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DTÜ MEMS Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akın: 

MEMS teknolojisinde dünyayı 
yakalayabiliriz

Dünyada halen 13 milyar doları geçen ve 2019’da 25 milyar dolara ulaşacak olan MEMS pazarında 
Türkiye’nin önemli bir yer alabileceğini belirten Akın, şu ana kadar MEMS konusunda 65 milyon 
dolar bütçeli çeşitli projeler tamamladıklarını ve çok önemli teknolojiler ve ürün prototipleri 
geliştirdiklerini ancak bunları ürüne dönüştürmekte zorluk çektiklerinden yakındı. Savunma 
sanayinde sistemlerin alt birimlerinin de yerliliği ile ilgili bir irade alınmasının önemini dile 
getiren Akın, ABD’ye kilosu 1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri satarak Türkiye’nin 
teknoloji ihracatında ezber bozduklarına dikkat çekti. Akın, katma değeri yüksek bazı başka 
ürünleri ihraç edilebilir bir noktaya getirmeye çalıştıklarını, ancak Türkiye’de risk sermayesinin 
yeterince gelişmediği için sınırlı kaldıklarını belirtti. 

Aslıhan Bozkurt- Makbule Kandakoğlu

Bu sayımızda “Dosya” sayfalarımızın konusuyla benzerlik taşıyan, ODTÜ’nün “İleri Teknoloji 
Üssü” olarak tanımlananMikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın ile bir söyleşi gerçekleştirdik. ODTÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olanAkın, halen ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ayrıca, 2008 ve 2011’de faaliyete geçen Mikro-Tasarım ve 
Mikrosens şirketlerininkurucu ortağıdır. 2006 Uluslararası MEMS Konferansı Eş Başkanlığının yanı 
sıra Prof. Akın, ABD Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation -NSF) tarafından 2009’da 
yapılan ve önümüzdeki 30 yıl için mikro ve nano teknolojilerdeki muhtemel gelişme ve hedeflerin 
ele alındığı bir çalıştaya davet edilen dünyadaki 4 yabancı bilim insanından biri olarak seçildi.

Yaklaşık 35 yıllık bir geçmişi olan, ileri ülkelerin öncelikli destekleme alanları içinde yer alan 
MEMS teknolojisinin son 5-10 yıldır hayatımızı değiştirmeye başladığını bildiren Akın,  dünyada 13 
milyar doları geçen bu pazarda Türkiye’nin sadece prototipler geliştirebildikleriniancak bunları 
kendilerinin dışındaki nedenlerden dolayı ürün haline getirmekte zorluk çektiğinden yakındı. Bazı 
kritik teknolojilerde İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan’dan önce prototipler 
yaptıklarına ve bunların çok yüksek performansa sahip olduğuna işaret eden Akın, “Ama yerli 
kullanımı çeşitli sebeplerle bir türlü oturtamıyoruz” dedi. 

20 yıl önce dillendirdiği, “Mikroelektronik teknolojisinde bir yer edinme şansını belki kaçırdık ama 
MEMS teknolojisinde bir katma değerimiz olabilir, dünyayı yakalayabiliriz ve önemli bir yerimiz 
olabilir” iddiasını yineleyen Akın, Türkiye’nin, düşük maliyetli kızılötesi termal kameralar ve diğer 
bazı konusunda dünyada lider ülke olabilme şansını yakalayabileceğine dikkat çekti. 

MEMS’in yaygın kullanımıyla birlikte önümüzdeki yıllarda biyomedikalde çok önemli gelişmelere 
tanık olacağımızı söyleyen Akın, ODTÜ’de MEMS faaliyetlerinin 1995’ten beri yürütüldüğünü 
ve bugüne kadar 65 milyon dolarlık proje tamamladıklarınıbildirip bunun Türkiye’de bir rekor 
olduğunu vurguladı. 

