


Mühendislik ve İnovasyon 
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 



MÜHENDĠS NEDĠR? 
 
 

 

Mühendis (Türk Dil Kurumu'na göre):  

 

İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, 

köprü, bina,  gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi 

gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; 

uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik 

ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim 

görmüş kimse 
 

Mü: Bilmek (Arapça)  

Hendese: Geometri (Arapça)  



 ĠNOVASYON NEDĠR? 

 Yenilik, yenilikçilik 

 

 “Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni 

şeyler söylemek lazım.” (Mevlana) 

Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türetilmiştir 



İnovasyon; yeni fikirleri, (ürün, metod veya 

hizmet gibi) değer yaratan çıktılara 

dönüştürme sürecidir. 

ĠNOVASYON 

NEDEN 

GEREKLĠDĠR? 



MÜHENDĠSLĠK + Ġnovasyon 
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MÜHENDĠSLĠK: DEĞĠġĠM ve GELĠġĠM 

• Dünya hızla değiĢiyor. İnsanlar daha iyisini istiyor. 

Bu değiĢimin motoru bilim ve teknolojidir.  

• Dünyada dinamizm esastır ve değiĢmiyecek tek Ģey 

değiĢimin kendisidir.  

• DeğiĢen bir ortamda yerinde duran geride kalır ve 

geriye gider. 

• DeğiĢim durdurulamaz, ancak yönlendirilebilir. 

“İki günü birbirine eşit olan zarardadır” (Hadis) 
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DEĞĠġĠM: TEMEL BĠR ĠNSANLIK HASLETĠ 

• Ġnsan DEĞĠġEN bir varlıktır.   

• DeğiĢime itiraz, insanlığa 

itiraz ve insanlığı inkardır.  

(ĠNSAN’IN FARKI) 

ĠNSAN  BĠR VARLIKTIR. 

• Akıllı 

• Konuşan 

• Sosyal 

• Ekonomik 

• DEĞĠġEN 

http://animals.nationalgeographic.com/animals/enlarge/honeybees_image.html


MÜHENDĠSLĠK ÜRÜNLERĠNĠN GĠRDĠLERĠ  

Bilgi, ilham, 
hayal gücü 

Beceri Hammadde 



UYDU = Madde {bakır, demir, plastik, ...} + 

Madde-dıĢı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi 

(teknoloji), beceri….} 

BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI 

UYDU: 

$100 bin/kg  

1000 kg,  

100 milyon$ 

Hammadde 

değeri: $1/kg 

Otomobil: 

$100/kg 

Uçak: $1000/kg 



HAYAL GÜCÜ: DEĞĠġĠMĠN ATÖLYESĠ  

• Ġnsan HAYAL EDEN bir varlıktır. 

• İnsan, hayalleri kadar büyüktür. 

• Hayal gücü veya yaratıcılık, inovasyonun 

temelini olusturur.  

• Hayal alemindeki şeyleri fizik (madde) 

aleminde var etmek, bilgi ve beceri ile 

olur. 

• Hayvanlar içgüdüleri, insanlar ise 

hayalleri ile hareket ederler.     

Einstein: 
“Hayal etmek, bilgiden 

daha önemlidir.” 
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Hayal gücü nasıl geliĢtirilir? 

• Herşeyin farklı tarafını görmeye çalışın.  

• Gözlem yeteneği ne denli gelişirse o kadar etkili ve 

hayranlık uyandıran hayaller kurabilirsiniz.  

• Usta romancıların, bilim kurgu yazarlarının dünya 

çapında eserlerini dikkatle okuyun, farkı görün.  

• Görselliğin gücünü keşfedin, hafızanızı yeni algılarla 

donatın.  

• Herşeyi sıra ve silsile halinde değil, bazen de tersten 

düşünüp yorumlayın; farklı sonuçlara ulaştığınızı 

göreceksiniz.  

• Oturup düşünmeye zaman ayırın 

 

• Kullanılan kaslar nasıl gelişirse, kullanılan hisler de 

öyle gelişir (zeka, hayal, ...). “Kullan, veya kaybet.”  

 

• “Hayal gücü geliĢmemiĢ bir insan, geliĢmemiĢ bir 

insandır.” 
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FİKİR  

 

 

 
PROJE 

 

 

 
ÜRÜN 

 

 

 

ĠNOVASYON SÜRECĠ 

MÜHENDİSLİK 

MÜHENDİSLİK 



Fikirlerin Kötüsü OLUR! 



