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TOSYÖV ve TBD eski Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe:

Bilimin, aklın 
öncülüğünde, 
insanın 
yararına olan 
bir ekonomik 
çevrenin 
filizlenip 
gelişmesinden 
yanayız!
Geleceği tasarlamadan, 

geleceğin etkin bir parçası 
olmadan bugünün sorunlarının 

aşamayacağını vurgulayan 
Aktepe, robotların artık canlı 
hücreleri de içerecek biçimde 

tasarlandığına dikkat çekip 
“Yenilikçilikten, teknolojiyi 

etkin kullanmaktan söz 
etmek için artık çok geç” 

uyarısında bulundu. Bilişim 
teknolojilerini üretmede 

problemimiz olduğuna işaret 
eden Aktepe, her ortamda, 
yeniçağın gerektirdiği bilim 
ve teknoloji eğitimine önem 
verilmesi, karmaşıklaşan 
üretim araçlarının nasıl 
yönetileceğinin gençlere 

öğretilmesini önerdi.

2014 TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü alan Rahmi Aktepe ile de bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Son olarak Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 

Aktepe, üç dönem Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanlığını da yürüttü. 
Bilinçli olarak bilgisayarcı olma arzusuyla Matematik Bölümü’nü tercih ettiğini anlatan Aktepe, TBD 
ile öğrencilik yıllarında ağırlıklı olarak bilişim dersleri aldığı dönemde tanışmış. Belli dönemlerde ara 
verse de uzunca sayılabilecek bir süre TBD Yönetim Kurulu Üyeliği ile 3 dönem Başkanlık görevini 
üstlendiğinden söz eden Aktepe, “sık sık geriye bakan”, “geleceği, geçmişin belirlediğine” inanan biri 
olduğunu belirtti.
Başkanlığı döneminde, “ulusal bilişim sistemi ve altyapısının kurulması” konusu üzerinde titizlik 
ve duyarlılıkla durdukları aktaran Aktepe, Türkiye’yi ilgilendiren her girişimde rol aldıkları, ülke 
yöneticilerini bilgilendirme ve yönlendirmeyi bir görev olarak üstlendiklerine değinip “İlk e-devlet 
çalışmalarını başlatan, ilk e-devlet sergisine vesile olan yine o dönemde TBD olmuştur” dedi.
Aktepe aynı dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilişim Sektör Kurulu’nun 
oluşturularak bilişimin ilk defa sektör olarak kabulünün önü açıldığı sektörün problemlerinin 
çözümüne TOBB’in ağırlığını da kullanılarak katkıda bulunulduğunu söyledi. TBD’nin tüzüğünde yer 
alan “Bilişim teknik bilimini kalkınmada araç olarak kullanmak” işaret eden Aktepe, “Evet bilişim, 
kalkınmanın temel araçlarından biri” ifadesini kullandı.  
Bilişim sektörünün 1971’da kurulan ilk sivil toplum kuruluşu (STK) olan TBD’nin, tek olma hırsından 
uzak, farklı örgütlenmeleri teşvik ettiği, yeni STK’lar oluşmasına destek verdiğini anımsatan Aktepe, 
oluşan STK’larla işbirlikleri yapıldığını kaydetti. Aktepe, TBD Başkanı olduğu dönemde yapılan 
çalışmalar ve yürütülen projelerden de ayrıntılı bir şekilde söz etti.  
“Her ne kadar dünyada gelişmiş ülkelerin istatistiki değerlerine ulaşamazsak da bilişim teknolojileri 
kullanımda çok da kötü durumda değiliz. Ancak bilişim teknolojilerini üretmede problemimiz olduğu 
açık” değerlendirmesinde bulunan Aktepe, büyük beklenti ve umutla açılmasına katkı verdikleri 
teknoparklardan yeterli verimin alınıp alınmadığının sorgulanması gerektiğini bildirdi. 
Teknoloji üretmenin, bir iklime gereksinime olduğu bilinciyle bu iklimin üniversitelerden başlayarak 
oluşturulmasını öneren Aktepe, “Bilişim toplumunun en önemli ürünlerinden biri yazılımdır. Bu 
anlamda yazılım ürünü teşvik edilmeli, rekabet koşulları geliştirilmeli. Bilişim, özellikle de yazılım, 
stratejik bir alan olarak belirlenmeli” diyerek bilişimin ekonomide etkili olması için yapılması 
gerekenleri sıraladı.
“Geleceği tasarlamadan, geleceğin etkin bir parçası olmadan bugünün sorunlarını aşamayacağımız bir 
gerçek” vurgusu yapan Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnsanoğlu ekonomik bunalımı aşmak için bir yol ağzına gelip dayandı: Ya egemenliği altına alacağı 
yeni pazarları oluşturmak için savaşlar çıkarmayı sürdürecek ya da bilim ve teknolojinin buluşmasıyla 
yeni üretim yöntemleri, yeni ürünler, yeni enerji kaynakları oluşturarak yepyeni iş alanları, yepyeni bir 
dünya yaratacak. Biz kuşkusuz, savaşları değil; bilimin, aklın öncülüğünde, insanın yararına olan bir 
ekonomik çevrenin filizlenip gelişmesinden yanayız!”
Günümüzde mühendisliğin bir dönüşüm yaşadığı, fizik bilimine biyoloji bilimini kattığına değinip silikon 
ve çelikten üretilen robotların artık canlı hücreleri de içerecek biçimde tasarlandığına dikkat çekti. 
Aktepe, söyleşide şu açıklamalarda bulundu:
“İnsanla makinenin, doğayla teknolojinin böylesine iç içe geçeceği bir çağa biz nasıl hazırlanıyoruz? 
Yenilikçilikten, teknolojiyi etkin kullanmaktan söz etmek için artık çok geç! Bunları çoktan aşıp yeni iş 
alanları için kendimizi hazırlayabiliyor muyuz? 
Bedenlerimiz, teknolojinin bir bileşenine dönüşürken üretim yöntemlerimizin değişeceği açık. Bu 
yeni üretim yöntemlerini; teknisyen ve çıraklarımıza öğretmek zorundayız. Gelecek kuşaklar, bu yeni 
üretimin bir parçası olmak için hem doğanın fiziksel özelliklerini hem de bedenlerinin moleküler 
yapısını öğrenme gereği duyacaklar. Dolayısıyla başta meslek liselerinde olmak üzere, sanayiye 
insan gücü yetiştirdiğimiz her ortamda, yeniçağın gerektirdiği bilim ve teknoloji eğitimine önem 
vermek, günden güne karmaşıklaşan üretim araçlarının nasıl yönetileceğini gençlerimize öğretmek 
zorundayız.”
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-Öncelikle Rahmi Aktepe kimdir? Yolunuz, 
ne zaman/nasıl bilişim ve Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) ile karşılaştı? TBD’de ne gibi 
görevler üstlendiniz? Üç dönem yürüttüğünüz 
Başkanlığınız döneminde ne gibi farklı bakış 
açıları, yeni hedef ve yeni çalışmalar yaptınız, 
kısaca anlatır mısınız?

