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BRAINS2 TÜRKİYE* BİYOTEKNOLOJİ PROGRAMI 
 “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir 

marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren 

bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar 

BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

Biyoteknoloji; canlı materyallerin kullanımı ile ekonomik değeri olan ürünlerin araştırma, 

geliştirme ve üretim süreçlerini kapsayan disiplinler-arası bir bilim dalıdır. Son zamanlarda 

özellikle genetik tekniklerin gelişmesi ile organizmalar arasında genetik materyallerin transferi 

ve ticari önemi olan yeni metabolitlerin üretim optimizasyonu için elverişli organizmaların varlığı 

bu alandaki uygulamaları hızlandırmıştır.  

 

İnsan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamayı, müdahale etmeyi, değiştirmeyi ve 

yönlendirebilmeyi amaçlayan Biyoteknoloji’de çok farklı teknikler ve işlemler kullanılmaktadır. 

İstenen özelliklerin kazandırılması için genetik manipülasyonlar uygulanan mikroorganizmaların 

doğal olarak üretmedikleri yeni ürünlerin üretimi böylece mümkün olabilmektedir. Bu ürünlerin 

yüksek ekonomik değeri ise ilgili çalışmaların önemini artırmaktadır. Biyoteknoloji ve moleküler 

biyolojideki gelişmeler çevre ile enerji ve gıda üretimi gibi alanlarda da önemli bir yere sahiptir. 

 

Biyoteknoloji, canlıları iyileştirmek veya endüstriyel kullanımına yönelik ürün geliştirmek üzere 

teknolojinin doğa bilimlerine uygulanması ile bitki, hayvan ve mikroorganizmalar üzerinde 

genetik değişiklikler yapmak ya da yeni organizmalar elde etmek amacı ile kullanılan yöntemler 

olarak da tanımlanmaktadır. Hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, 

fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri ile yine genetik, makine, elektronik ve bilgisayar gibi 

mühendislik dallarının karşılıklı kullanıldığı Biyoteknoloji; DNA teknolojisi ile bitki, hayvan ve 

mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak bulunmayan veya az bulunan maddeleri/ürünleri 

elde etmek için gerçekleştirilen tüm çalışmaları kapsamaktadır. 

 



 

 

Bilimdeki temel buluşları kısa sürede faydalı ticari ürünlere dönüştürerek kendi talebini de 

oluşturabildiği için diğer teknolojilerden ayrılan Biyoteknoloji; insan sağlığı için protein ve 

hormon üretiminden vitamin, antikor ve antibiyotik üretimine, zorlu şartlarda yaşayan 

organizma enzim ve biyomoleküllerinin saflaştırılıp sanayide kullanımından yeni sebze ve meyve 

üretimine, insandaki zararlı genlerin eliminasyonundan aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimine hatta 

hasarlı veya işlevini kaybetmiş organ ve dokuların değiştirilmesi için yapay organ ve doku 

üretimine kadar çok geniş kullanım alanına sahiptir. Biyoteknolojik ürünlerin küresel ölçekteki 

pazar payları ise sektörel bazda; gıda %77, antibiyotik %12, ilaç %7 ve tarım %3 civarındadır.  

 

Günümüzde hayatın birçok alanını kapsayan Biyoteknoloji uygulamaları, faaliyet alanlarına göre; 

“kırmızı” (sağlık ve tanı), “mavi” (su ve deniz), “sarı” (gıda ve beslenme), “yeşil” (tarım ve çevre), 

“kahverengi” (sulama ve çöl), “beyaz” (endüstri ve ar-ge), “gri” (fermentasyon ve biyoproses),  

“altın” (biyoinformatik ve nanobiyoteknoloji), “siyah” (biyoterör ve biyosuç) renk kodları ile 

tanımlanan alt dallara ayrılmıştır.  

 

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sorumlu ve ilgili kamu kurumları, 

üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşü alınarak hazırlanan nihai belgeye göre; 

“Biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi artırarak dünyanın 

önde gelen ülkeleri arasında yer almak” vizyon olarak belirlenmiş, “Biyoteknoloji alanında ar-ge 

ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek ülkemizi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma 

değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmek” ise 

genel amaç olarak benimsenmiştir.  

 

Stratejideki “sağlık biyoteknolojisi”, “tarımsal biyoteknoloji” ve “endüstriyel biyoteknoloji” 

alanları için de şu üç alt amaç tanımlanmıştır: 1) Biyoteknolojik metodların uygulanması ile 

hastalıkların önlenmesi, teşhis edilmesi ve tedavisi için teknik bilginin ülkede kalacak şekilde, 

katma değeri yüksek biyoaktif molekül, ilaç, sistem, doku ve organ gibi yenilikçi ürünler 

geliştiren, üreten ve ihraç eden, uluslararası standartlarla uyumlu mevzuata sahip, kalifiye 

araştırmacı, teknoloji altyapısı ve küresel rekabet gücüne ulaşmış, dünyayla bütünleşmiş, yasal 

düzenlemelere ve etik kurallara uyan bir sağlık biyoteknolojisi sektörü oluşturmak. 2) Türkiye’nin 

biyolojik çeşitlilikten ortaya çıkan gen kaynaklarını ve geri dönüştürülebilir kaynaklarını etkin 

kullanarak, yenilikçi ürünleri geliştirip üreten ve yeşil üretimi benimsemiş bir sanayi yapısına 

geçmek. 3) Tarım sektöründe çevre ve insan sağlığı açısından riskleri gözeterek biyoteknolojik 

teknikler ve uygulamalarının geliştirilmesi yönünde ar-ge çalışmalarına öncelik veren ve 

uluslararası gelişmeler çerçevesinde ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik 

biyogüvenlik kriterlerini etkin olarak uygulayan bir ülke konumuna gelmek. 

 



 

 

Eylem planı kapsamındaki hedefler ise sırasıyla; “Hukuki ve İdari Düzenlemeleri Yapmak”, 

“Teknik Altyapıyı Geliştirmek”, “Üretim Altyapısını Geliştirmek”, “Sağlık Biyoteknolojisi 

Sektörünü Geliştirmek”, “Endüstriyel Biyoteknoloji Sektörünü Geliştirmek”, “Tarımsal 

Biyoteknoloji Sektörünü Geliştirmek” şeklinde belirlenmiştir. 

 

Türkiye gibi birçok Avrupa ülkesi de muhtemelen GDO hakkındaki olumsuz algılardan ötürü uzun 

bir süre Biyoteknolojiye mesafeli durmuşsa da, bugün Avrupa'da biyolojik sistemler üzerine 

gerçekleşen faaliyetlerin serbest piyasadaki ticari karşılığını ifade eden “Biyoekonomi” kavramı 

yükselişe geçmiştir. Biyoekonominin temelinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kimya, 

sağlık, ilaç, kozmetik, enerji ve daha birçok sektör bulunmaktadır. Avrupa’daki biyoekonomi 

büyüklüğünün günümüzde 1,5 trilyon avronun üzerinde olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın "Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi" raporuna göre, 

biyoteknoloji sektörünün global ölçekte lideri durumundaki ABD, 76 milyar doları tarım kaynaklı 

ve 100 milyar doları sanayi kaynaklı bir biyoekonomiye sahipken Kanada için bu rakam 87 milyar 

dolardır. Son zamanlarda bu yarışa İsrail, İrlanda, Güney Kore, Çin, Singapur ve Hindistan da 

katılmıştır. Yüzyılın başından itibaren gelişmiş ülkelerdeki yıllık biyoteknolojik büyüme hızı % 17 

iken gelişmekte olan Asya ülkelerinde % 36'dır. Bu ülkelerde bir stratejik sektör olarak belirlenen 

“Biyoteknoloji” odaklı girişim sermayesi fonları tasarlanmakta, nitelikli uzmanlar yetiştirecek 

eğitim programlarına ağırlık verilmekte ve kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

Hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistem bugün bu ölçekte - rekabetini henüz 

olgunlaştırmamış ve içinde sayısız yeni fırsat barındıran - dev bir pazar oluşturduğu gibi, 

KOBİ’sinden ana yüklenicilerine ve teknoloji firmalarına kadar daha birçok alanda yeni 

pazarlar oluşturarak her geçen yıl on milyarca dolar daha büyümekte, çok sayıda yeni 

teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. 

 

Ülkemizde 7. Kalkınma Planı kapsamında bir Biyoteknoloji İhtisas Komisyonu oluşturulmuşsa da 

Biyoteknoloji alanında henüz spesifik bir yol haritası bulunmamaktadır. Pazar verilerini layıkıyla 

edinmek de oldukça zordur. Endüstriyel biyoteknoloji sektörünün, biyolojik hammaddelerden 

enzimatik/mikrobiyal dönüşüm teknikleriyle ürün geliştiren firmalardan oluştuğu var sayılırsa; 

enzimler, ekmek mayası, starter kültür, yeşil kimyasallar, biyomalzemeler, biyopreparatlar, 

biyoyakıtlar, aşılar, doğal ara ürünler, çevre teknolojileri vb. konularda biyoekonomimizin 

büyüdüğü ifade edilebilir. Son yıllarda bilhassa üniversitelerde ilgili çalışmalar çoğalırken, özel 

sektörün ilgisi nispetinde biyoteknoloji girişimleri ciddi artış göstermektedir. Türkiye’nin dünya 

biyoekonomisindeki payını da artırması için gerek mevcut gerek yeni girişimlerin, hazırlanacak 

güçlü bir program ve yol haritası dâhilinde desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. 



 

 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Biyoteknoloji Programı; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Biyoteknoloji alanlarının 

geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Biyoteknoloji 

sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Biyoteknoloji Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve 

kamu sektörünün etkinliğini artırmak için Biyoteknolojinin kullanılmayan potansiyelini 

keşfetmeyi hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü 

ortaya çıkacak olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı 

üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Biyoteknoloji Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye 

“Biyoteknoloji Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Biyoteknoloji alanında önde gelen kurumsal 

paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır.  

 

Program’ın hedefleri arasında; Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla 

birleştirmek”; Türkiye’de Biyoteknoloji ile ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi 

birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları 

güçlendirerek etkinlikler için gerekli ortamı hazırlamak; hızla gelişen pazarda Türkiye’nin ticari 

açıdan nerede konumlanacağının, kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk firmaların, 

üretebilecekleri ürünlerin, potansiyel müşterilerinin, geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile 

Türkiye’nin Biyoteknoloji kapasitesi, ekosistemi ve pazar inşasına katkı sağlamak yer 

almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Biyoteknoloji Programı; Ülkemizin bu alandaki yerinin ne olması gerektiğinin 

cevabını verirken, bu sektördeki öncü Türk firmalarının kabiliyet analizlerini yaparak, yerli ve 

uluslararası pazarlardaki konumlarına uygun ürün ve müşterilerle eşleştirecektir.  

 

Bu bağlamda, Program kapsamında; ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Fransa, Almanya, Japonya 

gibi ülkelerin Biyoteknoloji Stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, 

dünyadaki genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya 

konduğu çok boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

 

 



 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası 

 

Alt Temalar 

Biyoteknoloji Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Biyoteknoloji Kaynaklar Ekosistemi  

Biyoteknoloji Yönetişimi ve Regülasyon 

Biyoteknoloji İnsan Kaynağı  

Biyoteknoloji ve Güvenlik 

Küresel Biyoteknoloji Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Biyoteknoloji Diplomasisi 

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Biyoteknoloji’ye Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Biyoteknolojik farkındalığının artırılması 

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere 

yönelik becerilerin ortaya çıkarılması 

- Biyoteknoloji eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif 

eğitim ve istihdam alanlarının planlanması 

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “biyoteknoloji” ile ürün/hizmet 

geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 



 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Biyoteknoloji Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Biyoteknoloji” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi için 

ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi 

- Devlet ya da kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması 

 

Eğitimde Biyoteknoloji Kullanımına Odaklanılması 

- Eğitim paydaşlarına dair Biyoteknoloji odaklı “veri toplama politikası” oluşturulmasına 

öncülük edilmesi 

- Öğretmene; öğretim sürecinde Biyoteknoloji temalı içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme 

aşamalarında destek olacak ürünlerin/hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması   

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Biyoteknoloji konularındaki gelişiminin 

her yönüne dair veri toplanması 

 

Biyoteknoloji Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Biyoteknoloji kullanarak ürün/hizmet geliştirmeye yönelik (fizik, kimya, bilgisayar, elektronik, 

makine, biyomedikal mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanları için) eğitimler verilmesi   

- Biyoteknoloji dallarındaki uzmanlarının kullanacağı araç ve malzemelerin geliştirilmesi için 

gerekli destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda eğitimler verilmesi   

- Üniversitelerde araştırmacılara Biyoteknoloji uygulamalarına dair farkındalık kazandırılması  

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda Biyoteknolojinin sektör bazlı 

kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat 

düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması   

- Farklı disiplinlerdeki (sağlık, hukuk, eğitim, güzel sanatlar vb.) araştırmacıların Biyoteknoloji 

ürün ve çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için eğitimler verilmesi 

- Biyoteknoloji kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik Biyoteknoloji uygulamaları eğitimleri verilmesi 

 

 



 

 

Küresel Biyoteknoloji Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel Biyoteknoloji pazarının sektörlere ayrılması, ilgili küresel pazar ve müşteri analizi ile 

pazarın gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Biyoteknoloji pazarında; Tarım ve Gıda İşleme [Bitki Islah Teknolojisi, Hayvan Yetiştirme 

Teknolojisi, Fonksiyonel Gıda Ürünleri, Gıda Teşhisi ve Güvenliği+, Ağaç İşleme ve Kağıt 

Hamuru Üretimi *Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Enzimler], Kimya Endüstrisi [Biyo Bazlı 

Kimyasallar], Çevre Teknolojileri [Biyoremidasyon], Enerji Endüstrisi [Biyoenerji], Sağlık 

Hizmetleri *Terapötik Ürünler, Teşhis, İlaç Keşif Teknolojileri, Biyoişleme+, Ulusal Güvenlik 

[Biyosavunma] başta olmak üzere, ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet 

vb. alt ve yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi 

 

Öncülük Edecek Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu pazarda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü firmaların belirlenmesi 

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi 

-  Pazara ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  

- Firmaların hangi ürünleri üretebileceğinin belirlenmesi 

- Bu sektörlere belirlenen öncü firmalar ile ürünlerin eşleştirilmesi 

 

Biyoteknoloji’nin Sosyal Hayat ve Endüstriye Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 

bu dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir.  

