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Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Nedir?
ÜSİ, sanayinin temel olarak bilgi ve teknoloji değişimini teşvik etmeyi amaçlayan
etkileşimi ifade eder; kısaca, yüksek öğrenim sistemi ve sanayi arasındaki her türlü
etkileşimdir.
Bilgi Transferi: İş birliği içerisindeki üniversite ya da şirketin
faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için karşılıklı bilgi ve teknoloji
transferidir.
Akademik Angajman: Bilim insanları ve araştırmacıların, sanayi
şirketleri ile bilgi paylaşımına yönelik iş birliğidir.
Ticarileştirme: Akademik buluş ve araştırmaların patente
dönüştürülmesi, lisanslanması ya da akademik girişimcilikle
sonuçlanması.

ÜSİ, kuruluşların bilgi stoğunu oluşturmak için bir araç olarak uzun bir geçmişe
sahiptir. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda Amerika, Japonya, Singapur ve Avrupa
Birliği ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede önemli bir artış olmuştur. Bu artış hem
sanayi hem de üniversiteler üzerindeki baskıların bir kombinasyonuna bağlanmıştır.
Sanayi için baskılar; çoğu şirket için mevcut rekabet ortamını kökten dönüştüren
hızlı teknolojik değişim, daha kısa ürün yaşam döngüleri ve yoğun küresel rekabeti
içermektedir. Üniversitelerle ilgili baskılar; bilgilerdeki büyüme ve artan maliyetler
ile fonlama sorunlarının zorluklarını içermektedir. Buna ek olarak, üniversitelerde
ekonomik büyümenin motoru olarak görülmeleri ve geçmişte sahip oldukları daha
geniş sosyal hizmetleri (eğitim ve bilgi üretme) yerine getirmek için artan toplumsal
baskılar sıralanabilir. Her iki taraf üzerindeki bu baskılar, akademik ve ticari alanlar
arasında bilgi alışverişi yoluyla kurumsal seviyelerde (örneğin; ülkeler ve sektörler)
inovasyonu ve ekonomik rekabetçiliği arttırmayı amaçlayan ÜSİ’lerin geliştirilmesine
yönelik artan bir uyaran yaratmıştır. Ayrıca ÜSİ, bir kuruluşun geleneksel iç Ar-Ge’ye
tamamlayıcı bir seçenek olarak yenilik ve bilgi geliştirmede dış ağlar kullandığı yerlerde
açık inovasyonda organizasyonel kapasiteyi arttırmak için yaygın olarak umut verici
bir araç olarak görülmektedir.
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Sanayi