-Bilişim ile tanışmam, Hacettepe Üniversitesi 
Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nü tercih 
etmemle oldu. Bilinçli olarak bilgisayarcı olma 
arzusu ile Matematik Bölümü’nü tercih ettim. Yıl 
1972 idi. O yıllarda “bilişim”, pek telaffuz edilen 
bir kelime değildi. Bilgisayara “Komputer” ya da 
“Elektronik beyin” dendiği yıllardı.

TBD ile tanışmam ise, öğrencilik yıllarında 
ağırlıklı olarak bilişim dersleri aldığımız dönemde, 
aynı zamanda hocalarımız da olan Aydın Köksal, 
Ersin Töreci, Ümit Karakaş ve Ünal Yarımağan’ın, 
TBD için çalışmalarını takip ediyordum. Onların 
“Bilişim kültürünü” yayma ve bilişimin meslek 
olması çabalarını büyük bir sempati ile izliyordum.  
Kendilerinden fazlasıyla etkilenerek; daha öğrenci 
iken TBD’ye üye olmuştum.

İş hayatına, Devlet Demiryolları’nda programcı 
olarak başladım. TBD yönetimine girmek benim 
için amaç haline gelmişti. İlk denememde 
başarısız olsam da sonra yönetime girdim. Benim 
için idol olan Aydın Köksal, Ersin Töreci, Ümit 
Karakaş ile aynı yönetimdeydim. TBD’nin “bir 
okul” olduğunu, o yıllarda keşfetmiştim. Gerçekten 
de kendilerinden çok şey öğreniyordum. Bu 
öğrendiklerim bilişim ile sınırlı değildi. Ahlaki 
değerleri, insan hakları ve özgürlüklere saygıyı, 
demokratlığı da onlardan öğrendim. 

