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Bu Rapor Digital Group Partners tarafından hazırlanmıştır.

Bu Rapor Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu Rapor içeriğinden yalnızca İstanbul
Sanayi Odası sorumlu olup herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde
yorumlanamaz.

Üniversite-Sanayi İş Birliği dünyada birçok ülkede uzun
yıllardır istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu durumun çok
net olarak finansal, teknolojik, hukuksal ve sosyal birçok
faktörle ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir.
Raporda bilgi ve teknoloji alışverişinin gerçekleştiği
Üniversite-Sanayi İş Birliği süreçlerinin ana yönleri sistematik
olarak ortaya konularak taraflara bütünsel bir bakış açısı
vermeye çalışılmıştır.
Literatürde yer alan teorik çalışmaların pratiğe geçirilmesi
aşamasında sorunların önemli ölçüde azaltılması ve yeni iş
birliklerine katkıda bulunması hedeflenmiştir. Ayrıca, bu
Rapor hem üniversite hem de sanayi perspektiflerine eşit
odaklanılması bakımından ayrı bir önem arz etmektedir.

2

İÇİNDEKİLER
Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Nedir?
Üniversite Sanayi İş Birliği Tarihsel Gelişim Süreci
Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Organizasyonel Formları
Üniversite-Sanayi İş Birliğini Yönlendiren Baskılar
Üniversite-Sanayi İş Birliği için Motivasyonlar
Üniversite-Sanayi İş Birliğine Transfer Kanalları
Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Önündeki Engeller
Üniversite-Sanayi-Devlet İş Birliği Modelleri Kurumsallaşma Yaklaşmaları
Üniversite Sanayi İş Birliği: Devletin Rolü
Üniversiteleri Sanayi İş Birliğine Teşvik Etmek için Yapılması Gerekenler
Sanayiyi Üniversitelerle İş Birliğine Teşvik Etmek Yapılması Gerekenler

3

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 sonuçlanmasıdır.

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
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olarak yenilik ve bilgi geliştirmede dış ağlar kullandığı yerlerde açık inovasyonda
organizasyonel kapasiteyi arttırmak için yaygın olarak umut verici bir araç olarak
görülmektedir.

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 üniversite-sanayi 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 iş birliksel 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 İkinci 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.
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Üniversite-Sanayi İş birliğini Yönlendiren Baskılar
Üniversite-Sanayi İş Birliğini Yönlendiren Baskılar
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Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Organizasyonel Formları

Yapılan akademik çalışmalarda, üniversite ve sanayi arasında oluşabilecek tüm olası
bağlantıları gösteren bir tipoloji oluşturmanın son derece zor olduğu görüşü mevcuttur.
Üniversite-sanayi iş birliğinin uygulama formaları; ortak girişimler, ağlar, konsorsiyum ve
ittifaklar şeklinde biçim alır; ancak, bu formlar ÜSİ ilişkisini kapsıyor göründe de daha geniş
kapsamlı çeşitli formlar tanımlanmıştır. İlişki biçimleri, süre ve teknoloji akşına göre de
sınıflandırmıştır. Bunun yanı sıra; araştırma desteği (bağış/güven fonu), iş birliğine dayalı
araştırma (kurumsal anlaşmalar, grup düzenlemeleri, kurumsal tesisler, gayri resmi niyetler),
bilgi transferi (yeni mezunların işe alınması, kişisel etkileşimler, kurumsal programlar, iş
birliğine dayalı eğitim) ve teknoloji transferi (üniversite araştırma merkezleri aracılığıyla ürün
geliştirme ve ticarileştirme faaliyetleri) şeklinde de yorumlanmıştır. Sistematik incelemelerden
elde edilen ilave bilgileri yansıtacak şekilde genişletilmiş organizasyon formları Tablo 1'de yer
almaktadır (Ankrah ve Omar, 2012:390).

Tablo 1: Üniversite Sanayi İş birliğinin “Organizasyon Formları” (Ankrah ve Omar, 2015:391)







Resmi Olmayan Kişisel İlişkiler
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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)










Üçüncü Parti









Hedeflenen Anlaşmalar (Resmi)










Hedeflenmeyen Anlaşmalar (Resmi)









Odaklanmış Yapılar
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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, veri tabanı vb.)
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
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
ÜS iş birlikleri için geniş anlaşmalar
Daimi Profesörlük ve Danışma Kurulları
Üniversite postlarının finansmanı
Sanayi tarafından finanse edilen Üniversite
Bölümlerinde yer alan Ar-Ge
Genel veya belirli bölümler veya akademisyenler
için araştırma hibesi, ödüller, bağış, hibe (mali veya
teçhizat)
Ortaklık sözleşmeleri
İnovasyon / kuluçka merkezleri
Araştırma, bilim ve teknoloji parkları
Üniversite - Sanayi Konsorsiyumu
Üniversite - Sanayi araştırmaları iş birliği, araştırma
merkezleri
Bağlı kuruluşlar
Birleşmeler

Üniversite-Sanayi İş Birliği için Motivasyonlar

Üniversiteler ve sanayi şirketleri birbirleriyle ilişkilerini farklı motivasyonlarla kurmaktadır.
Üniversite-Sanayi İş birliği yapılmasında etkili olan motivasyon faktörleri altı boyutta
incelenmektedir; Bu boyutlar, kuruluşların birbirleriyle etkileşime girme konusundaki temel
dayanakları olarak düşünülebilir. Her boyut tek başına bir ilişki oluşumuna neden olmak için
yeterli olmasına karşın boyutlar aynı zamanda kurumlar, kurumlar arası ilişki kurmaya karar
verildiğinde aynı anda etkileşimde bulunabilir.
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Tablo 2: Üniversite ve Sanayi Motivasyonlarının Karşılaştırılması (Ankrah ve Omar, 2015:392)

11

Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Transfer Kanalları
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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. Bunlar; kültürel, kurumsal ve
operasyonel olmak üzere üç başlık altında toplanabilir.

13

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 olunmaktadır. Etzkowitz (2002), üniversite-sanayi-devlet 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 ağ yapılar 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).
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Üçlü Sarmal Modeli -Triangulation Of The Triple Helix Model

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.
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(Farinha ve Ferreira, 2013)

Üniversite Sanayi İş Birliğinde Eski ve Yeni Yaklaşımlar
Üniversite temelli bilgi üretimi modeline “Mod 1” denilmektedir. Mod 1, aynı zamanda
doğrusal inovasyon modeliyle de uyumludur. Doğrusal inovasyon modeli, öncelikle üniversite
bağlamında temel araştırmaların olduğunu ileri sümekte: yavaş yavaş, sözkonusu üniversite
araştırması topluma ve ekonomiye yayılmaktadır. Yükseköğretim sisteminin dışındaki
pazarlarda ekonomik ve ticari başarı yaratmak amacıyla üniversite araştırma hatlarını toplayan
ve bu bilgileri, uygulama ve inovasyona dönüştüren ekonomi ve firmalardır. Doğrusal yenilik
çerçevesinde, temel araştırma (bilgi üretimi) ile yenilik (bilginin uygulaması) arasında ardışık
bir “önce-sonra” ilişkisi vardır.
Mod 1 tabanlı bilgi üretimi anlayışına, yeni bilgi üretimi “Mod 2” kavramı meydan okumuştur.
Mod 2, bilginin uygulamasını ve bilgiye dayalı bir problem çözmeyi vurgular: “uygulama
bağlamında üretilen bilgi”, “disiplinler arası olma”, “heterojenlik ve örgütsel çeşitlilik”, “sosyal
hesap verebilirlik ve yansıtma” ve “kalite kontrol”. Bu ortamdaki kilit nokta, uygulama
bağlamında bilgi üretimine odaklanmaktır.
Mod 2, inovasyon ve inovasyon modellerine yapılan açık vurguyu ifade eder. Doğrusal
inovasyon modeli, temel araştırma ve inovasyonun ilk aşamasında değil; aynı zamanda bir
araya getirildiği bilgi üretimi ve bilgi uygulaması arasında daha doğrudan bağlantılar kurmakla
ilgilenen doğrusal olmayan inovasyon modelleri tarafından da zorlanmıştır. Mod 2 ayrıca,
doğrusal olmayan yenilik ve etkileriyle de uyumlu görünmektedir.
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Henry Etzkowitz ve Loet Leydesdorff (2000) tarafından tanıtılan ve geliştirilen Üçlü Sarmal
(Triple Helix); bilgi, yenilikçilik ve üniversite-sanayi-devlet ilişkileri modelidir; sarmallar ile iç
içe geçerek ulusal bir yenilik sistemi yaratılır. Üçlü sarmal, sistemler veya sektörlerle
tanımlanır: akademi (üniversiteler), sanayi (ticaret) ve devlet (hükümet). Mevcut inovasyon
söylemlerinde, “Üçlü Sarmal” modeli inovasyonun “standart modeli” gibi bir olguyu temsil
etmektedir.
“Mod 3” üniversitesi, yükseköğretim kurumu veya yükseköğretim sistemi, farklı bilgi üretim
ve bilgi uygulama prensiplerini (örneğin Mod 1 ve Mod 2) birleştirmenin ve entegre etmenin
yaratıcı yollarını arayan bir tür organizasyon veya sistemi temsil eder. Bu çeşitliliği ve
heterojenliği cesaretlendirir ve böylece araştırma ve yenilik için yaratıcı ve yenilikçi örgütsel
bağlamlar yaratır. Mod 3 “yaratıcı bilgi ortamları” oluşumunu teşvik eder. “Mod 3
üniversiteleri,” Mod 3 yükseköğretim kurumları ve sistemleri “uygulama bağlamında temel
araştırma” yapmaya hazırdır. Bu ayrıca, doğrusal olmayan inovasyon özelliklerine sahiptir.
Mod 1 ve Mod 2, yükseköğretim kurumlarının ve üniversite sistemlerinin bilgi üretiminin
altında yatan “bilgi paradigmaları” olarak nitelendirilebilir. Mod 1'e göre başarı veya kalite,
bilgi üreticisi toplulukları tarafından değerlendirilen temel ilkeler veya ilk ilkeler temelinde
dünyanın (ve toplumun) kapsamlı bir açıklaması olan akademik mükemmellik olarak
tanımlanabilir. Mod 2'ye göre başarı ve kalite, bilgi üreticisi ve bilgi kullanıcısı tarafından
değerlendirildiği gibi dünya (ve toplum için) için yararlı (verimli, etkili) bir problem çözme yolu
olarak tanımlanabilir. “Mod 3” üniversitesi, yükseköğretim kurumu veya yükseköğretim
sistemi, farklı bilgi üretim ve bilgi uygulama prensiplerini (örneğin Mod 1 ve Mod 2)
birleştirmenin ve entegre etmenin yaratıcı yollarını arayan bir tür organizasyon veya sistemi
temsil eder. Mod 3 “yaratıcı bilgi ortamları” oluşumunu teşvik eder. “Mod 3 üniversiteleri”,
Mod 3 yükseköğretim kurumları ve sistemleri “uygulama bağlamında temel araştırma”
yapmaya hazırdır (Carayannis ve Campbell, 2019).
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.
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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 (co-creation)
yönelik bir modeldir. Dörtlü sarmal modelinde paydaşlar ve özellikle eklenen inovasyonun
kullanıcıları pasif değil, iş birliği kapsamında geliştirilen inovasyonda söz sahibi ve katılımcıdır.
Toplumsal ihtiyaç ve sorunların farkında olarak iş birliği odaklarını yönlendirir. Kullanıcıların
sürece dahil edilmesi geribildirim 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 Sarmal, Carayannis ve Campbell'in (2009) belirttiği gibi küresel Bilgi Ekonomisi ve Bilgi
Toplumunun yapılarını ve süreçlerini kapsar. Yenilik sistemleri, yaratılması disiplinlerarası,
doğrusal olmayan, melez ve paylaşılan bir bilgi demokrasisi oluşturur. Örneğin Yawson (2009),
biyoteknoloji, BİT ve nanoteknolojideki ilerlemelerin yeniliği ve yakınsamayı teşvik ettiğini,
ancak aynı zamanda yeterli düzenlemelerin önemini ortaya çıkardığını ve toplum bilincine
ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. “Sivil Toplum” böylece yenilik sistemlerinin önemli bir
sarmalı haline gelmiştir. Geliştirilen dörtlü sarmal modeli, inovasyon ekonomisini dört
sarmalını ele almaktadır: Akademi ve Teknolojik Altyapılar (üniversite laboratuvarları ve
endüstriyel Ar-Ge tesisleri), Firmalar, Devlet ve Sivil Toplum, hepsi akıllı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme için eşit derecede önemlidir (Afonso ve ark., 2012).

