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Sayın TÜBİTAK Başkanımız, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Eylül ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan 
önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Sayın 
Profesör Doktor Yücel Altunbaşak, “Bilim ve Teknoloji 
Politikaları Işığında Sanayimiz İçin Gelecek Öngörüsü” konulu 
bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri mutlu ettiniz. Sayın 
Hocam, teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.   
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Tarih boyunca insanlığa büyük atılımlar yaşatmış olan bilimsel 
ve teknolojik alandaki gelişmeler, son yıllarda baş döndürücü 
bir boyut kazandı. Toplum, ekonomi ve yönetim tarzı başta 
olmak üzere hayatın her noktası, bu alandaki gelişmeler 
eşliğinde geçmişte olduğu gibi bugün de köklü bir değişime 
uğruyor. 
 
Son altı yüzyılda özellikle yakın zamanlarda gerçekleşen 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bugünkü yaşam ve üretim 
tarzımızın, ekonomimizin, sahip olduğumuz servetin kaynağını 
oluşturmaktadır. 
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Bir sabah uyandığınızda, son yüzyıllarda ortaya çıkan bütün 
teknolojilerin hayatınızdan çıktığına, yok olduğuna tanıklık 
etseydiniz nasıl bir görüntüyle karşılaşırdınız? 
 
Fırınlarınızın, bilgisayarınızın yanı sıra çelik ve beton binaların, 
seri üretimin, hijyen sağlayıcıların, buhar makinesinin, modern 
tarımın, uçak ve otomobilin, matbaanın, cep telefonunun, 
fotokopi makinesinin ortadan kaybolduğunu fark etseydiniz… 
Modern dünyamızın da yok olduğunu görürdünüz. 
 
Zaman zaman şikâyet etsek de, yakınsak da onsuz 
yapamadığımız teknoloji, her geçen gün hayatımızın her 
alanına daha fazla giriyor.  
 
Burada çok önemli bir gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Bu, teknolojiyi üreten toplumlar ile başkasının ürettiği 
teknolojiyi kullanan tüketici toplumlar gerçeğidir. 
 
Teknolojiyi üreten toplumların, aynı zamanda bilimsel bilgi 
gücüne sahip olan toplumlar olduğunu söylemeye bilmem 
gerek var mı? 
 
Bitmedi… Başka bir gerçekle daha yüzleşmemizde fayda var: Bu 
da maddi servetten çok daha önemli ve etkili olmaya başlayan 
entelektüel sermayenin, bilimsel bilgiye ve teknoloji üretme 
gücüne sahip toplumlarda yoğunlaşmış olmasıdır. 
 
Bilim, teknoloji ve entelektüel sermayeden oluşan üçgeni 
kurmuş olan ülkeler, kaçınılmaz bir şekilde birçok alanda hâkim 
ve belirleyici güç olmaktadır.  
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Bunu, insanların birbirleriyle konuşmak, anlaşmak için 
kullandığı dilde bile görüyoruz: Teknoloji tüketicisi toplumların 
dillerindeki bilimsel ve teknolojik kavramların büyük bir 
çoğunluğu yabancı kökenlidir. Gerçek böyle olunca, kültürel ve 
düşünsel bağımlılık da kaçınılmaz hale gelir. Şahsi kanaatim: Bu 
boyuttaki bir bağımlılığın, vahim bir bağımlılık olduğu 
yönündedir.   
 
Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Köklü bilimsel ve teknolojik devrimlerin gerçekleşmekte 
olduğu yaşadığımız bu çağ; Bilgi Çağı, toplum ise Bilgi Toplumu 
adını taşımaktadır.  
 
Bilgi Toplumu’nun özellikleri, geçmişteki toplumlardan çok 
farklı ve son derece de ilginç. Nedir bu özellikler diye bakacak 
olursak… 
 
“Bilgi Toplumu’nun en belirgin özelliği, bilgisayara dayalı, 
enformasyon şebekeleri ile veri bankalarından ibaret alt 
yapının varlığıdır. Öte yandan gönüllü bir sivil toplumun 
mevcudiyeti, sanayi toplumunun aksine çok merkezli bir yapıya 
sahip olma, katılımcı demokrasinin yaygınlığı, yüksek seviyede 
bilgi üreten bir toplumun oluşması” diğer özellikler olarak 
dikkat çekiyor. 
 
Bu çağda temel değer, “maddi ihtiyaçların giderilmesi” değil,  
“amaçlara ulaşma yoluyla tatmin olma”dır. 
 