Öncelikle savunma sanayi için önemli sayılabilecek bazı projeler olmak üzere çeşitli ulusal ve 
uluslararası kurumlar tarafından desteklenen birçok ulusal ve uluslararası projeyi yürüttüklerini 
anlatan Akın, Mikrosens adlı şirketlerinde geliştirdikleri “CMOS ve MEMS Teknolojileri Kullanılarak 
Düşük Maliyetli Soğutmasız Kızılötesi Görüntüleme Sensörü” ve Türkiye’nin ilk soğutmasız 
“Minyatür Kısa Dalga Kızılötesi Kamera Modülü”nden söz etti. Ayrıca, Mikro-Tasarım adlı 
şirketlerinde de Türkiye’nin ihraç edilen ilk çipini geliştirdiklerini ancak bu çipi yurt içinde satmakta 
zorlandıklarını söyledi. “MEMS Merkezinde dünyada sadece dört ülkede üretilen soğutmasız 
kızılötesi dedektörü biz sekiz yıl önce yaptık. Bunu yapan dünyadaki ilk ve tek üniversite olduk. 
Diğer ülkelerde bunu büyük şirketler yapıyor. Sekiz yıldır da bu konunun sanayileşme fazına bir 
destek bulmak için çırpınıp duruyoruz” diye konuştu. Konunun kritikliğini gören Milli Savunma 
Bakanımızın  SSM’ye ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da, TÜBİTAK’a bu konuda sunulmuş 
projelere öncelik verilmesini rica ettiklerini, dolayısı ile şu anda umutlarının arttığını bildirdi.
Savunma sanayi dışında da çalışmaları olduğunu, ODTÜ-MEMS Merkezinde geliştirilen yüksek 
katma değerli ürünleri ticarileştirmek amacıyla iki aktif iki tane de kurulmuş/başlamak üzere 
şirketleri olduğunu bildiren Akın, Mikrosens ve Mikro- Tasarım şirketleriyle özellikle çip 
teknolojisinde önemli başarılar yakalayıp Türkiye’nin teknoloji ihracatında ezber bozduklarının 
altını çizdi. Mikro-Tasarım’ın ABD’ye kilosu 1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri 
sattığını anımsatan Akın, “Türkiye’nin ortalama ihracatı kilogram başına 1.6 dolar. İhraç ettiğimiz 
çipin fiyatı, ortalamanın bir milyon katından daha fazla. Bu da ne kadar ileri teknoloji bir ürün 
sattığımızın bir göstergesi” ifadesini kullandı.
Son zamanlarda yaptıkları/geliştirdikleri projelerin patentleri almaya başladıklarını bildiren Akın, 
20 patent başvurularının yarısından çoğunun onaylandığını kaydetti.
“Türkiye’de ileri teknoloji çıkacağına Türkler de yurt dışındakiler de inanmıyor. Ama 
yurtdışındakiler yine de daha çok inanıyor” diyen Akın, 10 yıl önce hayal etmediklerinin 
gerçekleştiği ve Ar-Ge için buldukları fonları, Amerika’daki arkadaşlarım bile kıskandığını aktarıp 
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ancak sanayileşme konusunda yaşanan sıkıntıya üzüldüğünü söyledi. Akın, “Burada önemli olan 
sadece Ar-Ge fonu yaratmak değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye dönüşmesi ve sonuçların katma değeri 
olan ürünlere dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale gelmesi ülkemizin ekonomisi için çok önemli. 
Bu konuda ülke olarak hâlâ yapmamız gerekenler var. Bunun siyasi irade ile ve yeni tamamlayıcı 
politikalar ile gerçekleşebileceğini görüyoruz”. TÜBİTAK’ın risk sermayesini artırmak için yeni 
mekanizmalar başlattığını ancak bunların daha çok artırılması gerektiğini belirtti. “Şirketlere Ar-
Ge tabanlı ürün geliştirmek için %80’e varan destekler var ve bu çok güzel, çok  önemli ve devam 
etmeli. Bununla birlikte Ar-Ge tabanlı ürün geliştirecek şirketlere yatırım yapacak risk sermayesi 
fonlarına örneğin %50 destek vermek çok daha verimli olabilir, çünkü kendi bütçelerinden de katkı 
yapacak olan bu fonlar ArGe ile geliştirilenhangi ürünlerin satılabileceğini daha iyi araştırabilir ve 
değerlendirebilir” dedi.
Geliştirdikleri sistem/cihazların kullanılmadığına işaret eden Türkiye’de özellikle savunma 
sanayinde sistemlerinalt birimlerinin, en kritik parçalarının yerliliği ile ilgili henüz bir irade 
alınmadığına dikkat çekti. Ana yükleniciler sistemleri yerli yapmak için devleti ikna edebiliyor hale 
geldiğini ve yerli üst sistemlerin geliştirilmesi konusunda çok güzel bir yere gelindiğini, ancak 
bu sistemlerin gerçek yerlilik oranlarını artıracak alt parçalarının yerli olması için bu şirketlerde 
yeterli bir irade olmadığını,bu iradenin ancak fonlayan kurumların alabileceğini düşündüğünü 
söyledi.
On yıl önceki ortam ile karşılaştırdığımızda Ar-Ge desteklerinde çok iyi bir noktaya 
gelindiğinisöyleyen Akın, devletin Ar-Ge’ye kaynak ayırdığını, şirketlere ve üniversitelere Ar-
Ge desteği verdiğine değinip “Ancak bazı konularda sadece Ar-Ge’yi desteklemek yetmiyor. 
Sanayileşme fazının da planlanıp, desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca yeni, inovasyona açık dinamik 
KOBİ şirketlerinin olması lazım. Bu şirketlerin olması içinde risk veya girişim sermayesi gerekiyor. 
Türkiye’de yeterince gelişmemiş durumda olan risk sermayesini devlet yönetmemeli ama devlet bu 
riske ortak olmalı, teşvik vermeli” değerlendirmesinde bulundu.
Halen DPTbütçesiyle çok farklı üniversitelerde kurulmuş 50 kadarı aktif,  170’e yakın 
farklı büyüklüklerde merkez olduğunu bildiren Akın, burada da aktif ve başarılı 
olanlarınsürdürülebilirliğini sağlamakla ilgili desteğin verilmesinin önem taşıdığını söyledi. Bu 
konuda memnun edici bir gelişme olarak Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde bir yasa çıktığını, 
helen bu yasanın uygulanabilmesi için bir yönetmelik çalışması olduğunu, TÜBİTAK’ın da ayrıca bu 
tip merkezlerde uzun vadeli teknoloji çalışmalarını destekleyecek yeni programlar başlatmak için 
çalışmaları olduğunu belirtti.
MEMSkonusunda önemli bir bilgi birikimi ve altyapıya sahip olduğumuzu belirten Akın söyleşiyi, 
“yapılan çalışmaların sanayileştirebilmesi”  ve “bir an önce bir masa etrafında toplanıp Ar-Ge’ye ve 
daha da önemlisi sanayileşme fazına daha fazla destek verilmesini” sağlamak gerektiğine ilişkin 
mesajı ile bitirdi. 

Gelecekten MEMS teknolojilerine 
ilişkin neler beklemeliyiz?

-MEMS teknolojileri nedir,  ne zamandan 
beri ve nerelerde kullanılıyor? Bu teknolojinin 
avantaj ve geleceğine ilişkin öngörülerinizi 
kısaca alabilir miyiz? 

- Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) 
veya Mikrosistem Teknolojileri,mikroelektronik 
teknolojisi gibi günlük hayatı önemli ölçüde 
etkileme veyaşam kalıplarını yeniden 
şekillendirme potansiyeline sahip bir 
teknolojidir. Yeni gelişen ve hızla büyüyenbu 
teknoloji ile mikron boyutlu mekanik yapılar ve 
sistemler bir çip içinde üretilebiliyor, bu sayede 
akıllı sistemler için algılayıcılar yapılabiliyor. 
Sektör olarak ise bir kısıtlaması yok, nasıl 
mikroelektronik her sektörde kullanılabiliyor, 
MEMS teknolojisi de her sektöre hizmet 
edebiliyor. 

Bugün için MEMS teknolojisini yaygın 
olarak cep telefonlarında, otomotivde, sağlıkta, 
tüketici elektroniğinde ve savunma sektöründe 
kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin cep 
telefonlarında yer çekimi yönünü anlayarak 
resmin dönmesini veya hareket algılayıcıların 
kullanıldığı çeşitli oyunlar oynanmasını sağlayan 
ivmeölçerler MEMS ile üretiliyor, resmin odak 
ayarını yapan yapılar MEMS ile gerçekleştiriliyor, 
mikrofonlar MEMS ile üretiliyor. Bu kullanımın 
artması, hem fonksiyonel özelliklerinin daha 
iyi olmasından, hem de hafif ve çok ucuza 
üretilebilmesinden kaynaklanıyor. Otomotiv 
sektöründe yaygınlaşan hava yastığı sistemleri 
de MEMS ivmeölçerler sayesindedir. Otomotivde 
teker basıncını ölçen veya dönmeyi anlayarak 
arabaların takla atmasını önleyen algılayıcılar da 
MEMS ile yapılıyor. Bir otomotivde bulunan 40-
50 civarındaki algılayıcının çok büyük bir oranı 
MEMS ile üretiliyor. Savunma sanayinde gece 
görüş için soğutmasız kızılötesi dedektörler artık 
MEMS teknolojisi ile çok ucuza üretilebiliyor ve 
çok küçük ve hafif sistemleri olanaklı kılıyor. 
Akıllı füzeler veya birçok stabilizasyon platformu 
için MEMS ivmeölçerler ve MEMS dönüölçerler 
kullanılabiliyor. Bunlara algılayıcı (sensör) 
diyoruz. MEMS’le bir de eyleyici (actuator) 