İnovasyon ve
AR-Ge

Sanayi - Üniversite
İş birliği

Teknoloji
Transferleri

Danışmanlık

Üniversite

Ürün
Ticarileştirilmesi

Kilit Rol

ÜSİ

Üniversite-Sanayi arası iş birliği sadece çift taraflı bilgi transferi
açısından değil; bilginin ticarileştirilmesi yoluyla ekonomik
gelişim sağlaması açısından kilit bir rol oynar. Geliştirilen yeni
ürün ve teknolojilerin yaklaşık %10’unun üniversite-sanayi iş
birliği yapılmasaydı ortaya çıkmayacağını göstermiştir.
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Üniversite Sanayi İş Birliği Tarihsel
Gelişim Süreci
Üniversite-sanayi iş birliğinin ilk örnekleri 17. yüzyılın başlarında İngiltere’de
görülmektedir. 18. yüzyılda Avrupa’da, 19. yüzyılda Amerika’da birtakım üniversitesanayi iş birlikleri görülse de, özellikle üniversitelerin ‘eğitim’ olan temel misyonuna
‘araştırma’ ve ‘ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak’ görevinin eklenildiği
20. yüzyılın ikinci yarısı, üniversite-sanayi iş birliğinin ulusal inovasyon sisteminin en
etkin aktörlerinden biri olduğu dönemlerdir.
19. yüzyılın sonlarında Alman ilaç firması Bayer Üniversitelerle işbirliksel araştırmalar
yapmaya başlamıştır.
I. Dünya Savaşı’nda Amerikan Ulusal Araştırma Kurulu (National Research Council)
savaşın neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla üniversiteler ile sanayi
kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışması için bir araya getirmiştir.
MIT ve Standard Oil Company arasında 1940 öncesi geliştirilen karşılıklı iş birliği kimya
mühendisliği disiplininin gelişimini sağlamış ve Standard Oil’e tescillenen bir patentle
sonuçlanmıştır.
I. Dünya Savaşı sonrası patent ve lisanslama aktivitelerini tek bir elden yürütmek ve
yönetmek için kurulan Araştırma Kurumu (Research Corporation) kurulmuştur.
20. yüzyılın son çeyreği ise Japonya ve Amerika arasındaki teknolojik rekabete
sahne olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde Japonya mikroelektronik gibi belirli
sektörlerde endüstriyel araştırma programları ile iş birliğine yönelirken, Amerika
I I. Dünya Savaşı sonrası süreçte savunma amaçlı iş birliği yatırımlarını artırmıştır.
1980’de yürürlüğe giren Bayh-Dole yasası lisanslama ve patent aktivitelerinin artması
ve Stanford, Columbia, University of California gibi üniversitelerin teknolojinin ana
lisanslayıcısı ve fikri mülkiyet haklarının sahibi olmasını sağlamıştır.
1980’li yılların başları, üniversite-sanayi iş birliği temelli Ar-Ge faaliyetleriyle
Japonya’nın küresel rekabette Amerika’ya üstünlük sağladığı yıllardır. Bunun
sonucunda Amerika, ulusal rekabetin gelişimi için üniversite-sanayi iş birliğini federal
teknoloji politikasının ana unsuru yapmıştır. ABD’de ekonomisini çöküşten kurtaran
Bayh-Dole yasası dünyada birçok ülkeye fikri haklar konusunda emsal oluşturmuştur.

7

Üniversite Sanayi İş Birliği

Üniversite-Sanayi İş Birliğini
Yönlendiren Baskılar
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Üniversite-Sanayi İş Birliğinin
Organizasyonel Formları
Tablo : Üniversite Sanayi İş birliğinin “Organizasyon Formları” (Ankrah ve Omar,
2015:391)

Resmi Olmayan Kişisel İlişkiler

- Akademik Bölümler
- Bireysel danışmanlık (ücretli veya
ücretsiz)
- Bilgi alışverişi forumları
- Mesleki bilgi alışverişi; konferanslar ve
yayınlar
- Ortak veya bireysel dersler
- Üniversite akademik personeli veya
sanayi personeli ile kişisel temas
- Ortak yerleşim düzenlemesi

Kişisel İlişkiler (Resmi)

- Öğrenci stajları ve ilave/seçmeli kurslar
- Öğrencilerin endüstriyel projelere
katılımı
- Burslar ve lisansüstü bağlantılar
- Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ortak
denetimi
- Değişim programları (örneğin geçici
görevlendirme)
- Profesörler için Uzun süreli maaşlı izin
- Yüksek lisans öğrencilerinin işe alınması
- İlgili bilim insanlarının sanayi tarafından
istihdamı
- Üniversite veya endüstriyel tesis
kullanımı (laboratuvar, veritabanı vb.)

Üçüncü Parti

-Kurumsal danışmanlık (Fakülte
danışmanlığı dahil üniversite şirketleri)
- İrtibat büroları (üniversitelerde veya
endüstride)
- Genel Destek Birimleri (teknoloji transfer
kuruluşları dahil)
- Devlet Kurumları (bölgesel teknoloji
transfer ağları dahil)
- Endüstriyel dernekler (broker işlevi
gören)
- Teknolojik Aracı Kurumlar
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Hedeflenen Anlaşmalar (Resmi)

- Sözleşme araştırması (teknik hizmetler
sözleşmesi dahil)
- Patent ve Lisans Anlaşmaları (fikri
mülkiyet haklarının lisanslanması)
- Ortak araştırma projeleri
- Üniversitelerin veya öğretim üyelerinin
şirketlerinde hisse senedi tutma
- Araştırma materyallerinin değişimi veya
ortak müfredat geliştirme:
- Ortak araştırma programları (araştırma
ortağı olarak bir üniversite ile ortak
girişim, araştırma projesi veya alt yüklenici
olarak bir üniversite ile ortak girişim
araştırma projesi)
- Çalışanlar için Eğitim Programları

Hedeflenmeyen Anlaşmalar (Resmi)

