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45 ülkeden üç yüze 
yakın araştırmacı ve 
politikacının bir araya 
geldiği konferans, 11-
13 Eylül 2013 tarihleri 
arasında düzenlendi. 
İnovasyon, girişimcilik 
ve bölgesel kalkınma 
olmak üzere 7 özel 
ve 50 paralel oturum 
yapılan konferansta 
yaklaşık 170 akademik 
bildiri sunuldu.

“Artan Küreselleşme Çağında Girişimcilik, İnovasyon Politikası ve Kalkınma” 
konulu 11. Uluslararası GLOBELICS (The Global Network for the Economicsof 
Learning, Innovation and Competence Building Systems) Konferansı, 11-13 Eylül 

2013 tarihleri arasında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) 
ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirildi. 
10 yılı aşkın bir süredir düzenlenen ve bugüne kadar Çin, Rusya, Hindistan, Senegal, Arjantin 
gibi geniş bir coğrafyada organize edilen GLOBELICS konferansının 11.’si; ODTÜ TEKPOL, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet Araştırma Merkezi (REKMER), GLOBELICS ve Ankara 
Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yapıldı. 
Gelişmiş ülkelerde ve gelişen ekonomilerde, inovasyon ve teknolojik değişim süreçlerinin 
ekonomik ve toplumsal yapıya yansımalarını araştırmak amacıyla, dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki akademisyenlerce oluşturulmuş bir ağ olan GLOBELICS’in düzenlediği 
konferansa, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika’daki 45 farklı ülkeden konusunda 
uzman üç yüze yakın araştırmacı, politika yapıcı davetli katıldı.

İnovasyon, girişimcilik ve bölgesel kalkınma, 

11. GLOBELICS’de konuşuldu
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Konferansın açılış konuşmaları; ODTÜ TEKPOL 
Müdürü Prof. Dr. Erkan Erdil, GLOBELICS 
Başkanı Jose Eduardo Cassiolato, ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, 
Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim 
Birim Başkanı Süleyman İslamoğlu ve TUBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak tarafından 
yapıldı.
 

Bilginin içinde kaybettiğimiz 
bilgelik nerede?
GLOBELICS Başkanı Cassiolato açılış 
konuşmasında, GLOBELICS Konferansı’nın ilk 
başladığı günden bugüne ara vermeden devam 
ettiğini belirterek konferansı, çok önemli bir 
tecrübe paylaşım platformu olarak gördüklerini 

vurguladı. Cassiolato, konuşmasında T.S. Eliot’un 1930 yılında yazdığı bir şiirden alıntı yaparak 
bugünkü durumumuza göndermede bulunup “Bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik nerede?” 
diye sordu.
ODTÜ Rektörü Acar açılışta, ODTÜ’nün dünya üniversiteleri arasındaki yerinden söz etti. Avrupa 
ve Orta Doğu’dan birçok öğrencileri olduğuna değinen Acar, üniversitelerine yabancı öğrenci 
talebinin yüksekliğine dikkat çekti. 2/3 fen bilimleri 1/3 sosyal bilimler eğitimi verdiklerini 
belirten Acar, Türkiye’de en yoğun teknoloji üreten bölge olan ODTÜ Teknokent’in de kendi 
kampüslerinde olduğunu anımsattı. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Doğan da, üniversite olarak özellikle yüksek lisans ve 
doktora programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. Doğan, çok yeni bir üniversite olarak ODTÜ 
gibi köklü bir üniversite ile GLOBALICS gibi önemli bir konferans organizasyonunda işbirliği 
yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Konferanstaki tartışmaları heyecanla beklediklerini ifade eden TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, 
“Konferansta eğer iyi fikir görürsek uygulamaya hazırız” dedi.
TÜBİTAK’ın üniversiteleri sadece akademik olarak değil girişimcilik ve inovasyon boyutlarında 
inceleyerek sıralama yaptığını belirten Altunbaşak, üniversiteler arasında rekabeti ve duyarlılığı 
arttırmak istediklerini belirtti. Her yıl 10 üniversiteye 5 milyon dolar destek verdiklerini 

bildiren Altunbaşak, endüstri ve üniversitenin bir araya gelmesinin son 
derece önemli olduğunu söyledi. Sadece üniversite ve endüstriye değil 
bunun finansal boyutuna da destek sağladıklarını ifade eden Altunbaşak, 
girişimcilik, inovasyon ve kişisel gelişim alanlarına yönelik üniversitelerde 
sertifika programı düzenlemeye başladıklarını ve programın masraflarının 
kurum tarafından karşılandığını anımsattı.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili İslamoğlu ise Ajansın 
inovasyon ve girişimcilik konularında yoğunlaştığını söyledi. Başkentte 
21 üniversite, 6 teknopark, 10 sanayi bölgesi, güçlü sektörel kurumlar ve 
uluslararası kuruluşların bulunduğuna işaret eden İslamoğlu, bu nedenle 
etkinliğin Ankara’da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

7 özel ve 50 paralel oturum, toplam 170 
civarı akademik bildiri
Konferans açılış konuşmalarının ardından sunumlar ve yapılan paralel 
oturumlarla 3 gün devam etti. İnovasyon, girişimcilik ve bölgesel kalkınma 
olmak üzere 7 özel oturum ve 50 paralel oturumun gerçekleştirildiği 
konferansta yaklaşık 170 akademik bildiri sunuldu. Konferansta; bilim, 
teknoloji ve inovasyon politikaları, finans kurumları, fikri mülkiyet hakları, 
inovasyon ve kalkınma, sektörel inovasyon sistemleri, sanayi politikası ve 
bölgesel kalkınma, ulusal ve bölgesel inovasyon sistemleri, girişimcilik ve 
inovasyon yönetimi gibi alt temalar işlendi.
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