yapılabiliyor. Örnek vermek gerekirse, bugün 
projektör almaya gittiğinizde teknolojisi farklı 
iki seçenek sunuluyor size, LCD veya DLP. 
DLP, Digital Light Processing kelimelerinin 
kısaltılmışı ve bu cihazlar Digital Micromirror 
Device (DMD) denen MEMS ile üretilmiş 
mikroaynalardan oluşan çipler kullanıyorlar. 
Bu aynalar farklı zamanlarda farklı renklerde 
gelen ışığı perdeye yansıtarak, çok net bir 
görüntü oluşmasını sağlıyorlar. Yani LCD 
renkleri suni olarak oluşturmaya çalışırken, 
DLP’de filtrelerle ayrıştırılmış gerçek renkler 
perdeye yansıtılıyor. Eyleyici dediğimiz bu 
tip mikromekanik yapılar dış dünyadaki 
sinyalleri algılamak için değil, dış dünyada 
bir sinyal oluşturmak için kullanılıyor. Başka 
eyleyici tipleri ise hızlı internet için fiber optik 
anahtarlama sistemleri, akıllı antenler için RF 
MEMS anahtarlar, yüksek kapasiteli belleklerde 
okuma kafasının hassas hareketini sağlayan 
parçalar, mikrocerrahi için gerekli hassas 
aletler örnek olarak verilebilir. Çok ucuzlayan 
renkli yazıcıların püskürtme mekanizması 
da MEMS eyleyicilerile gerçekleştiriliyor.
Özetle MEMS çok farklı sektörlerde çok farklı 
avantajlar sağlayabiliyor.  

MEMS teknolojisi ileri ülkelerin öncelikli 
destekleme alanları içinde yer alıyor. Ülkemizde 
de MEMS, hem Vizyon 2023 Raporu’nda hem 
de Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 
kararlarında öncelikli olarak desteklenmesi 
gereken bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. 
Bu konuda TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye için 
MEMS Teknoloji Yol Haritası çalışması yapıldı 
ve TÜBİTAK ilk defa sektörel bazda değil, her 
sektöre hizmet edebilecek bir teknoloji olarak 
MEMS konusunda proje çağrılarında bulundu. 
Artan akıllı sistemler için ihtiyaç olarak görülen 
MEMS teknolojisinin önümüzdeki on yıllar 
boyunca benzer bir etkiye sahip olacağını 
göreceğiz. Düşük maliyet ve düşük güç, 
küçük boyutlu algılayıcı (sensör)ve eyleyici 
(actuator) gerekli kılan MEMS teknolojisinin 
yanı sıra nanoteknolojideki gelişmeler, MEMS 
ürünlerinin performans, uygulama alanları ve 
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kullanımını artıracak. Bu iki taraflı bir etkileşim. 
Hızla gelişen nanoteknoloji çalışmalarının 
önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi 
içindeMEMS teknolojisinin kullanılması gereği 
öngörülüyor. 

Gelişmiş mikroelektronik teknolojisine 
dayanmasını, entegre devre gibi seri üretime 
olanak tanımasını, mikrosistemlerin çok ucuz, 
çok küçük ve çok hafif olmasını MEMS’in 
avantajları şeklinde değerlendirebiliriz. 
Mikroelektronik teknoloji sayesinde bilgiyi 
işleme ile ilgili çok gelişmiş elektronik 
devreler ve mikroişlemciler şu anda bir çipin 
içine girebiliyor. 600-800 milyon transistör 
bir tane çipin içine konmuş durumda. Ama bu 
tek başına yeterli değil. Gelişmiş sistemler 
için algılayıcılara ve eyleyicilere de ihtiyaç 
var.  Örneğin en basitinden odanın sıcaklığını 
ölçeceksiniz ona göre klimayı ayarlayacaksınız.
Daha da ileride, odada kaç kişi olduğu ve 
bunların vücut sıcaklıklarını ölçerek klimayı 
ayarlamak mümkün olacak. Arabalarda çarpma 
olduğunda kaza olacağını anlayacaksınız ki hava 
yastığını açabilesiniz.Daha gelişmiş kızılötesi 
algılayıcılar ile ise, araba bir kişiye çarpacağını 
algılayıp, frene otomatik olarak basıp, kazayı 
önleyecek. Bugün bu tip kızılötesi algılayıcılar 
başka teknolojiler ile başka amaçlarla 
kullanılıyor, örneğin savunma sanayinde, 
ancak çok pahalılar, büyükler ve ağırlar. 
MEMS teknolojisi ile sistemin boyutu çip kadar 
küçülüyor ve fiyatı da çip kadar ucuzluyor. Ve 
çok küçük sistemlerin oluşmasına izin verdiği 
için, diğer teknolojiler ile yapamayacağınız 
bir sürü ekstra işi MEMS ürünler sayesinde 
yapabiliyorsunuz. Örneğin kan damarlarının 
içine basınç sensörü koyabiliyorsunuz. Bu 
teknoloji, çok jenerik bir teknoloji. Nasıl ilk 
çip/transistörlerin 50 yıl kadar önce yapıldığı 
mikroelektronik her alana girip son 15-20 yılda 
hayatımızı değiştirdiyse, MEMS teknolojinin 
de hayatımızı çok değiştireceği öngörülüyor.
MEMS teknolojinin de yaklaşık 35 yıllık bir 
geçmişi bulunuyor ve hayatımızı son 5-10 yıldır 
değiştirmeye başladı ama biz bunun çok da 
farkında değiliz, bunları çipler yapıyor diyoruz 
ama bunlar MEMS çipi. Bugün arabalarda 
bulunan en az 40-50 sensörün yüzde 80’i 
MEMS ile yapılıyor. Örneğin cep telefonlarının 
içindekimikrofonlar, ivmeölçerler, dönüölçerler, 
basınç, elektronik kompas, kameraların fokus 
sistemleri MEMS ile yapılıyor. Önümüzdeki 
süreçte biyomedikal alanında da MEMS 
sayesindeçok önemli gelişmelere tanık olacağız.

- Dünya ve Türkiye’de MEMS teknolojileri 
nerede?

-Şu anda dünyada 13 milyar doları geçmiş, 
hızla büyüyerek 2019’da 25 Milyar dolara 
ulaşması beklenen bir MEMS pazarı var. 
Türkiye’de ise çok gelişmiş ve dünya ile rekabet 
edebilecek ürün prototipleri geliştirdik ama 
bunların ürün haline getirilmesinde çok zorluk 
çekiyoruz. Bazı teknolojilerde dünyada sadece 
dört ülke yapabiliyorkenbiz de bunu yaptık. 
Savunma sanayinde ilk defa bizim geliştirdiğimiz 
yerli dedektörle termal kamera yapıldı ve 
Türk Silahlı Kuvvetler envanterineilk defa 
yerli ürünleri sokabildik ama hâlâ bunlar birer 
adet ve çok sayıda üretebileceğimiz ürünlere 
dönüştüremedik, kesinlikle istediğimiz noktada 
değiliz. Bu teknolojide bazı ürünleri İngiltere, 
Almanya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan’dan 
önce yapmış durumdayız ama yerli kullanımı 
çeşitli sebeplerle bir türlü oturtamıyoruz. 
Bununla birlikte bazı yeni yaklaşımların 
olduğunu ve güzel gelişmeler olabileceğini 
görüyoruz, yani bu konuda hala umutlarımızı 
koruyoruz. Umarım yakında bu noktadan farklı 
yerlere gelebileceğiz.

