzuat değişikliği gerçekleştirilmiştir."
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sadece teknoloji değil, pazarlamanın 
da Ar-Ge’si var. Hamit Bey’in de altını 
çizdiği gibi firmalar arasında düet 
yapmak lazım. Tekstille IT arasında 
özellikle... Düet yapmak birçok sektör 
için dünyanın geleceği. 

lütfi hakan Polatoğlu: 
Kaynaklar üzerinden Ar-Ge’yi 
tanımlama konusunda bizim 
açımızdan yadırganacak taraflar 
var. Bu yüzden aslında tüm bu 
değerlendirmeler konusunda bir 
şeyler söylemek isterim. Ür-Ge 
ve Ar-Ge  aslında sürü efektinin 
sonunda elde edilen bir sonuç. Bir 
tane sebebi yok, birçok sebep var. 
Aynı anda birden fazla faktörün bir 
araya gelerek etkisini gösterdiği bir 
faaliyet alanından bahsediyoruz. 
Bu yüzden de tanımlamak çok güç. 
Sektörel farklılıkların sebeplerinden 
biri de bu. Bizim açımızdan kaynaklar 
üzerinden Ar-Ge faaliyetlerine 
yönelmek, hedeflendirmek, 
değerlendirmek çok yeterli değil. 

Çünkü kaynakların artması ister 
istemez verimsizliğe, odak kaymasına, 
bazı kayıpların oluşmasına yol açıyor. 
O yüzden bütçenin şu kadarının 
Ar-Ge faaliyetlerine ayrılması benim 
açımdan biraz yadırgatıcı. Biz şöyle 
değerlendiriyoruz: Bizim şirketimizin 
uzun dönemdir hedefi: Çıktılar! O da 
şudur: Ciromuzun yüzde 25 ila 28’inin 
yeni ürünlerden gelmesi gerekiyor. 
Kendimizi böyle konumlandırdık, 
bunu da uzun zamandır böyle 
yürütüyoruz. Bu sayede de çok hızlı 
büyüyen, bu konuda lider olmuş, 
yurtdışında serbest ticaret kapsamında 
faaliyet gösteren her yerde ürünlerini 
satabilen bir firmayız. Yurtdışındaki 
varlığımızı önümüzdeki dönemde 
daha da güçlendireceğiz. Böyle 
bakıldığı zaman birinci söyleyeceğim 
şu: Birincisi, kaynaklar üzerinden 
Ar-Ge’yi tanımlamak satış açısından 
bakmaya göre daha farklı bir bakış 
açısı getiriyor. Sektöre herhalde 
farklılıklar dolayısıyla bakılabilir. 
İkincisi, zaruret diye bir şey de var. 
Savunma sanayii deyince ülke için 
kıymeti olan bir şeyden bahsediyoruz. 
O yüzden de burada fiyatla ürün satışı 
arasında ilişkileri gıda sanayiinde 
olduğu gibi değerlendirmek oldukça 
güç. Buraya ayrılan kaynakların çok 
fazla olmasına kimsenin bir itirazı 
olacağını da zannetmiyorum. Ancak 
bu her sektör için böyle değil. Gıda, 
otomotiv, beyaz eşyada her zaman 
güçlü rakipler olduğu için bizim satış 
yaptığımız piyasalarda kimsenin bizim 
malımızı almak gibi bir mecburiyeti 
yok. Böyle olunca da duruma daha 
farklı bakmaya, yönetirken kaynaklar 
üzerinden değil de verimlilik, amaç 
üzerinden düşünmeye bizi götürüyor. 
Üniversite-sanayi işbirliğine dair 
de bir şey söylemek istiyorum: 
Üniversite ve endüstri ilişkisinin 
amaç birlikteliği olabilir mi? Bana 
kalırsa burada ciddi tereddütler var. 
Çünkü üniversite evrensel doğruları 
ortaya çıkarmaya, bugünün değil 
de geleceğin sorunlarını, fırsatlarını 
ortaya koymaya ve buradan yaratıcı 
bir sonuç elde etmeye çalışan bir 
odakta işliyor. Sanayi ise şirketin 
hedeflerine ulaşmak için mevcut 
bilgiyi kullanarak en kısa zamanda 
ticari sonuç elde etmeye çalışıyor. Bu 
birlikteliğin sonucunda elde edilen 

MAN Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Ertuğrul Çiftçi: “Kendine güvenen, 
yetişen ve konsept bazlı ulaşılabilecek küçük mühendislik şirketlerinin 

kurulacağı, o şirketlerin de yurtiçi ve yurtdışından iş alabilecekleri 
ciddi bir ortam olduğunu düşünüyorum.”

para kazanıyor. Biz tekstil olarak 
makine üretmiyoruz. Ama makineyi 
nasıl yapabileceğimizi sizden daha 
iyi biliyoruz. Elektronik parça da 
üretmiyoruz. Yazılım yapmıyoruz, 
ama bir yazılımın algoritmasının 
nasıl olacağını hepinizden daha iyi 
biliyoruz. Ama kime ihtiyacımız var? 
Arçelik gibi kendi robotunu yapan bir 
teknoloji var, ama bizde bir makine 
atölyesi yok, sizde var. Ar-Ge’nin temel 
taşı herkesten önce yapmak. Ondan 
sonra fiyatını siz belirliyorsunuz ve 
yapıyorsunuz. 

Burak küntay: Silikon Vadisi’nde 
kampüs açmak için yıllar önce 
keşfe gittim. O zaman giyilebilir 
teknoloji diye bir şeyden bahsettiler. 
Giyilebilir teknoloji nedir derken, 
sonra anladım. Artık hayatım I-Watch 
olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 
Google’ın gözlüğünü anlattılar. 
Fırsatım oldu, TESLA’yı kullandım, 
o araba filan değil, bayağı bilgisayara 
oturuyorsunuz. Ar-Ge’nin bir kısmı da 
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nefis başarılar var, ama başarısızlıklar 
da var. Konunun içinde bir amaç 
birliği eksenine gelmek için de özen 
göstermek gerekiyor. Sanayinin 
uzun vadeli düşüncelerini ortaya 
koymak, aynı zamanda akademik 
olarak da bir değer yaratabilecek 
fikirleri barındırdığından emin olmak 
gerekiyor, ki çok dikkatlice konu 
seçmeye geliyor iş. Türkiye’nin konu 
seçiminde biraz özensiz olduğunu 
düşünüyorum. Özenli davranıldığında 
üniversite-sanayi işbirliği gerçek bir 
evrensel değer, rekabetçi bir avantaj 
yaratacaktır. 

