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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, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın genel koordinatörlüğünde ve                   
Prof. Dr. Sefer Şener’in başkanlığında 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” ana temalı 3. 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, “Endüstri 4.0 
Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” ana temasına uygun disiplinlerarası bir anlayışla 
gerçekleştirilen 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nda, “Sosyal ve Davranışsal 
Bilimler,” “Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri”, “Sağlık Bilimleri” ile “Endüstriyel Tasarım ve 
Sanat” olmak üzere dört farklı alandaki çalışmalara yer verilmiştir. 

Konferansta toplam 4 ana başlıkta 1000’in üzerinde gelen çalışmadan, “Sosyal ve Davranışsal Bilimler” 
alanında ‘Yenilik faaliyetlerinin finansmanı ve finansal yenilikler’, ‘Duygu yönetimi, duygusal sermaye ve 
yenilik ilişkisi’, ‘KOBİ’lerde yenilik sorunu’, ‘Yenilik odaklı politik ve kültürel çalışmalar’, ‘İnovasyon, büyüme ve 

KONFERANS’A GENEL BAKIŞ
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girişimcilik’, ‘Farklı organizasyonlarda yenilik ve liderlik’ vb. alt başlıklarda 166; “Mühendislik, Doğa Bilimleri 
ve Teknolojileri” alanında ‘Farklı mühendislik ve teknolojik yenilikler’, ‘Endüstri 4.0 uygulamalarının analizi’, 
’Gıda endüstrisinde yeni uygulamalar’,’ Farklı sektörlerde ürün ve üretim yönetimine ilişkin  yeni metodlar ve 
yenilikler’ vb. alt başlıklarda 150; “Sağlık Bilimleri” alanında ‘Sağlıkta Teknolojik Yenilikler’ alt başlığında 
17; “Endüstriyel Tasarım ve Sanat” alanlarında ise ‘tasarım yöntemleri’ ‘tasarım süreçlerinde yenilik’ ve 
‘sanat girişimciliği’ alt başlıklarında 5 olmak üzere toplam 338 bilimsel çalışma kabul edilmiş ve Elsevier 
tarafından Science Direct’e endekslenerek yayınlanmıştır. 

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.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener
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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat,
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, 

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir,
HAVELSAN Genel Müdür ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Açılış
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Prof. Dr. Sefer Şener’in başkanlığında gerçekleşen Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve TC Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından yapılan açılış 
konuşmaları yapıldı.  

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül
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TC Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu



8 www.istanbuluniversityinnovation.org

Açılış konuşmalarının ardından Bexar County Komisyoneri Tommy Calvert moderatörlüğünde SAP 
Genel Müdür Yardımcısı Tom Raftery, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Barbaros Yiş, HAVELSAN Genel Müdür ve CEO ‘su Ahmet Hamdi Atalay’ın katıldıkları “Endüstri 4.0 
temelli teknoloji ve inovasyon bağlantılı girişimcilik” konulu açılış paneli yapıldı.

Bexar County Komisyoneri Tommy Calvert , SAP Genel Müdür Yardımcısı Tom Raftery, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, HAVELSAN Genel Müdür ve CEO ‘su Ahmet Hamdi Atalay

Konferans’ın ilk günü öğleden sonra ana salonda Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Şirketlerde ve 
organizasyonlarda yenilik geliştirme etkinliklerinin yönetimi” konulu panelde, Incarnate Word Üniversitesi 
Başkanı Dr. Louis Agnese, Ziraat Katılım Bankası’ndan Selim Bayhan, IPI Kurucu ve Başkanı Ergün 
Kırlıkovalı konuşmacı olarak yer almışlardır.

Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan,
IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Ziraat Katılım Bankası’ndan Selim Bayhan, Incarnate Word Üniversitesi Başkanı

Dr. Louis Agnese
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İlk günün “Finsansal ve bankacılık organizasyonlarındaki yenilik” konulu son paneli, Kaliforniya Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz. S. Özkan’ın moderatörlüğünde, Kaliforniya 
Üniversitesi San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Araştırma Bilimcisi Prof. Dr. Volkan Vural, Ericson 
Başkanı Işıl Yalçın ve Kuveyttürk Katılım Bankası Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy’ün  
konuşmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz. S. Özkan’ın,
Kaliforniya Üniversitesi San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Araştırma Bilimcisi Prof. Dr. Volkan Vural,

Ericson Başkanı Işıl Yalçın ve Kuveyttürk Katılım Bankası Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy

Bu panelin ardından 3 oturumda, 8 ayrı salonda her birinde bir moderatör yönetiminde 5 adet olmak üzere 
toplam 116 bildiri sunulmuştur.

Oturumlardan Görünüm
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Konferansın ikinci günü 8 oturum ve 3 panel yapılmıştır. Sabah saatlerinde 8 ayrı salonda gerçekleştirilen 
ilk iki oturumun ardından, IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı’nın moderatörlüğünde yapılan “Türkiye 
ve Amerika’da yenilik markaları”  konulu panelde Tommy Calvert, ORKA Holding Kurumsal İletişim 
Direktörü Burhan Denizli, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haydar N. Çolakoğlu, BiTaksi ve 
Getir Uygulamalarının Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Salur ve COLENDI ortaklarından 
Bülent Tekmen konuşmacı olarak yer almışlardır. 

IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Tommy Calvert, ORKA Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burhan Denizli, TEB Holding 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haydar N. Çolakoğlu, BiTaksi ve Getir Uygulamalarının Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Salur 

ve COLENDI Ortaklarından Bülent Tekmen

 Öğle arasından görünüm

Öğle arası ardından ana salonda San Antonio Koleji’nden Prof. Dr. Murat Taş moderatörlüğünde Prof. Dr. Cengiz S. 
Özkan, Dof Robotik A.Ş. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Havelsan ARGE, Teknoloji ve Ürün 
Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu konuşmacı 
olarak ikinci günün “Farklı ülkelerdeki yenilikler temelli girişimcilik teşvikleri”  konulu ikinci panelinde yer almışlardır.
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San Antonio Koleji’nden Prof. Dr. Murat Taş , Prof. Dr. Cengiz S. Özkan, Dof Robotik A.Ş. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Mertcan, Havelsan ARGE, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu

Verilen aranın ardından günün “Yenilik temelli kadın girişimciliğe örnekler” konulu son paneli İstanbul 
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Elife Akiş’in moderatörlüğünde Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan, Datasist Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
CEO’su Ayşe Nazmiye Uça ve TEB İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup Direktörü Mehmet 
Ormancı’nın konuşmaları ile tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Elife,  Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden
Prof. Dr. Mihrimah Özkan, Datasist Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO’su Ayşe Nazmiye Uça ve TEB İşletme Bankacılığı Pazarlama ve

Satış Grup Direktörü Mehmet Ormancı
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Konferansın üçüncü ve son günü 2 oturum ve 2 panel ile tamamlanmıştır. 

8 ayrı salonda sunulan bildirilerle yapılan iki oturumun ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 
İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara moderatörlüğünde Prof. Dr. Murat Taş, Turkish 
Technic Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve Özsevimli Danışmanlık Ltd. Şti. - Teknik Hukuk™ 
Genel Müdürü Hüseyin Emre Özsevimli son günün “Farklı ükelerde teknoloji ve inovasyon ekosistemleri” 
konulu ilk panelinde konuşmacı olarak yer almışlardır.  

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, moderatörlüğünde Prof. Dr. Murat Taş, 
Turkish Technic Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve Özsevimli Danışmanlık Ltd. Şti. - Teknik Hukuk™ Genel Müdürü Hüseyin 

Emre Özsevimli
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Son günün, “Yeniliklerin gelişiminde, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinin iş birliğinin önemi” konulu son 
panelinde ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kıvanç Çefle moderatörlüğünde İstanbul 
Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünden Prof. Dr. Filiz Akyüz ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan’ın katılımlarıyla konferans 
sona ermiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kıvanç Çefle, İstanbul Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünden Prof. Dr. Filiz 
Akyüz ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan
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KONFERANS AÇILIŞ KONUŞMALARI

Konferansın açılış konuşması İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Konferansın Genel koordinatörü 
iken şu anda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Sedat Murat tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Sedat Murat açılış konuşmasına, hem dünya için hem de ülkemiz için stratejik önem arz eden bir 
konuda bu denli anlamlı bilimsel bir etkinlik düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade ederek başlamıştır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Endüstri 4.0 odaklı inovasyon, teknoloji girişimcilik ve üretim” 
ana temalı 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın açılış konuşmasını yaparken, 21 Haziran 2019

Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasına ‘Konferansın 3.kez düzenleniyor olması ayrıca konferansımızın 
yapılmadığı yıllarda aynı başlıkta çalıştayların yapılmış olması bizler için oldukça anlamlıdır. Bütün bunlar 
göstermektedir ki; Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı artık kurumsallaşmıştır. Bu 
konferansımıza ABD’den, Avrupa’dan ve Türkye’den tanınmış ve  alanlarında yetkin üniversite yöneticileri, 
akademisyenler, girişimciler, STK’ların temsilcileri, politikacılar, kamu yöneticileri, yerel yöneticiler, eğitimciler 
ve  start-upların kurucuları katılmaktadır. Bu katılımcı portföyü ve niteliği yenilik ekosisteminin boyutlarını 
oluşturulması bakımından anlamlıdır’  ifadeleriyle devam etmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat,  bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
konferansın  diğer konferanslardan farklılığını; ‘bilimsel bildirilerin yanısıra alanlarında anlamlı yeniliklere 
imza atmış teknoloji geliştirmiş, start-up kurmuş, üniversite yöneticiliği üstlenmiş kişilerin deneyimlerinin 
başarılarının sunulacağı panellerle ortaya koyduğunu vurgulamıştır.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Açılış Konuşması

Prof. Dr. Sedat Murat, günümüzde ülkelerin başarı sıralamasında GSYİH’nın yanısıra teknoloji ve 
inovasyonun önemini vurgulayarak, niceliğin yanısıra niteliğin  ön plana çıktığını  niteliğin de en önemli 
unsurları arasında teknoloji, yenilik ve girişimciliğin yer aldığını belirtmiştir. Türkiye açısından bu perspektifin 
çok önemli olduğunu çünkü, GSYİH bakımından dünyanın en zengin 17. ülkesi konumundayken, inovasyon 
ve küresel rekabetçilik bakımından 40’lı sıralarda yer aldığımızı ifade eden Prof. Murat, üretimde ve ihracatta 
yüksek teknoloji, yüksek inovasyon ve yüksek girişimcilik oranının yüzde 4’lerde olması gerektiğini ifade 
etmiştir.

