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Hızlı bir küresel entegrasyonun yaşandığı ve ülke ekonomilerinin Endüstri 4.0 sürecinden 
geçtiği günümüz dünyasında rekabetin yanısıra yenilikçi girişimciliğin rolü kalkınma politikaları 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, İstanbul Üniversitesi’nce Rektör Prof. Dr. 
Mahmut AK’ın onursal başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT’ın genel 
koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. Sefer ŞENER’in başkanlığında 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için 
Reformlar” ana temalı 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, akademiden, 
kamu kesiminden ve iş dünyasından çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcıyla dünya çapında 
büyük ilgi görmüştür.

   
      

     

Ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören Konferans’ın giriş 
bölümünden genel bir görünüm  

      
Teknoloji ve İnovasyonun ekonomik kalkınma politikalarındaki önemi dikkate alınarak, 

“Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik” ana temasına uygun disiplinlerarası bir anlayışla 
gerçekleştirilen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nda, “Sosyal ve 
Davranışsal Bilimler,” “Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri” ile “Endüstriyel Tasarım 
ve Sanat” olmak üzere üç farklı alandaki çalışmalara yer verilmiştir.

KONFERANS’A GENEL BAKIŞ
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Konferans, “Sosyal ve Davranışsal Bilimler” alanında ‘entelektüel ekonomilerde kurumsal 
reformlar,’ ‘bankacılık ve finansal hizmetlerde yenilikçilik ve teknoloji uygulamaları’ ‘KOBİ’lerde insan 
kaynakları merkezli yenilikçiliği ve girişimciliği geliştirme’ ‘global politik dalgalanmalara karşı kırılgan 
olmayan ekonomi oluşturmada yenilikçi ekonomi politikalarının rolü’ vb. alt başlıklarda toplam 42; 
“Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri” alanında ‘doğa bilimlerinde teknolojik yenilikçilik 
ve girişimcilik’ ‘yenilikçilik süreçlerinde girişimciliğin rolü’ ve ‘mühendislik eğitiminde yeni yaklaşımlar’ 
vb. alt başlıklarda toplam 42; “Endüstriyel Tasarım ve Sanat” alanlarında ise ‘tasarım yöntemleri’ 
‘tasarım süreçlerinde yenilik’ ve ‘sanat girişimciliği’ olmak üzere toplam 21 alt başlıkta toplam 315 
bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmıştır.

Çok sayıda akademisyen ve araştırmacının gerek teorik gerekse uygulamalı çalışmalarını ilgili 
alanların uzmanları ile görüş alışverişinde bulunarak sundukları ve tartıştıkları özgün ve yaratıcı bir 
platform oluşturan Konferans, akademisyenlerin, araştırmacıların ve katılımcıların, kamu kesiminden 
ve özel sektörden yöneticilerle bir araya gelmelerine olanak sağlayarak üniversite-sanayi işbirliğinin 
gelişmesine yönelik önemli katkılarda bulunmuştur.

  

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü    Prof. Dr. Mahmut AK, Konferans Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sefer ŞENER             

Prof. Dr. Sefer ŞENER’in başkanlığında gerçekleşen Konferans, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ, İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT ve 
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Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Yönetimi Yüksek Düzeyli Grup Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Stefan SCHEPERS tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, TRT Ekonomi Haber 
Programcısı Elif SAYGILIER moderatörlüğünde Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA 
ve OECD Teknoloji ve İnovasyon Bilim Direktörü Andrew W. WYCKOFF’un katıldıkları panelle 
devam etmiştir.

Konferans’ın ilk günü öğleden sonra ana salonda Prof. Dr. Stefan SCHEPERS 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZÇELİK, Turkcell 
Genel Müdür yardımcısı Ayşem ERTOPUZ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. 
Hayri BARAÇLI, TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki ÇİFTÇİ ve SINBO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet DEMİR konuşmacı olarak yer almışlardır. Bu panelin ardından 3 oturumda, 7 ayrı salonda 
her birinde bir moderatör yönetiminde 6 adet olmak üzere toplam 126 bildiri sunulmuştur.

    Panelden Görünüm

Konferans’ın ikinci günü 3 panel ve 4 oturum yapılmıştır. Sabah saatlerinde 4 ayrı salonda 
gerçekleştirilen ilk oturumun ardından, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat 
MURAT’ın moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Stefan SCHEPERS, Orka Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman ORAKÇIOĞLU ve Embry-Riddle Aeronautical Üniveristesi’nden 
Prof. Dr. Kouroush JENAP konuşmacı olarak yer almışlardır. Verilen aranın ardından günün 
ikinci oturumu 3 ayrı salonda moderatörler eşliğinde sunulan bildirilerle devam etmiştir. Öğleden 
sonra ana salonda EPPA Direktörü Julius WALLER moderatörlüğünde, Albaraka Türk Genel 
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Müdür Yardımcısı Temel HAZIROĞLU, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haydar N. 
ÇOLAKOĞLU, Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan DEMİR ve Halkbank Kanal Yönetimi 
Daire Başkanı Öngen AKIN’ın konuşmacı olarak katıldıkları ikinci panel gerçekleştirilmiştir. Günün 
üçüncü oturumu 3 ayrı salonda sunulan bildirilerle tamamlanarak ardından Konferans Başkanı 
Prof. Dr. Sefer ŞENER moderatörlüğünde HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY, 
Sedat Öztürk Endüstriyel Tasarım Tic. Ltd. Şti. Kurucusu Sedat ÖZTÜRK, Türk Hava Yolları 
Uçuş Eğitmeni Sedat ŞEKERCİ ve IPI Kurucusu ve Başkanı Ergün KIRLIKOVALI’nın konuşmacı 
olarak katıldıkları günün son paneli yapılmıştır. Günün son oturumu ise yine 3 ayrı salonda sunulan 
bildirilerle sona ermiştir.

Konferans’ın üçüncü ve son gününde 1 panel ve 3 oturumla tamamlanmıştır. 3 ayrı salonda 
sunulan bildirilerle yapılan 1. Oturum’un ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA moderatörlüğünde SESİL PİR Danışmanlık Firması 
Kurucusu Sesil PİR, EPPA Direktörü Julius WALLER, İGDAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim 
Sistemleri Müdürü Mehmet Akif DEMİRTAŞ ve Türk Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil 
TOKEL’in katılımlarıyla Konferans’ın son paneli gerçekleştirilmiştir. Kapanış olarak 3 salonda son 2 
oturumda sunulan bildirilerle konferans sona ermiştir.

KONFERANS AÇILIŞ KONUŞMALARI

 
 
Konferansın ana teması olan “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar” ile 
ilgili konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ  teknoloji, inovasyon 
ve yenilikçi girişimcilik alanlarındaki araştırmaların ülke ekonomisi açısından önemine değindi. 
Konuşmasında Türkiye Ekonomisi’nin kalkınma hamlelerini geçmişten günümüze tarihsel bir süreç 
içerisinde değerlendiren Prof. Kurtulmuş, “Türkiye artık eski Türkiye değildir.  Türkiye içine kapanık 
bir şekilde sadece kendisine gösterilecek bir alanda hareket edecek bir ülke değildir. Türkiye’nin 
sanayi devrimini ıskaladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye bilgisi eksik olduğu için, affedersiniz insanları 
ahmak olduğu için sanayi devrimini ıskalamadı. Türkiye’nin bağımsızlığının en önemli ögelerinden 
birisi, güçlü bir sanayiye sahip Türkiye olduğu ve bunun bilen bir takımın iç ve dış odaklar vasıtasıyla 
Türkiye’nin sanayileşmesi önlendiği için geri kaldı” ifadelerine yer verdi.
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Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ, “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik 
İçin Reformlar” ana temalı 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın açılış 

konuşmasını yaparken, 12 Mayıs 2017

Konuşmasına 1961 yılında üretilen, Türkiye’nin ilk yerli otomobili devrim arabalarıyla devam eden 
Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, “Ayrıca bu salonda bulananların bütün detayıyla bildiği 
devrim arabaları rezaleti Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden 
birisidir. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle fabrikada üretilmiş, yollarda test edilmiş, son olarak 
TBMM önünde bir kere daha test edilerek dünyaya tanıtılacak olan devrim arabaları, Türkiye›nin 
içerisindeki karanlık bir odak tarafından engellenerek, o tören maalesef yapılamamıştır. Türkiye 
otomotiv sektörünü en az elli yıl geriden takip eder bir noktaya gelmiştir,” dedi.

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, çok büyük ekonomik güçlere, ucuz hammadde kaynaklarına 
sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada 
yeni bir döneme giriyoruz. Bilginin, bilgiyi üretken hale getirmenin, bilgiden yeni teknolojiler, yeni 
yöntemler ve yeni adımlar atabilecek buluşları ortaya koyabilmenin çok daha anlamlı, çok daha 
verimli olduğu bir dönemdeyiz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, bu güzel ülke, birçok alanda dünyada 
rekabeti ciddi şekilde sürdürdüğü gibi bu alanda da sürdürecek. 1. Sanayi Devrimi’ni içerideki yapısal 
sorunlar ve dışarıdan gelen bir takım baskılarla kaybettik. 2. Sanayi Devrimi’nde de Türkiye’nin nice 
engellerle karşı karşıya kaldığını herkes biliyor.”
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Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ, “Devrim arabaları rezaleti Türkiye’nin sanayileşme-
sinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir,” dedi.

            

TUSAŞ’ın 1978’de İtalyan firmasıyla yapacağı anlaşmanın gerçekleştirilemediğini anlatan 
Başbakan Yardımcısı  KURTULMUŞ, “Eğer 1978’de Türkiye o anlaşmayı yapmış olsaydı, bugün 
çoktan Türkiye’nin bir uçak sanayisi olacak, yüzde 100 yerli harp sanayisi ve harp uçakları olacaktı. 
Ancak Allah’a çok şükür üstümüzdeki bu baskıları kaldırdıkça, şimdi Türkiye kendi harp sanayisini 
kurabilecek bir noktaya gelmiştir,” dedi.