Burak küntay: Devletin Ar-Ge 
konusundaki yaklaşımı nedir? Bakın, 
bütçe ayırma ya da para demiyorum, 
ama “yaklaşımı” nedir? Sektör ayrımı 
çok yapılıyor mu? Sizin de dediğiniz 
gibi hepimizin ağzından düşmeyen 
üniversite-sanayi işbirliği var, biz 
bunu  sadece lafta mı tutuyoruz? Bunu 
Türkiye algılayabiliyor mu? Devlet 
bununla ilgili ne yapıyor?
 
duyGu BaŞak Gülden: Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İzleme 
ve Değerlendirme Şube Müdürüyüm. 
Bildiğiniz gibi, Ar-Ge ve tasarım 
hususunda devletin destekleri 
2008’den beri devam ediyor ama 
son bir-iki yıldır hem özel sektörden 
alınan talepler hem akademik 
cephenin önerileri doğrultusunda 
mevzuatlarımızda revizyonlar 
oldu. Özellikle Mart.2016 tarihinde 
hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi ve 
Ağustos. 2016 tarihinde yayımlanan 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
ilişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği ile Ar-Ge Merkezleri ve 
Tasarım Merkezlerine desteklerin 
içeriği zenginleştirilmiş ve oranı 
yükseltilmiş durumdadır. Devletin 
yaklaşımı inovasyon, Ar-Ge ve 
tasarımın bu ülkeyi belki de yegane 
kalkındırabilecek hususlar olduğu 
yönündedir. Bu kapsamda da; 
zaman içerisinde gelen görüş ve 
talepler doğrultusunda destekleri 
şekillendirmek üzere her türlü 
mevzuat değişikliği devlet tarafınca 
yapılmaktadır. Devlet Ar-Ge, tasarım 
aşamasından üretim aşamasına 

kadar her türlü evresinde özel 
sektöre çeşitli mekanizmalarla 
destekler sağlamaktadır. Sadece 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
destekleri değil; Ar-Ge ve tasarım 
sonucu gerçekleşen ürünlere dair 
tekno yatırım desteği, TÜBİTAK, 
KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı gibi 
diğer kuruluşların sağladığı ar-
ge ve üretim aşamasında verilen 
destekler vb. yer almaktadır. Yani 
ülkedeki girişimcilerin, işletmelerin 
ihtiyaç ve talepleri ne doğrultudaysa 
devlet, mevzuatlarını düzenleyerek 
ilgili konularda destekleri sağlama 
yönünde elinden gelen çabayı 
göstermektedir. Tabii ki ihtiyaç ve 
talepler yoldayken değişebilmektedir, 
devlet buna yönelik yeni destekler 
oluşturmaya veya yeni manevralar 
almaya çalışmaktadır. Ar-Ge ve 
tasarımın desteklenmesine dair 
mevzuatımızda an itibariyle sektör 
ayrımı yoktur. İthal edilen bir 
ürünü ülke içerisinde üretebilmek 
hedefiyle yapılan çalışmalar da, 

pür Ar-Ge diye nitelenemese bile, 
Ar-Ge niteliği taşımakta olup, benzer 
örnekten giderek yepyeni Ar-Ge ve 
tasarım yöntemlerinin işletmeler 
tarafından deneyimlendiği ve 
yapılmayanı yapmayana giden bir 
süreç yaşandığı görülmektedir. 
Devlet bakış açısıyla, Ar-Ge, 
inovasyon ve tasarım konusunda 
ilerlemek üniversite-sanayi işbirliği 
ile kalıcı olacaktır. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesi 
alan işletmeler bu hususta bilgi ve 
deneyim sahibidirler. Gerek başvuru 
gerekse de faaliyet aşamasında Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinin bu hususta 
attığı adımlar birebir takip edilmekte 
ve bir nevi ödev olarak üniversite-
sanayi işbirliğinin sağlanması 
beklenmektedir. Şu anda Ar-Ge 
merkezi sayımız 658, tasarım merkezi 
sayımız 97. Her birine her faaliyet 
döneminde en az bir tane üniversite 
destekli proje yapılması ödevi 
verildiğini düşünürsek üniversite- 

Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici: “Artık topyekun Ar-Ge diye bir  
kavram içerisindeyiz. Çalışan herkesin, işçimizden genel müdürümüze kadar 

herkesin Ar-Ge prosesinin içerisinde olması gerekiyor.”
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Bahsedilen bu hususlar her bir Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi için hem sözlü 
hem de yazılı olarak vurgulanan 
ve eylemi takip edilen hususlardır. 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin 
kendilerine özel vurgulanan hususları 
yerine getirmemeleri halinde takip 
mekanizmaları çalışmakta ve 
destekler durdurulabilmektedir. 
Bu konunun dışında konuşmalar 
sırasında dikkatimi çeken birkaç 
husus oldu; ülkemizde savunma 
sanayii politikaları gereği yerli 
kaynaklardan faydalanılarak üretim 
yapıldığı belirtilmiştir. Şu anda da 
benzer bir şekilde, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca da 
Sanayii İşbirliği Programı (SİP) ismiyle 
bir program planlamış durumdadır. 
Sektörel bazda ihaleler açarak 
yüksek teknolojili kamu alımlarında 
yerli sanayiye iş payı vererek, yerli 
sanayinin iş yapabilmek yeteneğini 
ve teknolojisini artırması yönünde 
bir program oluşturulmuştur. Bu 
programın telekomünikasyon, sağlık 

vb. birçok alanda uygulanması 
planlanmaktadır. Yine vurgulamamız 
gereken, yakın dönemde mevzuatı 
yayımlanıp uygulamaya girecek olan 
Rekabet Öncesi İşbirliği programı 
(RİP) desteği kapsamında aynı 
sektördeki firmaların işbirliği ile 
büyük projeler yapması dahilinde 
devlet tarafınca kapsamlı ve yüksek 
oranlı destekler verilecektir. 
 
ahmet Civan: Toplantının 
gündemine bağlı kalarak konuşmak 
istiyorum. Biri, Ar-Ge merkezleri 
için personel yetiştirilmesi ile 
ilgili. Biz bu sene InoSuit projesine 
katıldık. Sanıyorum Türkiye’den 
100 firma katıldı. Öncelikle bu 
projenin çok başarılı olduğunu 
belirteyim. Ar-Ge merkezimizde 
92 mühendisimiz var, bu süper 
aktif program sayesinde büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşadık. Bu 
çalışmanın özellikle daha küçük 
ölçekli Ar-Ge’si olan firmalara yoğun 
bir şekilde yayılmasını öneriyorum. 
Bunun ötesinde hızlı şekilde konulara 
gireceğim. Sanıyorum, Teknoloji 
Transfer Ofisleri üniversitelerde 
akademisyenlerin üniversite-sanayi 
işbirliğinde katılımcı olmaları, bir 
miktar da maddi bir değer elde 
etmeleri amacıyla oluşturulan bir 
platform. Fakat, bunu söylemek 
ne kadar doğru bilemiyorum ama, 
sanıyorum, Ar-Ge merkezi olan 
tüm özel sektör şirketlerinde aynı 
sorun vardır: Akademisyenlerin bu 
projelere katılımlarında eksiklik 
olduğunu hissediyorum. Teknoloji 
Transfer Ofisleri vasıtasıyla 
üniversitelerden hoca bulamıyoruz. 
Biraz ağır oldu, ama maalesef böyle 
bir gerçek var. Bunu dikkate almanızı 
öneriyorum. Biz SİP programıyla 
ilgili iki seneden beri uğraşıyoruz. 
Savunma sanayiinde aslında nükleer 
projeler için yazılan bir program 
olduğunu biliyorum ve bunun bütün 
sektörlere yayılmasını istiyorum, 
devletin de bu konuda çok istekli 
olduğuna inanıyorum. Fakat SİP’te 
çok yavaş gidiliyor. Raylı sistemlerle 
ilgili bir şey söylemek istiyorum. 
Bugün Türkiye’nin otomotivde 
geldiği durumu biliyoruz, gurur 
verici. Yerlilik oranları, sanıyorum, 
yüzde 60 veya Tofaş’ın son ürettiği 