Dörtlü Helix inovasyon sistemi: (Lindberg ve ark., 2012)
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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)
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Toplum, Ekonomi, Demokrasi ve Sosyal Ekoloji ile İlgili Dörtlü ve Beşli Sarmal Yenilik Sistemleri
(Carayannis ve Campbell, 2019:46)
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Üniversite Sanayi İş Birliği:
Devletin Rolü

Üniversite-sanayi-devlet stratejik iş birlikleri farklı yetenek, yetkinlik, gelenek, beklenti ve
entelektüel sermayelerin entegre olduğu bir organizasyon yapısı sunmaktadır. Devletin
fonksiyonları; kendi araştırma laboratuvarlarını 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 finansal kolaylıklar sağlar. Daha esnek çalışma
kuralları ortaya koyar. Hepsinden önemlisi toplumu üniversite-sanayi-devlet iş birliği
konusunda bilinçlendirir (Koç ve Mente:2007).
Devletin rolünü şu şekilde özetleyebiliriz:


Ar-Ge fonları, teşvikleri ve vergi indirimleri



İnovasyon destek kredileri



Araştırmacılar için performans odaklı pirim ve teşvik sistemi
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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

Üniversiteleri Sanayi İş Birliğine Teşvik Etmek için
Yapılması Gerekenler

Çevresel Dengeyi Korumak: Yasal düzenleyiciler, uzun vadeli stratejik ortaklıklar 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
kurması mümkün değildir.
Aktif ve iş birliği geliştiren üniversiteleri ödüllendirmek: Doğru yasal düzenlemeler ve devlet
programları ile güçlü iş birlikleri 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 iş birlikleri kurulsun.
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Sanayiyi Üniversitelerle İş Birliğine Teşvik Etmek
Yapılması Gerekenler



Sanayinin tek başına başaramayacağı bir araştırmayı yapmak.



Uzun vadeli ancak sanayinin hedefleri doğrultusunda esnek araştırma iş birlikleri
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 oluşturmak ve
sağlamlaştırmak.



Fikri mülkiyet haklarına odaklanmak yerine araştırmanın niteliğine odaklanmak.



Farklı disiplinlerin etkileşimine açık olmak ve sanayiye disiplinler arası çözümler
sunmak.
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Üniversite - Sanayi İş
Birliği Ülke Örnekleri
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ÜLKELER
-Japonya
-İngiltere
-Singapur
-İsrail
-Kanada
-Güney Kore
-Fransa
-Almanya
-Amerika Birleşik Devletleri
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Tüm Doğu Asya ülkeleri arasında Japonya en gelişmiş üniversite-sanayi iş birliği (USİ) sistemine sahiptir.

Japonya, 1960'lı yılların başından itibaren, girişimci bir altyapı oluşturmayı ve üniversiteler ile
özel sektör arasında yakın ilişkileri kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi politikayı hayata
geçirmeye başlamıştır (Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı) :
-ortak araştırma merkezleri
-ortak patent başvuruları
-ortak finansman fırsatları
Ayrıca, 1998 yılında Japonya Üniversitelerden Özel Sanayiye Teknoloji Transferinin
Geliştirilmesi Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur ve bu Kanun sayesinde çok sayıda ortak
araştırma projesi ve patent başvurusu yapılmıştır. Japonya özellikle takipçileri için akademik
araştırmaları genişletmeye ve sanayi-kamu ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. 1998’de bir
uygulama ile program kapsamında uygun bulunan üniversite TTM’lerine kamu kaynaklarından
300.000 USD ile sınırlı olmak üzere faaliyet giderlerinin 2/3’ü tutarında 5 yılı geçmemek üzere
destek sağlanmaya başlanmıştır. Beş yıl sonunda TTM’lerin kendi gelirleri ile faaliyetlerini
sürdürmeleri beklenmiştir. Beş yıllık süre sonrasında bu duruma ulaşamayan merkezler için
yeni bir destek programı yürürlüğe girmiştir.
2004 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm ulusal üniversitelere bağımsızlık sağlanarak TTM’lerine
ortak olma imkanı sağlanmıştır. 60 Bazı Japon üniversitelerinde TTM’lere destek olmak üzere
kar amacı güden şirketler kurulmuş, bu şirketler aracılığı ile üniversite Ar-Ge sonuçlarını
ticarileştirecek startup firmalarının kurulumu ve öğretim üyelerinin bu şirketlerden hisse
almaları özendirilmiştir. Japonya’da bir üniversite veya araştırma kurumunun lisans veya
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teknoloji transfer kuruluşunu belirtmek için genellikle “Teknoloji Lisanslama Ofisi (TLO)”ifadesi
kullanılmaktadır. Bu kavram aslında sadece teknoloji lisanslama faaliyetlerini değil, iş
kuluçkaları, üniversite sanayi ortak araştırma projelerini ve bilgi yayımı gibi faaliyetleri de
içermektedir. Bu ofislerin temel amacı, kamu araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesidir.
En son bilim ve teknoloji temel planının ilkelerinde; Japonya'nın yaşlılara yönelik yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi, büyük çaplı afetlerde hasarın önlenmesi de dahil olmak üzere yeni
kaynakların keşfi, ülkeye özgü konularla başa çıkmasına yardımcı olabilecek teknolojinin
tanıtımında toplumla çalışan akademinin önemini vurgulamaktadır.
2006'daki Temel Eğitim Kanununun 7. maddesi tüm ulusal üniversitelerin temel faaliyetlerinin
'ileri bilgi ...' olduğunu ve faaliyetlerinin sonuçlarını geniş çapta yayarak toplumun gelişimine
katkıda bulunduğunu açıklamaktadır. Üniversiteler ayrıca tanıtım stratejilerine de uymalıdır:
-sosyal ve kamusal kaygılar,
-bilim ve teknolojide küresel rekabet ve
-süper bilgisayarlar ve uzay taşımacılığı gibi ulusal öneme sahip kilit teknolojiler.
Başlangıçta, Japonya’nın teknoloji transferini destekleme politikası, üniversitelerin devlet
tarafından finanse edilen araştırmalardan kaynaklanan icatlardan unvan ve telif haklarını
korumalarına izin verilen Bayh-Dole Yasası tarafından oluşturulan ABD modeline
dayanmaktaydı. Bununla birlikte, Japonya'daki büyük araştırma üniversitelerinin çoğu 2004
yılına devlet kurumları olarak kabul edildiğinden ve bu nedenle sanayi ile iş birliği
sürdürmelerine izin verilmediğinden, bu politikanın ülkeler arasında aktarımı tam olarak
hizalanmamıştır. Günümüzde, Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) Fikri Mülkiyet Stratejileri
Merkezi'ni (CIPS) denetler, ancak yalnızca üniversite ve kamu araştırma kurumlarına (Japonya
Bilim ve Teknoloji Ajansı n.d.) politika önerileri sunarlar. Japonya'daki ÜSİ, Fikri Mülkiyet
yasalarından kaynaklanan sorunlar sadece ortak mülkiyetteki sanayi haklarını değil, aynı
zamanda yayınlar üzerindeki sansür, sanayi haklarını da içermektedir. Japonya'da ÜSİ
araştırmasının bulguları açıklamayı reddetmesi ve hatta akademisyenlerin otosansür yapması
nadir görülen bir durum değildir. ÜSİ yasaları, özel sektör yükümlülüklerinin ilk patent
başvurularının ötesinde keşifler geliştirmesini içeren birçok üniversite iş birliğine karşı dikkatli
olmaya devam eden bir tutum sergilemektedir.
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Akademik topluluğun en iyi fikirleri için sanayi ile ilişki kurma konusundaki isteksizliğinin
farkında olan Japon hükümeti, üniversiteleri gelir kaynağı olarak ortak araştırma projeleri için
rekabet etmeye zorlayarak kurumsal fonları azaltmaya devam etmektedir. Üniversiteler ve
sanayi arasında ortaklıklar oluşturmadaki göreceli başarıya rağmen, Japonya'nın yenilik
konusundaki nihai umutları, üniversite ve sanayi hedefleri arasındaki farklar nedeniyle
engellenmiştir. İşbirlikleri genellikle gelişmemiştir, çünkü sanayi tamamen ticarileşmiş olup
olmadıklarına bakılmaksızın çeşitli bilimsel ve teknoloji patentlerine sahip olmadan
yararlanabilmektedir. Sadece son zamanlarda, Japon üniversiteleri, özel lisanslama haklarını
sadece sınırlı bir süre için resmi olarak kabul eden ve üniversiteye geri dönen özel endüstrilerle
sözleşmeleri başarıyla müzakere etmeye başlamışlardır. Ulusal ve özel üniversitelerin hepsinin
kendine özgü fikri mülkiyet politikaları vardır ve bu politikanın çerçevesine bağlı olarak, iş birliği
yapan firmaların sonuçları değişiklik gösterebilmektedir.
Hükümet, 2001 ile 2008 arasında 65 üniversiteden oluşan 442 yeni ittifakla, ittifakları ve
birleşmeleri teşvik etmiştir. Bununla birlikte, şimdiye kadar, Japonya ve diğer sanayileşmiş
ülkeler arasında bir karşılaştırma yapıldığında, başarılı bir ÜSİ ortamı yaratma çabasının az
sayıda girişim ile sonuçlandığını göstermektedir. Potansiyel doktora öğrencileri için daha fazla
finansman, insan kaynaklarının sektör sınırlarının ötesinde hareketliliğinde artış ve daha fazla
siber teknoloji geliştirmek için yazılım ve hizmetler oluşturmaya teşvik etme gibi çok sayıda
değişiklik ve reform politikası yürürlüğe girmektedir. Ayrıca, yeni plan dahilinde Bilim, Teknoloji
ve Yenilik Konseyi (CSTO), ÜSİ’yi uygulama ve ticarileştirmeye kaydırmayı planlamaktadır.
Ayrıca, tamamen Ar-Ge araştırma enstitülerinin inovasyonu teşvik etmek için vergilendirilebilir
gelirlerinden %20 düşmesine izin veren yeni bir vergi teşviki de beklentiler arasındadır.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Ulusal olarak dikte edilen araştırma alanları aslında ÜSİ'yi engelleyebilir;
. Fikri Mülkiyet politikalarının değişmesi inovasyonu kısıtlayabilir;
.Sektör gelişmeyi sürdürmezse, ÜSİ sözleşmeleri mülkiyeti üniversiteye geri döndürmelidir.
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İngiltere 1990'ların başında üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye odaklanmıştır. 1999'da
İngiltere Yükseköğretim Fonu Konseyi (HEFCE) İngiltere'de üniversiteler ve sanayi arasındaki
ağlara yardımcı olmak için özel bir fon oluşturdu ve hala nispeten iyi finanse edilen bir
girişimdir. 2013-2014'te HEFCE, ÜSİ’'yi ve hedeflenen işgücü gelişimini desteklemek için
İşletme, Yenilik ve Yetenekler Departmanından (BIS) 5.1 milyar £ finansman sağlamış ve
İngiltere'deki çeşitli ÜSİ göstergelerini izlemiş ve önemli büyüme kaydetmiştir. 2004 ve 2014
yılları arasında İngiltere, üniversite ve sanayi arasındaki teknoloji transferlerini daha yoğun
destekleyen 'Bilim ve Yenilik Yatırım Çerçevesi'ni oluşturmuştur. Hükümet, büyük ölçüde
İngiltere araştırma çabalarını yardım kuruluşlarından (özellikle biyomedikal araştırmalar için
yılda 700 milyon £ sağlayan Wellcome Trust gibi), bazı uluslararası kaynaklardan (AB gibi) ve
özel sektörden gelen ek desteklerle finanse etmektedir. Bununla birlikte, yükseköğretim
kurumlarında (HEI'ler) araştırma için sağlanan çoğu devlet finansmanı, Araştırma Konseyleri
gibi departman dışı kamu kurumları aracılığıyla veya HEFCE ve Birleşik Krallığın diğer
ülkelerindeki benzer finansman kurumları aracılığıyla sağlanır.

İngiltere’de çoğu üniversitenin kendi TT birimleri mevcuttur. Bu birimlerin kurumsal yapılarına
bakıldığında,