Bilgi çağında üretim ve ekonomi anlayışı; Sürdürülebilir 
büyüme, kalkınma ve gelişme kavramlarına dayanmaktadır. 
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Acı tecrübelerden sonra; doğal kaynakların sınırlılığının ve 
tükeneceğinin bilincine varılmasının sonucu, insanlığın bu 
anlayışı benimseme noktasına geldiğini ifade etmek istiyorum.  
 
Geçmiş dönemin neden-sonuç ilişkisine dayalı bilim anlayışı, bu 
çağda sorulara ve sorunlara cevap verememektedir. İşte bu 
nedenle, bir belirsizlik ve karmaşa çağında olduğumuza dikkat 
çekiliyor. 
 
Özetle, yerelden ulusala, ulusaldan küresele insanlık olarak 
büyük bir değişimin içindeyiz. 
 
Özelliklerini kısaca ifade etmeye çalıştığım bu değişim çağında 
sanayiciler olarak; genelde çağın ruhunu, özelde ise üretim ile 
ekonominin bugün ve gelecekteki boyutları ve özelliklerini 
anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak bizim için bir zorunluluk. 
Geleceğin dünyasında varoluşumuzun, bu çağın ruhuna uygun 
hareket etmemize bağlı olduğunu burada özellikle ifade etmek 
istiyorum. 
 
İşte tam bu noktada, bilim ve teknoloji üretmek kadar, 
belirsizlik ve karmaşa çağında bilimsel bilgi eşliğinde yapılan 
öngörüler, herkes için olduğu kadar bizler için de büyük bir 
önem taşımaktadır. 
 
Ülkemizdeki üniversiteler, akademik enstitüler ve araştırma 
merkezlerine bilim ve teknoloji üretmenin yanı sıra bu 
bağlamda da büyük görevler düşüyor. 
 
Bunu vurgularken bu alandaki bir gurur kaynağımıza dikkat 
çekmek istiyorum: Bilim ve teknoloji alanında ulusal ve 
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uluslararası boyutta bilimselliğini ve yetkinliğini kabul ettirmiş, 
ülkemizin bilime ve teknolojiye açılan en önemli 
pencerelerinden birisi olan TÜBİTAK, Türkiye’nin kendisini 
yeniçağa uyarlama çabasında öncü bir rol oynuyor.                 
 
Küresel düzeyde rekabet gücünü artırmış, ‘2023 Vizyonu’ndaki 
Türkiye için; Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, 
verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve 
sürdürülebilir bir üretim yapısına geçilmesi hedeflenmiştir. 
 
Bu hedeflere, hiç kuşkusuz ve her şeyden önce yeniden 
üretime odaklanarak ulaşabiliriz. O halde; ülkemizin gelecek 
vizyonunda, sanayimize ve sanayicilerimize büyük görevler 
düşmektedir.  
 
Bu bilinç ve düşünce eşliğinde, yakından takip ettiğimiz bir 
kurum olan TÜBİTAK’ın; bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da bizlere vereceğine inandığımız bilimsel destek ve 
katkısına güvenimiz tamdır. 
 
Ülkemizin güzide kurumu, bilim ve teknolojimizin gözbebeği 
TÜBİTAK’ın çok değerli Başkanı Sayın Profesör Doktor Yücel 
Altunbaşak Hocam,  bugün burada bizimle birlikte olmanızı çok 
önemli ve anlamlı buluyoruz. 
 
Sayın Hocam, ulusal ve uluslararası boyutta saygınlık ve takdir 
kazanmış olan bilimsel çalışmalarınız ve engin akademik 
vizyonunuz eşliğinde, “Bilim ve Teknoloji Politikaları Işığında 
Sanayimiz İçin Gelecek Öngörüsü” konulu bu toplantımızda, 
düşüncelerinizi büyük bir ilgi ve heyecanla dinleyeceğimizi 
sizinle paylaşmak istiyorum.   
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
“Bilim ve Teknoloji Politikaları Işığında Sanayimiz İçin Gelecek 
Öngörüsü” konusunda, düşüncelerimin ayrıntılarını biraz sonra 
sizlerle paylaşacağım. Şimdi, ülkemizin ve dünyanın 
gündeminde olan bazı konulara değinmek istiyorum.  
 
En önemli iç gündem konumuz, ülkemizin bir süredir 
yaşamakta olduğu çözüm sürecidir. Bu sürecin bölgedeki 
yansımasını ve yatırım imkânlarını, geçtiğimiz haftasonu 
yerinde gözlemledik. 
 