- Siz MEMS’le ne zaman tanıştınız? 
ODTÜ’nün MEMS deneyimi ne zaman başladı? 
Kaç kişilik bir ekipsiniz? 

- Ben bu teknoloji ile 1989 yılında, yani 25 yıl 

önce, Amerika’da doktora yaparken tanıştım. 
Amerika’da öğrendiğim bu teknoloji ile vücut 
içine konulabilecek sinir hücrelerinden kayıt 
yapabilecek mikroelektrotlar geliştirdim, 
bu elektrodlardan gelen sinyalleri 
işleyerekkablosuz olarak iletebilecek bir çip 
hem tasarladım hem de buCMOS çipi kendim 
ürettim. Bu çip, ABD’de önemli bir yarışmada 
birincilik ödülü aldı. MEMS teknolojisinin 30-
35 yıllık geçmişinin önemli bir bölümünde bu 
teknolojinin içindeydim ve teknolojiyi erken 
aşamada öğrenmek ve gelişme sürecini uzun 
süreli takip etmek anlamında önemli bir 
avantaj yakaladım.  Michigan Üniversitesi’nden 
1994’te doktora derecemi aldıktan sonra, 
yaklaşık 20 yıl önce (95’te) “Bu teknolojiyi 
Türkiye’de yerleştirmek istiyorum” niyetiyle 
Türkiye’ye döndüm. Bu teknolojiyi Türkiye’de 
yerleştirmek için 1995’ten bugüneekibimle 
beraber uğraşıyoruz. Yani MEMS’in faaliyetleri, 
ilk olarak ODTÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği içinde 1995’te başladı. Başarılı 
akademik çalışmalarımız sayesinde uluslararası 
MEMS konferansını düzenleyen ve bu konferans 
Yürütme Komitesinde yer alan ve başkanlık 
yapan tek Türk ben oldum. ABD Ulusal Bilim 
Kurumu (National Science Foundation -NSF) 
tarafından 2009’da yapılan ve önümüzdeki 30 yıl 
için mikro ve nano teknolojilerdeki muhtemel 
gelişme ve hedeflerin ele alındığı bir çalıştaya 
ABD dışından davet edilen dünyadaki 4 yabancı 
bilim insanından biri olarak seçildim. Bunları 
çalışmalarımızın ve aldığımız sonuçların 

uluslararası düzeyinin bir göstergesi olarak 
görebilirsiniz. 

Bu teknolojiyi yerleştirirken 1980’lerde 
planlanıp kurulan ancak bir türlü 
çalıştırılamayan Türkiye’nin ilk ve tek “çip 
üretim fabrikası” olan TESTAŞ’ı, MEMS 
teknolojisi mikroelektronik teknolojisiyle de 
birebir örtüştüğü için 1998’de ODTÜ olarak 
devraldık. Tesisin altyapısını 65 Milyon dolar 
toplam bütçe ve ulusal fonlar ile büyük ölçüde 
yükseltilip tamamen modern bir hale getirdik. 
İlk ve en önemli katkı, 2002’de Devlet Planlama 
Teşkilatı’ndan (DPT) geldi. Ondan sonra Milli 
Savunma Bakanlığı ArGe ve Teknoloji Dairesi, 
SSM, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi diğer kurumlardan çok önemli 
projeler/bütçeler aldık. 2008’de Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun ODTÜ-MEMS Araştırma ve 
Uygulama Merkezi olarak onayladığı merkezde, 
farklı yapılarda kritik algılayıcılar geliştiriyoruz. 

O zamanlar bir iddiam vardı: 
Mikroelektroniği belki kaçırdık ama MEMS 
teknolojisinde bir katma değerimiz olabilir, 
dünyayı yakalayabiliriz. Hâlâ buna inanıyorum. 
1300m2 alanda faaliyet gösteren ODTÜ MEMS 
Merkezinin altyapısı, dünyadaki en iyi araştırma 
laboratuarlarıyla yarışabilecek düzeyde. Halen 
8 inç çaplı silisyum diskleri 0,35 mikrometre 
teknolojisi ile işleyebilecek bir altyapımız var. 
Merkezimizde 90’dan fazla çalışan var, ama 
altyapımız 300’den fazla çalışana bu teknolojiyi 
öğretebilecek düzeyde, uygun kadrolar 
verilmesi durumunda bu konuda yetişkin 
insan gücü yaratabiliriz. Master, doktoralar ve 
patentler yapıyoruz. Bugüne kadar başarı ile 
tamamladığımız projeler 65 milyon doları buldu. 
Bu Türkiye’deki rekorlardan biridir.

- İşbirlikleriniz, kurumlarla birlikte 
yürüttüğünüz projeleri öğrenebilir miyiz? 
Amaç ve projelerinizden söz edebilir misiniz?

-Yıllar içinde DPT,MSB Ar-Ge, TÜBİTAK, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Aselsan, 
TOFAŞ ve Arçelik tarafından desteklenen 
ulusal veNATO, NSF, Avrupa Birliği (AB) 6. 
ve 7. Çerçeve Programları, Intel, Lockheed 
Martin de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası 
kurumlar tarafından desteklenen birçok 
projeyi tamamladık veya halen yürütüyoruz. 
Bunlardan bazılarından özellikle bahsetmek 
istiyorum. Örneğin DPT’nin büyük ve köklü 
merkezler yaratmak için 2002 yılında başlattığı 
büyük ölçekli yatırımı alan ilk merkezlerden 
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birisi bizdik. Ar-Ge’ye ayrılan kaynakları 
artırmak için 2006 yılında TÜBİTAK bütçesine 
konulan kaynaklardan sonra başlatılan 1007 
SAVTAG programı kapsamında desteklenen 
ilk projelerden ikisi bizim projelerimizdi, ki 
bunlardan bir tanesi hakemlerden en yüksek 
puanı aldığı için 001 numaralı kodu almıştır. Bu 
projeler başarı ile tamamlandı ve devamındaki 
bir proje ile TSK envanterine giren, okuma 
devresi de yerli olarak geliştirilmiş ilk ve halen 
tek kızılötesi dedektörü geliştirdik. Başarı 
ile tamamlanan diğer 1007 SAVTAG projemiz 
ile, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ile çalışarak, 
Türkiye’nin ivmeölçer ve dönüölçeri de yerli 
olan ilk MEMS Ataletsel Ölçüm Birimini 
geliştirdik. Bunun içindeki MEMS ivmeölçer ve 
MEMS dönüölçerleri çok yüksek performans 
ile üretebilecek noktaya geldik.Avrupa Birliği 7. 
Çerçeve Programı kapsamında Mükemmeliyet 
Merkezlerinin belirlenerek desteklenmesini 
sağlayan REGPOT kısa adlı destek programı 
tarafından seçilen ve Türkiye’nin en büyük 
bütçeli araştırma projesini alan da yine MEMS 
Merkezimizdi. Bütçesi 2.7 Milyon Avro olan 
bu projeyi başarılı bir şekilde tamamladık, 
AB’deki çeşitli MEMS Merkezleri ile yakın 
ilişkimizi daha da iyi bir hale getirdik. Halen 
yeni başlayan Horizon 2020 programında ilk 
desteklenen projeler arasına ODTÜ-MEMS 
Merkezi ve Mikrosens adlı şirketimizin 
ortak olduğu bir proje girdi. Intel’in CTO’su 
Merkezimizi ziyareti sırasında yaptıklarımızdan 
etkilendi ve Intel Merkezimize 4 adet kritik 
cihaz bağışında bulundu. Bildiğiz kadarı ile Intel 
ilk defa ABD dışındaki bir üniversiteye cihaz 
bağışında bulundu. ODTÜ-MEMS Merkezinde 

oluşturduğumuz altyapı dünyanın en iyi 
üniversiteleri ile yarışır bir noktaya gelmiş 
bulunuyor.

