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ÖNSÖZ 

Bu kitabın konusunu temsil eden araştırma, İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda İstanbul 

Üniversitesi Teknokent yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ş. İsmail 

KIRBAŞLAR danışmanlığında Mühendislik Bilimleri Anabilim 

dalında yüksek lisans tez çalışması olarak hazırlanmıştır.  

Günümüzde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) inovasyon merkezli 

politikalarıyla hem sanayicilerimize hem de akademisyenlere ileri 

teknoloji imkânları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler 

üretmeleri için önderlik yapmaktadırlar. Teknoloji transfer ofisleri 

aracılığıyla üniversitelerden endüstriyel alana sunulan ürünler, hem 

ekonomiye hem de işgücüne olumlu katkılar sağlamakta, bilginin ve 

yeniliğin rekabet üstünlüğü sağlamada önem arz ettiği bugünlerde, 

sanayinin ihtiyacı olan teknik bilginin teknoloji transfer ofisleri 

tarafından karşılanması üniversite-sanayi işbirliği ile mümkün 

olmaktadır.  Bunun yanı sıra sahip oldukları fiziksel ve işlevsel 

donanım sayesinde üniversite-sanayi işbirliği neticesinde ortaya çıkan 

Fikri Sınai Mülki Haklara (FSMH) ve Girişimciliğe önemli katkılar 

vermektedirler. 

Sınai mülkiyet hakları aslında bir yenilik ya da buluş üzerine kurulur. 

Bu buluş sahip olduğu özellik ya da istenilen sahip olma süresine göre 

tescil işlemleri yapılarak korunmasıyla mülkiyet hakları ortaya çıkar. 

Bunlar genel olarak; patent, faydalı model, markalar, endüstriyel 

tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerden oluşmaktadır. 
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Burada teknoloji transfer ofisleri sahip olduğu imkânlar sayesinde 

girişimciliği artırmakta ve buna bağlı olarak inovasyon odaklı mülki 

hakların sayısını da her geçen gün daha yukarı seviyelere 

çekmektedirler. 

Bu kitap çalışmasına konu olan araştırmada üniversite-sanayi 

işbirliğinde çok önemli bir ara yüz mekanizması olan Teknoloji 

Transfer Ofislerinin Türkiye’deki inovasyon merkezli Girişimciliğe ve 

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına olan etkisi incelenmiştir. TÜBİTAK 

desteğiyle kurulan TTO’ların çalışanlarına yönelik nitel bir anket 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda, TTO’ların tarihsel gelişimleri, 

üniversite-sanayi işbirlikleri, TTO’ların kuruluş hedefleri ve verdikleri 

hizmetler, girişimciliğin ve FSMH tarihsel gelişimleri, TTO 

içerisindeki işlevleri ve özelliklerine değinilmiştir.  

Kitabın sonuç kısmında elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve sonuç 

olarak üniversite-sanayi işbirliği noktasında TTO’ların önemi, 

girişimciliğe olan katkıları ve FSMH’ın gelişimine nasıl katkı verdikleri 

ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Arş. Gör. Mustafa GÜLER 

İstanbul, 2020 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında teknoloji, insanların hayatlarında olması gereken 

temel gereksinimler kadar önemli bir yer edinmiştir. Toplumlar 

tarafından geçtiğimiz yüzyıllar boyunca birçok temel ve yeni ürünün 

yüzde 50’sinden büyük bir kısmının yerel kaynaklar dışında farklı bir 

noktadan temin edilmesinin farkına varılmasıyla birlikte teknoloji 

transferine ve teknoloji üretime olan ilgi ve talep son derece artmıştır.  

Bu aynı zamanda ülkeler arasında olan yüksek rekabet ortamından 

dolayı ülke ekonomilerinin daha üretken ve girişken olması hususunda 

oldukça ciddi bir baskı da yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerinin 

ekonomilerine bakacak olursak buradaki asıl gücün bilgiyi bir şekilde 

edinme, bu bilgiden en doğru şekilde bir teknoloji üretme ve üretilen bu 

teknolojiyi gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere satarak 

ekonomilerini ayakta tutmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz (Santos, 

2010). Bilgi artık ülke ekonomilerinin karşısına temel bir parametre 

olarak çıkmaktadır. Bilgi toplumunda değişim ve gelişme için bir 

anahtar olarak bireyler ön plana çıkmaktadır. Burada bireylerin 

oluşturduğu talepler doğrultusunda toplumsal beklenti artmakta ya da 

toplumun ihtiyacı olan bilgiye ve teknolojiye erişimin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Ülkelerin kalkınmasında bilginin bu kadar önemli bir 

noktaya geldiği günümüzde, bir diğer önemli nokta şirketlerin ve 

örgütlerin maddi olmayan varlıklara yaptıkları yatırımlardır. Ülkelerin 

gelişmesinde ve refah seviyesini artırmasında maddi olmayan 

varlıkların etkisi son 10 yılda %50 artış göstermiştir. Bununla birlikte 

bilgi artık şekil değiştirip, üretimi daha rahatça yapılabilen, daha kolay 
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satışa hazır hale getirilebilen, içerisinde teknik ve uygulamaları 

barındıran ve en önemlisi sürdürülebilir bir şekilde ortaya çıkan bir hal 

almaktadır (Çakmakcı, 2008).  

Başta ABD, Çin ve Birleşik Krallık gibi ekonomik açıdan güçlü ve 

gelişmiş ülkelere bakarsak ekonomik büyümenin temelinde güçlü bir 

inovasyon sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden güçlü bir 

inovasyon ekosistemi yaratmak ve ekonominin gelişmesi, toplumsal 

refah düzeyinin artması ve bilgiden üretilen teknolojinin daha sağlıklı 

elde edilebilmesi için, bilginin temel kaynağı olan üniversitelerle 

sanayinin ortak bir işbirliği yapması her geçen gün daha önemli bir hale 

gelmektedir (Esham, 2008).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan hemen her ülkenin kendine ait bir 

inovasyon sistemi vardır. Ülkeler artık bilim ve teknolojinin en önemli 

üretim faktörü olduğunu daha iyi anlamaktadır. Bu yüzden son yıllarda 

bilim ve inovasyon alanında yapılan yatırımlar oldukça ciddi seviyelere 

ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelere bakacak olursak, burada ki bilim ve 

teknolojinin ekonomiye olan katkısı diğer bütün unsurlardan daha 

fazladır. Bu da aslında bilginin ne kadar önemli ve etkili bir ürün 

olduğunu tekrar ortaya koymaktadır.  

Yenilik oluşturma kabiliyetinin insanlara aşılanması ya da öğretilmesi 

toplumun refah seviyesini yükseltilebilmesi açısından çok önemlidir. 

Çünkü bir toplum ne kadar üretken ve yenilikçi olursa bunun o topluma 

geri dönüşü aynı büyüklükte olur. Bu yüzden küresel pazarda kendisine 

yer edinmek isteyen ülkeler teknik ve akılcı bir yaklaşımla kendi 
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inovasyon sistemlerini oluşturmalı, bunları denetlemeli ve gerekli 

şartları ve altyapıyı hazırlayarak yeniliği yapılabilir hale getirmelidirler. 

Bunun farkına varabilen birçok ülke teknik değişimin ve bilginin 

ekonomiye olan katkısının farkına varmış ve kendi inovasyon sistemini 

oluşturmaya başlamıştır. Bu sayede ortaya ‘‘Ulusal İnovasyon 

Sistemi’’ kavramı çıkmış başta ABD, Çin, Birleşik Krallık, Güney 

Kore, Hollanda, Japonya, Finlandiya ve Almanya gibi gelişmişlik 

düzeyi yüksek olan ülkeler kendilerine has bilim ve teknoloji 

politikalarıyla ekonomilerine olan teknoloji katkılarını artırmaya 

başlamışlardır (Sungur, 2006). 