Eti Gıda Genel Müdürü Lütfi Hakan Polatoğlu, hedeflerinin cironun yüzde 25  
ila 28’inin yeni ürünlerden gelmesi olduğunu belirtti.

sanayi işbirliğine yönelik zorunlu 
bir teşvik mekanizması sağlanmış 
olunmaktadır. Üniversite-sanayi 
işbirliği Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
için başta zorlayıcı ve anlaşılmayan 
bir boyutta olmakla birlikte zaman 
içerisinde yaşanılan deneyimlerle, 
bilim dünyasından düzenli olarak 
aldıkları güncel ve yaratıcı birçok 
fikirle Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
faaliyetlerinde yepyeni ufuklara 
doğru ilerleyebilmekte, doğru 
bilimsel etkinlikleri takip ederek 
ve bilimsel yayımlara birebir 
dahil olarak mevcutta olan bilgiyi 
arttırabilmektedirler. Devlet tarafınca, 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
destekleri sağlanırken, üniversite-
sanayi işbirliğinin yanı sıra işletmelere 
fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla 
ilgili çalışmalar yapmaları yönünde 
de bilgilendirme ve teşviklerde 
bulunulmaktadır. Ayrıca yenilenen 
mevzuat ile akademisyenlerin de 
Ar-Ge Merkezlerinde çalışabilmesi 
yönünde kolaylıklar getirilmiştir. 
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araçlarda belki biraz daha üzerinde 
olduğunu tahmin ediyorum. Biz 
ASELSAN’la, Yılmaz Redüktör 
fabrikasıyla, yine Yılmaz’ın motor 
fabrikasıyla ve Durmazlar’la bir proje 
yaptık: Raylı Çekiç Sistemleri. Raylı 
sistem araçlarında yüzde 85 yerlilik 
oranını yakaladık. İstanbul’un 5 
bin tane metro vagonuna ihtiyacı 
var ve ihracat imkanları korkunç 
sonsuz. Burada devletin belirleyici 
ve görev verici olması gerekiyor. Yani 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
oluşturduğu platformun çok acele 
SİP programını her sektörde 
uygulanabilir hale getirmesi lazım. 
Biz diyoruz ki Türkiye’de dört firma, 
yüzde 85 yerlilikteki hızlı tren, metro, 
tramvay, yani raylı sistem araçları 
üretip dünyaya satabilecek bir 
platform oluşturabiliriz. Yani ulusal 
bir marka veya markalar yaratılabilir 
SİP programı çerçevesinde. Önce 
Türkiye, sonra dünya, çünkü 
ışık hızıyla değişiyoruz. Ar-Ge 
merkezimizle ilgili başka bir şeyden 
bahsetmek istiyorum. Dijitalleşmenin 
çok hızlı olduğu bu dünyada biz de 
2017 yılı içinde Ar-Ge merkezimizin 
yapısını tamamen değiştirdik, fotonik 
bölümünü kurduk. Biz makineciyiz, 
hep mekatronik bölümümüz 
vardı. Malzeme bölümünü kurduk. 
Teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki, 
demir dışı metallere veya demir dışı 
kompozit ve buna benzer türevlere 
gidiyoruz. Dolayısıyla bizim Ar-Ge 
merkezimizde fotonik ve malzeme 
birimiyle birlikte üç ayrı platform 
oluştu. Dijitalleşme, etkileşim, 
geleceğin fabrikaları adı altında 
tüm makine gruplarımızı bu üç 
platform etrafında birleştirmeye 
çalıştık; Ar-Ge merkezimizdeki 
mühendis arkadaşlarımızın bundan 
sonraki süreçte gelişme, eğitim 
programlarında bu üç programı 
uygulayacağız. Siemens’in öncülük 
ettiği Endüstri 4.0 platformunun 
üyesiyiz. Sanıyorum, buradaki birçok 
kuruluşumuz da bu platformun 
içinde. Biz Durmazlar olarak 
Türkiye’nin en büyük makine 
ihracatçısıyız, 86 ülkeye makine ihraç 
ediyoruz. Almanya’daki herhangi bir 
kuruluşun makinesinde dijitalleşme 
ne kadar varsa Durmazlar Makine’nin 
üzerinde de o kadar var. İstersek 

Meksika’nın herhangi bir yerine 
sattığımız makinenin parasını 
almadığımız zaman bulut teknolojisi 
üzerinden kilitleyebiliriz. Özellikle 
konumuz Ar-Ge, Ar-Ge personeli ve 
Ar-Ge’yle ilgili konular olduğu için 
söyleyeyim, üniversitelerimizde 
yetişen gençleri çok başarılı 
buluyorum. 92 personelimizin 91’i 
Türkiye’deki üniversitelerden mezun, 
bir de İtalyan Ar-Ge mühendisimiz 
var. Bundan sonra yabancı Ar-Ge 
mühendisi almayacağız, Türkiye’deki 
üniversitelerde yetişen mühendisleri 
alıp yetiştireceğiz. Özel sektör 
bu imkanları verdiği müddetçe 
Türkiye’deki üniversitelerden mezun 
tüm gençlerimizin bu ülkenin 
kalkınmasında çok büyük destekleri 
olacağına inanıyorum, sanıyorum 
diğer Ar-Ge merkezlerimizde de 
bunlar söz konusu. 

Burak küntay: Tamer Bey’in 
eklemek istediği bir husus var 
sanıyorum. 

tamer Gündoğan: Ahmet Bey 
TİM’in InoSuit projesiyle ilgili kısa 
bir bilgilendirme yaptı. TİM’de bu 
projenin sorumluluğunu üstlendim. 
Halihazırda bu kadar firma yöneticisini 
bir arada bulmuşken kısa bir reklam 
yapayım. Inosuit projesi üniversite-
sanayi işbirliğinin belki de en 
uygulanabilir hali. Biz TİM olarak 
Sabancı Üniversitesi öncülüğünde 11 
ay süren bir yol haritası doğrultusunda 
akademisyenleri her hafta firmalara 
gönderiyoruz ve belirlenen metodoloji 
doğrultusunda uygulamalı olarak 
sonuçlarını görmeye çalışıyoruz. Bunun 
İstanbul için bir maliyeti var: 44 bin TL. 
Bir kısmını TİM olarak biz karşılıyoruz, 
bir kısmını da firmadan almalarını 
sağlıyoruz ve bunu yılda dört kez 
üçer ay arayla yapıyoruz. Bir sonraki 
dönemimiz Ocak ayında başlıyor. 
TİM web sitesi üzerinden başvuruyu 
yapabilirsiniz. Çünkü birçok başvuru 
oluyor ve sonuçları itibariyle Ahmet 
Bey’in de söylediği gibi şu âna kadar 
inanılmaz olumlu geri dönüşler oldu. 