Geçen ay sizlerle paylaştığım gibi Odamızın bu yeni dönemdeki 
ilk Meclis ziyaretini, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok 
değerli yönetici ve meclis üyelerinin konuğu olarak bu 
şehrimize yaptık.  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak, ülkemizin bir bütün halinde 
sanayileşerek kalkınmasını arzu ediyoruz. Bu anlayıştan 
hareketle, Diyarbakır’da iki oda olarak; ortak bir Meclis 
toplantısı gerçekleştirip bir işbirliği protokolü imzaladıktan 
sonra, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok değerli yönetici 
ve meclis üyeleriyle de birlikte olduk. 
 
Ziyaretimiz esnasında çok değerli vakitlerini ayırarak bizlerle 
birlikte olan Sayın Bakanlarımız Mehdi Eker ve Muammer 
Güler’e, mülki amirlerimize ve belediye başkanlarımıza, 
sergiledikleri engin konukseverlik ve dostluk için kıymetli oda 
yöneticileri ile meclis üyelerine ve yöre insanımıza; İstanbul 
Sanayi Odası adına buradan bir kez daha teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum. 
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Bu ziyaretimize çok sayıda medya mensubu eşlik etti. Özverili 
habercilik çabaları nedeniyle medya mensubu arkadaşlarımıza 
da tekrar teşekkür ediyorum. 
 
Türkiye’nin diğer yörelerinde olduğu gibi bu yöremizde de 
ülkemizin aydınlık geleceğine yönelik büyük bir inanç ve güven 
bulunmaktadır. Akan kanın buralarda durmuş olması, huzurun 
hayata egemen olmaya başlaması, gönüllerin yakınlaşması 
geleceğimiz adına son derece sevindirici. 
 
Gördük ki, ülke ve toplum olarak birlik ve beraberliğimizi 
bugüne kadar nasıl koruduysak, bundan sonra da aynı duygu 
ve kardeşlik ruhuyla hep beraber korumak kararlılığına sahibiz. 
 
Bunu, ülkemiz üzerinde art niyetli hesabı olan iç ve dış güç 
merkezlerine karşı en önemli sigorta olarak gördüğümüzü 
burada özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
Ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi bu yöremizde de farklı 
etnik ve inançlara sahip insanların oluşturduğu çok renkli bir 
doku var. Bu paha biçilemez, çok önemli bir zenginliktir. 
 
Bu toplumsal zenginliğin sahibi bölge insanı, yıllardır aradığı 
barış ve huzura, ne mutlu kavuşmuş durumda. Buna paralel 
olarak; yöre insanı, barış ve huzurun hayatına kattığı 
mutluluğun farkında ve bunun kıymetini çok iyi biliyor.  
 
Özetle şunu ifade etmeye çalışıyorum: Çözüm süreci, buradaki 
insanlar tarafından sahiplenilmiş bulunuyor. Sahibi toplum 
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olan bir sürecin önünde artık hiç kimse duramaz, hiç kimse 
kesintiye uğratamaz!  
 
Bu süreç, sadece siyasetçilere bırakılacak bir konu da değil. 
Herkes sorumluluk almalı. Medyanın da sorumlulukları var, 
işadamlarının da sorumlulukları var. 
 
Bakınız, ülkemiz demokratikleştikçe önyargılar kırılıyor, iyimser 
bir ortam doğuyor, toplumsal kaynaşma artıyor. Buna paralel 
olarak; Aş ve iş için daha fazla kaynak, daha fazla çaba ortaya 
çıkıyor. Gelecek hafta açıklanması beklenen demokratikleşme 
paketinin, bölgedeki gözlemlerimize dayanarak, yeni bir ivme 
yaratacağına inanıyorum.  
 
Yeni Teşvik Sistemi’nin de katkısıyla buralarda bir yatırım 
coşkusu yaşanıyor ve yaşanacak. Örneğin Mardin’de ikinci 
Organize Sanayi Bölgesi’ne ihtiyaç duyulmakta.  
 
Henüz işin başında da olsa, bölgede  bir ekonomik canlanmanın 
varlığını göstermesi insanlarda bir umudun doğmasına neden 
oluyor. Bu umut; Çeşitli nedenlerden kaynaklanan yılların 
ekonomik ihmalinin kırılacağına dair bir umuttur.   
 
Burada ciddi bir müteşebbislik heyecanı var. Artık bizim bir 
model çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Yerel 
yatırımcıyı, müteşebbisi geliştirilecek modellerle 
desteklemeliyiz. 
 