Türkiye’nin  2023-2071 vizyonlarıyla konferansın temalarının birbirleriyle uyum içerisinde olduğunu söyleyen 
Prof. Murat konuşmasını “İnsanlığı   teknoloji ve inovasyona odaklı dinamik girişimciler kurtaracaktır” cümlesi 
ile tamamlamıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Açılış Konuşması
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İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül teknolojinin bütün dünyada baş 
döndürücü bir hızla ilerlemekte olduğunu belirterek  “Türkiye olarak yakın bir geçmişte sanayi 4.0 odağında 
yerimizi alabilmek ve en azından geri kalmamak adına çaba sarf ederken;  bugün teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerin odağında güçlü aktivist bir politika belirleyen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz” şeklinde 
konuşmuştur.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, Açılış Konuşması

Prof. Dr. Öncül,  “Türkiye Cumhuriyeti, nanoteknolojik üretimlerden hava ve uzay sanayisine kadar, bilişim 
sektöründeki başarılı çalışmalardan genomik ve proteomik çalışmalara kadar, akıllı yazılımlardan giyilebilir 
nanoteknolojik ürünlere kadar birçok alanda büyük çalışmalara sahne olmaktadır. Ben inanıyorum ki bu 
yeterli olmayacaktır, hedeflerimiz çok daha büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 milyonun üzerindeki 
nüfusunun önemli bir kısmı yetişmiş, genç ve  dinamik beyinlerden oluşmaktadır. Güçlü doğal kaynakları 
ve özkaynaklarıyla ve bu davaya inanmış güçlü politikacıları, devlet adamları, kamu ve STK kuruluşlarıyla 
Türkiye Cumhuriyeti 2023’de lider ülke konumuna gelecektir. İşte bugün düzenlenen 3. Dünya, Teknoloji, 
İnovasyon ve Girişimcilik konferansı buna zemin hazırlayan girişimlerden bir tanesidir” sözleriyle konuşmasını 
tamamlamıştır.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
konuşmasında ülke ve bireysel olarak gelişen teknolojilere ayak uydurmanın zorunluluğunu ifade ederek, 
İBB olarak ülkemizin 2023-2071 polikaları çerçevesinde hem yerelleşmede hem de milli ve yerli teknoloji 
üretilmesinde büyük bir katkı sağladıklarını söylemiştir. 

TC Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Açılış Konuşması

Genel Sekreter Baraçlı, İBB bünyesindeki İSBAK ve BİMTAŞ şirketleriyle yeni yatırımlara ve yeni teknolojilere 
sürekli yatırım yaptıklarını ifade ederek aynı zamanda hem hayatı kolaylaştıran hem de toplumun  refahını 
arttıran teknoloji hamlesi içerisinde olduklarını belirtmiştir. Kurmuş oldukları Start-up merkezileri, kuluçka 
merkezileri ve girişimcilik merkezleriyle de öğrencilerle ve İstanbul’lularla beraber teknoloji gelişmelerine 
büyük katkı sağladıklarını vurgulamıştır. 

Baraçlı, konferansın hem üniversite adına hem de girişimcilik, teknoloji ve inovasyon adına aynı zamanda 
şehrimiz adına büyük bir fayda getirmesini temenni ettiğini belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, 
Girişimcilik ve Üretim” ana temalı 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na katılmaktan 
duyduğu heyecanı ifade ederek, hem ülkenin hem dünyanın geleceği adına çok temel kavramlar olan bu 
konuların tartışılmasının, geliştirilmesinin ve geleceğe aktarılmasının çok anlamlı olduğuna değindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Açılış Konuşması

Bakan Kasapoğlu, “Endüstri 4.0 odaklı teknoloji, girişimcilik ve üretim hem akademik camiamızın hem 
de hükümetimizin çok önem verdiği konular ve kavramlardır. Özlenen ve olması gereken işbirliğini bu 
organizasyonda görmekteyiz. Gerek yerel yönetimlerimizin, gerek üniversitelerimizin ve gerekse özel 
kuruluşlarımızın bir araya gelerek bu tür çalışmalar yapması birlik ve beraberliğin göstergesi olması açısından 
çok önemli stratejik bir yaklaşımdır. Gençliğimizin inovasyon, teknoloji, girişimcilik noktasındaki kalitesini, 
donanımını arttırma noktasında proje destekleri gibi çok önemli çabalarımız bulunmaktadır” dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını  “Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Girişimcilik ruhunun 
gençlerimizde olması en büyük arzularımızdan ve temennilerimizdendir” ifadeleriyle tamamlamıştır.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof.Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Sefer Şener, Prof. Dr. Ali Akdemir
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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.

1. Gün, Panel ve Oturumlar: 21 Haziran 2019 Cuma
Konferansta ilk gün ana salonda Bexar County Komisyoneri Tommy Calvert  moderatörlüğünde düzenlenen 
“Opening panel on Technology and Innovation Connection of Entrepreneurship Based on Industry 4.0” başlıklı 
panelde endüstri 4.0 odaklı, inovasyon teknoloji ve girişimcilik ile ilgili yaklaşımlar ele alındı. Panele, SAP 
Genel Müdür Yardımcısı Tom Raftery, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Barbaros Yiş, HAVELSAN Genel Müdür ve CEO ‘su Ahmet Hamdi Atalay katıldı.

SAP Genel Müdür Yardımcısı Tom Raftery konuşmasına, günümüzde teknolojinin hayatımızı nasıl 
değiştirdiğine sağlık alanındaki örneklere değinerek başladı. Teknoloji sayesinde, sağlık ile ilgili verilere 
çok daha kapsamlı ve hızlı bir şekilde ulaşılabildiğini ifade etti. Ardından diğer endüstrilerden de bahseden 
Raftery, rüzgar ve güneş enerjilerinin günden güne hayatımızda daha fazla yer kapladığını ve maliyetleri 
de %20 den daha fazla düşürdüğünü belirtti. Yenilenebilir enerjiler maaliyetleri düşürürken, yenilenemez 
enerjilerin maaliyetleri nasıl yükselttiğini, elektrikle çalışan araçları örnek göstererek ifade etti. Raftery, 
sözlerini “Değişime ayak uydurun” sözleri ile sonlandırdı.

SAP Genel Müdür Yardımcısı Tom Raftery
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Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, İnovasyonun  neden 
önemli olduğuna değinerek “İnovasyon özellikle 5G’nin gelmesi, maliyetlerin düşmesi, ürün çeşitliliğinin 
artması noktasında bizim için olmazsa olmaz. Eğer bir inovasyonu kendi ülkemizde yerli ve milli şekilde 
yaparsak net ihracat fazlamız ister istemez artacaktır. İnovasyonun gereklilikleri; İlk olarak; keşfetmek, bir 
sorunu görmek o sorunu çözmek için üstüne düşmek ki  AirBNB ve Yemek Sepeti buna en güzel örnektir. 
İkinci olarak; kalıpların dışında düşünmek yani hep aynı işi aynı şekilde yapmamak, farklı nasıl yapabilirim 
üzerine odaklanmak ve son olarak ise ekosistem oluşturmak olarak sıralanabilir” dedi.

Ömer Barbaros Yiş, Dünya’nın en hızlı 4.5G’sinin İsviçre, Japonya ve Türkiye’de olduğunun altını çizerek, 
şu an Güney Kore’de 6G’nin konuşulduğuna dikkati çekmiştir. Her zaman bir sonraki adımı düşünüp buradaki 
ekosistem için hazır olmakta fayda olacağını ve inovasyon yarışının tekrardan başlamakta olduğunu ve bu 
yarışı kaçırmamak gerektiğine vurgu yapan Yiş, bu yarışta önde gitmek için inovasyon kültürünün bütün 
ekosisteme yayılması gerekliğini ifade etmiştir.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş

5G teknolojisinin hayatımızı yüksek veri iletim hızı, makineler arası gelişmiş iletişim şeklinde etkileyeceğini 
belirten Yiş, bu hızın sanal gerçekliği getireceğini ve reklamların sanal gerçeklik üzerinden yorumlamamız 
gerekeceğini söyleyerek konuşmasını tamamlamıştır.

HAVELSAN Genel Müdür ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’nin yazılım alanında en büyük teknoloji 
firması olarak faaliyet gösteren Havelsan’ın, yüzde 80-85 oranında elektrik ve bilgisayar mühendisinden 
oluşan, ekosisteminde 400 civarında irili ufaklı firma bulunduran bir yapı olduğunu belirterek hem savunma 
hem de sivil alanda ileri teknolojiler ve tamamen kendine yeten özgün teknolojiler geliştiren bir konumda 
olduğunu belirtmiştir. 

Katma değeri arttırmak için Ar-Ge ve inovasyonun önemine vurgu yapan Atalay, “Konvansiyonel teknoloji 
üzerinde çalışıyorsanız ya da sizin şekillendirdiğiniz transfer teknolojilerle üretim ya da geliştirme yapıyorsanız 
bu size belli bir karlılık sağlar ama bu sürdürülebilir değildir. Zaman içinde o karlılık da azalır. Karlılığın sürekli 
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ve artan oranda devam etmesi için mutlaka teknolojiye yatırım yapmanız ve inovasyon yapıyor olmanız 
gerekir” dedi.