 

 



 

 

*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Biyoteknoloji Strateji’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 

- Türkiye’nin Biyoteknoloji hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa 

muadil ülkelerle bir rekabet mi? 

-  Uluslararası kuruluşların Biyoteknoloji konusundaki politika inşa süreçlerine nasıl dâhil 

olunabilir, ne tarz katkılarda bulunulabilir? 

- Türkiye Biyoteknoloji’de hangi alana odaklanmalı? Biyoteknoloji metot ve kullanımlarını 

geliştirip genişletmek mi? Biyoteknoloji ürünleri/hizmetleri üretmek mi? Biyoteknoloji 

eğitiminde kullanılan yazılım, donanım ve malzemeleri üretip ticarileştirmek mi? vb. 

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, 

Biyoteknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren uzmanlar mı yetiştirmeli yoksa Biyoteknoloji ile 

birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli? 

- Eğer Biyoteknoloji geliştirilecekse ulusal ve uluslararası etik ve hukuka uygun şekilde yol 

alınması ve gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı? 

-   Biyoteknoloji geliştirmek için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, malzeme, ürün ve hizmetlerin 

Türkiye’deki durumu nedir? 

-   Biyoteknoloji’nin, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu 

sektörlere yönelik üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

-  Türkiye’nin Biyoteknolojik ürün ve hizmetler üretmesi durumunda bu ürün ve hizmetler için 

hangi ihraç pazarları hedeflenmelidir? 

- Biyoteknoloji alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu konuda 

Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi? 

- Biyoteknoloji’nin yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının azalacağı sektörler ile ilgili 

politikalar geliştirmek Biyoteknoloji stratejisinin konusu olmalı mıdır? 

- Üniversitelerde Biyoteknoloji eğitimleri nasıl verilmelidir? Odaklanmış spesifik lisans 

bölümleri açılması mı yoksa ilgili fakültelerin ders programlarına entegre edilmesi mi gerekir? 



 

 



 

 

( Biotechnology | Robotics | Artificial Intelligence | Nanotechnology | Space | Strategic Services ) 

BRAINS2 TÜRKİYE* ROBOTİK PROGRAMI 
 “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir 

marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren 

bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar 

BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

Robotik bilimi, yaşadıkları çağın çok ötesinde çalışmalar yapan Ktesibius ile El-Cezeri’nin 

tasarladığı otomatik makinelerle başlamıştır. Günümüzde yazılımlar aracılığıyla yönetilerek iş ve 

değer üreten sofistike makineler “robot” olarak anılmaktadır. Endüstride çok amaçlı kullanılan 

programlanabilir çok eksenli otomatik kontrollü sabit ve hareketli endüstriyel robotların yanı sıra 

hayatın birçok alanında farklı uygulamalarla kullanılan hizmet robotları insanların güvenliği ve 

konforuna dair temel konularda köklü değişimlere yol açmaktadır. 

 

Çağlar boyunca etkileşimli ilerleyişi hızlanarak devam eden bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

robotlar üzerinde bütünleşmesi ve uygulanmasını içeren bilim dalı olan Robotik; makine, uçak, 

uzay, elektronik, bilgisayar ve kontrol mühendisliklerinin de ortak çalışma alanıdır. Bugün bütün 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören bu alan için üniversitelerimizde Mekatronik 

adı ile açılan bölümlerde ön lisanstan doktora düzeyine kadar eğitim verilmektedir. 

 

Robotlar; eksen takımları, tipleri, tahrik elemanları vb. özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. 

Özellikle elektronik endüstrisinde kullanılmaya başlamaları ile seri üretime geçilerek hız ve kalite 

artışı sağlanmıştır. Yerleştirme, kesme, yapıştırma, delme, silikon çekme, ölçüm, test işlemleri, 

kalite kontrol, paketleme, dizme, yükleme, taşıma, boşaltma vb. çok sayıda üretim sürecinde 

kullanılan robotlardan; elektronik, beyaz eşya, gıda, mobilya, otomotiv, kimya, cam, metal, 

seramik, kâğıt ve daha pek çok endüstriyel sektörde yararlanılmaktadır. İnsanların çalışmasına 

uygun olmayan su altı, radyasyon, uzay vb. koşullarda, amaca özel yaklaşımlar ile çoğunlukla 

uzaktan kontrol sağlanan, güç iletimi yahut radyo frekansı kullanılan ve yüksek teknoloji 

gerektiren operasyonel robotik bu sektörün temellerini oluşturmaktadır.  



 

 

 

Medikal Robotik ise bir yandan beynin komutlarını sensörler ile algılayıp kaslara kademeli güç 

gönderebilen suni tendom sistemine sahip ortopedik akıllı protezleri, bir yandan da hassas 

motorları uzaktan erişimle kontrol edilebilen sistemler üzerinden cerrahların farklı lokasyondaki 

hastalara operasyon yapmasını mümkün kılan ameliyat robotları geliştirmeye odaklanmaktadır.  

 

Yazılım noktasında, zekâ ve denetim sistemleri kapsamında yapay zekâ araştırmaları, kodlama ve 

veri tabanı sorgu dillerine hâkimiyet ile yeni algoritmaların geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 

Hâlihazırdaki silikon teknolojisi ile insan beyninin esnekliğine ve yeteneğine ulaşılamadığından, 

biyolojik ve moleküler sistemler üzerinde de çalışılmaktadır. Sibernetik yani beden ve görünüm 

odaklı konstrüktif mimari çalışmaları kapsamında; sistemin canlı dokulara benzemesi için tıp ile 

birlikte elektronik ve malzeme bilimi kullanılırken; konstrüktif fizik, hidrolik, pnomatik, makine 

vb. geleneksel bilim ve mühendislik dallarından da yararlanılmaktadır. İnsansı ve canlı benzeşimli 

robotlar üzerine yoğunlaşan Antropomorfik Robotik de sibernetiğin bir alt koludur. İlgili teorik 

araştırmalar ilk ticârî çıktılarını mekanik ve elektronik sistemler içeren Robotik oyuncaklarla 

vermiştir. Dünya çapında çok fazla insanın uğraş alanı robot hobisi kişilerin farklı eğilimlerine 

göre yönlenebilmektedir. Bu alanda çok fazla ulusal ve uluslararası yayın ve yarışma mevcuttur. 

FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi kapsamında öğrenmenin 

bileşenlerinden kabul edilen Robotik etkinlikler, okul dışı öğrenme kapsamında da verimli şekilde 

değerlendirilmektedir. Robotik kodlama dersleri ise artık anaokullarında bile verilmektedir. 

 

Endüstri 4,0 akımında en çok kazandıracak sektörlerden biri hiç şüphesiz ki “robot teknolojiler” 

olacaktır. Artık insansız endüstriyel üretim süreçlerinde en büyük iş robotlara düşmektedir. 

Kontrollü veya otonom hareket edebilen bu akıllı makineler kullanıcılarına büyük avantajlar 

sağlarken, onları geliştirip üretenler arasında da büyük rekabet yaşanması kaçınılmazdır. Hâliyle 

küresel endüstri firmaları, girişimciler ve yatırım fonları bu sektörde yeni yatırımlar veya satın 

almalar gerçekleştirmek için ciddi çabalar harcayacaklardır. Günümüzde satılan hizmet 

robotlarının sayısı endüstriyel robotların sayısından çok daha fazladır. Uluslararası Robotik 

Federasyonu (IFR) raporuna göre 2016’da dünyada 294,312 endüstriyel robota karşı 6,7 milyon 

bireysel hizmet robotu ve 59,706 profesyonel robot satılmıştır ve bunun 21.700 kadarını 

işbirlikçi robotlar oluşturmuştur. Bugün ise endüstriyel robot satışının %7’sini oluşturan işbirlikçi 

robotların bu yüksek artış hızının devam etmesi hâlinde endüstriyel robotiğin geleceğinde 

önemli yer edineceği değerlendirilmektedir. Son on yılda endüstriyel robot satışları ciddi bir itici 

güç olan Asya piyasasında ve Avustralya’da üç mislinden fazla artarken, Avrupa ve Amerika’da 

ancak %76 oranında artmıştır. Öte yandan, işletmeler artık geleneksel endüstriyel robotlardan 

daha esnek olan işbirlikçi robotları tercih etmeye başlamaktadır.  

 



 

 

Dünyadaki robot nüfusu 2015’de 1,5 milyon iken 2019’da 2,5 milyona ulaşmıştır ve en fazla 

bulundukları bölge Asya ülkeleridir. Robotlaşma, ülkelerdeki teknolojik gelişimin en bariz 

göstergesidir. Bu konuda dünyada en ileride olan ülkeler, G. Kore, Japonya ve Almanya gibi 

endüstride çok ileri düzeyde ulaşan ve otomotiv gibi tüm stratejik sektörlerde en büyük küresel 

markalara sahip olanlardır. Ülkelerin robotlaşma değeri, her 10.000 üretim emekçisi başına 

düşen robot sayısı ile hesaplanmaktadır. Bu rakamın hâlihazırda Asya geneli için 550 iken Türkiye 

için 18 olduğu görülmektedir. Şu an ülkemizdeki endüstriyel robot sayısı ise 8.000’dir. 

Günümüzde bazı iş ve alanlarda insanlarla beraber çalışabilecek şekilde de tasarlanan, hatta 

mekanik formlarının ötesine geçip pek çok farklı konuda işleri otomatikleştirmek amacıyla da 

kullanılan robotlar sayesinde üretimin 2025 yılına kadar % 50’ye yakın artış göstereceği ve 

böylece küresel ekonomiye katkısının yıllık 2 trilyon dolar civarında olacağı öngörülmektedir. 

 

Hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistem bugün bu ölçekte - rekabetini henüz 

olgunlaştırmamış ve içinde sayısız yeni fırsat barındıran - dev bir pazar oluşturduğu gibi, 

KOBİ’sinden ana yüklenicilerine ve teknoloji firmalarına kadar daha birçok alanda yeni 

pazarlar oluşturarak her geçen yıl çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile 

büyümesini sürdürmektedir. 

 

Robotların, önümüzdeki 10 yıl içinde üretimden ev yaşamına, güvenlikten tarıma hayatın 

ayrılmaz bir parçası olacağı ve insanlarla etkileşime girerek yardım eden robotların sayısının gün 

geçtikçe daha da artacağı öngörülmektedir. Ağır endüstriyel robotlar sınırlı kullanım alanlarına 

sahipken, son yıllarda malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak yumuşak robotlar da 

sağlık, arama kurtarma vb. alanlarda yaygınlaşmaktadır. Robotik sistemler; imalat maliyetlerinin 

düşürülmesini ve yüksek kalite standartlarına ulaşılmasını sağlarken, bir yandan da yazılım ve 

makineler üzerinden zihinsel süreçleri işletebilme yeteneği kazanılmasını mümkün kılmaktadır. 