farklı

üniversitelerin

TT

ofislerinin

farklı

biçimlerde

yapılandırıldığı

gözlenmektedir. Bazıları üniversite birimleri, kimileriyse bağlı ortaklık şeklinde hizmet
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vermektedir. Az sayıda bağımsız yapı da vardır. Sistemleri, uygulamaları ve TT kültürü
bakımından Avrupa’dan çok ABD’ye yakın olan İngiltere, Ar-Ge harcamaları ve araştırma
çıktıları açısından hızla ilerleyen ülkeler arasında sayılabilir. Patent ve bilimsel makale konuları
incelendiğinde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), biyolojik bilimler, nanoteknoloji, çevre
teknolojileri ve bunların türevleri ile ilaç, savunma ve motorlu araçlar gibi anahtar teknolojilere
odaklanılmış olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak da, OECD ülkeleri arasında görece
düşük Ar-Ge payına rağmen, faaliyetlerinin ağırlıkla ileri teknoloji alanlarında yoğunlaştığı
bildirilmektedir. TT faaliyetlerinin önemli unsurlarından olan yeni teknoloji tabanlı firmaların
ana fonlama kaynağı ve girişimciliğin ve inovasyonun önemli bir belirleyicisi olarak
değerlendirilen risk sermayesi konusunda da önemli ilerlemeler gözlenmektedir.
Hızlandırma Merkezleri ÜSİ'yi desteklemek için merkezi bir mekanizmadır. Ulusal İnovasyon
Ajansı, Teknoloji Stratejisi Kurulu tarafından geliştirilen, endüstriyi araştırma ve akademik
topluluğa bağlayan, her biri ticari ürün ve hizmetlere yönelik iş birliği içinde çalışmalarını
sağlayan farklı bir teknolojik alanda uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.
Hızlandırma Merkezlerinin hepsi üniversitelerde yerleşik değildir ve bağımsız kurumlar olarak
faaliyet göstermektedir, ancak hepsi üniversitelerle yakın bağlantılarını sürdürmektedir.
Araştırmaları üniversitelerden sanayiye aktarmadaki boşluğu kapatmak için kurulmuştur ve
ticari sonuçları 1/3, 1/3, 1/3 fonlama modelidir; 1/3 ticari fon sözleşmesi, 1/3 temel kamu
yatırımı ve 1/3 İşbirlikçi Ar-Ge olarak kullanılmaktadır.
ÜSİ'yi kullanmadaki başarılarına dair veriler karışık olmakla birlikte, üniversitelerin katkısının
kurulduğundan bu yana elde edilen sonuçlar için gerekli olduğu savunulmaktadır. Üniversiteler
inovasyon sağlamak için gerekli uzmanlığı, altyapıyı ve bağlantıları sağlar. Hızlandırma
Merkezleri tarafından desteklenen üniversite-sanayi iş birliği, sadece iş birliği anlaşmaları gibi
resmi yollarla değil; aynı zamanda bilgi alışverişi ve ağlar gibi resmi olmayan yollarla da
gerçekleşir. Şubat 2014 itibariyle yedi Hızlandırma Merkezi vardı ve hükümet, 2015-2016'da
İngiltere'yi yenilikçi hale getirmek için 185 milyon £ daha inovasyon fonu sağlamıştır.
Hızlandırma merkezleri tamamen yerel iş uzmanlarından oluşurken, Hızlandırma programı
uluslararası alana girme belirtileri göstermiştir. 2013 yılında bir hücre terapisi merkezi, Kanada
Rejeneratif Tıp Ticarileştirme Merkezi ile bir ittifak kurulmuştur.
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İngiltere’de ÜSİ sistemi nispeten iyi gelişmiş olsa da, büyüyen ÜSİ'nin önündeki engeller hala
mevcuttur. Örneğin, sadece disiplin alanlarını değil, aynı zamanda mesleki statülerini,
itibarlarını ve sanayiden önceki fonlama geçmişlerini de sanayiyle ilgilenme olasılığını tahmin
ederken bireysel özelliklerin önemli faktörler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, kurumsal
düzeydeki hedefler ve öncelikler, ulusal düzeydeki politikalar ve ÜSİ'ye katılım için bireysel
girişimler arasında bir 'yanlış hizalama' olabilir, çünkü şu anda kurumsal destek, kurumlar
arasındaki ÜSİ farkını açıklamamaktadır.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Hükümetin ÜSİ finansmanı için Ajansı onaylaması,
.Üniversite dışı, iş merkezlerini resmi iş birliğini artırmak için faydalı bir model olarak
işletmektedir.
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Küçük boyutuna karşın Singapur araştırma verimliliği ve üniversite-sanayi iş birliği açısından
ülkeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Singapur’un kapsamlı Ar-Ge'si, bilimsel fonları ve
emeği artırmak için yönergeleri belirleyen Ulusal Bilim ve Teknoloji (S&T) planları da dahil
olmak üzere onlarca yıllık hükümet faaliyetlerinin sonucudur. Böylece, Singapur bilimsel
topluluğunu 1990'da 10.000'de 28'den, 2004'te 10.000'de 87'ye yükseldiğini görerek
olağanüstü yetenekli ve yenilikçi bir işgücü yaratmıştır (Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
2006). Bununla birlikte, Singapur’un yüksek vasıflı işgücü ve müreffeh ekonomik durumu
nedeniyle, girişimci zihniyetin sürekli istihdamı ekonomik istikrar için bir gereklilik olmadığı için
gelecekteki inovasyonun sınırlı olması da mümkündür.

Singapur, üniversite-sanayi iş birliği destek programları ve hibelerden oluşmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı (MOE), endüstri ile Politeknik ortaklıkları destekleyen Ar-Ge ve İnovasyon Fonu ve üç
yıl içinde 500.000 dolar ile 1 milyon dolarlık projeleri finanse eden Akademik Araştırma Fonu
(AcRF) gibi özel finansman fırsatları sunmaktadır. Singapur'un çıkarlarına ve uluslararası
araştırmacıları Singapur'a çekme potansiyeline sahiptir. Ayrıca Singapur, istisnai bir köprü
kurumu olan Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı'na (A * STAR) ev sahipliği yapmaktadır. Önde
gelen kamu kurumu A * STAR, Singapur'da ekonomik büyüme ve istihdam yaratmak için hem
kamu hem de özel sektörle iş birliği yapmaktadır. A * STAR grubu çeşitli bilim, mühendislik ve
sağlık konseyleri, burs ve burslar için yüksek lisans akademisi, laboratuvar kaynaklarının ortak
kullanımı ve iş inkübasyonunu içerir, bunların hepsi Singapur'da ticari uygulamayı teşvik etmek
amacına yöneliktir. Singapur’un teknoloji transferi ve fikri mülkiyet yapısı tek tiptir ve genellikle
32

desteklenir. 2003 yılından itibaren Singapur, teknoloji transferine yardımcı olmak için
profesyonel fikri mülkiyet eğitimi sağlamaya çalışmıştır. 2006 yılında hükümet, Ar-Ge için
sistematik süreçlerin uygulanmasının yanı sıra araştırma ve yeniliği daha da desteklemek için
Ulusal Araştırma Vakfı'nı kurmuştur. Vakıf, mucit (ler) in % 50'sinin net kar elde etmesine izin
verir, % 30'u belirli bir bölüme ve % 20'si üniversiteye gider. Bununla birlikte, telif ücretleri,
üretilen toplam tutar üzerinden hesaplanır; ilk 500.000 $ 'ın % 75'i mucit ve kalan tutar ise
üniversiteye gider. Singapur’un verimli fikri mülkiyet politikaları, yabancı yatırımı ve yüksek
vasıflı işgücünü çekme yeteneğini daha da artırmıştır.
Singapur ayrıca, üniversitenin ana öğretim sorumluluklarından uzak tutulmasını önlemek için
bir öğretim üyesinin araştırmalar için üniversite görevlerinden yılda sadece 52 gün ayırmasını
veya haftada 1 gün geçirmesi gerektiğini öngören “52 günlük” kuralı kabul etmiştir. Teknoloji
ve yenilik Singapur içinde büyümeye devam ettikçe, fakülte yönetimi bölümleri ve teknoloji
transfer ofisleri giderek daha karmaşık ve çok disiplinli projelerle başa çıkmak için ek eğitim ve
uzmanlığa ihtiyaç duyacaktır.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Politikaların sürekliliği, yüksek vasıflı bir işgücünün çekilmesine odaklanmaktadır,
. Mucit (ler) in kısa vadede yarar sağladığı tek tip uzun vadeli fikri mülkiyet hakkı politikası,
. Yardım sağlamak için transfer ofisleri ve geniş kapsamlı organizasyonlar.
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İsrail 8.5 milyon civarındaki nüfusu ile dünyanın önde gelen bilim ve teknoloji merkezlerinden
biridir. Kendi bölgesinde rekabet eden İsrail, hem askeri hem de sivil yeniliklere önem
vermektedir. Ar-Ge gelişimine büyük miktarlarda kaynak ayırmaktadır. İsrail'in Ar-Ge
harcamaları GSYİH‘na oranı yüzdesel olarak 2009 yılında OECD ortalamasının iki katına
ulaşmıştır (İsrail, 2012'de OECD'de en üst sırada yer almıştır). Hükümet ÜSİ'nin başarısında
etkili olmuştur. İsrail hükümeti 1960'ların sonlarından bu yana işbirlikçi Ar-Ge ve
ticarileştirmeyi teşvik etmiştir. Üniversitelerin bağımsız olarak kendi düzenlemelerine karar
vermelerine izin vermekle birlikte, ticarileştirme için ekstra desteğe ihtiyaç duyan teknolojilere
fon sağlamak için ‘açığı kapatma' programlarını desteklemek de dahil olmak üzere İsrail
hükümeti önemli bir rol oynamıştır. 1970'lerin başından itibaren hükümet, üniversiteleri bilim
parkları inşa etmeye de teşvik etmiş ve başlangıçta bu tür dört kampüs daha derin üniversite
sanayisini geliştirmek için oluşturulmuştur.

Office of the Chief Scientist-OCS, teknoloji inkübatörleri, üniversite-sanayi transfer birimleri ve
diğer Ar-Ge iş birliği anlaşmalarına Ar-Ge hibeleri sağlanmasına yardımcı olmaktadır. OCS,
özellikle vergi muafiyetleri, vergi indirimleri ve nakdi hibeler için de etkilidir. Teşvikler sadece
teknolojik becerilere sahip, İsrail'de araştırma yapacak ve yüksek bir teknolojik yenilik
standardını karşılayacak şirketler tarafından kullanılabilmektedir.
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Araştırma odaklı bir üniversite olan Weizman Enstitüsü, 1959'da ilk özel teknoloji transfer
ofisine (TTO) ev sahipliği yapmıştır ve halen dünyanın en başarılı teknoloji transfer
ofislerindendir. İsrail'deki benzersiz özelliklerden biri, TTO’nun Enstitü'ye tam olarak sahip
olmasıdır. Sadece sahiplik nedeniyle, üniversite transfer ofisleri ticarileştirme için en iyi yapıyı
bulabilmeleri için birinden diğerine geçiş yapabilmektedir. TTO'ların genellikle yönetim
kurullarında ofis uzmanlarının ofis başarısına rehberlik etmeleri için iş liderleri bulunmaktadır.
Ayrıca, üniversite, transfer ofisinin tüm yenilikler için Fikri Mülkiyet uygulaması, kazanması ve
sürdürmesi için gerekli fonların büyük bir kısmını sağlamaktadır. Belki de bu nedenle, İsrail
üniversiteleri, ofisler önemli gelir üreticileri olarak hareket ettikleri için teknolojilerinin veya
yeniliklerinin özel transfer ofislerinin dışında herhangi bir yerde ticarileştirilmesi konusunda
son derece katıdır. İsrail’de, ÜSİ iş birlikleri nedeniyle her yıl 15'ten fazla yeni şirket
kurulmaktadır. Diğer ülkelerden farklı olarak, İsrail'deki TTO'lara hükümet tarafından herhangi
bir müdahale yoktur, bu da tüm projelerin ulusal bir ihtiyaca cevap olarak değil, özel sektöre
potansiyel gelir getirilerine göre seçildiği anlamına gelir. Tüm İsrail üniversitelerinin halihazırda
kendi TTO'ları vardır ve bunlar İsrail Teknoloji Transfer Örgütüne (ITTN) bağlıdır.
1990'lardan itibaren İsrail Teknoloji İnkübatör Programını (TIP) başlatmıştır. Başlangıçta
Amerika Birleşik Devletleri'nden uyarlanan inkübatör programları İsrail'de yapılandırılmıştır.
Böylece tüm paydaşların; sanayinin, özel yatırımcıların, üniversitelerin ve hükümet partilerinin
projeyi finanse etmeleri beklenmektedir. İnkübatör programları için yatırım bütçeleri 500.000
ABD Doları ile 1.000.000 ABD Doları arasında değişebilir. Kuluçka programları kısmen hükümet
tarafından finanse edilirken, kuluçkaların çoğu özel mülkiyete aittir ve özel mülkiyet tarafından
yönetilmektedir. Bu durum, inkübatör projesinin ticarileştirilmesinin genellikle mümkün olan
en erken aşamada gerçekleştiği anlamına gelir, bu nedenle en büyük gelişmeler üniversitelerin
fikri mülkiyet yetkisi dışında yapılabilir. İsrail'deki her kuluçka merkezi bireysel girişimcilerin
öncülük ettiği startup fikirleri için yüzlerce başvuru alabilir. Bugün İsrail'de sadece 7 üniversite
bulunmasına karşın 35 kuluçka merkezi bulunmaktadır. Projeler tıbbi cihazlar, biyoteknoloji ve
eczacılık ürünleri, temiz teknolojiler ve elektronik gibi alanlarda değişmektedir.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Aktif ve yüksek motivasyonlu bir ÜSİ ortamını kolaylaştırmak için hükümet politikaları;
. Yüksek teknolojiye sahip teknoloji transfer ofisleri ve inkübatörler yapılar;
. Ar-Ge'ye yüksek devlet ve özel sektör harcamaları.
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Kanada’nın çevresel faktörleri, örnek ülkeler arasında benzersizdir. Kanada güçlü bir kaynaktemelli ekonomiye sahiptir ve kamu Ar-Ge araştırmasının büyük bir kısmı sanayi tarafından
finanse edilmektedir (OECD 2012). Örneğin, 2014 yılında Kanada’nın Ar-Ge harcamaları 30,6
milyar CAD tutarındadır ve bu harcamaların yaklaşık yarısına sanayi katkıda bulunmuştur
(Statistics Canada 2014). Bununla birlikte, Kanada'daki işletmelerin Ar-Ge harcamaları hala
OECD ortalamasının altındadır ve ilk 500 kurumsal Ar-Ge yatırımcısı OECD ortalamasının çok
altındadır (OECD 2012). Kanada, daha yüksek kamu Ar-Ge harcaması ve vergi destekleri
(patentler, girişimcilik ve ticari markalar (OECD ortalamasının üstünde)) ile ÜSİ sonuçlarını
desteklemektedir (OECD 2012). Örneğin, Kanada’nın Bilimsel Araştırma ve Deneysel Gelişim
Vergi Teşvik Programı, sanayi Ar-Ge’sinin % 35‘ine kadar vergi indirimi yapabilmektedir (Canada
Revenue Agency 2015). Teşvik programı; nitelikli araştırma, temel araştırma, uygulamalı
araştırma ve deneysel araştırmaları içerir (Canada Revenue Agency 2015).
Kanada ayrıca Mükemmelliyet Merkezleri Ağları (NCE) programı kapsamında bir dizi ağ
programı aracılığıyla ÜSİ finansmanına yardımcı olur.
NCE Sekreterliği aracılığıyla üç program yürütülür;
1. Mükemmeliyet Merkezleri Ağları
2. Ticarileştirme ve Araştırma Mükemmeliyet Merkezleri (CECR)
3. Mükemmeliyet Merkezleri İşletme Odaklı Ağları (BL-NCE)
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Bu programlar akademik ağlar oluşturmak, gelecekteki araştırmacıları eğitmek ve bilgi
yaratmayı hızlandırmak için başlatılır. 2013 yılında, NCE, NCE programının disiplinler ve
sektörler arasındaki ilişkileri geliştirmedeki etkinliğini gösteren, araştırmacıların ve ortaklarının
araştırma sonuçlarını aktarmak için gerekli bilgileri kolaylaştıran ve binlerce lisansüstü
öğrencinin ağ destekli araştırma projeleri yoluyla deneyim ve eğitim kazanmasına yardımcı
olan bir değerlendirme yayınlanmıştır. Bununla birlikte, rapor aynı zamanda programın etkinliği
ve verimliliğine bir engel teşkil ettiğini kanıtlayan fon yetersizliğine de dikkati çekmiştir.

