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Edinilen bulgular ilk olarak akademi perspektifinden sanayicinin ÜSİ’yi sekteye uğratan davranışlarını 
ortaya koyarken, devamında bu olumsuzlukların çözülmesine yönelik bir takım çözüm önerilerini 
göstermektedir. Bu çerçevede katılımcıların belirtmiş olduğu ÜSİ’nin etkinliğine yönelik sanayicinin 
göstermiş olduğu olumsuz davranışlar ve nedenlerine ilişkin balık kılçığı analizi Şekil 1’de 
gösterilmektedir. 

 

                   Şekil 1: Akademi Perspektifinden Sanayici Davranışlarına İlişkin Balık Kılçığı Analizi 

 

Maliyet odaklılık; sanayicinin yüksek ar-ge giderlerinden dolayı gerçekleştirilecek iş birliklerini bir bilgi 
birikimi inşa etme süreci olarak görmek yerine kısa sürede ürüne dönüşme beklentisiyle 
değerlendirmelerini ifade etmektedir. 

Sabırsızlık; sanayicinin zamanla yarıştığı gerçeğinden kaynaklanmakta olup bu çerçevede hızlı, etkili ve 

verimli çözümleri ön plana almasını ifade etmektedir. Bulgular ışığında; sanayicilerin zamana karşı 
gösterdiği bu sabırsızlık akademisyenlerin genel çalışma mantığı ile örtüşmediğinden ÜSİ’nin etkinliği 
sekteye uğradığı sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Ekonomik beklenti; sanayicinin sahip olduğu akademi tarafından sorunlarına ve beklentilerine 
farkındalık gösterilmediği algısıyla ilgili olup, sanayicilerin akademisyenlerin çalışma konularının 
kendilerinin ekonomik hedefleri ile uyumsuz olduğuna inanmaları ile sonuçlanmaktadır. 



Fikri hakları koruyamama kaygısı; sanayicinin fikrinin çalınacağı korkusuyla şeffaf bir iş birliği anlayışı 
gerçekleştiremediğini ifade etmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlere ilişkin çözüm önerileri ise Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 

TTO’ların kurumsal kimliklerinin etkinleştirilmesi; ÜSİ’nin etkinliğinde TTO’ların arayüz görevi 
üstlenmesini ifade etmektedir. Arayüz olarak TTO’ların görevi; akademinin ve sanayicilerin birbirlerine 
kendi çabalarıyla ulaşması yerine üniversite TTO’ları aracılığıyla ortak platformda buluşması ve 
sanayicinin akademiyi yeni teknolojiler konusunda bilgilendirerek araştırmaları yönlendirmesini 
sağlamasıdır. Başka bir ifade ile akademik bilgi ile endüstriyel bilginin harmanlanacağı bir ortam 
oluşturulması gerekmektedir ve bu konuda en büyük görev TTO’lara yüklenmektedir. Bu kapsamda, 
akademi ile sanayi arasında tanışma toplantıları düzenlenmeli, çeşitli organizasyonlar ile aktörler bir 
araya getirilmelidir. Ayrıca, TTO’lar sahip oldukları uzmanlar ile iş birliği sürecinin her aşamasında 
gözlemci/danışman görevi görerek özellikle fikri hakların korunması konusundaki kaygıları bertaraf 
edebilecektir. Akademisyenler sanayicinin sahip olduğu teknik altyapı imkanlarından faydalanmayı 
istemektedirler. Sanayicinin spesifik problemler ile kendilerine ulaşmasını ve akademiyi bilginin kaynağı 
olarak görmeleri gerektiğini ifade etmektedirler. Bu noktada bilginin kaynağı olarak hakkedilen maddi 
değerin de verilmesinin altı çizilmektedir. Maddi değer, akademisyenlerin araştırmaları için gerekli 
finansal yapıyı güçlendirecek destekleri ifade etmektedir. Bu destekler; hammadde, laboratuvar, 
uygulama alanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmaları için burs sağlanması ve diğer 
maddi desteklerdir. 

Sanayicilerin üniversitelerde ve üniversitelere ait Teknoparklarda Ar-Ge merkezleri kurması 
beklenmektedir. Bu sayede iş birliklerinin proje gibi sınırlı süre ve sayıda çalışmalar olarak değil daimi 
bir sistem olarak devam etmesi sağlanacaktır. 

Daha fazla ortak proje yapılması, öğrenciler için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması, akademik 
kariyere sahip (doktoralı) kişilerin sanayide daha çok çalışması, ders müfredatlarında iş dünyasının 



yönlendirmesi ile daha çok pratik hayata ilişkin konu ve uygulama örneğine yer verilmesi diğer 
beklentiler olarak dikkat çekmektedir. 

Ür-Ge ve Ar-Ge arasındaki farkındalığın sağlanması, Ar-Ge gibi yüksek bütçe gerektiren faaliyetlerde 
sanayinin kendi öz sermayesinden fon ayırarak yalnızca destekleyici kurumların fonlarından 
faydalanılmaması da diğer beklentiler olarak dikkat çekmektedir. 