ODTÜ MEMS olarak, çeşitli 
mikrosensörler,düşük-maliyetli kızılötesi 
CMOS görüntü sensörleri, soğutmasız kızılötesi 
dedektörler, ivmeölçerler, dönüölçerler, DNA 
analiz sistemleri, kanda kanser tespitine 
yönelik biyosensörler, ortamdan enerji 
toplamaya yarayan mikro güç jeneratörleri, 
çeşitli RF MEMS bileşenleri geliştiriliyoruz. 
Daha önceki dönemlerde de nem, sıcaklık, 
buzlanma ve kapasitif/piezoresistif basınç 
algılayıcıları geliştirmiştik. Bunların bir 
kısmını ürün noktasına kadar getirdik, bazı 
konularda Teknoloji Hazırlık Seviyesi olarak 
7. seviyeye gelmiş durumdayız. Yürüttüğümüz 
bazı projelerin detaylarını internet sayfamızdan 
bulabilirsiniz.

-ODTÜ MEMS’in üzerinde yoğunlaştığı 
konular neler? 

-MEMS olarak üzerinde yoğunlaştığımız 
konular; Soğutmasız Kızılötesi Detektörler, 
İvmeölçer ve Dönüölçerler, RF MEMS Aygıtlar ve 
Sistemler, BiyoMEMS, Kanser Hücre Taraması, 
Biyoteröre Karşı Algılayıcı Sistemler ve MEMS 
Enerji Üreteçleri. 

ODTÜ’de öncelikle yaptığımız projeler 
savunma sanayi için kritik teknolojiler 

üzerineydi. Bunlardan 
birisi soğutmasız kızılötesi 
dedektörler. Türkiye’de 
savunma sanayinde 18 
platformda buna ihtiyaç var. 
Ve biz bu tip dedektörleri 
dünyada yapabilen dört 
ülkeden (ABD, Fransa, 
Japonya ve İsrail)  birinden 
ihraç izinleri alarak 
kullanıyoruz. Bazıları 
zaten hiç vermiyor, yani 
18 platformda kullanılan 
bir kritik üründe bir iki 
ülkeye bağımlı olarak 
çalışıyoruz. Bu kritik 
ürünü biz prototip olarak 
geliştirdik. Öncelikle okuma 
devresini geliştirdik, sonra 
da üzerine mikromekanik üretim teknikleri 
ile mikroköprüler oluşturuyoruz. İnsanlardan 
ve objelerden kızılötesi bölgesinde gelen 
radyasyon bu mikroköprüleri ısıtıyor ve biz bu 
ısınmayı algılayarak zifiri karanlıkta görüntüler 
alabiliyoruz. İlk görüntülerimizi 8 yıl önce 
aldık. Bu konuyu Teknoloji Hazırlık Seviyesi 
olarak 7. seviyeye getirmiş durumdayız. Buna 
rağmen sanayileşme fazı için henüz ciddi bir 
destek bulamadık. Bu konuda 2010’dan beri 
proje önerilerimiz oluyor. MSB ArGe tarafından 
TÜBİTAK’a sunulmuş bir proje önerimiz ve 
SSM’ye sunulmuş tamamlayıcı bir başka proje 
önerimizin desteklenmesi için uğraşıyoruz. 
Biz çok uğraşarak geliştirdiğimiz bir teknolojik 
kazanımın, ürün seviyesine geldiğini görmek 
istiyoruz. 

Üzerinde yoğunlaştığımız diğer bir konu 
MEMS dönüölçerler. ODTÜ’de geliştirilen 
birMEMS dönüölçer Avrupa’daki bir yarışmada 
birincilik, ABD’deki 24 ülkeden 134 tasarım 
arasında yapılan bir yarışmada ise üçüncülük 
ödülü aldı. Yeni yaklaşımlarla geliştirdiğimiz 
dönüölçerler ile çok yüksek performanslar 
elde etmeye başladık. Dönüölçerler ile birlikte 
kullanılan MEMS ivmeölçerlerde de çok iyi 
performanslar elde etmekteyiz. Bu konuda 
da dünyadaki en iyi ülkeler ile yarışır bir hale 
geldik. Bu konuları da sanayileştirmek için 
çabalarımız devam ediyor.

-Merkezde geliştirilen ürünler nasıl 
ticarileştiriliyor?

-ODTÜ MEMS’te geliştirilen ürünleri 
ticarileştirmek amacıyla öncelik ile savunma 
sanayi şirketleri ile ortak çalışmalar 

yürütüyoruz. Savunma sanayinde geliştirdiğimiz 
kritik teknolojilerin ürüne girmesinin uzun bir 
süreç olduğunu gördükten sonra, teknolojik 
birikimizi başka sektörlerde ürünleştirmek 
için girişimlerde bulunmaya başladık. Halen 
iki aktif dört tane de kurulmuş/başlamak 
üzere KOBİ şirketlerimiz var. Kurduğumuz 
Mikrosens ve Mikro-Tasarım şirketleriyle 
özellikle çip teknolojisinde önemli başarılar 
yakalayıp Türkiye’nin teknoloji ihracatında 
ezber bozduk. Mikro-Tasarım, ABD’ye kilosu 
1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri 
satarken Mikrosens de Türkiye’de geliştirilen 
“ilk minyatür kızılötesi kamera”yı yine ilk önce 
ABD’ye sattı. 

Mikro-Tasarım, sermayesiz bir şekilde 
2008’de kuruldu. İlk önce siparişle projeler 
geliştirdik ardından kendi ürünlerimizi 
geliştirme yoluna gittik. Çünkü biz sipariş 
üzerine ürün geliştirdik, ama satamadık. 
Çünkü geliştirdiğimiz çiplerin hakları projeyi 
verene ait oluyor, dolayısı ile başkalarına 
satamıyoruz, ama onlar da almıyor, bize 
geliştirirken her ihtimale karşı yurtdışından 
da alıyorlar, sistemlerini yurtdışının 
çipine göre geliştiriyorlar, bizimki daha iyi 
olsa bile tekrar bir mühendislik zamanı 
harcamamak için bizim daha iyi olan çipimizi 
kullanmıyorlar. Kadük olmuş projeler var. 
Devlet parasını vermiş ama ürüne girmiyor.

