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5 YILDA 24 BİN YENİ FİKİR ÜRETİLDİ 

Türkiye’de teknoloji alanında 5 yılda 24 bine yakın patent başvurusu yapıldı. Başvuruların 

yüzde 62’sini yabancı firmalar, yüzde 38’ini ise yerli firmalar oluşturdu. “Türkiye bu girişimleri 

yaklaşık son 20-30 yıldır TÜBİTAK ve çeşitli kamu kuruluşları aracılığıyla finanse ediyor ve 

bunu bir kamu politikası olarak benimsedi” diyen Prof. Dr. Nail Öztaş, “Çünkü AR-GE’ye para 

ayırmadan patent üretebilmeniz, telif hakkı olan ürünler üretebilmeniz mümkün değil” 

ifadelerini kullandı.  

Yeni buluşların veya faydalı modellerin patentlerinin alınıyor olması, firmaların güçlü bir şekilde 

rekabet edebilmesini sağlıyor. Alınan patentler ile projelerin izinsiz olarak üretilmesi, 

kullanılması veya satılması engelleniyor. Destek Patent’in 2014-2018 yıllarını kapsayan veri 

analizi, Türkiye’de son 5 yılda teknoloji alanına yönelik yerli, yabancı toplam 23 bin 686 adet 

patent başvurusu yapıldığını gösterdi. Elektriksel İletişim Tekniği ana başlığı altında toplanan 

hizmet sınıfları, resimsel iletişim, kablosuz haberleşme ağları, sayısal bilgi iletimi, işlemler - 

yöntemler ve hat konektörlerinden oluştu.  

Yapılan analize göre, son 5 yılda Türkiye’deki patent başvurularının yüzde 62’sini yabancı 

firmalar, yüzde 38’ini ise yerli firmalar oluşturdu. Yerli ve yabancı firmalar tarafından yapılan 

toplam patent başvuru sayısı ise 30 bin seviyesine yaklaştı.  

Patent konusunda öğrencilerini destekleyen üniversitelerden biri olan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, lisansüstü seviyelerde eğitim gören 

öğrencilerin, yapılan çalışmalar ile patent almaya daha çok yöneldiğini ifade etti. Öztaş, 

“Toplam araştırma sayısından, kullanıcıya ulaşan son ürüne kadar gittikçe bir eleme süreci 

var. Türkiye bu girişimleri yaklaşık son 20-30 yıldır TÜBİTAK ve çeşitli kamu kuruluşları 

aracılığıyla finanse ediyor ve bunu bir kamu politikası olarak benimsedi. Çünkü AR-GE’ye para 

ayırmadan patent üretebilmeniz, telif hakkı olan ürünler üretebilmeniz mümkün değil” dedi. 

“PATENT DEMEK EKONOMİNİN BÜYÜMESİ DEMEK” 

Patent başvurusunda yaşanan artışı değerlendiren Prof. Dr. Nail Öztaş, “Bu çok sevindirici ve 

daha fazlasını beklediğimiz bir haber. Patent, ürettiğiniz yeni bir şeyin bilgisinin, kullanımının, 

teknolojisinin kanunen güvence altına alınması demek. Dolayısıyla patent sayısı da bir ülkenin 

ürettiği bilgi veya teknolojinin ne kadarının korunabildiğini göstermesi açısından çok önemli bir 

gösterge. Marka değeri, katma değeri veya teknoloji değeri yüksek olan ne kadar fazla ürün 

üretebilirseniz ekonominizin büyümesi, zenginleşmeniz ve güçlü bir ülke haline gelebilmeniz o 

kadar mümkün hale geliyor. Patent sayıları da bu açıdan bizim için çok önemli ve artmaya da 

devam etmesi lazım” diye konuştu.  

ÇALIŞMALARI SONUNA KADAR TAKİP EDİYORLAR 

Lisansüstü seviyelerde okuyan öğrencilerin çalışmaları ile patent almaya daha çok yöneldiğini 

belirten Prof. Dr. Öztaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“‘Yeni YÖK’ün üniversitelerden beklediği şeylerden biri AR-GE yönetimi. Bunu tamamlayan 

çok önemli bir unsur olan topluma hizmeti de yönetmemizi istiyor. Yani bu okulların tesadüfi  
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bir şekilde yönetilmesini istemiyorlar artık. ‘Her şeyden önce bir hedefiniz olacak’ deniyor. 