- ÜS işbirlikleri için geniş anlaşmalar
- Daimi Profesörlük ve Danışma Kurulları
- Üniversite postlarının finansmanı
- Sanayi tarafından finanse edilen
Üniversite Bölümlerinde yeralan Ar-Ge
- Genel veya belirli bölümler veya
akademisyenler için araştırma hibesi,
ödüller, bağış, hibe (mali veya teçhizat)

Odaklanmış Yapılar

- Ortaklık sözleşmeleri
- İnovasyon / kuluçka merkezleri
- Araştırma, bilim ve teknoloji parkları
- Üniversite — Sanayi Konsorsiyumu
- Üniversite — Sanayi araştırmaları iş
birliği, araştırma merkezleri
- Bağlı kuruluşlar
- Birleşmeler

www.isotebd.com
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Üniversite - Sanayi İş Birliğine
Transfer Kanalları

• Bilimsel yayınlar
• Üniversitenin sanayiye yönelik
raporları
• Patent metinleri
• Kişisel iletişim kanalları
(informel)
• Üniversite mezun ve akademik
kariyerli mezunların sanayide çalışması
• Müşteri araştırma projeleri
• Sözleşmeli Araştırmalar
• Doktor öğrenci ve projelerinin finansal olarak desteklenmesi

• Laboratuvar ve ekipman

gibi

olanakların üniversiteler ve

firmalar

arasında ortak kullanımı
• Üniversite ve sanayilerde eş

zamanlı

çalışmalar
• Üniversite spoin-off ‘ları
• Lisans , patent ve know-how patentleri
• Danışmanlık
• Üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri
• Üniversite merkezleri
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Üniversite-Sanayi İş Birliğinin
Önündeki Engeller
ÜSİ iş birliklerinin avantajları ve potansiyeli iyi tanımlanmış olsa da, aynı zamanda
başarısızlığa yol açabilecek çok sayıda engel ve zorluk da karşılanmaktadır.

Kültürel engeller

Farklı görevler ve hedefler
Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları ile
ilgili çelişen menfaatler
Farklı diller ve varsayımlar

Kurumsal engeller

İşin farklı doğası
Ar-Ge’nin “ürünü”nün ne olduğunun
farklı algılanması
Şirket tarafında yapı değişikliği ve
sorumluluk değişikliği

Operasyonel engeller

Ortak ve süreçleri hakkında bilgi
eksikliği
Yetersiz koordinasyon ve proje
yönetimi
İş ortağı tarafından oluşturulan
sonuçları kabul etmeme

Akademisyenler için en önemli engeller:

Dolaylı çıktı (toplum için)
Doğrudan çıktı (aktörler için)

 Üniversite içinde veya dışında bürokrasi
 ÜSİ iş birliği için üniversitede için fon yetersizliği

Üniversite-Sanayi iş birliği

 ÜSİ için dış kaynak yetersizliği

Etkileyen faktörler

Üniversite için en önemli engel

Durumsal
faktörler

 ÜSİ için dış kaynak yetersizliği
 Sanayinin finansal kaynaklarının eksikliği

Engeller

Destek mekanizması

 İş dünyasında üniversite faaliyetleri hakkında
farkındalık eksikliği

Kilit paydaşlar

Aksiyon: ÜSİ önünde ki engelleri kaldırmak için bürokrasi ve
fonlama konusu çözülmelidir.