1.1.2. Sanayinin Akademiden Beklentileri 

Sanayinin akademiden beklentileri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: 
 

 Akademinin sanayiyi yönlendiren devlet politikalarını takip ederek öncelikli alanlara 
odaklanması ve bu çerçevede ürünleştirilebilecek prototip aşamasındaki çalışmaların 
oluşturulması 
 

 Akademinin içe dönüklükten sıyrılıp sanayi süreçleri hakkında bilgi sahibi olması, pratik 
tecrübeler edinilmesi, ticari ürün anlayışının önceliklendirilmesi 
 

 Merkez laboratuvar uygulamasının üniversitelerde yaygınlaştırılması, akredite laboratuvar 
sayılarının arttırılması, kullanılan cihazların kalibrasyon ve doğrulama takiplerine dikkat 
edilmesi 

 Üniversitelerin kendi akademik veri tabanlarını oluşturması; akademisyenlerin araştırma 
alanlarının, yayınlarının ve projelerinin bilgisine erişilmesi, 
 

 Üniversitelerde Teknopark yapıları oluşturulması ve akademisyenlerin teknoparklar ile iç içe 
çalışması TTO’ların üniversitenin bir parçası olarak sahiplenilmesi, pazarlamacı ve iş geliştirici 
kişilerce yönetilmesi 
 

 Ara birim nitelikli elemanların yetiştirilmesine öncelik verilmesi 
 

 Müfredatta teorik bilginin yanında pratik öğrenime yer verilmesi 
 

 Görevlendirme gibi işlemlerde uzun bürokratik işlemlerin kısaltılması 
 
 
 
 
1.1.3. Ülkemizin Ar-Ge ’deki Mevcut Ekosistem Anlayışı 
Ülkemizde Ar-Ge Ekosistemi Neden Etkin Değil? 
 

 Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, TTO, OSB’ler gibi yapıların varlığına rağmen 
aralarında organik bağın kurulamaması ekosistem anlayışının yaratılamamasına neden 
olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işin içine daha fazla dahil edilerek 
potansiyellerinin değerlendirilmesi ve bahsedilen yapılara entegrasyonunun gerçekleştirilmesi 
önemlidir. 
 

 Temel araştırmalara öncelik verilerek diğer alan gelişmelerinin gözden kaçırılması 
multidisipliner çalışmaların eksikliğine neden olmaktadır. 
 



 Fon desteklerindeki çeşitliliğin karmaşıklığı arttırması ve fon desteklerini değerli projeler 
üretmek üzere bir araç olarak kullanmaktan ziyade onlardan faydalanmanın bir ana amaç 
haline geldiği dikkat çekmektedir. 
 

 Ar-Ge sisteminin güvensiz, yüksek riskli, maliyetli olarak ele alınması ve üniversite 
araştırmalarına yeterli ilgi gösterilmemesi sanayinin Ar-Ge yerine Ür-Ge çalışmalarına 
yoğunlaşmasına yol açmaktadır. 
 

 Ülkemizde Ar-Ge girişiminin sanayiciler tarafından teşvikler ve muafiyetlerden faydalanma 
olarak görülerek Ür-Ge çalışmalarının Ar-Ge’ye dönüştürülmesi engellenmektedir. 
 

 Ar-Ge hakkında üniversite ve devlet arasındaki mevzuatların uyuşmaması ve birbiriyle çok fazla 
çakışması söz konusudur. Bu kapsamda mevzuatın yeniden tarafları kapsayacak şekilde 
yapılandırılması, esnek ve destekleyici yapıda olması, boşlukların doldurulması gerekmektedir. 

 Fikri hakların korunması konusunda yeterli bilincin oluşturulamaması şirketlerin Know-how’ını 
kendi içlerinde saklamasına ve açık bir iş birliğine hazır olmamalarına neden olmaktadır. 
 

 Ar-Ge yatırımı için risk alacak paydaş bulma zorluğu bulunmaktadır. Bunun birinci sebebi Ar-
Ge konusunda sanayicinin diğer paydaşlarla iletişiminin zayıf olması, karşılıklı iletişimin 
yeterince etkin olmamasıdır. 
 

 Ar-Ge’nin uluslararası kriterler bağlamında evrenselleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
sebeple yurt dışındaki uygulamalar daha yakından incelenmeli ve sürekli takip edilmelidir. 
 

 Ar-Ge ve ilgili kavramlar bazında paydaşlar arasında ortak dil geliştirilemediği görülmektedir. 
Bu nedenle, ülkemizde Ar-Ge hakkında kavramsal netliğin oluşturulması gerekmektedir. 
 

 Sanayi çalışanlarının doktora yapması özendirilmeli, doktoralıların sanayiye ilgisi arttırılmalıdır. 
 

1.1.4. ÜSİ’nin Etkinliğinde Mevcut ve Potansiyel Sorunlar 
 
ÜSİ üzerinde olumsuz etkileri olan problemler katılımcılar tarafından Şekil 2’deki gibi ifade 
edilmiştir. 

 
Şekil 2: ÜSİ’de Mevcut ve Potansiyel Sorunlar 



 
Bu sorunların giderilmesi için önerilen çözüm önerileri ise aşağıda listelenmektedir: 

 Üniversitelerde oluşturulan patentlerin iş modellerine dönüşme süreci azdır. Devletin 
patentlerin ticarileştirme sürecine destek vermesi gereklidir. 
 

 Projelerde başarısızlık riskinin göze alınması, başarısız olan projelerin tecrübe olarak 
değerlendirilmesi ve çıktısının gelecek çalışmalar için örnek teşkil etmesi zihniyetinin taraflara 
kazandırılması gerekmektedir. 
 

 Fikir haklarının korunması için taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşmelerde bu konularda 
tarafları korumaya yönelik maddelerin yer alması ve bu sürecin TTO gibi ÜSİ platformu 
oluşturabilecek yapılar tarafından yönetilmesi önemlidir. 
 

 Üniversitelerde akademisyenlerin yılda en az bir ÜSİ projesi yapması gibi sanayiye yönelik 
hedeflerin belirlendiği performans kriterleri belirlenmelidir. Örneğin ABD’de yapılan tezlerin 
çıktıları sektöre yönelik olmakta ve sonuçlar uygulamalarda yer almaktadır. Bunun sebebi 
akademisyenler ve üniversitelerin sanayi ile iş birliği içerisinde olması, karşılıklı iletişimin güçlü 
olmasıdır. 
 