HAVELSAN Genel Müdür ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay

Atalay, Türkiye’nin kendi 5G teknolojisini geliştirmiş ve üzerinden çağrısını gerçekleştirmiş dünyadaki 5 
ülkeden biri olduğumuzu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan

Konferansın ilk günü öğleden sonra Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 
Prof. Dr. Mihrimah Özkan moderatörlüğünde yapılan, şirketlerde ve organizasyonlarda yenilik geliştirme etkinlik 
yönetimini konu alan “Management for Events of Innovation Development in Companies and Organizations” başlıklı 
panelinde Incarnate Word Üniversitesi Başkanı Dr. Louis Agnese, Ziraat Katılım Bankası’ndan Selim Bayhan, 
IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı  yer aldı.
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Incarnate Word Üniversitesi Başkanı Dr. Louis Agnese, 80’li yıllarda teknolojinin masadaki telefondan 
ibaret iken, bilgisayarın eğitime yön vereceği kimsenin aklına gelmediğini ifade etti. “Amerika genellikle 
teknolojiyi sınıflarda kullanılır ve eğitmen, interaktif bir şekilde dersini işlerken öğrenci doğruluğunu interaktif 
bir şekilde kontrol eder, ve hatta aynı anda 2 dersi bile takip etmesi bu sayede mümkün olur. Bu da günümüz 
dünyasında yaşamanın en güzel yanıdır.” sözleri ile teknolojinin eğitim sistemini bile yönlendirdiğini belirtti.  
Agnese, sözlerini “İnovatif  ve yaratıcı olabilmek; ortada olmayan bir şeyi görmek, bulmak ve keşfetmektir. 
Asıl olan nasıl öğreneceğini öğrenmektir” diyerek sonlandırdı.

Incarnate Word Üniversitesi Başkanı Dr. Louis Agnese

Ziraat Katılım Bankası’ndan Selim Bayhan, İnovasyon için günümüzde ne tür teknolojilere ihtiyaç olduğunu 
takip etmemiz gerektiğini belirtti. Bayhan, gelişmekte olan gıda, sağlık, ulaşım, tekstil gibi alanlardaki güncel  
yeniliklerden örneklerle konuşmasını tamamladı.

Ziraat Katılım Bankası’ndan Selim Bayhan

İnovasyonun içinde bulunduğunuz kurumu geliştirmek için kullanacağınız bir yenileşim olabildiğinden 
bahseden IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı, farklı inovasyon çeşitlerine değinmiştir. 
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“İnovasyon Arge ile desteklenmez ve girişimcilikle pazarlanmazsa katma değer yaratamamaktadır. Katma 
değerin artması da refah düzeyinin yükselmesi demektir. Bu ikisi yoksa inovasyonun hiçbir değeri yoktur” 
diyerek gençlere çağrıda bulunan Kırlıkovalı, “Bir fikriniz olacak ve bu fikre gülüp geçmeyeceksiniz, onun 
hakkında ince ayrıntısıyla düşüneceksiniz, deneme yapacaksınız arkasından sorunu ya da alanı belirleyerek 
uygulamaya koyacaksınız” dedi.

IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı

Konuşmasının sonunda inovasyonun genlerle sınırlı olmadığına değinen Kırlıkovalı, inovasyonun öğretilebilir 
bir yeti olduğuna inandığını ve bu yolda ilerlerken beyin fırtınası şeklinde kısa-uzun dönem, öncesi-sonrası 
gibi planlar yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

İlk günün “Finansal ve bankacılık organizasyonlarındaki yenilik” konulu son paneli, Kaliforniya Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz. S. Özkan’ın moderatörlüğünde, Kaliforniya 
Üniversitesi San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Araştırma Bilimcisi Prof. Dr. Volkan Vural, Ericson 
Başkanı Işıl Yalçın ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy’ün  
konuşmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz. S. Özkan
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Kaliforniya Üniversitesi San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Araştırma Bilimcisi Prof. Dr. Volkan 
Vural, konuşmasına “Yapay zeka ve makine öğrenimi nedir? Yapay zekada girişimcilik nasıl yapılabilir? ve 
Makine öğrenimi nedir, nasıl kullanabiliriz?” soruları ile başladı. Vural, sağlık sektöründe bilgisayar destekli 
tanı ile doktorlara nasıl yardımcı olunacağını ifade ederek, ortalama bir onkoloğun teşhiste doğruluk payı %70 
civarında iken, geliştirilen yapay zeka ile %93 doğruluk payına ulaşılabileceğini belirtti. Vural, yapay zekanın, 
insanların geliştiremediği kuralları geliştirebildiğinden bahsederek, “Biz resimleri gösterelim, bunların da 
kanser olduğunu söyleyelim, makine bunu kendi kendine öğrensin” sözleri ile konuşmasını sonlandırmıştır.

Kaliforniya Üniversitesi San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Araştırma Bilimcisi Prof. Dr. Volkan Vural

Ericsson Başkanı Işıl Yalçın, Türkiye’de 140 senedir altyapı hizmeti veren bir firma olduklarına değinerek, 
farklı Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını, Türkiye’de Dünya’nın 11. araştırma merkezini açtıklarını, her alanda 
şebeke ağırlıklı olmak üzere güvenlik ve network protokolü üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etmiştir. 
Yalçın, “hem Türkiye’de hem globalde 5G ve nesnelerin interneti ile beraber çok büyük bir potansiyel var. 
Bunları tek başınıza yapmamız mümkün değil, akademi ve endüstriyle birlikte çalışmamız gerekiyor” sözleri 
ile konuşmasını sonlandırdı.

Ericsson Başkanı Işıl Yalçın
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Kuveyt Türk Katılım Bankası Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, bankacılık sektöründe 
akıllı danışmanların ve sanal müşteri asistanlarının, müşteri deneyimini önümüzdeki dönemlerde çok fazla 
iyileştireceğini belirtti. Ortaköy,  günümüzde bankacılık işlemleri için, mobil internet kanalının bile geleneksel 
kanal olarak konumlandırıldığını ve önümüzdeki günlerde evlerin, arabaların, saatlerin, giyilebilir teknolojilerin 
akıllı kanallar haline geleceğini ifade etti. Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak girişimcilik merkezlerini 
kuluçka merkezi olarak kullandıklarını belirten Ortaköy, aynı zamanda yeni girişimcilik ve teknoloji fonları 
bulunduğunu ve bu fonlar üzerinden yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Ortaköy, sözlerini “Siz insanı 
nereye konumlandıracağıza doğru karar verin, teknoloji başının çaresine bakar” diyerek sonlandırdı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Operasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy

Panelden görünüm
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Konferansın ilk gününde 1. Oturum’da sekiz ayrı salonda, sekiz ayrı başlık altında toplam 40 bildiri 
sunulmuştur. 1. Salon’da “Different Engineering and Technological Innovations” başlığı altında gruplanan 
bildiriler İbrahim Baz moderatörlüğünde sunulmuştur. 2. Salon’da Filiz Akyüz moderatörlüğünde gerçekleşen 
“Technological Innovationons in Medicine-Engineering Interactions” konulu sunumlarda sağlık alanındaki 
son teknoloji ve yeniliklere ilişkin bildiriler sunulmuş ve bilimsel tartışmalar yapılmıştır. 3. Salon’da Cem 
Saatçioğlu moderatörlüğünde sunulan ve tartışılan bildiriler “Political and Cultural Studies of Innovations” 
başlığına odaklanmış ve ilgili alanın uzmanları arasında yeniliğin kültürel ve politik boyutu üzerine görüş 
alışverişi yapılmıştır. 4. Salon’da “Different Innovative  Implementations in Multiple Countries” başlığı altında 
sunulan bildiriler Murat Yalçıntaş moderatörlüğünde gerçekleşmiş ve çeşitli sektör ve ülkelerdeki farklı yenilik 
uygulamaları ve sonuçları tartışılmıştır. 

Oturumlardan görünüm

5. Salon’da “Innovative Policies and Aplications Towards Creating Alternative Energy Resources” ana konusu 
ekseninde gruplanan bildirilerle Hanifi Parlar moderatörlüğünde alternatif enerji kaynakları yaratmaya yönelik 
yenilikçi politikalar ve uygulamalar tartışılmıştır. 6. Salon’da Resul Kurt moderatörlüğünde gerçekleşen bildiri 
sunumlarının genel başlığı “Impact Of Industry 4.0 On Business Life And Industry Relationships” olarak 
belirlenmiş ve bu bağlamda endüstri 4.0’ın iş hayatı ve sanayi ilişkileri üzerine etkisi incelenmiştir. 7. Salon’da 
çeşitli ülkelerdeki ekonomik, insani gelişme ve yenilikler arasındaki bağlantının araştırıldığı bildiriler Yusuf 
Balcı moderatörlüğünde sunulmuş ve “Research Of Connection Between Economic - Human Development 
And Innovation In Context Of Various Countries” başlığı altında tartışılmıştır. 8. salonda Tarik Zaimovic 
moderatörlüğünde “Analyses Of Applications Of Industry 4.0” konu başlığı altında Endüstri 4.0 a ilişkin 
uygulamaların analizleri hakkında sunumlar yer almıştır.
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Konferansın ilk gününde 2. Oturum’da yine sekiz ayrı salonda altı ayrı başlık altında toplam 41 bildiri 
sunulmuştur. 1. Salon’da Yerbol Tileuberdi  moderatörlüğünde ve “Different Engineering And Technological 
Innovation” başlığı altında toplanan bildirilerde farklı mühendislik ve teknolojik yeniliklere ilişkin konular 
yer almıştır. 2. Salon’da “Developing New Entrepreneurs And Sme’s” konulu oturumda Murat Kasımoğlu 
moderatörlüğünde KOBİ’lerin ve yeni girişimlerin gelişiminin tartışıldığı bildiriler sunulmuştur. 3. Salon’da 
“Management Of Emotional Capital And Their Innovational Connection” başlıklı oturumda duygusal sermaye 
ve onların yenilikçi bağlantılarının yönetimini konu alan bildiriler Cafer Şafak Eyel moderatörlüğünde 
sunulmuştur. 4. Salon’da “Innovations And New Methods Of Material On Production And Process Management 
In Different Sectors” başlıklı oturumda farklı sektörlerde ürün ve ürün yönetimine ilişkin yenilikler Mehmet 
Emin Özel  moderatörlüğünde sunulan bildirilerle tartışılmış ve değerlendirilmiştir. 