www.ub-cooperation.eu

www.isotebd.com
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Üniversite-Sanayi-Devlet İş Birliği
Modelleri Kurumsallaşma Yaklaşmaları
Üniversite-sanayi iş birliği; ülke sanayinin, bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu
ortaya konan bulguları, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş
bir imalat yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmede, yani
inovasyonda yetenek kazanıp, dünya pazarında iddia sahibi olabilmesinde belirleyici
bir role sahip olduğundan ulusal inovasyon sistemin en kritik halkalarından biridir
(Göker, 2002). Burada bu iş birliği yapısına devlet de eklendiğinde ulusal inovasyon
sisteminin üç ana unsuru oluşturulmuş olur. Etzkowitz (2002), üniversite-sanayidevlet iş birliğinin birbirleriyle ilişkilerini üç modelde tanımlamaktadır.
Üçlü sarmal, bilgi sürecinin, farklı noktalarda çok yönlü karşılıklı ilişkilerle sermayeye
dönüştürüldüğü sarmal bir inovasyon modelidir. Modelin ilk aşaması sarmalın her
üç kolunda stratejik ittifaklarla, firmalar arasında ikili ilişkiler veya üniversiteler
tarafından ekonomik kalkınma varsayımının geliştirilmesi gibi iç değişimlerdir.
İkinci aşaması bir sarmalın bir başkası üzerindeki etkisinin oluşmasıdır. Üçüncü ve
son aşaması ise ileri teknoloji gelişimi için yeni fikir ve biçimlerle üçlü ağyapılar ve
yaratıcı organizasyonların sarmalın üç kolunun etkileşiminden doğmasıdır. Üçlü
sarmalda üniversite-sanayi-devlet ilişkileri nispeten eşit, birbirine bağlı ve sürekli
etkileşim içinde, bir kurumun öbürünün rolünü alabildiği ve üstüne bindirebildiği
kurumsal alanlar olarak tanımlanmaktadır. Üniversite, kuluçkalarla firma kurucu;
sanayi, üniversiteler için eğitici ve devlet küçük iş inovasyon araştırmaları ve başka
programlarla risk sermayesi sağlayan bir rol üstlenmektedir (Etzkowitz, 2002).

Devletçi Üniversite -Sanayi-Devlet İş birliği
Model (Etzkowits, 2002)

Liberal Üniversite -Sanayi-Devlet İş birliği
Model (Etzkowits, 2002)

Üniversite -Sanayi-Devlet İş birliği
Üçlü Sarmal
Model (Etzkowits, 2002)
Üçlü Ağ Yapıları
Hibrit
Organizasyonlar

Devlet
Sanayi

Devlet

Devlet

Üniversite

Birinci Model; üniversite ve sanayi arasındaki
ilişkiler devlet otoritesi altında
yönlendirilmektedir (Eski Sovyetler Birliği gibi)

Sanayi

Sanayi

Üniversite

İkinci model; kurumların birbirleriyle olan
İlişkilerinin katı kurallarla belirlendiği ve
oldukça kısıtlı bir yapıdır (isveç)

Üçüncü model; bilginin farklı noktalarda
çok yönlü karşılıklı ilişkiler sermeye
dönüştüğü güçlü sarmal modelidir

Triangulation Of The Triple Helix Modeli-Üçlü Sarmal

13

Üniversite

Üniversite Sanayi İş Birliği

Bu model, kamu, özel sektör ve akademik dünya arasındaki inovasyona yönelik
kurumsal ilișkileri üçlü sarmal yapıyla temsil etmekte ve bu ilișkileri, söz konusu
yapının değișik seviyelerinde kurgulayıp bilginin sermaye olarak kullanılmasını
açıklamaya çalıșmaktadır. Pratikte de bu modele uygun birçok uygulama geliştirilmiştir.
Üniversite-sanayi iş birliğinde kritik faktörler olarak inovasyon ve girişimciliğe
odaklanmıştır; yeni yatırımları teşvik etme kapasiteleri sayesinde bölgesel rekabet
edebilirlik ve kalkınmayla birlikte istihdam yaratma, böylece ekonomileri yeni rekabet
standartlarına ulaşmaya yöneltmek temel hedeftir.

Farinha ve Ferreira, 2013
Dörtlü Sarmal İnovasyon Sistemi (The Quadruple Helix Innovation System)
anlayışı, ekonomide (bilgi ekonomisi) sürdürülebilir kalkınmanın, bilgi ekonomisi
ve bilgi toplumu ile bilgi demokrasisinin birlikte gelişmesini gerektirdiği vurgulanır.
Dörtlü Sarmal, bilgi üretimini (araştırma) ve bilgi uygulamasını (yenilik) desteklemek,
teşvik etmek ve ilerletmek için bilgi toplumu ve bilgi demokrasisi perspektiflerini
teşvik eder.
Gelişen ekonomi, rekabet ve uzun süreli sürdürülebilir büyüme için; temeli, paydaş
yaklaşımına (stakeholder theory) dayanan quadruple helix modeli; toplumdaki diğer
paydaşlara, geliştirilen inovasyonu kullanan paydaşlarla birlikte yaratmaya (cocreation) yönelik bir modeldir. Dörtlü sarmal modelinde paydaşlar ve özellikle eklenen
inovasyonun kullanıcıları pasif değil, iş birliği kapsamında geliştirilen inovasyonda
www.isotebd.com
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söz sahibi ve katılımcıdır. Toplumsal ihtiyaç ve sorunların farkında olarak iş birliği
odaklarını yönlendirir. Kullanıcıların sürece dahil edilmesi geri bildirim mekanizmasını
aktive ettiği gibi iş birliği yoluyla geliştirilen inovasyonun açık bir inovasyon olmasını
sağlar. Dörtlü sarmal modelinde tarafların iş birliği, birlikte yaratma süreciyle
desteklenmektedir (Co-Creation). Bu modelin başarısı için paydaşların öncelik ve
yeteneklerini daha derinlemesine anlayarak, birlikte yaratma ve uyumlu bir ilişki
kurmaları gereklidir.