Belli dönemlerde ara versem de uzunca 
sayılabilecek bir süre yönetim kurulu üyeliğini 
sürdürdüm. 1997 yılında ilk Başkanlık dönemim 
başladı. Ben, “sık sık geriye bakan”,  “geleceği, 
geçmişin belirlediğine inanan” biriyim. Geriye 
baktığımda benden önce görev yapan kişilerin 
başarılarını görüp onun üstüne bir şeyler koyma 
çabası gösterdim. Sizin de belirttiğiniz gibi 3 
dönem başkanlık görevini üstlendim. Kendimizi 
mütevazi olmaya zorlamasak, bu dönemlerin 
TBD açısından başarılı dönemler olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu başarıda yönetim kurulunda 
bulunan arkadaşlarımın ve her zaman ifade ettiğim 
gibi 753 aktif çalışan bilişimci meslektaşımın payı 
çok büyük.

Başkan olduğum dönemlerde, bilişim 

kültürünün geniş kitlelere yaygınlaşması 
için bugün geleneksel hale gelen etkinlikleri 
başlatmamızın yanı sıra, çeşitli kampanyalarla 
gerek siyasilerin gerekse kamu yöneticilerinin 
önceliğine bilişim teknolojilerini almaları için 
önemli çalışmalar yapma gayreti içinde olduk. 
Türkiye’nin, “Bilişim çağı yasaları ile yönetilmesi” 
konusundaki yaptığımız çağrılar yerini buldu TBD 
olarak tüm yasal düzenlemelerin içinde aktif 
olarak yer aldık.

İlk hedeflerimiz kadın, genç ve çocuklarımızdı. 
“Bilgi Toplumuna Geçişte Kadını Rolü”, “Gençler 
Sorguluyor”, “Bilgisayarımı İstiyorum”, “23 Nisan 
Dünya Çocuk Günü Olsun” gibi etkinliklerle 
“Bilişim kültürünün” her kesime yaygınlaşması 
çalışmalarına önem verdik. 

Diğer taraftan eğitim, her zaman ilgi 
alanımızda oldu. Eğitimde yapı değişikliği 
sağlanarak “problemimizin sadece bina ve araç 
olmadığı”, çağdaş eğitim için bilinçli bir kamuoyu 
yaratılması gereğine inandık. Bilişim teknolojileri 
olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerden 
yararlanılarak eğitimin yeniden organize edilmesi 
gereği yüksek sesle ifade edilerek başta Milli 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve 
eğitim sendikalarla işbirliğine gidildi. Bu işbirliği 
sonucu Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 
(BITE) etkinliği ortaya çıktı. O dönem çok da etkili 
olduğuna inanıyorum.

Başkanlığım döneminde çok duyarlı 
olduğumuz ve titizlikle üzerinde durduğumuz 
bir diğer konu, ulusal bilişim sistemimiz ve 
altyapısının kurulması oldu. Eğitim, savunma, 
sağlık hizmetleri, sosyal güvence, toplumsal 
yaşam biçimi, üretim, sanayi ve ticaretimiz, hepsi 
ama hepsinin bu altyapıya kavuşmasına yürekten 
inanıyorduk. Çağdaş teknolojinin gerektirdiği 
olanakları kullanamamanın acısını, örneğin 
MERNİS Projesi’nin tamamlanmasının gecikmesi, 
vatandaşlık numaralarımızın olmayışı nedeniyle 
günlük yaşamımızın her adımında yaşıyorduk. Bu 
nedenle gerek sayım, gerek seçim olsun Türkiye’yi 
ilgilendiren her girişimde rol alarak, ülke 
yöneticilerini bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi bir 
görev olarak üstlenmiştik. E-devlet çalışmalarını 
ilk başlatan, ilk e-devlet sergisine vesile olan yine 
o dönemde TBD oldu.