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, Konferans’ın açılış konuşmasına şöyle devam etti: “Bir taraftan 
bilgi teknolojilerinde ileri gideceğiz, bir taraftan inovasyonlarımızı gerçekleştireceğiz, bir taraftan 
üniversitelerimizi çok daha aktif hale getireceğiz, teknoparklarımız çok daha iyi bir şekilde çalışacak. 
Allah’a çok şükür dünyada ne kadar akıllı adam, akıllı kadın varsa, bizde de en az o kadar akıllı 
adam, akıllı kadın var. Bu ülkenin üstündeki bu karanlık odakların operasyonlarını kenara atıyoruz. 
Artık milletçe hep beraber daha güçlü bir şekilde yola devam etmenin zamanıdır. Siyaset üzerine 
düşeni yapacak. Siyaset, Türkiye’de yenilik, teknoloji, üniversitede bilgi üretme alanındaki kolaylıkları 
gerçekleştirmek için gayret sarf edecek. Türkiye’nin işadamları, sanayicileri, tüccarları, nerede 
yenilik varsa bunları ortaya koyacak, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede katma değeri yüksek, yüksek 
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teknoloji ürünleriyle dünyada rekabet edebilecek. Üniversitelerimiz de bir kenarda tabeladan ibaret 
kurumlar olarak kalmayacak. Türkiye’de hayatın içerisinde olmayan üniversitelerimiz kalmayacak. 
Sadece araştırma merkezleri, teknoparklar değil, sanayi siteleri, çarşısı, pazarı, kahvesi, sokakları, 
her yeri üniversite ile yan yana, iç içe yürüyecek. Eğer bunu sağlarsak, son 1,5-2 asırdır teknolojideki 
geri kalmışlığımızı çok kısa bir süre içerisinde inşallah tamamlar, öne geçeriz. Bu üç alanda işbirliğini 
eksiksiz şekilde ortaya koyarsak, geçtiğimiz on yıllar içerisinde bu memleketin başına bela olan ihanet 
sarmalını bir kenara bırakır, Allah’ın izniyle yolumuza devam ederiz. Şimdiye kadar hep genel geçer 
kurallarla ve dünyada bize müsaade edilen kadarıyla bu alanlarda söz söyledik, adım atmaya gayret 
ettik. Açıkçası biraz da öz güven eksikliği içerisinde hareket ettik. Artık bu öz güven eksikliğimizi de 
hızla tamamlıyoruz.”

       
Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, inovasyon ve girişimcilik çalışmalarını 

ülke açısından önemini anlattı

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, 1970’lerden sonra dünya ekonomisinin yeni bir döneme 
girdiğini, küreselleşme süreçlerinin alabildiğince ilerlemesi, yüksek teknolojilerin güçlü şekilde 
gelişmeye başlaması, özellikle yüksek teknoloji alanında haberleşme ve bilgi teknolojilerinin yeni 
dünya ekonomilerine damga vurması sonucu yeni bir ekonomik yapı geliştiğini belirtti.

Baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve küresel rekabet düzeninin, o zamana kadar dünyadaki 
ekonomik sistemin gelişmiş ve gelişmemiş bütün ülkeleri tarafından yeni bir düzenin takip edilmesini 
zorunlu kıldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, “1970’li yıllardan itibaren 
biliyorduk ki yeni bir ekonomik düzenle karşı karşıyayız. Bu düzen, önümüzdeki on yıllara, hatta yüz 
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yıllara damgasını kuracak ve dünyada yeni bir ekonomik düzeni ortaya çıkaracak. Bu düzen halen 
kurulabilmiş değildir. Onun için inovasyonun, rekabetçiliğin, teknolojideki yeniliğin hem hızının arttığı 
hem uluslararası rekabete vurduğu damganın çok daha güçlü hale geldiği dönemdeyiz. Gelişmelerin 
nasıl seyredeceği konusunda herhangi bir garantimiz yok ama şunu biliyoruz ki dünya ekonomisi çok 
daha devingen, rekabetçi ve ekonomide kalkan sınırlar esas itibarıyla teknoloji, inovasyon ve yenilik 
alanında dünya ekonomisini zorlamaktadır,” diye konuştu.

Yeni ekonomik düzenin ekonominin ve üretimin yanı sıra dünya siyasetini, eğitimi, haberleşmeyi ve 
dünyadaki savaşları dahi değiştirdiğine işaret ederek, gelecek yılların bilginin rekabet edebilir olma 
bakımından en önemli avantaj haline geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, “Artık 
sadece çok sermayesi olanlar, çok fazla ve ucuz doğal kaynakları olanlar, dünya ekonomisindeki 
siyasal güçlerinden kaynaklanan sömürü güçleri fazla olanlar değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi 
üretebilen, bilgiden istifade edebilen ülkeler de bu mücadelenin içinde yer alacak,” ifadelerini kullandı.

    

“Finans kapitalizminin hegemonyasını kıracak yeni adımlar gündeme gelecek”

       

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, Türkiye’nin bilim, siyaset ve ekonomi dünyasının ıskalamaması 
gereken alanları, “inovasyon”, “teknolojik yenilik” ve “rekabetçilik” şeklinde sıralayarak, “Ne yazık 
ki 1. Sanayi Devrimi’nin dalgasının altında kaldık. 2. Sanayi Devrimi’nin sonralarına yetişir gibi 
olduk. 3. Sanayi Devrimi’nde fena değildik. Ama şimdi uluslararası alanda rekabet edebileceğimiz 
ve öne geçebileceğimiz bir alan olarak 4. Sanayi Devrimi ya da günümüzdeki küresel rekabet 
ortamı önümüzde duruyor. Daha çok bilgi üreteceğiz, daha çok yenilikler yapacağız ve dünyada 
ekonomik gücü elinde bulunduran ülkelere çok daha güçlü bir şekilde karşı ayakta duracağız. 
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Bunun kestirmeden en kolay ve en doğru yolu ekonomi ile üniversitenin, araştırma birimlerinin, 
siyasetin el ele, kol kola vermesidir. Bu çerçevede siyasetin gücü, girişimciliğin önündeki engelleri 
kaldırmaktan, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin gücü, yenilikçi fikirleri ekonomik değer haline 
dönüştürmekten, iş dünyasının gücü ise korkusuz ama rasyonel bir rekabetçilikle küresel rekabette 
yer almaktan geçiyor. Bunun için bu 3 alanın bir arada olması kaçınılmazdır,” değerlendirmesini 
yaptı.

Üniversite, sanayi ve iş dünyası ile bilim dünyası işbirliklerinin birçok ülkenin, ekonominin önünü 
açtığına değinen Başbakan Yardımcısı  KURTULMUŞ, “World Wide Web (www)”, Netscape,  Linux,  
Google,  Apple,  Facebook, mikro kredi projesi ve Airbnb’yi örnek verdi.

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, yeni finansman yöntemlerine değinirken, “Finans kapitalizmi 
vasıtasıyla dünyanın büyük ülkelerinin de kuşatma altına alındığı bir dünyada insanlar, yeni 
finansman yöntemleriyle küçük girişimcilere destek verebilecek çabaların ve çalışmaların içerisine 
giriyor. Sizi temin ederim ki bu anlamda önümüzdeki 10 yıllarda yeni finansman metotları dünyada 
finansman alanında, özellikle finans kapitalizminin hegemonyasını kıracak yeni adımlar olarak 
gündeme gelecektir,” dedi. Konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
AK, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a bir plaket sundu.

              

Başbakan Yardımcısı KURTULMUŞ, konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra 
stantları gezerek inovasyon ve girişimcilik çalışmaları hakkında ilgililerden ve firma 

yöneticilerinden bilgiler aldı.         
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İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN de “inovasyon” ve “yenilikçilik” kelimelerinin dünyada en fazla kullanılan 
iki kelime olduğunu dile getirerek, “Türkiye de bunu ıskalamak ve bundan istifade etmeden bu süreyi 
geçirmek gibi bir lükse sahip değil. Dolayısıyla Türkiye, bütün kurumlarıyla Endüstri 4.0 devrimine 
inşallah elinden geldiği gayretle hazırlanmaktadır,” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2 yıl önce strateji belirleyerek, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında, bilgi 
teknolojilerinin üretilmesinde ve onların kurumsallaşmasında desteğini yoğunlaştırdığını anlatan 
İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, “Şu âna kadar desteklediğimiz 710 projenin 248’i inovasyon ve Ar-Ge’yle 
ilgili projelerdi. Gerek teknoparkları gerek kuluçka merkezlerini gerekse bilimin ticarileştirilmesiyle 
ilgili merkezleri sonuna kadar desteklemeye çalışıyoruz ve bundan sonra da buna devam edeceğiz. 
Bu süre içerisinde yaklaşık 200 milyon liralık da katkıda bulunduk,” diye konuştu.

         
İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, Açılış Konuşmasını yaparken

                  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri BARAÇLI, konuşmasında inovasyonun 
günümüzün anahtar kelimesi olduğunu bunun üzerine teknoloji ve girişimcilik de birleştirildiğinde 
farkındalığı ortaya koyabilecek bir anlayışı sergileme gayreti içinde olduklarını ifade etti. İstanbul 
Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek ve katkılarının devam edeceğini söyleyen BARAÇLI, 
‘Medeniyet Şehri’ anlayışı içinde yeni fikirlerin ve yeni teknolojilerin İstanbul’da belediyecilikte nasıl 
uygulanabilir olduğunu hem akademik açıdan hem de farklı noktalardan bakarak vatandaşların 
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hayatını kolaylaştıracak noktaya getirme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Bu süreçte iş dünyası ile 
sürekli temaslarını arttırarak devam ettiklerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalığı 
ortaya koyabilmek amacıyla üniversitelerle, bilim merkezleri, teknoparklar ve kuluçka merkezleriyle 
de bir çok projeye imza attıklarını vurguladı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri BARAÇLI, 
Açılış Konuşmasını yaparken

Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Yönetimi Yüksek Düzeyli Grup Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Stefan SCHEPERS, konuşmasına Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Yönetimi Yüksek Düzeyli 
Grup’un selamları ile başladı. Prof. Dr. Stefan SCHEPERS, inovasyonun dünya çapında yaygın bir 
kavram olduğunu belirterek, İstanbul Üniversitesini ve Rektörü böyle bir konferansı düzenlemelerinden 
dolayı tebrik etti. Bu konferansın Türkiye’nin geleceği için büyük bir katkı olduğunu ifade eden Prof. 
SCHEPERS, konuşmasını açık, yaratıcı ve çözüm üreten fikirler üzerinde tartışarak paylaşımda 
bulunmaktan memnun olacağını söyleyerek tamamladı.
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Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Yönetimi Yüksek Düzeyli Grup Genel Sekreteri Prof. Dr. Stefan 
SCHEPERS, “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar” ana temalı 2. Dünya 
Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın açılış konuşmasını yaparken, 12 Mayıs 2017