Dr. Oğuz Gündüz : “Personelin yetişmesi, bir yandan Ar-Ge ve inovasyon 
dinamiklerinin kurum yapısında içselleştirilmesi; bunların hepsi birçok sürecin 

etkin çalışmasının bir sonucu olarak gerçekleşebilir.”
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bütün ihtiyaçlara yetişmek noktasında 
yeterli olamadığımızı görüyorduk. 
Bu sebepten ortağımızı seçerken 
de onun aktif ve lider olduğu ürün 
gruplarına çok dikkat ettik. İki 
senedir de şunu görüyoruz, doğru bir 
global parçanın içinde olduğumuzda 
Amerika başka bir yetkinlik merkezi 
oluyor, Japonya başka, Tayland başka, 
Türkiye başka. Dolayısıyla işleri 
bölüştüğümüzde oluşan kooperasyon 
gerçekten Türkiye’ye bir katma değer 
olarak yansıyor. Yani Amerika’da 
üretilen Amerika’da kalmıyor, 
çünkü en nihayetinde baktığımızda 
ürettiğimiz bir hardware, bir ürün, elle 
tutuluyor ve bugün ürünü ürettiğimiz 
yerden tüm dünyaya ulaşılabilirliği 
çok mümkün. Ulaştığı yerde de 
muhakkak ki bunun bir bilgi transferi 
söz konusu oluyor. Tabii, akü olunca 
illa ki elektrikli araca söz geliyor. 
Elektrikli araç denince ilk başta 
yerli araç olsun, yerli otomobilimiz 
olsun konusunu işitiyoruz. Açıkçası 
araç da bir hardware, fiziksel bir 

ürün. Açıkçası ürünün yüzde 100 
Türk ya da yüzde 20 Türk sermayesi 
olması o derece önemli değil. Daha 
önemli olan gerçekten Türkiye’de 
araştırılıp geliştirilmesi, geliştirilen 
ürünün Türkiye’de uygulanması, 
hayata geçmesi. Türkiye’deki 
yetenekler Ar-Ge çalışmaları 
tarafından desteklenebilir, buradaki 
işgücü tarafından da özümsenen, 
sentezlenen bir yapıda olması çok 
önemli. Ama gündemde inovasyon, 
katma değer var. Türkiye’de bugün 
Ar-Ge için verilen devlet teşviki 
de oldukça gelişti. Ürünler gelişir, 
Türkiye kalkınır. Ancak Türkiye’yi 
dünya çapında inovatif bir ülke olarak 
görmek istiyorsak, kurumlardan 
bireylere doğru bunu götürmemiz 
çok önemli diye düşünüyorum. 
Yani kurumlarla Ar-Ge yapıyoruz 
ama, kurumlar içinden çıkan 
Ar-Ge’nin böyle bir inovasyon 
derecesinde olması olasılığı oldukça 
düşük. Baktığınızda Microsoft ne 
kadar büyük bir kurum, ama son 
on yılda inovatif olarak bir şey 
yapıp yapmadığı tartışılır. Ama 
öbür taraftan bakıyorsunuz, yeni 
bir iş modeliyle Airbnb çıkıyor, 
yılların Marriott’unu, Hilton’unu 
geride bırakıyor. Dolayısıyla bugün 
hardware bir yere kadar hizmet 
kalitesini tutunduruyor, inovasyon 
kadar iddialı konuştuğumuz noktada 
bireylere muhakkak gitmemiz 
gerekir. Bence bilim, sanayi ve 
teknoloji ülkesi olunmalı. Bizim insan 
yetiştirmeden şehir planlamasına, 
kurumların hayatına kadar, bütün 
devlet kurumlarımız dâhil, bütün 
gündelik hayatı kolaylaştırıcı 
fikirlerin üremesini sağlayan bir 
eğitimden geçmemiz, fikirlerin 
hayata geçmesini, rekabet ortamı 
yaratıp gelişmesini sağlayan bir 
yapıya götürmemiz çok kritik. Bence 
devletin son on yılda kurumlarda 
uyguladığı ve geliştirdiği çok güzel 
bir yetkinliği var. Turquality, Ar-Ge 
merkezi, yetkilendirilmiş yükümlü 
statüleri gibi, kurumları artık 
segmente edip o segmentleri “mış 
gibi” değil, gerçekten denetleyip bir 
yerlere getirebiliyor devlet. Dolayısıyla 
kurumlara custom, servis ve destek 
programları yapabiliyor. Bunu yeni 
teknolojiyle beraber bireylere de 

Argela Telekom Çözümleri Genel Müdürü Selim Sarper: “Sektör 
son on yıldır yüzde 3-4’ü geçmeyen yerli katkıyı artırmak için hakikaten 

samimi olarak niyetlendi.”

Cihan eliBirlik: İnci Akü 
olarak otomotiv yan sanayiiyiz, 
ama başka şapkalarımız da var. 
Endüstriyel aküler kısmında çok 
geniş bir yelpazede farklı endüstrilere 
dokunuyoruz. İnci Akü 2015 yılı 
sonundan itibaren İnci GS Yuasa 
olarak kurumsal hayatına devam 
ediyor. Yüzde 50 Türk, yüzde 50 Japon 
sermayesiyiz bugün. Japon ortağımız 
GS Yuasa enerji depolomada yüz 
yılı aşkın tarihiyle dünyanın birçok 
yerinde faaliyet gösteriyor. Uzayda 
uydulara, uçaklara ve araçlara da 
hizmet veren geniş bir yelpazeye 
sahip bir enerji depolama kurumu. 
Otomotiv kendi içinde zaten oldukça 
geniş bir spektrumda; segmentlerin 
yaygınlaşması söz konusu, ağır 
vasıta, binek araç kendi içinde ayrı 
dünyalar olurken artık SUV bile 
kendi içerisinde ayrı bir dünya 
haline geldi. Bir taraftan bu elektrikli 
araçlar konusu ayrı bir yere giderken, 
otomotivin ihtiyaçları, endüstrinin 
çok farklı ihtiyaçları var. Tek başımıza 
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taşımak mesele. Yani üniversiteden 
çıkmış pırıl pırıl bir çocuk niye 
internet üzerinden on dakikada bir 
şirket kuramasın? Niye o bürokrasinin 
içinde uğraşsın, diğer taraftan bir sürü 
köpekbalığının içerisinde hayatta 
kalma mücadelesinde zorlansın? 
Gerçekten iş yapmak isteyip katma 
değer üretebilecek bireyle, bunu 
kötü yapan ya da kendi çıkarına 
yontabilecek birey arasındaki fark 
bugünkü teknolojide izlenebilir, belli 
bir hata payında bu iş yönetilebilir. 
Bireylerden çıkan, girişimcilerden 
oluşmuş, belki daha ufak, fikir 
aşamasında, ama gerçekten inovatif 
olabilecek şirketleri satın alarak 
inovasyona ulaşmak, bizim gibi 
kurumlar açısından önemli bir 
kaynak. Bunu da gözardı etmememiz 
gerekir. Gerçekten inovasyon 
diyorsak, ülke düzeyinde bunu 
sağlayacak ekosistemi kurmamız 
gerekiyor diye düşünüyorum.