Daha sonra TÜBİTAK Teknoloji ve 
Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) destekli kendi ürünlerimizi 
geliştirmeye başladık. İlk TEYDEB 
projemiz daha sonuçlanmadan, bu projede 
geliştirdiğiiz çipi ihraç ettik, bu Türkiye’nin 
ilk çip ihracatı oldu. Burada başka ilginç bir 
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nokta,Türkiye’nin ilk çip ihracatını Tayvan’a 
yapmış olmamız, ki biliyorsunuz Tayvan 
dünyanın en büyük çip üreticisi.Sonradan 
başka çipler geliştirdik ve bu çipleri ABD’ye 
satmaya, çip ihraç etmeye başladık.

İlk ihraç ettiğimiz ve Türkiye’nin ilk 
çip ihracatı olan üründeki çipin kilogram 
fiyatı 1.7 milyon dolar. İleri teknolojiye 
sahip ülkeler yaptıkları malların kilogram 
fiyatları daha yüksek.  Domatesin kilogram 
fiyatı çok ucuz iken arabanın kilogramı 
100-200 dolar, uydunun kilogramı 200 bin 
dolar. Biz ise çip satıyoruz kilogramı 1.7 
milyon dolar. Türkiye’nin ortalama ihracatı 
kilogram başına 1.6 dolar. İhraç ettiğimiz 
çipin fiyatı, ortalamanın bir milyonundan 
daha fazla. Bu da ne kadar ileri teknoloji bir 
ürün sattığımızın bir göstergesi… Ama bunu 
tonlarca satmıyoruz tabii… 

Sonra baktık ki savunma sanayindeki 
çalışmalarda sanayileşme konusunda biraz 
zorlanıyoruz başka sektördeki çalışmalara 
da yoğunlaşmaya başladık. Savunma sanayi 
için yapılan termal kameraları ucuzlatarak 
tüketici elektroniğine girmesini sağlamak 
için 2011 yılında üniversitemizden izin 
alarak ve risk sermayesi desteği bularak 
ODTÜ-TEKNOKENT’te Mikrosens adlı 
şirketi kurduk. Şirketi dünyanın en iyileri 
ile yarışır bir yere getirdik. Şu anda cep 
telefonlarında kullanılan çok küçük termal 
kamera geliştirme işine girdik. Burada 
infrared dedektörler sadece savunma sanayi 
için kullanılmıyor, ucuzlayarak hayatımıza 
girmeye başladı. En basit uygulama olarak 
insanda yüksek ateş olup olmadığını ölçen 
cihazlar çıktı.Evde ısı kaçağı ölçmek, 
fazla ısınan cisimleri tespit etmek, duvar 
arkasında borunun nereden geçtiğini bulmak 
gibi birçok uygulama var. Mikrosens ile 
düşük maliyetli dedektörler ve kameralar 
yaptık ve Türkiye’den ilk defa ABD’ye termal 
kamera ihracatı gerçekleştirdik. İlk defa 
denklem tersine dönmeye başladı. Şimdi bu 
konu için 5 milyon dolar ek yatırım arıyoruz.
Bunun dışında geliştirdiğimiz dedektörü 
konferanslarda tanıtmaya başladık. Bizim 
bu konuda çalıştığımızı gördükleri andan 
itibaren dünyada soğutmasız kızılötesi 
dedektörlerde çalışanları gösteren 
haritaya bizi de koydular. Yine ilk defa 500 
şirket içinde iki şirket (Mikro-Tasarım ve 
Mikrosens)  savunma ile ilgili bu ABD’deki 
Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılabiliyor. 
Niye? Çünkü dünya ile yarışabilen/ yarıştığını 

iddia eden özgün ürünleri var.  

Mikrosens şirketinde TÜBİTAK TEYDEB 
destekleriyle “CMOS ve MEMS Teknolojileri 
Kullanılarak Düşük Maliyetli Soğutmasız 
Kızılötesi Görüntüleme Sensörü” ve 
Türkiye’nin ilk soğutmasız “Minyatür 
Kızılötesi Kamera Modülü” geliştirdik. 
Günümüzde hızla büyüyen soğutmasız 
kızılötesi sensörler otomotiv, güvenlik 
kameraları ve termografi sanayilerinin 
kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
nitelikte. Kızılötesi dedektör içeren 
kameralar, pahalı olduklarından savunma ve 
güvenlik alanlarında kullanılamıyor. Ancak 
geliştirdiğimiz ürün, alanındaki örneklerden 
10 kat daha ucuza üretildi. Biz bu ucuz 
üretim sayesinde büyük bir rekabet avantajı 
yakaladık.

Türkiye’de alanında bir ilk olan minyatür 
kızılötesi kamera, savunma sanayisi dışında 
kullanıma açıldı. Bu kamera araçlara 
yerleştirildiğinde, araç yayayı gördüğünde 
kendiliğinden frene basacak ve kaza sayılarında 
da büyük düşüş yaşanacak. Isıyı esas alan 
kızılötesi kameralarda, objelerden gelen 
radyasyon, dedektörün piksellerinde sıcaklık 

farkı yaratıyor. Oluşan bu ısı farkı, farklı renk 
koduyla bir ekrana basılarak görüntüleme elde 
ediliyor. Kızılötesi kameralar, özellikle otomotiv, 
güvenlik, savunma, denizcilik, havacılık, uzay, tıp 
ve endüstriyel termografi gibi ileri teknolojiyle iç 
içe olan alanlarda kullanılıyor. 

Kızılötesi kamerası bulunan cep telefonları 
karanlıkta güvenli yürümeye yardım ederken 
cep telefonuyla ateş bile ölçülecek. Bu 
kameralarla ayrıca, duvar içindeki elektrik 
ve boru hatlarının yerleri, evlerdeki ısı kaçak 
ve kayıpları da rahatlıkla tespit edilebilecek. 
Aslında Türkiye, düşük maliyetli kızılötesi 
kameralar konusunda dünyada lider ülke 
olabilme şansını yakalayabilir.

ODTÜ-MEMS Merkezinde farklı sektörlerde 
de, özellikle biyomedikal alanda da çalışmalar 
yapıyoruz. Kandan kanser teşhisi gibi bir 
çalışmanın içine girdik. Bu konuda özel bir 
patentimiz var. Sağırlıkla ilgili çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu konularda Avrupa Yatırım 
Fonu’ndan (AYF) destek almaya ilişkin 
çabalarımız var. 

-Protatiplerin patenti konusunda neler 

söylemek istersiniz?