Oturumlardan görünüm

5. Salon’da “Different Engineering And Technological Innovations” başlıklı oturumda yine farklı mühendislik 
ve teknolojik yeniliklere ilişkin konular Nadia Tebbal moderatörlüğünde sunulan bildirilerle ele alınmıştır. 
6. Salon’da Faik Çelik moderatörlüğünde gerçekleşen sunumlarda “Research Of Connection Between 
Economic-Human Development And Innovation In Context Of Various Countries” konusunda çeşitli ülkelerdeki 
ekonomik, insani gelişme ve yenilikler arasındaki bağlantının ele alındığı bilimsel araştırmalara yer verilmiştir. 
7. Salon’da Özlem Atan moderatörlüğünde “Different Engineering And Technological Innovation” başlığı 
altında toplanan bildirilerde farklı mühendislik ve teknolojik yeniliklere ilişkin konular yer almıştır. 8. Salon’da, 
firmaların, teknoloji ve yenilk alanındaki girişimlerinin yönetimini kapsayan “The Management Of Innovative 
And Technological Efforts In Firms ” adlı oturumda Nurul Sakina Mokhtar Azizi moderatörlüğünde sunulan 
bildiriler tartışılmıştır.
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Konferansın ilk gününün 3. Oturum’unda sekiz ayrı salonda sekiz ayrı başlık altında toplam 35 bildiri 
sunulmuştur. 1. Salon’da Faik Çelik moderatörlüğünde “Different Innovative Implementations In Different 
Industries” başlığı altında farklı endüstrilerde, farklı yenilik uygulamaları konuları ile ilgili bildiriler sunulmuştur.
2. Salon’da, firmaların, teknoloji ve yenilk alanındaki girişimlerinin yönetimini kapsayan “The Management Of 
Innovative And Technological Efforts In Firms” oturumu İsmail Ekmekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
3. Salon’da Çiğdem Börke Tunalı moderatörlüğünde “The Potential Of Different Countries Of Innovation, 
Growth And Entrepreneurship” temalı bildirilerle farklı ülkelerin inovasyon, büyüme ve girişimcilik potansiyellerine 
yönelik araştırmalara yer verilmiştir. 4. Salon’da Şule Eryürük moderatörlüğünde “New Applications In Food 
Industry” adlı oturumda gıda sektöründe yeni uygulamaları konu alan bildiriler sunulmuştur. 

Oturumlardan görünüm

5. Salon’da “Financing Of Innovative Activities, And Financial Innovation” adlı oturumda, Ahmet İncekara 
moderatörlüğünde, yenilik aktivitelerinin finansı ve finansal yenilik ile ilgili sunulan bildiriler incelenmiştir. 
6. Salon’da, KOBİ’lerdeki yenilik sorunlarını araştıran bildiriler “Innovation Issues In Sme’s” adlı oturumda 
Mithat Zeki Dinçer moderatörlüğünde sunulmuş ve tartışılmıştır. 7. Salon’da Öykü İyigün moderatörlüğünde 
“Macro Innovative Applications And Projects In Different Countries” adlı oturumda farklı ülkelerde makro 
yenilik uygulamalarıve projelerine ilişkin bildiriler sunulmuştur. 8. Salon’da Fatma Ünlü moderatörlüğünde 
“Performance Measurement And Financial Evolution In Different Sectors” adlı oturumda farklı farklı sektörlerin 
finansal gelişimi ve performans ölçümü konularına ilişkin bildiriler sunulmuştur.
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2. Gün, Panel ve Oturumlar: 22 Haziran 2019 Cumartesi
Konferansın ikinci gününde 2 oturum’da sekiz ayrı salonda yedi ayrı başlık altında toplam 39  bildiri 
sunulmuştur. Günün 1. Oturumunda 1. Salon’da Emre Akyüz moderatörlüğünde “Organizational Governance 
Decision Knowledge Sharing” adlı oturumda sunulan bildirilerle örgütsel yönetimde bilgi paylaşımı kararının  
önemi tartışılmıştır. 2. Salon’da “Leadership and Its Innovative Connections In Different Organizations” 
adlı oturumda farklı organizasyonlarda liderlik ve yenilikçi bağlantılar alanındaki bildiriler Betül Ayça 
moderatörlüğünde sunulmuştur. 3. Salon’da “Entreprenurship Models Of New Generations” konusu ile ilgili 
olarak yeni jenerasyonun girişimcilik modelleri kapsamına giren bildiriler Cafer Şafak Eyel moderatörlüğünde 
tartışılmıştır. 4. Salon’da Faik Çelik moderatörlüğünde “Organizational Governance Decision Knowledge 
Sharing” adlı oturumda örgütsel yönetimde bilgi paylaşımı kararını ele alan bildiriler yer almıştır.

Oturumlardan görünüm

5. Salon’da “Data Science And Practice” adlı oturumda Elif Hobikoğlu moderatörlüğünde veri bilimi ve 
uygulamarı konularında bildiriler sunulmuştur. 6. Salon’da “The Relationship Between Performance And 
Innovation” konusu ile ilgili olarak performans ve yenilik arasındaki ilişiler kapsamına giren bildiriler Mutlu 
Erbay moderatörlüğünde tartışılmıştır. 7. Salon’da Majid Ali moderatörlüğünde “New Approches For Crisis 
Management” adlı oturumda kriz yönetminde yeni yaklaşımları konu alan bildiriler tartışılmıştır. 8. Salon’da 
“Decision - Making Support And Management Informations Systems” başlıklı oturumda bilgi sistemleri 
yönetimi ve destekleme kararları ile ilgili bildiriler İsmail Ekmekçi moderatörlüğünde sunulmuştur.
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Günün 2. oturumunda sekiz ayrı salonda yedi ayrı başlık altında toplam 37 bildiri sunulmuştur. 
1. Salon’da  Cansu Şarkaya moderatörlüğünde “New Trends On Banking And Financial Systems” adlı 
oturumda bankacılık ve finansal sistemlerde yeni trendler konusunu işleyen bildiriler sunulmuştur. 2. 
Salon’da Mustafa Sundu moderatörlüğünde gerçekleşen sunumlar “Technological Innovations In Medicine 
- Engineering Interactions 2” konusu kapsamında sağlık alanındaki son teknoloji ve yeniliklere ilişkin bildiriler 
sunulmuştur. 3. Salon’da Faik Çelik moderatörlüğünde “Enviroment - Friendly Applications In The Firms” adlı 

oturumda firmaların çevre dostu uygulumaları hakkında yazılan bildiriler tartışılmıştır.

Oturumlardan görünüm

4. Salon’da Mİthat Zeki Dinçer moderatörlüğünde “New Trends On Banking And Financial Systems” adlı 
oturumda bankacılık ve finansal sistemlerde yeni trendler konusunu işleyen bildiriler yer almıştır. 5. Salon’da 
İlayda Nemlioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “The Protection Of Intellectual Property Rights” konu 
başlıklı oturumda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin bildiriler yer almıştır. 6. Salon’da “Decision 
- Making Support And Management Informations Systems” başlıklı oturumda bilgi sistemleri yönetimi ve 

destekleme kararları ile ilgili bildiriler Ayfer Özyılmaz moderatörlüğünde sunulmuştur. 
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Oturumlardan görünüm

7. Salon’da Mehmet Uyanık moderatörlüğünde “Different Engineering And Technological Innovations” adlı 
oturumda farklı mühendislik alanlarındaki teknolojik yenilikleri ele alan bildiriler tartışılmıştır. 8. Salon’da, 
Ahmet Bahloul  moderatörlüğünde yine “Different Engineering And Technological Innovations” adlı oturumda 

farklı mühendislik alanlarındaki teknolojik yenilikler tartışılmıştır.

Oturumlardan görünüm



32 www.istanbuluniversityinnovation.org

2. Oturum’un ardından ana salonda Ergün Kırlıkovalı’nın moderatörlüğünde “Brands of Innovation in 
Turkey and USA” başlığı altında Türkiye ve ABD’den katılan iş dünyasının önde gelen aktörleri tarafından 
yenilik markalarının ve girişimcilik konularının değerlendirildiği ve tartışıldığı geniş katılımlı bir panel 
gerçekleştirilmiştir. Panele Bexar County Delegesi Tommy Calvert, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Haydar N. Çolakoğlu, BiTaksi ve Getir Uygulamalarının Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazım Salur, COLENDI Ortaklarından Bülent Tekmen, ORKA Holding Kurumsal İletişim Direktörü 
Burhan Denizli katılmıştır.

Bexar County Delegesi Tommy Calvert, konuşmasına, Texas ile Türkiye arasında gerçekleştirilebilecek 
ortaklıklarından bahsederek başladı. Önümüzdeki senelerde iş kapsamında %25 - %30’luk bir iş payını, 
teknoloji ve robotların üstleneceğini dile getiren Calvert, toplumların henüz buna hazır olmadığını, belki de 
robotların hayatımıza girdiği bu dönemde bir çok kişinin işsiz kalacağını ve bu durumun toplum üzerinde 
bir takım korkulara yol açabileceğini belirtti. Ancak bu durumun, birlikte düzgün bir planlama yapılarak ve 
yeni teknoloji alanında eğitime destek verilerek, pozitif bir fırsata dönüştürülebileceğini ifade etti.  Texas’ta, 
bu tip projeler için devletin milyon dolarlık bütçe ayırdığını dile getirdi. Bu bütçe içerisinde, teknoloji bilincini 
arttırmak ve kişileri teknoloji çağı doğrultusunda eğitmek için uzmanlara ücretsiz 2 yıl üniversite eğitimi 
verilmesini hedeflediklerini dile getiren Calvert, kendisinin de bu konuda her türlü desteği vermeye açık 
olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Bexar County Delegesi Tommy Calvert
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Panelde TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haydar N. Çolakoğlu, Endüstri 4.0 odaklı girişimcilik 
ve üretimi arttırmak amacıyla TEB olarak Türkiye’nin değişik yerlerinde 4-5 girişim evi açtıklarını ve burada 
12,000 şirketin var olduğunu ve onları desteklediklerini söyledi. Çolakoğlu, konuşmasında bu şirketlere her 
türlü fırsatı sunarak danışmanlık hizmeti verdiklerini ve ilk aşamada faizsiz finans sağladıklarını ve ayrıca 
bankacılık hizmetlerinden komisyon almadıklarını belirtti. Gençlerin enerjilerinin önemli olduğunu, umutlarını 
yitirmemelerini ve enerjilerini inovatif sektörlere kanalize etmeleri gerektiğini ifade ederek konuşmasını 
tamamladı. 