deniz remzi dumlu: HAVELSAN’ın 
üç tane Ar-Ge merkezi var, bir tanesi 
de İstanbul’da. Pendik’teki oluşumun 
Ar-Ge müdürüyüm. Geçtiğimiz 
sene itibariyle kendi ciromuzun 
yüzde 5,5’unu özkaynaklı Ar-Ge 
olarak kullanmış durumdayız. Bunu 
nasıl sağlıyoruz? Bildiğiniz gibi 
birtakım ulusal ve stratejik teknoloji 
hedeflerimiz var. HAVELSAN olarak 
bu hedefleri kendi stratejik planımıza 
da yansıtıyoruz. Bundan beş sene 
öncesinde koyduğumuz stratejik 
hedefler içerisinde bu teknolojiye 
ve inovasyona ayırdığımız payın 
oranıyla ilgili bir hedefimiz var. Bu 
hedef geçtiğimiz senelerde yüzde 
5’in üzerine çıkmaktı. Bizim stratejik 
hedefimiz bunu yüzde 30’a çıkarmak. 
Tabii eğer bunu stratejik hedefe 
koyarsanız, şirket içerisindeki tüm 
kurullara, birimlere de bu aşağı yukarı 
yansıyor. Gene geçtiğimiz senelerde 
kurmuş olduğumuz yapı sayesinde 
bir teknoloji yönetim kurulumuz 
var. Bu kurul sayesinde hem kendi 
içimizdeki Ar-Ge ve inovasyonu 
hem de dışarıdakileri destekliyoruz. 
Gene biraz önce bahsettiğimiz gibi 
her fikri değerlendirdiğimiz bir 
kurulumuz var, bu kurul titizlikle 
çalışmalarını sürdürüyor. Bakılan 
birkaç kriter var. Biri şu: Bu, ileride 

ürüne dönebilir mi? Çünkü Ar-Ge 
yatırımı yapıyorsanız o yatırımın size 
belli bir süre sonra geri dönmesini 
bekliyorsunuz. İkinci soru da şu: “Bu, 
ürüne dönerse ne kadar kazanırım?” 
Üçüncü ve daha önemli soru da şu: 
“Bu, dünyada var mı? Varsa sen bunun 
üzerine ne koydun?” Eğer zaten 
yapılmış bir şeyse onun üzerine ne 
koyuyorum ki, bunu Ar-Ge veya ürün 
olarak ortaya koymaya çalışıyorum, 
sorusunu sormlalıyız. Bu hedefler 
doğrultusunda gözden geçirerek 
devam ettirdiğimiz bir teknoloji 
yönetimimiz var kendi içimizde. Bu 
sayede ne kazandık, kısaca ondan 
bahsedebilirim: Savunma sanayiine 
sağladığımız bütün ürünlerde 
millileşmek gibi bir hedefimiz var. 
90’lı yılların Türkiye’deki savaş üretim 
yazılımları yüzde 100 yabancı. Bugün 
itibariyle geldiğimiz noktada bu 
sağlamış olduğumuz savaş yönetim 
sistemlerinin savunma sektöründe, 
özellikle de deniz ve kara alanında 
kullandığımız savaş yönetim sistemi 
yazılımlarının yüzde 100’ü yerli. 

Dolayısıyla, uyguladığınız politikalar 
doğruysa, şirket stratejinizde, 
hedefinizde siz eğer Ar-Ge yatırımı 
yapmayı hedef olarak koymuşsanız 
ve bu konuda kararlı bir politika 
izliyorsanız, işte 15 sene içerisinde 
geldiğiniz nokta yüzde 0’dan yüzde 
100’e ulaşabiliyor. Burada üniversite 
işbirlikleri konusunda söylenenlerin 
birçoğuna katılıyorum. Faydalı 
yönlerini de, faydasız yönlerini de 
gördüm. Ne kadar derseniz, yüzde 
50-50 diyemeyeceğim. Faydasından 
çok, sanki boşa geçen, harcanan, 
patinaj çeken bir tablo sergilendi 
bizim açımızdan. Daha fazla işbirliği 
içerisinde olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Geçtiğimiz senelerde 
gerçekten üniversitelerle işbirliği 
içerisine girdik, özellikle İstanbul’daki 
okullarla. Ama bir türlü düzgün bir 
zemine oturamadık. Sebepleri gerçi 
söylendi. Ortak noktaya bakmıyoruz 
onlarla. Yani onların bakış açısıyla 
bizim bakış açımız farklı olduğu için 
aynı zeminde çalışacak bir ortam 
yaratamadık diye düşünüyorum. 

Tugay Yılmaz, TIRSAN’ın 2009'da çıkan kanun sonrasında sektördeki  
ilk Ar-Ge merkezini kuran şirketlerden biri olduğunu belirtti.
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Önümüzdeki periyotta üniversitelerle 
yapacağımız işbirliğinde daha 
küçük hedefler koyarak ilerlemeyi 
düşünüyoruz; bir takım kriterlerimizi 
esneterek ilerleyeceğiz. Çünkü 
ürün odaklı ya da ürün hedefli 
baktığımızda üniversite aynı hedefle 
bakamıyor veya bizim koyduğumuz 
süreler içerisinde gerekli reaksiyonları 
gösteremiyor. 

tuGay yılmaz: TIRSAN 1977 
yılında yüzde yüz Türk sermayeli 
olarak İstanbul’da kuruluyor. 
1993’te Adapazarı’na taşınıyor. 3 bin 
kapasiteyle üretime başlıyor ve o 
günden sonra ihracat odaklı bir strateji 
çiziyor kendine. 1998’de Almanya’da 
üretim tesisi açıyor. Daha sonraki 
yıllarda sadece ürün veya üretim değil, 
markanın da önemli olduğu gerçeğiyle 
yurtdışında markalar satın alıyor. En 
bilindik Kässbohrer markasını satın 
alıyor ve kendi özgün ürünleriyle 
Avrupa pazarında rekabete başlıyor. Bu 
kapsamda 2009 yılında Türkiye’deki 
Ar-Ge merkezi kanunuyla beraber ilk 
Ar-Ge merkezini kuran şirketlerden 
biri oluyor. Bugün toplam 55 ülkeye 
330 satış noktası üzerinden 6 bin servis 
ile ihracat yapan, satış yapan bir firma 
durumunda. 2016’da dört binden fazla 
treyler ihraç ediyor. Avrupa’ya yapılan 
treyler ihracatının yüzde 97’sini tek 
başına gerçekleştiriyor. Avrupa’nın 
en büyük beş treyler üreticisinden 
biri. Geri kalanların tamamı Alman iç 
pazarındaki rakamlara göre üç-dört 
arası gidiyor geliyor. Tabii, otomotivin 
diğer alanlarında olduğu gibi Almanya 
bu işin merkezi. TIRSAN kendi özgün 
ürünleriyle Alman pazarında Alman 
vergisiyle rekabet etmek durumunda 
olduğu için Ar-Ge ana varlık sebebi, bir 
zorunluluk. Bu nedenle Ar-Ge yatırımı 
stratejik bir oluşum; yatırımlarımız 
artarak devam ediyor. Bu faaliyetlerin 
çıktısı olarak da 2016 yılında dört 
bin treyler ihraç etmesiyle birlikte 
Almanlarla rekabet etme şansını elde 
ediyor. 2016’da elde ettiği cironun 
yüzde 54’ünü Ar-Ge merkezinde 
geliştirdiği yeni ürünlerle sağlıyor. 
Diğer konuşulan önemli bir konu 
patent ve fikri hakların korunması. 
2015’te 59, 2016 yılında da 60 patent 
başvurusu yapıyor TIRSAN. 89 
araştırmacıyla yapıyor bunu. Kişi 