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, konuşmasında “Günümüzde küresel 
ekonomilerde doğal kaynağa bağlı rekabet üstünlüğü yerini hızla bilim, teknoloji ve inovasyon 
temelli rekabete bırakmaktadır. Ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için bilim, 
teknoloji ve inovasyon temelli rekabetin parametrelerini anlamaları ve kendilerini bu rekabetle baş 
edecek şekilde dönüştürmeleri gerekmektedir. Diğer yandan bu sürecin sürdürülebilirliği ve başarısı 
için kamu sektörü ve üniversiteler ve özel sektörün yakın ve yoğun bir işbirliği ile bu rekabetle baş 
etme stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi olarak insanlığın 
ve ülkemizin sorunlarına çözüm getirmek ve refahını arttırmak için bilimsel gelişmelerin teknolojiye 
dönüştürülmesi ve teknolojilerin de topluma katkı sağlayacak inovatif mal ve hizmetlerle ekonomiye 
kazandırılmasının son derece önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple İstanbul Üniversitesi 
olarak evrensel bilimsel bilgi üretimine katkı sağlayıp üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkıda 
bulunarak bilimden ekonomiye ve topluma bilgi akışını kuvvetlendirmek ve işletmelerimizin sorunlarına 
çözüm üretmek ve toplumumuzun refahını arttırmak için üniversitemizle ve bilim insanlarımızla 
sürekli ve yoğun bir çalışma süreci içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. 
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Prof. Dr. Mahmut AK, dünya ekonomisindeki artan küresel rekabetin hem işletmeleri hem de 
ülkeleri derinden etkilediğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: “Günümüzde ülkelerin 
ve işletmelerin küresel rekabet ile baş edebilmeleri için ileri teknoloji ve inovasyonların başarılı 
girişimcilerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir insani ve ekonomik gelişmeler için hayati 
öneme sahip olup bu sebeple bu alanda bilginin üretilmesi ve paylaşılması büyük önem arz 
etmektedir. İşletmelerimiz bir yandan küresel rekabetin ve küresel toplumun değişe dinamiklerini 
etkinlikle çözümlemek diğer yandan ise rakiplerine fark atacak yüksek katma değere sahip mal ve 
hizmetleri piyasaya en etkin şekilde sunmak zorundadır. İşletmelerimiz küresel rekabet güçlerini 
arttırmak için sadece fiyat ve ürün bazında rekabet etmeleri yeterli olmayıp aynı zamanda teknoloji 
ve inovasyon temelli rekabetle baş etmek için kendilerini dönüştürmek zorundadırlar. Bunun için Ar-
Ge ve beşeri sermayeye kaynak ayırmak ve rakiplerine fark atacak mal ve hizmet ortaya koymak 
zorundadırlar. Firmaların izleyecekleri strateji ve politikaların merkezine bilim, teknoloji ve inovasyon 
temelli fark yaratma girişimciliği bilincini yerleştirmeleri bu bilinci kurumlarına içselleştirmeleri, 
kurumsal mimarilerini bu stratejilerle inşa etmeleriyle firmaların varlıklarını ve kazançlarını 
sürdürmelerini mümkün kılacaktır. Bilim, teknoloji ve inovasyon temelli fark yaratmayan bunun için 
gerekli yenilikçi girişimci kurum kimliğini kazanmayan kurumlar rekabette geri kalarak varlıklarını 
koruyamayacaklardır. Bu durumda firmalara düşen görev bilinçli, sistematik, güçlü, etkin bir 
çabayla yenilikçi düşüncenin ve girişimciliğin özünü, ruhunu kurumsal mimarilerine ve çalışanlarına 
içselleştirmek ve özümsetmektir. Organizasyon yapılarının kurum kültürünün rekabet anlayışının 
yenilikçi yaratıcı bir zemine taşınmaması halinde rekabette geri kalınıp piyasadan silineceği daima 
akılda tutulmalıdır. Dolayısıyla bilim, teknoloji, inovasyon açısından yaratıcı yenilikçi girişimci firmalar 
gelecekte ayakta kalabilecektir.”

           

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK,  “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi 
Girişimcilik İçin Reformlar” ana temalı 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 

Konferansı’nın açılış konuşmasını yaparken, 12 Mayıs 2017
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Rektör Prof. Dr. Mahmut AK, konuşmasını “Son yüz yılda ekonomideki en büyük paradigma 
değişimlerinden biri kuşkusuz uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü için 
en temel faktör olan teknolojik gelişmenin artık doğru politikalar uygulandığında ülkelerle işletmeler 
tarafından hızlandırılabileceğine olan inancın artmasıdır. Bu sebeple küresel rekabet gücümüzü 
arttırmak, sürdürülebilir iktisadi büyümeyi yakalamak istiyorsak bilim, teknoloji, inovasyon temelli 
bir ekonomik ve toplumsal yapıya dönüşmek zorundayız. Bilim, teknoloji, inovasyon temelli bir 
ekonomik ve toplumsal yapıya dönüşmek için de beşeri sermayenin niteliğine ve kapasitesine 
yatırım yapmak zorundayız. Bugün evrensel bilgi ile donatılmış evrensel bilgiye dayalı yüksek katma 
değer üreten ve bu değeri ekonomiye kazandıran bireyler, işletmeler ve üniversitelerden oluşan 
bir ülkenin küresel rekabette her zaman önde olacağını unutmamalıyız. Bu sebeple insanımızın, 
işletmelerimizin, üniversitelerimizin dahası değer üreten kamu ve özel kurumlarımızın ve hatta sivil 
toplum kurumlarımızın bilgi toplumunun günümüzde yükselen trend olan Endüstri 4.0’ın gereklerine 
göre donatılması ve bu donatımı da küresel rekabetle başarılı olacak değere dönüştürmesi bizim 
temel hedeflerimiz arasındadır. Aynı şekilde gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzdaki tüm 
yenilikçi girişimcilerin yenilikçi fikirlerini gerçekleştirebilecekleri birimlerin ve işbirliklerin tesis edilmesi 
sadece yenilikçi girişimcilere istihdam ve gelir imkanları gibi yararlar sağlamayacak aynı zamanda 
ülkemizin 2023 – 2071 gibi tüm hedeflerine ulaşmasının da temelini sağlayacaktır” şeklinde sürdürdü.

                  

              

         İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK
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Rektör Prof. Dr. Mahmut AK açılış konuşmasını “Ülkemizin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte 
karşılaşacağı tüm ekonomik sosyal, siyasi ve teknolojik tehditlerin aşılmasında yenilikçi girişimciler 
ve onların ortaya koyacağı yenilikler bizlere kalkan ve yol gösterici olacaktır” ifadeleriyle tamamladı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Prof. Dr. Sedat MURAT Açılış Konuşmasını yaparken

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT, konuşması sırasında 
“Günümüzde ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için ileri teknoloji ve 
inovasyonların, başarılı girişimcilerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişme 
için hayati öneme sahip olup bu sebeple, bu alanda bilginin üretilmesi paylaşılması büyük önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda bu yılki konferansımızın ana teması, ‘Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi 
Girişimcilik için Reformlar’ olarak belirlenmiştir,” ifadelerine yer verdi. Konferansın uluslararası 
önemine dikkat çeken Prof. Dr. MURAT, konferansın hedefleri arasında yükselen ekonomilerin 
karşılaştıkları sorunlara hızlı ve etkin çözümler üreten politika önerilerinin yanısıra işletmelerin Ar-GE 
ve İnovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik öneriler olduğunu belirtmiştir. Bugün dünyada hiç 
olmadığı kadar üretim yapılmasına rağmen hiç olmadığı kadar da açlık, sefalet ve gelir dağılımında 
adaletsizlik bulunduğunu aktaran Prof. Dr. MURAT, gelir dağılımında adaletsizliğin artması 
durumunda dünyanın ciddi bir sosyal krizle karşı karşıya kalabileceğini ve yeni dünyada işin sosyal 
bölümünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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Prof. Dr. Sedat MURAT, İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ, 
İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI, 
Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

            

          

KONFERANS PROGRAM AKIŞI

Konferans program akışı panellerden ve oturumlardan oluşmaktadır. Paneller ve oturumlar üç 
gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde birbirleriyle 
çakışmayacak uygun bir akış içerisinde tasarlanmıştır. Paneller bir moderatör eşliğinde alanlarında 
uzman üç veya beş konuşmacının katıldığı tartışma ve soru-cevap bölümlerinden oluşmaktadır. Her 
panelin kendine özgü bir tartışma konusu ve konudaki uzmanların görüşleri salondaki katılımcıların 
soruları ve uzmanların cevaplarıyla çok boyutu olarak ele alınmıştır. Oturumlarda ise genel bir başlık 
altında gruplanan bildiriler akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yine bir moderatör eşliğinde 
sunulmuş ve katılımcılarla sunucular arasında görüş alışverişi yapılmıştır.
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1. Günkü Panel ve Oturumlar: 14 Mayıs 2017 Cuma

Konferans’ta ilk gün ana salonda TRT Ekonomi Haber Programcısı Elif SAYGILIER 
moderatörlüğünde düzenlenen “Innovative and Intellectual Economy Oriented Corporate and 
Financial Approaches” başlıklı panelde yenilikçi ve entelektüel ekonomi yönelimli kurumsal ve 
finansal yaklaşımlar ele alındı. Panele, Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA ve OECD 
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Andrew W. WYCKOFF katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA, “The Central Bank’s Innovative Economic 
Approaches, Evaluation of the Financial World and Turkey” başlıklı konuşmasında uluslararası 
ticaretin gerilemesi, düşük talep ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler gibi nedenlerle yatırım 
iştahında ortaya çıkan zayıflamanın yeni teknolojilerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan motivasyonu 
azalttığını anlattı. Verimliliğin tüm ekonomiyi etkileyen kritik bir gösterge niteliğinde olduğunu dile 
getiren ÇETİNKAYA, inovasyonun, verimliliğin en önemli belirleyicilerinden olduğunu aktardı.

 
 
 

 
 
 

         Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

ÇETİNKAYA, son yıllarda inovasyonun büyüme üzerindeki etkilerine odaklanan akademik 
çalışmalardaki artışın ve G-20 bünyesinde kapsanan başlıkların konunun önemine işaret ettiğini 
bildirdi. Bir ekonomide üretilen patent sayısı arttıkça iktisadi büyümenin ve refahın arttığını güçlü bir 
şekilde gösteren çok sayıda akademik çalışmanın bulunduğunu anlatan Çetinkaya, inovasyon hızı 
yükseldikçe sosyal mobilitenin, fırsat eşitliğinin arttığını söyledi.
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Elif SAYGILIER’in moderatörlüğündeki kongrede “Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve Brexit 
gibi konular Türk bankacılık sistemini ve Merkez Bankası’nı nasıl etkiliyor,” sorusuna ÇETİNKAYA 
şu cevabı verdi: “Hem para politikası hem fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik politikalar tüm 
gelişmelere olabildiğince ekonominin dayanıklılığını artırmaya katkı sağlayacak politikalarla destek 
vermeye çalışır. Bu konferans gündeminde de konuşulan konular aslında toplamda verimlilik kanalıyla 
orta-uzun vadede gelebilecek tüm iç ve dış şoklara ve gelişmelere karşı dayanıklılığı artırabilecek 
temel unsurlardan bir tanesi. Bizim de vereceğimiz cevap bu çerçevede gerçekleşecek.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRT Haber Programcısı Elif SAYGILIER, Prof. Dr. Sedat MURAT, 

Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Sefer ŞENER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

360 TV Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu, TRT Haber Programcısı Elif SAYGILIER, 
Prof. Dr. Sedat MURAT, Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Sefer 

ŞENER, OECD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Andrew W. WYCKOFF
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OECD Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Andrew W. WYCKOFF, “General Overview of 
OECD Countries in the Field of Science, Technology and Innovation” konulu konuşmasında 
kaynakların tükenmesi ve verimliliğin azalması gibi sorunlar olduğunu belirterek, bunları çözmek 
için bilim teknoloji ve inovasyonun kullanılması gerektiğini söyledi. WYCKOFF, “Devlet fonlarının 
Ar-Ge’ye ayırdıkları payların ABD, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve İsviçre’de azalırken, Türkiye’de 
artmakta olduğunu” ifade etti. “Küresel sisteme ayak uydurmanın ve kolektif çalışmanın önemine 
dikkat çeken OECD Direktörü, “Bilimsel dergilere açık erişim büyük önem taşıyor; bilim, teknoloji ve 
eğitimde Türkiye yükseliyor,” dedi.