Dörtlü Helix inovasyon sistemi: (Lindberg ve ark., 2012)
Beşli Sarmal (The Quadruple Helix), toplumun, ekonominin ve demokrasinin bu
sosyo-ekolojik geçişine atıfta bulunur ve bu nedenle Beşli Sarmal Yenilik Sistemi,
ekolojik olarak duyarlıdır. Beşli sarmal, bilgi üretimi (araştırma) ve bilgi uygulaması
(inovasyon) anlayışını sosyal ekoloji üzerine oturtmaktadır.
Çevresel konular (küresel ısınma gibi), insanlık ve insan uygarlığı için endişe ve hayatta
kalma konularını temsil eder. Ancak Beşli Sarmal, çevresel ve ekolojik endişe verici
konuları potansiyel fırsatlarda da, gelecekteki bilgi üretimi ve yenilik için olası itici
güçler olarak tanımlar. Sonuç olarak, bu bilgi ekonomisi için fırsatları da tanımlar;
beşli Sarmal burada ekoloji, bilgi ve yenilikçilik arasında bir kazan-kazan durumu
oluşturulmasını destekleyerek ekonomi, toplum ve demokrasi arasında sinerji
yaratmaktadır (Carayannis ve Campbell, 2019).

Beşli Sarmal Modelinin Alt Sistemleri
(Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000; Carayannis ve Campbell, 2012)
15
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Toplum, Ekonomi, Demokrasi ve Sosyal Ekoloji ile İlgili Dörtlü ve Beşli Sarmal
Yenilik Sistemleri (Carayannis ve Campbell, 2019:46)

Açık
İnovasyon

Üniversite-Sanayi
İşbirliğinde Birlikte Yaratma
(Co-Creation) Yaklaşımı

Bilimsel Bilgi
Üretiminde
Model 2 Yaklaşımı

Quandruple Helix
Dörtlü Sarmal
Modeli

İşbirliği Ağ
Yapıları

Yeni Yaklaşımlar

www.isotebd.com
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Üniversite Sanayi İş Birliği
Devletin Rolü
Üniversite-sanayi-devlet stratejik işbirlikleri farklı yetenek, yetkinlik, gelenek, beklenti
ve entelektüel sermayelerin entegre olduğu bir organizasyon yapısı sunmaktadır.
Devletin fonksiyonları; kendi araştırma laboratuarlarını işletmek, üniversiteleri
finanse etmek, bilim ve bilgi alt yapısını sağlamak, özel, kamu araştırma projeleri
için destek ve garanti sağlamaktır. Bilgi üretimi ve kullanımı için özel teknolojilerin
standardizasyonu ve güvenliği, araştırma etiği, fikri mülkiyet gibi konularda hukuki
ve düzenleyici yapıyı sağlar. Devlet aynı zamanda iş sektörünü teknolojinin gelişimi,
kullanımı ve eğitimi konularında uygun seviyede girişimlerde bulunması için
cesaretlendirir. Karşılıklı öğrenme için değişim sistemini yapılandırmak da devletin
ana fonksiyonlarındandır.
Özet olarak devlet, üniversite ve sanayi arasında iletişim ve sürdürülebilir bir bilgi
akışının sağlanabilmesi için üniversiteyi ve yerel sanayileri birbirine bağlayarak
sanayi-bilim iş birliğini besler, büyütür, yüksek eğitim kurumlarının mevzuatını iş
birliği için yeniden düzenler. İnovasyonu destek için kamu-özel sektör iş birliğini teşvik
eder. Bunun için bütün aktörlerin istek ve öncelikleri doğrultusunda bir kurumsal yapı
kurar. Özel sektörün bilim ve teknoloji yatırımları için vergi muafiyeti, destekleme
gibi finanssal kolaylıklar sağlar. Daha esnek çalışma kuralları ortaya koyar. Hepsinden
önemlisi toplumu üniversite-sanayi-devlet iş birliği konusunda bilinçlendirir (Koç ve
Mente:2007).
Devletin rolünü aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
•