Türkiye de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin birçoğu henüz 

tam anlamıyla milli bir inovasyon sistemi ortaya koyamasa da, özellikle 

ülkemizde son 10 yılda devlet nezdinde verilen bir takım destekler ve 

üniversite ile sanayi arasında kurulan köprüler sayesinde belirli bir 

model ortaya koyma yolunda ilk adımlar atılmıştır. İlk olarak tarihleri 

çok eskiye dayanan Teknoparklar kurulmuştur. Teknoparklar 

Türkiye’de yaklaşık son 20 yılda ortaya çıkan bir olgu olması ve başta 

ABD, Birleşik Krallık ve diğer batılı ülkeleri özellikle teknolojik ve 

bilim anlamında geriden takip etmemiz sebebiyle ülkemizde yeni 

diyebileceğimiz bir geçmişi vardır. Teknoparklar genel anlamıyla 

Üniversite-Sanayi-Devlet iş birliğini artırıcı ve tamamlayıcı olgular 

olmakla beraber, içlerinde barındırdıkları ileri teknoloji altyapısına 

sahip ve yenilik üretme düşüncesine sahip firmalara üniversite ve 

sanayi arasında bir köprü oluşturma vazifesi görmektedir. Bu bağlamda 
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teknoparklar bilginin ve teknolojinin üniversite-sanayi arasındaki 

transferini yönlendirici çok önemli bir vazife üstlenmişlerdir. 

Üniversiteler, araştırmaların ve deneylerin yapıldığı aynı zamanda 

teorik bilginin elde edildiği ve kullanıldığı kurumlardır. Bununla 

birlikte sanayi kuruluşları ise üniversitelerde ya da laboratuvarlarda 

üretilen bilginin uygulamaya dökülerek hayata geçirildiği ve ticari 

katma değer katıldığı birimlerdir. Bu bakış açısından bakacak olursak 

üniversite ve sanayinin kompakt bir şekilde çalışması, bir ülkenin 

sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte Türkiye 

olarak ekonomimizin gelişmiş ülkelerle rekabet halinde olabilmesi için 

daha yüksek mesleki yeterliliğe sahip insan gücü yetiştirmemiz 

gerekmektedir. Bunun içinde öncelikli olarak üniversitelerde üretilen 

bilginin kıymetini daha çok bilmemiz gerekmektedir. Buralarda 

üretilen bilgiler çoğu zaman teorik olarak kalmakta, sanayide ya da 

başka bir endüstri alanında kullanılmamaktadır. Bu yüzden sanayimiz 

gerekli büyümeyi gösterememekte, işsizlik artmakta ve buda ülke 

ekonomisine ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu zararı en aza 

indirmek ve kar edebilecek düzeye gelmek için üniversitelerdeki 

bilginin doğru şekilde sanayiye ulaştırılması ve sanayinin de bu çıktıları 

ihtiyaçlar doğrultusunda kullanması gerekmektedir. Bu şekilde dışa 

bağlığı azaltmalı ve toplumun kendi ihtiyacını kendisinin 

karşılamasının yolu açılmalıdır (Işık ve Çiçek, 2016). 

Teknoloji transferi kavramı ülkemizde yeni bir kavram olmamakla 

birlikte daha çok dışardan ithal edilen teknoloji olarak algılanmaktadır. 
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Teknoloji transferi birçok tanıma karşılık gelse de en basit haliyle, 

teknolojinin iki ülke, iki firma ya da sanayi arasında ki ürünlerin 

birbirine aktarımı, satın alınması ya da bu sürecin işleyişi olarak 

tanımlanabilir. Teknoloji transferinde ana hedef teknolojinin verici 

kurumdan alıcı kuruma nakli ile ilgili bir olgudur. Bu teknolojik bir 

yeniliğin aktarılması olarak da tanımlanabilir (Khalil, 2000). 

Teknolojiyi bir diğer ifadeyle ele alacak olursak, büyük bir alanda 

uygulamaya geçirilmesi bir toplumunun ya da örgütün faydasına 

sunulabilmesi için gerekli olan teknik ya da bilimsel altyapının belirli 

bir grupta var olan uygulamalarını da dâhil ederek başka bir topluluğa 

transfer edildiği süreç olarak da tanımlanabilir (Khalil, 2000). Bu 

tanımlardan daha ziyade sonuçta elde edilen teknolojinin her zaman 

fiziksel bir karşılığı olmayışı ve bu transferin bir süreç olmasından 

dolayı teknoloji transferini basite indirgemek öyle kolay değildir. 

Sonuçta transfer edilecek şey bir buluş ya da eldeki ürünlerin 

geliştirilmiş veya katma değer eklenmiş halidir (Rogers, 2001). 

Son yıllarda başta TÜBİTAK olmak üzere teknoparklara maddi ve 

teknik destekler verilerek teknoparkların içerisinde yeni oluşumların 

ortaya çıkmasına imkân verilmiştir. Özellikle TÜBİTAK’ın 1513 kodlu 

hibe programıyla oluşturulan ve belirli kurulum şartlarını yerine getiren 

üniversitelere verilen desteklerle TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) 

kurulmaya başlanmıştır. Bu ofislerin amacı daha çok araştırmacı ve 

üniversiteyi sanayi ile buluşturmaktır. Bunun sonucunda 

araştırmacıların elde ettikleri bulguları ve akademisyenlerin 
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çalışmalarına ait sonuçların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sanayi ile 

bütünleşmesi amaçlanmaktadır. TTO’lar Ar-Ge merkezleri, özel sektör 

ve üniversite arasında; yatırımcılar ve sanayiciler ile girişimciler ve 

araştırmacıların ihtiyaç duyulan gerekli altyapının sağlanması yönünde 

faaliyetlerini sürdürmektedirler (TÜBİTAK, 2017).  

Üniversite-Sanayi-Devlet üçlü sarmalının daha etkin bir şekilde 

çalışması ve üretilen ürünlerin daha fazla katma değerleri ürünler 

olması amacıyla özellikle Türkiye’de son 10 yıldır teknoparkların 

içerisinde faaliyet göstermeye başlayan TTO’ların sayısı oldukça ciddi 

bir artış göstermektedir. Bu ofisler teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

teknoparklar içerisinde olup genellikle üniversitelere bağlı şekilde 

konumlanmışlardır. Şuan ülkemizde aktif olarak bulunan 55 adet 

teknoloji transfer ofisi bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu 

TÜBİTAK’ın 1513 sayılı hibe programından yararlanırken, birçok 

üniversitede yine TÜBİTAK tarafından açılan 1601 sayılı teknoloji 

geliştirme bölgelerinde TTO kurulum ve kapasite artırımının 

sağlanması amacıyla açılan programlara başvurarak her yıl düzenli 

şekilde TTO’lara ödenen hibeden yararlanmaktadır. (TÜBİTAK, 

2017). 
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Şekil 1.1: Üniversite-Sanayi İşbirliğinde İletişim (Hauksson, 1997). 

Şekil 1’de görüldüğü gibi TTO’lar devlet, üniversite ve sanayiyle 

beraber bir bütün oluşturmakta ve yapılan çalışmalar bu şekilde devam 

etmektedir. Uzun zamandır teknopark kültürüne sahip olan ve 

getirilerini maddi ve manevi olarak almaya başlayan ülkelere bakacak 

olursak hepsinin birer başarı örneğine sahip olduğunu görebiliriz. 