Dolayısıyla lisansüstü seviyelerdeki öğrencilerin tezleri, laboratuvar çalışmaları veya 

uygulamaları yoluyla yeni patentler, isim hakları veya sanatsal çalışmaları ortaya çıkıyor. Hem 

lisans hem lisansüstü seviyede hem de akademik personelin çalışmalarının yönetilmesi 

gerekiyor. Pek çok üniversitede olduğu gibi bizde de bilimsel araştırma projeleri uygulama 

merkezi, diğer araştırma ve uygulama merkezi, teknoloji transfer ofisi var. Ve bunların var olan 

öz kaynaklarıyla öğrencilerimize de araştırma kadrolarımıza da eğitim veriyoruz, yönlendirme 

yapıyoruz, maddi destek veriyoruz ve çalışmaları izliyoruz.” 

“ÖĞRENCİLERİN İLGİ ALANLAR ÇOK FARKLILAŞTI” 

Öğrencilerin ilgi alanlarının eski zamanlara göre çok farklılaştığını kaydeden Prof. Dr. Öztaş, 

“İnanılmaz fikirlerle gelen öğrencilerle karşılaşıyoruz ve çok keyif alıyoruz. ‘Geçirgen 

çimentoyla insanlığa belirli bir mesaj veren heykel yapmak istiyorum’ diyen öğrenci de geldi, 

İstanbul Kart’larda artan iade paralarının çeşitli hayır kurumlarına gönderilebilmesini mümkün 

kılan bir sistem üzerinde çalışan öğrenci de. Gastronomi bölümünde zaten 56 farklı ülkeden 

öğrenci olduğu için yeni karışımlar ve tatlar yapıyorlar, onlar da geliyorlar. Şimdi bazı 

öğrencilerimiz İstanbul Fest’e katılacaklar roket, uçan araba yapıyorlar” dedi. 

“BU GİRİŞİMLERİN DESTEKLENMESİ KAMU POLİTİKASI HALİNE GELDİ” 

“İlk önce yaptığınız araştırmanın, çalışmanın sayısının artması lazım” diyen Prof. Dr. Öztaş, 

“İkinci adımda ise bu araştırmalardan ne kadar sonuç elde edilebildiğine bakmak lazım. Bu 

çıktıların patent almaya ne kadar uygun olduğu, başka bir şeyin taklidi olup olmadığı bir sonraki 

aşama. Ve bu ürünlerin örneğin bir aileye kullanılabilir olarak erişip erişmediği de önem taşıyor. 

Bu sürecin sonunda çok doğal olarak daralan rakamlarla karşılaşıyoruz. Toplam araştırma 

sayısından, kullanıcıya ulaşan son ürüne kadar gittikçe bir eleme süreci var. Türkiye bu 

girişimleri yaklaşık son 20-30 yıldır TÜBİTAK ve çeşitli kamu kuruluşları aracılığıyla finanse 

ediyor ve bunu bir kamu politikası olarak benimsedi. Çünkü AR-GE’ye para ayırmadan patent 

üretebilmeniz, telif hakkı olan ürünler üretebilmeniz mümkün değil” ifadelerini kullandı.  

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜRETİM MEKÂNI” 

Yapılan başvuruların yüzde 62 yabancı firmalara ait oluşunu da değerlendiren Prof. Dr. Öztaş, 

konuşmasını şöyle noktaladı: 

“Türkiye bir cazibe merkezi, büyük bir pazar. Geliyorlar, yatırım yapıyorlar ve nitelikli insan 

gücünü kullanıyorlar. Dolayısıyla burada üretilen yeni çıktıların patentlenmesi söz konusu. 

Burası büyük bir üretim mekânı olduğu için bu üretim alanında piyasaya girecek ürünlerin 

Türkiye’de de patentlenmesi onlar için önem taşıyor. Ayrıca Türkiye’nin patentlere sağladığı 

cömert destekleri de düşününce insanları buraya çekmiş oluyorsunuz.” 
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EK YERLEŞTİRMEDE UZMANINDAN UYARI: 20 LİRAYI YATIRMAYI UNUTMAYIN 

Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, ek tercih yapan öğrencilerin ilgili bankalara 20 lira 

yatırmaları uyarısında bulundu. Karahancı, “Tercih yaptıktan sonra ücreti yatırmayan 

öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılacak” dedi. 

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, 

ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olarak açıklandı. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül tarihi saat 

23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz 

sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Konuya ilişkin bilgi vererek, tercih yapacak 

öğrencilere önerilerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin 

Karahancı, “Ek yerleştirme üniversite sürecinde olan öğrencilere verilmiş ikinci bir şanstır” diye 

konuştu.  

200 BİN BOŞ KONTENJAN VAR 

Boşta kalan öğrencilere tercih yapmalarını öneren Karahancı, “Öğrencilerin bu şansı mutlaka 

değerlendirmeleri gerekiyor. İlk yerleştirmeden yaklaşık 210 bin öğrenci açıkta kaldı. 200 bine 

yakın da boş kontenjan var. O yüzden öğrencilerin tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli 

tercih yaptıklarında mutlaka üniversitelere yerleşebilirler” ifadelerini kullandı.  