Ar-Ge fonları, teşvikleri ve vergi indirimleri

•

İnovasyon destek kredileri

•

Araştırmacılar için performans odaklı pirim ve teşvik sistemi

•

OECD’nin üniversite performansını ölçmek için önerdiği teşvik kriterleri:
Özel sektörden aktarılan Ar-Ge fonları, danışmanlık kazançları, patent
lisanslarından gelen kazançlar, spin-off ve start-up faaliyetleri

•

Fikri Mülkiyet Hakları Düzenlemesi ve Teknoloji Transfer Ofisleri

•

Bilim Parkları, Spin-off’lar ve kuluçka merkezleri

•

Sanayiye yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetleri
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Üniversiteleri Sanayi İş Birliğine Teşvik
Etmek için Yapılması Gerekenler
Çevresel Dengeyi Korumak: Yasal düzenleyiciler, uzun vadeli stratejik ortaklılklar
kurulması için değişkenlik ve belirsizlikten uzak, dengeli bir finansal ve yasal çevre
yaratmalıdırlar.
Üniversitelere bilimsel araştırmalarını yürütmek ve ortaklık kurabilecek otonomiyi
vermek: Bir üniversitenin stratejisine en iyi şekilde karar veren kendi yönetim kadrosu
ve akademik personelidir. Özgürce faaliyet gösteremeyen üniversitelerin doğru ve
başarılı ortaklıklar kuraması mümkün değildir.
Aktif ve iş birliği geliştiren üniversiteleri ödüllendirmek: Doğru yasal düzenlemeler ve
devlet programları ile güçlü işbirlikleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
Üniversitelerin başarı için mücadele etmesini sağlamak: Üniversiteler her zaman
en iyilerle ortaklık arayışı içerisindedir bu nedenle iyi ve başarılı üniversitelerin
araştırmaları desteklenmeli ve fonlanmalıdır ki, daha fazla istihdam yaratan işbirlikleri
kurulsun.

Sanayiyi Üniversitelerle İş Birliğine
Teşvik Etmek Yapılması Gerekenler
•

Sanayinin tek başına başaramayacağı bir araştırmayı yapmak.

•

Uzun vadeli ancak sanayinin hedefleri doğrultusunda esnek araştırma
işbirlikleri geliştirmek.

•

Paylaşılan bir vizyon ve ortak bir strateji geliştirmek.

•

Doğru insanlarla iletişim kurmayı sağlamak ve doğru insanlara yetki vermek.

•

Fikirlerin çapraz büyümesine izin vermek, iletişim kanalları olulturmak ve
sağlamlaştırmak.

•

Fikri

mülkiyet

haklarına

odaklanmak

yerine

araştırmanın

niteliğine

odaklanmak.
•

Farklı disiplinlerin etkileşimine açık olmak ve sanayiye disiplinler arası çözümler
sunmak.