Dolayısıyla robotik ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapan firma sayısı da hızla artmaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Robotik Programı; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Robotik alanlarının geleceğe 

dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Robotik sektörünün bu 

büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Robotik Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu 

sektörünün etkinliğini artırmak için Robotik alanındaki kullanılmayan potansiyeli keşfetmeyi 

hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak 

olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü 

etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 



 

 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Robotik Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye 

“Robotik Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Robotik alanında önde gelen kurumsal paydaşlardan 

biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır. Program’ın hedefleri arasında; Türk uzmanların katkılarıyla 

“küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmek”; Türkiye’de Robotik ile ilgilenen uzman 

topluluğunu bir araya getirip bilgi birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına 

değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları güçlendirerek etkinlikler için gerekli ortamı hazırlamak;  

hızla gelişen pazarda Türkiye’nin ticari açıdan nerede konumlanacağının, kabiliyet analizlerine 

göre ilgili öncü Türk firmaların, üretebilecekleri ürünlerin, potansiyel müşterilerinin, 

geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile Türkiye’nin Robotik kapasitesi, ekosistemi ve pazar 

inşasına katkı sağlamak yer almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Robotik Programı; Ülkemizin bu alandaki yerinin ne olması gerektiğinin 

cevabını verirken, bu sektördeki öncü Türk firmalarının kabiliyet analizlerini yaparak, yerli ve 

uluslararası pazarlardaki konumlarına uygun ürün ve müşterilerle eşleştirecektir. Bu bağlamda, 

Program kapsamında; ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerin 

Robotik Stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, dünyadaki genel 

trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya konduğu çok boyutlu 

spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası 

 

Alt Temalar 

Robotik Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Robotik Kaynaklar Ekosistemi  

Robotik Yönetişimi ve Regülasyon 

Robotik İnsan Kaynağı  

Robotik ve Güvenlik 

Küresel Robotik Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Robotik Diplomasisi 



 

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Robotik’e Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Robotik farkındalığının artırılması 

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere 

yönelik becerilerin ortaya çıkarılması 

- Robotik eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif eğitim 

ve istihdam alanlarının planlanması 

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Robotik” ile ürün/hizmet 

geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Robotik Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Robotik” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi için ihtiyaç 

durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi 

- Devlet ya da kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması 

 

Eğitimde Robotik Kullanımına Odaklanılması 

- Eğitim paydaşlarına dair Robotik odaklı “veri toplama politikası” oluşturulmasına öncülük 

edilmesi 

- Öğretmene; öğretim sürecinde Robotik temalı içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme 

aşamalarında destek olacak ürünlerin/hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması   

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Robotik konularındaki gelişiminin her 

yönüne dair veri toplanması 

 

 



 

 

Robotik Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Robotik kullanarak ürün/hizmet geliştirmeye yönelik (bilgisayar, elektronik, makine, 

biyomedikal mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanları için) eğitimler verilmesi   

- Robotik dallarındaki uzmanlarının kullanacağı araç ve malzemelerin geliştirilmesi için gerekli 

destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda eğitimler verilmesi   

- Üniversitelerde araştırmacılara Robotik uygulamalarına dair farkındalık kazandırılması  

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda Robotik teknolojilerinin sektör 

bazlı kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat 

düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması   

- Farklı disiplinlerdeki (sağlık, eğitim, güzel sanatlar vb.) araştırmacıların Robotik teknolojilerini 

ve çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için eğitimler verilmesi 

- Robotik kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik Robotik uygulamaları eğitimleri verilmesi 

 

Küresel Robotik Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel Robotik pazarının sektörlere ayrılması, ilgili küresel pazar ve müşteri analizi ile pazarın 

gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Robotik pazarındaki ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. aşağıdaki 

alt sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi 
 

Sağlık Hizmetleri 

Tıp ve ilaç şirketleri hastalıkları teşhis etmek, anestezi vermek ve ameliyat yapmak gibi çeşitli 

tıbbi prosedürleri tamamlamak için yapay zekâlı robotlar kullanmaktadır. Bu robotlar bazı 

durumlarda (IBM’in Watson’u gibi) görevlerini insan doktorlardan daha iyi yapmaktadır. 

Hastaların iyileşmesine yardımcı olmak için de robot bakıcılar geliştirilmektedir (örneğin, 

Japonya'daki Sumitomo Riko Şirketi'nden bilim insanları tarafından tasarlanan Robear, 

hastalara yürüme vb. konularda yardımcı olmaktadır). Sektör hızla gelişmektedir ve şimdiden 

sağlık hizmetlerinde birçok noktada robot sektörü pastadan büyük paylar almaya başlamıştır.  
 

Tarım 

Hâlihazırda tarım robotları mevcuttur, ancak yeni nesil robotlar yeni nesil yapay zekâ ile 

büyük veri işleyebilen ve düşük maliyetli sensörlerden yararlanabilen makineler olarak hassas 

tarım için tasarlanmaktadır. Yüksek verimlilikle çalışan tarım robotları ürün dikmek, sulamak, 

yabancı ot toplamak vb. işlerle dölleme, süt, sürü, nakliye hizmetleri için de tasarlanmaktadır. 



 

 

Robot sensörleri ve derin öğrenme yetenekleri geliştikçe, tarım robotları neredeyse tam 

otonomi ile çalışacak duruma gelmiştir ve sektör hızla büyümeye devam etmektedir. Çiftçilik 

robotları işgücü üzerinde ciddi etki oluşturmaya çoktan başlamıştır, çok yakın gelecekte ise 

birçok işi ortadan kaldıracaktır, ancak bu durum otomatik sistemlerin programlanması ve 

işletilmesinde yeni fırsatlar sağlayacaktır. İşte bu noktada Türkiye’nin ve Türk firmaların bu 

fırsatların neresinden ve hangisinden başlamaları gerektiği bu çalışma ile belirlenecektir. 
 

Sanayi Üretimi 

2000-2010 yılları arasında Kanada ve ABD’de; uluslararası ticaret kaynaklı iş kayıpları sadece 

% 13 iken otomasyon kaynaklı iş kayıplarının % 85 olduğu (5,6 milyon kişi) görülmüştür. Yapay 

zekâlı robotları; ürünleri monte etmede ve nakliye için paketlemede kullanan ilk 

endüstrilerden biri üretimdir. Bu robotlar; elektronik, araba ve ev aletleri de dâhil olmak 

üzere karmaşık öğeleri birleştirmek için kullanılır. Ayrıca bu robotlar son yıllarda üretim 

çıktılarını önemli ölçüde artırmıştır. Türkiye ve Türk firmaları olarak bu sektörün neresinde rol 

alınması ve hangi firmaların öncü olması gerektiği bu çalışma ile belirlenecektir. 
 

Askeriye ve Savunma 

Bu sektör alanın en hızlı gelişenlerindendir. Bu sektördeki gelişmeler ve büyümeler çok büyük 

oranlarda gerçekleşmekte olup yıllık küresel cirosu hızla katlanarak artmaktadır. Günümüzde 

hâlihazırda robotlar ilgili birçok alt sektörde (istihbarat-gözetim-keşif, arama-kurtarma, savaş 

desteği, mayın temizleme, patlayıcı-mühimmat imha, yangın söndürme [özellikle donanma 

tarafında]) yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 
 

Hizmet 

Bugün hizmet sektöründe yaşanan ilgili gelişmeler en iyi müşteri hizmetlerinde görülmektedir 

ve birçok markanın ürün ve hizmet satışında hazırladıkları stantlarla sipariş aldıkları da 

görülmektedir. Çok yakın bir gelecekte turizm sektörü de bu alanda öncü sektörlerden biri 

olacaktır. Yemek hazırlama bir diğer alt sektör olarak robot kullanımında hızla gelişmektedir. 
 

Finans 

Birçok finansal hizmet sunan şirketler, artan miktarda finansal veriyi takip etmek için yapay 

zekâya yönelmektedir. Robotlar, hisse senedi eğilimlerini tahmin etmek ve finansı 

insanlardan daha verimli şekilde yönetmek için tahmin sistemleri ve piyasa verilerini 

kullanabilecek şekilde derin öğrenme metodu ile programlanmaktadır. Daha ötesi, finansal 

danışmanlık basit finansal sorunlara dair öneriler sunmak için “robo-danışmanlara” yönelik 

artan bir trendle otomatikleşmektedir. Otomasyon şimdiden günlük kayıtlarını kaydetmek, 

muhasebe defteri mutabakatını yürütmek, şirketler arası işlemler yapmak, muhasebe ana 

verilerini korumak için kullanılabilecek belirli muhasebe işlerinin yerini almaya başlamıştır. 



 

 

 

Taşımacılık 

Şoförsüz araçlar, metro ve trenler artık yeni bir kavram olmaktan çıkmıştır. Bu sektördeki en 

büyük gelişmelerin karayolu nakliyesinde yaşanması beklenmekte ve buna ilişkin sektörün 

önde gelen üreticileri çoktan geleceğin tırlarını tasarlamaya başlamışlardır. Bu sektörde 

şimdiden yer edinmek Türkiye’nin mevcut potansiyeli açısından son derece önemlidir.  

 

Öncülük Edecek Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu pazarda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü firmaların belirlenmesi 

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi 

-  Pazara ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  

- Firmaların hangi ürünleri üretebileceğinin belirlenmesi 

- Bu sektörlere belirlenen öncü firmalar ile ürünlerin eşleştirilmesi 

 

Robotik’in Sosyal Hayat ve Endüstriye Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 

bu dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir.  

 

*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Robotik Stratejisi’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 



 

 

- Türkiye’nin Robotik hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa 

muadil ülkelerle bir rekabet mi? 

- Uluslararası kuruluşların Robotik konusundaki politika inşa süreçlerine nasıl dâhil olunabilir, 

ne tarz katkılarda bulunulabilir? 

- Türkiye Robotik’te hangi alana odaklanmalı? Robotik metot ve kullanımlarını geliştirip 

genişletmek mi? Robotik ürünleri/hizmetleri üretmek mi? Robotik eğitiminde kullanılan 

yazılım, donanım ve malzemeleri üretip ticarileştirmek mi? vb. 

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, 

Robotik ürün ve hizmetlerini geliştiren uzmanlar mı yetiştirmeli yoksa Robotik ile birlikte 

ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli? 

- Eğer Robotik geliştirilecekse ulusal ve uluslararası etik ve hukuka uygun şekilde yol alınması 

ve gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı? 

-   Robotik geliştirmek için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, malzeme, ürün ve hizmetlerin 

Türkiye’deki durumu nedir? 

-   Robotik’in, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu sektörlere 

yönelik üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

-  Türkiye’nin Robotik ürün ve hizmetler üretmesi durumunda bu ürün ve hizmetler için hangi 

ihraç pazarları hedeflenmelidir? 

- Robotik alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu konuda 

Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi? 

- Robotik’nin yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının azalacağı sektörler ile ilgili politikalar 

geliştirmek Robotik stratejisinin konusu olmalı mıdır? 

- Üniversitelerde Robotik eğitimleri nasıl verilmelidir? Odaklanmış spesifik lisans bölümleri 

açılması mı yoksa ilgili fakültelerin ders programlarına entegre edilmesi mi gerekir? 



 

 



 

 

( Biotechnology | Robotics | Artificial Intelligence | Nanotechnology | Space | Strategic Services ) 

BRAINS2 TÜRKİYE* YAPAY ZEKÂ PROGRAMI 
“Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir 

marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren 

bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar 

BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

Günümüzde, kas gücü ve mekanik araçlarla yapılan üretim, yerini yüksek katma değerli ürünlerin 

üretimine dayalı bilgi ağırlıklı ekonomiye bırakmaktadır. Yeni ekonomik düzenin temel ögesi 

dijitalleşmedir. Üretim ve hizmet sektörü süreçleri her gün dijitalleşmekte, iş gücü piyasasındaki 

insanlardan yeni beceriler beklenmesine neden olmaktadır. Geçmişe ait geleneksel işler ve 

ustalıklar, yerini ileri seviye mühendislik bilgisi gerektiren teknolojik becerilere bırakmaktadır.  

 

Baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen teknolojiye toplumların yetişmesi bir yana, bireysel 

olarak insanların takip etmesi bile oldukça zorlaşmaktadır. “Endüstri 4,0” kavramının ilk kez 

2011’de Almanya tarafından ifade edilmesinin ardından Japonya da “Toplum 5,0” kavramı ile 

gündeme gelmiştir. Peşi sıra diğer ülkeler de, üretimden hizmet sektörüne her alanda 

dijitalleşmeye dair kendi stratejilerini ortaya koymuştur. Üretim sistemlerinde emeğin kullanım 

şeklinde köklü değişikliğe sebep olmaya başlayan bu kavramın etkilediği alanlardan biri de 

“İnsan Kaynakları” olmuştur. İnsan kaynaklarını pek çok yönden etkileyen ve etkilemeye devam 

edecek olan bu kavramın özellikle iş gücünde köklü değişiklere sebep olacağı öngörülmektedir. 

 

Emeğin bu denli değişiminin insan kaynakları çalışanları açısından etkisi, serbest kalan emeğin 

daha başka, yeni işlere kayabileceği şeklinde belirtilmektedir. ABD’de bir zamanlar iş gücünün 

tamamını kapsayan tarım sektörünün bugün iş gücünün sadece %2’sine karşılık geldiği, boş 

kalan işçilerin fabrikalara yönelmesi ile birlikte büyük endüstriyel imalat ekonomisinin oluştuğu 

görülmektedir. Aynı görüşün günümüzde robotlar için de geçerli olabileceği, özellikle fiziksel 

güce dayalı ve kendini tekrar eden süreçlerin gerçekleşmesi için harcanan insan emeği yerine 

robotların geçmesi ile boşta kalan iş gücünün farklı alanlara kayabileceği değerlendirilmektedir.  