Aynı dönemde TOBB Bilişim Sektör Kurulu’nu 
oluşturarak bilişimin ilk defa “sektör” olarak 
kabulünün önü açıldı, “Sektör Kurulu” olarak da 
sektörün problemlerinin çözümüne TOBB’nin 

ağırlığı da kullanılarak katkıda bulunuldu.

Diğer taraftan TBMM Bilgi ve Bilgi 
Teknolojileri Çalışma Grubu kuruldu. 120’ye 
yakın milletvekilinin katkısıyla hem TBD, hem de 
bilişim sektörü adına çok önemli bir motivasyon 
oluşturuldu. Başta Teknopark Yasası olmak üzere 
çeşitli yasal düzenlemelerin öncüsü olundu.

e-Türkiye çalışmalarını, e-Avrupa’nın türevi 
olarak başlattık. TBD olarak Ulusal Bazda Takip, 
Koordinasyon ve İzleme Grubu’nun çalışmalarını 
üstlenerek kamu kuruluşları, özel sektör, 
üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları 
(STK) ile ortak çalışma kültürünün başarılı 
bir örneğini sergilemiş olduk. İ-Belde Projesi, 
vatandaş bazında gerçekleştirdiğimiz ve başarı 
ile tamamladığımız diğer önemli bir projedir. Yine 
TBD’nin girişimleri ile 1. ve 2. Bilişim Şuraları 
gerçekleştirildi.

Başlığımız döneminde yapılanların tümünü tek 
bir sorunun yanıtı olarak burada belirtmeye elbette 
imkân yok. Ancak şunu belirtmeliyim ki, “Bilişim 
toplumu” olma sürecinde, başta vatandaş olmak 

üzere kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, özel 
sektör ve siyasilerimizin bilişim kültürü algısının 
artırılması konusunda TBD, önde ve öncü olurken 
gereğini yapma gayretinden ödün vermedi. 
Toplumsal bir örgüt olmanın sorumluğu ile 
yaptıklarımızın yanı sıra mesleki bir örgüt olmanın 
bilinciyle meslektaşlarımızın her türlü sorunu ile 
yakından ilgilenildi.

-TBD ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 
(TÜBİSAD) işbirliğiyle Türkiye bilişim sektörüne uzun 
yıllar hizmet etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere 
verilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” 2014’te size 
verildi. Bu ödülün sizin için anlamı nedir?

-Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu ödülü bana 
layık gördükleri için tüm TBD ve TÜBİSAD yönetim 
Kurulu üyelerine, jüride yer alan meslektaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum. Diğer yanda aynı 
dönemlerde görev yaptığım Erol Birecik’le beraber 
bu ödülü almak beni ayrıca mutlu etti. Ödül almak 
her zaman elbette ki güzel ama bu ödülü, başkan 
olduğum dönemde çok değerli meslektaş ve 
hocalarıma ben vermiştim. Şimdi bu ödülü alıyor 
olmak gerçekten onur verici. Ödül 1996 yılından bu 
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yana kesintisiz verilen ve sektörümüzde saygınlığı 
olan önemli bir ödül. Bu saygınlığın sürekli 
olacağına yürekten inanıyorum.

Yeri gelmişken ödülle ilgili bir anımı sizlerle 
paylaşmak isterim. Bundan 3-5 yıl önce ödülün jüri 
üyesi olarak İstanbul’a gittim. Diğer jüri üyeleri; 
Bülent Gönç, Emre Berkin, Nezih Kuleyin ve Ekrem 
Yener idi. Beni Jüri üyesi başkanı seçtiler. Bülent 
Gönç, “Rahmi, sen tecrübelisin hangi kriterlerle 
seçiliyor ödül alacak kişi?” diye sordu.

Ben de “Sektöre hizmet etmiş ama yeter 
artık köşene çekil dediğimiz kişilere veriyoruz” 
dedim. Bunun üzerine Bülent Bey, “Ben bu 
ödülü almıştım, yine aday göstermişler” dedi. 
Ben de “Abi bazıları laftan anlamıyor” dedim ve 
gülüşmüştük.

-Türkiye’de bilişimin “kalkınmanın temel 
araçlarından biri” olması, özellikle yerel 
yönetimler ve siyasi otoritelerin bilişime öncelik 
veren stratejiler geliştirmeleri için neler 
yapılmalı? 