Kanada’nın yönlendirilmiş araştırma finansmanı da yönetimsel boyut üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptir. 2007'den bu yana, Kanada'nın Ticarileştirme ve Araştırma Mükemmeliyet Merkezleri
(CECR) bir hibe programı yarışması içermektedir. Hibeler her yıl; üniversiteler, kolejler,
araştırma kuruluşları, firmalar veya daha önce finanse edilmemiş diğer sivil toplum kuruluşları
tarafından oluşturulan kar amacı gütmeyen kuruluşlara rekabetçi bir şekilde verilir. Dört
öncelikli alanda (sağlık, enerji/doğal kaynaklar, BİT, çevre) uluslararası kabul görmüş
ticarileştirme ve araştırma merkezleri oluşturmak amacıyla, nihai hedef merkezlerin bağımsız
ve kendi kendini idame ettirmesidir. 2014 yılında programın değerlendirilmesinde elde edilen
sonuçlar, programın ilerlemesi iyi olmakla birlikte, sonuçlar değerlendirilmeden önce
programın daha uzun süre devam etmesi gerektiğini ve ayrıca programın beklentilerin
düzeltilmesinden faydalanacağını göstermiştir.
Program, Kanada'da yenilikçi araştırma programlarını finanse etmek için önemli bir boşluğu
dolduruyor, ancak başarısının önündeki bazı engeller tespit edilmiştir: Dünya standartlarında
araştırmacıları cezbetmek için rekabet, iş birliğinin tanımı konusunda yanlış anlaşılmalar, ev
sahibi kurumlar dışındaki merkezlerin sınırlı görünürlüğü ve CERC performans ölçüm stratejisini
yeniden ayarlama ihtiyacı.
1990'lı yılların sonlarında, lisansüstü öğrenci kayıtlarının azalması ve bilgili araştırmacıları
tutmanın öneminin farkına varan işgücünün yeni neslinin eğitilmesine özel bir odaklanma ile
Kanada NCE'leri, matematik uzmanlığı ile Mitacs'ı başlatmıştır. Şu anda çok bileşenli program,
üniversite-sanayi iş birliğine dayalı stajlar sağlamakta, ABD ve Meksika'da benzer kuruluşlarla
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ortak enstitüler kurmuş ve Kanada'nın mevcut lisansüstü öğrencilerini mesleki beceriler
konusunda eğitmeye yardımcı olmaktadır.
Özellikle olağanüstü bir program olan “Hızlandırma Programı” halihazırda 10.000 staj imkanı
yaratmıştır ve 2020 yılına kadar lisansüstü öğrenciler için yılda 10.000 staj sağlamayı
hedeflemiştir. Hem eyalet yönetiminden hem de yerel sanayiden gelen güçlü destekle,
Hızlanma Programı bugüne kadar 24 milyon dolarlık bir yatırıma sahip ve mezunların istihdam
edilebilirliği, yetenekli mezunların elde tutulması, üniversite ve sanayi ortakları arasındaki iş
birliğinde Ar-Ge yatırımlarının artmasına neden olmuştur (Mitacs Kurumsal Planı 2015–16,
2015).
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. İnovasyonu ve USİ'yi teşvik etmek için devlet vergi indirimleri;
. ÜSİ hibeleri ve ağ oluşturma için hedeflenmiş programlar;
. İlgili yüksek lisans öğrencileri için sanayi stajlarına vurgu.
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Güney Kore'de (Kore) ÜSİ 1990'lara kadar çok sınırlıydı, 90’lardan önce üniversiteler
araştırmalarıyla tanınmıyordu ve temel odak öğretime yönelikti. Sanayi liderleri,
üniversitelerden veya diğer yerli sanayilerden daha yenilikçi teknolojiye sahip olduğuna
inanılan yabancı firmalarla iş birliği yapmaya çalıştılar. Bununla birlikte, 1990'ların başında, İş
birliği, Araştırma ve Geliştirme Tanıtım Yasası, gelişmeye başlayan kapsamlı ulusal Ar-Ge
politikaları ve ÜSİ ihtiyacına odaklanmaya başladı.
Kore'deki ÜSİ projelerinin çoğu ilk olarak, yönlendirilmiş politikalar yerine kişisel bağlantılarla
başlatılmıştır. Bu durum, birçok ilişkinin yanlış tanımlanması ve özellikle fikri mülkiyet hakları
müzakereleri dahilinde profesyonel uygulamadan yoksun projelerle sonuçlanmıştır. Kore,
Singapur'da görülenlere benzer standartta fikri mülkiyet politikaları tasarlayana kadar, ÜSİ
projelerinin ve patentlerin yönetimi ile mücadele etmiştir. Hükümet Ar-Ge konularına, daha
önce ayrı iki bakanlığı; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEST) ve Bilgi Ekonomisi Bakanlığını
(MKE) birleştirerek yanıt vermiştir. 2013 yılında bu bakanlığın adını Bilim, BİT ve Gelecek
Planlama Bakanlığı olarak değiştirerek yeniden düzenlemiştir. Amaç, üniversite, sanayi ve
hükümet alanları arasındaki anlayışı daha iyi geliştirmek ve ülke çapında yenilikçi kapasiteleri
teşvik etmektir. Şu anda Kore’nin sanayi sektörü teknolojisinin, patentlerinin ve yayınlarının
çoğunu akademik toplulukla paylaşmıyor. Hükümet tarafından teknolojilerin sorunsuz bir
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şekilde aktarılmasına yardımcı olacak organizasyonlar oluşturmak için çaba sarf edilmiştir,
ancak hala üniversite-sanayi alanlarında Ar-Ge'yi kolaylaştırabilecek tek bir temel
organizasyonunun eksikliği görülmektedir. Özel üniversitelerin gelirlerinin sadece % 8,5'i ticari
veya sanayi iş birliklerinden gelmektedir.

Kore'de öne çıkan ÜSİ projesi Brain Korea 21’dir (BK21). Bu proje, önde gelen akademik
dergilerde yayınlanacak yenilikçi teknolojiler veya bilimsel keşifler yaratabilen doktora
öğrencilerine veya genç mezunlara yöneliktir. Proje ayrıca, Kore üniversitelerinin statüsünü
yükseltmeyi, yurtdışında daha fazla doktora eğitimi almayı, sanayi ile iş birliğini teşvik etmeyi
ve yenilikçi bir bilgi ekonomisine geçmeyi amaçlamaktadır. Proje, artık her Kore üniversitesinin
sanayi tarafından finansmanı desteklenen laboratuvarlara ve/veya ekipmanlara sahip olduğu
için ÜSİ bağını güçlendirmeyi başarmıştır. Proje kapsamında finansman alan seçilmiş kurumlar
Kore'nin en ünlü araştırma merkezleri haline gelmiştir.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Yerli sanayinin gelişimi ile ÜSİ projelerinin eğilimi arasında doğrudan bağlantı,
. Lisansüstü öğrencilere ve genç araştırmacılara eğitim ve destek sağlamak için ulusal onaylı
program,
Kapsamlı fikri mülkiyet stratejilerinin olmaması ve kişisel ağlara güvenilmesi hala engeldir.
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Fransa, Ar-Ge'ye yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya oranında dünya ülkeleri
arasında altıncı sırada olan büyük bir Ar-Ge ülkesidir. Bununla birlikte, Fransa'da orta ve yüksek
teknolojili imalat sektörlerinde nispeten düşük paya sahip olması nedeniyle, işletme Ar-Ge
yoğunluğu Fransa'da diğer Ar-Ge yoğun ülkelere kıyasla nispeten düşüktür. Ancak, küresel
finansal krizden sonra iş dünyasındaki Ar-Ge harcamaları çoğu ülkede düşme eğilimindeyken,
Fransa'da artmıştır. Avrupa Konseyi araştırması, bunun kısmen Ar-Ge vergi teşviklerinin
2008'deki uzatılmasından kaynaklandığını göstermektedir (EC 2014). Ayrıca, Fransa'da kamu
tarafından finanse edilen Ar-Ge harcamaları yüksek ve işletmeler tarafından finanse edilen ArGe harcamaları ise düşüktür; çoğu özel-kamu araştırma ilişkisi büyük ölçüde devlet tarafından
sübvanse edilmektedir.
Fransa, 1939'dan beri faaliyet gösteren oldukça istikrarlı bir idari sistem olan Fransız Ulusal
Bilimsel Araştırma Merkezi'ne (CRNS) sahiptir. CRNS'in kapsamında, 10 araştırma enstitüsünün
işletilmesi, disiplinlerarası araştırma sağlayan programların ve araştırma eğitiminin
desteklemesi, bilimsel ortamın analiz edilmesi ve araştırmaların yayılmasını teşvik etme
girişimleri bulunmaktadır. 2014 yılında CRNS bütçesi 3.26 milyar Euro'dur. CRNS, 10 araştırma
enstitüsü dışında, merkezi olmayan doğrudan laboratuvar yönetimi ve 1025 araştırma birimini
(%95'i üniversiteler ve endüstri ile ortak araştırma laboratuvarları) destekleyen 18 bölge
ofisinden oluşmaktadır. Bu nedenle, organizasyonun bir parçası olan araştırma merkezlerini
içerdiği için geleneksel departman yapılarından çok farklıdır. Büyük uluslararası sanayi grupları
arasında 25 anlaşma, 4000'den fazla patent ve 2000 yılından beri CNRS ile kurulan 700'den
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fazla şirket ile başarısı oldukça önemlidir (CRNS 2015). Merkez aynı zamanda AERES olarak
bilinen enstitüleri, programları ve bilim adamlarını değerlendirmek için bağımsız ama ilişkili
bölümlere sahiptir.
Fransa’da TTM’ler, Fikri hakların lisanslanmasından çok ikili iş birliği antlaşmalarına
yoğunlaşmışlardır. Araştırma sonucuna patent alınıp lisanslanarak ticarileştirilmesi Fransa’da
12 Temmuz 1999 tarihli “İnovasyon Yasası” ve Araştırma Bakanlığı’nın 2001 yılında yayınladığı
“FSMH Politikaları ile İlgili Tavsiyeler” dokümanından sonra ağırlıkla gündeme gelmiştir.
Fransa’da üniversitelerin otonom yapısı, onların kendilerinin uygun gördüğü TTM kurmalarına
imkan sağlamaktadır.
Özellikle, İnovasyon Yasası, bir startup’da yer almayı seçmeleri halinde kamu sektörü
çalışanlarının memur statülerini altı yıla kadar korumasına izin vermektedir. Merkezi bir vergi
teşviki olan CIR, Fransa'nın nispeten düşük patent üretimine sahip olması nedeniyle başarılı
başvuru sahipleri arasında yeniliği teşvik etmek için sözleşme ve patent başvuru sürecini
finanse etmektedir.
Transfer edilebilirliğin temel noktaları aşağıdaki konuları içermektedir:
. Vergi teşvikleri kemer sıkma dönemlerinde bile uzatılmış,
. Farklı enstitülerin ve birimlerin bulunduğu Geniş Ulusal Araştırma Merkezi koordine edilmiş
ve değerlendirilmiş,
. Akademisyenlerin yarı zamanlı olarak endüstride çalışmasına yardımcı olacak inovasyon
yasası çıkarılmıştır.
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Almanya'da bilim ve araştırma; mükemmel bir altyapı, çok çeşitli disiplinler, iyi donanımlı
araştırma tesisleri ve yetkin personel ile karakterize edilmiştir. Almanya'da araştırma
uluslararası niteliği olan bir faaliyettir ve Alman araştırma faaliyetleri genellikle Avrupalı veya
uluslararası ortaklarla iş birliği içinde yürütülmektedir.
Alman yükseköğretim sistemi, öğrenme, öğretme ve araştırma arasında yakın bir bağlantı ile
kurgulanmıştır. Almanya, tüm akademik disiplinleri sunan yaklaşık 400 yüksek öğrenim
kurumuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu toplam 110 üniversite (Universitäten) ve 230'dan fazla
uygulamalı

bilimler

üniversitesini

(Fachhochschulen/Hochschulen

für

angewandte

Wissenschaften) içerir. Ayrıca, öğrencilere uygulamalı araştırmalara vurgu yaparak
uygulamaya yönelik bir akademik eğitim sunar.
Almanya dünyanın en çekici araştırma ve yüksek öğrenim ülkelerinden biridir. Alman yüksek
öğrenim kurumlarına yaklaşık 320.000 uluslararası öğrenci kayıtlıdır. Şu anda, yaklaşık 26.000
uluslararası doktora öğrencisi Alman üniversitelerine kayıtlıdır ve 38.000'den fazla uluslararası
akademisyen Alman yüksek öğretim kurumlarında çalışmaktadır.
European University-Business Cooperation Project kapsamında 28 üye ülke ve 5 ilişkili ülke ile
yapılan