Gelişmiş ülkeler sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ar-ge çalışmalarını 

yürütmektedir. Bunun yanı sıra üniversitelerde çalışan akademik 

personeller ve araştırmacılar da sanayiden gelen talepler doğrultusunda 

araştırmalarını belirli ve ihtiyaca dönük alanlara doğru yapmaktadır. 

Sanayicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek, onların 

sorunlarını kendi iç mekanizmalarında çözmeye çalışmak ar-ge yapan 

insanların ve TTO’ların başlıca görevleri arasındadır. Bu şekilde 

sanayiden ve ekonomiden nakit çıkışını olabildiğince azaltarak ülkenin 

dış borçlanması veya döviz kaybı engellenmiş olmaktadır.  

Teknoloji 
Transfer 

Ofisi

Devlet

SanayiÜniversite
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Teknoloji transfer ofislerinin görevleri sadece üniversite ve sanayiyi bir 

havuzda buluşturmak ya da sanayicinin taleplerine onu dış kaynaklara 

mecbur bırakmadan cevap vermek değildir. TTO’lar aynı zamanda 

girişimcilere vermiş oldukları destekler ve toplumun bu konuda 

bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda yapmaktadırlar. Bu alanda 

verdikleri eğitimler sayesinde farkındalık oluşturma, yeni Start-up 

şirketlerin kurulmasına öncülük etme ve eğer mümkünse 

akademisyenler tarafından üniversitelerde üretilen teorik bilginin 

harmanlanıp geliştirilerek katma değerli bir ürüne dönüşmesi ve ticari 

bir değer kazanması gibi sadece girişimcilik boyutundan bakacağımız 

birçok hizmeti vardır (Dalga, 2016). 

Girişimcilik toplumsal kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve küresel 

rekabet ortamında diğer ülkelerle yarışır durumda olabilmek için ülke 

ekonomilerinin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesidir. Bu tanımdan 

hareketle işsizliğin çözümünde ve ekonomik kalkınmaya olan katkısı 

göz önüne alındığında oldukça önemli bir paya sahiptir. 

Üniversitelerden mezun olan gençlerin ‘‘iş arayan değil, iş kuran 

gençler’’ olabilmesi için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması 

gerekmektedir.  

Gelişmiş olarak kabul ettiğimiz ülkelerin bazıları hariç gelişmekte olan 

ve gelişmemiş ülkelerin en büyük sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. 

Özellikle Türkiye’de son verilere göre işsizlik oranı Aralık 2010 

yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 18-25 yaş arası kabul 

edilen işsizliğe işaret eden ‘‘Genç İşsizlik’’ oranı ise çok daha kötü bir 

performansla yüzde 24 seviyelerine kadar ulaşmıştır. Buradaki tek 



 

 

 

 9 

sevindirici nokta ise devletin istihdamı artırıcı yönde yaptığı çalışmalar 

olarak gösterilebilir (BBC, 2017). 

İşsizliğin zirve seviyesine çıktığı günümüzde toplum bilincinin 

artırılarak gençlerin birer girişimci adayı olmaları ya da kendilerine ait 

birer iş kurmaları için destek sağlanması ve istihdama katkı sağlamaları 

devletin en temel politikalarından bir tanesidir. Devletin bu alanda 

yaptığı hizmetlerden biride TTO’lara verdiği hibe ve destek 

programlarıyla ‘‘Benim Bir Hayalim Var’’ diyen bir kişiyi önce 

keşfetmek, ardından onların bu ofislere gelerek çalışma yapmasını 

sağlamaktır. Bu şekilde hem toplumun girişimcilik konusunda daha 

fazla bilgilendirilmesi sağlanabilir hem de yaratılan çalışma ortamı ve 

etkileşim sayesinde ekonomiye katkı sağlanabilmektedir. Bununla 

birlikte TTO’lar girişimcilere ücretsiz olarak da birçok hizmet 

vermektedir. Bunların en başında girişimci adaylarına verdikleri eğitim 

sonrası, belirli bir fikri olan başarılı adayların kuluçka merkezlerine 

göndererek onların şirketleşme yolunda ilk adımlarını atmalarını 

sağlamaktır. 

TTO’ların kurulması ve sayılarının artması genel olarak bakıldığında 

en çok akademisyenlerin ve araştırma grubu olarak çalışan 

personellerin yararına olmaktadır. Türkiye 15 yıl öncesine kadar henüz 

teknopark kültürüyle tanışmamıştı ve akademisyenler yaptıkları 

çalışmaları ya da elde ettikleri bulguları sadece teorik olarak 

kullanabilmekteydiler. Fakat son yıllarda bu durum oldukça farklı bir 
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hal aldı ve TTO’lar sunmuş oldukları hizmetler dâhilinde akademik 

girişimcilere bir mentörlük olma fırsatı yarattı (Memiş, 2000). 

Türkiye’de ve genel olarak tüm dünyada akademisyenlerin ya da 

bilimle uğraşan insanların, sanayiyle ya da ticaretle olan bağı oldukça 

zayıf olduğu herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. 

Akademisyen bir kişi yapmış olduğu bir deneyi, bulmuş olduğu bir 

buluşu ya da belki uygulamada bulunmayan pratik bir bilgiyi daha önce 

hiçbir şekilde kullanamıyor ve buna ticari bir katma değer katamıyordu. 

Fakat TTO’ların kurulmasıyla birlikte artık akademisyenler işin sanayi 

ya da ticari boyutunu tamamen bu ofislerde çalışan uzman personellerin 

kontrolüne bırakmış durumdadır. Yine TTO’lar verdikleri hizmetler 

dâhilinde bir buluşun sanayiye uygulanıp uygulanamayacağını, eğer 

uygulanabiliyorsa bunun bir faydalı model olup olmadığını ya da daha 

ileri bir boyuta giderek bunun bir keşif mi ya da geliştirilmiş bir model 

mi olup olmadığını araştırmaktadırlar. Eğer eldeki ürün bir buluş 

niteliğinde ise bunun için gerekli lisans ve patent alımlarının 

sağlanmasıyla ürünün orijinalliği korunarak hak sahibinin emeğinin 

karşılığının maddi ve manevi olarak kendisine verilmesinde ki geçen 

bütün süreci yönetmek yine TTO’ların birincil görevlerindendir 

(Çakmakçı, 2008). 

Herhangi bir ülkenin ekonomisi ve teknolojisinin gelişmesinde 

kullanılan yollar birçok parametreye ve zamana göre farklılık 

gösterebilen karmaşık bir yapıdadır. Burada hükümet politikaları 

ülkelerin çabası ve yetenekleri kadar önemli bir yere sahiptir. İki 

ülkenin aynı seviyede teknolojik durumu yakalama hızı ve başarısı 
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sadece gelişmiş ülkelerle olan farkına bağlı değildir. Ülkelerin eğitim 

düzeyi, girişimcilik ruhu, sosyal refah seviyesi ve bunları ilerletebilmek 

için ekonomik ve bilimsel altyapıda son derece önemlidir. Bu sebepten 

dolayı iki ülke aynı seviyede teknoloji transferi yapsa dâhil, diğer 

etkenler göz önüne alındığında gelişmişlikleri aynı düzeyde 

olmayabilir. Bu yüzden asıl önemli olan teknoloji transfer etmekten 

ziyade, bu transferi yönetecek yapıyı ya da yapıları oluşturabilmektir 

(Kumar, 2003). 