-Evet bilişim, kalkınmanın temel araçlarından 
biri. Bu cümle, bizim yani TBD’nin tüzüğünde şöyle 
yer alıyor: “Bilişim teknik bilimini, kalkınmada araç 
olarak kullanmak”. Bu cümle TBD’nin temel amacı 
ve politikasını ortaya koyuyor. Yine bu cümleden 
bir değişim ve dönüşümü algılıyoruz. Bu değişim 
ve dönüşüm, “Bilişim toplumu”na evrilmeyi 
tanımlıyor. Konu “Bilişim toplumu” olunca da 
bir kesimin ilgi alanında olmak yerine toplumun 
tüm kesimlerinin ilgi alanında olması gereken bir 
olgudur, bilişim. Ancak o zaman kalkınmanın da 
bir aracı olabilir.

Yerel yönetimler ve siyasi otoriteleri bir araya 
getirerek sorduğunuzda, aklıma ilk demokrasi 
ve katılımcılık yani katılımcı demokrasi geliyor. 
Kalkınmanın da en temel unsurlarından 
birisidir demokrasi. Evet, hep söylendiği gibi 
demokrasilerde sandık önemlidir. Ancak 
yaşamımıza etki edecek olaylarda katılımcı 
olmamız ve karar mekanizmalarında bilerek ve 
öğrenerek etkin olmamız ileri demokrasilerinin 
vazgeçilmezidir. Onun için bilmek önemlidir. 
Bilmek, aidiyet duygunu geliştirir ve katılımcılığı 
artırır. O halde yerel yönetimler ve siyasilerimiz, 
bilişim teknolojilerini yoğun kullanarak 
şeffaflığı artırmalılar. Yani, bizlerin bilmesini 
sağlamalıdırlar. Elbette bu konuda özellikle yerel 
yönetimlerin bilişim kültürünün yaygınlaşmasında 
akıllı şehrin, akıllı binaların oluşturulmasında 

yapacakları önemli şeyler var. Siyasi otorite içinde 
şunu ifade edebiliriz: Siyasiler, toplumun en az 
10 yıl önünde yaşaması gereken ve entelektüel 
lider olmayı başarabilmeliler. Bunun gereği 
olarak bilişim teknolojileri hayatlarının bir parçası 
olmalı, yasakçı ve sansürcü bir anlayıştan uzak 
bilişim toplumu yasalarını çıkarma başarısını 
göstermeliler.

-Bilişim sektörünün tüm taraflarını ortak 
amaçlar birliğinde bütünleştirmek üzere hangi 
sektör sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ne gibi iş 
birlikler olmalı? 

-Bilişim sektörünün 1971’da kurulan ve ilk 
sivil toplum kuruluşu (STK) olan TBD, geçmiş 
yıllarda tek olma hırsından uzak, dikey farklı 
örgütlenmeleri teşvik etti, yeni STK’ların 
oluşmasına destek verdi. Oluşan bu STK’lar ile 
işbirlikleri yaparak geçmişte şemsiye örgüt olma 
ve saygın kalma özelliğini hiç yitirmedi.

Bu saygınlığı, diğer sektör STK’ları ile önemli 
işbirlikleri yapmasının en temel özelliklerinden 
birisidir. Ulusal ve uluslararası STK’lar ile hemen 
her sektörde işbirliği yapılmaya devam edilmeli. 
Çünkü bilişimin ilgi alanında olmayan bir sektör 
yok. Eğer öncelendirilecek olursa eğitim, sağlık, 
hukuk başta olmak üzere diğerleri de ihmal 
edilmeden işbirliği yolları aranmalı.

-Dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki bilişim 
sektörünün mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? 
Bilişimin ülke ekonomisinde daha etkili olması için 
öncelikle yapılması gereken üç adım ne olmalı?