başına 0.67 gibi çok yüksek bir patent 
üretimi var. Türkiye’de son iki yılda 
ilk 15’in içerisinde. Bu yıl da oralarda 
olmayı umuyoruz. TIRSAN birçok 
uluslararası proje ve korsorsiyumda yer 
alıyor, yeni ürün değiştirme projelerini 
eş zamanlı olarak yürütüyor. TÜBİTAK 
destekli projelerimiz de var. Yeni 
stratejiler doğrultusunda ikinci Ar-Ge 
merkezi yatırımını yapacağız. Bu 
yeni yatırımlarla beraber şu anda 
ciromuza vuran 2.59 olan Ar-Ge 
harcamamızı 3’lerin üzerine çıkarmayı 
düşünüyoruz. Yani aslında Türkiye’nin 
hem özel sektör hem 2023 hedeflerini 
2020’de gerçekleştirmiş olacağız. Bu 
alanda biz de birçok zorluk yaşıyoruz, 
özellikle Ar-Ge ekosisteminin 
yeterince aktif olmaması konusunda. 
Almanya’yla rekabet ettiğimiz için 
orayı yakından takip ediyoruz. 
Rakiplerimizin çok kolay ulaşabildiği 
akademik çevreler var. Oradaki 
Fraunhofer, Leibniz gibi üniversitedeki 
bilgi birikimini sanayiye aktaran 
enstitüler Türkiye’de yok. Onun 
dışında sadece proje bazlı destek 
değil, Ar-Ge yatırımı yaparken tesisle, 
ekipmanla ilgili desteklerin Türkiye’de 
olmayışı gibi dezavantajlar yaşıyoruz. 
Gene akademik gidişatla ilgili 
maalesef Ar-Ge merkezinin önemli 
hususlarından biri, doktoralı personel 
bulundurmak. Türkiye’de ciddi 
miktarda doktoralı personel olmasına 
rağmen sanayide doktoralı personel 
çalıştırmak ciddi bir problem. Maalesef 
sanayiye çekemiyoruz bu insanları. 
Almanya sisteminde kullanılan 
akademik kariyer yapmak için belli bir 
süre endüstride çalışma, proje yapma 
zorunluluğu gibi birtakım faaliyetlerle 
buradaki katkıyı artırmamız 

gerekebilir. Uzmanlaşmamız yok. Az 
önce bahsettiğim gibi, hocalarımız 
neyle uğraşıyor, ne yapıyor, kim 
hangi üniversitede, ne konuda 
uzman, bu konuda bir veri eksikliği 
var. Bir konuyla ilgili uzmanlık 
ihtiyacı olduğu zaman kulaktan 
kulağa yöntemlerle “evet, şurada 
şu hocamız bununla uğraşıyormuş, 
konuşabiliriz” gibi çok da sistematik 
olmayan yaklaşımlarla bu işleri 
yürütmeye çalışıyoruz. Otomotivin 
en önemli meselelerinden biri 
yaptığınız tasarımların doğrulanması. 
Bunlarla ilgili Türkiye’de test 
merkezleriyle ilgili ciddi bir eksiklik 
var. Yıllardır konuşuluyor, en son 
Bursa’da yapılacaktı, ama onun da 
herhalde akıbeti çok belli değil, 
ilerleme sağlanamıyor. Hamit 
Bey’in tarif ettiği sektörler arası düet 
meselesi çok önemli. Biz Avrupa’da 
müşterilerimizle, tedarikçilerimizle 
ortak projeler yapabiliyoruz. Hatta 
bunlardan sonuncusunda IAA Ticari 
Araçlar Fuarı’nda Trailer Innovation 
ödülü aldık, ama Türkiye’de maalesef 
bu ortaklıkları yapamıyoruz. Bu da 
biraz ekosistem eksikliğinden ve 
bizleri bir araya getirecek platformların 
olmamasından kaynaklanıyor. 

Burak Gökçelik: Çok değerli 
fikirler paylaştınız, ben çok 
faydalandım. Otomotiv, bütün bu 
sektörlerden aslında başka bir yerde. 
Sekiz bin ila 10 bin parçadan oluşan 
bir yapıdan bahsediyoruz. Her birinin 
farklı teknolojisi ve üretim tekniği 
olabiliyor. Böyle bir sektörün de 
kendine özgü dinamikleri ve sorunları 
var. Altmışların başında 15 kişi olarak 
başladık biz. Zaman içinde Ür-Ge (Ürün 

otomotivde iki büyük “challenge”
vardı: kalite ve verimlilik.

bunlar çözüldü. ar-ge konusunda
da ana ve yan sanayi çok önemli

çalışmalar yapıyor. bugünkü
nokta geçilmek zorunda
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Geliştirme) olduk. Bugün 1500 tane 
mühendisin çalıştığı üç lokasyonda 
Ar-Ge merkezi olan bir güce dönüştük. 
Ford Avrupa’nın veya dünyadaki Ford 
global ürün geliştirme sisteminin bir 
parçasıyız. Avrupa’ya daha yakınız. 
Avrupa’da toplam 6000 mühendis 
çalışıyor ürün geliştirmek için. 1500’ü 
Ford Otosan’da görev alıyor, Ford’la 
entegre olarak çalışıyoruz. Aslında 
dediğim gibi, global Ford’un önemli 
bir parçasıyız. Motordan şanzımana, 
arka aksa kadar tüm komponentleri 
tasarlıyoruz, bu konuda kendi 
lisanslarımız var. Bu da kamyonun 
parçaları! Bu da yerli ekonomistlerin 
bahsettiği %65’lere kadar ulaşıyor. Biraz 
önce bahsettiğim sekiz bine  ulaşan 
parça adedi, önemli bir miktardır. 
Bizim kendimize ait olan Ecotorq 
motorlu kamyonlarımızın; motor 
teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim 
lisansını Çin’e veriyoruz. Bu anlamda 
baktığımızda da ilk defa bir fikri 
mülkiyet hakkı ihracatı gerçekleştirildi 
Türkiye’de. Tam tersine başlayıp biz 
gerçekleştirmiş olduk, dışarıdan gelen 
lisans hakları dediğimiz ürünü de biz 
satar hale geldik. Bu, Ar-Ge yeteneğimiz 
sayesinde gerçekleşti. Ne harcıyoruz, 
onu da söyleyeyim kısaca. Bizim şu anki 
ciromuza olan oranımız yüzde 2 ile 3 
arasında. Dünya’ya baktığımızda dünya 
otomotiv verilerindeki bu oran 4 ile 7 
arasında değişir. Bu açıdan baktığımızda 
daha gidecek çok yolumuz var diye 
görüyoruz ve grafikleri biraz yukarı 
çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Geldiğimiz bu nokta yeterli mi?  Hayır, 
değil. Bizim geldiğimiz noktayı ben 
biraz daha orta teknoloji tuzağının 
içinde olarak görüyorum. Bunu aşmak 
için neler yapmak gerekir, belki biraz 
ondan bahsedeyim. Bizde olduğu gibi 
dünyadaki otomotivin de kendine özgü 
dinamikleri ve sorunları var. Hepimiz 
biliyoruz, otomobiller yakında yürüyen 
akıllı telefonlara benzeyecek. Bildiğimiz 
teknolojiler aslında başka şeylere 
evrilmeye başladı. Ben buna ZOBASE 
ismini taktım; işte zeki, otonom, bağlı 
ve elektrikli olacak araçlar. Cihan Bey’in 
enerji ve depolama sistemlerinden de 
çok faydalanmamız gerekecek belli 
ki. Tüm dünyadaki otomotiv devleri 
bu değişimin, transformasyonun 
sancılarını çekiyor. Aynı şekilde biz 
de bunun bir parçası olarak kendimizi 

yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. 
Türkiye otomotiv sanayiinde iki tane 
büyük zorluk vardı: Kalite ve verimlilik. 
Bunları gayet güzel hallettik, hep 
beraber yan sanayisiyle birlikte. Hem 
kaliteli hem verimli bir şekilde çalışarak 
ihracatı gayet iyi noktalara getirdik. 
Bunun yanında Ar-Ge en önemli 
konulardan bir tanesi. TAYSAD’ın 
da çok önemli çalışmalar yaptığını, 
hepsinin Ar-Ge merkezi olduğunu 
biliyorum. Hep beraber yan sanayimizle 
birlikte geldiğimiz noktanın ötesine 
geçmek zorundayız; bu konuştuğumuz 
yeni, büyük, yerel teknolojilerle ilgili. 
Planlar ürün odaklı, kısa vadeli oluyor. 
Bunun için yatırımcıların bakış açısını 
uzun vadeli planlara çevirmesi hem de 
aynı zamanda şu ana kadar başarıyla 
çalışan teşvik sistemimizin biraz da 
buna evrilmesi gerekecek. Daha orta 
ve uzun vadede teknoloji oluşumuna, 
oluşturmaya yönelik hemen, direkt 
faydasını almasak bile ya da görmesek 
dahi vakit tanımamız gerekecek. 
Çünkü bir Ar-Ge’yi  dört basamağa 
ayırırsak, temel bilgi oluşumu, teknoloji 
geliştirme, geliştirilen teknolojinin 
uygulaması ve sonunda ticarileştirme ve 
üretim dediğimizde, her biri sektörüne 
bağlı olarak iki ila beş yıl arasında 
değişir. Biz “hemen, üç-dört yılda geri 
ödesin” dediğimiz anda kendimizi 
de biraz dar boğaza sokuyoruz. Biraz 
daha uzun vadeli bakabilmeliyiz. Buna 
hem yatırımcılar biraz sabır göstermeli 
hem de belki şu an için maksimum 
üç yıla giden teşvikler belki biraz 
daha farklı bir mekanizmaya çekilirse 
bu teknoloji birikimi ve gelişimini 
sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 
Üniversite-sanayi iş birliğinde şu ana 
kadar başarılı çalışmalarımız oldu. 
Akademisyenlere izin verilmesi, özel 
sektörde çalışabilmesi için çok başarılı 
bir uygulama. Bunun faydalarını 
biz görüyoruz. Benzer şekilde biz de 
akademik kariyerine devam etmek 
isteyen arkadaşlarımızı özel izinlerle 
teşvik ediyoruz ki böyle karşılıklı bilgi 
ve gelişim seviyelerimizi artıralım, 
ilerletelim. Üniversitelerde eksikliğini 
hissettiğimiz, gelecekte çok önemli 
gördüğüm temel bilimler -Rektör 
Bey de bahsetti çok önemli. Temel 
bilimlere öğrenci kazandırılması ve 
bu kazandırılan öğrencilerin istihdam 
edilmesi konusunda özel bir çaba sarf 

edilmesi gerektiğini düşünüyorum.. 

Burak küntay: Ereğli Demir-
Çelik’e bir gidelim. Nedir orada 
durumumuz, ne yapıyoruz, Ar-Ge 
noktasında ne aşamadayız?  
dr. oğuz Gündüz: Ereğli Demir-
Çelik 1965 yılında faaliyete başladı. 
500 bin ton kapasiteyle üretime 
başlamıştı 65 yılında. Şu anda 10 
milyon tonun üzerinde kapasitesi 
olan, yıllık yaklaşık dokuz milyon ton 
üzerinde üretimi olan bir müesseseye 
dönüşmüş vaziyete. Bu rakamlara 
İsdemir fabrikamızın üretimleri de 
dahildir. Ayrıca Erdemir Romanya’da 
elektrik çeliği üreten bir tesisimiz, 
Ermaden, Erdemir Mühendislik ve 
Çelik servis merkezlerinden oluşan 
bir grubuz. Esasında Erdemir’de Ar-Ge 
olgusu çok yeni değil. 80’li yılların 
başından beri bir Ar-Ge oluşumu 
vardı. 1992’de ilk işe girdiğimde Ar-
Ge’de başlamıştım. Fakat o zamanki 
yapı çok yeterli değildi, küçük bir 
müdürlüktü. Tahmin edeceğiniz 
üzere klasik devlet anlayışının 
hakim olduğu, kimsenin çözemediği 
sorunların pas edildiği, laboratuvarı 
dahi olmayan bir birimdi. Orada iki 
buçuk yıl çalıştıktan sonra ayrılıp 
kalite departmanına geçmiştim. Uzun 
yıllar da orada çalıştım. 2008’de çıkan 
5746 sayılı yasa Erdemir yönetimini 
de 2011 yılında 50 kişilik bir Ar-Ge 
merkezi kuralım noktasında harekete 
geçirdi. Ancak bu sayı daha sonra çok 
fazla geldi. Çünkü personel azaltılması 
hedeflenirken 50 kişilik Ar-Ge merkezi 
açalım fikri çok benimsenmedi. 2014 
yılında tam zamanlı Ar-Ge merkezi 
çalışan sayısının 30’a düşürülmesi 
yönetimi biraz daha cesaretlendirdi. 
2014 yılından sonra da 5746 sayılı 
yasaya yapılan tüm eleştirilere ilişkin 
hızla yeni düzenlemeler getirildi ve bu 
değişiklikler bizim önümüzü çok açtı. 
Biz 2014 yılında 30 kişiyle başlamıştık, 
şu anda 48 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz 
var. Süreç bazlı bir organizasyona 
gittik. Açıkçası bizi Ar-Ge merkezi 
kurmaya iten otomotiv üreticileri 
oldu. 2011’in başında otomotiv 
sektörüne daha fazla ürün vermek 
için girişimde bulunduğumuzda 
gelen otomotiv firmalarının tamamı 
“Ar-Ge merkezinizi görebilir miyiz” 
diyordu. Biz tabii ki bir merkez 
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gösteremiyorduk! Kalite test 
laboratuvarlarımızı göstermekle 
yetinmek durumunda kalıyorduk. Bu 
durum da bu yeni müşteri grubunu 
tatmin etmiyordu. Neticede onların 
bu talepleri doğrultusunda harekete 
geçmiş olduk. Otomotiv gerçekten 
zorlu bir sektör. Otomotivin zorlayıcı 
talepleri bizi daha iyi üretim yapmaya 
zorladı. Özellikle araç hafifletme 
konusunda rakiplerimiz çok sayıda 
yeni ürün geliştirme çalışmaları 
yapıyorlar. Biz de bu kapsamda 
ileri yüksek mukavemetli çelikler 
gibi katma değeri yüksek ürünleri 
kaçınılmaz olarak geliştirmek 
zorundayız. Her ne kadar Türkiye 
gelişen bir pazar olmasından 
dolayı genelde yapı çeliğine ihtiyaç 
duyuyorsa da geleceğe yönelik 
olarak mutlaka bu yeni ürün 
gruplarına girmemiz gerekiyor. 
Bugün rakiplerimize baktığımızda 
kendi yapıları içerisinde çok farklı 
fabrika yerleşimlerinde, merkezi 
olmayan Ar-Ge yapılanmalarını 
görüyoruz. Her Ar-Ge merkezi belirli 
bir ürün grubuna odaklanmış olarak 
çalışıyor. Ar-Ge oluşumu içinde en 
çok zorlandığımız konu yetişmiş 
personel oldu. Çünkü maalesef 
demir çelik özelinde söylüyorum, 
kuşkusuz diğer sektörlerde çok 
başarılı örnekler var. Üniversitelerin 
gündemiyle endüstrinin gündemi 
senkronize değil. Üniversiteler şu anda 
bambaşka platformdalar. Özellikle 
malzeme teknolojileri açısından 
bakıldığında tamamen ileri teknoloji 
malzemelere odaklanmış vaziyetteler. 
Üniversitelerdeki akademisyenlerin 
performans ölçüm sistematiğinin 
yayın yapma üzerine kurulu 
olmasından dolayı laboratuvar ölçekli, 
nispeten az yatırımla yapılabilen 
çalışma alanları tercih ediliyor. Çelik 
sektörü özelinde baktığınızda bizde 
ölçekler çok büyük. Biz şu ana kadar 
ürün geliştirme çalışmalarımızı 
ağırlıklı olarak hep endüstriyel 
ortamda, sanayi koşullarında yapmaya 
çalıştık. Çelik kimyasını değiştirmeye 
kalktığımızda bile 120 veya 200 
tonluk dökümler yapmak zorundayız. 
Bu hem çok zor hem de inanılmaz 
maliyetli bir işlem. Şu an bu engelleri 
aşmak için bir ürün geliştirme 
simülasyon merkezi kuruyoruz. 