-Son zamanlarda yaptığımız/
geliştirdiğimiz projelerin patentleri almaya 
başladık. Eskiden patent almak için para 
bulamıyorduk. Projeyi yaptıran, parayı veren 
kurumlar, “bütün haklar, patent bizim” 
diyordu. Bizim diyince zaten uğraşmaya 
gerek olmuyordu. “Niçin o zaman patent 
almaya çalışalım ki” diyorduk. “Patenti 
siz alın” dediğimizde örneğin TÜBİTAK 
yasasına göre, para verdikleri için bütün 
haklar TÜBİTAK’ın oluyordu. Bu nedenle 
TÜBİTAK’tan yaptığımız projelerde patent 
ya da fonlamayı alamıyorduk. Bu da ayrı bir 
sorunu Türkiye’nin. Yurtdışında bir kurum 
(Savunma sanayi kurumu bile olsa) bir iş 
yaptırttığı zaman kullanım haklarını alır, 
bütün hakları almaz. Türkiye’de böyle bir 
yanlışlık var. Patent al diyoruz, almıyor ve 
kimse patent almaya uğraşmıyor. Çünkü 
patent almanın fiyatı, 100-150 bin dolardan 
başlıyor. Patenti alacaksın ama bütün haklar 
öbür tarafın, böyle olmaz. Burada projeyi 
yapanlara patent hakkını vereceksiniz ama 
kullanım hakkını devletin ya da projeyi 
yaptıranların alması gerekiyor. Bu özellikle 
KOBİ’ler için çok kritik. Diyelimki savunma 
sanayii için bir ürün geliştirdi, patentin 
KOBİ’de kalması gerekiyorki, aynı teknolojiyi 
diğer sanayilere de uygulayabilsin. Fonlayan 
kuruluşun ise sadece kullanım hakkını 
alması yetmeli. Çok çok kritik bir konuda 
başka davranılabilir ama Türkiye’de fonlayan 
kuruluşlar bütün konularda bütün parent ve 
fikri mülkiyet haklarını tamamen kendileri 
almak istiyor. Bu ise geliştirilen konuların 
kullanımının önünde bir engel oluşturuyor.

Şu ana kadar 20 tane patent başvurumuz 
var. Bunların yarısından çoğu onaylanmış 
durumda. Ancak burada yaptığımız bazı 
projelerden patent almıyoruz çünkü 
yaptıklarımızın bilinmesini dahi istemiyoruz.

-Diğer merkezlerden farkınız nedir?

-ODTÜ MEMS olarak diğer merkezlerden 
en önemli farkımız biz direkt ürüne 
konsantre çalışıyoruz. Yani birinci 
önceliğimiz kritik veya katma değeri olan 
ürünler konusunda Ar-Ge yapmak ve bunları 
ürün noktasına kadar getirmek.

-Uluslararası işbirlikleri ile yapılan 
projeleriniz neler?
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- Çeşitli projelerde uluslararası 
işbirlikleri yaptık. Örneğin 1996 yılında NATO 
tarafından desteklenen ilk projemiz olan 
bir projede doktoramı yaptığım Michigan 
Üniversitesi ile, IMEC (Belçika’da bulunan ve 
Avrupa’nın en büyük mikroelektronik / MEMS 
merkezlerinden biri) ile ve bölümümüzdeki 
bir başka öğretim üyesinin doktorasını aldığı 
Nortwestern Üniversitesi ile işbirliği yaptık. 
Aynı yıllarda ABD’deki Ulusal Bilim Kuruluşu 
olan NSF’in desteklediği bir proje de 
gerçekletirdik. Sonra RF MEMS konusunda 
Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı 
kapsamında desteklenen Mükemmeliyet 
Ağı projesinde yer aldık, ki burada bizden 
başka 24 kuruluş vardı. Avrupa Birliği 7. 
Çerçeve Programı kapsamında da çok 
önemli bir projemiz desteklendi. Burada 
Avrupa’da potansiyeli olan Mükemmeliyet 
Merkezlerini belirlemek için özel bir çağrı 
vardı. REGPOT kısa adı verilen ve %5 
civarında bir kabul oranı olan bu çağrıda 
ODTÜ-MEMS Merkezinin projesi kabul edildi. 
Bu projede 2.7 Milyon Avro destek aldık, ki 
bu Türkiye’de bir araştırma kurumunun AB 
Çerçeve Programlarından aldığı en yüksek 
destek oldu. Bu projede Avrupa’daki en 
önemli MEMS merkezleri ile yakın ilişkiler 
kurduk. Bunların sayısı 14 ve hepsini burada 
sıralamak istemiyorum. Ancak birkaç 
isim vermek gerekirse, Belçika’da IMEC, 
Fransa’da LAAS-CNRS ve IEMN-ISEN, 
Almanya’da IMTEK ve Fraunhofer ISIT, 
İsviçre’de ETH ve EPFL, Hollanda’da DIMES’i 
sayabiliriz.

Savunma sanayine yönelik projelerde 
uluslararası işbirliklerine yönelmiyoruz. Ama 
kurduğumuz bazı şirketler için uluslararası 
yatırımcılarla da konuşuyoruz.

-Türkiye’nin ileri teknoloji ürün 
geliştirmesi konusundaki görüşleriniz?..

-Türkiye’de ileri teknoloji çıkacağına 
Türkler de yurt dışındakiler de inanmıyor. 
Ama yurtdışındakiler daha çok inanıyor. 
Biz bugün Türkiye’nin ihraç edilen ilk 
çipini geliştirdik. Ancak bu çipi yurt içinde 
satamıyoruz. 

Biz 2008’den beri “Yerli uydunun 
kamerasını biz yapalım” diyoruz ancak hâlâ 
bu konuda herhangi bir proje almış durumda 
değiliz. Bu konuda güven oluşturmak zaman 
alıyor ama umutlarımız devam ediyor.

-2015’te bir şeyler olabilir mi?

-Olabilme ihtimali yok değil. Bekliyoruz. 

20 yıldır çok uğraştık belli yerlere 
geldik. Tek üzüntümüz sanayileşme 
konusunda yaşanan sıkıntı. Bunun çok farklı 
sebepleri var. Bu sebepleri söylediğimiz, 
dillendirdiğiniz zaman da kötü insan 
oluyorsunuz, kurumlar hemen”alınma”, 
“savunma” moduna geçiyorlar… 10 yıl önce 
hiç hayal etmediğimiz şeyler gerçekleşti, 
hayal etmediğimiz fonları bulabildik. 
Amerika’daki arkadaşlarım bile bulduğumuz 
Ar-Ge fonlarını kıskanır durumdalar. Ancak 
burada önemli olan sadece Ar-Ge fonu 
yaratmak değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye 
dönüşmesi ve ülkenin bir katma değeri olan 
ürünlere dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale 
gelmesi önemli. Bu konuda ülke olarak hâlâ 
yapmamız gerekenler var. Bu da aslında bir 
miktar siyasi irade ile olur. 

- Projelerde geliştirdiğiniz sistem/
cihazlar kullanılıyor mu? Kullanılabilmesi 
için ne yapılması gerekiyor?