 

 

 

Bunların da ötesinde insanı insan yapan en önemli özellik olan “öğrenme” artık makinelerin de 

bir özelliği hâline gelmiştir. Dijitalleşmenin en üstünde yer alan “Yapay Zekâ” ile çalışan araçların 

geliştirilmesi üzerine hayatımıza giren yüz ve ses tanıma sistemleri, otonom (insansız) araçlar, 

sesli asistanlar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak dijital yardımcılar, insan ve çevre sağlığı 

için akıllı uygulamalar, enerji verim yönetimi, akıllı sağlık hizmetleri, suç tespiti ve suçlu bulma 

araçları vb. teknolojiler gün geçtikçe daha da gelişmektedir.  

 

Bu durum hem iş hem de günlük yaşamda dönemsel belirsizliklere yol açsa da, doğru manevralar 

ile avantaja dönüştürülme potansiyeli taşımaktadır. Bilişim ve iletişim sektörünün ön planda 

olacağı bu dönemde vasıfsız eleman ihtiyacı tümden bitmeye yaklaşırken vasıflı eleman ihtiyacı 

ise artarak devam edecektir. 

 

Finans, ulusal güvenlik, sağlık hizmetleri, cezai adalet, ulaşım ve akıllı kent projelerinde kullanılan 

ve daha birçok sektöre entegre edilen yapay zekâ, ekonomik gelişim için de çok büyük fırsatlar 

barındırmaktadır.  

 

Yapay zekâ teknolojilerinin küresel GSH oranını 2030’a kadar 15,7 trilyon dolar yani %14 kadar 

artıracağı öngörülmektedir. Bu rakamın bölgelere göre dağılım da; Çin 7 trilyon dolar, Kuzey 

Amerika 3,7 trilyon dolar, Kuzey Avrupa 1,8 trilyon dolar, Afrika ve çevresindeki bölgelerle 

birlikte Avustralya 1,2 trilyon dolar ve Çin dışında kalan Asya 0,9 trilyon dolar, Güney Avrupa 0,7 

trilyon dolar ve Latin Amerika 0,5 trilyon dolar şeklindedir. Çin ise 150 milyar dolarlık yerli 

yatırımla bu alanda 2030’a kadar küresel lider olma hedefini belirlemiş durumdadır.  

 

Yapay zekâ tabanlı otomasyonun, Çin ekonomisine - uygulama hızına bağlı olarak - yıllık büyüme 

GSH oranına %0,8-1,4’lük puan ilave edebilecek bir verimlilik aşısı olabileceği öngörülmektedir. 

Şimdilik ABD ve İngiltere’nin gerisinde olmakla birlikte yapay zekâ pazarının büyük kısmı, Çin’e 

ön deneyim imkanı ve ileriye dönük gelişim açısından muazzam fırsatlar sağlamaktadır.  

 

Küreselleşmenin etkisiyle son yıllarda daha da hızlanan teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin 

özellikle 2011’de ‘Endüstri 4,0’ ve ‘Toplum 5,0’ tanımlamalarından itibaren ivme kazanması ile 

Yapay Zekâ ekseninde gelişen ve hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistem 

bugün bu ölçekte - rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve içinde sayısız yeni fırsat barındıran - 

dev bir pazar oluşturduğu gibi, KOBİ’sinden ana yüklenicilerine ve teknoloji firmalarına kadar 

daha birçok alanda yeni pazarlar oluşturarak her geçen yıl çok sayıda yeni teknolojik gelişme 

ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. 

 



 

 

Dünya, pek çok sektörü etkileyen yapay zekâ ve veri çözümlemesi üzerinden bir dönüşümün 

eşiğindedir fakat bu teknolojiler toplumun geneli üzerinde büyük etki sahibi olacağı için yapay 

zekâ sistemlerinin geliştirilme tarzının daha iyi anlaşılması şarttır.   Bu teknolojiler; finans, ulusal 

güvenlik, sağlık hizmetleri, cezai adalet, ulaşım ve akıllı kent projelerinde, karar-süreçleri, iş-

kalıpları, risk-analizi ve sistem performansını dönüştürecek ölçüde konuşlandırılmaktadır. Bu 

gelişmeler, önemli ekonomik ve sosyal faydalar üretmektedir.  

 

Yine de yapay zekâ sistemlerinin içinde boy gösterdiği minval, toplumun tamamı için önemli 

sonuçlar barındırmaktadır. Politik sorunların nasıl ele alındığı, etik çatışmaların nasıl uzlaştırıldığı, 

hukuki realitelerin nasıl telif edildiği, yapay zekâ ve veri çözümlemesinde ne düzeyde şeffaflık 

gerektiği önem taşımaktadır.  

 

İnsanların yazılım geliştirme sürecindeki tercihleri karar alım biçimlerini ve bunların kurumsal 

rutinlere entegre edilme tarzını etkileyecektir. Bu işlemlerin tam olarak nasıl gerçekleştirildiğini 

daha iyi anlamak gerekmektedir. Çünkü bu gelişmelerin yakın bir gelecekte toplumun geneli 

üzerinde önemli etkileri olacaktır. Yapay zekâ, insan ilişkilerinde bir devrime ve etkisi itibarıyla 

tarihteki en etkili insan inovasyonuna dönüşme eğilimindedir. 

 

Teknolojik gelişmeleri temel insani değerlerle dengeleyerek yapay zekâ ile yol alma noktasında; 

ilgili kamu ve özel sektör yatırımının artırılması, veri erişimi kapsamının genişletilmesi, yapay 

zekâ işgücü gelişiminin teşvik edilmesi, ulusal danışma kurulu oluşturulması, kapsamlı hedefler 

belirlenerek etkili politikalar üretilmesi ve siber güvenliğin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Yapay Zekâ Programı; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Yapay Zekâ alanlarının 

geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Yapay Zekâ 

sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Yapay Zekâ Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve 

kamu sektörünün etkinliğini artırmak için Yapay Zekânın kullanılmayan potansiyelini keşfetmeyi 

hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak 

olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü 

etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Yapay Zekâ Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye 

“Yapay Zekâ Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Yapay Zekâ alanında önde gelen kurumsal 

paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır.  



 

 

 

Program’ın hedefleri arasında; Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla 

birleştirmek”; Türkiye’de Yapay Zekâ ile ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi 

birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları 

güçlendirerek etkinlikler için gerekli ortamı hazırlamak;  hızla gelişen pazarda Türkiye’nin ticari 

açıdan nerede konumlanacağının, kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk firmaların, 

üretebilecekleri ürünlerin, potansiyel müşterilerinin, geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile 

Türkiye’nin Yapay Zekâ kapasitesi, ekosistemi ve Pazar inşasına katkı sağlamak ve Türkiye’nin 

Yapay Zekâ Strateji Belgesi’ni hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne 

bütüncül/bütünlüklü bir vizyon önermek de yer almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Yapay Zekâ Programı; Ülkemizin bu alandaki yerinin ne olması gerektiğinin 

cevabını verirken, bu sektördeki öncü Türk firmalarının kabiliyet analizlerini yaparak, yerli ve 

uluslararası pazarlardaki konumlarına uygun ürün ve müşterilerle eşleştirecektir. Bu bağlamda, 

Program kapsamında; ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerin 

Yapay Zekâ Stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, dünyadaki 

genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya konduğu çok 

boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası 

 

Alt Temalar 

Yapay Zekâ Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Yapay Zekâ Kaynaklar Ekosistemi  

Yapay Zekâ Yönetişimi ve Regülasyon 

Yapay Zekâ İnsan Kaynağı  

Yapay Zekâ ve Güvenlik 

Küresel Yapay Zekâ Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Yapay Zekâ Diplomasisi 

 



 

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Yapay Zekâya Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Dijital dönüşüm farkındalığının artırılması 

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere 

yönelik becerilerin ortaya çıkarılması 

- Dijital dönüşüm ile usul ve esasları değişecek olan mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe 

sahip kişilere yönelik alternatif eğitim ve istihdam alanlarının planlanması 

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Yapay Zekâ” ile ürün 

geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Yapay Zekâ Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Yapay Zekâ” ile “Açık Veri” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 

yürütülmesi için ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi 

- Devlet ya da kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkânları sağlanması 

 

Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımına Odaklanılması 

- Eğitim paydaşlarına dair (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul çalışanları, yöneticiler, 

işverenler gibi birçok eğitim paydaşından verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve 

aktarılmasına yönelik prosedürlerin belirlenmesini içeren) “veri toplama politikası” 

oluşturulmasına öncülük edilmesi 

- Öğretmene; öğretim sürecinde içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme aşamalarında destek 

olacak ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlanması   



 

 

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında gelişiminin her yönüne dair veri 

toplanmasına ve bu verilerin öğretim içeriği, süreci ve ürününün belirlenmesi ile karakterize 

olan “öğretim tasarımı” sürecinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması   

 

Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Yapay Zekâ kullanarak ürün geliştirmeye yönelik (bilgisayar, elektronik, makine, biyomedikal 

mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanları için makine öğrenmesi ve derin öğrenme 

konularında) eğitimler verilmesi   

- Yapay Zekâ uzmanlarının kullanacağı araçların geliştirilmesi için gerekli destek ve ara-eleman 

ihtiyacına yönelik (veri etiketleme, veri temizleme, verilerin devlet tarafından belirlenen bir 

platformda düzenli bir şekilde depolanması gerektiğinde çalışmaları desteklemesi için 

paylaşılması vb.) konularda eğitimler verilmesi   

- Üniversitelerde araştırmacılara Yapay Zekâ uygulamalarına dair farkındalık kazandırılması  

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda Yapay Zekânın sektör bazlı 

kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat 

düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması   

- Farklı disiplinlerdeki (sağlık, hukuk, eğitim, tarih, güzel sanatlar vb.) araştırmacıların Yapay 

Zekâ yöntemlerini araştırmalarında kullanabilmeleri için eğitimler verilmesi 

- Yapay Zekâ kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik “makine öğrenmesi” ve “derin öğrenme” eğitimleri verilmesi 

 

Küresel Yapay Zekâ Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel Yapay Zekâ pazarının sektörlere ayrılması, ilgili küresel pazar ve müşteri analizi ile 

pazarın gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Yapay Zekâ pazarındaki ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. alt ve 

yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi 

 

Öncülük Edecek Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu pazarda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü firmaların belirlenmesi 

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi 

-  Pazara ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  



 

 

- Firmaların hangi ürünleri üretebileceğinin belirlenmesi 

- Bu sektörlere belirlenen öncü firmalar ile ürünlerin eşleştirilmesi 

 

Yapay Zekânın Sosyal Hayat ve Endüstriye Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 

bu dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir.  

 

*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Yapay Zekâ Strateji’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 

- Türkiye’nin Yapay Zekâ hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa 

muadil ülkelerle bir rekabet mi? 

- Uluslararası kuruluşların yapay zekâ konusundaki politika inşa süreçlerine nasıl dâhil 

olunabilir, ne tarz katkılarda bulunulabilir? 

- Türkiye Yapay Zekâ’da hangi alana odaklanmalı? Yapay Zekâ yazılımları üretmek mi? Var olan 

yazılımlara paketler geliştirmek mi? Yapay Zekâ eğitiminde kullanılan işlenmiş veri setlerini 

üretip ticarileştirmek mi? vb. 

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, 

Yapay Zekâ yazılımlarını üreten mühendisler mi yetiştirmeli yoksa Yapay Zekâ ile birlikte 

ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli? 



 

 

- Eğer Yapay Zekâ geliştirilecekse gerekli veri setlerinin Makine Öğrenmesi’ne uygun hâle 

getirilmesi ve bu veri setlerinin veri mahremiyetine uygun şekilde işlenmesi için gerekli 

kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı? 

-  Yapay Zekâ geliştirmek için ihtiyaç duyulan altyapı ürünü olarak yarı iletken üretiminin 

Türkiye’deki durumu nedir? 

-    Yapay Zekâ teknolojisinin, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu 

sektörlere yönelik üretim ve geliştirilme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

-    Türkiye’nin Yapay Zekâ teknolojisiyle çalışan ürün ve hizmetler üretmesi durumunda bu ürün 

ve hizmetler için hangi ihraç pazarları hedeflenmelidir? 

- Algoritmik önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu konuda Türkiye’nin dünyaya 

önereceği bir model olabilir mi? 

- Yapay Zekâ’nın yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının azalacağı sektörler ile ilgili 

politikalar geliştirmek Yapay Zekâ stratejisinin konusu olmalı mıdır? 

- Üniversitelerde Yapay Zekâ eğitimleri nasıl verilmeli? Lisans bölümü açılması mı yoksa 

bilgisayar bilimleri fakültelerinin ders programlarına entegre edilmesi mi gerekir? 