 
 
 
 
 
 
 
   

OECD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Andrew W. WYCKOFF,
Konferans Başkanı Prof. Dr. Sefer ŞENER’den plaketini alırken  

 
 

Konferans’ın Prof. Dr. Stefan SCHEPERS moderatörlüğünde yapılan, kamu ve özel sektördeki 
yenilikçi ekonomi merkezli uygulamaları konu alan “Innovative Economy-Centered Applications 
to the Public and Private Sector” başlıklı panelinde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZÇELİK, 
“TOKI as a Public Entrepreneur: Common, Innovative, Housing Production Policies” başlıklı 
konuşmasında konut üretimi politikalarında TOKİ’nin kamusal bir girişimci olarak yenilikçi rolünden 
söz etti.
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Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem ERTOPUZ, “Corporate Examples from the Information 
and Communication Technologies Industry” başlıklı konuşmasında enformasyon ve iletişim 
teknolojileri endüstrisinde şirketlerin yenilikçi girişimcilik faaliyetlerindeki tecrübelerinden örnekler 
verdi.

                     

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI, “How Istanbul Municipality 
Contributes to Innovative and Intellectual Economy as an Ecosystem Factor” konusunda 
yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yenilikçi ve entelektüel ekonomiye yaptığı 
katkılara değindi. TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki ÇİFTÇİ ise “TRT’s Innovative Technology 
Compliance Policies” ekseninde TRT’nin yenilikçi teknolojilere uyum politikaları üzerine 
açıklamalarda bulundu.
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                  Panelden Görünüm       
            
Konferans’ın ana sponsorların SINBO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DEMİR de “Improving 
Qualified Sustainable Development Entrepreneurship and Sinbo Example” başlığı altında 
nitelikli sürdürülebilir kalkınma girişimciliğinin geliştirilmesine ve Sinbo bünyesindeki uygulamalara 
yönelik örnekler verdi.

           
Turkcell Genel Müdür Y. Ayşem Ertopuz Plaketini Prof. Dr. Şefer Şener’den Alırken
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TRT Haber Programcısı Elif SAYGILIER, Merkez Bankası Başkanı Murat ÇETİNKAYA ve 
OECD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Andrew W. WYCKOFF ile Kongreden 

Canlı Yayın Yaparken

Konferans’ın ilk gününde 1. Oturum’da yedi ayrı salonda, yedi ayrı başlık altında toplam 42 bildiri 
sunulmuştur. 1. Salon’da “Technology, Innovation and Economic Development” başlığı 
altında gruplanan bildiriler Muhittin KARABULUT moderatörlüğünde sunulmuştur. 2. Salon’da 
Ümit BOZOKLU moderatörlüğünde gerçekleşen “Technology and Innovation Oriented Change 
Management in Companies” konulu sunumlarda şirketlerdeki teknoloji ve inovasyon yönelimli 
değişimlerin yönetimine ilişkin bildiriler sunulmuş ve bilimsel tartışmalar yapılmıştır. 3. Salon’da Azra 
ZAİMOVİÇ moderatörlüğünde sunulan ve tartışılan bildiriler “Innovation in Financial Markets” 
başlığına odaklanmış ve ilgili alanın uzmlanları arasında finansal piyasalardaki yenilikler üzerine 
görüş alışverişi yapılmıştır. 4. Salon’da “Innovation Applications in Companies - Scale and 
Sector Based” başlığı altında sunulan bildiriler Murat YALÇINTAŞ moderatörlüğünde gerçekleşmiş 
ve firmalardaki ölçek ve sektör tabanlı inovasyon uygulamalarının süreçleri ve sonuçları tartışılmıştır. 
5. Salon’da “Techonological and Innovative Interactivity and its Impact on Competitiveness” 
ana konusu ekseninde gruplanan bildirilerle Seyfettin ERDOĞAN moderatörlüğünde teknolojik 
ve yenilikçi karşılıklı etkileşimin rekabet üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 6. Salon’da Dante Jorge 
Dorantes GONZALEZ moderatörlüğünde gerçekleşen bildiri sunumlarının genel başlığı “Start-Up 
and Social Entrepreneurship” olarak belirlenmiş ve bu bağlamda sosyal girişimciliğin kaynakları ve 
gelişim aşamaları incelenmiştir. 7. Salon’da tüketici odaklı yenilikçi uygulamaların yer aldığı bildiriler 
Fahri APAYDIN moderatörlüğünde sunulmuş ve “Consumer Focused and Interacted Innovative 
Applications” başlığı altında tartışılmıştır.
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3. Salon’da Azra ZAİMOVİÇ moderatörlüğünde “Innovation in Financial Markets” 
başlığı altında yapılan bildiri sunumlarından genel bir görünüm  

Konferans’ın ilk gününde 2. Oturum’da yine yedi ayrı salonda yedi ayrı başlık altında toplam 42 
bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Yusuf Cemalettin ÇOPUROĞLU moderatörlüğünde ve “Reflection 
of Entrepreneurship and Innovativeness on Higher Education in Various Companies” başlığı 
altında toplanan bildirilerle girişimciliğin ve yenilikçiliğin eğitim üzerindeki yansımaları tartışılmıştır. 2. 
Salon’da “Inquiries Towards Different Entrepreneurial Applications and Categories in Various 
Countries” genel konulu oturumda çeşitli ülkelerden gelen araştırmacılar ve akademisyenler farklı 
girişimcilik uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmaları Hüseyin DOLUCA moderatörlüğünde 
bildirilerle sunmuşlardır. 3. Salon’da “Financial Dimension of Innovative Entrepreneurship in 
Companies” başlıklı oturumda yenilikçi girişimciliğin şirketlerdeki finansal boyutunu oknu alan 
bildiriler Faik ÇELİK moderatörlüğünde sunulmuştur. 4. Salon’da “Innovation and Technology 
Applications in Health Institutions” başlıklı oturumda inovasyon ve teknoloji uygulamalarının 
sağlık sektöründeki örnekleri İlgin ÖZDEN moderatörlüğünde sunulan bildirilerle tartışılmış ve 
değerlendirilmiştir. 5. Salon’da “Technological and Innovative Dimensions of Knowledge 
Management and R&D” başlıklı oturumda bilgi yönetimi ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 
teknolojik ve yenilikçi boyutları Selma OLİVERA moderatörlüğünde sunulan bildirilerle ele alınmıştır. 
6. Salon’da Dilek TEKER moderatörlüğünde gerçekleşen sunumlarda “Sectoral Applications 
Towards Consumer Orientedness and Technological Innovativeness” konusunda tüketici 
odaklı sektörel uygulamalara ilişkin bilimsel araştırmalara yer verilmiştir. 7. Salon’da Damla ŞAHİN 
moderatörlüğünde “Industrial Design and Art” başlığı altında endüstriyel tasarım ve sanat 
alanındaki araştırmalardan oluşan bildiriler sunulmuştur.
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      Oturumdan Görünüm

Konferans’ın ilk gününün 3. Oturum’unda yedi ayrı salonda yedi ayrı başlık altında toplam 
42 bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Suat TEKER moderatörlüğünde “Crisis Management in 
Entrepreneurship” başlığı altında girişimcilik ve kriz yönetimi konuları ile ilgili bildiriler sunulmuştur. 
2. Salon’da, 1. Salon’dakine benzer bir başlık altında belirsizlik kavramını da kapsayan “Innovation 
Management Under Crisis and Uncertainty” adlı oturumda Blanca Herrero De Egaña Muñoz COBO 
moderatörlüğünde sunulan bildiriler tartışılmıştır. 3. Salon’da Dilek DEMİRBAŞ moderatörlüğünde 
“Sectoral and Institutional Applications in Innovation Management” temalı bildirilerle inovasyon 
yönetiminin sektörel ve kurumsal uygulamalarına yönelik araştırmalara yer verilmiştir. 4. Salon’da 
Ayfer GEDİKLİ moderatörlüğünde “Innovation Management in Risky Sectors” adlı oturumda risk 
faktörünün inovasyon yönetimindeki önemini konu alan bildiriler sunulmuştur. 5. Salon’da teknoloji 
ve inovasyonun kültürel bağlantıları, “Technology, Innovation and Their Institutional Culture 
Connection” adlı oturumda, Halit KESKİN moderatörlüğünde sunulan bildirilerle incelenmiştir. 6. 
Salon’da, inovasyon ve girişimciliğin ekonomik, eğitimsel, kültürel ve sosyolojik boyutlarını araştıran 
bildiriler “Economic, Educational, Cultural and Sociological Dimensions of Innovation and 
Entrepreneurship” adlı oturumda Erkut ALTINDAĞ moderatörlüğünde sunulmuş ve tartışılmıştır. 7. 
Salon’da Ahmet İNCEKARA moderatörlüğünde “Applications of Knowledge and Communication 
Technologies” adlı oturumda iletişim teknolojileri ile bilginin uygulama alanlarını araştıran bildiriler 
sunulmuştur.
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Panelden Görünüm

 

2. Günkü Panel ve Oturumlar: 15 Mayıs 2017 Cumartesi

Konferans’ın ikinci gününde 4. Oturum’da dört ayrı salonda dört ayrı başlık altında toplam yirmi 
iki bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Volkan ÖNGEL moderatörlüğünde “Innovation in the Sectors of 
Finance and Insurance” adlı oturumda sunulan bildirilerle finans ve sigorta sektörlerinde inovasyonun 
rolü ve önemi tartışılmıştır. 2. Salon’da “Knowledge and Communication Technologies Based 
Innovation Applications” adlı oturumda bilgi ve iletişim teknolojileri temelinde inovasyon uygulamaları 
alanındaki bildiriler Aydan ORAL moderatörlüğünde sunulmuştur. 3. Salon’da “Innovation in 
Engineering, Natural Sciences and Technologies” konusu ile ilgili olarak mühendislik ve doğa 
bilimlerinde inovasyon kapsamına giren bildiriler Smail HADDADİ moderatörlüğünde tartışılmıştır. 
4. Salon’da Muammer KOÇ moderatörlüğünde “Strategic and Social Dimension of Innovation 
and Entrepreneurship in Science and Health” başlığı altında gerçekleşen sunumlar bilimde ve 
sağlıkta inovasyon ve girişmciliğin sosyal boyutunu ele alan bildirilerden oluşmuştur.
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Prof. Dr. Stefan SCHPERS