-Türkiye’de bilişim sektörü, her geçen 
gün elbette ki gelişip büyüyor. Her ne kadar 
dünyada gelişmiş ülkelerin istatistiki değerlerine 
ulaşamazsak da bilişim teknolojileri kullanımda 
çok da kötü durumda değiliz. Ancak bilişim 
teknolojilerini üretmede problemimiz olduğu 
açık. Büyük beklenti ve umutla açılmasına katkıda 
bulunduğumuz teknoparklardan yeteri verimi alıp 
almadığımız sorgulanmalı. Teknoloji üretmenin, 
bir iklime gereksinime olduğu bilinciyle, bu iklimi 
üniversitelerden başlayarak oluşturmalıyız. Bilişim 
toplumunun en önemli ürünlerinden biri yazılımdır. 
Bu anlamda yazılım ürünü teşvik edilmeli, rekabet 
koşulları geliştirilmeli. Bilişim, özelliklede yazılım 
stratejik bir alan olarak belirlenmeli. Bilişimin 
ekonomimizde etkili olması için; 

1.Eğitim alanı ilköğretimden yüksek öğretime 
kadar yeniden planlanmalı,
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2.Üniversite-sanayi işbirliği 
geliştirilmeli. Yazılım başta olmak 
üzere bilişim teknolojileri üretimi teşvik 
edilmeli.

3.Devlet destek ve teşvikleri;  fakirlikle 
mücadele anlayışının ötesine geçerek 
ve sağlıklı bir koordinasyonla Ar-Ge’ye, 
yenilikçiliğe ve yaratılan yüksek katma 
değere öncelik vererek yapılması 
sağlanmalı.

-Halen Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları 
ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürütüyorsunuz. 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
(KOBİ) teknoloji kullanımı ve yatırımları 
konusundaki değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

-Güncel sorunlarımız bambaşka 
olabilir; ama geleceği tasarlamadan, 
geleceğin etkin bir parçası olmadan 
bugünün sorunlarını aşamayacağımız bir 
gerçek.

Bir yandan küresel ekonominin 
bunalımıyla baş etmek, diğer yandan 
alın teri döktüğümüz kuruluşlarımızı 
ayakta tutarak ileriye taşımak zorundayız. 
İnsanoğlu, ekonomik bunalımı aşmak için 
bir yol ağzına gelip dayandı: Ya egemenliği 
altına alacağı yeni pazarları oluşturmak 
için savaşlar çıkarmayı sürdürecek ya da 
bilim ve teknolojinin buluşmasıyla yeni 
üretim yöntemleri, yeni ürünler, yeni 
enerji kaynakları oluşturarak yepyeni iş 
alanları, yepyeni bir dünyası yaratacak. 
Biz kuşkusuz, savaşları değil; bilimin, 
aklın öncülüğünde, insanın yararına 
olan bir ekonomik çevrenin filizlenip 
gelişmesinden yanayız!

Öte yanda ekonomiye yön 
veren küresel piyasalar, 21. yüzyılı 
“biyoteknoloji”, “biyokapital” ve bunların 
tetiklemesi sonucunda “biyopolitik” 
tartışmalarıyla karşıladı. Bugün 
gündemimizde olmasa da uzak kalıp 
kulak arkası edemeyeceğimiz tartışmalar 
yaşanıyor. Bu gelişmeleri neden göz ardı 
edemeyeceğizi bir örnekle açıklayalım: 
Bundan 60 yıl önce 2. Dünya Savaşı’nın 
hemen ardından mühendislikte bir 

dönüşüm yaşandı. O güne dek bir zanaat, 
bir yapım ustalığı sayılan mühendislik, 
fizik bilimine dayalı bir disipline dönüşerek 
bugünlerin teknolojisini ve üretim süreçlerini 
geliştirdi. Şimdilerde mühendislik bir başka 
dönüşüm yaşıyor; fizik bilimine biyoloji 
bilimini katıyor. Öyle ki önceleri silikon ve 
çelikten üretilen robotlar, son 20 yıldır canlı 
hücreleri de içerecek biçimde tasarlanıyor. 
Yapay kulak, kalp, kanseri yenecek katil 
hücreler üretiliyor. 20. yüzyılda çiçek 
hastalığını yenen insanlık, bu yüzyılda kanseri 
alt etmenin yollarını arıyor.

Genetik mühendisliğinin bilişim 
teknolojileriyle kaynaşması sonucunda 
yalnızca tıp ve tarım alanında değil, 
petrol sanayisinde, plastik eşyaların 
ve inşaat sanayinde dayanıklı esnek 
malzemelerin üretilmesinde, yenilenebilir 
enerji kaynaklarında, geri dönüşüm 
uygulamalarında, daha önce düşünü bile 
kuramayacağımız çeşitlilikte yepyeni endüstri 
alanları ortaya çıktı. Kabul etmeliyiz ki daha 
büyük bir gerçekliğin daha az özel, küçücük 
bir parçasıyız. 