 

 

 



 

 

( Biotechnology | Robotics | Artificial Intelligence | Nanotechnology | Space | Strategic Services ) 

BRAINS2 TÜRKİYE* NANOTEKNOLOJİ PROGRAMI 
 “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir 

marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren 

bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar 

BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

Nanoteknoloji; atom boyutundaki yapı veya bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

niteliklerini değiştirerek yeni malzeme ve sistemler oluşturma bilimidir. Asıl hedefi ise sınırlı olan 

kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması için nano ölçekte malzemelerin kontrollü 

biçimde üretimi ile yaşam kalitesinin artırılmasıdır.  

 

Makro ölçekli ürünlerin imalatında kuantum ölçeğindeki maddenin özel niteliklerine odaklanan 

Nanoteknoloji; yer bilimi, moleküler biyoloji, organik kimya, yarı iletken fiziği, mikro fabrikasyon 

vb. bilim alanlarını içerdiğinden ilgili uygulama ve araştırmalar; nano ölçekteki boyutlarıyla yeni 

materyaller geliştirmekten atomik ölçekteki maddenin direkt kontrolüne, atomik olmayan aygıt 

fiziğinin uzantılarından temelleri moleküler kendinden montaj olan tamamen yeni yaklaşımlara 

kadar geniş bir skalaya sahiptir. Nanoteknoloji araştırmalarına devletler; endüstriyel ve askerî 

uygulamalar başta olmak üzere milyarlarca dolar yatırım yapmaktadır.  

 

Nanoteknoloji özellikle elektronik, bilgisayar, ilaç, tekstil, biyomalzeme ve enerji üretimi ile 

biyoteknoloji, tıp, çevre, uzay ve savunma vb. alanlar gibi oldukça geniş bir uygulama skalasında 

pek çok madde ve araç üretebilmektedir. Nano ölçekte üretimi yapılan mamullerin, daha hafif 

ve sağlam oluşu yanı sıra programlanabilir olmaları, üretimde daha az malzeme ve enerjiye 

gereksinim duymaları en önemli kazanımlarıdır.  

 

Araştırmacılara göre, bilgi teknolojilerindeki kapasitelerin artması ile Nanoteknoloji alanındaki 

yeniliklerin ve bunun sonucunda da nano boyutlardaki malzeme ve üretimlerin artması 

kaçınılmaz görülmektedir. 



 

 

 

Nanoteknoloji bir yandan sağladığı bunca fayda yanında bazı önlemlerin alınmasını da gerekli 

kılmaktadır. Bilhassa nano boyutlardaki üretim ve sistemler için güvenlikli ortamlarda koruyucu 

önlemler alınması gerekmektedir.  

 

Oldukça küçük boyutları nedeniyle çevreye ve insana zarar verebilecek nano yapıların oluşmasını 

önlemek üzere denetim ve koruyucu önlemler alınması büyük önem taşımaktadır. İlgili 

süreçlerde oluşabilen atıkların çevreye yayılmaması için üretimin steril ortamlarda yapılması 

gerekmektedir. Zira her yeni teknoloji gibi; zehirlilik, çevresel etkiler, bunların küresel 

ekonomiye olası etkisi ve çeşitli kıyamet günü senaryoları vb. şüphe ve sorunlara da yol 

açabilmektedir. Bu kaygılar, Nanoteknoloji için resmî düzenlemelerin gerekliliği konusunda 

tartışmalara yol açmaktadır.  

 

Bilimsel geçerliliği kanıtlanan tekniklerin kullanılması ile sağlanan teknolojik ilerlemelerle, sağlık 

başta olmak üzere bireysel yaşam niteliğinin artması ve insani ihtiyaçların giderilmesi için yeni 

metotlar uygulamaya alınmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan Nanobilim ve 

Nanoteknoloji kavramları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu alanda yapılan bilimsel 

çalışmalar, geliştirilen yeni ürünler ve sağladığı ekonomik büyüklükler göz önüne alındığında 

önümüzdeki dönemde ciddi bir rekabet ortamın oluşacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ar-ge 

yatırımlarına önemli paylar ayıran ülkeler Nanoteknoloji konusuna ayrı bir önem atfetmektedir. 

 

Nanoteknoloji üzerine bilimsel çalışmalar, alınan patentler, çalışan firmalar, uzman iş gücü ve 

teknoloji transferi ile edindikleri pazar payları göz önüne alındığında ABD ile Almanya, Güney 

Kore, Japonya ve Tayvan’ın diğer ülkelere göre daha fazla öne çıktıkları görülmektedir.  

 

Çin’in ise bu alandaki yatırımları ve patent sayısı hızla artmaktadır. Dünyadaki toplam ilgili ar-ge 

harcaması 2000’de 1,2 milyar dolar iken 2008’de 15 milyar dolara çıkmıştır (sadece ABD’nin bu 

rakamdaki payı 5 milyar dolar civarındadır).  

 

Çok kısa vadede bu alandaki iş gücünün 6 milyon kişiye ve pazar büyüklüğünün 3 trilyon 

dolara yükseleceği öngörülen ve hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistem bugün 

bu ölçekte - rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve içinde sayısız yeni fırsat barındıran - dev bir 

pazar oluşturduğu gibi, KOBİ’sinden ana yüklenicilerine ve teknoloji firmalarına kadar daha 

birçok alanda yeni pazarlar oluşturarak her geçen yıl çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel 

sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. 

 



 

 

Türkiye’nin Vizyon 2023 Strateji Belgesi’ndeki Nanoteknoloji başlığı altında; nanoelektronik, 

nanomalzeme, nanomanyetizma, nanokarakterizasyon, nanofabrikasyon, nanofotonik, nano 

ölçekte kuantum bilgi işleme ve nanobiyoteknoloji konularına öncelik verilmiştir. Ülkemizde 

Nanoteknoloji konulu bilimsel çalışmalar ve araştırma merkezi sayısı da hatırı sayılır düzeydedir. 

Üniversitelerimizde ise 2011’den itibaren açılmaya başlayan Nanoteknoloji Mühendisliği 

bölümleri sanayimizin eğitimli iş gücü ihtiyacının giderilerek bu konudaki ar-ge faaliyetlerinin 

artması ve yeni ürünlerin tasarlanması hedefine hizmet etmektedir.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Nanoteknoloji Programı; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Nanoteknoloji alanlarının 

geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Nanoteknoloji 

sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Nanoteknoloji Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve 

kamu sektörünün etkinliğini artırmak için Nanoteknoloji alanındaki kullanılmayan potansiyeli 

keşfetmeyi hedefleyen Program çalışmalarının gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek 

büyüklüğü ortaya çıkacak olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin 

refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Nanoteknoloji Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye 

“Nanoteknoloji Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Nanoteknoloji alanında önde gelen kurumsal 

paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır. Program’ın hedefleri arasında; Türk 

uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmek”; Türkiye’de 

Nanoteknoloji ile ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi birikimlerini somut çıktılara 

dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları güçlendirerek etkinlikler 

için gerekli ortamı hazırlamak;  hızla gelişen pazarda Türkiye’nin ticari açıdan nerede 

konumlanacağının, kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk firmaların, üretebilecekleri 

ürünlerin, potansiyel müşterilerinin, geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile Türkiye’nin 

Nanoteknoloji kapasitesi, ekosistemi ve pazar inşasına katkı sağlamak yer almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Nanoteknoloji Programı; Ülkemizin bu alandaki yerinin ne olması gerektiğinin 

cevabını verirken, bu sektördeki öncü Türk firmalarının kabiliyet analizlerini yaparak, yerli ve 

uluslararası pazarlardaki konumlarına uygun ürün ve müşterilerle eşleştirecektir. Bu bağlamda, 

Program kapsamında; ABD, İngiltere, Rusya Federasyonu, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi 

ülkelerin Nanoteknoloji Stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, 

dünyadaki genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya 

konduğu çok boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 



 

 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası 

 

Alt Temalar 

Nanoteknoloji Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Nanoteknoloji Kaynaklar Ekosistemi  

Nanoteknoloji Yönetişimi ve Regülasyon 

Nanoteknoloji İnsan Kaynağı  

Nanoteknoloji ve Güvenlik 

Küresel Nanoteknoloji Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Nanoteknoloji Diplomasisi 

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Nanoteknolojiye Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Nanoteknolojik farkındalığının artırılması 

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere 

yönelik becerilerin ortaya çıkarılması 

- Nanoteknoloji eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif 

eğitim ve istihdam alanlarının planlanması 

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Nanoteknoloji” ile ürün/hizmet 

geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 



 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Nanoteknoloji Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Nanoteknoloji” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi için 

ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi 

- Devlet ya da kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması 

 

Eğitimde Nanoteknoloji Kullanımına Odaklanılması 

- Eğitim paydaşlarına dair Nanoteknoloji odaklı “veri toplama politikası” oluşturulmasına 

öncülük edilmesi 

- Öğretmene; öğretim sürecinde Nanoteknoloji temalı içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme 

aşamalarında destek olacak ürünlerin/hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması   

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Nanoteknoloji konularındaki 

gelişiminin her yönüne dair veri toplanması 

 

Nanoteknoloji Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Nanoteknoloji kullanarak ürün/hizmet geliştirmeye yönelik (fizik, kimya, bilgisayar, elektronik, 

makine, biyomedikal mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanları için) eğitimler verilmesi   

- Nanoteknoloji dallarındaki uzmanlarının kullanacağı araç ve malzemelerin geliştirilmesi için 

gerekli destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda eğitimler verilmesi   

- Üniversitelerde araştırmacılara Nanoteknoloji uygulamalarına dair farkındalık kazandırılması  

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda Nanoteknolojinin sektör bazlı 

kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat 

düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması   

- Farklı disiplinlerdeki (sağlık, eğitim, güzel sanatlar vb.) araştırmacıların Nanoteknoloji ürün ve 

çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için eğitimler verilmesi 

- Nanoteknoloji kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik Nanoteknoloji uygulamaları eğitimleri verilmesi 

 

 

 



 

 

Küresel Nanoteknoloji Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel Nanoteknoloji pazarının sektörlere ayrılması, ilgili küresel pazar ve müşteri analizi ile 

pazarın gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Nanoteknoloji pazarındaki aşağıdakiler başta olmak üzere ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, 

donanım, üretim, hizmet vb. alt ve yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi 

(Program kapsamındaki çalışmalar ağırlıklı olarak bugün nanoteknolojinin yaygın kullanıldığı 

bu alt sektörlere yoğunlaşırken, sonrasında ayrıca bu sektörün gelecekte sunabileceği 

fırsatlara istinaden potansiyel sektörler de analiz edilecektir.)  
 

Sağlık Sektörü  

Bu teknolojinin sağlık sektöründe kullanılması, nanoteknoloji pazarındaki üreticiler için 

heyecan verici imkanlar doğurmuştur. Nano parçacıklar ilaç vb. maddeleri insan vücudundaki 

spesifik hücrelere ulaştırmaya yardımcı olduğu için sağlık sektöründe nanoteknoloji ağırlıklı 

olarak ilaç dağıtımında kullanılmaktadır. İlaç geliştirmede ilerleyen nanoteknoloji kullanımının 

çok yakın gelecekte yüksek ivmeli bir büyümeye tanıklık edeceği birçok uluslararası kurum 

tarafından raporlanmıştır. Uluslararası İlaç Federasyonu'nun 2017 raporunda 56 yeni ilacın 

yanı sıra 7.000 yeni bileşiğin geliştirilme aşamasında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu teknoloji 

şimdiden teşhis teknikleri ve anti-bakteriyel tedavilerde yaygın olarak kullanılmaya 

başlamıştır. Sağlık sektöründe hücre onarımı başta olmak üzere birçok yeni uygulamayı, 

nanoteknoloji pazarını destekleyen diğer gelişmeler de takip etmektedir. 
 

Atıksu Arıtımı ve Diğer Çevresel Boyutlarda Uygulama  

Sanayi büyümesi ve endüstrilerde uygulanan atıksu ile ilgili düzenlemeler sayesinde atıksu 

arıtma endüstrisi kazançlı bir öneme sahiptir. Atıksu, arıtma tesislerinde kullanılan 

membranlardan arıtılmaktadır ve atıksu arıtma tesislerinin sayısı arttığı için nanoteknoloji 

pazarının büyüme beklentilerini daha da artırmaktadır. Endüstriler ayrıca nanoteknolojinin 

kazançlı uygulamalarından biri olan daha iyi güvenlik için nano-EHS'yi de kullanmaktadır. 

Nano malzemelerin de çevre dostu olması ve çevreyi korumak için artan endişeden ötürü bu 

tür ürünleri yapmak için nanoteknoloji kullanılmaktadır. Nanoteknolojinin çevresel 

uygulamaları nanoteknoloji pazarındaki oyuncular için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. 
 

Geliştirilmiş Yenilenebilir Enerji için Nanoteknoloji   

Nanoteknoloji, güneş enerjisinden faydalanmada ve PV hücreleri kullanarak verimliliğini 

artırmada kullanılır. Güneş PV piyasası, Avrupa, Kuzey Amerika ve APAC'a ait çeşitli ülkelerde 

artan güneş enerjisi talebi nedeniyle yükselmektedir. Ayrıca, Afrika güneş enerjisi piyasası 

gelecekte kesin bir büyüme görmeye hazırdır. Güneş enerjisi sektöründe nanoteknoloji 

kullanımının nanoteknoloji pazarında fırsatlar sunması beklenmektedir. 