         
4. Oturum’un ardından ana salonda Prof. Dr. Sedat MURAT’ın moderatörlüğünde “Technology, 
Innovation and Entrepreneurship from the Eyes of European Union, Business World and 
Academy” başlığı altında iş dünyası, akademi ve Avrupa Birliği’nin bakış açısından teknoloji, 
inovasyon ve girişimcilik konularının değerlendirildiği ve tartışıldığı geniş katılımlı bir panel 
gerçekleştirilmiştir. Panelde Prof. Dr. Stefan SCHPERS, “Evaluation of the Current Situation 
and Future of Innovation and Entrepreneurship Ecosystem in Terms of Countries” konulu 
konuşmasında inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin bugünkü durumunu ve geleceğini ülkeler 
açısından değerlendirmiştir. Süleyman ORAKÇIOĞLU, “Shift from Global Ready Made Clothing 
to Brand Export” adlı konuşmasında küresel hazır giyim ürünlerinden marka ihracatına uzanan bir 
süreçte sektördeki teknoloji, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinden söz etmiştir. ORAKÇIOĞLU 
konuşmasında, 11 yıl sivil toplum örgütlerinde aktif görev alan biri olarak çok yönlü düşünmek ve 
global vizyonun içinde olmanın önemine değinerek, şunları kaydetti: “Ayağımın tozuyla dün gece 
yarısı Madrid’den geldim. Madrid’de Türk perakende sektörünün önemli markalarının birlikte olduğu 
bir vizyon buluşması, uluslararası bir konferans vardı. Konferans başlamadan önce Madrid’in en 
önemli caddelerinden birinde, önümüzdeki günlerde açacağımız mağazamızın önünde bir tanıtım 
yaptık. Bundan 10-15 yıl önce böyle bir lokasyonda olmak bizim için hayaldi. Artık Türk markaları 
olarak öyle bir farklı noktaya geldik ki yeni nesil rekabet düzeni içinde yerimizi alma noktasında çok 
iddialı ve donanımlıyız.” Prof. Dr. Kouroush JENAB ise “Innovation Modeling in High Technology 
Industries” temalı konuşmasında ileri teknoloji endüstrilerinde inovasyon modellemelerinden 
örnekler vermiştir. Salondaki katılımcıların soruları ve panelistlerin yanıtları ile sona eren panel ele 
alınan konular ve tartışılan fikirler bağlamında yeni projelere ve görüşlere olanak sağlayacak şekilde 
son derece verimli geçmiştir.
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Konferans’ın ikinci gününün ilk panelinin ardından düzenlenen 5. Oturum’da üç ayrı salonda toplam 
18 bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Hanane SARNOU moderatörlüğünde “Innovation in Data 
Processing and Information Technologies” adlı oturumda enformasyon teknolojileri ve bilgi işlem 
süreçlerinde inovasyon konusunu işleyen bildiriler sunulmuştur. 2. Salon’da Emre HOCAOĞLU 
moderatörlüğünde gerçekleşen sunumlar “Innovation in DNA Research” konusu kapsamında DNA 
araştırmalarındaki inovasyon yöntemlerine odaklanan bildirilerden oluşmuştur. 3. Salon’da Başar 
ÖZTAYŞİ moderatörlüğünde “Innovation Attempts in Various Energy Sectors” adlı oturumda 
çeşitli enerji sektörlerindeki girişimcilik atılımları konularında yazılan bildiriler tartışılmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Haydar N. ÇOLAKOĞLU, konuşmasının ardından
Prof. Dr. Sedat MURAT’tan plaketini alırken               

5. Oturum’un ardından ana salonda EPPA Direktörü Julius WALLER moderatörlüğünde “Innovative 
Entrepreneurship Models in the Business World” adlı ikinci panelde çağdaş iş dünyasında 
karşılaşılan yenilikçi girişimcilik örnekleri ele alınmıştır. Panelde Temel HAZIROĞLU, “The Role 
of Information and Communication Technologies in Increasing Competitiveness” konusu 
kapsamında küresel rekabet ortamında enformasyon ve iletişim teknolojilerinin rolünü ve önemini 
belirten bir konuşma yapmıştır. Haydar N. ÇOLAKOĞLU, “Innovative Entrepreneurship Model 
and Innovative Entrepreneurship and Institutional Fragmentation” başlıklı konuşmasında 
yenilikçi girişimcilik modelleri ile kurumsal bölümle konularında derinlikli analizler yapmıştır. Aslan 
DEMİR, “Interaction of Technology and Innovation in the Finance Sector” teması çerçevesinde 
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finans sektöründe teknoloji ve inovasyon arasındaki etkileşimleri değerlendirmiştir. Öngen AKIN, 
“Digitalization in Banking” kavramı merkezinde bankacılık sektöründeki dijitalleşme süreçlerini 
örneklerle anlatmıştır. Solandaki izleyicilerden gelen sorulara panelistlerin verdikleri yanıtlarla panel 
sona ermiştir.

           

Halkbank Kanal Yönetimi Daire Başkanı Öngen AKIN,
“Dijital Dönüşüm ve İnovasyon” konulu konuşması sırasında

 

Günün ikinci panelinin ardından düzenlenen 6. Oturum’da üç ayrı salonda üç ayrı başlık altında 
toplam 18 bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Erik Den HARTİGH moderatörlüğünde “Alternative 
Systems and Techniques in Developing Innovation and Entrepreneurship” başlığına ilişkin 
olarak inovasyon ve girişimciliğin gelişim sürecinde alternatif sistemlerin ve tekniklerin kullanımlarının 
araştırıldığı bir dizi bildirinin sunumu ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 2. Salon’da Selma OLİVEİRA 
moderatörlüğünde “Innovation in Engineering, Natural Sciences and Technologies” başlığı 
altında mühendislik, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarındaki inovasyonlara yönelik araştırmalardan 
oluşan ikinci bir oturumda bildiri sunumları ve tartışmalar yapılmıştır. 3. Salon’da Mentor HAMİTİ 
moderatörlüğünde “Statistical Analysis and Foresight Technics” kavramları çerçevesinde 
istatistiksel analiz yöntemleri ve öngörü tekniklerinin konu edildiği bildirilerin sunumu gerçekleşmiştir. 
Sunumların sırasında ve sonrasında salondaki izleyicilerin sorularının yanıtlanmasıyla oluşan 
tartışma ortamı bildirilerin bilimsel niteliklerinin gelen eleştiriler yönünde gelişmesini sağlamış ve 
konferans kurulu tarafından belirlene uluslararası dergilerde yayımlanma şansını artırmıştır.
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Toki Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZÇELİK, Prof. Dr. Sedat MURAT’tan plaketini alırken

6. Oturum’un ardından düzenlenen günün üçüncü panelinde ana salonda Prof. Dr. Sefer ŞENER 
moderatörlüğünde “Advanced Technology and Innovation Applications in Aviation Sector” 
teması odağında havacılık sektöründe ileri teknoloji ve inovasyon uygulamaları ele alınmıştır. Ahmet 
Hamdi ATALAY, “Role of Senior Management and the Example of HAVELSAN in Improving 
Institutional Innovation” başlıklı konuşmasında kurumsal inovasyonun gelişmesinde HAVELSAN 
örneği üzerinde durmuştur. Sedat ÖZTÜRK, “Development of Competitiveness with New 
Generation Vehicles” konusundaki konuşmasında endüstriyel tasarım alanında yeni nesil araçlarla 
rekabetçiliğin gelişim çizgisine ilişkin önemli bilgiler vermiştir.

         Panelden Görünüm                   
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Sedat ŞEKERCİ, “Organization of Perfection and Excellence Oriented Innovation” başlıklı 
konuşmasında Türk Hava Yolları’ndaki uçuş eğitmenliği deneyimlerinden hareketle inovasyonda 
mükemmeliyete varan sonuçların alınması için gereken organizasyon yapılarından söz etmiştir.
Ergün KIRLIKOVALI, “Strategic Importance of Information and Communication Technology 
Unit” ekseninde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin stratejik önemine değinmiştir. Salondaki 
izleyicilerin soruları ve panelistlerin yanıtlarından oluşan soru-cevap bölümüyle panel sona ermiştir.

                       

      Panelden Görünüm           

Günün üçüncü panelinin ardından düzenlenen 7. Oturum’da üç ayrı salonda üç ayrı başlık altında 
toplam 17 bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Essam Said HANANDEH moderatörlüğünde “Knowledge 
Economy, Innovation and Performance Management Applications” başlığı altında bilgi ekonomisi, 
inovasyon ve performans yönetimi uygulamalarını inceleyen bilimsel araştırmalardan oluşan bildiriler 
sunulmuştur. 2. Salon’da Hayrunnisa MAZLUMOĞLU moderatörlüğünde “Innovation in Life 
Sciences” konusunda sunulan bildirilerde doğa bilimlerinde inovasyonun yer ve önemi üzerinde 
durulmuştur. 3. Salon’da Siti Noor Suzila Maqsood Ul HAQUE moderatörlüğünde “Innovation 
in Information Systems” başlığı altında enformasyon sistemlerinde inovasyon faaliyetleri konulu 
bildiriler sunulmuştur. 
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3. Günkü Panel ve Oturumlar: 16 Mayıs 2017 Pazar

Konferans’ın üçüncü ve son gününde düzenlenen 8. Oturum’da üç ayrı salonda üç ayrı başlık altında 
toplam 12 bildiriye yer verilmiştir. 1. Salon’da Süleyman ÜSTÜN moderatörlüğünde “Women 
Entrepreneurship” başlığı altında kadın girişimciliği konusuna odaklanan bildiriler sunulmuş ve 
tartışılmıştır. 2. Salon’da Hermin ENDRATNO moderatörlüğünde “Entrepreneurial Education in 
Countries” başlığı altında dünya ülkelerindeki girişimcilik eğitimi üzerine yapılan araştırmaları ele 
alan bildiriler sunulmuştur. 3. Salon’da Abdelkader BOUKORTT moderatörlüğünde “Knowledge 
Transfer and Entrepreneurship” konusu kapsamında girişimcilik ve bilgi transferi alanlarındaki 
çalışmalardan oluşan bildiriler sunulmuştur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, Prof. Dr. Sedat MURAT’tan plaketini alırken

             

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA 
moderatörlüğünde ana salonda yapılan “SMEs Financing Innovative Projects in the Intellectual 
Economy” başlıklı panel entelektüel ekonomide KOBİ’lerde yenilikçi projelerin finansmanı 
ekseninde yapılan konuşmalarla gerçekleştirilmiştir. Sesil PİR, “Relevance of Human Resource 
Management and Entrepreneurship and Innovation” başlıklı konuşmasında insan kaynakları 
yönetiminin girişimcilik ve inovasyon ile olan ilişkisini kurucusu olduğu danışmanlık firmasından 
verdiği güncel örneklerle değerlendirmiştir.