-Kullanılamıyor.“Türkiye özellikle 
savunma sanayinde sistemlerin yerli 
olması konusunda bir irade aldı ve iradenin 
sonucunu görüyor. Fakat sistemlerin alt 
birimlerinin, en kritik parçalarının yerliliği 
ile ilgili henüz güçlü bir irade alınmış 
durumda değil” dediğimiz zaman Türkiye’de 
bazıları üzülecek, kızacak ve “Biz alıyoruz” 
diyecekler. Ama durum öyle değil. Biz, 5-6 
yıldır “Bunu yerleştirmek üzere bir adım 
atın, teşvik edin” diyoruz. Şu anda bu uyarı ve 
talebimiz, yeni yeni etki göstermeye başladı. 
Bu sonuç çok fazla vakit aldı.  Yerlileştirme 
konusunda ana sistemlerde bir irade var ama 
alt sistemlerin yerliliğinde aynı güçlülükte 
bir irade yok. Burada ana sistemleri büyük 
savunma sanayii şirketleri yaptığı için onlar 
fonlayan kurumları ikna edebiliyorlar ancak 
kritik alt sistemleri üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve KOBİ’ler geliştirdikleri için, 
bunların büyük savunma sanayi şirketlerini 
veya fonlayan kurumları ikna etmeleri o 
kadar kolay olmuyor. 

Bugün on yıl önceki ortam ile 
karşılaştırdığımızda Ar-GE desteklerinde 
çok iyi bir noktadayız. Türkiye’de devlet, Ar-
Ge’ye para yatırmaya hazır, para yatırıyor, 
şirketlere Ar-Ge desteği veriliyor. Burada 
önemli olan sadece Ar-Ge fonu yaratmak 

değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye dönüşmesi 
ve sonuçların katma değeri olan ürünlere 
dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale gelmesi 
ülkemizin ekonomisi için çok önemli. 
Sadece üniversitelerin ve mevcut şirketlerin 
Ar-Ge’sini desteklemek yetmiyor. Yeni, 
inovasyona açık şirketlerin olması lazım. 
Bu şirketlerin olması içinde risk sermayesi 
gerekiyor. Risk sermayesini devletin 
teşvik etmesi, oturtması lazım. Türkiye’de 
yeterince gelişmemiş durumda olan risk 
sermayesini devlet yönetmemeli ama devlet 
ortak olmalı, teşvik vermeli. Bu konuda 
hiç bir faaliyet yok mu derseniz, var derim. 
TÜBİTAK, Eylül 2013’te girişim sermayesi 
şirketlerine önemli destek olarak 1514 
Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
başlattı, süreçler devam ediyor, yakında 
aktive olacak. Ancak bunların çok daha fazla 
artması lazım. Şirketlere Ar-Ge tabanlı 
ürün geliştirmek için %80’e varan destekler 
var ve bu çok güzel, çok  önemli ve devam 
etmeli. Bununla birlikte Ar-Ge tabanlı ürün 
geliştirecek şirketlere yatırım yapacak risk 
sermayesi fonlarına örneğin %50 destek 
vermek çok daha verimli olabilir, çünkü 
kendi bütçelerinden de katkı yapacak olan 
bu fonlar ArGe ile geliştirilen hangi ürünlerin 
satılabileceğini daha iyi araştırabilir ve 
değerlendirebilir. 

Şu anda Avrupa Yatırım Fonu (AYF), 
bu yılın sonunda başlamak üzere (Ocak 
2015) Türkiye’ye şirketler başlasınlar 
diye 30 milyon Avro civarında bir para 
veriyor. Bu şirketler için düşük bir rakam 
olmasına rağmen çok önemli. Bunun çok 
iyi sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bu 
rakamlar Türkiye için çok küçük rakamlar. 
Bir AVM için çok rahat bunun iki katı 
harcanabiliyor. Umarım risk sermayesi veya 
girişim sermayesi fonları için de çok rahat 
harcanmaya başlanabilir.

-Üniversite-sanayi işbirliği noktasında 
bir sıkıntı var mı?

- Bizim kadar üniversite-sanayi işbirliği 
yapan hiçbir yer yor. Sıkıntı, Türkiye’de 
yerlileşme, örneğin büyük sistemler için 
yerli olmasıfikri, devlet ve savunma sanayi 
tarafından kabul edilmiş durumda. Fakat 
onların alt birimlerinin yerli olmasıyla ilgili 
güçlü bir irade henüz mevcut değil. Böyle bir 
irade lazım. Sistemlerin sadece yerli olması 
yetmez. Alt birimlerin yapılması ya da yerlilik 
oranının arttırılması üzerine de çok güçlü bir 

iradenin artık oluşması lazım. 

-Türkiye’de ODTÜ dışında MEMS 
alanında çalışan merkezler var mı?

- Kalkınma Bakanlığı DPT bizim gibi 
merkezlere bütçe verdikten sonra farklı 
merkezler kuruldu. Şu anda  DPT’nin 
bütçesiyle kurulmuş 170’e yakın çok 
farklı üniversitelerde oluşturulan çeşitli 
büyüklükte merkez var. Bunların 50 kadarı 
aktif. Koç, Bilkent, Sabancı, İTÜ, Boğaziçi 
Üniversitelerinde güzel MEMS çalışmaları 
var. Bu çalışmalar genelde Nanoteknoloji 
Merkezi adı altındaki merkezlerde yapılıyor. 
Yurtdışından yeni gelen veya bizim 
üniversitelerden mezun olduktan sonra 
başka üniversitelere giden arkadaşlar 
da güzel çalışmalar yapmaya başladılar. 
Türkiye’de MEMS konusunda çalışanları 
biraraya getirmek için üç tane Ulusal 
MEMS Çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayların 
devamının yapılması için diğer üniversiteler 
ile temas halindeyiz.

Merkezler kuruldu ama bunların 
sürdürülebilirliliği sağlamak ve ilgili 
desteğin verilmesi için çalışmalar devam 
yapıldı.  Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde 
Meclisten yeni geçirilen “Araştırma 
Altyapılarını Destekleme Kanunu”na ilişkin 
yönetmelik oluşturulmaya çalışılıyor. 
TÜBİTAK da özel çağrılar ve özel yeni 
programlar ile MEMS’e ve merkezlere daha 
fazla destek vermenin yolunu açıyor.Sonuçta 
bunlar çok önemli altyapılar ve sürekli 
desteklenmesi gerekiyor.

-Son olarak vermek istediğiniz 
mesajlarınız var mı?

-MEMS önemli bir alan. Bu konuda 
önemli bir bilgi birikimi ve altyapımız var. 
Yaptığımız çalışmaları sanayileştirebilmeliyiz. 
MEMS’te Ar-Ge daha kolay yapılabilmeli. 
Ayrıca mevzuatı (satınalma, gümrük) 
değiştirme cesaret ve azmimiz olmalı. 
Bu arada Ar-Ge’nin ihale ile yapılmaması 
gerektiğini kabul etmeliyiz. Türkiye’deki tüm 
sektörler olarak hepimiz aynı gemideyiz. 
Toplam resmi görmeli, bir an önce bir masa 
etrafında toplanabilmeli, Ar-Ge’ye ve daha 
da önemlisi sanayileşme fazına daha fazla 
destek verilmesini sağlamalıyız. 
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