Neredeyse küçük bir fabrika, yaklaşık 
24 milyon dolar yatırım yapıyoruz. 
50 yıldır ihmal edilen bir yatırımı 
2014 yılından beri hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 
senenin sonuna doğru birçok Ar-Ge 
yatırımımızı hayata geçirmiş olacağız. 
Şu anda 1300 metrekarelik bir Ar-Ge 
merkezindeyken, yeni yerleşkemizde 
6500 metrekare gibi oldukça geniş 
bir alanda hem hammadde hem de 
ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapabileceğiz. Herkes Ar-Ge ve 
inovasyonun önemine inanıyor. 
Tabanda bu konuda ciddi bir inanç var. 
Ama bu sistemlerin dinamiklerinin 
üst yöneticiler tarafından çok iyi 
anlaşılması gerekiyor. Çok kısa sürede 
çok iyi sonuçlar hemen gelmeyebiliyor. 
Erdemir özelinde biz her şeyi sıfırdan 
oluşturmaya başladık. Türkiye’de 
47 tane metalürji fakültesi olmasına 
rağmen demir-çelik üretim metalürjisi 
neredeyse bırakılmış vaziyette. Herkes 
daha yüksek teknolojik ürünleri 
çalışmak istiyor ama bir yandan da 
baktığınızda Türkiye’deki demir 
çelik sektörü çok ciddi bir çalışma 
alanı. Dünyanın ilk 10 çelik üreticisi 
arasındayız. Yaklaşık 35 milyon ton 
üretimimiz var. Bu arada 50 milyon 
ton da kapasite var. 31-32 tane de 
üretici var. Ancak şu ana kadar tam 
donanımlı bir demir çelik Ar-Ge yapısı 
oluşturulamadı. Ar-Ge için yönetimin 
sürekli desteği çok önemli. Her yeni 
yöneticinin bir öncekinin Ar-Ge ve 
inovasyon stratejisinin üzerine koyarak 

devam ettirmesi sürecin başarısı 
açısından gerekli. Yeni kurulan Ar-Ge 
Merkezlerinden inovatif sonuçlar 
almak için sabırlı olmak gerek. 
Personelin yetişmesi, bir yandan Ar-Ge 
ve inovasyon dinamiklerinin kurum 
yapısında içselleştirilmesi; bunların 
hepsi birçok sürecin etkin çalışmasının 
bir sonucu olarak gerçekleşebilir. 
Hemen yapalım demekle olmuyor, çok 
ciddi kaynak da aktarsanız olmuyor. 
Bunun bir olgunlaşma süresi var. O 
olgunlaşma süresi de benim yaşadığım 
tecrübeye göre her şey yolunda giderse 
en az üç yıl. O süreden sonra daha ciddi 
fikirler ve ürünler ortaya çıkabiliyor. 
Biraz bu konuda sabırlı olup finansı 
sağlayan yöneticilerimizin Ar-Ge ve 
inovasyonun dinamiklerini anlamaları 
için zaman vermek gerekiyor.

ertuğrul çiftçi: MAN bir Alman 
şirketi ve kuruluşu, bir Volkswagen 
grup üyesi. Audi’nin Macaristan’dan 
Meksika’ya kadar sekiz farklı 
fabrikası var. Hiçbir yerde Almanya 
merkezinin onayı olmadan bir cıvata 
bile değiştiremezler. Almanlar bu 
konuda katıyken, biz 2009 yılında 
şirketimiz bünyesinde yaklaşık 
yirmi teknik eleman bulunduran 
bir organizasyonduk. 2011’de Ar-
Ge merkezi olduktan sonra bugün 
sayımız 200 mühendis. Tabii 
bu anlamda devletin sağladığı 
teşvikleri iyi anlatabiliyor olmamız 
ciddi bir katkı sağladı. O anlamda 
bu politikanın doğru olduğunu 
düşünüyorum. Bu pozitif tarafın 
yanında son dönemde yaşadığımız 
yavaşlamanın bir an önce eski 
temposuna hızlı bir şekilde dönmesini 
umutla bekliyorum. Otomotivin kâr 
marjları düşük dedik, elektrikliden 
bahsettik... 70’li ve 80’li yıllarda 
üretimi absorb eden bir Avrupa’dan, 
şimdi mühendislik saatlerini absorb 
eden bir yere doğru gidiyoruz. Orada 
ciddi maliyetler de var. Dolayısıyla 
yan sanayi dışında ülkemizde 
devletin mühendislik firmalarını 
da çok desteklemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kendine güvenen, 
yetişen ve konsept bazlı ulaşılabilecek 
küçük mühendislik şirketlerinin 
kurulması, o şirketlerin de yurtiçi ve 
yurtdışından iş alabilecekleri ciddi bir 
ortam olduğunu düşünüyorum.   _
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