Çözüm sürecinin, arzuların, umutların ve güvenin kalıcı olması, 
gelişmesi ve kökleşmesi için bölgenin ekonomik kalkınmasına 
yönelik olarak hepimize büyük görevler düşüyor.  
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Üretim aşkı taşıyan İstanbullu sanayiciler olarak; Bölgeye 
yatırımlar yapmayı, buradaki insanların ekonomik kalkınma 
arzu ve çabalarına destek olmayı hedeflemeliyiz. Bunu bölge 
insanı da bizden büyük bir umut eşliğinde bekliyor.  
 
Ancak; eğitimli ve nitelikli, mesleki beceriye sahip bir 
işgücünün yok denilecek kadar az olması karşımıza önemli bir 
sorun olarak çıkıyor. Bu önemli sorunu, gerçekleştirdiğimiz 
ziyarette muhataplarımıza açık bir yüreklilikle ifade ederek, bu 
konuda öncelikli görev ve çabayı bölgenin göstermesi 
gerektiğine dikkat çektik. 
 
Biraz sonra ifade edeceğim gibi ekonomik kaynakların dünya 
genelinde kısılacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Yatırım ve 
projeler için maddi kaynak bulmak giderek zorlu bir hale 
gelecek. Bu gerçek de dikkate alınarak, bölgede eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi, mesleki becerinin geliştirilmesine 
yönelik adımlar ivedilikle atılmalıdır.   
 
Burslar ve burs modeli gözden geçirilmeli. Bölge illerinden her 
yıl 5 öğrenciyi dünyanın saygın üniversitelerine göndersek, 
sonra gelip bölgelerinde en az 10 yıl çalışsalar burada çok şey 
değişir. 
 
Sonuç olarak, İstanbul Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası arasındaki işbirliği protokolünü atılmış önemli bir 
adım olarak değerlendiriyoruz. Faaliyet alanlarımız dâhilinde 
başta ekonomik, ticari ve sınai bilgiler olmak üzere her iki 
odanın verdiği ürün ve hizmetlere yönelik karşılıklı bilgi ve 
deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Sabır ve güven, bugün ve gelecekte hepimizin öncelikli 
ihtiyacıdır. Bunu koruyarak, ülkemizin topyekûn kalkınmasına 
hep beraber, elbirliğiyle katkı yapacağımıza yürekten 
inandığımı sizlerle burada özellikle paylaşmak istiyorum.   
 
Değerli Meclis Üyeleri,  
 
Biraz önce de ifade ettiğim gibi dünya finans siteminde parasal 
kaynakların kısılmasına yönelik hazırlıklar yapılıyor. ABD 
Merkez Bankası FED’in, daha önce açıkladığı bu yöndeki 
kararını geçen hafta yaptığı açıklamayla ötelemiş olması, çok 
tuhaf bir şekilde özellikle gelişmekte olan ülke finans 
piyasalarında yeni bir ekonomik baharın yaşanmasına neden 
oluyor. 
 
Tuhaf buluyorum, çünkü ötelenmiş olan süreç kanaatimize 
göre çok fazla bir zaman geçmeden mutlaka devreye girecek. 
FED, aslında pozisyonunu düzeltmek isteyenlere şans tanıyarak 
bu konuda yumuşak bir geçişi hedeflemektedir. Bu çok doğru 
bir yaklaşım olmakla birlikte asıl sorun, bu devranın ilanihaye 
devam etmesini arzu eden kesimlerin varlığında 
düğümlenmektedir. 
 
Bir kere daha söylüyorum: Bu devran böyle geldi, böyle devam 
etmeyecek. Üretimin dışlandığı, finansın ekonomi üzerinde 
uzun bir süredir devam ettirdiği hâkimiyet yeryüzü ölçeğinde 
ve Türkiye’de mutlaka kırılacak. 
 
İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimiz ve sanayicilerimizle 
birlikte üretim aşkımızın varlığının korunması,  üretimin 
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yeniden gelişmesi, toplumsal refahın artması adına bu 
düşüncelerimizi sıklıkla ifade ediyoruz. Bu konudaki düşünce ve 
ifadelerimizde başka bir maksat aranmaması gerektiğini 
burada özellikle yinelemek istiyorum.  
 
Yeryüzü ölçeğinde ağırlıklı olarak üretimsizlikten, refahın 
gerilemesinden kaynaklı bir şiddet patlaması yaşanıyor. En son 
Pakistan ve Kenya’da, “insanım” diyen herkesi derinden üzen 
ve çok sayıda cana mal olan şiddet olayları yaşandı.  
 