ülke raporlarının sonuçlarına göre Almanya’da; Alman profesörler danışmanlık

faaliyetlerini özel olarak yürütmektedir (Steinbeis model1), yönetim ve değerlendirme
faaliyetleri Alman akademisyenlerin yarısından fazlası tarafından yürütülmemektedir. İş ne
kadar büyük olursa, bir Alman akademisyenle iş birliği yapma olasılığı o kadar yüksektir.
Almanya'da iş birliği yapan akademisyenlerin % 57'si büyük işletmelerle önemli ölçüde
ilgilenmektedir. Bu iş birliği orta ölçekli işletmeler için % 54'e, küçük ve mikro ölçekli işletmeler
için % 42'ye ve iş geliştirme sürecinde girişimciler için % 20'ye indirilmiştir.
43

Almanya'da büyük işletmelerin zorlu Ar-Ge teknolojisi odaklı projeler üzerinde çalışma olasılığı
daha yüksekken, KOBİ'ler genellikle stratejik pazar odaklı projeler üzerinde çalışma
eğilimindedir. Bu iki tür işletme, farklı nedenlerle, farklı düzeylerde ve farklı bir zaman dilimi
içinde işbirlikçi faaliyetlerde bulunur. İş birliği için fon eksikliği genellikle büyük bir engel olarak
görülse bile, algılanan motivasyon araçları yeterince mevcut değilse (akademisyenler, yeni
öngörüler kazanmak ve sonuçların pratik uygulaması gibi kişisel motivasyonların olmasına
vurgu yapmaktadır), fonların varlığı iş birliğinin gerçekleşmesi için yeterli olmamaktadır. İş
birliğini motivasyonlar başlatır.
Alman akademisyenler için ÜSİ’nin önündeki en büyük beş engel; 1) ÜSİ ile ilgili bürokrasi,
2)Akademisyenlerin ÜSİ faaliyetleri için (üniversite tarafından tahsis edilen) yetersiz çalışma
süresi, 3)KOBİ'lerin sınırlı kaynakları, 4) USİ için işletme finansmanı eksikliği ve 5) ÜSİ’nin
öğretim ve araştırma sorumluluklarıyla çatışması.
UBC ile ilgili bürokrasi, hem iş birliği yapan hem de iş birliği yapmayan akademisyenler için iş
birliğinin önündeki en önemli engel olarak yer almaktadır. Bu sonuç, Almanya bağlamındaki
düzenleme, politika ve yasaların sayısına dayanmaktadır. Farklı hükümet yetkilileri ve farklı
seviyeler (federal, eyalet ve yerel) tarafından oluşturulduklarından, birbirleriyle bile çelişkili
olabilirler. Bu gerçek, üniversite paydaşları ve iş temsilcileri için zorlayıcıdır. Düzenlemelerin
bu 'karmaşada' doğru yolu bulabilmesi, Almanya'daki ÜSİ için en büyük zorluklardan biridir.
Ayrıca, üniversite tarafından akademisyenler için ayrılan çalışma süresinin yetersizliği her iki
grup için de büyük bir USİ engeli olarak görülmektedir. Akademisyenler USİ sözkonusu
olduğunda her zaman diğer görev ve sorumluluklarıyla rekabet etmek zorundadır. İş birliği
yapan akademisyenler kaynaklar ve finansmanla ilgili faktörler tarafından daha fazla
engellenirken, işbirlikçi olmayan akademisyenler, iki organizasyon arasındaki farklı
motivasyonlar ve zaman ufuklar da dahil olmak üzere kültürel konularla ilgili engeller daha
önemli olabilmektedir.
Alman akademisyenler ve üniversite temsilcileri için ÜSİ’yi kolaylaştıran ana faktörler; karşılıklı
güven, karşılıklı bağlılık ve paylaşılan hedefin önemine odaklanmaktadır. Alman örgütleri
güveni ÜSİ'de temel bir unsur olarak görüyor. Güven inşa edilirse, iş birliğinin başarılı olma
olasılığı daha yüksektir. Güven eksikse, projeler muhtemelen başarısız olacaktır. İşletmenin
bilimsel bilgiye erişime olan ilgisi itici güç olarak kabul edilmektedir. Akademisyenler için iş
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birliği yapmak için finansmana sahip olmak önemli olmakla birlikte, üniversite temsilcileri iş
ortağıyla olan önceki ilişkiyi bir başka önemli kolaylaştırıcı olarak görmektedir.
Üniversite temsilcileri için en önemli beş motivasyon faktörü; 1) Finansman / finansal
kaynaklar elde etmek, 2) Üniversitenin itibarını artırmak, 3) Mezunların istihdam edilebilirliğini
artırmak, 4)Üniversitenin araştırmalarını uygulamada kullanmak ve 5) Araştırma için yeni
bilgiler edinmek olarak sıralanmıştır.

Alman üniversitelerinin endüstriye teknoloji transfer kanalları olarak daha çok ortak iş birliği
programları ve kontrat bazlı araştırma projeleri yöntemlerini kullandığı görülmektedir.
Almanya’nın teknoloji geliştirme gücünde en önemli unsurların başında kamu ya da yarı kamu
özelliği gösteren araştırma enstitüleri gelmektedir. Bu yapılar üniversiteler ile endüstri
arasındaki Ar-Ge faaliyetlerinde de etkin bir köprü işlevi görmektedir. Her biri farklı misyon,
değişik araştırma alanlarına odaklanma ve teknoloji transfer kurgularıyla çalışan bu
kapsamdaki bazı önemli kuruluşlar; Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft (FhG)), Helmholtz
Merkezleri, Leibnitz Derneği (WGL), Max Planck İnovasyon, Almanya Steinbeis Vakfı Transfer
Merkezleri Almanya’da kurumsal teknoloji transfer amaçlı arayüzlerin ve özellikle TTO’ların
1980 sonrası kurulmaya başlandığı gözlenmektedir.
Alman hükümetinin 2001’de başlattığı “Bilgi Pazar Yaratır” girişiminin önemli sonuçlarından
biri de Bayh-Dole benzeri bir yasa değişikliği ile üniversitelerde yapılan araştırmaların fikri
haklar ile ilgili hak sahipliliğinin üniversiteye verilmesi ve üniversite öğretim üyelerine
yaptıkları çalışmalar ile ilgili üniversiteyi bilgilendirme zorunluluğu getirilmesi olmuştur.
Üniversite yaptığı değerlendirme sonucu araştırma sonucunda doğacak fikri haklara sahip
olabilmektedir. Üniversitelerde giderek artan ve hemen tüm üniversitelerde kurulmaya
başlanan TTA’ların daha işlevsel olması ve üniversite araştırma sonuçlarının ticarileşme
sürecinde destek olunması için 2002 yılında Patent Pazarlama Ajansları (PMA) kurulduğu
belirtilmektedir. Bu ajansların üniversitelerle iş birliği halinde araştırma çıktılarının
ticarileşmesi için gerekli tüm süreçlerde (patentlenebilirlik, buluş formlarının doldurulması,
ticarileşme potansiyeli araştırması, patent başvuruları, üçüncü taraflarla pazarlık, kontrat vb.)
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ve ilgili tüm alanlarda devrede olduğu vurgulanmaktadır. Bu sistemle buluş sayılarında ve
ticarileşme oranlarında oldukça büyük bir artış sağlandığı bildirilmektedir. Ayrıca daha önce
kurulmuş bulunan ve 200 bilimsel kuruluş ile 100.000 araştırmacının dahil olduğu teknoloji iş
birliği ağına PMA’ların da dahil olduğu görülmektedir. Alman Patent Pazarlama ve Teknoloji
Transfer Ajansları ağyapısı olarak da bilinen bu sistemin Almanya Ekonomi ve Teknoloji
Bakanlığı (BMWi) tarafından fonlandığı belirtilmektedir.
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Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırma üniversitesi ve sanayide Ar-Ge'nin organize takibi
yaklaşık 125 yıl önce ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl boyunca paralel olarak büyümüştür. 1980'de
Bayh-Dole Yasası'nın ABD Kongresi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte
üniversitelerin ve küçük işletmelerin federal sponsorluğa sahip araştırmalar için patent sahibi
olmaları sağlanmıştır. Bu durum, akademi ve sanayi arasındaki ilişkiyi kökten değiştirmiştir.
Mevzuat üniversitelerin patentlerini sektörlere ya da münhasıran bir sektöre lisanslamalarına
izin vermiştir. Üniversiteler tarafından bu tür lisanslama için alınan telif hakları, daha fazla
araştırma ve eğitimin yanı sıra mucit (ler)i ödüllendirmek için kullanılmıştır. Bayh-Dole yasası,
TTO’ların gelişimine büyük etkisi olması ve hemen hemen tüm gelişmiş ülkelere de örnek
olması nedeniyle ayrıca bir milat olarak değerlendirilir.
ABD, üniversite iş birliğinin uzun ve zengin tarihi, ABD yükseköğretim sisteminin bazı olağandışı
yapısal özelliklerinin bir sonucudur. Japonya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'la
karşılaştırıldığında, ABD yükseköğretim sistemi bu yüzyıl boyunca çok daha üst düzeyde
olmuştur. Hemen hemen her uluslararası karşılaştırmalı analiz, öğrenci sayısının ve kurum
sayısının bu diğer sanayi ekonomilerinden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. ABD
sistemi ayrıca araştırma üniversiteleri, liberal sanat kolejleri ve kamu ve özel kurumlar da dahil
olmak üzere daha çeşitli kurumlar ile karakterize edilir. Bu çeşitli kurumlar ulusal veya merkezi
olarak yönetilmez; sadece prestij, öğrenciler, öğretim üyeleri ve kaynaklar için birbirleriyle sert
bir şekilde rekabet eder. Bu, diğer endüstriyel ekonomilerin çoğundan çok farklı bir yapıdır.
Ulusal Bilim Vakfı'nın (NCF) mühendislik araştırma merkezleri (ERC'ler), gelişmiş üniversitesanayi Ar-Ge iş birliğini geliştirmek için ABD hükümetinin 1980'lerdeki başlıca politika
yeniliklerinden biridir. ERC'ler, akademik mühendislik araştırma ve eğitiminin yürütülmesinin
değiştirilmesi ve rekabet öncesi jenerik araştırmalara vurgu yapma konusundaki hedeflerinin
47