Yakın zamanda yapılan bazı çalışmalar ve anketler, Fikri Sınai 

Mülkiyet Haklarının (FSMH) teknoloji transferi üzerindeki etkilerini, 

ülkelerin ekonomik açıdan refah seviyesine bağlı olarak değişkenlik 

gösterdiğini işaret etmektedir. Gelişmemiş yahut gelişmekte olan 

ülkeler arasında inovasyon yapan ya da yapma kapasitesi en yüksek 

olan ülkelerin kendilerine ait güçlü bir fikri mülkiyet sisteminin olması, 

ileriki zamanlarda daha fazla yerli buluş ve teknoloji transferi 

üretilmesini desteklemektedir. Ekonomik açıdan güçlü ve gelişmiş 

ülkelere bakarsak hepsinin çok kuvvetli bir fikri mülkiyet sisteminin 

olduğunu görmekteyiz. Bu da aslında bir ülkede ne kadar çok patent 

başvurusu, lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerinin olduğunun 

göstergesidir. (Yalçınkaya, 1995). 

Türkiye’de kurulan TTO’ların temel hedeflerinden bir tanesi de 

lisanslanabilecek patent sayısını artırmaktır. Bu yüzden TTO’lar 

içerisinde bağımsız olabilecek bir sistem oluşturulmakta, FSMH ve 

lisanslama konusunda uzman kişilerle beraber dünya standartlarında 
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hizmet vermek amaçlanmaktadır. Buradaki temel amaç, sadece patent 

almak değil, patenti bir ticari değere dönüştürerek lisanslanmasını 

sağlamak ve bu sayede bundan bir ekonomik girdi yaratılması 

sağlamaktır. Bu amaçla özellikle yurt dışı menşeili ürün kullanımı 

olabildiğince az seviyeye çekerek ve kendi mühendislik sistemimizi 

uygulayarak yenilikçi ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu hedefle 

hemen hemen bütün TTO’lar bir model oluşturma çabasındadır ve bu 

yolda akademisyenlere ve girişimcilere şirketleşme yolunda büyük bir 

destek olmaktadırlar. 

Fikri mülkiyet hakları başarılı buluş sahiplerine geçici bir süreliğine de 

olsa tekel olma hakkı vermektedir. Özellikle bu haklardan elde edilecek 

gelirler sayesinde ar-ge ve patentlenme maliyetlerini azaltmak ve 

başarısız olunan ar-ge çalışmalarının ise masraflarını kısmen de olsa 

karşılanması ekonomik denge açısından oldukça önemlidir. Bu hakların 

ve avantajların öğrenilmesi ve kullandırılması hususunda TTO ofisleri 

üzerlerine düşen görevleri yaparak bütün buluş sahiplerine ve 

girişimcilere mentörlük hizmeti vererek başarı hikâyelerinin artmasını 

bir amaç edinmiştir. Dünya geneline baktığımızda yaklaşık 4 milyon 

patentin geçerliliği bulunmaktadır fakat bugüne kadar yayınlanmış 

yaklaşık 50 milyondan fazla patent belgesi bulunmaktadır. Bugün 

birçok patentin geçerliliğini de zamanla yitirmekte olduğunu göz önüne 

alırsak bunların temel sebebinin patentlerin süresinin dolması ya da o 

patentin geliştirilip yerine daha orijinal bir model koyulmasıyla 

açıklanabilir (İnovent, 2016). 
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Bugün dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon yeni patent ve faydalı 

model başvurusu yapılmaktadır. Dünya üzerinde en fazla patent 

başvurusu ABD patent ofisine yapılmaktadır ve bugüne kadar yaklaşık 

15 milyondan fazla başvuru almıştır. Bunların yaklaşık 7 milyondan 

fazlası tescil edilmiş ve kabul edilmiştir. Avrupa patent ofisleri ise 

ortalama 3 milyon başvuru almıştır ve bunların 1,5 milyonu tescil 

edilmiştir. Avrupa patent ofisinin kendi kuralları ya da çeşitli nedenler 

sebebiyle hala sebebi bilinmeyen geçersiz durumda olan binlerce patent 

evrakı bulunmaktadır (Kılıçoğlu, 2006). 

Sonuç olarak patent veya faydalı model başvurusu ya da bir patentin 

lisanslanması ve ticari bir katma değer alması sadece buluş sahibi için 

değil ülke ekonomisi içinde çok önemli bir değerdir. Bugün dünyada 

ekonomisi en gelişmiş ülkelerde yapılan patent ve tescil işlemleri 

incelendiğinde bu başvuru sayılarının da dünya çapında yine ilk 

sıralarda olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden ülke olarak bunu bir 

devlet politikası haline getirmek, hem ülkemizin gelişimine fayda 

sağlamak hem de ekonomik anlamda diğer ülkelerle aynı seviyeye 

çıkmak adına son derece önemlidir. 

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler sıralamasında oldukça iyi bir 

yerinin olması, yine buna rağmen inovasyon yapan ve üreten bir ülke 

olmasının dışında hazır teknolojiyi transfer ederek ekonomisinin ve 

teknolojisinin dışa bağlılığı sürmesi nedeniyle ülkemizde yeni olan 

TTO’lar üzerine bir çalışma yapılmıştır. Buradaki temel amaç 

TTO’ların inovasyon odaklı fikri sınai mülki haklara ve girişimciliğe 
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olan artırıcı etkilerinin ne derecede ve nasıl olduğunu incelemektir. 

Detaylı bir literatür taramasından sonra, TTO’ların tarihçeleri ve dünya 

üzerindeki örnekleri incelenmiş, ayrıca girişimcilik olgusu ve bunun 

sonunda ortaya çıkan FSMH’ın genel durumları araştırılmıştır. Kitaba 

konu olan araştırma için Türkiye’deki 55 adet TTO’un hepsiyle 

iletişime geçilmiş ve 20 adet üst düzey TTO yöneticisiyle nitel anket 

yapılmıştır. Elde edilen veriler Nvivo 10 programında değerlendirilmiş 

ve TTO’ların ve ülkemizdeki teknoloji transferi olgusunun genel 

incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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1. GENEL KISIMLAR 

Bugün dünya üzerinde ki tüm toplumların ve örgütlerin teknolojiye 

olan ihtiyacı azımsanamayacak kadar büyük bir hal almıştır. 

İnovasyonun ya da teknolojinin düz bir motivasyon kaynağı olmadığı 

klasik eğitim anlayışlarında, sadece ar-ge merkezleri ve üniversiteler 

ulusal yenilişim kaynağı yaratmak için kendilerini temel bilimler ve 

inovasyonu sürdürülebilir konular da araştırma yapmak zorunluluğunda 

hissetmektedir (TTGV, 2010).  Bununla birlikte teknolojinin yükselen 

değeri, toplumların yaşam kalitesi ve uluslararası rekabette ülkelerin 

ulusal ve kendilerine ait teknolojilere olan ihtiyaçlarını karşılama talebi, 

kamu araştırma kurumları ve üniversitelere olan baskıları da aynı 

şekilde artırmaktadır. Bu sebeple, teknoloji altyapısı yaratmak, bunu 

yaygınlaştırmak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet ve 

ürünlere dönüştürmek amacıyla üniversite ve firmaların etkileşimi 

sürekli hale getirecek ve bu birlikteliklerden yenilik üretilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden Teknoparklar, Teknokentler, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kuluçka Merkezleri ve Teknoloji 

Transfer Ofisleri gibi birbiriyle iç içe olan etkileşim merkezlerinin 

kurulması son derece önem taşımakla beraber, gün geçtikçe bu 

merkezlere duyulan ihtiyaç daha da artmakta ve bu alanda yapılan 

çalışmalar artarak devam etmektedir (Durgut vd, 2003). 