Panelde TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haydar N. Çolakoğlu

BiTaksi ve Getir Uygulamalarının Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Salur, BiTaksi ve Getir’in 
başarı hikayesini anlatarak getiri “Getir” ismiyle Türkçe olarak dünyada tanınır bir markaya dönüştürmek 
çabası içinde olduklarını belirtti. Kendi start-up’larını kurmak isteyen gençlere de küçük olmanın avantajlarını 
kullanarak hızlı hareket etmeleri durumunda büyük şirketlerden korkmamaları gerektiğini vurguladı.

 
BiTaksi ve Getir Uygulamalarının Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Salur
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Türkiye’nin fintek alanındaki ilk girişimcilerinden COLENDI Ortaklarından Bülent Tekmen ise, Türkiye’nin 
bankacılık dünyasında çok büyük bir teknoloji üssü olarak düşünülebileceğini ve hatta ABD ve Avrupa ülkeleri 
ile kıyaslandığında avantajlı konumda olduğunu belirtti. Günümüzde 3.8 milyar internet kullanıcısının olduğu 
bir dünyada teknolojinin geldiği seviye ile birlikte hayata dokunmanın daha da kolaylaştığını vurgulayarak, 
aslında internetin mobil dünyada avucumuzda tuttuğumuz süper bir bilgisayar olduğunu ve hayatı her şeyiyle 
kapsadığını ifade etti. Tekmen, gençlere tavsiyelerde bulunarak kurumsal büyük şirketlerden korkmamalarını, 
başarının denemekten geçtiğini, yabancı dil kadar programlama dilinin de matematiğini çözmeleri gerektiğini 
ifade ederek konuşmasını tamamladı.

COLENDI Ortaklarından Bülent Tekmen

Panelin son konuşmacısı olarak ORKA Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burhan Denizli, dünyanın 
80 ülkesinde ve 195 satış noktasında faaliyet gösteren Damat-Tween’in Türk erkeğinin giyimini değiştirmek  
amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Kumaşın kırışması buruşmasının önemli olmadığı 
ama yüzde yüz yünlü ve pamuk olmasının tercih edildiği zamanlardan, değişen yaşam tarzı ve gelişen 
teknoloji ile birlikte artık nanocare dediğimiz su geçirmez, leke tutmaz, kolay ütülenir inovatif ürünler üretir 
hale geldik.“

ORKA Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burhan Denizli
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Konferansın ikinci günü öğle arası ardından ana salonda  “Entrepreneurial Incentives Baseed on Innovation 
in Different Countries” başlıklı 2. Panel  San Antonio Koleji’nden Prof. Dr. Murat Taş moderatörlüğünde  
yürütüldü. Panele Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz S. Özkan, 
Dof Robotik A.Ş. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Havelsan ARGE, Teknoloji 
ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat 
Kansu katılmıştır.
İlk konuşmacı olarak Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Prof. Dr. Cengiz S. Özkan, 
konuşmasında teknolojinin gelişmesinde girişimciliğin önemini ifade etti. Özellikle deneysel veya öncesinde 
bir hipotez ile yola çıkılan bir iş yapılıyorsa, bu süreçte  beyin fırtınasının rolünden ve içimizdeki ilhamın 
nasıl geliştirileceğinden bahsetti. Özkan, nanoteknolojinin hayatımızda ve gelişen teknolojide çok önemli 
bir yeri olduğunu çeşitli örneklerle anlattı. Silikon batarya ile nanoteknolojinin birleşiminden sonraki gelişim 
sürecinden bahseden Özkan, lityum kaplama mekanizmasının özelliklerini anlamanın önemine değindi.  

Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Prof. Dr. Cengiz S. Özkan

Panel, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan bir teknoloji şirketi olan Dof Robotik A.Ş. Kurucu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan’ın konuşması ile devam etti. Mertcan, genelde eğlence sektörüne 
yönelik ürünler ürettiklerini ama bunun yanı sıra savunma sanayinde kullanılan robotik cihazlar ve  tatbik 
eğitim amaçlı simulatorler de üretmeye başladıklarını belirtti. ABD’de iş imkanı sağlaması açısından  eğlence 
sektörünün sağlık sektöründen sonra 2. büyük sektör olduğunu belirten Mustafa Mertcan, bu sektörde 
ciddi manada bir hacmin söz konusu olduğunun altını çizerek, gençlere şunları söyledi: “Mutlu olacağımız 
yoldan girişimci olmamız gerektiğine inanıyorum. Ben sevdiğim bir işi tasarlıyor ve çiziyordum ve severek 
yaptığım için konunun üzerine yoğunlaşabildim ve onunla uğraşmak beni mutlu etti. Siz de mutlu olduğunuz 
işi yaparsanız mutlu olursunuz. Kendinizi tatmin edecek kadar güzel şeyler üretin ki ortaya çıkan şey sizi ve 
herkesi tatmin etsin”.
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Dof Robotik A.Ş. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan

Yerli ve milli bir firmayı temsilen konuşma yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Havelsan ARGE, 
Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Havelsan’ın simulatörde bir dünya 
markası olduğunu, bir çok kamu kuruluşu projesinde yer aldıklarını ve aynı zamanda uber ve siber güvenlik 
alanında faaliyet gösteren bir şirket olduklarını belirtti. Özbilgin, bir çok alanda Ar-Ge ve yenilikçi fikirler 
ürettiklerini ve bunu da iletişimin yüksek olduğu takım çalışmasıyla başardıklarını söyledi. Aynı zamanda 
firma içinde takım arkadaşlarıyla Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını değerlendirirken firma dışında ise 
akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve kamu kuruluşlarıyla “buluştay” adını verdikleri teknoloji sohbetleri 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Özbilgin, “Var olan birşeyi yaptığınız 
müddetçe ancak o var olan kadar olabilirsiniz ama, var olanın dışında bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman 
sizleri takip ederler, sizler de o zaman yol göstermeye başlarsınız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Havelsan ARGE, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin
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26 yıldır Türkiye’de bulunarak 2000’in üzerinde yerel girişimi destekleyen ve 12 bin iş ortağı bulunan  
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, dijital dönüşümün hayatımızı nasıl değiştirdiği ve geleceği 
nasıl şekillendireceğine dair örnekler vererek, Türkiye’de finans sektöründen üretime, perakendeden sağlığa 
her sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi. Dijital değişimin ve dönüşümün özellikle yapay zeka 
sistemlerinin artmasıyla işin etik tarafının da önemi vurgulayan Murat Kansu “Bütün insanlığın verileriyle 
ilgilenmeye başladığınız zaman büyük bir sorumluluk almış oluyorsunuz. Bu nedenle etik değerlere, gizliliğe 
ve güvenliğe çok önem veriyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu

Günün “Some Examples of Woman Entrepreneurship Based on Innovation” başlıklı  üçüncü ve son paneli  
İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Elife Akiş’in  moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele Kaliforniya 
Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan, Datasist Bilgi 
Teknolojileri A.Ş. CEO’su Ayşe Nazmiye Uça ve TEB İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup 
Direktörü Mehmet Ormancı katılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Elife Akiş



38 www.istanbuluniversityinnovation.org

Panelin ilk konuşmacısı Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. 
Dr. Mihrimah Özkan, inovasyona giden yolda örnekler vererek kendi inovatif çalışmalarına dair şunları 
kaydetti: “Bataryaları daha ucuza getirmek ve aynı zamanda onların performansını arttırmak için inovasyon 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Fiyatları indirmek için doğal ve çok bulunan malzemeleri ve çöp dediğimiz 
geri dönüşümlü şişeleri de kullanarak bataryalar yaptık. Diğer batarya üreticilerine göre kapasite açısından  
%33, fiyat açısından %30 avantaj sağladık. Hatta son geliştirdiğimiz bir teknoloji ile bataryamızın hem 
elektrikli araçlara hem de dronlara uygun olacağını düşünüyoruz”. Özkan, 70-75 tane patentleri olduğunu 
söyleyerek bu teknolojilerle Türkiye’de smart green, dron ve milli elektrikli araç konusunda iki taraflı çalışma 
yapabileceklerini ifade ederek konuşmasını “Benim babam, küçükken kız kardeşim ile  bana kızdığı 
zaman icat çıkarmayın derdi. Ben de size diyorum ki çocuklarınıza kızacaksanız icat çıkartın şeklinde 
kızın” ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaliforniya Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mihrimah Özkan
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Datasist Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO’su Ayşe Nazmiye Uça etik girişimden bahsetti. İnovasyonun en 
büyük şartının etik olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “İş hayatına girdiğimde rekabetten çok korkan 
bir insandım. Girişimin sadece büyük ve dev şirketler tarafından yapılacağını ya da çok cüratkar insanların 
girişim yapabileceğini düşünürdüm ve derdim ki uzak durayım. Bir kurtlar sofrasında kuzu olmak istemezdim. 
Ama zaman içerisinde kendim mali işlerle uğraştığım ve bir şekilde vergi konusunda da danışılan biri olarak 
geliştiğim için sonunda belki çokta etik olmayan davranışlar içine girmek zorunda kaldım. Çalıştığım şirketlere 
veya danışmanlık yaptığım şirketlere bu konuda vergiden kaçınmak konusunda tavsiyeler verdim. Sonunda 
günün birinde bu yaptığım doğru mu, etik mi  diye kendimle yüzleştim. En sonunda da katma değerli servislerle 
IT yatırımlarını birleştiren bir iş olan Datasist’i kurdum”.

Datasist Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO’su Ayşe Nazmiye Uça
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TEB İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup Direktörü Mehmet Ormancı, TEB olarak  aslında pozitif 
bir ayrımcılık yaparak kurdukları ve her 5 yılda bir büyüttükleri kadın bankacılığına değinerek, kadınların 
Türkiye’de iş gücüne katılım oranının hala çok düşük olduğuna dikkat çekti ve kurumların pozitif ayrımcılık 
yaparak yetenekli kadınlara fırsat vermeleri gerektiğini ifade etti.  