 Akademisyenlerin araştırmacı veya eğitmen (lecturer) olarak ayrıştırılması gerekmektedir. 
 

 Akademisyenlerin yaptıkları yayınların yalnızca iyi dergilerde yayınlanması onlar için yeterlidir. 
Dolayısıyla sanayileşmeye ve Ar-Ge’ye etkisi az çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 
firmaların üniversitelere etkisinin daha çok artması gerekmektedir. Bitirme projeleri ve tezler 
Teknopark ve OSB gibi yapıların firmaları ile ortaklaşa gerçekleştirilmelidir. 
 

 
 

 

1.1.5. ÜSİ ’de Temel Paydaşlar ve Paydaşların Ar-Ge Fonları, Araştırmacılar, Yatırımcılar ve Bilgi 
Kaynaklarına Erişimi 
 
 
Paydaşların Ar-e fonları, araştırmacılar, yatırımcılar ve bilgi kaynaklarına erişimi konusundaki 
değerlendirmeleri şu şekilde özetlenmektedir: 
 

 Paydaşlara erişim vardır; ancak, etkin kullanılma konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. Örneğin, 
bilgiye ulaşmada gizlilik kapsamındaki mevzuatla ilgili kısıtlamalar tarafların birbirine bilgi 
aktarımında sorun yaratabilmektedir. 
 

 Ar-Ge fonları yeterli ve etkin bir şekilde dağıtılmamaktadır. 
 

 Bilgi kaynaklarına erişmede sorun bulunmamakla birlikte proje yazma ve değerlendirme 
konusunda üniversitelerde ara birimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 



 Üniversite personellerinin dışarıda iş yapmaları kolaylaştırılmalıdır (örneğin döner sermaye 
kesintisinde teşvik yapılmalıdır). 
 

 Kamuya ait bazı veri tabanların yalnızca proje bazlı açık olması ve bazılarının tamamen kapalı 
tutulması önemli bir sorundur. Bu durum teknolojinin mevcut durumu bilinmeden Ar-Ge 
çalışması yapılmasına neden olmaktadır. 
 

 Sanayi ve üniversite paydaşlarının ulusal ve uluslararası projelerde bilgi edinimi, paylaşımı ve 
adaptasyonu ile ilgili yetersizlikler bulunmaktadır. Proje hazırlamak konusunda sanayiciler 
kendi bünyesinde eğitimler düzenlemeli ve duruma göre uzman kadroları firma dışından 
tedarik etmelidir. 
 

 Ulusal ve Uluslararası projelere daha çok proje firmalar kendi adına başvurmaktadır. Üniversite 
katılımı ile birlikte bu alana katılım gerçekleşmelidir. 
 

 Sanayinin üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgisi yetersizdir. Üniversite ve sanayici 
arasında bilgi paylaşımı platformların oluşturulması, üniversitelerin bireysel olarak platform 
oluşturmasındansa ortak bir platforma dönüşüm gerçekleştirilmelidir. 

 
 Lisans öğrencilerinin sanayi iş birliklerine teşvik edilerek paydaş haline getirilmesi 

gerekmektedir. TTO’ların kurumsallaşması ile bilgiye erişim arttırılmalıdır. 
 

 Üniversitelerde yapılan patentlerin sanayiciye uygun yapılarak paylaşılması gerekmektedir. 
 
 
 

 
Şekil 3: Temel Paydaşlar 

 



 
1.2.1. Üniversitelerde Yenilikçiliği ve Girişimciliği Arttıracak Politika Araçları 
 
Bu kapsamda geliştirilen öneriler şu şekildedir: 

 ÜSİ paydaşlarında multidisipliner yapı için kümeler oluşturulmalıdır. 
 

 TTO’ların üniversite haricinde kendilerine ait stratejik ve eylem planları oluşturulmalıdır. 
 

 Öğretim elemanları eğitimci ve araştırmacı tabanlı ayrıştırılmalı, uygulamaya dönük 
faaliyetlerde odaklanma stratejileri geliştirilmelidir. 
 

 Öğrencilerin ve akademisyenlerin sanayide daha çok vakit geçirmesi (üniversite ile sanayi iş 
birliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin proje yazımının yanı sıra sanayi 
uygulamasında da yer alması) sağlanmalıdır. 
 

 Tüm eğitim süreci girişimcilik ve yenilikçiliği destekleyici yapıda güncellenmelidir. 
 

 Üniversitelerin gerçek hayatta uygulanabilir fikirler üreterek projeye dönüştürebileceği 
ortamlar (yarışmalar gibi) yaratılmalıdır. En iyi uygulamaların, en iyi tezlerin ve en iyi projelerin 
değerlendirildiği ortamlarda sanayi ve üniversitelerin bir araya gelerek değerlendirmeler 
yapabilmesi sağlanmalıdır. 
 

 ÜSİ’ye taraf olan kurumların performans göstergeleri denetlenmelidir ve düşük 
performanslara ilişkin etkin yaptırımlar getirilmelidir. 
 

 Üniversitelerde bulunan akademik insan kaynakları yeniliğe açık ve sanayi ile iş birliği 
geliştirmeye uygun bir yapıya dönüştürülmelidir. 
 

 Lisan ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tezleri sanayiciye alt başlık olacak şekilde yapılmalı, 
Araştırma Üniversitelerindeki çalışmalar sanayi ile uyumlu hale getirilmelidir. 
 