İnsanla makinenin, doğayla teknolojinin 
böylesine iç içe geçeceği bir çağa biz nasıl 
hazırlanıyoruz? Yenilikçilikten, teknolojiyi 
etkin kullanmaktan söz etmek için artık çok 
geç! Bunları çoktan aşıp yeni iş alanları için 
kendimizi hazırlayabiliyor muyuz? 

Yeni pazarlar için hazırlanmak; 
öncelikle kendimizi, insan gücümüzü 
eğitmekten geçiyor. Bedenlerimiz 
teknolojinin bir bileşenine dönüşürken 
üretim yöntemlerimizin değişeceği açık. 
Bu yeni üretim yöntemlerini; teknisyen ve 
çıraklarımıza öğretmek zorundayız. Gelecek 
kuşaklar, bu yeni üretimin bir parçası olmak 
için hem doğanın fiziksel özelliklerini hem 
de bedenlerinin moleküler yapısını öğrenme 
gereği duyacaklar. Dolayısıyla başta meslek 
liselerinde olmak üzere, sanayiye insan 
gücü yetiştirdiğimiz her ortamda, yeniçağın 
gerektirdiği bilim ve teknoloji eğitimine önem 
vermek, günden güne karmaşıklaşan üretim 
araçlarının nasıl yönetileceğini gençlerimize 
öğretmek zorundayız.

 Ekonomimizin can damarı olan 
KOBİ’lerimizin  çıkış noktası, bugünü 
kurtarmak değil.17-18 . yüzyılda bilim devrini 

yakalayamamış; henüz sanayileşmesini 
tamamlayamamış ve sanayi toplumunun 
dinamiklerini toplumsal ve ekonomik 
yaşamına yerleştirememiş, ardından 
bilişim toplumunun bilgiyle karar 
veren, sorgulayan araştıran bireylerini 
yetiştirememiş olan ülkemizi on-on 
beş yıl içinde yüz yüze kalacağımız 
biyoteknoloji toplumunun gerçeklerine 
hazırlamaktan geçiyor.

-Türkiye’de Ar-Ge inovasyon ve 
yüksek katma değerli girişimciliği 
teşvik için siyasi otoriteye, akademiye, 
sanayi ve KOBİ’lere önerileriniz 
nelerdir?

-KOBİ’lerimizin sürekliliği 
ve ekonomik gücü, Ar-Ge’den, 
yenilikçi olmaktan geçiyor. Kısa bir 
değerlendirmeyle KOBİ’lerimizin bu 
yenilikçiliği iki yolla sağlayabileceğini 
söyleyebiliriz:

1.Küresel piyasalarda gelişen 
endüstrilerdeki ana üreticilerle işbirliği 
yaparak altyüklenici, yan sanayi olmak.

2.Güçlü ana üreticilerin dikkatini 
çekecek ürünler, üretim yöntemleri, 
buluşlar gerçekleştirmek.

Günümüzde dikkati çekecek 
buluşlar, insanlığın ve yeryüzünün 
sorunlarına çözüm getiren ürünler 
olmalı. Bilimciler, insanlığın ve 
dünyamızın gelecek 50 yıldaki temel 
sorunlarını şöyle sıralıyor: Enerji 
Darboğazı, Su Kıtlığı, Besin Azlığı-
Açlık, Çevre kirliliği, Yolsuzluk, Terör 
ve Savaş, Hastalık, Eğitim, Demokrasi, 
Nüfus Artışı. 

Bu sorunları, iç karartmak için değil, 
bizlere yol göstermesi için sıralıyorum. 
Bu olumsuzlukları gidermek için 
kaynakların, teknolojinin, toplumsal 
örgütlenmenin, ekonomik koşulların, 
biyolojik çevrenin değişim ve dönüşümü 
tüm bu bileşenleri kapsamalı, bir 
arada düşünmeli. Ar-Ge ve yenilikçilik, 
saydığım bu bileşenler, bir bütün 
olarak ele alındığı, üniversitelerimiz, 
sanayicimiz (KOBİ) ve devlet işbirliğiyle 
geleceğin sanayi koşullarını tanımlayıp 
yaşama geçirildiğinde değerli olacaktır.
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