www.isotebd.com
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Türkiye’de Üniversite Sanayi İş Birliği
(ÜSİ) Yapısı
Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülke KOBİ’lerin inovatif rekabetçiliğini artırmak
için üniversite-sanayi iş birliğine destek sağlamaktadır. Ancak, Türkiye’de üniversite
sanayi iş birliğinde etkin bir yapı oluşturulamamıştır ve/veya istenilen düzeye
getirilememiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri üniversitelerin ve sanayinin
farklı hedefleri ve beklentileri olması ve bunların örtüşmemesidir. Ayrıca, bu iş
birliğinin fonlanması da öncelikli konulardan biridir. Türkiye’de sanayinin bu ilişkide
finansal kaynak sağlaması sık rastlanır bir durum değildir. Aslında dünyada da ÜSİ
iş birlikleri genel olarak devlet tarafından fonlanan bir sistemdir. Ancak, dünya
örneklerine bakıldığında yüksek fonlamayla bu iş birliğinin çok önemli inovasyon
ekosistemleri oluşturup ekonomiye olağanüstü katkılar sağladığı net bir biçimde
görülmektedir.
Türkiye, 1980’lerde ekonominin liberalleşmesinden sonra uluslararası rekabetin
karşısında durabilmek için üniversite-sanayi iş birliğine önem vermiştir. 1990’larda
inovasyon ekosistemini oluşturabilmek ve artırabilmek için KOSGEB, TEYDEB ve
TTGV gibi kurumları kurmuştur. Aşağıdaki Şekil’de de görüleceği üzere 1996 yılından
sonra, devlet sanayiciyi özellikle KOBİ’leri inovasyon alanında destekleyecek çeşitli
programlar uygulamaya devam etmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin
ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının
yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin
geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun
sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları
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yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet
gücünün artırılmasının amaçlandığını resmi web sitesinde açıklamıştır.
Yine Bakanlık resmi web sitesinde; 2001 yılından itibaren uygulamaya konulan,
sanayicimizi, araştırmacı ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknolojik üretime
yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun
kapsamında; Aralık 2019 itibariyle; toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(Ankara’da 10 adet, İstanbul’da 11 adet, Kocaeli’nde 5 adet, İzmir’de 4 adet, Konya’da 2
adet, Gaziantep 2 adet, Antalya 2 adet, Mersin 2 adet, Hatay 2 adet ve Kayseri, Trabzon,
Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir- (Bilecik), Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas,
Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale,
Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale,
Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar-(Uşak), Aydın, Batman, Osmaniye,
Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun ve Rize’de 1’er
adet) kurulduğunu belirterek; 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 67’si faaliyetine
devam etmekte olduğunu, 18’inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle
hali hazırda faaliyete geçmediği bildirilmiştir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
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Faliyete Geçen
Bölge Sayısı
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Yapılaşama Sürecinde Olan
Bölge Sayısı

Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni incelediğimizde, firma sayısı 5.506’ya
ulaşmıştır (1.159 tanesi akademisyen ortaklıdır), 34.244 proje tamamlanmış olup 9.673
proje devam etmektedir.

www.isotebd.com
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Toplam firma sayısı

5.506

Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı (mevcut)

310

Akademisyen ortaklı firma sayısı

1.159

Toplam personel sayısı

56.689

Ar-Ge

46.108

Tasarım

760

Destek

3.565

Kapsam dışı

6.256

Proje sayısı (devam eden)

9.673

Proje sayısı (tamamlanan)

34.244

Toplam satış (TL)

84,8 Milyar

Toplam ihracat

4,4 Milyar

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında elde edilen patent sayılarında gelişme
olmasına karşın yeterli olmadığı görülmektedir.
TEKNOLOJİ GEKİŞTİRME BÖLGELERİ
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

SAYI

Patent Tescil Sayısı (Ulısa/Uluslarası)

1.122

Patent Başvuru Sayısı (Devam Eden)

2.558

Faydalı Model Tescil Sayısı

409

Faydalı Model Başvuru Sayısı (Devam Eden)

210

Endüstiriyel Tasarım Tescil Sayısı

122

Endüstiriyel Tasarım Başvuru Sayısı (Devam Eden)

98

Yazılı Telif Hakkı (Alınan)

288

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 2018 yılı performans endeks sonuçları sıralamasında
başı Yıldız Teknik Üniversitesi çekmektedir. Teknoloji geliştirme bölgeleri
arasında rekabet yaratmanın inovasyon ekosistemi için oldukça önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle, bu rekabet mutlaka ilave destek mekanizmalarıyla
desteklenmeli ve motive edilmelidir.
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
2018 YILI PERFORMANS ENDEKS SONUÇLARI
GENEL SIRALAMA
Sıra No

TGB Aadı

1

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

2

ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

3

İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

4

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi

5

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi

6

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi

7

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

8

Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi

9

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

10

Tübitak - Marmara Araştırma Merkezi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofislerinin bakış açısıyla üniversite sanayi iş birliği
yaklaşımı aşağıdaki Tabloda Meissner ve ark. (2018) tarafından özetlenmiştir.
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