genişliği için diğer üniversite-sanayi Ar-Ge programları arasında öne çıkmaktadır. ERC'ler,
sonuçları çok yakın odaklanmadan endüstriye faydalı olacak disiplinlerin kesişiminde yeni nesil
teknoloji ile ilgili araştırmalar yaparak Amerikan ulusal yenilik sistemindeki belirli bir boşluğu
doldurmak üzere tasarlanmıştır.
ABD’nin bugün geldiği teknolojik gelişmişlikte; üniversite-sanayi iş birliğinin önemini çok
eskilerde keşfetmesi ve gerek uygulamaları ve gerekse de yaptığı yasal düzenlemelerle iş birliği
süreçlerini ve uygulamalarını sürekli geliştirmesinin büyük etkisi vardır.
ABD, inovasyon ekosistemleri konusunda oldukça başarılı adımlar atmıştır. Örneğin
1960'lardaki Silikon Vadisi, girişimciliğe bugün olduğundan daha az uyumluydu; ancak, başarılı
inovasyon ekosistemleri, daha geniş iş ve düzenleyici ortamdaki değişen koşullara uyum
sağlayarak büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Yarattığı ekosistemlerde üniversite-sanayi iş birliği
ofisleri, kuluçka merkezleri, teknoloji lisanslama ve ticarileştirme ofisleri ve yerel fon kurumları
ile bütünselliği sağlamıştır.
Silikon Vadisi ( Silicon Valley), Cambridge-Boston-Route 128 Ekosistemi, Raleigh ve Research
Triangle (Araştıma Üçgeni) Ekosistemi ve Austin Ekosistemi hen ABD hem de dünya için önemli
ekosistemlerdir. ABD’nin uyguladığı başarılı ulusal inovasyon sistemi tasarımı politikaları ile
ortaya koyduğu Silikon Vadisi ayrıcalıklı bir konumdadır. ABD Ekonomisine giren paranın büyük
bir kısmı yaklaşık %60 oranında ileri teknolojik inovasyonların ve buluşların sergilendiği Silikon
Vadisinden gelmektedir.
Boston Route 128 içinde barındırdığı MIT ve Harvard gibi elliden fazla eğitim kurumu ile
dünyanın en önde gelen ekosistemidir. Bölgesel ekonomiler söz konusu olduğunda batıda
Silikon Vadisi, doğu yakada ise Boston Route 128 ekosistemi dünyada diğer ülkelerin örnek
aldığı en önemli yapılardır.
Boston Route 128 Ekosisteminin unsurları aşağıda yer almaktadır:
-Eğitim Kurumları (Harvard, MIT, Boston, Tuft, Bason gibi)
-Kurumsal Ar-Ge Laboratuvarları (Microsoft, Google, Mirsubishi, Novaris, Pfizer gibi)
-Merkezi ve Yerel Kamu İnisiyatifleri (Yaşam Bilimleri Kümesi, Robotik Kümesi gibi)
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-Girişimci Destek Kuruluşları (128 Yenileşim Sermaye Grubu, Boston Girişimciler Ağı),
Yatırımcılar (Girişim Sermayesi, İş Melekleri, kurumsal Yatırımcı Gruplar), Bölgesel Ticaret
Birlikleri, Bölgesel Yayınlar, Servis Sağlayıcılar.
-MIT Organizasyonları ( Teknolojik Yerleşim için Deshpande Merkezi, Girişimci Mentor
Servisi, MIT Girişimcilik Merkezi, MIT şirket Forumu, MİT Girişimcilik Klübü.
-Modüler Ofisler/Hizmetler (Cambridge Yerleşim Merkezi, One Kendall Square, Regus),
dinamizm için yarışmalar.
ABD’de hemen hemen her üniversite kendi teknoloji transfer politikasını oluşturmuş ve
teknoloji transfer ve lisanslama için gerekli altyapıyı oluşturmuştur. Teknoloji transfer
ofisleriyle üniversite-sanayi iş birliği sağlanmaktadır. Örneğin, MIT-Sanayi İrtibat Ofisi;
üniversitedeki araştırmacılar ve öğrencilerin sanayi ile buluşmalarını sağlamak amacıyla
kurulmuş bir ofistir. Büyük ve uluslararası firmalarla etkileşim halindedir. AbD’de üniversite
sanayi iş birliğindeki kilit nokta, bu iş birliğinin zaman içinde iki taraf için de faydalı olacağına
dair inanç ve güvendir.
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Vaka Çalışmaları
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Vaka Çalışması 1:
Viyana Teknoloji Üniversitesi- Vienna
University of Technology (TUW,
Avusturya)

Viyana

Teknoloji

Üniversitesi

tarafından

sunulan

vaka

çalışması

üniversite,

Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW) tarafından başlatılan bir mükemmeliyet
merkezlerine odaklanmıştır. Üniversitenin mükemmeliyet merkezleri, çeşitli uzmanlık
alanlarında kritik bir kitleye sahip olmak üzere tasarlanmış fakülteler arası altyapıdır.
Mükemmeliyet merkezleri esnektir, çeşitli süreler ve finansman kaynakları vardır. Bunlar, iş
birliği ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pratik bir kurumsal yanıttır.
1998 yılında kurulan FTW merkezi, merkezin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi
nedeniyle proje sayısı hızla arttıkça ortağı ve yönetişim yapısının hızla değiştiğini görmüştür.
FTW, iletişim teknolojisi alanında bir araştırma merkezidir ve faaliyetleri üç tür projeden
oluşur:
1.Stratejik araştırma,
2.Uygulamaya yönelik projeler ve
3.Ürün hizmetleri ve geliştirme.
Viyana Teknoloji Üniversitesi: “FTW, iletişim teknolojisindeki uzmanlığını geliştiren ve
uygulayan, ulusal lider ve uluslararası üne sahip bir Araştırma Merkezidir. FTW'nin endüstriyel
ve akademik üyeleri, akıllıca kullanılabilir ve akıllıca yönetilebilir dağıtılmış altyapı ve
ortamların geliştirilmesinde kullanılan İnternet Protokolü tabanlı teknolojilerin uygulanmasına
yönelik olarak iletişim teknolojileri alanında araştırma ve yeniliği yönlendirmek için ortak bir
amaca sahiptir. Merkezin genel stratejik araştırma programı, telekomünikasyon, ulaştırma ve
enerji alanlarında akıllı altyapı inovasyonu ve değer zinciri yaratımı için kilit destekleyici olan
jenerik teknolojilerin ilerlemesine odaklanıyor.”
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https://www.tuwien.at/
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Vaka Çalışması 2:
Leuven Katolik Üniversitesi - Katholieke
Universiteit Leuven (KU Leuven,
Belçika)

KU Leuven tarafından sunulan vaka çalışmasında çeşitli düzeylerde üniversite-iş dünyası iş birliğini ele
almıştır. Bu iş birliğine dayalı araştırma vakası, KU Leuven ve Samsonite'yi bir araya getirmiş ve yeni bir
kompozit malzemenin geliştirilmesine odaklanmıştır ve sonuçta hafif ve güçlü bir bavul geliştirilmiştir.
KU Leuven: “Proje Samsonite ve kendi kendini güçlendiren PP malzemenin tedarikçisi ile iş birliği içinde
yürütülmüştür. Daha sonraki bir aşamada, üniversitenin, diğer petek malzeme türlerinin yanı sıra, Sirris
ve KU Leuven araştırma enstitüsünün ortak bir girişimi olan SLG adında yeni bir teknolojik araştırma
enstitüsü; Kompozit Uygulama Labarotuvarı kurulmuştur. Sektöre ve uygulamaya yönelik destek
verilmiş; ayrıca proje, 8 çok uluslu endüstriyel ortağın dahil olduğu başarılı bir FP7 NMP projesine yol
açmıştır. ”

http://www.slc-lab.be/references/samsonite/samsonite
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Samsonite ile iş birliği içinde bir Leuven Üniversitesi araştırma projesi, dünyanın en çok satan valiz
serisi ile sonuçlanmıştır. Önde gelen bir bavul üreticisi olan Samsonite, Curv® adlı sentetik bir
kompozit malzeme kullanarak hafif, güçlü bir bavul geliştirmek istedi. KU Leuven Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden (MTM) Profesör Ignaas Verpoest, Samsonite ile birlikte bavul
üretimi için malzemeyi uyarladı. Ekip, üst bir malzeme katmanının çizilmelere karşı koruma
sağladığı katmanlı bir tasarım geliştirirken, ek orta katmanlar darbe direncini
arttırıyordu. Valizlerin ilk prototipleri Profesör Vandepitte veya Makine Mühendisliği Bölümü ile iş
birliği içinde Leuven'de yapıldı. Samsonite 2009 yılında KU Leuven teknolojisine dayanan veya 2
milyondan fazla üretilen Cosmolite valiz serisini piyasaya sürdü.

https://www.leuvenmindgate.be/infopanelen-eng/suitcases

Vaka Çalışması 3:
Aalborg Üniversitesi-Aalborg
University (AAU, Danimarka)

Aalborg Üniversitesi'nin örnek olay incelemesi, belirli bir araştırma projesinden ortaya çıkan
bir iş birliğini ele almıştır. Aalborg Üniversitesi'nde bir öğrenci BML bilimsel alanında, daha özel
olarak kardiyoloji üzerine bir proje geliştirdi. Bu projeden kaynaklanan buluş, üniversitenin
haklarını koruduğu bir patent ile sonuçlanmıştır. Bu proje, öğrenci için doktora pozisyonunun
yaratılmasıyla sonuçlandı ve birkaç şirket, konsorsiyum kurmak ve ürünü daha da geliştirmek
için üniversiteyle görüştü.
Aalborg Üniversitesi: “Öğrenci projesi sırasında danışmanı ile iş birliği içinde bir buluş
gerçekleştirdi. Buluş Teknoloji Transfer Ofisine açıklandı, haklar üniversiteye verildi ve
patentlendi. Teknolojinin yeniliği ve son derece bilimsel yönleri nedeniyle, öğrenciye
araştırmasına devam etmek için üniversite tarafından finanse edilen bir doktora pozisyonu
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verildi. Teknoloji, basın ve bilimsel çevrelerde geniş çapta pazarlandı ve üniversite
ticarileştirme için farklı stratejiler izledi.
Doktora çalışması sırasında, Danimarka'da bulunan ve buluşun nasıl ticarileştirileceği
konusunda

fikirleri

olan

büyük

şirketler

Üniversiteyle

görüşmeler

gerçekleştirdi.

Konsorsiyumun oluşturulması ve tarafların, teknoloji konseptini daha da geliştirmek ve projeyi
kanıtlamak için Danimarka Ulusal İleri Teknoloji Vakfı'na finansman için başvurmaları
gerektiğini belirttiler.
Başvuru kabul edildi ve projeye yaklaşık 800.000 € verildi, bu tutar aynı miktarda özel eş
finansmanla eşleştirildi. Danimarka Ulusal İleri Teknoloji Vakfı tarafından finanse edilen proje
sırasında, taraflar ürün geliştirme ve satış amacıyla ayrı bir şirket kurmaya karar verdiler.
Üniversite, haklarını bu şirkete devretti ve diğer taraflar da yatırımlara katkıda bulundu. Ayrıca,
risk sermayesi başarıyla yatırım almıştır. Şirket (spin-out), şimdi ürünü daha fazla geliştirme
üzerinde çalışıyor ve ürünü pazarlamayı hedefliyor.”

Vaka Çalışması 4:
Tampere Teknoloji ÜniversitesiTampere University of Technology
(TUT, Finlandiya)

Tampere Teknoloji Üniversitesi tarafından sunulan vaka çalışması esas olarak kurumsal
seviyede ele alınmıştır. Üniversitenin iş birliğine dayalı araştırma projesine özel bir örnek değil,
iş birlikçi araştırmada genel yaklaşımına odaklanmıştır. Vaka çalışması, Üniversitede 2010'dan
beri özel bir vakıf şeklinde faaliyet gösteren son değişiklikleri açıklamaktadır. Sanayi sektörü
ile ortaklıklar, Üniversitenin stratejisinin temel taşlarından biridir.
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Tampere Teknoloji Üniversitesi: “Tampere Teknoloji Üniversitesi (TUT) 1 Ocak 2010'da özel bir
vakıf (TUT Vakfı) şeklinde faaliyete geçmiştir. Tampere Teknoloji Üniversitesi, akademik
olmayan ortaklarla yaptığı güçlü iş birliği araştırmaları nedeniyle genellikle "Finlandiya’nın
endüstri üniversitesi" olarak adlandırılır. Tampere Teknoloji Üniversitesi, araştırmacıları ve
öğrencileri araştırma sonuçlarından ve icatlardan aktif olarak yararlanmaları için motive
etmeye çalışmaktadır. Hizmet, TUT ile bölgesel ve ülke çapındaki ortaklar arasındaki iş birliğine
dayanmaktadır.”

Vaka Çalışması 5:
Lüneburg Leuphana Üniversitesi Leuphana University of Lüneburg
(Almanya)

Lüneburg Leuphana Üniversitesi vaka çalışmasında, Sürdürülebilirlik Fakültesi'ne entegre
edilen Sürdürülebilirlik Bilimleri Girişimi örneğine odaklandı. Bu girişim doğa ve sosyal bilimleri
disiplinlerarası bir yaklaşımla birleştirmektedir. Bu vaka çalışması sunulduğu sırada, Lüneburg
Leuphana Üniversitesi, hem kamu hem de özel ortaklarla iş birliğine güçlü bir şekilde vurgu
yaparak, bölgedeki araştırma ve öğretim stratejileri için öncelikler belirlemeye dayanan yeni
bir kurumsal strateji geliştiriyordu. Üniversitenin stratejik yaklaşımı, disiplinlerarası araştırma
yaklaşımlarına yol açan fakülte/bölüm entegrasyonu elde etmek amacıyla yeni personel
alımını içermektedir.
Lüneburg Leuphana Üniversitesi: “EUIMA projesinde Leuphana vaka çalışması, program
düzeyinde işbirlikçi araştırma yönlerini ele almakradır: Aşağıdaki veriler, Leuphana'nın yeni
kurulan Fakülte Sürdürülebilirliğine kurumsal olarak entegre edilen Sürdürülebilirlik Bilimleri
Girişimi'nin örnek iş birliğine dayalı çabalarına dayanmaktadır (sonbahar 2010). Leuphana'nın
modernleşme sürecinin bir parçası olarak dört temel bilim girişimi oluşturuldu: Disiplinlerarası
ve disiplinlerarası bir yaklaşımda doğal ve sosyal bilimlerin bir kombinasyonu ile karakterize
edilen Eğitim Bilimleri, Yönetim ve Girişimcilik, Kültür Bilimleri ve Sürdürülebilirlik Bilimleri. Bu
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hem yeni fakültenin kompozisyonu hem de Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinin
müfredatı ile temsil edilmektedir.”