 Akademik yükseltmede akademisyenlerin inovatif girişimlerine yönelik teşvikler 
(maddi/manevi) yetersizdir, söz konusu teşvikler üzerine daha çok çalışılmalıdır. 

 Yenilikçilik ve girişimciliğe yönelik daha çok girdi analizi yapılarak çıktı analizi gözardı 
edilmektedir. Bu bağlamda denetleme ile birlikte denetleme kriterleri netleştirilmelidir. 
 

 Üniversitelerin ürettiği girdileri patentlenebilecek ve ticarileştirecek firma yetersizliği 
bulunmaktadır. Bu durumda iyi patentlerde gözden kaçabilmektedir. 
 

 Üniversite bünyesinde girişimcilik boyutunda öğrencilerin katılımcı olabileceği regülasyonlar 
geliştirilmeli, yenilikçi ortam oluşturulmalıdır. Risk alabilen, inovatif konularda girişim 
yapabilecek öğrenciler yetiştirilmelidir. 
 

 Üniversite patent ve tezlerinin ticarileşme analizlerine bakılarak yol haritaları oluşturulmalıdır. 
 



 Girişimcilik endeksi kriterleri (metodoloji vb.) daha fazla şeffaflaştırılmalıdır. 
 

 Anadolu’da girişimcilik projeleri gerçekleştirilmelidir. 
 

1.2.2. Üniversitelerdeki Bilgi Birikiminin ve Girişimcilerin İş Fikirlerinin Ticarileştirilmesinde  
Süreç Yönetimi 
 
Katılımcılar süreç yönetimi ile ilgili mevcut sıkıntıları ön plana çıkarmışlardır: 
 

 Patent ve ortak mülkiyet hakkının tanımı konusunda belirsizlikler vardır ve oluşturulmuş ortak 
bir görüş bulunmamaktadır. Uygulama kısmında beklenti farklılığından kaynaklanan 
yetersizlikler söz konusudur. 
 

 Bununla birlikte gizlilik sözleşmelerinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. 
 

 Fikri mülkiyet hakları mevzuat olarak çok yeni olduğundan pratikte yeterli düzeyde uygulaması 
bulunmamaktadır. Pratik uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
 

 Ücret politikası ile ilgili belirlenen politikalarda belirsizlikler ve yetersizlikler bulunmaktadır. 
 

 Veri yönetimi etkinliğinde hem prosedürel hem de uygulama boyutunda sıkıntılarla 
karşılaşılmaktadır. 

 
 Mevcut durum beyin göçünü engelleyememektedir. Üniversitelerdeki bilgi birikimini ve 

girişimcilerin iş fikirlerinin ekosistem içerisinde kalmasını destekleyecek bir yapı 
olgunlaşmamıştır. 
 

 Ticarileştirmedeki en büyük problem yanlış ürün tanımı ve TTO’ların ihtiyaç ve pazar analizi 
yapan özel birimlerinin olmamasıdır. 
 

 
Katılımcılar mevcut ÜSİ süreçleri ve bürokrasisi, ücret politikası ve veri yönetimi ve fikri hak paylaşım 
yöntemleri ile ilgili mevcut durumun iyileştirilmesi adına önerilerde de bulunmuşlardır. 
 

 ÜSİ süreçlerinin daha etkili bir şekilde işleyişini sağlamak üzere TTO, Teknopark, sanayi odaları 
gibi kuruluşların önemi büyüktür. Bu kuruluşlar fikir sahiplerinin (öğrenci veya akademisyen) 
uygulayıcılar (sanayi) ile bir araya geleceği ortamları yaratmalı, fikir sahiplerinin süreçlerin 
ilerleyişi konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitimler sağlamalı ve danışmanlık hizmeti 
sunmalıdır. 

 
 Marka, patent ve fikri mülkiyet hakların korunması ve paylaşım yöntemleri ile ilgili olarak 

eğitimler verilmeli, çalıştay gibi ortamlar ile akademisyenlerin ve öğrencilerin bu konuda 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle, akademisyenlerin patentlerinin ticarileşmesi 
sürecinde akademisyenin maddi ve manevi kazancının gözetilmesi (prim uygulaması gibi), 
yayın ve patent karşılığı alınan karşılıkların arttırılması önem arz etmektedir. 

 



 Bürokratik engeller minimize edilmeli, tüm süreçler daha belirgin, planlı ve şeffaf hale 
getirilmelidir. 

 
 Fikri mülkiyet hakkında uzman kadrolarının oluşturulması gerekmektedir. 

 
 Bilgi paylaşımı hakkında platformalar oluşturulmalıdır. 

 
 Mevzuatlar oluşturulurken iki tarafında görüşleri alınmalıdır. 

 
 Fon sağlamada süreçler hızlandırılmalıdır. 

 
 Üniversite patent portföyleri oluşturulmalı, fikri haklarla ilgili mevzuat tarafların beklentileri 

doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. 
 

 Ücret politikaları projenin katma değeri ile belirlenmelidir. 
 

 ÜSİ süreçleri akademide TTO üzerinden tanımlanmalıdır. 
 

 TTO’larda fikri-sınai hakların doğru değerlendirilmesi için teknik bilimler ve hukuksal süreçlere 
ilişkin patent vekilleri istihdam edilmelidir. 

 
 Sanayi ile ortak doktora tezleri ve projeler gerçekleştirilmelidir. 