34 www.istanbuluniversityinnovation.org

 

       
Prof. Dr. Sefer ŞENER, Türk Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil TOKER ile

Julius WALLER, “Management of Innovation in Companies” konusunda yaptığı konuşmada 
EPPA Direktörü olarak şirketlerdeki inovasyon yönetimine değinmiştir. Mehmet Akif DEMİRTAŞ, 
“Strategic Management of Technology and Innovation” başlıklı konuşmasında İGDAŞ stratejik 
planlama ve yönetim sistemleri müdürü olarak teknoloji ve inovasyon alanlarındaki stratejik 
yönetimden söz etmiştir. Türk Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ise “Innovation Practices 
in Turkish Airlines” adlı konuşmasında Türk hava Yolları’nın yenilik atılımlarından hareketle yüzde 
yüz yerli üretilen uçak parçalarından ve gelecekteki proje yatırımlarından örnekler vermiştir.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
Sesil PİR, konuşmasının ardından Prof. Dr. Sefer ŞENER’den plaketini alırken
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Konferans’ın son panelinin ardından düzenlenen 9. Oturum’da üç ayrı salonda üç ayrı başlık altında 
toplam 15 bildiri sunulmuştur. 1. Salon’da Abdelkader NOUİBAT moderatörlüğünde “Technology 
and Innovation in the Transformation of Economies” başlığı altında sunulan bildiriler dönüşüm 
ekonomilerinde teknoloji ve inovasyonun önemini vurgulayan araştırmalardan oluşmuştur. 2. 
Salon’da Melouka ZİANİ moderatörlüğünde “Macroentrepreneurial Policies” konusunda sunulan 
bildiriler makro girişimcilik politikaları üzerine yapılan çalışmalardır. 3. Salon’da Nurten KAYA 
moderatörlüğünde “Innovation Management” konusu kapsamında inovasyon yönetimi alanındaki 
bildiriler sunulmuştur. 

Konferans’ın son oturumu olan 10. Oturum’da üç ayrı salonda üç ayrı başlık altında toplam 9 bildiri 
sunulmuştur. 1. Salon’da Tayfun YILDIZ moderatörlüğünde “Innovation and Entrepreneurship 
in Vocational and Technical Education” başlığı altında meslekî ve teknik eğitim alanlarında 
inovasyon ve girişimcilik pratiklerini konu alan bildiriler sunulmuştur. 2. Salon’da Visar SHEHU 
moderatörlüğünde “Determinability in Organisational Innovation” başlığı altında organizasyonel 
inovasyon konusunda bildiriler sunulmuştur. 3. Salon’da Iskandar Zulkarnain ADAMULHASZA 
moderatörlüğünde “Various Innovation Visions” başlığı altında çeşitli inovasyon vizyonlarını 
kapsayan bildiriler sunulmuştur.
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İki yılda bir düzenlenen ve uluslararası bir konferans olan 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve 
Girişimcilik Konferansı’na iki yıl önceki yoğun ilgi ve katılım bu yıl da artarak devam etti. Konferans 
genelinde, “Sosyal ve Davranışsal Bilimler,” “Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri” 
ile “Endüstriyel Tasarım ve Sanat” bilim dallarında 25 ülkeden toplam 105 alt başlıkta 315 
çalışma kabul edilmiştir. Konferans’ta 3 gün boyunca 10 oturumda 43 konu başlığı altında 244 bildiri 
sunulmuştur. Ayrıca 3 gün boyunca poster alanında toplam 67 poster sergilenmiştir.

KONFERANS’IN İSTATİKSEL PROFİLİ

Grafik 1: Uluslararası Katılımcıların Ülkelere Göre Dağılımı
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Grafik 2: Konferans’ta Sunulan Bilimsel Eserlerin Kategorik Dağılımı

Konferans’ta sözlü bildiri, video ve poster olmak üzere üç ana kategoride toplam 315 bilimsel eser 
sunumu yapılmıştır. Üç ana kategorideki bilimsel eserlerin sayısal ve yüzdelik dağılımları Grafik 2’de 
gösterilmiştir.

Konferans Final Fotoğrafı
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12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 
Konferansı basında da çok geniş yankı bulmuştur.

12 Mayıs 2017 Cuma

                       

‘İnovasyon, verimliliğin en önemli belirleyicisi’

Verimliliğin tüm ekonomiyi etkileyen kritik bir gösterge olduğunu dile getiren Murat 
Çetinkaya, inovasyonun, verimliliğin en önemli belirleyicilerinden olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen «Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 
Konferansı” İstanbul Kongre Merkezinde “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar” 
ana gündemiyle başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş günümüzde katma 
değeri yüksek mal üretmek için yenileşmenin büyük önemi olduğunu belirterek, “Türkiye artık 
özgüven eksikliğini süratle tamamlayarak küresel rekabetteki yerini almaya başlayacaktır” dedi.
Pazar günü sona erecek Konferansta dünyaca ünlü uzman konuklar entelektüel ekonomi ve yenilikçi 
reformları paylaşıyor.

KONFERANS’IN BASINDA YANSIMALARI
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TRT haber ekonomi 7/24 programının yapımcı ve sunucusu Elif Saygılıer’in moderatörlüğünde 
düzenlenen açık oturuma Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve OECD Bilim Teknoloji ve 
İnovasyon direktörü Andrew W. Wyckoff katıldı.

Çetinkaya, uluslararası ticaretin gerilemesi, düşük talep ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler 
gibi nedenlerle yatırım iştahında ortaya çıkan zayıflamanın yeni teknolojilerin geliştirilmesi için ihtiyaç 
duyulan motivasyonu azalttığını anlattı.

Verimliliğin tüm ekonomiyi etkileyen kritik bir gösterge niteliğinde olduğunu dile getiren Çetinkaya, 
inovasyonun, verimliliğin en önemli belirleyicilerinden olduğunu aktardı.

Çetinkaya, son yıllarda inovasyonun büyüme üzerindeki etkilerine odaklanan akademik çalışmalardaki 
artışın ve G-20 bünyesinde kapsanan başlıkların konunun önemine işaret ettiğini bildirdi.

Bir ekonomide üretilen patent sayısı arttıkça iktisadi büyümenin ve refahın arttığını güçlü bir 
şekilde gösteren çok sayıda akademik çalışmanın bulunduğunu anlatan Çetinkaya, inovasyon hızı 
yükseldikçe sosyal mobilitenin, fırsat eşitliğinin arttığını söyledi.

Elif Saygılıer’in moderatörlüğündeki kongrede Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve Brexit 
gibi konular Türk bankacılık sistemini ve Merkez Bankasını nasıl etkiliyor, sorusuna Çetinkaya şu 
cevabı verdi:

“Hem para politikası hem fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik politikalar tüm gelişmelere 
olabildiğince ekonominin dayanıklılığını artırmaya katkı sağlayacak politikalarla destek vermeye 
çalışır. Bu konferans gündeminde de konuşulan konular aslında toplamda verimlilik kanalıyla orta-
uzun vadede gelebilecek tüm iç ve dış şoklara ve gelişmelere karşı dayanıklılığı artırabilecek temel 
unsurlardan bir tanesi. Bizim de vereceğimiz cevap bu çerçevede gerçekleşecek.”

OECD bilim Teknoloji ve inovasyon direktörü Andrew W. Wyckoff, kaynakların tükenmesi ve verimliliğin 
azalması gibi sorunlar olduğunu belirterek, bunları çözmek için bilim teknoloji ve inovasyonun 
kullanılması gerektiğini söyledi.

Wyckoff Devlet fonlarının Ar-Ge için ayırdıkları payların ABD, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve 
İsviçre’de azalırken, Türkiye’de artmakta olduğunu ifade etti. Küresel sisteme ayak uydurmak kollektif 
çalışmak önemli. Bilimsel dergilere açık erişim büyük önem taşıyor, diyen Wyckoff, bilim, teknoloji ve 
eğitimde Türkiye yükseliyor, dedi.

http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/inovasyon-verimliligin-en-onemli-belirleyicisi-314052.html
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Numan Kurtulmuş: “Türkiye İç ve Dış Odaklar Yüzünden Sanayide Geri Kalmıştır”

                  

İstanbul Kongre Merkezinde «2. Dünya Teknoloji İnovasyon ve Girişimcilik” konferansına katılarak 
bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Devrim arabaları rezaleti Türkiye’nin 
sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir” dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Dünya 
Teknoloji İnovasyon ve Girişimcilik Konferansına katıldı. Konferansta konuşma yapan 
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, inovasyon ve girişimcilik çalışmalarının ülke açısından 
önemini anlattı. Kurtulmuş, konferans sonrası stantları gezerek yapılan inovasyon ve 
girişimcilik çalışmaları hakkında üniversitelerden ve firma yöneticilerinden bilgiler aldı. 
 
“Türkiye iç ve dış odaklar yüzünden sanayide geri kalmıştır” Konferans kapsamında konuşma 
yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye içine 
kapanık bir şekilde sadece kendisine gösterilecek bir alanda hareket edecek bir ülke değildir. 
Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye bilgisi eksik olduğu için, 
affedersiniz insanları ahmak olduğu için sanayi devrimini ıskalamadı. Türkiye’nin bağımsızlığının 
en önemli ögelerinden birisi, güçlü bir sanayiye sahip Türkiye olduğu ve bunu bilen bir takımın 
iç ve dış odaklar vasıtasıyla Türkiye’nin sanayileşmesi önlendiği için geri kaldı” diye konuştu. 
“Devrim arabaları rezaleti Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki en büyük ihanetin göstergesidir” 
Konuşmasına devrim arabalarıyla devam eden Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Ayrıca bu salonda 
bulananların bütün detayıyla bildiği devrim arabaları rezaleti Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki 
ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle fabrikada 
üretilmiş, yollarda test edilmiş, son olarak TBMM önünde bir kere daha test edilerek dünyaya 
tanıtılacak olan devrim arabaları, Türkiye’nin içerisindeki karanlık bir odak tarafından engellenerek, 
o tören maalesef yapılamamıştır. Türkiye otomotiv sektörünü en az elli yıl geriden takip eder bir 
noktaya gelmiştir” şeklinde konuştu.

http://www.milliyet.com.tr/numan-kurtulmus-turkiye-ic-ve-dis-odaklar-istanbul-yerelhaber-2035843/
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2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Dünyada yeni bir döneme giriyoruz.”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Dünyada yeni bir döneme giriyoruz. Bilginin, bilgiyi üretken 
hale getirmenin, bilgiden yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni adımlar atabilecek buluşları ortaya 
koyabilmenin çok daha anlamlı, çok daha verimli olduğu bir dönemdeyiz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, bu 
güzel ülke, birçok alanda dünyada rekabeti ciddi şekilde sürdürdüğü gibi bu alanda da sürdürecek. 
Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Türkiye, içine kapalı bir şekilde sadece kendisine gösterilen 
alanda hareket edebilecek bir ülke değildir.” dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde “Entelektüel Ekonomi 
ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar” başlığıyla düzenlenen “2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve 
Girişimcilik Konferansı”ndaki konuşmasında, 1. Sanayi Devrimi’nin önceliğinin bol miktarda ve ucuz 
hammaddeye sahip olanların güçlü olduğu bir anlayışla geliştiğini dile getirerek, Afrika’da, Asya’da 
doğal kaynakları sömürenlerin, sömürdükleri doğal kaynakları ve hatta bedava insan gücü üzerinde 
büyük bir teknoloji kuranların, 1. Sanayi Devrimi’yle ekonomide önemli bir gelişmenin çığırını açtığını 
ve bu düzenin uzun yıllar, asırlar boyunca devam ettiğini anlattı.

