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Ayhan Zeytinoğlu, 20 Kasım 2019 

 

Sayın TÜBİTAK Başkanı Hasan MANDAL, 

 

Kasım ayı Meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız. Hoş geldiniz! 

 

İlimiz ile ilgili verileri daha önce size ilettiğimiz için, vaktinizi almadan kısaca görüşlerimi paylaşmak isterim. 

 

Ar-Ge yapabilmenin yolunun; kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği ile gelişebileceğini biliyoruz. 

 

Bu kapsamda, TÜBİTAK olarak, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayicilerimizin projelerini fonlayarak 

verdiğiniz destekler, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar vermektedir. Teşekkür ederiz!  

 

Öncelikle Kocaeli ili olarak çok şanslı bir konumda olduğumuzu belirtmek isterim: 

*Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM, BİLGEM 

*ilk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi,  

*5 Teknopark,  

*Ulusal Test Merkezi - TSE,  

*2 Teknoloji Transfer Ofisi ve  

*2 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz. 

 

Bu fiziksel yakınlık neticesinde; bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı 127, Tasarım Merkezi sayısı ise 17’dir.  

Türkiye → 1195 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. 

 

Türkiye sanayinin merkezi olan ilimizdeki sanayinin teknoloji seviyesini yükseltmek ve daha katma değerli ürünlerin 

bölgemizde üretilmesini sağlamak için Oda olarak katkı vermeye çalışıyoruz: 

*Sanayicilerle → üniversite ve araştırma merkezlerine ziyaretler yapıyoruz 

*Ar-Ge Merkezi sayısını arttırmak için → firma ziyaretleri yapıyoruz 

*Ar-Ge Merkezleri arasındaki koordinasyonu sağlamak için → etkinlikler gerçekleştiriyoruz 

*Ar-Ge destekleri konusunda farkındalığı arttırmak için → toplantılar düzenliyoruz 

*Odamızın iştiraki olan ABİGEM danışmanlık şirketi olarak desteklerin alınması noktasında firmalarımıza yardımcı 

oluyoruz. 

 

Sayın Mandal, 

 

Gerek Kocaeli Üniversitemizin, gerekse firmalarımızın taleplerini yazılı olarak bir dosya ile size takdim edeceğim. 

Ancak kısaca birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 

 

1) Üniversitelerimizde kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinde sanayi odalarının, ticaret odalarının ortak ve söz sahibi 

olması, işbirliği ruhunu geliştirme açısından önemli.  
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Kısa adı KUSİ olan kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ile devletimiz de bu önemi vurgulamaktadır. Kocaeli 

olarak en başarılı KUSİ uygulamasını yürütüyoruz. 

 

Ancak son 1513 TÜBİTAK teşviklerinde TTO A.Ş.’nin sadece üniversitenin sermayeder olduğu bir şirket olma ve 

yönetim kurulu üyelerinin de sadece akademisyen olma şartı aranmaktadır. Tabi teşviklerin bu yönde olması odaları 

sürecin dışında bırakmaktadır. 

 

2) Bir başka aktarmak istediğim önemli bir konu da; Büyük ölçekli işletmelerimizin başvurabilecekleri programlar 

1511 ve 1001 programlarıdır. Biliyorsunuz 1511 çağrı usulü ilerliyor ve şu an açık çağrı yok. 1001’e ise doktoralı 

personeli olan firmalarımız başvurabiliyor. Dolayısıyla BOİ’ler fonlardan yeteri kadar faydalanamıyorlar. Bakanlık ise 

Ar-Ge Merkezi olan işletmelerimize TÜBİTAK projesi yapma ödevi vermektedir.  

 

Son olarak Sayın Mandal, 

 

3) Dünyadaki en büyük sivil fon olan UFUK 2020 programının tamamlanmasına bildiğiniz gibi 1 yıl kaldı.  

 

451 milyon avro ile katıldığımız UFUK 2020'den, bugüne kadar hedeflediğimiz miktarın çok gerisinde hibe alabildik:  

* 2014-2018 arasında → 452 projemiz kabul edilmiş.  

*Türk ortaklara → yaklaşık 138 milyon avro para aktarılmış. 

 

İspanya ve İtalya Türkiye’nin 10 katı başvuru yapmış ve 20 katı bir bütçe almış; Polonya Türkiye’nin 2 katı başvuru 

yapmış ve 2 katı bir bütçe almış. Yunanistan Türkiye’nin 3 katı başvuru yapmış ama 6 katı bütçe almış. Kıbrıs bile Ufuk 

2020’den Türkiye’ye göre daha fazla fon alıyor (140,2 milyon avro). 

 

Biliyorsunuz ülkemiz, 2001 sonu itibarıyla hibe nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında yararlanmaya başlamıştır. 

Rakamlara baktığımızda ne yazık ki Türkiye çok üst sıralarda yer almasa da, geçen bu süre içinde ulusal ve uluslararası 

ortak çalışabilme kültürümüzü geliştirdiğimizi düşünüyorum.  

 

Bunun da ötesinde Çerçeve Programları Türkiye-AB iş birliğinin gelişmesinde önemli bir çıpa görevi görüyor.  

TÜBİTAK; AB projeleri konusunda farkındalık yaratmak ve başvuru sayılarını artırmak için çeşitli olanaklar sağlıyor. 

Ele ele verip daha fazla Ar-Ge, daha yenilikçi çalışmalar ve proje disiplini konularında yol almamız gerekiyor. 

 

Malumunuz, AB bir sonraki Programının hazırlıklarına başladı. AB gelecek çerçeve programı için 100 milyar Euro 

bütçe planlıyor. Umarız ülkemiz Programa dahil edilir ve UFUK 2020’de olduğu gibi katkı koyar. 

  

Şimdiden yeni programda belirlenen misyonlara uygun projelerle ilgili, Kurumunuz tarafından kamuoyunun önceden 

uyarılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.  

 

Sözlerime son verirken, tekrar katılımınız için teşekkür eder, şahsım ve Yönetim Kurulumuz 

adına sizleri saygıyla selamlarım. 