Enerjinin korunumu kanununa meydan okuyuĢ 

 Evrende atomlardan galaksilere tüm fizik 

aleminde varlığı gözlenen muazzam 

düzen, evrensel kanunların varlığını ve 

kesin hakimiyetini gösterir. 

 Fizik kanunları açık nokta bırakmazlar. 

Kanunların açığını yakalamaya çalışan 

sadece kendini kandırır. 

 

 

ERKE 

VAKASI? 



Mıknatıslı Yakıt Tasaruf Cıhazı: %7 Tasarruf 

Ġddiası  

http://www.highpower.com.tr/ 



VECTA: Isınmada %80 Tasarruf Ġddiası  

Kaynak: http://www.vecta.com.tr/  



Beklenen Son: Ġkinci ERKE Vakası 

(Haziran’09) 

http://www.highpower.com.tr/ 



Isınmada %35 Tasarruf Ġddiası: HYDROMX sıvısı 

http://www.highpower.com.tr/ 



Isınmada %30 Tasarruf Ġddiası: ALFA-X sıvısı  

http://www.highpower.com.tr/ 

Kaynak: http://www.ozenkimya.com.tr/ 



Enerji Bakanlığı EĠE ALFA-X Raporu: SIFIR 

Tasarruf 

http://www.highpower.com.tr/ 



YENĠ FĠKĠRLERE ĠHTĠYACIMIZ VAR 

Ġnsanların birçok fikri var…. 

Bunların toplanıp değerlendirilmesi 

ve iyi fikirlerin seçilmesi çok önemli 









FİKİR  

 

 

 

PROJE 

 

 

 
ÜRÜN 

 

 

 



TOFAġ Bunu Yapıyor 



BOSCH Bunu yapıyor 



YTÜ Bunu yaptı 



Dört Temel Soru 

 

• Neredeyiz? 

• Nereye Gitmek İstiyoruz? 

• Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? 

• Başarımızı Nasıl Takip Eder ve 
Değerlendiririz? 



Bilginin önemi  



Bilginin önemi  

 Bilgiye sahip olmak ve bu bilgi birikimini 

teknolojik ürüne dönüştürmek için en 

önemli araçlardan birisi üniversite-sanayi 

işbirliğidir 



A  R  A  Ç 

A 

M 

Ç 

A 

Temel  
Bilimler 

Ana  
Teknolojiler İnovasyonlar 

Toplumsal 
(İstihdam ve  
Yaşam Kalitesi) 

Ekonomik 
(Endüstriyel  
        Rekabet) 

Askeri 
(Ulusal  
Güvenlik) 

1995 1975 1950 

AraĢtırma ve Ġnovasyon 

GeliĢim Süreci 



Bilimsel Araştırma 

Teknolojik Araştırma 

bağımsız girdi 

bağımsız girdi bilimsel çıktı 

teknolojik çıktı 

•Eğitim 

•Kültür 

•Hizmetler 

•vs. 

•Sanayi 

•Hizmetler 

•vs. 

Bilim ve Teknoloji İlişkisi 



Üniversite - Sanayi – Devlet’ 

ĠĢbirliği 



Üniversite Sanayi ĠĢbirliği 

 

Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin 

mevcut imkanları birleştirilerek bilimsel, 

teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri 

için yaptıkları sistemli çalışmalar bütünüdür. 

 



ĠĢbirliği’ne BaĢlarken ! 
 

Model olarak alınabilecek kurumsal bir üniversite-
sanayi işbirliğinin olmaması 
 

 Firmalarının üniversitelerle yerleşik diyalogunun 
olmaması, hatta yaşanmış ve sürekli ısıtılan kötü 
örnekler 
 

 Üniversitedeki araştırıcıların sektörel tecrübesi 
olmaması 

 



Doğru bir ĠĢbirliği için Doğru 

bir ĠletiĢim 

SANAYİ  NE DİYOR?   ÜNİVERSİTE NE DİYOR? 

 

Zaman kavramı (“1 günde isterim”)   Zaman kavramı (“10 günde olur”) 

 

Öncelikler farklı (Mal- Mülk)   Öncelikler farklı (Mevki-Makam) 

 

Mali problemler (Çok para istiyorlar!) Mali problemler (Bilgiye kıymet vermiyorlar!) 