2. Sanayi Devrimi ile on yıllarca süren otomasyonun, makine gücünün esas alındığı bir düzene 
geçildiğini kaydeden Kurtulmuş, bu düzenin de teknoloji transferi adı altında üst sınıflar ve alt sınıflar 
ayrımını ortaya çıkardığını ve dünyada yeni bir sömürü düzeni kurduğunu söyledi.

Kurtulmuş, 1970’lerden sonra dünya ekonomisinin yeni bir döneme girdiğini, küreselleşme süreçlerinin 
alabildiğince ilerlemesi, yüksek teknolojilerin güçlü şekilde gelişmeye başlaması, özellikle yüksek 
teknoloji alanında haberleşme ve bilgi teknolojilerinin yeni dünya ekonomilerine damga vurması 
sonucu yeni bir ekonomik yapı geliştiğini belirtti.

Baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve küresel rekabet düzeninin, o zamana kadar dünyadaki 
ekonomik sistemin gelişmiş ve gelişmemiş bütün ülkeleri tarafından yeni bir düzenin takip edilmesini 
zorunlu kıldığını ifade eden Kurtulmuş, “1970’li yıllardan itibaren biliyorduk ki yeni bir ekonomik 
düzenle karşı karşıyayız. Bu düzen, önümüzdeki on yıllara, hatta yüz yıllara damgasını kuracak ve 
dünyada yeni bir ekonomik düzeni ortaya çıkaracak. Bu düzen halen kurulabilmiş değildir. Onun 
için inovasyonun, rekabetçiliğin, teknolojideki yeniliğin hem hızının arttığı hem uluslararası rekabete 
vurduğu damganın çok daha güçlü hale geldiği dönemdeyiz. Gelişmelerin nasıl seyredeceği 
konusunda herhangi bir garantimiz yok ama şunu biliyoruz ki dünya ekonomisi çok daha devingen, 
rekabetçi ve ekonomide kalkan sınırlar esas itibarıyla teknoloji, inovasyon ve yenilik alanında dünya 
ekonomisini zorlamaktadır.” diye konuştu.
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Kurtulmuş, yeni ekonomik düzenin ekonominin ve üretimin yanı sıra dünya siyasetini, eğitimi, 
haberleşmeyi ve dünyadaki savaşları dahi değiştirdiğine işaret ederek, gelecek yılların bilginin rekabet 
edebilir olma bakımından en önemli avantaj haline geldiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Artık sadece 
çok sermayesi olanlar, çok fazla ve ucuz doğal kaynakları olanlar, dünya ekonomisindeki siyasal 
güçlerinden kaynaklanan sömürü güçleri fazla olanlar değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi üretebilen, 
bilgiden istifade edebilen ülkeler de bu mücadelenin içinde yer alacak.” ifadelerini kullandı.

“Finans kapitalizminin hegemonyasını kıracak yeni adımlar gündeme gelecek”

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye’nin bilim, siyaset ve ekonomi dünyasının ıskalamaması 
gereken alanları, “inovasyon”, “teknolojik yenilik” ve “rekabetçilik” şeklinde sıralayarak, “Ne yazık 
ki 1. Sanayi Devrimi dalgasının altında kaldık. 2. Sanayi Devrimi’nin sonralarına yetişir gibi olduk. 
3. Sanayi Devrimi’nde fena değildik. Ama şimdi uluslararası alanda rekabet edebileceğimiz ve öne 
geçebileceğimiz bir alan olarak 4. Sanayi Devrimi ya da günümüzdeki küresel rekabet ortamı önümüzde 
duruyor. Daha çok bilgi üreteceğiz, daha çok yenilikler yapacağız ve dünyada ekonomik gücü elinde 
bulunduran ülkelere çok daha güçlü bir şekilde karşı ayakta duracağız. Bunun kestirmeden en kolay 
ve en doğru yolu ekonomi ile üniversitenin, araştırma birimlerinin, siyasetin el ele, kol kola vermesidir. 
Bu çerçevede siyasetin gücü, girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmaktan, üniversitelerin ve 
araştırma merkezlerinin gücü, yenilikçi fikirleri ekonomik değer haline dönüştürmekten, iş dünyasının 
gücü ise korkusuz ama rasyonel bir rekabetçilikle küresel rekabette yer almaktan geçiyor. Bunun için 
bu 3 alanın bir arada olması kaçınılmazdır” değerlendirmesini yaptı.

Üniversite, sanayi ve iş dünyası ile bilim dünyası işbirliklerinin birçok ülkenin, ekonominin önünü 
açtığına değinen Kurtulmuş, «World Wide Web (www)”, Netscape, Linux, Google, Apple, Facebook, 
mikro kredi projesi ve Airbnb’yi örnek verdi.

Kurtulmuş, yeni finansman yöntemlerine değinirken, “Finans kapitalizmi vasıtasıyla dünyanın büyük 
ülkelerinin de kuşatma altına alındığı bir dünyada insanlar, yeni finansman yöntemleriyle küçük 
girişimcilere destek verebilecek çabaların ve çalışmaların içerisine giriyor. Sizi temin ederim ki bu 
anlamda önümüzdeki 10 yıllarda yeni finansman metotları dünyada finansman alanında, özellikle 
finans kapitalizminin hegemonyasını kıracak yeni adımlar olarak gündeme gelecektir.” dedi.

“Türkiye’nin nice engellerle karşı karşıya kaldığını herkes biliyor”

Kurtulmuş, çok büyük ekonomik güçlere, ucuz hammadde kaynaklarına sahip olmanın tek başına 
yeterli olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Dünyada yeni bir döneme giriyoruz. Bilginin, bilgiyi üretken hale getirmenin, bilgiden yeni teknolojiler, 
yeni yöntemler ve yeni adımlar atabilecek buluşları ortaya koyabilmenin çok daha anlamlı, çok daha 
verimli olduğu bir dönemdeyiz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, bu güzel ülke, birçok alanda dünyada rekabeti 
ciddi şekilde sürdürdüğü gibi bu alanda da sürdürecek. Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Türkiye, 
içine kapalı bir şekilde sadece kendisine gösterilen alanda hareket edebilecek bir ülke değildir. 
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Türkiye’nin 1. ve 2. Sanayi Devrimi’ni niye ıskaladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye, bilgisi eksik olduğu 
için, -affedersiniz- insanları ahmak olduğu için 1. ve 2. Sanayi Devrimi’ni ıskalamadı. Türkiye’nin 
bağımsızlığının en önemli öğelerinden birisi, güçlü bir sanayiye sahip bir Türkiye olduğunu bilen 
bir takım iç ve dış odaklar vasıtasıyla Türkiye’nin sanayileşmesi önlendiği için geri kaldı. 1. Sanayi 
Devrimi’ni içerideki yapısal sorunlar ve dışarıdan gelen bir takım baskılarla kaybettik. 2. Sanayi 
Devrimi’nde de Türkiye’nin nice engellerle karşı karşıya kaldığını herkes biliyor.”

TUSAŞ’ın 1978’de İtalyan firmasıyla yapacağı anlaşmanın gerçekleştirilemediğini anlatan Kurtulmuş, 
“Eğer 1978’de Türkiye o anlaşmayı yapmış olsaydı, bugün çoktan Türkiye’nin bir uçak sanayisi 
olacak, yüzde 100 yerli harp sanayisi ve harp uçakları olacaktı. Ancak Allah’a çok şükür üstümüzdeki 
bu baskıları kaldırdıkça, şimdi Türkiye kendi harp sanayisini kurabilecek bir noktaya gelmiştir.” dedi.

Kurtulmuş, şunları söyledi: 

“Bir taraftan bilgi teknolojilerinde ileri gideceğiz, bir taraftan inovasyonlarımızı gerçekleştireceğiz, bir 
taraftan üniversitelerimizi çok daha aktif hale getireceğiz, teknoparklarımız çok daha iyi bir şekilde 
çalışacak. Allah’a çok şükür dünyada ne kadar akıllı adam, akıllı kadın varsa, bizde de en az o 
kadar akıllı adam, akıllı kadın var. Bu ülkenin üstündeki bu karanlık odakların operasyonlarını kenara 
atıyoruz. Artık milletçe hep beraber daha güçlü bir şekilde yola devam etmenin zamanıdır. Siyaset 
üzerine düşeni yapacak. Siyaset, Türkiye’de yenilik, teknoloji, üniversitede bilgi üretme alanındaki 
kolaylıkları gerçekleştirmek için gayret sarf edecek. Türkiye’nin işadamları, sanayicileri, tüccarları, 
nerede yenilik varsa bunları ortaya koyacak, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede katma değeri yüksek, 
yüksek teknoloji ürünleriyle dünyada rekabet edebilecek. Üniversitelerimiz de bir kenarda tabeladan 
ibaret kurumlar olarak kalmayacak. Türkiye’de hayatın içerisinde olmayan üniversitelerimiz 
kalmayacak. Sadece araştırma merkezleri, teknoparklar değil, sanayi siteleri, çarşısı, pazarı, 
kahvesi, sokakları, her yeri üniversite ile yan yana, iç içe yürüyecek. Eğer bunu sağlarsak, son 
1,5-2 asırdır teknolojideki geri kalmışlığımızı çok kısa bir süre içerisinde inşallah tamamlar, öne 
geçeriz. Bu üç alanda işbirliğini eksiksiz şekilde ortaya koyarsak, geçtiğimiz on yıllar içerisinde bu 
memleketin başına bela olan ihanet sarmalını bir kenara bırakır, Allah’ın izniyle yolumuza devam 
ederiz. Şimdiye kadar hep genel geçer kurallarla ve dünyada bize müsaade edilen kadarıyla bu 
alanlarda söz söyledik, adım atmaya gayret ettik. Açıkçası biraz da öz güven eksikliği içerisinde 
hareket ettik. Artık bu öz güven eksikliğimizi de hızla tamamlıyoruz.”

Konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş’a bir plaket sundu.