 

 

 

(Hızla gelişmekte olan aşağıdaki pazar trendleri de bu çalışmada detaylandırılacaktır) 
 

Daha Hafif ama Yüksek Mukavemetli Malzemeler İçin Nanoteknoloji 

Nanoteknolojinin kompozitlere uygulanması nedeniyle, yeni nesil grafen ve karbon nanotüp 

tabanlı cihazlar daha hafif ve daha güçlü olacaktır. Bu eğilim büyümeye hazırdır ve kazançlı 

grafen nanoplateletler pazarında fark edilir güçlü büyüme potansiyeli ile yankılanmaktadır. 
 

Yapı Malzemelerinde Nanoteknoloji 

Gelecek; nanoteknolojinin yapı malzemeleri ve uygulanmasında gözle görülür bir büyümeye 

hazırlanmaktadır. Bu büyümenin öncelikli olarak yalıtım malzemeleri ile çimento ve cam 

endüstrileri üzerinde gerçekleşeceği tüm dünyaca kabul görmüştür. Birçok ülke ve özel sektör 

bu alanda şimdiden yatırım yapmaya başlamışlardır.  

 

Öncülük Edecek Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu pazarda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü firmaların belirlenmesi 

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi 

-  Pazara ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  

- Firmaların hangi ürünleri üretebileceğinin belirlenmesi 

- Bu sektörlere belirlenen öncü firmalar ile ürünlerin eşleştirilmesi 

 

Nanoteknolojinin Sosyal Hayat ve Endüstriye Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 

bu dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir.  



 

 

 
*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Nanoteknoloji Strateji’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 

- Türkiye’nin Nanoteknoloji hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa 

muadil ülkelerle bir rekabet mi? 

- Uluslararası kuruluşların Nanoteknoloji konusundaki politika inşa süreçlerine nasıl dâhil 

olunabilir, ne tarz katkılarda bulunulabilir? 

- Türkiye Nanoteknoloji’de hangi alana odaklanmalı? Nanoteknoloji metot ve kullanımlarını 

geliştirip genişletmek mi? Nanoteknoloji ürünleri/hizmetleri üretmek mi? Nanoteknoloji 

eğitiminde kullanılan yazılım, donanım ve malzemelelri üretip ticarileştirmek mi? vb. 

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, 

Nanoteknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren uzmanlar mı yetiştirmeli yoksa Nanoteknoloji ile 

birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli? 

- Eğer Nanoteknoloji geliştirilecekse ulusal ve uluslararası etik ve hukuka uygun şekilde yol 

alınması ve gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı? 

-   Nanoteknoloji geliştirmek için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, malzeme, ürün ve 

hizmetlerin Türkiye’deki durumu nedir? 

-   Nanoteknoloji’nin, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu 

sektörlere yönelik üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

-  Türkiye’nin Nanoteknolojik ürün ve hizmetler üretmesi durumunda bu ürün ve hizmetler için 

hangi ihraç pazarları hedeflenmelidir? 

- Nanoteknoloji alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu 

konuda Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi? 

- Nanoteknoloji’nin yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının azalacağı sektörler ile ilgili 

politikalar geliştirmek Nanoteknoloji stratejisinin konusu olmalı mıdır? 

- Üniversitelerde Nanoteknoloji eğitimleri nasıl verilmelidir? Odaklanmış daha fazla spesifik 

lisans bölümleri açılması mı yoksa ilgili fakültelerin ders programlarına entegre edilmesi mi 

gerekir? 
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BRAINS2
 TÜRKİYE* UZAY PROGRAMI 

 “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir 

marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren 

bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar 

BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

1957’de ilk yapay uydu Sputnik 1’in uzaya fırlatılması, bir bakıma Soğuk Savaş döneminin önemli 

bir alanı olan uzay yarışının da başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Sovyetler Birliğinin o 

tarihlerdeki bu beklenmedik başarısı, ABD ve Batı dünyasında büyük endişeye yol açarken, 

uzayın askerî öneminin geniş çevrelerce anlaşılmasının da önünü açmıştır. Sputnik 1’in hemen 

arkasından ABD bu yarışta en azından geri düşmemek için askerî ve sivil bütün olanakları ile 

adeta ulusal seferberlik ilan etmiştir. 1960’ların başlarında önce Sovyetlerin sonra ABD’nin uzaya 

insan göndermeleri, uzay yarışında çok hızlı bir ilerlemeye işaret etmiştir. 1969’ta ABD’nin Ay’a 

insan göndermesi, aynı zamanda “insanlık için bir büyük adım” olarak kabul edilmiştir.  

 

Uzayın bilimsel ve sivil uygulamaları yanında ilk yıllardaki asıl çabalar askerî uygulamalar üzerine 

olmuştur. Zamanın iki süper gücü uzayın askerî açıdan sağladığı avantajlardan yoğun biçimde 

yararlanabilmeyi hedeflerine koymuştur. Uydular, en yüksek gözlem noktası olarak keşif, 

istihbarat, haberleşme ve seyrüsefere destek açısından yeryüzünden elde edilemeyen askerî 

üstünlükler sağlamaktadır. Yaklaşık 400 km ile 40.000 km arasında, amaca göre değişen 

yüksekliklerde Dünya’nın her noktası üzerinden geçebilmektedirler.  

 

Gözlem, haberleşme gibi bilinen kullanım alanları yanında değişik bir kullanım kategorisi olarak 

bakıldığında, uzayın silahlanması; düşünülmesi zor, ayrı bir yok edici güç oluşturma potansiyeline 

sahiptir. Bu durum 1959’da başta ABD ve Sovyetlerin girişimleri olmak üzere BM’de uzay 

faaliyetlerinin hukuki düzenlenmesi amacıyla görüşme ve çalışmaların başlamasına neden 

olmuştur. 1967’de Dış Uzay Antlaşması (OST - Outer Space Treaty) hazırlanıp imzalanmıştır. OST, 

tüm uzay yetenekli devletler dâhil, Dünya’nın hemen her devletince imzalanarak onanmıştır.  



 

  

 

Uzay hukukunun temel belgesi olan ve her devletin uzaya çıkma, uzaydan yararlanma hakkını 

ortaya koyan OST, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılma ilkesini temel alırken uzaya kitle imha 

silahları konmasını yasaklamaktadır. Ancak nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik olanlar 

dışında kalan silahların uzaya konması yasaklanmış değildir. Hatta kitle imha silahı olmayan, 

uzaya özgü silah türleri üzerine açık ve gizli araştırmalar sürdürüldüğü bilinmektedir. Uzayda 

askerî rekabet 1990’larda Sovyetler Birliğinin çökmesi ile son bulmuş değildir. Bugün askerî 

uzayda önde olan ülkeler olan ABD ve Rusya’ya Çin’de katılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 

Avrupa Birliği, Japonya ve diğer bazı ülkelerin, askerî amaçlara yönelik olmasa da, bir takım 

üstün teknolojik yeteneklere sahip oldukları da bilinmektedir. Günümüzde uzay birçok bilimsel, 

sivil ve ticari alanda geniş çapta kullanılmaktadır. Hatta uydulara bağımlı hâle geldiğimiz 

söylenebilir. Gözlem uyduları bize tarım, çevre, orman, şehircilik vb. konularda değerli güncel 

bilgiler sağlamakta, günlük meteorolojik veriler yanında kutuplar ve okyanusları da yakından 

inceleme olanağı tanıyarak iklim gidişatı hususunda uyarılar vermektedir. Haberleşme uyduları 

sayesinde on milyonlarca eve Dünya’nın her yanından canlı haber, spor ve konser yayını 

girebilmektedir. Kıtalararası bankacılık, ticaret, belli ölçüde uydularla sağlanmaktadır. Seyrüsefer 

(navigasyon) uyduları yalnız şehirlerde değil, tüm Dünya’da, çöllerde, denizlerde, her yerde yol 

bulmamızı sağlamaktadır. Bunların hepsinde yoğun ekonomik rekabet söz konusudur ve uzay 

alanının küresel özel sektörde oluşan yıllık cirosu 300 milyar doların üzerindedir.  

 

1957’de uzay yarışı ile başlayan ve hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistem 

bugün bu ölçekte - rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve içinde sayısız yeni fırsat barındıran - 

dev bir pazar oluşturduğu gibi, KOBİ’sinden ana yüklenicilerine ve teknoloji firmalarına kadar 

daha birçok alanda yeni pazarlar oluşturarak her geçen yıl milyarca dolar daha büyümekte, 

çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. 

 

Son yıllarda uzay ekonomisine yeni birkaç konu girmiştir. Bunlardan biri uzay turizmi, diğeri 

asteroid madenciliğidir. Asteroidler ve diğer gök cisimlerinde değerli madenlerin bulunması, 

bunları işletmeyi ve üzerinden kazanç sağlamayı düşünen vizyon sahibi, geleceği öngörebilen ve 

yönlendirme arzusu içerisinde olan şirketlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak gerekli 

teknolojileri geliştirmenin zorluk, maliyet ve süreleri dikkate alındığında bu girişimler şimdilik 

toplum tarafından çılgın projeler gibi algılansa da, hızla gerçekliğe doğru ilerlemektedir (Elon 

Musk’ın SpaceX projeleri vb).  

 

Tüm bunlarla birlikte hukuki tartışmalar da sürmektedir. Bir tarafta “gök cisimleri insanlığın 

ortak malıdır” diyenler varken, diğer tarafta bu yeteneğe sahip olanlar “gök cisimleri üzerinde 

ticari faaliyet yasaklanmış değil” demektedir. 



 

  

 

Uzayın askerî ve ekonomik alandaki önemini kavramış olan birçok devlet kendi imkan ve 

yeteneklerine göre çalışmalarını sürdürmektedir. Hâlen Çin, ABD ve Rusya kanıtlanmış uydu 

savar yeteneği geliştirmiş olmakla rakip uyduları etkisiz hâle getirebilecek durumdadır. Başka 

devletlerin, bu yeteneğe sahip olmasa da uzay silahları ile ilgilendiği ve en azından kuramsal 

düzeyde araştırma yaptığı bilinmektedir. 2018’de ABD Başkanı Trump silahlı kuvvetlerin bir kolu 

olarak uzay kuvvetleri kurulması kararını açıklamıştır. Kara, deniz, hava, sahil güvenlik ve deniz 

piyadeleri yanında uzay kuvvetleri ABD’de altıncı bir kuvvet olarak yer alacaktır. Ticari açıdan 

yorumlanırsa; artık savunma bütçeleri hazırlanırken uzay teknolojileri de dikkate alınacağından, 

sektörün liderleri bu pazar için bugünden hazırlananlar olacaktır. 

 

Sivil alanda da uzay teknolojilerinde bir paradigma değişikliği yaşanmaktadır. Büyük devletlerin 

büyük uzay projeleri ve büyük uyduları yanında; nispeten küçük devletler, küçük firmalar ve 

hatta üniversiteler küçük uydular üretmekte ve hizmete almaktadır. Artık birkaç tonluk 

uydulardan değil birkaç kilogramlık uydulardan söz edilmektedir. Uydu bütçeleri ile ilgili, birkaç 

yüz milyon dolar değil, birkaç milyon dolar, hatta milyon doların çok altı konuşulmaktadır. 

Önümüzdeki birkaç yılda uzaya fırlatılacak küçük uyduların sayısı binlerle ifade edilmekte, 

sadece küçük uydu fırlatmak üzere kurulmuş füze firmaları ortaya çıkmaktadır. Bu küçülme 

gidişatı Türkiye gibi orta büyüklükteki birçok devlet için uzay teknolojilerine girmekte yeni 

olanaklar doğurmaktadır. Uydularda küçülmenin güvenlik alanında da yeni gelişmelere gebe 

olduğu açıkça görünmektedir. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Uzay Programı; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Uzay alanlarının geleceğe 

dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Uzay sektörünün bu 

büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Uzay Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu 

sektörünün etkinliğini artırmak için Uzayın kullanılmayan potansiyelini keşfetmeyi hedefleyen 

çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak olan sektör; 

Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip 

olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Uzay Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak Türkiye’ye “Uzay 

Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Uzay alanında önde gelen kurumsal paydaşlardan biri hâline 

gelmeyi amaçlamaktadır.  