 

Üretimi-işletme pratiğini bilmiyorlar   Ne yaptıklarını bilmiyorlar 

 

Tecrübe önemli (kitapta yazıldığı gibi değil)  Bilgi daha önemli 

 

Muhafazakar     Radikal 

 

Sonuç pozitifse değerlidir    Negatif sonuç da  değerlidir 

 

 



Üniversite Sanayi ĠĢbirliği 

Nasıl GeliĢir ? 

 



Üniversite Sanayi ĠĢbirliği 

Nasıl GeliĢir ? 

 



Teknopark  Nedir ?  

 

Bilim Parkı; ana amacı, bünyesindeki 

bilgi tabanlı firmaların, yenilikçilik 

(inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü 

destekleyerek ve öne çıkararak 

toplumun zenginliğini artırmak olan, 

uzmanlaĢmıĢ profesyonellerce 

yönetilen bir organizasyondur.  

 



Teknoparkın Faydaları 

Nelerdir ? 

 

 Teknoparkların Üniversitelere Faydaları 

 Teknoparkların Sanayiye Faydaları 

 Teknoparkın Ülkeye Faydaları 



Teknoparkın Üniversiteler 

Faydaları Nelerdir ? 

 

 Sanayi ile daha çok ve daha etkin iĢbirliği 

olanakları  

 Firmalarla etkileĢim sonucu ortaya çıkan yeni 

konularda temel ve uygulamalı araĢtırma imkanları, 

 Üniversitedeki araĢtırma sonuçlarının ekonomik 

değere dönüĢmesi. 

 Teknoparklardan sağlanan fonların araĢtırmaya 

aktarılmasıyla üniversiteye kaynak yaratılması 

 



Teknoparkın Ülkeye Faydaları 

Nelerdir ? 

 

 Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya 

yenilikçi firmaların oluĢumu ve büyümesi, 

 Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik 

düzeyinin yükselmesi, geliĢmiĢ inovasyon, 

 Ülkenin uluslararası rekabet gücünün 

artması, 

 Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah 

düzeyinin yükselmesi. 

 



Teknoparkın Sanayiye 

Faydaları Nelerdir ? 

 

 Ar-Ge çalıĢmaları için uygun mekan ve ortam 

sağlanması, 

 Üniversiteden daha kolay ve uygun koĢullarda 

danıĢmanlık hizmetleri sağlanabilmesi  

 Benzeri Ar-Ge Ģirketleriyle bir arada olmanın 

sağlayacağı sinerji, 

 Teknopark Ģirketinin sağlayacağı hizmetler, 

 Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve 

geliĢiminin daha kolay sağlanması  

 



Türkiye’de AR-GE ve Teknoloji  

 

 Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları 2011 yılında 

GSMH’nın %0,85’ine yükselmiĢtir. Hedef %2’dir. 

 

 “Teknopark” sayısı 2011 yılı itibariyle 39’a 

yükselmiĢ olup, bu teknoparklarda Türk ihracatına 

yarım milyar doların üzerinde katma değer 

sağlayan 1451 firma faaliyet göstermektedir.   

 

 2003-2009 yılları arasında, fikrî mülkiyet ve lisans 

baĢvurusu sayısı beĢ kat artıĢ göstermiĢtir. 

 

 

 



Türkiye’de AR-GE ve Teknoloji  
 



2023 YILDIZ HEDEFĠ 

AR-GE ÜNİVERSİTESİ YTÜ 



Teknoparktan fiziksel görüntüler 



Teknopark Vaziyet Planı 

 



Yıldız teknoparkının genel 

durumu  

 YTÜ Teknopark için Bakanlar Kurulu Kararıyla 

2003 yılında 103.000 m2lik arazi tahsis edilmiĢtir 

 

 YTÜ Teknopark ilk inĢaatı 2008 yılında bizim 

dönemimizde yapılmıĢtır. 

 

   Bugün YTÜ Teknoparkta 140 ’ün üzerinde Firma 

2.000 ’ün üzerinde Ġnovasyon Elemanı 

çalıĢmaktadır. 

 

   2012 yılı sonunda 200 firma  3.000’in üzerinde 

Ġnovasyon Elemanının ÇalıĢtığı bir AR-GE Merkezi 

olması planlanmıĢtır. 

 

 



Sonsöz 

Mühendislik inovasyondur. 

 

Mühendis, iyi fikir ile kötü fikri karıştırmaz; Mantık ve 

muhakemeyi elden bırakmaz. 