Teknokentler gibi bilginin transferi için oluşturulmuş örgütler 

sayesinde, zor ve karmaşık problemlerin çözümü için önem arz eden 

yeni fikir ve uygulamalara erişim kolaylaşmakta, bu tür yapıları 
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kullanmak işletmeler için artık avantaj değil zorunluluk haline gelmeye 

başlamaktadır. Yapılan bu işbirlikleri sayesinde firmalar, kamu destekli 

birincil ar-ge projeleri, danışmanlık ya da nitelikli ar-ge istihdamı gibi 

çeşitli seçeneklerle bilgi transferini yapabilmektedirler. Daha da 

önemlisi birçok firma, özellikle konum olarak yakın olan üniversitelere 

ya da araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, üniversitelerin mevcut 

altyapı hizmetlerini (laboratuvar, kütüphane, vb.) kullanma şansı 

yakalamaktadır (KÜSİ, 2015). 

Üniversiteler ve araştırma kurumlarının kazanımları ve bakış açısı ise, 

bu ortaklıklar sayesinde ortaya çıkartılan araştırma sonuçlarının 

uygulamaya dökülmesi ve yeni araştırma alanlarının keşfedilmesi gibi 

fırsatları elde etmektedir. Bunun yanı sıra özellikle temel araştırma ve 

uygulamalı araştırma sayesinde, bilimsel ve teknolojik üretim ve bunun 

yanında üniversiteyle işbirliklerini sağlayan nitelikli personelin de 

kendini geliştirerek bu sürece katkı vermesi, teknoloji transferinin ve 

elde edilen bilginin daha kolay bir şekilde ticarileştirilmesini 

sağlamaktadır (KÜSİ, 2015). 

Üniversitelerin işleyişi ve sanayinin üniversiteden beklentileriyle 

birlikte uygulamalı ve sanayi odaklı üniversite-sanayi işbirliğinden 

(ÜSİ) bahsedilmeye başlanmıştır. Dünya üzerindeki ilk üniversite-

sanayi ortaklığı ABD’de ortaya çıkmıştır. Bugün ABD’nin 

ekonomisine, eğitim seviyesine ve refah düzeyine bakacak olursak 

bugünkü gelişmişlik itibariyle diğer ülkelere nazaran çok daha ilerde 

olduklarını söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebebini ise diğer ülkelere 

kıyasla ÜSİ’yi daha başarılı bir şekilde kullanmalarıyla açıklayabiliriz. 
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Başarılı ülke örneklerinden yola çıkarak ABD, inovasyonun, ekonomik 

ve sosyal gelişmenin bir anahtarı olduğunu çok iyi kavramaktadır. Bu 

durum ABD’de 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve şuan gelişmiş olan 

bazı Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan Ortadoğu ülkeleri de dâhil 

olmak üzere birçok devlet ABD’yi 20 yıl geriden takip etmektedir. 

Bunun birçok sebebi olmasıyla birlikte, ABD’nin en büyük kazanımı 

üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının inovasyon ve pazar odaklı 

olmaları ayrıca yenilik çalışmalarıyla birlikte işbirliği kültürünü 

özendirici ve geliştirici bir şekilde oluşturmalarıdır (KÜSİ, 2015). 

Avrupalı ülkeler ve son zamanlarda teknoloji alanında hızlı bir çıkış 

yakalayan başta Japonya ve Çin olmak üzere bazı Asya ülkeleri de 

teknoloji transferi, inovasyon ve sanayi ortaklığında ABD’yi geriden 

takip etmişlerdir. Özellikle teknoparkların Avrupa da ortaya çıkması 

1980’li yılları bulması ve yine o yıllarda petrol fiyatlarında ki artış, 

üretimin azalması ve işsizlik sorunlarının büyümesi sebebiyle birçok 

sanayi dalında durgunluklar baş göstermiş ve o gün ki yönetimler bu 

duruma son vermek amacıyla inovasyon odaklı üretime yönelik adımlar 

atmışlardır. Avrupalı ülkeler yaşanan bu krizlerle baş etmek adına bazı 

işbirlikleri oluşturmuş ve üniversite-sanayi arasındaki bağı 

güçlendirerek kendi bölgelerinde karşılıklı işbirliklerine ve bilgi 

transferine başlamışlardır. Hatta bu işbirlikleri Avrupa Birliğinin o 

zamanki temellerini atmış ve o bölgede yaşayan ülkelerin birbirlerine 

sanayi-ticaret-üniversite bağlantısında çok güçlü bir yapı 

oluşturmuştur. Bu ülkeler kısa zamanda yaptıkları işbirliklerinin 

karşılığını maddi ve manevi olarak alsalar da ABD, Japonya ya da 
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Birleşik Krallığı’n elde ettiği ekonomik gelire ya da üretim anlamında 

ki doygunluğa bugün bile ulaştığını söyleyemeyiz. 

Türkiye’de yaşanan 1980 ihtilali sonrası ekonomisinin çıkmaza girmesi 

ve ülkenin içinde bulunduğu kargaşa ortamından dolayı zaten yok 

denecek kadar az olan sanayisi ve üretim hattı durma noktasına 

gelmiştir. Bu süreçte dışa olan bağlılık yüzde yüz seviyelerine gelmiş 

ülke ekonomik olarak dibe vurmuştur. İlk olarak 1983 yılında yaşanan 

piyasalara döviz girmesinin serbest bırakılması ve hemen akabinde dışa 

açılma ve diğer ülkelerle rekabet halinde olmak için ülkenin kendi 

teknolojisini üretmesi fikri gündeme gelmiştir (Çakmakçı, 2008). Bu 

farkındalığın oluşmasıyla birlikte ilk defa teknopark konusu gündeme 

gelmiş, akabinde teknolojik yeniliği kendilerine prensip edinen 

firmaların oluşturulmasını sağlamak, bunların sayısını arttırmak ve 

teknolojik ve inovasyon özelliklerini diğer yabancı şirketlerle yarışacak 

düzeye getirmek için bazı çalışmalar başlatılmıştır. Buradaki temel 

amaç teknolojik gelişimde Avrupa’yı yakalamak, akademik olarak 

üretilen teorik bilgiyi ticarileştirebilmek, elde edilen bilgilerin ve 

teknolojinin sonuçlarının sanayiye aktarılmasını sağlamak ve 

üniversite-sanayi arasında köprü kurmaktır. Tarihsel olarak Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın (DPT) beş yıllık kalkınma planlarına (1984-

1989) göz atarsak 1989 yılında Teknokentler bir politika olarak 

gündeme gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye’de Teknokent 

kurulması, bunun işletilmesi, üniversite-sanayi arasında bir bağlantı 

oluşturması ve bilim ve teknolojik olarak ülkeye ne gibi katkılar 
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sağlayabileceği ve bunların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır 

(Özbay, 2000). 

1.1. TEKNOKENT KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

‘‘Teknopark’’ kelimesi ‘‘Technology’’ ve ‘‘Park’’ sözcüklerinin 

birleşmesinden oluşup dilimize yabancı kaynaklardan geçmiştir. 

Teknoparklar, aslında teknolojiyi geliştirmek maksadıyla bilinçli bir 

şekilde kurulan oluşumlardır. Teknoloji üretme ve geliştirmenin tek 

yolu bu olmamakla birlikte, teknopark kültürü oluşturulana kadar ki 

tarihsel süreçte plansız bir şekilde yürütülen bazı uygulamalar 

sayesinde teknoloji üretimi ve transferi gerçekleşmiştir.  