 



 

  

Program’ın hedefleri arasında; Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla 

birleştirmek”; Türkiye’de Uzay ile ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi birikimlerini 

somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları 

güçlendirerek etkinlikler için gerekli ortamı hazırlamak; hızla gelişen pazarda Türkiye’nin ticari 

açıdan nerede konumlanacağının, kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk firmaların, 

üretebilecekleri ürünlerin, potansiyel müşterilerinin, geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile 

Türkiye’nin Uzay kapasitesi, ekosistemi ve Pazar inşasına katkı sağlamak yer almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Uzay Programı; Ülkemizin bu alandaki yerinin ne olması gerektiğinin cevabını 

verirken, aynı şekilde bu sektördeki öncü Türk firmalarının kabiliyet analizlerini yaparak, yerli ve 

uluslararası pazarlardaki konumlarına uygun ürün ve müşterilerle eşleştirecektir. Bu bağlamda, 

Program kapsamında öncelikle ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Almanya gibi ülkelerin Uzay 

Stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, dünyadaki genel trendin 

analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya konduğu çok boyutlu spesifik 

çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası 

 

Alt Temalar 

Uzay Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Uzay Kaynaklar Ekosistemi  

Uzay Yönetişimi ve Regülasyon 

Uzay İnsan Kaynağı  

Küresel Uzay Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Ay, Mars ve Diğer Destinasyonlara Seyahat 

Ticari Uzay ve Lisanslama 

Ticari Uzay Trafiği ve Rejimi 

Askerî Uzay Operasyonları 

Uzay Diplomasisi 



 

  

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Uzaya Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Geleceğin ilgili mesleklerine dair gençlerin farkındalığının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Mevcut ve yakın gelecekteki Uzay teknolojileri ile uzmanlık alanları farkındalığının artırılması 

- Yan ve alt uzmanlık ve meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

Geleceğin Uzay Beyin ve İş Gücü ile Uzmanlık ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Geleceğin Uzay beyin ve iş gücü ile uzmanlıkları ve meslekleri konusunda detaylı 

değerlendirme yapılması, ilgili akademik ve mesleki becerilerin ortaya çıkarılması 

- Uzay alanına odaklanma ile gerek mevcut olan gerek usul ve esasları değişecek olan 

mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif eğitim ve istihdam 

alanlarının planlanması 

- Uzay çalışmalarının beyin ve iş gücü boyutunda yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı 

teknoloji ve ürün geliştirecek, buna destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla akademik 

ve mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Uzay Teknolojileri Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Uzay Konjonktürü” ve “Uzay Teknolojileri” odaklı eğitim ve bilgilendirme 

çalışmalarının yürütülmesi için kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitünün faaliyete geçirilmesi 

- Devlet ya da kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması 

 

Eğitimde Uzay Alanına Odaklanılması 

- Her öğretim düzeyinde eğitim paydaşlarına dair Uzay odaklı “veri toplama politikası” 

oluşturulmasına öncülük edilmesi 

- Eğitimcilere; öğretim sürecinde Uzay temalı içerikler hazırlama, süreç ve değerlendirme 

aşamalarında destek olacak ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlanması  



 

  

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Uzay konularındaki gelişiminin her 

yönüne dair veri toplanması 

- Toplanan verilerin öğretim içeriği, süreci ve ürününün belirlenmesi ile karakterize olan 

“öğretim tasarımı” sürecinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması  

 

Uzay Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına dair ürün geliştirmeye yönelik (uzay, 

uçak, havacılık, bilgisayar, elektronik, makine, biyomedikal mühendisleri ve bilgi teknolojileri 

uzmanları için) eğitimler verilmesi  

- Uzay dallarındaki uzmanların kullanacağı araçların geliştirilmesi için gerekli destek ve ara-

eleman ihtiyacına yönelik (veri etiketleme, veri temizleme, verilerin devlet tarafından 

belirlenen bir platformda düzenli bir şekilde depolanması gerektiğinde çalışmaları 

desteklemesi için paylaşılması vb.) konularda eğitimler verilmesi 

- Üniversitelerde araştırmacılara Uzay uygulamalarına dair farkındalık kazandırılması 

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda Uzay teknolojilerinin sektör bazlı 

kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat 

düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması  

- Farklı disiplinlerdeki (sağlık, hukuk, eğitim, tarih vb.) araştırmacıların Uzay teknolojilerini ve 

çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için eğitimler verilmesi 

- Uzay kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik “Uzay Konjonktürü,  Teknolojileri ve İmkanları” eğitimleri verilmesi 

 

Küresel Uzay Pazarı Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel uzay pazarının sektörlere ayrılması, ilgili küresel pazar ve müşteri analizi ile pazarın 

gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Uzay pazarındaki Uydu Üretimi, Fırlatma Hizmetleri, Uydudan Direk Eve TV, Uydu Radyo, 

Uydu Genişbant, Uydu Servisleri, Sabit Uydu Servisleri Transponder Kiralama, SUS 

Yönetilen Servisler, Mobil İletişim, Dünyayı Gözlemleme [Yer Gözlemleme], Yer Gözlemine 

Dayalı Veri Analitiği, Tüketici Zemin Ekipmanları, Global Navigasyon Uydu Sistemi Cihazları, 

Chipsetler ve Uygulamaları, Ağ Yer Ekipmanı, Ubiquitous Küresel Genişbant, Ticari Uzay 

Durumsal Farkındalık, Özel Smallsat Lansmanı [Mikro Uydu Lansmanı], Smallsat Üretim 

[Mikro Uydu Üretimi], Suborbital İnsan Uzay Uçuşu başta olmak üzere ar-ge, eğitim, 

uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. alt/yan sektörlerin incelenmesi ve tasnifi 

 



 

  

Öncülük Edecek Türk Firmalarının Analizi ve Ürün Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu pazarda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü firmaların belirlenmesi 

-  Pazara ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  

- Firmaların hangi ürünleri üretebileceğinin belirlenmesi 

- Bu sektörlere belirlenen öncü firmalar ile ürünlerin eşleştirilmesi 

 

Uzay Alanındaki Çalışmaların Endüstriye Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 

bu dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir. 

 

*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Uzay Strateji’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 

- Türkiye’nin Uzay hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, yoksa muadil 

ülkelerle bir rekabet mi? 

- NATO, BM gibi uluslararası kuruluşların Uzay konusundaki politika inşa süreçlerine nasıl dâhil 

olunabilir, ne tarz katkılarda bulunulabilir? 

- Türkiye Uzay’da hangi alana odaklanmalı? Bilimsel mi, askerî mi, endüstriyel mi, ticari mi? 

İlgili süreçler Devlet tarafından mı üstlenilmeli, sivil ve özel sektör de teşvik edilmeli mi? vb.  

- Türkiye’nin, sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken Uzay bağlamında hedefi ne olmalı? 



 

  

- Türkiye’nin Uzay alanında gerekli teknolojik ve endüstriyel mesafeler kat edebilmesi için ilgili 

donanımsal ve yazılımsal çalışmalarda önem ve öncelik sıralaması, metodolojisi nasıl olmalı?  

- Türkiye’nin Uzay teknolojilerini gerek üretme/geliştirme, gerek transfer/adapte etme, gerek 

azami düzeyde istifade etme noktasında kriterleri ve yol haritası nasıl şekillenmeli.   

- Uzay teknolojilerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan altyapı ürünlerinin üretiminin Türkiye’deki 

durumu nedir? 

- Uzay teknolojisinin, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu 

sektörlere yönelik üretim ve geliştirilme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

- Türkiye’nin Uzay teknolojisiyle çalışan ürün ve hizmetler üretmesi durumunda bu ürün ve 

hizmetler için hangi ihraç pazarları hedeflenmelidir? 

- Uzay alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu konuda 

Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi? 

- Uzay pazarının yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının artacağı sektörler ile ilgili 

politikalar geliştirmek Uzay stratejisi içinde nasıl değerlendirilmelidir? 

- Üniversitelerin ilgili fakültelerinde Uzay eğitimleri nasıl verilmelidir?  

 



 

 



 

 

( Biotechnology | Robotics | Artificial Intelligence | Nanotechnology | Space | Strategic Services ) 

BRAINS
2 TÜRKİYE* STRATEJİK HİZMETLER PROGRAMI 

 “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Sektör İnşası” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik 

Hizmetler’ alanlarında sektör, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı 

bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını 

dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan 

programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VİZYON (TASLAK) 
 

Stratejik Hizmetler, insanlığın düzen geliştirmeye başladığı ilk zamanlarda ortaya çıkan bir 

kavramdır. Bu alandaki ilk örnekler ağırlıklı olarak, askerî danışmanlık ve politika danışmanlığı 

gibi konularda kişilerin bireysel olarak sunduğu hizmetlerle başlamıştır. Tarih içerisinde Stratejik 

Hizmetler, kişiler arasında olduğu kadar farklı alanlarda kurumlar ve ülkeler arasında da 

sunulmaya başlamıştır.  

 

16. yüzyılda, dönemin ileri teknolojisi kabul edilen baraj inşaatı, mühendislik ve müteahhitlik gibi 

hizmetlerin Çin tarafından komşu ülkelere sunulması ile Stratejik Hizmetlerin içeriği gelişmeye 

başlamıştır. 17. yüzyılın başında kurulan Doğu Hindistan Şirketi, her ülke ve işletme için kritik 

sektörlerden olan taşımacılık üzerine sunduğu hizmetlerle; öncesinde hükümetler ve iş insanları 

aracılığı ile yürütülüp yönetilen bu sektörü kamulaştırarak özel sektörün bir parçası hâline 

getirdiği gibi günümüzdeki kargo ve taşımacılık pazarının da temellerini oluşturmuştur. Tarih 

ilerledikçe, ortaya çıkan ticari, askerî, mali, sosyal yeni düzenler ile Stratejik Hizmetler kavramı 

da genişlemeye ve gelişmeye devam etmiştir. 

 

İlk kez 19. yüzyılda özel girişim şirketleri tarafından kamuya hizmet sunan bir sektör olarak 

tanımlanan Stratejik Hizmetler, gelişen dünya dinamikleriyle birlikte faaliyet alanını büyütmeye 

başlamıştır. 20. yüzyılda finans, uluslararası ticaret, yönetim vb. birçok alandaki yeni oluşumların 

etkisi ile özel sektöre de hizmet verilmeye başlanmıştır. Büyük Buhran sonrası kamuda ve özel 

sektörde bu profesyonel hizmetlere olan ihtiyaç net şekilde ortaya çıkmış ve sektörün küresel 

çapta önem kazanmasına yol açmıştır. Sektörün küreselleşmesi, Stratejik Hizmetler kavramının 

tarihten gelen tanımlamasını, gelişen yeni düzen ve teknoloji ile beraber genişletmiştir.  



 

 

 

Stratejik danışmanlık günümüzde kamu ya da özel sektör olsun birçok kurumun stratejilerine, 

politikalarına, ekonomik ve insanı kalkınmalarına etki eden bir sektör hâline gelmiştir. Bugün az 

sayıda gelişmiş ülkede hizmet ihracatı, ürün ihracatının önüne geçmiş durumundadır. Bunun 

birçok sebebi mevcutsa da etkin sebeplerden biri, teknolojinin hızla gelişmesidir. Hızla gelişen 

teknoloji ile dünyanın sahip olduğu ekonomik, endüstriyel, yönetimsel vb. birçok kural da hızla 

değişmekte ve bu değişime adapte olma noktasında kamu kurumları başta olmak üzere özel 

sektör de zorlandığından, stratejik hizmet üreten kurumlara olan talep hızla artmaktadır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; akademik, endüstriyel ve politik alanlarda 

Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Stratejik Hizmetler alanlarının 

geleceğe dair büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Stratejik Hizmetler 

sektörünün bu büyümeden edineceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.  

 

Millî Stratejik Hizmetler Sektörü için en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel 

ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için Stratejik Hizmetler alanındaki kullanılmayan 

potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek 

büyüklüğü ortaya çıkacak olan sektör; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin 

refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır. 

 

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; doğru kişilere** doğru sorular*** sorarak 

Türkiye’ye “Stratejik Hizmetler Stratejisi” seçenekleri sunmayı ve Stratejik Hizmetler alanında 

önde gelen kurumsal paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır. Program’ın hedefleri 

arasında; Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmek”; 

Türkiye’de Stratejik Hizmetlerle ilgilenen uzman topluluğunu bir araya getirip bilgi birikimlerini 

somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek; Topluluk içi bağlantıları güçlendirip 

etkinliklere uygun ortam hazırlamak; hızla gelişen alanda Türkiye’nin nerede konumlanacağının, 

sosyoloji ve kabiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk kurumlarının, üretebilecekleri 

hizmetlerin, potansiyel muhataplarının, geliştirebilecekleri sektörün tespiti ile Türkiye’nin 

Stratejik Hizmetler kapasitesi, ekosistemi ve sektör inşasına katkı sağlamak yer almaktadır.  

 

BRAINS2 TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; özellikle Stratejik Hizmetler alanında Ülkemizin 

yerinin ne olması gerektiği sorusunun cevabını ararken, belirlenecek sektörlerde öncü 

kurumların kimler olabileceğini ve bu sektörün gelişiminde kamu-özel sektör ilişkisinin ne denli 

önem taşıdığını araştırıp, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut insan gücü kapasitesi ve 

coğrafyasının sağlamış olduğu avantajları en iyi hangi sektörde kullanabileceğinin cevabını 

bulmaya çalışacaktır. 