Ormancı, nüfusun yarısı olan kadını bir kenarda tutan bir ülkenin hiç bir zaman çağdaşlaşmadan 
bahsedemeyeceğini belirterek şunları söyledi:  “Kadınlara girişimcilik noktasında öncelikle vermeniz gereken 
şey kredi ya da para değil. Önce finansal okur yazarlık istiyor. Bu kapsamda TEB; risk nasıl yönetilir,  bir 
paranın faizi nasıl hesaplanır, ne kadar değer yaratmanız gereklidir, girişimcilik nedir, bir şirket nasıl kurulur 
ve nasıl tutundurulur gibi soruları cevaplamak için kurduğu TEB Akademi’de öncelikle kadınlara eğitimler 
vererek kadın girişimcileri destekledi. TEB olarak 10 farklı ilde girişim evlerimiz var. Burada insanlar gelip 
rahatlıkla oturup bir masada kendi girişimleriyle ilgili her türlü faaliyetleri yapıyorlar, orada eğitimler veriliyor ve 
onların başarılı birer girişimci olması için bütün imkanlar sunuluyor. Ayrıca klasik girişimciler-tekno girişimciler 
olarak da farklılaştırdığımız eğitimlerimiz oluyor”.

TEB İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup Direktörü Mehmet Ormancı
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3. Günkü Panel ve Oturumlar: 23  Haziran 2019 Pazar
Konferansın üçüncü ve son gününde toplam 2 oturumda 15 salonda düzenlenen 7 ayrı başlık altında toplam 
77 bildiriye yer verilmiştir. 1. Oturumda 1. Salon’da Ahmet İncekara moderatörlüğünde “Diferent Engineering 
and Technological Innovations” başlığı altında farklı mühendislik alanlarındaki inovasyon uygulamaları 
konusuna odaklanan bildiriler sunulmuş ve tartışılmıştır. 2. Salon’da Ali Akdemir moderatörlüğünde “Diferent 
Engineering and Technological Innovations” başlığı altında kamu kesimi , üniversite ve sanayi işbirliğiyle 
oluşturulacak inovasyon merkezleri ile iilgili bildiriler sunulmuştur. 3. Salon’da Nasr Eddine Hamdadou  
moderatörlüğünde “Different Engineering and Technological Innovations” konusu kapsamında yine farklı 
mühendislik alanlarındaki inovasyon uygulamalarını içeren bildiriler sunulmuştur. 4. Salonda Ali Görener 
moderatörlüğü’nde “Political and Cultural Studies of Innovations” başlığı altında inovasyona ilişkin politik ve 
kültürel çalışmalaraı içeren bildiriler sunulmuştur.  

Oturumlardan Görünüm

5. Salonda Hüseyin Doluca moderatörlüğü’nde “Different Innovative Implementations in Multiple Countries” 
başlığı altında farklı ülkerdeki inovatif uygulamalar üzerine  hazırlanan bildiriler sunulmuştur. 6. Salonda 
Tahira Kalsoom moderatörlüğünde, 7. Salonda Burak Parlak moderatörlüğü’nde, 8. Salonda Aynur 
Erdoğan Coşkun moderatörlüğünde “Innovative Policies and Applications Towards creating Alternative 
Energy Resources” başlığı altında alternative enerji kaynakları üzerine inovatif çalışmaları içeren bildiriler 
sunulmuştur.

Günün 2. Oturumunda 1. Salonda Mehmet Marangoz moderatörlüğünde ve 2. Salonda Tuğba Eyceyurt 
moderatirlüğünde yine “Innovative Policies and Applications Towards creating Alternative Energy Resources” 
başlığı altında alternative enerji kaynakları üzerine inovatif çalışmaları içeren bildiriler sunulmuştur. 3. Salonda 
Betül Ayça moderatörlüğü’nde ve 4. Salonda Naciye Güliz Uğur moderatörlüğünde  “The Management of 
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Innovative and Technological Efforts in Firms” başlığı altında şirketlerin teknoloji ve inovasyon yönetimlerine 
ilişkin bildiriler yer almıştır. 5. Salonda Elif Kaya moderatörlüğü’nde “Data Science and Practice” başlığı 
altında bildiriler sunulmuştur. 6. Salonda Şahin Özel moderatörlüğü’nde “The Relationships Between 
Performance and Innovation ” başlığı altında inovasyon ve performans arasındaki ilişkiler üzerine bildiriler 
sunulmuştur. 7. Salonda Brahim Lejdel moderatörlüğü’nde “Research of Connetion Between Economic 
– Human Development and Innovation in Context of Various Countries” başlığı altında farklı ülkelerdeki 
inovasyon ve ekonomi arasındaki ilişkilerin araştırıldığı bildiriler sunulmuştur.

Oturumlardan Görünüm

Günün “Ecosystems for Techonology and Innovation in Different Countries” başlıklı ilk paneli  İstanbul 
Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet İncekara  moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele San Antonio Koleji’nden 
Prof. Dr. Murat Taş, THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve Teknik Hukuk Genel Müdürü 
Hüseyin Emre Özsevimli katılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet İncekara  
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Panelin ilk konuşmacısı olarak San Antonio Koleji’nden Prof. Dr. Murat Taş, ABD ve Türkiye arasında 
gerek üniversiteler anlamında gerek girişimcilik anlamında gerekse de sosyo-kültürel anlamda işbirliğinin 
geliştirilmesine ve ülkemizin doğru tanıtılması doğrultusunda genç beyinlere ve açık düşünceli bilim insanlarına 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Harvard Üniversitesi ile Ardahan üniversitesi arasında kardeşlik 
köprülerinin kurulmasına öncülük ettiklerini ifade etti. 

San Antonio Koleji’nden Prof. Dr. Murat Taş,

Panelin ikinci konuşmacısı olarak THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Türkiye’nin 
havacılık tarihi gelişimine değinerek havacılık endüstrisi konusunda dünyanın en ileri ülkeleri arasına girecek 
potansiyeli olduğunu vurgulamış, Türk Hava Yolları’nın yenilik atılımlarından hareketle yüzde yüz yerli üretilen 
uçak parçalarından ve gelecekteki proje yatırımlarından örnekler vermiştir.

THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel
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Teknik Hukuk Genel Müdürü Hüseyin Emre Özsevimli ise panelin üçüncü konuşmacısı olarak söz almıştır. 
Özsevimli, teknoloji ve inovasyon kapsamında disiplinler arası yeni bir yöntemi, yeni bir anlayışı ifade eden 
teknik hukuk kavramını tarihsel süreç içinde değerlendirmiştir.

Teknik Hukuk Genel Müdürü Hüseyin Emre Özsevimli

Panelden Görünüm
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Günün son paneli “The Importance of Engineering and Medicine Cooperetion in Developing Innovation” 
başlığında İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kıvanç Çefle moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde 
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Filiz Akyüz ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan 
yer almıştır.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Kıvanç Çefle

Panelde ilk konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Filiz Akyüz söz almıştır. Filiz Akyüz, 
insanın hem sağlığını hem yaşamını kolaylaştırmak, günümüzde ve gelecekte daha iyi şartlarda olmasını 
sağlamak için inovasyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Akyüz, “Konferans boyunca inovasyon kapsamında 
yapay gıdalardan tutun da yedek parça organlara kadar birçok konudan bahsedildi. Tabiki bunlar güzel 
gelişmeler ama değişim insan sağlığını bozmamalı “dedi.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Filiz Akyüz
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Panelde son konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan sağlık sektöründe robotik 
sistemlerin neredeyse doktorun yerini aldığını ifade ederek, yenilikçi yaklaşımların cerrahi sistemlerde başarı 
oranını arttırdığını belirtti. Nuray Yazıhan, sağlık alanında daha fazla yenilikçi girişimlere ihtiyaç olduğunu 
söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Konferans Kapanış - Değerlendirme Oturumu
21-23 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın 
kapanış oturumu ve değerlendirmesi Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr.Ali Akdemir, Prof. Dr. Mehmet 
Marangoz,  Prof. Dr. Murat Taş, Prof. Dr.Cengiz Özkan, Prof. Dr. Mihrimah Özkan, Prof. Dr. Ahmet 
İncekara, Prof. Dr. Sefer Şener, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Doç. Dr. Hüseyin Doluca, THY Teknik 
A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve IPI Kurucu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı’nın katılımlarıyla 
gerçekleşti. 

Kapanış oturumunda  bir sonraki konferans için  ana tema “yenilikçi ve inovatif gelişmelere paralel bir anlayışla 
orta öğretimde esaslı eğitim reformları” olarak belirlenmiştir. 
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Kapanış Oturumundan Görünüm

Kapanış Oturumundan Görünüm
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KONFERANS’IN İSTATİKSEL PROFİLİ

İki yılda bir düzenlenen ve uluslararası bir konferans olan 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik 
Konferansı’na önceki yıllardaki yoğun ilgi ve katılım bu yıl da artarak devam etti. Konferans genelinde, 
“Sosyal ve Davranışsal Bilimler,” “Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri”, “Sağlık Bililmleri” ile 
“Endüstriyel Tasarım ve Sanat” bilim dallarında 33 ülkeden 338 çalışma kabul edilmiştir. Konferansta 3 gün 
boyunca 7 oturumda 55 konu başlığı altında 282 bildiri sunulmuştur. Ayrıca 3 gün boyunca toplam 11 video 
gösterilmiş ve poster alanında 45 poster sergilenmiştir.
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Poster Bildiri Sunumu;
%13 

Video Bildiri Sunumu;
%3,5 

Sözlü

Poster

Video

Sözlü Bildiri Sunumu;
%83,5 

Grafik 2: Konferans’ta Sunulan Bilimsel Eserlerin Kategorik Dağılımı

Konferans’ta sözlü bildiri, video ve poster olmak üzere üç ana kategoride toplam 338 bilimsel eser sunumu 
yapılmıştır. Üç ana kategorideki bilimsel eserlerin sayısal ve yüzdelik dağılımları Grafik 2’de gösterilmiştir.