Teknoparkların dünyada ilk ortaya çıktığı süreçte verdikleri hizmet ve 

kuruluş amaçları, bugün ki amaçlarıyla hemen hemen aynı olmakla 

birlikte bir takım farklılıklar da bulunmaktadır. Teknoparklar tarihte ilk 

olarak ekonomik olarak güçlü olan şehirlerin yakınlarında ortaya 

çıkmışlardır. 1770 yılında Manchester, 1900’de Detroit ve 1950 yılında 

Glasgow bu kümelenmenin başlarından birkaçı olarak örnek verilebilir 

(Eren, 2011). Başta bu şehirler olmak üzere gelişmiş şehirlerin etrafında 

oluşturulan teknoloji alanlarında, planlı olarak yapılmış süreçler değil 

sadece bireysel buluş ve icatlara dayalı teknolojileri geliştirmeye 

yönelik faaliyetlerinin yapıldığı söylenebilmektedir. Bu sürecin ve 

gelişimin hızlı büyümesi, sanayide atılan adımlar ve üretim hatlarının 

gelişmesiyle birlikte şehirlerde yaşayan nüfuslar artış göstermiş ve 

bugünkü adıyla büyükşehir dediğimiz şehir oluşumları ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu süreçte ortaya çıkartılan icatlar ve zanaatkârların el 
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becerilerine dayalı ürünler yeni ticari taleplerle birleşerek ortaya çıkan 

ürünlere maddi değerler katılmaya başlanmıştır. 1880-1914 yıllarında o 

dönemin tabir-i caizse Silikon Vadisi olarak kabul edilen Berlin şehri 

bu uygulamaların en büyük örneğidir. Fakat zamanla bu basit ve klasik 

oluşumlar, ileri teknoloji bölgeleri kurulmaya başlandıkça önemini 

yitirmiş ve avantajlarını kaybetmişlerdir (Kiper, 2010). 

Bugünkü küresel dünyaya bakacak olursak, ekonomik refah seviyesi, 

üniversite ve lisansüstü mezun kişi sayısı, verdikleri eğitim kalitesi, 

sanayi ve üretim hattının gelişmişliği bakımından ABD her alanda 

oldukça önde bir görüntü sergilemektedir. Geçmişe bakacak olursak 

bugünkü durumun bir tesadüf olmadığını ve yaklaşık 100 yıl 

öncesinden başlayan değişimin bugünkü şartları yaratmasının çokta zor 

olmayacağını görmek hiç şaşırtıcı değildir. Dünya çapında kabul 

görmüş ilk Teknopark uygulaması, 1952 yılında California ABD’de 

kurulan ‘‘Stanford Research Park’tır. Bir süre sonra yine aynı bölgede 

‘‘Research Triangle Park’’ kurulmuş ve bunlar arşivlere geçen tarihteki 

en eski teknoparklardır (KÜSİ, 2015). 

Bugün bütün dünyanın bildiği ve kabul ettiği en büyük teknoloji 

parklarından birisi olan ‘Silikon Vadisi’ dünyanın en gelişmiş 

inovasyon merkezidir. Bugün dünyanın her yerinde merkezleri olan 

Google, Intel, VeriSign, Yahoo ve Adobe System gibi yüzlerce firma 

bu teknoloji kümesinin içerisinde yer almaktadır (KÜSİ, 2015). 

Bugün dünya genelinde teknoparkların sayısı 4 binden fazladır ve bu 

sayının %50’lik miktarı Amerika’da bulunmaktadır. Bu teknoloji 
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alanlarının %25’i 1990-2000 arasında, diğer %25’lik kısmı ise 2000 

yılından sonra kurulmuştur. Başta Amerika olmak üzere dünya 

genelinde teknopark içerisinde bulunan firmaların %25’lik kısmını 

yazılım firmaları oluşturmaktadır. Bunları %20’ile Bioteknoloji ve 

Elektronik firmaları, %8’i Çevre, %5’i Kimya ve ileri malzeme üreten 

firmalar ile %9’luk bir kısım tarım ve diğer sektörlerde faaliyet 

göstermektedir. Bu firmaların hepsi kendi alanlarında 

profesyonelleşmiş şirketler olmakla birlikte hepsi birer KOBİ 

şirketleridirler  (Tuncer, 2010). 

Türkiye’de döviz girişinin serbest bırakılmasıyla birlikte dışa açılma 

hareketi başlamış fakat uluslararası piyasada rekabet etmenin 

üretmeden mümkün olmayacağı kısa sürede anlaşılmıştır (Çakmakçı, 

2008). Bu sebepten dolayı temelde teknoloji kökenli ve yenilikçi 

firmaların açılması ve bu firmaların doğrudan ekonomiye katkıda 

bulunması devletin o yıllarda ki büyümeye yönelik amaçlarından 

olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

kendi öngördüğü bazı konularda öncelikle ileri teknoloji merkezi 

kurulması, bunların zamanla büyütülmesi ve Teknokent tarzı yapılara 

çevrilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Teknokent kurma isteği olan bazı 

firmalar, belediyeler ve üniversite yönetimlerinin de yer aldığı bir 

kesim de böyle bir yapının oluşturulmasını ve bunu başarılı bir şekilde 

yürüten ülkelerin başarı örneklerinin kendilerine birer yol haritası 

olacağını belirtmişlerdir (Ergün, 2004). 
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1990 senesinde Türkiye Hükümetinin davetiyle Birleşmiş Milletler 

Teknoloji Fonu (UNFSTD) tarafından görevlendirilen bilim ve 

teknoloji konularında uzmanlaşmış bir ekip Türkiye’ye gelerek başta 

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bazı şehirlerde olan üniversite 

imkânlarını, teknik altyapıları ve araştırma merkezlerini incelemiş ve 

bunlara bağlı olan kurumlarda bir takım seminerler vermişlerdir. Bu 

işbirliğinin temel amacı teknolojik altyapıyı ve inovasyon süreçlerini 

uzun bir süredir devam ettiren ve bunlardan başarılı sonuçlar elde eden 

ülkeleri örnek almak ve ülkemizin kendi teknolojik imkânlarıyla üretim 

yapmasını sağlayarak dışa olan bağlılığı zamanla azaltmaktır (Lalkaka, 

1990). 

Bu işbirlikleri ışığında ODTÜ, Ege Üniversitesi, İTÜ, Anadolu 

Üniversitesi ve TÜBİTAK’ta Teknokent kurulmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca TÜBİTAK, KOSGEB desteğini de arkasına alarak farklı 

üniversitelerde araştırma merkezleri de kurmaya karar vermiştir. Bu 

araştırma merkezlerinde hızlı bir şekilde yeterli firma sayısına ulaşan 

ODTÜ ve TÜBİTAK daha sonraki aşamada Teknokent projelerini 

hayata geçirerek yatırım programlarına devam etmişlerdir (Keleş, 

2007). 

Yapılan yatırımlar ve devletin ciddi teşvikleri sonucu Türkiye’deki 

birçok üniversite kendi Teknokent ’ini kurmaya başlamıştır. Bu süreçte 

bu yapıların hızla oluşmasının nedeni Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

(STB) tarafından hazırlanan, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) 

sevk edilen ve 26 Haziran 2001 tarihli 4691 sayılı ‘‘Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu’’ sayesinde olmuştur. Bu yasanın yasal 
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zemine oturtulmasının akabinde 19 Haziran 2002 tarihinde ‘‘Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’’ çıkartılmış bununla 

birlikte bu süreç oldukça hızlı ilerleyen bir hal almıştır. Bu tarihten 

itibaren ülkemizde teknokent sayıları her yıl artış göstermiş fakat 

devletin teknokentler’den beklediği sonuçları ve hizmetleri zaman 

zaman yerine getirememişlerdir. Buradaki temel problemlerin başında, 

teknokentler kurulmadan önce ülkenin mevcut teknolojik altyapısının 

tamamen ele alınmaması, nakit para ve finansman durumu, ar-ge 

kültürü ve mevcut sanayinin durumu göz önüne alınmaması ciddi 

aksaklıklar oluşturmaktadır. Eğer belirli şartlar ve gerekli zemin 

hazırlanmadan teknokent kurulması, devam eden süreçte tamamen 

hayal kırıklığı yaratabilecek bir sürece hem firmaları hem de 

üniversiteleri sürüklemektedir. Burada önemli olan ülkede ya da belirli 

bir bölgede bulunan teknokent sayısı değil, ondan elde edilebilen 

çıktıların ülke ekonomisine ve bilime ne kazandırdığıdır (Keleş, 2007). 