“Desteklediğimiz 710 projenin 248’i inovasyon ve Ar-Ge’yle ilgili projelerdi”

İstanbul Valisi Vasip Şahin de “inovasyon” ve “yenilikçilik” kelimelerinin dünyada en fazla kullanılan 
iki kelime olduğunu dile getirerek, “Türkiye de bunu ıskalamak ve bundan istifade etmeden bu süreyi 
geçirmek gibi bir lükse sahip değil. Dolayısıyla Türkiye, bütün kurumlarıyla Endüstri 4.0 devrimine 
inşallah elinden geldiği gayretle hazırlanmaktadır.” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansının 2 yıl önce strateji belirleyerek, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında, bilgi 
teknolojilerinin üretilmesinde ve onların kurumsallaşmasında desteğini yoğunlaştırdığını anlatan 
Şahin, “Şu ana kadar desteklediğimiz 710 projenin 248’i inovasyon ve Ar-Ge’yle ilgili projelerdi. Gerek 
teknoparkları gerek kuluçka merkezlerini gerekse bilimin ticarileştirilmesiyle ilgili merkezleri sonuna 
kadar desteklemeye çalışıyoruz ve bundan sonra da buna devam edeceğiz. Bu süre içerisinde 
yaklaşık 200 milyon liralık da katkıda bulunduk.” diye konuştu.

www.haberler.com/2-dunya-teknoloji-inovasyon-ve-girisimcilik-9606850-haberi/
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Girişimcilik konferansı 12-14 Mayıs’ta
MAYIS 4, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

İstanbul Üniversitesi, ‘2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nı 12-14 Mayıs’ta 
düzenliyor.
Teması, ‘Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için Reformlar’ olan konferansın başkanlığını 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Teknoloji ve Sanayi İktisadi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Sefer Şener yapacak.

Konferansta, mühendislikte, sosyal bilimlerde ve endüstriyel tasarımda girişimcilik açısından önem 
arz eden gelişmeler ele alınacak.

http://www.ekonomist.com.tr/pano/girisimcilik-konferansi-12-14-mayista.html
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, 2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 
KONFERANSI’NA KATILDI

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 
Konferansı”nın açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptı.

                       
             

İstanbul Üniversitesince düzenlenen “2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı”, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Bu yılki ana teması “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik 
için Reformlar” olarak belirlenen konferansın açılışına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile yerli ve yabancı 
çok sayıda temsilci katıldı.



46 www.istanbuluniversityinnovation.org

“TÜRKİYE’NİN SANAYİLEŞMESİ İÇ VE DIŞ ODAKLARCA ENGELLENDİ”
Konferansta konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye artık eski Türkiye değildir. 
Türkiye içine kapanık bir şekilde sadece kendisine gösterilecek bir alanda hareket edecek bir ülke 
değildir. Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye bilgisi eksik olduğu için, 
affedersiniz insanları ahmak olduğu için sanayi devrimini ıskalamadı. Türkiye’nin bağımsızlığının en 
önemli ögelerinden birisi, güçlü bir sanayiye sahip Türkiye olduğu ve bunu bilen bir takımın iç ve dış 
odaklar vasıtasıyla Türkiye’nin sanayileşmesi önlendiği için geri kaldı.” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin ilk milli araba üretimi projesi olan “Devrim Arabaları”na da değinen 
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Ayrıca bu salonda bulananların bütün detayıyla bildiği devrim 
arabaları rezaleti Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir. 
Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle fabrikada üretilmiş, yollarda test edilmiş, son olarak TBMM 
önünde bir kere daha test edilerek dünyaya tanıtılacak olan devrim arabaları, Türkiye’nin içerisindeki 
karanlık bir odak tarafından engellenerek, o tören maalesef yapılamamıştır. Türkiye otomotiv 
sektörünü en az elli yıl geriden takip eder bir noktaya gelmiştir.” diye konuştu.

“AR-GE VE İNOVASYON’A 200 MİLYON TL KATKI SAĞLADIK”
Toplantının kendisinin de mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi’nde yapılıyor olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Vali Vasip Şahin ise şunları kaydetti: “İnovasyon ve yenilikçilik dünyanın 
bugün geldiği nokta itibariyle en çok kullandığı iki kelimedir. Türkiye de bunu ıskalamak ve bundan 
istifade etmeden bu süreyi geçirmek gibi bir lükse sahip değil. Dolayısıyla Türkiye, bütün kurumlarıyla 
‘Endüstri 4.0 Devrimi’ne inşallah elinden gelen gayretle hazırlanmakta… Bu anlamda başkanı 
olduğum İstanbul Kalkınma Ajansı 2 yıl önce bir strateji belirleyerek temel alanlarda; yani Ar-Ge ve 
İnovasyon alanlarında ortak kullanılan taban olabilecek bir takım bilgi teknolojilerinin üretilmesinde 
veya onların kurumsallaşmasında desteğini yoğunlaştırdı. Bir diğer alan da sosyal kalkınma ile 
ilgiliydi. Bizim şu ana kadar desteklediğimiz 710 projenin 248’i inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili projelerdi. 
Gerek Teknoparklar, gerek kuluçka merkezleri, gerekse bilim merkezleri; bilimin ticarileştirilmesiyle 
ilgili merkezleri sonuna kadar desteklemeye çalışıyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. 
Burada yaklaşık 200 milyon TL’lik de bu süre içerisinde bir katkıda bulunduk. ”

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konferans sonrası stantları gezerek yapılan inovasyon ve girişimcilik 
çalışmaları ile alakalı firma yöneticilerinden bilgi aldı. Program, 14 Mayıs’ta son bulacak.

http://www.istanbul.gov.tr/tr/guncel/haberler/basbakan-yardimcisi-kurtulmus-2-dunya-teknoloji-
inovasyon-ve-girisimcilik-konferansina-katildi
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13 Mayıs 2017 Cumartesi

Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu: - “Türk markaları olarak öyle bir farklı noktaya 
geldik ki yeni nesil rekabet düzeni içinde yerimizi alma noktasında çok iddialı ve donanımlıyız” - 
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat: - “Gelir dağılımında adaletsizliğin artması durumunda 
dünya ciddi bir sosyal krizle karşı karşıya kalabilir ve yeni dünyada işin sosyal bölümünün ihmal 
edilmemesi gerekiyor»
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl yurt dışında 62 mağaza 
açacaklarını belirterek, “Türk markaları olarak öyle bir farklı noktaya geldik ki yeni nesil rekabet 
düzeni içinde yerimizi alma noktasında çok iddialı ve donanımlıyız.” dedi.

İstanbul Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 
Konferansı” İstanbul Kongre Merkezinde ikinci gününde devam ediyor.

Konferansta konuşan Orakçıoğlu, 11 yıl sivil toplum örgütlerinde aktif görev alan biri olarak çok yönlü 
düşünmek ve global vizyonun içinde olmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:
“Ayağımın tozuyla dün gece yarısı Madrid’den geldim. Madrid’de Türk perakende sektörünün 
önemli markalarının birlikte olduğu bir vizyon buluşması, uluslararası bir konferans vardı. Konferans 
başlamadan önce Madrid’in en önemli caddelerinden birinde, önümüzdeki günlerde açacağımız 
mağazamızın önünde bir tanıtım yaptık. Bundan 10-15 yıl önce böyle bir lokasyonda olmak bizim için 
hayaldi. Artık Türk markaları olarak öyle bir farklı noktaya geldik ki yeni nesil rekabet düzeni içinde 
yerimizi alma noktasında çok iddialı ve donanımlıyız.”

Avrupa Birliği’nin Çin’e koyduğu kotaların 2005 yılında bittiğini ancak o yıllarda Çin’le mücadele 
edebilmek için uygulanan kotaların 3 yıl uzatılmasını sağladıklarını aktaran Orakçıoğlu, “Bu 3 yıl, 
rekabette avantaj elde edebildik. Ancak bu pansuman bir tedbirdi. Aynı dönemde AB ile çok önemli 
bir projeye imza attık. Nişantaşı’nda İstanbul Moda Akademisini kurduk. Türk tasarımcılarının 
dünyada bir takım organizasyonlarda yer alması konusunda önemli projelere imza attık. Bunların 
hiçbiri tesadüf değil.” diye konuştu.

Orakçıoğlu, geçmişte dünyanın en önemli fuarlarına katıldıklarını ancak fuarlarda itibarlarının 
olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Markalarımızın stantları fuarların en kötü yerindeydi. 15 yıllık süreç içerisinde çok önemli değişim ve 
gelişim ortaya koyduk. Sadece bu yıl yurt dışında açacağımız mağaza sayısı 62. Bizim hayallerimiz 
vardı ama bu hayalleri planladık, projelendirdik ve üzerine strateji koyduk. Stratejimizin adına 
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‘ulaşılabilir lüks’ diyoruz. Ulaşılabilir lüksün tanımının dışında, bir takım standartlar var. Kaliteden ödün 
vermeyeceksiniz. En iyi kumaşı ve malzemeyi kullanacaksınız. Üretim standartlarında rakiplerinizden 
daha iyi olacaksınız. İçinde tasarım olacak ve markanın büyüsüyle bunu taçlandıracaksınız. Bunlar 
kolay görünüyor ama çok büyük bir birikim istiyor.”
1986 yılında kuruldukları günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlatan Orakçıoğlu, Damat, Tween 
ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olduklarının altını çizdi.

“Fil dişi kulelerde bilim üretilmez”

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sedat Murat, 5-10 yıl öncesine kadar üniversitelerde 
girişimciliğe ve sanayiciliğe karşı çıkan öğrenciler bulunduğunu belirterek, «Fil dişi kulelerde bilim 
üretilmez. Mutfağa gitmeden tarif edeyim... Teorik bir aşçı nasıl yemeği tarif eder? Bir zihniyet 
değişimine ihtiyaç var. Bizim gibi orta gelir grubuna sahip ülkelerin sıkıntısı eğitimde esaslı reform 
çalışmalarının yapılamaması.” şeklinde konuştu.
Bugün dünyada hiç olmadığı kadar üretim yapılmasına rağmen hiç olmadığı kadar da açlık, sefalet 
ve gelir dağılımında adaletsizlik bulunduğunu aktaran Murat, gelir dağılımında adaletsizliğin artması 
durumunda dünyanın ciddi bir sosyal krizle karşı karşıya kalabileceğini ve yeni dünyada işin sosyal 
bölümünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Oturumların gün boyu devam edeceği 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı yarın 
sona erecek.

http://www.haberci53.com/genel/dunya-teknoloji-inovasyon-ve-girisimcilik-konferansi-h53526.html

https://www.youtube.com/watch?v=9hhaIGoOgZQ  
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KONFERANS’TAN GÖRÜNÜMLER



54 www.istanbuluniversityinnovation.org

                      

 



55www.istanbuluniversityinnovation.org



56 www.istanbuluniversityinnovation.org



57www.istanbuluniversityinnovation.org



58 www.istanbuluniversityinnovation.org



59www.istanbuluniversityinnovation.org

KONFERANS STANTLARINDAN GÖRÜNÜMLER
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AKADEMİK SUNUMLARDAN GÖRÜNÜMLER
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Destekleriniz için teşekkür ederiz..
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Destekleriniz için teşekkür ederiz..
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