 
1.2.3. ÜSİ’de İş Geliştirme Stratejileri ve Modelleri 
 
Bulgulara göre iş geliştirme stratejileri ve modelleri ile ilgili geliştirilen öneriler aşağıda 
listelenmektedir: 
 

 TTO tüm süreç boyunca tarafların yanında olacak şekilde kurgulanmalı, TTO üzerinden iş 
geliştirme stratejisi oluşturulmalıdır. TTO’larda da uzmanlaşma yapılmalıdır. TTO’lar düzenli 
olarak sanayiye ihtiyaç analizleri gerçekleştirmelidir. 
 

 Üniversitelerde ihtisaslaşma yapılmalı, sanayiciler üniversitelerde iş geliştirme ofisleri kurmalı 
ve aynı zamanda sanayi bölgelerinde de üniversitelerin ofisleri olmalıdır. Bu durum, sağlıklı bir 
bilgi akışını sağlayacaktır. 

 
 Üniversitelerde teknoday gibi organizasyonlar düzenlenmeli, sanayi de farkındalık 

yaratılmalıdır. 
 

 Üniversitelerde ÜSİ akademik yükseltme ve atama kriterlerinden birisi olmalıdır. 
 

 Üniversitelerde patent portföyü oluşturulmalıdır. Akademik çıktıları yorumlayabilecek ve 
sanayiye uygulayabilecek doktoralı kişiler sanayide istihdam edilmelidir. 

 
 Akademi ve sanayi bazlı ihtiyaç analizi yapılmalı, ihtiyaçlar temelinde stratejiler geliştirilmelidir. 

 



 ÜSİ paydaşları arasında doğru kişilerin eşleştirilmesi için sanayici ihtiyaçlarının ve akademinin 
uzmanlık alanlarının girildiği platformları oluşturulmalıdır. 

 
 Sanayi ihtiyaçlarına mümkün olduğunca hızlı yanıt verilecek bir süreç yapılanması (Sözleşme 

şablonları, görevlendirilme süreçlerinin hızlı olması vb.) gerçekleştirilmeli ve bu yapı şeffaf ve 
hesap verebilir olmalıdır. 

 
 Stratejiler kazan-kazan odaklı, inovatif ve teknoloji temelli olarak geliştirilmelidir. 

 

 
 

Şekil 4: İş Geliştirme için Adımlar Dizisi 
 
1.2.4. Girişimcilik Ekosisteminin Daha Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması 
 

 Sosyal–beşeri tabanlı girişimcilikle fen-sağlık-mühendislik tabanlı girişimciliğin entegrasyonu 
sağlanmalıdır. 

 
 Çapraz fonksiyonel çalışılmalı, multidisipliner fikirler üretilmelidir. 

 
 Girişimcinin fikrine değer verilmeli, tecrübe transferlerinin mümkün olacağı iletişim kanalları 

sağlanmalı, güven ortamı sağlanmalı ve etik değerler gözetilmelidir. 
 

 Ülke politikasına bağlı konu başlıkları ve stratejilerin yanı sıra güncel yaşama konu olan 
alanlardaki girişimcilik de önemsenmeli ve desteklenmelidir. 

 
 Girişimcilik ekosisteminin tüm sanayi gruplarını kapsayan sürdürülebilir ve inovatif 

uygulamaları destekleyen bir yapıya ulaşması gerekmektedir. 
 

 2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul gören 17 adet sürdürülebilirlik gelişme 
hedefinin (sorumlu tüketim ve üretim, sanayide yenilikçilik ve altyapı, insana yakışır iş ve 
ekonomik büyüme, erişilebilir ve temiz enerji, hedefler için ortaklıklar, nitelikli eğitim, 
toplumsal cinsiyet eşitliği gibi) devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinde uygulanabilir hale 
getirilmesi için uygulamalar başlatılmalıdır. 

 



 Uluslararası alanda talaşlı imalatın (subtractive) yerini eklemeli-3B imalat (additive-3D) 
teknolojileri almaktadır. Bu nedenle, ülkemizde sanayi ve üniversite iş birliğinin bu alanda 
hızlanması gerekmektedir. 

 
 Kritik hammaddelerinin üretilebilmesine yönelik projelere öncelik verilmelidir. 

 
 ÜSİ süreçleri gibi girişimcilik süreçleri de TTO üzerinden yürütülmelidir. TTO’lar özellikle start-

up’lara rehberlik edebilecek mentor seçimleri yapmalıdır. Bunun için mezunlar dernekleri ve 
kariyer merkezleri ile etkileşimde olunmalıdır. 

 
 Sanayici açık inovasyona geçmeli ve alt yapısını geliştirmelidir. 

 
 Aynı zamanda girişimcilik, açık bilgi, açık inovasyon konseptleri eğitim müfredatlarına entegre 

edilmelidir. Ekonomik politikalar tam rekabetçi piyasayı desteklemeli, sektör bazında 
politikalar, politikalara uygun stratejilerin belirlenmelidir. 

 
 Sanayiciler girişimciler ve start-up’lar ile çalışma vizyonu oluşturmalıdır. Sanayi ve ticaret 

odaları bu konuda daha etkin kullanılmalı, eğitimler düzenlemelidir. 
 

 Kilit bilginin korunmasında fikri mülkiyet bilinci gelişmeli ve devletin bu konu hakkındaki 
sınırları çizmesi gerekmektedir. 

 
 Gerçek anlamda melek yatırımcılar yoktur; çünkü bu yatırımların sonuçlarına ilişkin sağlıklı veri 

bulunmamaktadır. 
 

 Etkinlikler-toplantı türü organizasyonlar-yerine inovatif çözümleri olan gerçek girişimcilerin 
keşfine ve desteklenmesine yönelik daha güçlü mekanizmalar geliştirilmelidir. 

 
 Girişimci üniversite kavramı daha iyi tanımlanmalıdır. 