1.2. TEKNOPARKLAR 

Toplumların refah seviyesini ve ekonomik güç dengelerini oluşturan ve 

belirleyen en önemli etken, bilimsel alanlarda yapılan çalışmalar ve 

teknolojik ilerlemelerdir. Günümüzde bilgi çağını yaşayan bir toplum 

yapısı ve bunun gelişimine katkıda bulunan bir altyapı vardır. Bu 

noktada teknoparklar, bir araştırma kurumunda veya üniversite 

önderliğinde üretilen bilgilerden kar amacı elde etmek, bunların 

ticarileştirilmesine imkân sağlamak amacıyla kurulmaktadırlar. 

Böylece katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla, inovasyon 
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temelli şirketleri bünyesinde barındırarak ve kendine ait bir yönetim 

yapısı oluşturarak belirli bir kurum ya da kişiler tarafından yönetilen 

merkezler olmaktadırlar (Dalga, 2016). 

Dünyadaki bütün teknokentlerin kuruluş amacı aslında bulunduğu 

bölgedeki ticari potansiyeli olan yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji alanında 

yapılacak çalışmalara uygun ortam ve zemin hazırlamaktır. Bununla 

birlikte teknoloji ve inovasyon alanında çalışan şirketlerin büyümesini 

hızlandırmak ve bulunduğu bölgedeki üniversitelerin ilgili bölümleriyle 

koordineli çalışarak ‘‘Kuluçka Merkezi’’ rolü oynamaktır. Aynı 

zamanda bulunduğu bölgede istihdam yaratarak bölgesel ekonomiye de 

katkıda bulunmaktadırlar. Ekonomiye ve yerel istihdama bu kadar 

katkının yanında, inovasyon alanında yapılan yenilikler ve yerel 

sanayiye verilen katkılar ve yeni teknoloji sayesinde o bölgelere olan 

yatırım miktarları artacak ve bilgiye dayalı olan ekonomin gücü daha 

belirgin bir hale gelecektir (Dulupçu, 2007). 

 

Şekil 1.2.: Teknopark Uygulama Alanları (Törelt, 2011). 
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Araştırma ve iş geliştirme çalışmalarında yukarda belirtilen dört grup 

inovasyona verdikleri değer ve yeni teknolojileri geliştirmeye 

verdikleri önem sırasına göre sıralanmışlardır. Burada seçilen model 

yada izlenen iş modeli ne olursa olsun, teknoparkların amaçları 

değişmemektedir. Temel prensip her zaman yeni buluşlar ve ürünler 

ışığında teknoloji transferini hızlandırmak, bunun neticesinde 

ekonomik refah ve istihdam seviyesini artırmak için sanayiyle beraber 

hareket edebilecek bir ortam yaratmaktır. 

1.3. KULUÇKA MERKEZLERİ 

Kuluçka merkezleri; İlk gelişim yerleri diyede adlandırılmaktadır. 

Kuluçkalama (İnkübatör) merkezleri genellikle başlangıç aşamasında 

olan, yeni kurulan şirketleri temsil etmektedir. Kuluçkaların temel 

amacı, yeni kurulan şirketlerin hayatta kalabilmelerine ve gelişmelerine 

katkıda bulunmak, fon desteği yaratmak ve uygun pazar ortamı 

oluşturmak olarak ifade edilmektedir. Bu merkezlerde genellikle 

maksimum düzeyde yararlanacak şirketler tercih edilir ve bunların 

gelişimlerini en fazla 2-3 senede tamamlayıp kuluçkalıklardan 

ayrılması beklenmektedir. Dünya genelinde kuluçka merkezleri ar-ge 

birimleri, sanayi ve teknoloji parkları, bilim enstitüleri ve üniversiteler 

yakınlarında konumlanmaktadır (Dalga, 2016). 

Kuluçka merkezi, fiziksel alan, iş desteği ve teknolojik altyapı 

hizmetleri sağlayarak başarılı girişimlerin oluşumlarını hızlandıran ve 

sistematik bir şekilde girişimcilerin büyümesini sağlayan temel bir 

organizasyondur. Özellikle genç ve yeni işletmelerin tek çatı altında 



 

26 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEKİ 
ROLÜ 

toplanması ve bu şirketlerin tümünün ilgili alanlarda birbirleriyle olan 

etkileşimleri kuluçka merkezleri sayesinde olmaktadır. Özellikle yeni 

kurulan şirketler ilk senelerinde oldukça savunmasız ve hayatta kalma 

çabalarının en yoğun olduğu dönemleri yaşamaktadırlar. Bu noktada 

kuluçka merkezleri gerçek anlamda verdikleri desteklerle, hem 

şirketlerin risk yönetimlerini hem de bilgi aktarımları ve diğer 

şirketlerle ve pazarla olan etkileşimlerini en iyi şekilde onlara yol 

gösterecek biçimde kullanmaktadırlar (Aernoudt, 2004). 
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ŞEKİL 1.3.: Kuluçka Sistemi (Smilor, 1987). 

Şekil 2.2 de görüldüğü gibi kuluçka merkezlerinin sahip olduğu belli 

bir işleyiş modeli vardır. Bu modelden yola çıkarak kuluçka merkezleri 

hakkında şunları söyleyebiliriz. 

I. Sahip oldukları imkanlar dahilinde girişimcilere tahsis edilen 

ofis alanları. 

II. Şirketlerin kuruluş maliyetlerini azaltıcı yönde verdikleri 

destekler. 

III. Profesyonel bir şekilde iş yönetim bilgileri ve yönlendirmeleri. 

IV. Diğer şirketlere ve pazarlara erişimde sağlanan kolaylıklar. 

Girişimci 

Kuluçka 

Sağlayıcıları 

Özel Sektör, Vakıf 

Kuruluşları, 

Üniversiteler ve 

Devlet 

Destek Paydaşları 

Teknolojik Altyapı, 

İşletme yönetim 

Desteği ve 

Danışmanlık 

Kuluçka 

Merkezi 

Yeni Kurulan Şirketler 

Teknolojik İnovasyon 

oluşturulması, başarılı 

ürünler ortaya koyabilmek ve 

istihdamın sürdürülebilmesi 
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Kuluçka merkezlerinin dünyadaki ilk uygulamaları ABD’de ortaya 

çıkmış olup, ülkemizde Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER), 

İş Geliştirme Merkezleri ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ) 

yapılanmalarıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle son yıllarda başta 

KOSGEB olmak üzere, üniversiteler ve vakıflarla ortaklaşa yürütülen 

çalışmalar sonucunda KOSGEB tarafından yürütülen bir çok 

kuluçkalık açılmıştır. Türkiye de sayıları 31’i bulan KOSGEB destekli 

ve farklı üniversitelerde hizmetlerini sürdüren kuluçkalıklar 

bulunmaktadır. 