Vaka Çalışması 6:
Münster Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi-Münster
University of Applied Sciences
Vaka
Çalışması
(Münster
UAS,6:Almanya)
Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Münster UAS) tarafından sunulan vaka çalışması,
çalışmaları girişimcilik, ortaklık, bilgi ve teknoloji transferi gibi çeşitli araştırma alanlarına
odaklanan Bilimden İşletmeye Pazarlama Araştırma Merkezi'ni (S2BMRC) sunmuştur.
Münster UAS: “Münster UAS'a entegre olan, üniversitenin ticari iş birliğinin nasıl geliştirileceği
konusunda kapsamlı araştırmalar yaparak üçüncü taraf finansmanının edinilmesi hakkında
önemli bilgilere katkıda bulunan Bilimden İşletmeye Pazarlama Araştırma Merkezi'dir
(S2BMRC). Araştırma merkezi araştırmalarını üniversite-iş birliğine odaklar ve araştırma
yeterliliklerinin, kapasitelerinin ve sonuçlarının başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi için kilit
faktörleri inceler. Araştırma ve teknoloji ticarileştirmesi ve pazar odaklı üniversite-iş
ortaklıklarının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma temelli destek için yeni modeller ve
araçlar geliştirmekte, doğrulamakta ve sunmaktadır. Bilgi ve Teknoloji Transferi ve
Ticarileştirme, Teknoloji Değerlendirme ve Yenilik Yönetimi / Pazarlama.”
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Vaka Çalışması 7:
Üniversitesi - University of
Paderborn
(Almanya
)
Vaka
Çalışması
7: Paderborn

Paderborn Üniversitesi C-Lab (vaka çalışması 7a)
ve S-Lab (vaka çalışması 7b) olmak üzere iki vaka çalışması sunmuştur.
Vaka Çalışması 7a: C-Lab
C-Lab vaka çalışması Paderborn ve Atos Üniversitesi'ndeki ortaklığını bir araya getirmiştir. CLab araştırma iş birliği 25 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde çalışmaktadır ve resmi bir tüzel
kişilik yerine bir iş birliği sözleşmesi çerçevesine dayalı Bilgi ve İletişim Teknolojileri
uygulamaları yoluyla ortaya çıkan yeniliklere odaklanmaktadır. Bu projede, her ortak ilgili
personelini ve kaynaklarını uzun vadeli bir ilişki çerçevesinde belirlenen süreler boyunca
üzerinde anlaşmaya varılan proje iş birliklerine uyarlar. Bu iş birliği, pazardaki düşünceleri ve
insani davranışsal faktörlerini dikkate almak için işletme yönetimi ve psikoloji gibi disiplinler
arası perspektiflerin geliştirilmesi gereken diğer araştırma disiplinlerine/ alanlarına yayılmıştır.
C-Lab - Paderborn Üniversitesi: “C-LAB“ klasik bir teknoloji transfer kuruluşu değil; iki taraf için
de karşılıklı fayda sağlayan gerçek bir iş birliği olduğundan çok özeldir. Bu nedenle Ar-Ge, her
iki ortağın çalışanlarından oluşan karma ekiplerle ortaklaşa yapılır. Sonuçlar iki ortaktan her
biri tarafından (bilimsel ve ticari olarak) kullanılabilir. Tek bir ortak tarafından ticarileştirilmesi
halinde, müzakere edilecek bir tazminat duruma göre diğeriyle anlaşması gerekir. Herhangi bir
tüzel kişiliğin oluşmaması bu iş birliğinin temel ilkesidir. Bu, C-LAB çalışanlarının Atos veya
Üniversite çalışanları olduğu anlamına gelir. Bu, C-LAB'nin ortak mülkiyete sahip bir tüzel
kişilikle karşılaştırıldığında iki ana kuruluşa daha yakın entegrasyon ile sonuçlanmaktadır.
Sadece iki kuruluşla bu yakın entegrasyona karşın C-LAB yerel Ar-Ge ağlarıyla yakından
bağlantılıdır. Ayrıca, ulusal ve Avrupa tarafından finanse edilen iş birliği projelerinde çok aktif
olarak, ilgili ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kurumlarla iyi bağlantılıdır. ”
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Vaka Çalışması 7b: S-Lab
S-Lab, kuruluşunda bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği ve matematik fakültelerini bir araya
getiren işbirlikçi bir araştırma enstitüsü olarak güçlü bir bireysel temele dayanarak
oluşturulmuştur. S-Lab - Paderborn Üniversitesi: “s-lab 2005 yılında bilgisayar bilimleri,
elektrik mühendisliği ve matematik fakültesinde beş bilgisayar bilimi profesörü tarafından
ortak araştırma enstitüsü olarak kurulmuştur. s-lab, mevcut bireysel işbirlikçi araştırma
bağlantılarından, çeşitli ağ oluşturma faaliyetleri yoluyla üniversite ve şirketler arasında bir
transfer ve değişim kültüründen ve Heinz Nixdorf Enstitüsü (1989'da kurulan disiplinlerarası
araştırma enstitüsü) veya C-LAB gibi kurumlar tarafından oluşturulan ortak, disiplinler arası ve
işbirlikçi araştırma geleneğinden esinlenmiştir. S-lab Üniversite yönetimi ve Üniversitenin
hukuk ve transfer ofisleri ile iş birliği yapar. Bununla birlikte, farklı türde ve çeşitli finansman
programlarıyla araştırma projeleri elde etmek, yönetmek ve kontrol etmek için kendi
araştırma yönetimi ve yönetim ofisi ve personeli vardır.”

Vaka Çalışması 8:
Ruhr Üniversitesi Bochum Ruhr Universität Bochum (Ruhr
Üniversitesi Bochum, RUB,
Almanya)
Ruhr Üniversitesi Bochum (RUB), üniversite dışı araştırma kurumlarıyla iş birliğini, araştırma
kapasitesini artırma stratejisi çerçevesinde önemli bir öncelik olarak görmüştür. İşbirlikleri
ortak lisansüstü okullar, ortak atamalar ve çerçeve sözleşmeler biçimindeydi. RUB vaka
çalışması, ThyssenKrupp Steel Europe ve KOBİ'lerin kamu ve özel finansmanının
elektrokimyada entegre bir kurumlar arası temelde bir dizi iş birliği projesini yürütmek için
nasıl birleştirildiğinin bir örneği olarak Elektrokimyasal Bilimler Merkezi'ni (CES) oluşturdu.
Ruhr Üniversitesi Bochum: “CES, malzeme bilimlerinden biyoteknolojiye kadar çok sayıda
elektrokimyasal meseleyi ele alan endüstriyel ihtiyaca doğrudan bir yanıttır. Özellikle sanayi
sektörleri enerji, temel kimyasallar, polimerler, yüzey arıtımı, mikro sistem teknolojileri, teşhis
ve çevresel izleme, ürün veya süreç geliştirme için elektrokimya konusunda bilgi ve uzmanlığı
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gerektirir. Bu nedenle CES, hem akademik hem de endüstriyel ortakların görevlendirdiği
karmaşık zorlukları çözmek için modern bir elektrokimya laboratuvarına ev sahipliği
yapmaktadır. Ayrıca, üyelerinin işbirlikçi araştırma projelerini koordine eder, endüstriden ve
diğer araştırma kurumlarından dış ortaklarla yeni iş birlikleri kurar, çeşitli genç araştırma
gruplarının araştırma faaliyetlerini finanse ederek kariyerine yeni başlamış araştırmacılarını
teşvik eder ve üniversite içindeki ve üniversite dışındaki farklı kitleler için farklı düzeylerde
elektrokimya eğitim kursları sağlar.”

Vaka Çalışması 9:
TuTech Innovation (Almanya)

TuTech Innovation biri endüstriyel biyoteknoloji, Bio Catalysis
2021 (vaka çalışması 9a) ve diğeri iklim değişikliğine uyum
stratejileri, Klimzug Nord (vaka çalışması 9b) üzerine odaklanan
iki vaka çalışması sunmuştur.
Vaka Çalışması 9a: TuTech Innovation - Bio Catalysis 2021
TuTech Innovation - Bio Catalysis 2021 kümesi bünyesinde; TuTech, Hamburg Teknoloji
Üniversitesi, endüstriyel ortaklar ve Hamburg Şehir Otoritelerini barındırmaktadır. Kümenin
ana odağı, endüstriyel süreçler için biyokataliz uygulamasıdır. Bu girişim, endüstriyel
biyoteknolojideki mevcut uzmanlığını yoğunlaştırmayı, sinerjilerden faydalanmayı ve kuzey
Almanya'daki biyoteknoloji uygulamalarında görünürlük yaratmayı amaçlayan IBN ağından
(Industrial Biotechnology North) ortaya çıktmıştır. TuTech Innovation - Bio Catalysis 2021
kümesi, beş yıl boyunca 20 milyon € ile finanse edilecektir ve koordinasyonu TuTech
Innovation'ın sorumluluğundadır.
TuTech Innovation - Bio Catalysis 2021: “BIOKATALYSE 2021 kümesinin amacı,
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Endüstriyel biyoteknolojinin potansiyelini yeni ürünler ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi için
kullanmaktır. Özel odak noktası; endüstriyel süreçler için biyokatalizörlerin uygulanmasıdır.
BIOKATALYSE2021 kümesinin idari yönetimi TuTech tarafından yürütülür. Bir kümenin liderlik
gereksinimleri nedeniyle, çok boyutlu konseptleri, nesneleri ve program yönetimini
bütünleştirir. Amaç, büyük işletmelerin, KOBİ'lerin, akademik kurumların ve üniversite dışı
kurumların ortak Ar-Ge projelerinin yönetimini optimize etmektir. ”

Vaka çalışması 9b: TuTech Innovation - Klimzug Nord
TuTech Innovation - Klimzug Nord kümesi kuzey Almanya'daki iklim değişikliğine uyum
stratejilerini ele almaktadır. Bu iş birliği kamu otoritelerini, sanayiyi ve bölgedeki birçok
akademik kurumu bir araya getirmektedir. Proje, özellikle nehir ağzı yönetimine, entegre
kentsel gelişim ve sürdürülebilir ekili çevre alanlarında iklim değişikliğinin etkilerine
odaklanmaktadır. Proje aynı zamanda Hamburg metropol alanı için bir eylem planı geliştirmeyi
hedeflemektedir.
TuTech Innovation - Klimzug Nord: “KLIMZUG-NORD ortakları, Hamburg metropol alanındaki
kentsel alanlara, tarım alanlarına ve Elbe'nin nehir yatağına iklim değişikliğinin sonuçlarını
araştıracaklardır. Araştırma verileri, çevre planlaması, şehir hukuku ve ekonomik planlar
dikkate alınarak bir dizi eylem planı önerilecektir.
Hedef, 2050 yılına kadar bir master plan da dahil olmak üzere kentsel bölgeler için koordineli
bir eylem planı gerektirmektedir. İş birliği bir iş birliği anlaşmasına ve ortak hedefe
dayanmaktadır: Projenin amacı; bilimsel, teknik ve ekonomik çabaları birleştirmektir. Siyasi,
idari, bilimsel ve ekonomik çıkar grupları iklim değişikliğinin etkilerini belirlemek ve bir eylem
planı oluşturmak için bir araya gelmektedir. Birlikte, 2050 yılına kadar bir çerçevede metropol
alanı için gerçekçi öncelikler ve çözümler üretmeye kararlılar. Ağ, Hamburg metropol
bölgesinde bir yıla kadar iklim değişikliği yönetimi için bir ana plan oluşturmayı hedefliyor.
2050 için üç (ana) konu; nehir ağzı yönetimi, entegre kentsel gelişim ve sürdürülebilir
işlenebilen tarımsal çevre.”
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Vaka Çalışması 10:
Torino Politeknik Üniversitesi Politecnico di Torino (İtalya)