TERCİHLER 5-11 EYLÜL ARASINDA 

Tercih ücretini yatırmayan öğrencilerin tercihlerinin geçersiz olacağını belirten Pelin 

Karahancı, “5-11 Eylül tarihleri arasında öğrencilerin sisteme tercihlerini girmeleri gerekiyor. 

12 Eylül’e kadar da ek tercih yaptıkları için 20 lira yatırmaları lazım. Tercih kılavuzunda hangi 

bankaya yatıracakları yazılı, detaylı bilgi var. Tercih yaptıktan sonra ücreti yatırmayan 

öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılacak” dedi.  

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKNLER 

Karahancı, “Öğrencilerin dikkat etmesi gereken iki husus var. İlki, adayların puanlarına dikkat 

etmesi gerekiyor. Hangi bölümü tercih edecekler? Hangi bölümleri tercih etmeye hakları var? 

Bunun bilmeleri gerekiyor. Öğrencinin puanı tercih etmek istediği bölümün puanından düşük 

ise o bölümü tercih edemez. İstediği bölümün puanından daha yüksek puanı olması lazım. 

İkincisi ise, tercih kılavuzunda bölümün karşından bir puan yoksa öğrenci o bölümü puanı ne 

olursa olsun tercih edebiliyor” diye konuştu.  

YERLEŞEN ÖĞRENCİNİN EK TERCİH HAKKI YOK 

Yerleşen fakat üniversitesini veya bölümünü beğenmeyen öğrencilerin ek tercih hakkı 

olmadığını söyleyen Karahancı, “Öğrencilerin bu dönemde en çok sorduğu soru, ‘Ek 

yerleştirme döneminde yeniden tercih yapabilir miyim?’ İlk yerleştirmede yerleşen öğrenci 

üniversitesinden memnun olmayabiliyor veya bursunu beğenmiyor. İlk yerleştirmede yerleşen 

öğrenci, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı yok. O öğrencilerin sonraki süreçte yatay geçiş 

yoluna başvurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

AİLELERE TAVSİYELER 
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İlk yerleştirmede öğrencilerin tercih yaparken daha seçici davrandığını belirten Karahancı, “Bu 

yıl öğrenciler bilinçli tercih yaptı. Gitmek istemedikleri bölümleri yazmadılar. Tercih yapmak 

isteyen öğrenci için boş kontenjanı olan çok bölüm var. Hangi bölümü istiyorsa öğrenci, doğru 

tercih yapması gerekiyor. 200 bin boş kontenjanın içinde kendisine bir yer bulacaktır. Aileler 

çocuklarına güvenmelidir. Tercih yaparken. Çocuklarını çok fazla etkilemesinler. Çünkü 

öğrenciler kendi yeteneklerini, ilgilerini daha iyi biliyor. Aileler bu nokta çocuklarına destek 

olmalılar” dedi. 

UKRAYNA KONSOLOSU IHOR OSIPOV, İGÜ’YÜ ZİYARET ETTİ 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, İGÜ Dış İlişkiler 

Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya, İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı 

Bülent Değirmenci, Ukrayna Konsolosu Ihor Osipov ve Odessa National I.I. Mechnikov 

University Temsilcisi Nadya Baichol ile bir araya geldi.  

Mechnikov Üniversitesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında ikili anlaşmalar, öğrenci ve 

akademisyen değişim programları, bilimsel ve kültürel çalışmalar gibi birçok başlık altında iş 

birliği kararı alındı. 

Ukrayna Konsolosu Ihor Osipov’un ikili tüm ilişkilerde İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne destek 

olacağını belirttiği görüşmede, Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç ise uluslararasılaşmaya ve iş 

birliklerine verdikleri öneme vurgu yaptı. 

İBB İLE İGÜ BİR ARAYA GELDİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile akademi dünyası arasında iletişim kurmak amaçlı 

çalışmalar düzenlemek için İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurumsal İletişim Şefi Tuna Lüleci 

ve “Kampüsüm Beyazmasa” Birim Sorumlusu Kürşat Örenel,  İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni 

(İGÜ) ziyaret etti. 

İBB ile üniversite öğrencilerini buluşturmayı hedefleyen “Kampüsüm Beyazmasa” projesi ve 

İBB üniversite işbirlikleri hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantıya İGÜ Genel Sekreter 

Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü ve Öğretim 

Görevlisi Muhammed Turğut katıldı.  

İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş’le de bir araya gelen İBB yetkilileri, İGÜ ile birlikte 

gerçekleştirilebilecek eğitim programları üzerine görüştü.  Gümüş,  İBB ile birlikte ortak 

çalışmalarda bulunmaktan onur duyacaklarını dile getirdi. 

 