 
 Sosyal girişimciliğin tanımı duyurulmalıdır. 

 
 Girişimcilikle ilgili iş modellerinin ve kavramların daha iyi çalışılması ve anlaşılması 

sağlanmalıdır. 
 

 
2.1.1. Üniversite, Sanayi, Devlet ve İnovasyon Kullanıcıları Arasındaki Bağın Arttırılması 
 
Dörtlü sarmal paydaşları arasında bağın arttırılmasına yönelik öneriler Tablo 2’de üç başlık altında 
özetlenmektedir. 
 



 
 
2.1.2. Teknoparkların ÜSİ’nin Geliştirilmesindeki Etkinliğinin Arttırılması 
 

 Teknoparklar uzun dönemli (10 yıllık sözleşmeler) kiralamalar yapmaktadır. Uzun dönemli 
kiralamaların takibatı bulunmamaktadır. Firmalar için karne oluşturulmalı ve bu kira 
sözleşmeleri performansları doğrultusunda yapılmalıdır. Sonuç olarak performanslarına bağlı 
karneler üretilmelidir. 

 
 Teknoparkların sadece yazılımcıya destek verme kimliğinden uzaklaşıp üretime yönelik Ar-

Ge’ye de önem vermelidir. Aynı zamanda teknoparkların üniversiteye gelir getirecek 
mekanizmalar olmaktan çıkartılması, sanayinin de oraya atölye laboratuvar ve Ar-Ge 
departmanlarını getirebileceği bir formata getirilmesi gerekmektedir. 

 
 Teknoparklarda sektörel kümelenme olmalı ve üniversite sanayi iş birliği bir performans kriteri 

olarak belirlenmelidir. 



 
 Teknoparkların kendilerini daha iyi tanıtmaları gerekmektedir. Sanayiye, diğer 

teknoparklardan farklılığını ve uzmanlığını belirterek kendilerini tanıtması gerekmektedir. 
 

 Teknoparkların hem akademisyenden hem sanayiden bilgi alışverişi yapması gerekmektedir. 
 

 Teknoparkların kiralama ve kontrolün ötesinde bir kimliğe bürünmesi gerekmektedir. 
 

 Üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri kurulmalıdır. 
 

 Öncü firmalar teknoparklara çekilerek lokomotif görevi görmesi sağlanmalıdır ve start up ve 
diğer girişimlerle çalışma imkanı yaratılmalıdır. 

 
 Tasarım ağırlıklı çalışmalar artırılmalıdır. Teknoparklarda küçük ölçekli araştırma imkanı 

sağlayacak alanlar olmalıdır. 
 

 Teknoparklarda laboratuvar alanlarının artırılması için düzenlemeler yapılmalıdır. 
 

 Firma ve üniversiteler kaynaklarını ortak kullanmalıdır. 
 

 Teknoparklar kendini fonlayabilmeli, gelir çeşitlendirmesi yapabilmelidir. 
 
2.1.3. ÜSİ mekanizmaları ve mekanizmaları geliştirecek ve güçlendirecek çözümler 
 
İnsan kaynağı odaklı öneriler aşağıda listelenmektedir: 
 

 Yeni teknolojilerin (iletişim teknolojileri) ön plana çıkması gerekmektedir. Yeni kuşağın çalışma 
prensiplerine uygun olması gerekmektedir. Dijital platformlar bu amaçla daha iyi 
kullanılmalıdır. 

 
 ÜSİ’lerin öncelikle mekanizmalarını işletebilecek uzman yeterli kişiler yetiştirmesi 

gerekmektedir. Ülkenin sanayi Ar-Ge gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireyler yetiştirmeli ve 
eğitimler verilmelidir. Eğitimcinin eğitimi (TTO’lardaki kişilerin) de önemlidir. 

 
 Mezuniyet sonrası yapılan eğitim programları sürekli kullanılmalıdır. Örneğin; Japonya’daki 

yaşam boyu öğrenme (life long learning) kavramı ülkemize adapte edilmelidir. 
 
Devletten beklenen çözümler aşağıda özetlenmektedir: 
 

 Devletin sanayiye yönelik iç-dış pazar hedefinin olması ve etkin takibinin yapılması. 
 

 Belirli sektörlerde (araba üretimi, ilaç sektörü vs.) kamunun ilk müşteri konumunda olması ve 
finans desteği sağlaması. 

 
 Devletin oluşturduğu mevzuat aracılığı ile yerelleştirme politikalarının belirlenmesi. 

 



2.1.4. Sanayi İşletmeleri, Teknoloji Tedarikçileri ve Diğer Paydaşlar Arasında Rekabet Öncesi İş Birliği 
Mekanizmaları 
 

 Üniversiteler, devlet ve özel kuruluşlar birbirlerinin teknoloji tedarikçisidirler. Ancak bu ilişkinin 
yürümemesine neden olan bazı sorunlar dikkat çekmektedir: 

 
 Devlet ihtiyacı duyduğu ilk teknoloji için üniversitelere başvurmamaktadır. Bu bilincin, örneğin 

savunma sanayisi gibi öncelikli sektörlerde yerleştirilmesi gerekmektedir. Özel kuruluşlara para 
vererek elde etmektense üniversiteler bünyesinde öncelikli olarak mevcut durum 
araştırmalıdır. Sağlık konusunda son birkaç yıldır yapılan çalışmaların başka sektörlerde de 
başlatılması gerekmektedir. 

 
 Sanayiden sanayiye teknoloji transferi bulunmamaktadır. Olması gereklidir, bunun için açık 

inovasyon desteklenmelidir. Belirli noktalarda kimin kimden neyi alabileceğini bilmesi 
gerekmektedir. Kilit bilgiye kadar olan kısmın açık olması bu anlamda önemlidir. 