 

 

 

Bu bağlamda, Program kapsamında; İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerin 

Stratejik Hizmetler Stratejilerinin/belgelerinin ve sektörlerinin karşılaştırmalı incelendiği, 

dünyadaki genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya 

konduğu çok boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

Ana Tema 

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Sektör İnşası 

 

Alt Temalar 

Stratejik Hizmetler Ar-Ge İnşası/Envanteri 

Stratejik Hizmetler Kaynak Ekosistemi  

Stratejik Hizmetler Yönetişimi ve Regülasyon 

Stratejik Hizmetler İnsan Kaynağı  

Stratejik Hizmetler ve Güvenlik 

Küresel Stratejik Hizmetler Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

Öncü Türk kurumlarının Analizi ve Hizmet Eşleştirmesi 

Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet 

Stratejik Hizmetler Diplomasisi 

 

STRATEJİ (TASLAK) 
 

Stratejik Hizmetler’e Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi 

- Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi 

- Stratejik Hizmetler farkındalığının artırılması 

- Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi 

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması 

- Bu program dâhilinde yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek sektörlere göre mevcut ve 

gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak işgücü ve mesleklerin belirlenmesi 



 

 

- Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere 

yönelik becerilerin ortaya çıkarılması 

- Stratejik Hizmetler eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik 

alternatif eğitim ve istihdam alanlarının planlanması 

- İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Stratejik Hizmetler” 

geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi 

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Stratejik Hizmetler Kullanımına Odaklanılması 

- Ülke çapında “Stratejik Hizmetler” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi 

için ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması 

- Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör 

bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi 

- Devlet yahut kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen 

öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması 

 

Eğitimde Stratejik Hizmetler Konusuna Odaklanılması 

- Eğitim paydaşlarına dair Stratejik Hizmetler odaklı “veri toplama politikası” oluşturulmasına 

öncülük edilmesi 

- Öğretmene; öğretim sürecinde Stratejik Hizmetler temalı içerik hazırlama, süreç ve 

değerlendirme aşamalarında destek olacak hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması   

- Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Stratejik Hizmetler konularındaki 

gelişiminin her yönüne dair veri toplanması 

- Eğitimin ihracatına odaklanılması, Türkiye’nin eğitim sektöründe güçlü olduğu alanların 

belirlenmesi, küresel pazarda rekabetçi olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve potansiyel 

muhatap analizlerinin yapılarak veri bankası oluşturulması 

- Türkiye’deki eğitim kurumlarının bağımsız olarak yüksek maliyet ve yetersiz nitelikte yaptığı 

tekil pazar araştırmaları yerine hepsinin bir araya gelmesi ile sağlanabilecek analiz ve bilgilerle 

daha sağlıklı ve güvenilir kaynaklara ulaşıp daha sağlıklı karar vermelerinin sağlanması  

 

Stratejik Hizmetler Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması 

- Program çalışmaları paralelinde belirlenecek sektörlerde kullanılmak üzerine gerekli eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi 



 

 

- Üniversitelerde araştırmacılara Stratejik Hizmetler alanına dair farkındalık kazandırılması  

- Stratejik Hizmetler için destek unsurlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması   

- Stratejik Hizmetler dallarındaki uzmanların kullanacağı hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi 

için gerekli destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda çalışmalar yapılması   

- Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda destekleyici alan ve içeriklerin 

Stratejik Hizmetler bazlı kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak 

türden müfredat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması   

- Farklı disiplinlerdeki (siyaset, bilim, teknoloji, sosyoloji, kültür, tarih vb.) araştırmacıların 

Stratejik Hizmetler ve çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için bilgilendirilmesi 

- Stratejik Hizmetlerin uygulama alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

- Girişimcilere yönelik Stratejik Hizmetler uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması 

 

Küresel Stratejik Hizmetler Sektörel İncelemesi ve Tasnifi 

- Küresel Stratejik Hizmetler alanının sektörlere ayrılması, ilgili küresel sektör ve muhatap 

analizi ile sektörün gelecek potansiyelinin belirlenmesi 

- Stratejik Hizmetler sektöründeki aşağıdakiler başta olmak üzere ar-ge, eğitim, uygulama, 

yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. alt ve yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi 

 

 
 

Pazarlama  

Bugünün dünyasında üretimin büyük hızla artışı rekabeti daha da zorlu bir hâle taşımıştır. Pek 

çok üretici, müşterisine ulaşmakta ciddi zorluklar yaşamaktadır. Günümüzde pazarlama, ürün 

tanıtımı ve reklamın çok ötesine geçmiştir. Ulusal ve küresel pazarlarda söz sahibi olmak veya 

kendini tanıtmak için pazarlama yapmak artık tüm işletme ve kuruluşların ana gündemi olmuş 

durumdadır. Bu alan başlı başına bir hizmet sektörü olarak büyümesini bilhassa son yıllarda 

iyice hızlandırmıştır. Küresel pazara çalışan veya girmek isteyen tüm işletmelerin; marka, 

fiyatlandırma politikası, müşteri, veri ve pazar analizi, pazarlama yatırım getirisi, müşteri 

yaşam döngüsü yönetimi gibi bi çok kavramı içinde bulunduran yeni yaklaşımları profesyonel 

hizmet sunan firmalardan tedarik etme eğilimleri de hızla artmaktadır. 
 

Eğitim 



 

 

Eğitim insanlık tarihi boyunca en çok önemsenen alanlardan olmuştur ve günümüzde bu 

önemini artırarak sürdürmektedir. Öyle ki bu alan da artık bir endüstri hâline dönüşmüş ve 

pek çok ülkenin ana gelir kaynaklarını oluşturmaya başlamıştır.  
 

Ekonomik Kalkınma Yönetimi, İnsani Kalkınma Yönetimi, Politika Yönetimi, Yönetişim 

Ekonomik kalkınma, insani kalkınma, politika yönetimi ve benzeri çalışmalar, istihdam 

sağlamak, gelir büyümesini artırmak ve yoksullar için yaşam kalitesini iyileştirmek gibi 

amaçlarla ilgili pazarların ve ticari işletme modellerinin gücünden yararlanabilen, hizmet 

verdikleri topluluklarda etkili ve sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan “kar amacı gütmeyen” 

kuruluşlara ve girişimcilere destek vermek üzere yönetim danışmanı firmalara olan ihtiyaç 

hem kamu hem de özel sektör tarafında hızla artmaktadır.  
 

Dijital Dönüşüm (Özel ve Kamu) 

Teknolojinin günlük hayatımızdaki rolü arttıkça iş dünyasında maliyetleri düşürme, hizmet 

kalitesini yükseltme gibi kritik noktalarda da kullanımı artmaktadır. Teknoloji geliştikçe 

firmalar ile sivil ve resmî kurumlar sonsuz bir dijital dönüşüm döngüsü içerisinde olacaklardır. 

Geliştirilen her yeni teknolojinin kullanıma ve uygulamaya yansıması rekabetin etkisi ile çok 

kısa süre içinde gerçekleşeceğinden, bu alanda profesyonel hizmet sunabilecek kabiliyete 

sahip uzman kuruluşlara olan ihtiyaç da hızla artış göstermektedir. 
 

Askerî Danışmanlık  

Askerî danışmanlık antik çağlardan beri varlığını sürdüren bir stratejik hizmet sektörüdür. 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile disiplinler arasında yaşanan uyuşmazlıklarda ve 

yeni doktrinlerin adaptasyonunda oluşan talebe cevap verebilecek özel danışmanlık 

firmalarına olan talep günümüz dünyasında hızla büyümektedir.  
 

Birleşme ve Satın Almalar, 

Küreselleşmenin etkisi ile birçok işletme uluslararası piyasada söz sahibi olup rekabetçiliğini 

artırmak için farklı ülkelerde diğer işletmeleri satın alarak ya da onlarla birleşerek pazara 

güçlü giriş yapmayı hedeflemekteler. Bu sektör 2000’lerin başından itibaren hızla gelişmiştir 

ve günümüzde bu alanda hizmet veren birçok kurum ortaya çıkmıştır. Doğru analizlerin 

yapılıp doğru satın alma veya birleşmelerin yapılması stratejinin başarısı için kritik bir anahtar 

pozisyonunda olduğundan, bu tür araştırma ve analizler konusunda hizmet sunan firmaların 

sayısı artmaktadır. Bu firmalar kendi içerisinde ilgili sektörlere yoğunlaşarak derinleşmekte ve 

gelişmektedir. 
  

İleri Mühendislik Danışmanlığı  

Uzay, Nükleer vb. Üretim, Teknoloji, Uygulama ve İnşaat sektörlerini kapsamaktadır. 



 

 

 

Finans 

Para kavramı, dünyamızla beraber kendisini geliştirmektedir. Eskiden altın iken, zamanla kağıt 

paralara ve dijital paralara dönüşmüştür. Bu dönüşüm içerisinde finans sektörü kendisini 

keskin bir şekilde dönüştürmekte ve yeni ama karmaşık finansal yapılar oluşturmaktadır. Bu 

karmaşık yapılar genelde sektörün kendi içerisindeki kişilerce bile takip edilememekte; 

ticareti, ekonomik kalkınmayı ve birçok parametreyi direkt olarak etkilemektedir. Finans 

birçok gelişmenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engeldir. Finans alanında her gün 

gelişen yeni sistemleri takip eden ve karmaşık sistemlerde gerekli işlemleri yapabilecek 

uzmanlık ve etkileşim ağına sahip hizmet veren firmalara olan talep kamu ve özel sektör 

talebi artmaktadır. Kurumlar bile bu karmaşık yapıda gerekli finans kaynaklarını oluşturmak 

için özel danışmanlık şirketlerinden hizmet almaktadır. Bu sektör ticaret var olduğu sürece, 

teknolojinin gelişmesi ile beraber her geçen gün karmaşık sisteme yeni sistemler ekleyerek 

gelişmeye devam edecektir. Bu alanda oluşan hizmet alım ihtiyacı da aynı nispette büyümeye 

devam edecektir. 
 

Öncü Türk kurumlarının Analizi ve Hizmet Eşleştirmesi 

- Türkiye’nin bu alanda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi  

- Bu sektörlere dair öncü kurumların belirlenmesi 

- Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi 

-  Sektörlere ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi  

- Kurumların hangi hizmetleri geliştirebileceğinin/sunabileceğinin belirlenmesi 

- Sektörlerde belirlenen öncü kurumlar ile hizmetlerin eşleştirilmesi 

 

 

Stratejik Hizmetler’in Sosyal ve Siyasi Hayata Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

** Doğru Kişiler 

 

Doğru sorular kadar bunları “doğru kişilere” sormak da Program’ın hedefine ulaşması için hayati 

önem taşımaktadır. Dünyadaki trendi doğru tespit edebilmek ve Türkiye’ye uygun seçenekleri 

belirleyebilmek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. 

Dolayısıyla akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan 



 

 

bu dönüşüm ile etkileşimi olan özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve 

düşüncelerini sunması önceliklidir.  

 

*** Doğru Sorular 

 

Doğru soruları belirlemek ve sormak bu Program’ın en önemli adımlarındandır. Program’ın 

hedef çıktısı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, doğru 

soruların sorulmasına bağlıdır.  

- Türkiye’nin, Stratejik Hizmetler Stratejisi’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden? 

- Türkiye’nin Stratejik Hizmetler hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında bir rekabet mi, 

yoksa muadil ülkelerle bir rekabet mi? 

- Türkiye Stratejik Hizmetler’de hangi alana odaklanmalı? Sadece Stratejik Hizmetler proje ve 

programlarını geliştirip genişletmek mi? Stratejik Hizmetler eğitiminde ve uygulamalarında 

kullanılan yazılım, donanım ve malzemeleri üretip ticarileştirmek mi? vb. 

- Türkiye’nin sahip olduğu insan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, 

Stratejik Hizmetleri geliştiren uzmanlar mı yetiştirmeli yoksa Stratejik Hizmetler ile birlikte 

ortaya çıkacak yeni ekonomik sistemin mesleklerine mi insan yetiştirmeli? 

- Eğer Stratejik Hizmetler geliştirilecekse ulusal ve uluslararası etik ve hukuka uygun şekilde yol 

alınması ve gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı? 

-   Stratejik Hizmetler geliştirmek için ihtiyaç duyulan sistem, teknik, metodoloji yanı sıra yazılım, 

donanım, malzeme, ürün ve hizmetlerin Türkiye’deki durumu nedir? 

-   Stratejik Hizmetler’in, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik sektörler hangileridir? Bu 

sektörlere yönelik üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır? 

-  Türkiye’nin Stratejik Hizmetler üzerinden proje ve programlar üretmesi durumunda bu proje 

ve programlar için hangi ihraç alanları hedeflenmelidir? 

- Stratejik Hizmetler alanına dair yaklaşımsal önyargılar ve hatalar ile nasıl başa çıkılmalı? Bu 

konuda Türkiye’nin dünyaya önereceği bir model olabilir mi? 

- Stratejik Hizmetler’in yaygınlaşmasıyla birlikte istihdamın etkileneceği sektörler ile ilgili 

politikalar geliştirmek Stratejik Hizmetler stratejisinin konusu olmalı mıdır? 

- Üniversitelerde Stratejik Hizmetler eğitimleri nasıl verilmelidir?  