  

Mantık dışı zemine taşan ve temel bilimsel prensipleri 

ihlal eden buluş iddiaları deha değil safsatadır. 

 

“Mide için lokma ne ise, beyin için fikir odur. Hepsi 

beslemez, bazıları zehirler.”  

(Cenab Şehabettin) 



OSMAN  
EFENDİ  

(Bir Yönetim Dersi) 
 
 



Osman Efendi bir sabah  

müthiş bir başağrısıyla uyanır.  

İlaç alır geçmez. Bir iki gün  

bekler, ağrı devam eder.  

Doktor çağrılır. Doktor muayene  

eder, ağrı kesiciler verir, gider.  

 

Lakin Osman Efendi'nin başağrısı artarak sürer.  

Üstüne üstlük başağrısı yanısıra gözleri de yaşarmaya 

başlar. Başka doktorlar çağrılır...  



Osman Efendi Uşak'ın ileri  

gelenlerindendir, ağrıyı 

kesene servet vaadeder.  

 

Doktorların hiçbiri ağrıyı durduramadığı gibi sebebini 

de bulamaz. Ev halkı birbirine karışır, başağrısından 

geceleri uyuyamayan Osman Efendi'yi İstanbul'a 

götürmeye  karar verirler. 

 



İstanbul'da en iyi doktorlar  

seferber olur. Röntgenler,  

beyin tomografileri çekilir,  

testler yapılır...  

Görünüşe bakılırsa  

Osman Efendi turp gibidir. 

 

Oysa dayanması gittikçe zorlaşan başağrısı ve gözyaşları 

hayatı çekilmez hale getirmiştir.  

Ağrı kesici iğnelerle zor ayakta duran Osman Efendi bu 

defa da apar topar yurtdışına götürülür. O devirde 

Amerika değil İsviçre moda, Zürih'e gidilir.Haftalarca 

hastanede kalınır, onlarca profesör konsültasyon yapar, 

testler tekrarlanır.  



Sonuç:  

Efendi'ye teşhis konulamaz. 

 Artık yerinden kalkamayan  

Osman Efendi'ye ağrı kesici  

iğneler verilir, altmışlarını süren  

adamın ülkesine dönüp  

"dinlenmesi", daha doğrusu  

son günlerini evinde  

geçirmesi tavsiye edilir.  

 

Osman Efendi bitkin, aile perişan. "Kader" denilir, 

Uşak'a dönülür. Osman Efendi ova evinde bir odaya 

yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye 

başlar.  



Bir gün, hastanın keyfi  

gelsin diye, Osman Efendi'nin  

eski berberi "Berber Mehmet"  

çağrılır. Berber yataktan  

kalkamayan Osman Efendi'yi  

tıraş ederken, adamcağız  

derdini anlatır ve ölümü  

beklediğini söyler.  

 

Berber Mehmet bir an düşünür. "Beyim" der,  

"Sakın sizin burnunuzda kıl dönmüş olmasın?”  

Bir bakar, "Hah işte" der.  "Kıl dönmüş.“  

 

Osman Efendi'nin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın 

çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker.  



Ev halkı Osman Efendi'nin  

köyü ayağa kaldıran çığlığıyla  

odaya koşar. Berber Mehmet,  

Osman Efendi'nin elinden zor 

 alınır ve cımbızın ucunda  

tuttuğu epeyece uzun bir kılla  

kapı dışarı edilir.  

  

Osman Efendi'nin kanayan burnuna pansumanlar yapılır, 

kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına yatırılır. 

Ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat bir 

uykudan uyanır.  

Gözlerinin yaşarması geçmiştir.  

Başağrısından ise eser kalmamıştır.  



Çözümün bu kadar basit olabileceği kimsenin aklına 

gelmemiştir. Sapasağlam ayağa kalkan Osman Efendi, 
Berber Mehmet'i çağırtır ve ona bir servet bağışlar.  

Dönen kılın sinire yürüyüp  

gittikçe uzayarak dayanılmaz 

ızdıraplara yol açtığını 

doktorlar ancak o zaman 

keşfeder.  



Şimdi bu hikayeyi  

niye anlattık?  

 

1. Berber Mehmet efendilerin   

     fikirleri var, dinlemek gerek.  

 

2. Bazen büyük sorunların 

    çok basit çözümleri olur.  

 

3. Burnundan kıl aldırtmayanların 

başı çok ağrıyabilir.  



İlginiz için 