Konferans Final Fotoğrafı
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KONFERANSIMIZDA GİRİŞİMCİLİK TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİNİ YA DA HİZMETLERİNİ 

SERGİLEYEN FİRMALAR
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KONFERANS’IN BASINDA YANSIMALARI

21 Haziran 2019

Türkiye inovasyon ve girişimcilik konferansına ev sahipliği yapıyor
İnovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında atılım içinde olan Türkiye, Türkiye, üçüncü inovasyon 
ve girişimcilik konferansına ev sahipliği yapıyor.

https://www.trthaber.com/videolar/turkiye-inovasyon-ve-girisimcilik-konferansina-ev-sahipligi-yapiyor-44482.html
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Başarının sırrı teknoloji ve inovasyon
Sürekli gelişen ve değişen teknoloji, ülkelerin bir adım daha öne geçmesi için stratejik önem taşıyor. Mal ve 
hizmetlerin bilişim çağına göre şekillendiği günümüzde başarının sırrı teknoloji ve inasyon olarak gösteriliyor. 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, orta gelir tuzağından çıkmak için yenilik, teknoloji ve 
girişimcilik reformları yapılması gerektiğini söylüyor.
Arzu Kurum, 26 Haziran 2019
İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, 
Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla düzenlendi.

Mal ve hizmetlerin bilişim çağına göre şekillendiği günümüzde başarının sırrı teknoloji ve inovasyon olarak gösteriliyor. 
Geçen hafta İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 
Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, etkinliği Yeni Şafak’a değerlendirdi. Ülkelerin başarı 
sıralamasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yanı sıra teknoloji ve inovasyonun öne çıktığına işaret eden Prof. 
Dr. Sefer Şener, “Günümüzde büyüklüğün yanı sıra nitelik öne çıkıyor. Niteliğin en önemli unsurları da teknoloji, yenilik 
ve girişimcilik” dedi.

YENİ BİR EKOSİSTEME İHTİYAÇ VAR
Türkiye açısından bu perspektifin çok önemli olduğuna dikkati çeken Şener, şunları söyledi:
“GSYİH bakımından dünyanın en zengin 17. Ülkesi konumundayken, inovasyon ve küresel rekabetçilik bakımından 
40’lı sıralarda yer alıyoruz. Bunun nedeni üretimde ve ihracatta yaşanan yüksek teknoloji, inovasyon ve girişimcilik 
oranının yüzde 4’ lerde olması. Bu oranı yüzde 20’lere yüzde 30’lara çıkarmalıyız. Zira yüksek teknolojili ürün ithalatımız 
yüzde 30’lar civarındadır.”
Şener, hükümetin 2023, 2050 ve 2071 vizyonun ihracatta 500 milyar dolara ulaşarak, GSYİH’da 1 trilyon aşmak 
olduğunu hatırlatarak, 10 bin dolarda olan GSYİH nedeni ile oluşan orta gelir tuzağından çıkmak için yenilik, teknoloji ve 
girişimcilik reformlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Şener, özelde Türkiye’nin, genelde dünyanın ve en genelde de insanlığın kronik 
sorunlarının çözümünün yenilik ve teknoloji alandaki çarpıcı gelişmelere bağlı 
olduğunu ifade ederek, “Sloganik söylemek gerekirse insanlığı kurtaracak 
olan dinamik; teknoloji ve inovasyona odaklanmış girişimciler olacaktır. Bunun 
için de üniversite - devlet - girişimciler - STK’ların oluşturduğu inovasyon 
ekosistemine ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Sefer Şener konuya ilişkin, 
“Konferansımızın genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, 
iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek; teknoloji, yenilik, 
girişimcilik ve endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak, yükselen ekonomilerin 
orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye 
sahip olmalarını temin için politikalar, stratejiler geliştirmektir” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK TARTIŞILDI
Kongrede Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dalları 
açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışıldı. 8 panelde 13’ü 

ABD’den, 26’sı Türkiye’den 39 yetkin ve başarılı projelere (teknoloji ve yenilik projelerine) imza atmış konuşmacı sunum 
yaptı. 3 gün boyunca 55 paralel oturumda 111’i yabancı ülkelerden toplam 273 akademisyen bilimsel bildiri sundu.
Ekonominin gelişimine aracılık ediyor

İstanbul Üniversitesi’nin, yenilik, girişimcilik ve teknoloji alanındaki dünya kongresi ile Türkiye’de yenilikçi ve entelektüel 
ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık ettiğini aktaran İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şener, “Bu yönüyle, uluslararası-global bir kimlik kazanan kongremize ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin, 
kamu yöneticilerinin, politikacıların, özel sektörün, STK temsilcilerinin katkı vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://www.yenisafak.com/ekonomi/basarinin-sirri-teknoloji-ve-inovasyon-3496287
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Silivri, 3. Dünya Teknoloji Konferansı’nda

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na STEM Et Ne 
Olur, KODLA Senin De Olur!” İSTKA destekli projesiyle katıldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “STEM Et Ne Olur, KODLA Senin De Olur!” İSTKA destekli projesiyle, 
İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve 
Girişimcilik Konferansı’na katıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan davete İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Erdal Aslan ve okul yöneticilerimizden oluşan proje ekibi eğitimciler ve öğrenciler çalışmalarını paylaşmak 
üzere icabet etti.

Silivri Kaymakamlığının himayelerinde, ilçemiz eğitimine dev yatırım olan STEM Et Ne Olur, KODLA Senin 
De Olur!” İSTKA destekli proje kapsamında okullarımızda açılan Robotik Kodlama Atölyelerinde yapılan 
çalışmalar; Erguvan Anaokulu, Turgut Reis İlkokulu, Selimpaşa İlkokulu, Silivri Ortaokulu, Atatürk Anadolu 
Lisesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi tarafından sergilendi.

KONFERANSIN ANA TEMASI
Açılışı 21 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve 23 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek olan konferansın ana 
teması : “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” olarak belirlendi. Ayrıca konferansta 
mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji 
konularının tartışılması amaçlanıyor.

Konferansın genel yönelimi “ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve 
STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve Endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak 
yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip 
olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmek” olarak belirlendi.
Renginar SALİ
http://www.silivrihurhaber.com/silivri-3-dunya-teknoloji-konferansi-nda-70372.html
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Girişimcilik 
ruhunun gençlerimizde var olması en büyük temennilerimizden.” diye konuştu. 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve ana teması Endüstri 4.0 odaklı inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretim olarak 
belirlenen İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nda konuşan Kasapoğlu, şunları 
kaydetti: 

“Projesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlama gayretlerimiz var. İnovasyonla ilgili devam eden proje desteklerimizi bu yıl 
artırarak sürdüreceğiz. Bu anlamda projesi olan ve proje yönetmeye yönelik bir şekilde gençlerimizi yetiştirme, bu şuurla onları 
geleceğe hazırlama gayretlerimiz var. Ülkemizdeki 300’den fazla gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla ve 700 bini 
aşkın öğrenciyi misafir ettiğimiz yurtlarımızda 5 milyon gence dokunan bir bakanlığız. Bu manada gençlerimizi bu temel 3 
kavrama yönelik hem eğitme hem geliştirme çerçevesinde sizlerin de destekleriyle inşallah çok yakın bir gelecekte çok farklı ve 
anlamlı noktalara geleceğimize inanıyorum.” 

Bakan Kasapoğlu, “Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu heyecanı ifade etmek istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın 
geleceği adına çok temel kavramlar olan bu konuların tartışılmasını geliştirilmesini ve geleceğe matuf bir şekilde çalışmaların 
devam etmesini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenleri kutluyor, tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

- “Son 17 yılda her alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi” 

Hükümet olarak endüstri, 4.0 odaklı inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretime çok önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle 
konuştu:  “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda her alanda sanayiden ulaştırmaya, teknolojiden spora, sağlığa pek 
çok alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi. Üniversitelerimizin hem nicelik hem nitelik açısından gerçekleştirdiği dönüşüm bu 
manada çok anlamlı ve önemli. Gerek devletimiz gerekse de kuruluşlarımız ve diğer partnerlerimiz burada çok güzel birliktelik 
ortaya koyuyor. Ben bu manada başta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bu anlamlı tabloda emeği olan özel 
kuruluşlarımızı, kamu kurumlarımızı tebrik ediyorum. Özlenen ve olması gereken iş birliğini burada görüyoruz. Gerek yerel 
yönetimlerin gerekse üniversitelerin sanayi sektörünün ve şirketlerin bir araya gelerek bu tür çalışmaları yapması bir hassasiyeti, 
heyecanı ortaya koyması açısından ve ülkemizin uzun yürüyüşündeki yol arkadaşlığının birliğin beraberliğin göstergesi olması 
açısından çok stratejik bir yaklaşım.” 
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sadece gençlerin değil, genç olacakları ve yolu gençlikten geçmiş olan herkesi 
kucakladığını belirterek, “Bu anlamda hem gençlerimizin ihtiyaçlarını hem de gençlerimizin tecrübe ile köprüsünü kurma 
noktasında özellikle akademik camiamız ile olan birlikteliği önemsiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

- “İnovasyonla ilgili proje desteklerimizi bu yıl artırarak sürdüreceğiz” 

Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, proje desteklerinin devam 
edeceğini belirterek şunları kaydetti:  “Bunun yanında dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimizle olan 
çalışmalarımız, gençlerimize verdiğimiz değer, gerçekleşen yatırımlarla gerçekten çok farklı bir boyuta geldi. Bunu daha da 
yukarıya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bakanlık olarak gençliğimizin gerek inovasyon gerek teknoloji gerekse girişimcilik 
noktasındaki kalitesini, donanımını artırma noktasında çok önemli çabalarımız var bunlardan bir tanesi proje desteklerimiz. 
Gerek teknoloji gerekse girişimcilik gerekse inovasyonla ilgili devam eden proje desteklerimizi bu yıl artırarak sürdüreceğiz. Bu 
bağlamda sizleri akademik camiamızı değerli hocalarımızı bu tür çalışmalarımızdan istifade etmeye ve katkı sunmaya davet 
ediyorum.” 