Nerede, ne zaman yeni bir şiddete maruz kalınacağını kimse 
bilmiyor. Bu, insanlık adına çok tehlikeli bir durumdur.   
 
Özetle, şiddet; ırk, inanç, coğrafya ve sınır tanımaksızın küresel 
ölçekte toplumların barış ve huzurunu tehdit eden bir boyuta 
gelmiş. İstanbul Sanayi Odası olarak, şiddetin her türlüsünü, 
nereden ve kimden geldiğine bakmaksızın lanetliyor ve 
kınıyoruz.      
 
Sayın Başkan ve Kıymetli Meclis Üyelerimiz, 

 

“Bilim ve Teknoloji Politikaları Işığında Sanayimiz İçin Gelecek 
Öngörüsü” konusunda görüş ve düşüncelerimin ayrıntılarını 
şimdi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

İnsanlık bugün; Bilgi Çağı olarak adlandırılan yeniçağın 
özelliklerine uygun, üretime odaklı ekonomiye geçmenin 
sancılarını yaşamaktadır.  
 



12 

 

Burada en dikkate değer nokta, uzun vadeli düşünme, öngörü 
ve planlama yapmaktır.  
 
Dünyanın rekabet edebilirlik açısından en ileri ülkelerine bir 
göz atacak olursak Amerika, İsviçre ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile 
Japonya dikkat çekmektedir. Bu ülkeler; Bilim, eğitim, teknoloji 
ve inovasyona önem veren, belirtilen alanlara uzun vadeli bir 
bakışla yüksek yatırımlar yapan ülkelerdir. Bu yaklaşımlarıyla, 
aynı zamanda uzun vadeli düşünme, öngörü ve planlamaya ne 
kadar önem vermiş olduklarını da dünyaya ispat etmektedirler.   
 
Her ne kadar “Bugünün işini yarına bırakma” desek de, toplum 
olarak bu konuya önem verdiğimiz söylenemez. Bunun 
sıkıntılarını en fazla rekabet gücümüzün yetersiz olmasıyla 
yaşıyoruz. 
 
Dünya Ekonomik Forumu 2013-2014 Küresel Rekabet 
Raporu’na göre rekabet gücü sıralamasında Türkiye, 148 ülke 
arasında 44’ncü sırada yer almaktadır. 
 
Rekabet gücü açısından özel sektörümüzün tek başına 
verimliliğini arttırma çabalarının sorunlara çare olmadığını 
görüyoruz.  
 
Eğitim, teknoloji ve bilimsel altyapı alanlarında kamuya hâlâ 
büyük görevler düşmektedir. Günümüzün rekabetçi 
dünyasında özel sektör, imkânları elverdiği ölçüde bu alanlarda 
sorumluluk üstlenmiş olmakla birlikte ülkemizin sürdürülebilir 
bir rekabet gücüne kavuşmasında kamunun daha fazla çaba 
sarf etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
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Dünyanın gelişmiş ülkeleri, eski üretim tarzlarından hızla 
uzaklaşıyor. Bu duruma tarihsel süreçten baktığımızda, 
karşımıza çok çarpıcı bir tablonun çıktığına tanıklık etmekteyiz: 
 
Klasik sanayi devriminin mantığına uygun bir şekilde üretim 
yapan şirketlerin varlık değeri ve kâr oranları her geçen gün 
azalmaktadır. Buna karşın, Bilgi Çağı’nda inovasyon ve katma 
değeri yüksek ürünlere yönelmiş şirketlerin varlık değeri ve kâr 
oranlarında, adeta bir patlama yaşanmaktadır. Bu varlık değeri 
ve kar patlamasına ilaveten geçmişin üretim anlayışıyla ilgili 
ezberler darmadağın olmaktadır.     
 
Bu şirketlerin çabaları başlangıçta; bazılarınca bir macera, 
üstlenilmemesi gereken risk olarak görülmüş. Oysa bunların 
bugün ulaşmış olduğu başarı düzeyi, herkese çok önemli bir 
mesaj veriyor:  
 
Geleceğe yönelik verilecek kararlarda; Bir şeylere inanmak, 
bilimsel bilgi eşliğinde öngörülere önem vermek beraberinde 
ilerlemeyi getiriyor.     
 
 Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Dünyada ekonomik rekabet giderek artıyor. Küresel ekonomik 
pastadan daha fazla pay almak her geçen gün zorlaşmaktadır. 
Eğitim kalitesi düşük, bilgi birikimi ve Ar-Ge kapasitesi zayıf, 
inovasyon ve tasarım gücü yetersiz ülkeleri, hiç abartmıyorum, 
çok daha zor günler bekliyor. 
 
Türkiye, ihracatın kilogramını 1.59 dolara satarken Japonya 4 
dolara satıyor. Ülkemizde tasarım alanında eğitim gören 7 bin 
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öğrenciye karşılık Çin’de 1 milyon öğrenci bu alanda eğitim 
görmektedir. 
 
Yüksek katma değer yaratamıyoruz, ileri teknoloji 
üretemiyoruz. Fakat üretemediğimiz teknolojiyi kullanmakla 
övünüyoruz. Bu ise çok üzücü bir durumdur. 
 
Hükümetimizin son zamanlarda bu konulara verdiği önem ve 
destek bizleri memnun etmektedir. Öte yandan, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK da, 
üniversiteler, özel sektör ve kamu kesimi tarafından bu alanda 
yürütülen araştırma projelerine ve bilim insanlarına destek 
sağlayarak çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.  
 
TÜBİTAK’ın destekleri, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında, 
sanayimizin rekabet gücünün gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır.  
 
Ar-Ge ve inovasyon gücünün gelişmesi için finansman çok 
önemli. Buluşların, fikirlerin ticari bir değere dönüşmesi 
finansmanla mümkündür.  
 
Sanayicimizin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında 
desteğe ihtiyacı vardır. Bu noktada TÜBİTAK’ın sağladığı 
destekler çok önemlidir.  TÜBİTAK, destekleri ile sanayicimize 
rehberlik etmekte, ülkemizin kalkınması için önemli adımlar 
atmaktadır. 
 
Öte yandan, TÜBİTAK; Yaratıcılığımızı destekliyor, 
firmalarımızın yeni ürün geliştirmedeki motivasyonlarını 
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artırıyor; yüksek teknolojili, yenilikçi, farkındalık yaratan 
ürünlerden oluşan ihracatları ile yeni pazarlara girme şansını 
sağlıyor, küresel rekabet ortamında dişli bir rakip olmamız için 
büyük destek veriyor.  
 
Diğer taraftan her şeyi, TÜBİTAK’tan beklemek haksız ve 
gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. Bu konuda gerek kendi 
aralarında gerekse dünyayla rekabet edebilir 
üniversitelerimize çok iş düşüyor. Nitekim bilim insanlarımız ve 
üniversitelerimizin yeni buluşları, yeni ürünleri ve yeni fikirleri 
sanayimizin geleceğini oluşturacaktır. Bu anlamda sanayi - 
üniversite işbirliği çok önemlidir. 
 
Odamız, sanayi sektörünün rekabet gücünü artırması için 
sanayi – üniversite işbirliğinin somut projeler ile hayata 
geçirilmesine önem vermektedir. Bu amaçla, birçok üniversite 
ile sanayide katma değer yaratmayı hedefleyen çeşitli 
işbirlikleri ile projeleri sürdürmeye ve artırmaya kararlıyız.  
 
Kısa süre önce oluşturduğumuz İstanbul Sanayi Odası 
Üniversite Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge İhtisas Kurulu ile yeni 
atılımlar yapmayı hedefliyoruz. Bu kurul; İSO üyelerinin 
yenilikçi unsurlar vasıtasıyla sürdürülebilir rekabet gücü 
kazanmasına yönelik çalışmalar yürütmek ve yeni hizmet 
alanları geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
İnsanlık tarihinde yeni bir sayfa açan Bilgi Çağı’ndayız. 
Değişimleri önceden görmeli, uyum sağlamalı, yeniliklere karşı 
çıkmamalıyız. Hızlı bir değişim söz konusu. Bu hıza yetişmek 



16 

 

için tempomuzu yükseltmeli, alışkanlıklarımızı değiştirmeli, iş 
yapma biçimlerimizi gözden geçirmeliyiz. Bunları yaptığımız 
takdirde başarılarımız katlanarak artacaktır.  
 
Bundan sadece bizler değil, ülkemiz ve insanlarımız da fayda 
görecektir. “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” 
Sanayiciler olarak buna hep inandık, inanmaya da devam 
edeceğiz.   
 

Bu duygu ve düşünceler eşliğinde sözlerimi burada 
noktalarken; Sayın Profesör Doktor Yücel Altunbaşak’a tekrar 
hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz 
adına bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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