 
Bu kapsamda rekabet öncesi iş birliği oluşturmak için; 
 

 Transdisipliner çalışmalar desteklenmelidir. 
 

 Küme ekosistemleri oluşturulmalı, bu iş birliğini artırılacak fonlar arttırılmalıdır. 
 

 Paydaşlara proje yönetimi (bütçe/kapsam/zaman yönetimi) disiplini verilmelidir. 
 

 Üniversitelerde geliştirilen teknolojiler TTO vasıtasıyla sanayi işletmelerine aktarılmalıdır. 
 

 Ticarileşme aşamasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) aracılığıyla standardizasyonun 
sağlanmalı ve bunun için bütçe ayrılmalıdır. 

 
 Büyük bütçeli projelerde çeşitli uzmanlıklarda firmalar bir araya getirilmeli ancak uzmanlıkları 

koruyucu sözleşmeler ile garantiye alınmalı, böylelikle güvene dayalı iş birlikleri 
oluşturulmalıdır. 

 
 Müsiad, Tüsiad gibi kurumlar şemsiye firmalara destek vermelidir. 

 
 1004 ve SAYEM gibi programlar ile iş birliği süreci tabana yayılmalıdır. 

 

 
2.2.1. Türk Sanayisinin Milli Teknoloji Hamlesinde ÜSİ’nin Rolü 
 
Milli Teknoloji Hamlesinin başarısında ÜSİ’nin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür. 
ÜSİ’nin bu politika çerçevesinde ilerleyebilmesi için gösterilen öneriler üç başlık altında 
toplanabilmektedir: 
 
Millileşme bilincinin yerleştirilmesi 
 



 Üniversitelerde “temel araştırmalardan milli ürünler ortaya çıkartma” bilinci yerleştirilmelidir. 
Milli teknoloji hamlesinin içeriği doğru aktarılmalı ve öncelikli alanlarda bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

 
 Milli ham madde kaynakları kullanılarak ham maddede dışarıya olan bağımlılık azaltılmalıdır. 

 
 Devletin milli teknoloji politikasına uygun arayüzler, insan kaynakları, yetenek envanteri 

oluşturulmalıdır. 
 

Paydaş Etkinliği 

 Üniversiteler ham madde üretiminde etkin olacak şekilde çalışmalar yapmalıdırlar ve bunun 
sanayici ile birlikte katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Devlet bu 
süreci desteklemelidir. 

 Endüstriyel ar-ge çalışmaları yapılmalıdır. 
 

 2244 Sanayi Doktora programı kapsamında üniversite-sanayi projelendirmeleri teşvik edilmeli 
ve devlet tarafından desteklenmelidir. Mevzuat kaynaklı belirsizlikler giderilmelidir. 

 
 Merkezi iletişim platformları kurulmalıdır. Örneğin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında 

sektörel duyuru kanalları arttırılmalıdır. 
 

Fon desteğinin sağlanması 

 Savunma sanayi, millileşmede %60’lara yaklaşılmış durumdadır. Bu başarıda savunma 
sanayisine yapılan ciddi fon aktarımının etkisi büyüktür. Farklı alanlarda fon mekanizmalarının 
artırılarak yerlileşmenin artırılması sağlanmalıdır. 

 
 Devlet sanayiciyi fonlama konusunda kategorize etmeli ve daha seçici olması gerekmektedir. 

 

2.2.2. Küme Ekosisteminde ÜSİ’nin Rolü 

 ÜSİ sanayideki sorunları ve üniversitedeki çalışmaları yakından takip ettiği için teknolojik yol 
haritalarının oluşturulmasında etkin katkı sağlayacaktır. Bunun için atılması gereken adımlar 
aşağıda listelenmektedir: 
 

 Öncelikli alanlara ait politikalar ÜSİ ile belirlenmeli ve bu politikalar teknolojik kalkınma 
stratejik amaçlarına dönüştürülmelidir. 

 
 Hedeflere ulaştıracak stratejiler değişse bile stratejik amaçlar uzun vadeli oluşturulmalıdır. 

Devlet politikaları politik değişimlerden bağımsız olarak sürdürülmelidir. 
 

 Başlatılan faaliyet ve projelerin ileriye dönük sürdürülebilirliği için usta-çırak ilişkisi kapsamında 
bilgi hafızası oluşturulmalıdır ve sonraki ekiplere aktarılabilir hale getirilmelidir. 

 
 ÜSİ’nin tematik yapılması önemlidir. Çünkü tematik yapılanmalarda iletişim ve kümelenme 

kolaylaşmaktadır. 



 
 Kümelenmelerin ayırt edici ve sade olması gerekmektedir. Kümelerin sınırlarının iyi çizilmesi 

metodolojisinin belirlenmesi ve konu çeşitliliğinin net olması gerekmektedir. 
 

 Hedefe uygun paydaşlar seçilmeli ve her bir paydaş konusunda uzman olmalıdır. Birlikte 
çalışma prensiplerine uygun paydaşlar olmalıdır. Grup çalışmaları yerine, takım çalışmalarına 
önem verilmelidir. 

 
 ÜSİ’nin terminoloji olarak tüm kurumlara ortak dil tanımlaması yapılmalıdır. Çünkü ÜSİ kavramı 

üniversitelerin kendi uzmanlık alanlarına göre farklı değerlendirildiği bilinmektedir. Örneğin, 
teknik üniversiteler ile eğitim üniversitelerinin ÜSİ algıları birbirinden farklıdır. 