Politecnico di Torino biri kurumsal düzeyde (Polito kurumsal; vaka çalışması 10a) diğeri
üniversite ve General Motors PowerTrain Avrupa (Polito GM; vaka çalışması 10b) arasındaki
ortaklığı ele alan iki vaka çalışması sunmuştur.
Vaka çalışması 10a: Polito kurumsal Vaka çalışması ile ilgili olarak, aşağıdaki alıntı üniversitenin
işletme sektörü ile ortaklık kurma ve sürdürme stratejisine iyi bir genel bakış sunmaktadır.
“2006'dan bu yana Politecnico di Torino, işletmelerle, özellikle orta ve büyük ölçekli
işletmelerle ilişkilerde yeni bir yasal ve sözleşmeye dayalı bir araç olan ortaklık anlaşmasını
kullanan yeni bir model benimsemektedir. Üniversite ve işletme arasındaki ilişkide vurgulamak
istediğimiz en iyi uygulamanın ana konusu olan bu model, doğrudan sonucu birçok entegre
alanda; sipariş verme, endüstriyel doktoraların finansmanı, ortak patentler, bir kuruluşta
profesyonel entegrasyonu takip eden yüksek öğretim müfredatı ve ulusal ve uluslararası
araştırma projelerinde iş birliği gibi kalıcı ve yapılandırılmış bir ilişki olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Bazı özel ve daha etkili durumlarda, bu iş birliği, ortak bir alanda, ayrıca bir tür
'teknoloji transfer laboratuvarı' gibi akademik bilginin uygulamaya konulduğu fiziksel bir
alanda da (Cittadella Politecnica-Politecnico Kampüsü) mümkündür.”
Bu özel vaka çalışması, üniversitenin iş birliğine dayalı araştırmayı desteklemeye yönelik
örgütsel modeli, AB fon yaratma, yapısal ve ulusal fon toplama ve araştırma sözleşmeleri ve
teknoloji transferi ile ilgilenen Araştırma Destek ve Teknoloji Transfer Alanı (SARTT) üzerine
odaklanmıştır. Ayrıca, araştırma konusundaki merkezi idari hizmetler de SARTT'ın bir
parçasıdır.
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Vaka Çalışması 10b: Polito GM
Üniversite ve GM, üniversite kampüsünde bulunan Otomotiv Araştırmaları Enstitüsü'nün
ortak bir merkezini kurmuştur. İş birliği hem araştırma hem de eğitim faaliyetlerini kapsıyor ve
staj, yüksek lisans ve doktora programları, 600 ofis alanı, 12 laboratuvar ve daha fazlasını
içeriyor. Üniversitede yedi bölüm bu ortaklığa katılmıştır ve temel araştırmadan ürün
geliştirmeye kadar farklı ve spesifik araştırma aşamalarında çalışıyorlar. Üniversite ile GM
arasındaki anlaşmanın süresi 30 yıl olup her beş yılda bir revize edilmektedir. Ortaklık
anlaşmaları önceden müzakere edilmiştir (her yeni sözleşme, önceden kararlaştırılmış ilkeleri
ve referansları içerir, böylece yeni anlaşmaların müzakere sürecini daha kolay ve hızlı hale
getirir).
Polito GM: “Yeni Politecnico girişim modelinin en başarılı örneklerinden biri General Motors
Powertrain Europe ve Politecnico di Torino ile ortaklığıdır. GM, Avrupa'da sadece yakın değil;
bir üniversite binasının içinde bir tesis açmaya karar veren ilk otomobil üreticisi olmuştur.
Akademik ortaklık araştırma anlaşması ve Mart 2006'da imzalanan eğitim ve öğretim üzerine
akademik ortaklık anlaşması çerçevesinde GM, GM dünyasının tüm küçük otomotiv dizel
motorlarının geliştirilmesi için araştırma faaliyetlerinin dizel motorlar üzerine araştırma
merkezini kurmuştur. Politecnico di Torino kampüsünde; Politecnico ve GM, otomotiv
uygulaması için yenilikçi, verimli ve çevre dostu güç aktarma teknolojilerinin yanı sıra Master
gibi eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan bir dizi ortak araştırma projesi başlattı.
'Yenilikçi Dizel Motorlar' üzerine GM Powertrain, Politecnico ile birlikte, iş dünyası ve
üniversiteler arasındaki ilişkiyi, içerik açısından yeni bir model değil, aynı zamanda yürütülme
biçimini kavramanın yeni bir yolunun temelini de atmıştır.”
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https://didattica.polito.it/zxd/cms_data/attachment/6/GM_2014.pdf
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NTNU tarafından sunulan ortak araştırma, kurumun DNV (Det Norske Veritas) şirketi ile iş
birliğini içermektedir. Bu vaka çalışması, kurumsal ortak stratejik hedeflerle uzun vadeli bir iş
birliğini ele aldığından, kurumsal düzeyde güçlü bir odaklanma gösteren bir örnek teşkil
etmektedir. Buna ek olarak, üniversite, ortak araştırma faaliyetleri için genel politikalar ve
süreçler geliştirmiş ve uygulamıştır. Denizcilik, petrol ve boru hattı sektörlerindeki
faaliyetlerini geliştiren DNV'nin Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki üniversitelerle çeşitli
ortaklıkları bulunmaktadır. NTNU ile iş birliği açısından, ana odak alanları kutupsal iklim
mühendisliği, temiz yenilenebilir enerji ve entegre operasyonlardır. NTNU ve DNV arasındaki
iş birliği, beş yıllık bir çerçeve anlaşmayı içerir ve araştırma, eğitim ve öğretim ile ilgili çok çeşitli
faaliyetleri kapsar. Bu ortaklığın bilimsel odaklanma alanları ile ilgili olarak, SET (Biyoteknoloji,
Tıp ve Fen Bilimleri) ana bileşen olsa da, araştırma faaliyetleri de ESSH (İktisadi, Sosyal ve
Beşeri Bilimler) disiplinlerine kadar uzanmaktadır (Science, Engineering and Technology – SET;
Biotechnology, Medical and Life Sciences – BML; and Economic, Social Sciences and
Humanities – ESSH).
NTNU: “NTNU Norveç ve DNV arasındaki iş birliği, 2008-2013 yılları arasında şirketten yılda 1.5
milyon € taahhüt ile bir çerçeve anlaşma içermekteydi. İş birliğinin amacı bilimsel ve teknolojik
gelişime odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki araştırmacıların ve yeni muhtemel
çalışanların eğitim ve öğretimini güçlendirmektir. Çalışma doğal olarak mühendislik
bilimleriyle sınırlandırılmıştır, ancak; uluslararası yasal ve düzenleyici rejimler ve politikalar
konusunda sosyal bilim araştırmalarının da desteklendiği vurgulanmıştır.”
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Vaka Çalışması 12: Madrid Özerk
Üniversitesi - Universidad Autónoma
de Madrid, UAM, İspanya)

Madrid Özerk Üniversitesi'nin (UAM) vaka çalışması,
odak noktası proje düzeyindedir. UAM, farklı bilimsel alanlarda birkaç üniversite- şirket
kürsüsü kurmuştur. Bu kürsüler bir iş birliği projesinde ilk adımı oluşturur ve şirketlerle üç yıllık
bir anlaşmaya dayanır. Bu vaka çalışması, UAM ve Accenture şirketi arasındaki iş birliğini
göstermiş ve SUY'nin bilimsel alanına odaklanmıştır. Accenture, müşterilerine iş yönetimi ve
stratejik gelişim alanlarında danışmanlık yapan bir danışmanlık ve teknoloji dış kaynak
şirketidir. Accenture, ekonomi ve yenilik yönetimi alanlarında kürsüleri desteklemiştir. Bu özel
vaka çalışmasında, UAM ve Accenture arasındaki iş birliği, inovasyon politikası ve inovasyon
politikası önerileri alanındaki araştırmalara odaklanmıştır.
UAM: “UAM- İktisadi ve sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarındaki Accenture
Kürsüleri/Başkanlıkları, uzun yıllar boyunca önemli ortaklıklar içeren iş birliği için mükemmel
bir araştırma ortamının ayrılmaz bir parçasıydı UAM (Şirket başkanları ağırlıklı olarak büyük
şirketlerle idi ve özel proje iş birliğine doğru ilk adımdır. Şimdiye kadar 29 kürsü/başkanlık
oluşturulmuştur (19 BML alanında, 3'ü SET alanında ve 7'si SUY alanlarında). Kürsüler, yıllık
ortalama 50.000 € 'luk bir fon alarak 3 yıllık bir anlaşma ile kurulmuştur.”
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Vaka Çalışması 13: Rovira i Virgili
Üniversitesi – Rovira i Virgili University
(URV, İspanya)

Bu vaka çalışması, üniversitenin REPSOL ile uzun vadeli iş birliğine odaklanmıştır. Bu ortaklık
1999 yılında kuruluşundan bu yana birçok araştırma sözleşmesini beraberinde getirmiştir.
Ayrıca, şirketin öğretim ve finansmana katılımıyla araştırma projesi düzeyinin ötesine
geçmiştir.
Rovira i Virgili Üniversitesi: “REPSOL, 1999'da ilk kez bizimle yakınlaştı; çünkü, bakanlıkların
veri tabanı Homojen Kataliz projelerini başarıyla geliştirdik. Konferanslar ve Sempozyumlara
katılımımızdan dolayı REPSOL bu uzmanlık hakkında da bilgi sahibi olmuştur. REPSOL ve CTQC
(Teknoloji Transfer Ofisi) CTQC'de yürüttüğü sürdürülebilir kimya ile ilgili projelere 2009
yılından beri ortaktır. Şu anda CTQC'de geliştirilen araştırma sözleşmelerinin kökleri, REPSOL
ve araştırma grubu (1999-2009) arasında, inovasyon merkezi TecaT ve FURV aracılığıyla
yürütülen daha önceki iş birliğidir. Bu bağlamda, son FP7 çağrısında bir ITN teklifi sunulmuştur.
Bu ağ teklifi, uzun vadeli iş birliği yoluyla edinilen uzmanlık ve altyapıdan kaynaklanmaktadır.
Katalitik sistemler hakkında REPSOL ile iş birliği içinde geliştirilen araştırma çalışması
endüstriyel uygulamalar ve iş birliği boyunca sürdürülen anlayış, yenilikçi ve sürdürülebilir
süreçler konusunda becerilere sahip yeni nesil genç araştırmacıların eğitimiyle başa çıkmamızı
sağladı.”
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https://www.repsol.com/en/index.cshtml

Vaka Çalışması 14: Chalmers
Teknoloji Üniversitesi - Chalmers
University of Technology - (İsveç)

Chalmers Teknoloji Üniversitesi tarafından sunulan vakada, GigaHertz Merkezi (GHz Merkezi)
hakkında rapor verilmiştir. Bu iş birliğine dayalı araştırma merkezi mikrodalga teknolojisi
üzerine uzmanlaşmıştır ve kurumun Mikro Teknoloji ve Nanobilim Bölümü'nün (MC2) bir
parçasıdır. GHz Center'ın üç tür iş birliği vardır: yönetim danışmanlığı, sözleşmeli araştırması
ve ortak girişimler.
Chalmers Teknoloji Üniversitesi: “Bu rapordaki örnek olay olan GigaHertz Merkezi (GHz
Merkezi), MC2'de endüstri ile yapılan birkaç iş birliği projesinden biridir. On yıl boyunca yılda
yaklaşık 1,6 milyon € ciro ile MC2'deki açık ara en büyük olandır. GHz Center, farklı iş birliği
derecelerine karşılık gelen üç geniş iş birliği anlaşması türüne sahiptir: yönetim danışmanlığı,
sözleşmeli araştırması ve ortak girişim. Etkin iş birliği için genel bir yönetim fikri, şirketlerin bir
karışımına sahip olmak ve iki taraflı kurulumlardan kaçınmaktır. İdeal karışım genellikle
tamamlayıcı ihtiyaçları olan iki büyük şirkettir (örneğin bizim durumumuzda bir şirket ve sistem
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kuruluşu) ve aynı zamanda projedeki büyük şirketler için daha yenilikçi fikirlerini vurgulamak
isteyen bir KOBİ veya şirkettir.”

https://www.chalmers.se/en/centres/ghz/Pages/default.aspx

Vaka Çalışması 15: İstanbul Teknik

Üniversitesi - Istanbul Technical
University (İTÜ, Türkiye)

İstanbul Teknik Üniversitesi, kurumsal düzeyde güçlü bir şekilde odaklanan bir vaka çalışması
rapor etmiştir. İnsanlı ve insansız helikopterlerin tasarımı ve geliştirilmesi üzerinde çalışan bir
araştırma merkezi olan Rotorcraft Mükemmellik Merkezi'ne (ROTAM) yoğunlaşmıştır.
ROTAM'ın ulusal ve uluslararası ortakları vardır ve organizasyon yapısı Üniversite genelinde
farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşur.
İstanbul Teknik Üniversitesi: “Rotorcraft Mükemmellik Merkezi (ROTAM), rotorlu araç tasarımı
ve üretimi alanında eğitim, akademik ve endüstriyel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlayan eşsiz
bir Ulusal Rotorcraft Mükemmellik Merkezi'dir. ROTAM, 2003 yılından bu yana ulusal ve
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uluslararası ortaklarla iş birliği içinde rotorcraft tasarım ve üretim yöntemleri geliştirmek için
akademik ve araştırma ortamı yaratmıştır. ROTAM'ın ana araştırma faaliyetleri: İnsanlı
(özellikle Hafif Ticari Helikopter) ve insansız rotor uçak konfigürasyonları, aerodinamik yapısal
analiz, kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, üretim çizimlerinin hazırlanması, yardımcı sistemler
ve sistem entegrasyonudur.”

https://www.itu.edu.tr/arastirma

Vaka Çalışması 16: Newcastle
Üniversitesi - Newcastle University
(İngiltere)

Newcastle Üniversitesi tarafından sunulan vaka çalışması, kurumsal düzeyde güçlü bir odağa
sahip olmasının yanı sıra program seviyesine de ele alınmıştır. Bu vaka, demiryolu
endüstrisinde çok çeşitli alanlarda faaliyetlerini geliştiren bir araştırma merkezi olan NewRail'e
dayanmaktadır. Araştırma merkezi birçok AB projesine başarıyla katılmış ve uluslararası
düzeydeki şirketler ve diğer kurumlarla güçlü bağlantıları bulunmaktadır.
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Newcastle Üniversitesi: “Newcastle Üniversitesi vaka çalışması NewRail araştırmasına
dayanmakta olup merkezi ve AB'nin FP6 ve FP7 iş birliği programlarına son derece başarılı
katılım gerçekleştirmiştir. NewRail, demiryolu endüstrisinin farklı alanlarında geniş bir
uzmanlığa sahip özel bir demiryolu araştırma merkezidir. Araştırma merkezinin amacı,
demiryolu ile ilgili araştırmalarda en yüksek uluslararası mükemmellik standartlarını
geliştirmek ve sürdürmektir. NewRail, demiryolları için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve
stratejik uygulanmasına odaklanan uygulamalı araştırmalarda geniş bir deneyime sahiptir ve
endüstrideki önemli uluslararası oyuncuların yanı sıra kurumlar ve son kullanıcılar ile
bağlantılıdır.”
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