Gençlere çağrıda bulunan Kasapoğlu, “Bakanlığımızın kapısı sizlere her zaman açık. Kaynaklarımız da bu anlamda sizler için 
her zaman var ve var olmaya da devam edecek.” şeklinde konuştu.
http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/genclik-ve-spor-bakani-mehmet-muharrem-kasapoglu-ureten-dusunen-ve-sorgulayan-
bir-genclik-istiyoruz-41251728
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22 Haziran 2019

Sponsoru olduğumuz 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nda TEB İşletme Bankacılığı 
Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Mehmet Ormancı, Kadın Girişimciliği panelinde TEB Kadın Bankacılığı’nın 
çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.
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03 Temmuz 2019 

Doç. Dr. Mustafa Yurttadur
İnovasyon her alanda
Dünya artık inovatif düşüncelerin her geçen gün biraz daha önemini artırdığı bir sürece doğru yol almaktadır.
Hayatın tüm alanlarında yenilikçi düşüncelerin önemi artmakta bunu yakalayabilen kişi, ülke ve şirketlerin önü 
açılarak hareket etmektedirler.

Ülkemizde de bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılmakta yaşamın her karesinde bu farkındalığı yaşatmak adına 
girişim desteklerinin oranı artırılmaya çalışılmaktadır.

21-23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Odaklı 3. Dünya Teknoloji, 
İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı ülkemizde bu konudaki en başarılı çalışmalardandır.
Ortaya konulan çok değerli bilimsel çalışmalarla birlikte yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda katılımcı ile icra edilen 
konferans büyük bir ses getirmiştir.

Genel koordinatörlüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, konferans 
başkanlığını ise Prof. Dr. Sefer Şener hocalarımın büyük bir başarı ile yürüttüğü bizlerinde konferans düzenleme 
kurulu ile bilim ve danışma kurulu üyeliklerimizle destek verdiğimiz konferansımız 3 gün sürmüştür.

Akademisyen, sanayici, işadamı, girişimciler ve araştırmacıların katılımıyla yüzlerce bildiri sunularak bilime katkı 
sunulmuştur.
Aynı zamanda reel sektörden şirketlerin katılımıyla da üniversite sanayi işbirlikleri gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin en önemli konferanslarından olan bu çalışma alanında dünyada da ününü öne çıkarmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik gelişmelerle birlikte yenilikçi çalışmaları yüksek bir başarı ile gerçekleştirebilmek 
adına girişimcilerine desteğini sonuna kadar sürdürmesi gerekmektedir. Konferans bu amaca hizmet eder bir 
şekilde yapılmıştır.
Teknoloji üreten şirketler açmış oldukları stantlarda ürünlerini sergileyerek neleri ürettiklerini göstermişlerdir.
Katılımcılarda üretilen teknolojilerdeki yenilikçi çalışmaları görerek kendi çalışmalarına bu teknolojileri nasıl 
uygulayabileceklerini anlamışlardır.

Yapılan oturumlarda paylaşılan tecrübelerle girişimcilere ufuk açıcı yaklaşımlardan destek almaları sağlanarak 
gelecekte ki girişim planlarını daha kolay yapabilmeleri imkânı ortaya konulmuştur.

Özellikle genç girişimcilerin daha önce yaşanılmış girişim örneklerini bizzat girişimcinin kendi ağzından duyması 
ve oturum sonunda soru cevap kısmında merak ettiği soruların cevaplarını canlı olarak girişimcinin kendisinden 
alması konferans verimliliğini artıran en önemli sebeplerden sadece bir tanesiydi.

Sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine, mühendislik bilimlerinden sanat bilimlerine kadar birçok alanda çalışmalar 
yer almıştır.
Tüm alanlarda teknolojinin nasıl uygulanabilirliği ile teknolojik gelişmelerin nasıl ilerlediği gösterilmiştir.

Bunun yanında yenilikçilik çalışmaları hakkında yakından bilgi almak ve istenilen konularda nasıl girişimci 
olunabileceğinin anlatıldığı bu konferans bundan sonraki yıllarda da bilim, sanat, iş ve akademik çevrelerin sıklıkla 
adından söz edeceği bir konumda olacaktır. 
Türkiye bulunduğu siyasi, sosyal ve askeri konumundan ötürü her alanda güçlü olmak zorunda olan bir ülkedir.

Bunu yapabilmenin yolu da dünya da ki her alanda gerçekleşen yenilikleri takip etmekten geçmekte sadece yenilik 
takibi değil ülkemizin teknolojik yatırımların arttığı ve girişimci sayısının da yükseldiği bir konuma gelmesi bir 
zorunluluk olmuştur.

Bahsettiğimiz türdeki organizasyonlarla bu hedef çok rahat bir şekilde ortaya konulabilir.



76 www.istanbuluniversityinnovation.org

RESUL KURT
Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik
25 Haziran 2019 Salı

Son yıllarda bir çok kişinin duyduğu ‘Endüstri 4.0’ aslında toplumsal açıdan bir çok şeyi değiştirecek. Dolayısıyla 
endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza yepyeni kavramların ve modellerin girmesi kaçınılmaz olacaktır. Dördüncü 
Sanayi devrimi bu yüzyılla birlikte başladı ve dijital devrim üzerinde yükseliyor. Onu, çok daha yaygın ve 
mobil bir internet, ucuzlayan daha küçük ama daha güçlü sensörler ve yapay zeka ile makine öğrenmesi 
karakterize ediyor.

Geçen hafta 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon 
ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla 
düzenlendi.

Konferans Onursal Başkanı İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Konferans Genel Koordinatörü Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Sefer Şener’in üstün 
gayretleriyle yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce akademisyen, araştırmacı, sanayici ve işadamının katılımıyla 
düzenlenen konferansta yenilik, teknoloji ve girişimcilik konuları mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat 
ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konuları tartışıldı.

Bir çok kurumda Endüstri 4.0 açısından çalışmalar yapılıyor. Benim de öğretim üyesi olduğum İstinye 
Üniversitesi’nde yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bir yandan ‘Yapay Zeka Atölyesi’ programı 
uygulamaya alınırken, öte yandan yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında proje geliştirmek, 
araştırma ve uygulama çalışmaları amacıyla TYZAUM (Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
kuruldu. Önümüzdeki ay üniversite tercihleri yapılacak. Gençlere fikir vermesi açısından bu hafta geleceğin 
mesleklerini ve gelecekte bizleri bekleyen yenilikleri yazayım istedim.
İşler robotlar aracılığıyla yapılacak

Sanayileşmenin başladığı 18. yüzyılda buharın kullanımı ve üretimde makineleşmenin ekonomide meydana 
getirdiği büyük değişimlerle üretimde el ve beden emeğinden makine gücüne geçilerek, bir yandan üretim 
maliyetleri düşürülmüş, öbür yandan da üretim miktarı ve ürün kalitesi artırılmıştır.

21.yüzyıla gelindiğinde iletişim, bilgisayar ve internet teknolojilerinin birleşmesiyle beraber, 4. Sanayi devrimi 
olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 toplumdaki yerini almıştır.
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Bu dönemde klasik emek faktörleri olan kol ve kas gücüne olan ihtiyaç neredeyse tamamen ortadan kalkmakta 
olup makineler hem kendilerini ve hem de üretim süreçlerini yalnız başlarına yönetmeye başlamışlardır.

Üretim ilişkilerinden toplumsal ilişkilere, kültürel yapılardan siyasi akımlara kadar birçok değişimi beraberinde 
getirecek olan endüstri 4.0 devriminin daha öncekilerden farkı, teknolojideki gelişmeleri birbiri ardına 
tetikleyerek koordineli bir yapıya evrilecek olması ve bilimsel ilerlemenin her alanında etkisini hissettireceği 
gerçeğidir.

Hız ve genişliğin ötesinde dördüncü Sanayi devrimi çok sayıda farklı disiplinin ve keşfin artan ölçüde 
uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi nedeniyle de benzersizdir.

Endüstri 4.0, vasıfsız iş gücü gerektiren işlerin robotlar aracılığıyla yapılması ve insanların da vasıflı işlerde 
uzmanlaşarak katma değer yaratma devrimidir. Vasıfsız işgücünün yerini robotların ve makinelerin almasıyla 
birlikte, bir yandan fabrika gibi endüstri ilişkilerinin yoğun şekilde görüldüğü üretimde çalışan işçi kesimlerini 
ortadan kaldırırken, öte yandan da emeğin yapısını, karakterini ve niteliklerini dönüştürecektir.
Yenilikleri takip etmek

Hayatımıza entegre olan yeni teknoloji ve gelişmeler sayesinde 3D yazıcılar, yapay zekaya sahip nitelikli 
robotlar, biyoteknoloji, nesnelerin interneti, ekransız ekranlar, yapay tarlalar, sürücüsüz araçlar, temel verilerle 
birlikte dijital entegrasyon ve veri odaklı hizmetler, Hyperloop, Siber-Fiziksel Sistemler, Sanal gerçeklik 
gibi Endüstri 4.0 başlığı altında ele alabileceğimiz teknolojik gelişmeleri yakın zamanda hayatımızın içinde 
göreceğiz.

Günümüzde gelişme ve kalkınmanın temel şartının Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği yenilikleri takip etmek ve bu 
teknolojiyi üretmek olduğu görülmektedir. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.
-Nesnelerin interneti,
-Hizmetlerin interneti,
-Siber-fiziksel sistemler.

https://star.com.tr/yazar/teknoloji-inovasyon-ve-girisimcilik-yazi-1463235/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=T-jXEQjeoIQ

*https://www.bilimsenligi.com/3-dunya-teknoloji-inovasyon-ve-girisimcilik-konferansi.html/
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18 Haziran 2019

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran’da 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran’da 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Ana teması “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” olarak belirlenen 
konferansta, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik 
ve teknoloji konularının tartışılması amaçlanıyor.

Konferansın genel yönelimi “ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve 
STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve Endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak 
yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip 
olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmek” olarak belirlendi.
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KONFERANS’TAN GÖRÜNÜMLER
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AKADEMİK SUNUMLARDAN
 GÖRÜNÜMLER
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connecting business
societygovernment

Destekleriniz için teşekkür ederiz...
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