 
 Başarılı kümelenme için bürokrasi azaltılmalıdır. 

 
 Sanayici temsilcilerinin yetkin, özgün ve insiyatif sahibi olması gerekmektedir. 

 
 Hızlı bilgi erişimine ihtiyaç vardır. Hem akademisyenin hem de akademisyenin bilgi ihtiyacının 

karşılanması gerekmektedir. 
 

2.2.3. Türk Sanayisinin Araştırma ve Geliştirme Yetenek Kapasitesinin Artırılmasında ÜSİ’nin İşlevi 
 

 ÜSİ’nin Türk sanayisinin ar-ge yetenek kapasitesini geliştirmesinde katkı sağlaması için birtakım 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler katılımcılar tarafından aşağıdaki gibi 
özetlenmektedir: 

 ÜSİ için gerekli mekanizmaların, fonların, mevzuatların daha etkin çalıştırılması gerekmektedir. 
 

 ÜSİ denetleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
 

 Doktora çalışmaları zaman ve emek açısından desteklenmelidir. 
 

 Üniversitelerde uzun dönemli staj (6 ay özel- 6 ay devlet gibi) programları zorunlu hale 
getirilmelidir. 

 
 İstihdam edilen lisans mezunu çalışanların lisansüstü eğitimleri çalıştıkları firmalar tarafından 

desteklenmelidir. 
 

 Doktoralı personel sayısının arttırılması için devlet politikaları zenginleştirilmelidir. 
 

 Öğrencilerin sanayiye yaklaşmasını destekleyici mekanizmalar (Örneğin; TÜBİTAK 2209B, 2244) 
 arttırılmalıdır. 

 
 Politikalar AR-GE yapan firmaları pozitif uyarıcı şeklinde düzenlenmelidir. 

 
 Sanayicilerin üniversitelerde derslere girmesi gerekmektedir. Tematik yüksek lisans 

programları oluşturulmalıdır. 
 



 Sanayiciler ile MEB kurumları arasında iş birliği sağlanmalıdır. Teknik liselerin sanayiye uygun 
öğrenci yetiştirmesi desteklenmelidir. 

 
 Bitirme tezleri ÜSİ kapsamında yapılmalıdır. 

 
 Sanayicilerin üniversitelerin kapısını çalarak istedikleri konuyu araştırtarak, elde edilen 

bilgilerin üniversitede okutulacak güncel kaynaklara dönüştürülmesi ve eğitim sisteminin içine 
entegre edilmesi gereklidir. Sanayinin üniversite programlarını desteklemesi gerekmektedir. 
 

2.2.4. Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşmada ÜSİ Paydaşlarının Görevleri 
 
Katılımcılar bölgesel kalkınma, istihdam ve markalaşmanın aşağıda belirtilen adımlar sonucu 
gelişeceğini belirtmişlerdir: 

 Bölgesel sanayi odaklanmaları ve bölge üniversitelerin hedef odağa ihtisaslaşması 
gerçekleştirilmelidir. 
 

 Üniversite kampüsleri bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik organize edilmelidir. 
 

 ÜSİ’ye taraf olan kuruluşlar teknoloji üretiminde uluslararası kalite standartlarına uyum 
sağlamalı ve markalaşma hedefleri oluşturulmalıdır. 
 

 Devlet kurumlarında yapılan proje ya da girişimcilik faaliyetlerinde biçimsel değerlendirme 
kriterlerinin yetkinlik değerlendirme kriterlerinin önüne geçmesi engellenmelidir. 
 

 Bölgesel iş birlikleri tematik olmalı, her bölgenin kaynaklarına uygun USİ konumlandırması 
yapılmalıdır. 
 

 Tematik konferanslar gerçekleştirilmeli, her organizasyonun çıktıları belirlenmelidir. 
Devamında iş birliğinin çıktılarının konuşulduğu-istihdam ve markalaşma konulu seminerler 
düzenlenmelidir. 
 

 Ortak iletişim platformları ve kanalları kurulmalıdır. 
 

 İstihdam konusunda özellikle yerelleşme için talepler üniversitelere iletilmelidir. Böylece 
üniversitelerin bölgesel odaklanma konularının, problemlerinin farkında olması 
sağlanabilecektir. Örneğin AR-GE için ihtiyaç olan bir cihazın yurt dışından alınması yerine 
üniversiteden talep edilip üretilmesi gerçekleştirilebilecektir. 
 

 Proje desteklerinin Ar-Ge sonucundan sonra ticarileşmeyi ve hatta markalaşmayı da kapsaması 
gerekmektedir. Çünkü geliştirilen ürünler ticarileşme aşamasına geçememektedir. Önce 
ticarileşme daha sonra markalaşma gelmektedir. Önce global talep detaylı araştırılmalı, 
ticarileşme potansiyeli netleştirilmelidir. Ayrıca, ticarileşme için fon desteklerinin arttırılması 
gerekmektedir. İSO gibi sivil toplum kuruluşlarının ya da üniversitelerin TTO üzerinden konuya 
hakim uzmanlarının danışmanlığı ile özellikle KOBİ’lerin markalaşması sürecine destek vermesi 
sağlanmalıdır. TTO’lar markalaşmak isteyen firma ile uzman arasında aracılık edip bağ 
kurmalıdır. 
 



 İstihdam konusunda üniversitenin sanayinin ihtiyaçlarını gözeterek insan kaynağı 
yetiştirmelidir. 
 

 Etkili eleman yetiştirilmelidir. Bu açıdan bölgesel kalkınma ofislerinin daha etkin olması 
gereklidir. 
 

 Kalkınma ajanslarının projelerinin daha ulaşılabilir olması gerekmektedir. 