Teknokentlerin içerisinde bulunan kuluçka merkezleri, ilk adım 

girişimcilere sağladığı imkanlar sayesinde, girişimcilerin iş yapmaya 

başladıkları sektöre daha hızlı bir giriş yapmalarını ve daha emin 

adımlarla yürümelerini sağlamaktadırlar. Girişimciler teknokent 

içerisindeki her türlü teknik altyapıdan (internet hizmeti, ofis kullanımı, 

malzeme desteği vb.) yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte teknokent 

eğer bir üniversite içerisinde yer alıyorsa, girişimciler o üniversitenin 

laboratuvalarından, kütüphanesinden ve ar-ge merkezlerinden de 

yararlanabilmektedirler. Bununla birlikte üniversite paydaşlarıyla ortak 

proje yapma şansı yakalamakta ve ar-ge projelerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunabilmektedirler. Buradaki temel hedef, katma değer 

alabilme ihtimali olan, potansiyeli yüksek ar-ge projelerinin 

geliştirilmesi ve bununla birlikte girişimciyi bu ekosistemin içerisinde 

barındırabilmesi amaçlanmaktadır. Girişimci hedeflerine ulaşıp, 

şirketini daha sağlam temeller üzerine oturttuğu zaman, artık kuluçka 
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merkezinden ayrılarak kendisine teknokentte başka bir yer bulup, yerini 

yeni genç girişimcilere bırakmak zorundadır (Tuncer, 2010). 

Dünyadaki bütün teknokentlere, teknoloji parklarına yada girişimcilik 

merkezlerine bakarsak hepsinde kuluçka merkezlerinin ve 

teknoparkların iç içe olduklarını ve koordinasyonlu bir çalışma içinde 

bulunduklarını söyleyebiliriz. Burada önemli olan kuluçka 

merkezlerine, teknokentler tarafından verilen desteklerdir. Destek ne 

kadar güçlü ve profesyonel olursa, kuluçka firmasının gelişimi ve 

büyümesi o derece hızlı ve verimli olur. Bu yüzden girişimciliğin ilk 

adımı olan kuluçka merkezlerine en yüksek seviyede önem verilmeli ve 

mümkün olan her türlü destek sağlanmalıdır. 

1.4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ 

İlk olarak ABD’de ‘‘Industry/University Cooperative Research 

Centers’’ olarak ortaya çıkan üniversite-sanayi İşbirliği merkezi, 

üniversite ve sanayinin ortaklaşa yer aldığı ve birlikte ar-ge yaptıkları 

ortak bir yapıdır. Teknolojik inovasyon ve bilime katkı yapmayı 

hedefleyen bu yapılar, aynı zamanda sanayinin ve endüstrinin de 

problemlerine çözüm aramaktadırlar. Genellikle devlet fonuyla açılan 

bu yapıların bir takım giderleri ise sanayi tarafından karşılanmaktadır. 

Ülkemizde ilk defa TÜBİTAK tarafından 1996-2006 yılları arasında 

faaliyet gösteren bu yapılar, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma 

Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsamında ortaya çıkan bir proje 

uygulamadır. ÜSAMP yönergesine göre hazırlanan ve belirli şartlara 
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bağlı olarak kurulacak olan merkezlerin, belirli bir sanayi koluna 

hizmet etmesi, onun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu alanda üretime 

geçilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kurulacak olan 

merkezin o bölgedeki üniversite ve sanayi merkezleriyle yakın olması 

ve iki kurumunda ortak bir yönetim tarafından yönetilerek başarılı bir 

işbirliği ortamı yaratılması amaçlanmaktadır (Kiper, 2010). Böylelikle 

hedeflenen, inovasyona hazır alanlarda üniversite ve sanayi arasında 

yapılacak çalışmalarla birlikte ortaya çıkarılacak ürünlerin sürekliliği 

hedeflenmektedir. 

Bu proje çalışmasının ortaya konulmasından itibaren ülkemizde 

kurulan araştırma merkezleri şunlardır: 

 

• Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 

Eskişehir. 

• Tekstil Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi, İzmir. 

• Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi, Çukurova 

Üniversitesi, Adana. 

• Ostim İleri İmalat Sistemleri ve Araştırma Merkezi, ODTÜ, 

Ankara. 

• Otomativ Teknoloji ve Ar-ge Merkezi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, İstanbul. 

• Biyomedikal Teknolojiler Ar-ge Merkezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara. 
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1.5. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ 

Yeni inovasyon sistemlerinde ortaya çıkan teknoloji transfer 

ofisleri/merkezleri (TTO/TTM), üniversitelerde ortaya çıkan nitelikli 

bilginin ve araştırma sonuçlarının, maddi bir değer kazanarak ülke 

ekonomisine katkı yapmasını sağlamak maksadıyla kurulan üniversite 

ve sanayi arasında arayüz ifadesi gören yapılardır. 

Günümüzde ülkelerin birbirleriyle olan etkileşimi artmış, ülkeler 

arasındaki ekonomik rekabetler büyümüş ve üretkenliğin ve 

inovasyonun en büyük güç olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. 

Bölgesel ekonomiler göz önüne alındığında inovasyona dayalı 

ekonomiler diğer ülke ekonomilerine göre bir adım daha önde oldukları 

görülmektedir. Literatürde bulunan bir çok çalışmada ulusal inovasyon 

sisteminin gerekliliği ve üniversite-sanayi ortak çalışmalarının önemi 

vurgulanmıştır. Ayrıca yine literatürde sıkça geçen üniversite ve sanayi 

iş birliklerini yönetmek için özel ve uzman bir ekip olmasının 

gerekliliği ayrıca belirtilmiştir. Bu gelişmeler ışığında TTO’lar 

sanayiye fayda sağlayacak fikir yada buluşların, topluma faydalı bir 

şekilde aktarılması ve kullanılması hususunda önemli bir rol 

üstlenmişlerdir (Keleş, 2007). 

 

TTO’lar dünyada ABD’de ortaya çıktıktan dan sonra hızlıca yayılmış, 

zamanla Büyük Britanya’da ve hızlıca gelişmeye çalışan Avrupa 

ülkelerinde faaliyetlerine başlamışlardır. İlk olarak ortaya çıktıkları 

dönemler savaş ve askeri hareketliliğin yoğun olmasından dolayı bu 

dönemdeki teknolojiler ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik 
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olmuştur. Fakat zamanla bunun yerini daha ileri teknolojik faaliyetler 

almış ve inovasyonu yüksek, ticari değere dönüştürülebilir ürünlerin 

üretimi için faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Keleş, 2007). 

Üniversite ve sanayi gibi birbirinden tamamen farklı iki yapının 

ortaklaşa hareket etmesi, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek 

verebilmesi ancak bu sürecin ve birlikteliğin doğru yönetilmesiyle 

mümkündür. Mevcut sistemde üniversite ve sanayinin, TTO’ların 

desteği dışında çeşitli iletişim yollarıyla iş birliği mümkündür fakat 

bugüne kadar bu işbirliklerinin geri dönüşü oldukça zayıf olmuştur. 

Özellikle TTO’lar bu süreci profesyonel bir şekilde yönetmeye 

başladıkları andan itibaren hem sanayi cephesi hemde üniversitedeki 

araştırmacılar üçüncü bir şahısla yada kurumla iletişime geçmek 

zorunda kalmadan araştırmalarını değerlendirmeye sokma fırsatını 

yakalamışlardır. 

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında son yıllardaki gelişmeler ışığında 

bir çok üniversite TTO kurmaya başlamıştır. TTO’ların kuruluş 

amaçları aynı olmakla beraber kuruldukları bölge, hizmet verdikleri 

üniversite veya ülkeye göre yaptıkları işlevler farklılık göstermektedir. 

Bununla birlikte ortak noktaları sıralayacak olursak (Keleş 2007); 

 

• Araştırmacılar tarafından ortaya konan bir fikri pratik olarak 

uygulamaya koymak. 

• Araştırmaları sonuçlarını eğer mümkünse katma değerli ürünler 

haline getirmek. 

• Sanayiden ve sivil toplum kuruluşlarından yeni yapılacak 

araştırmalar için fon desteği sağlamak. 
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• İçinde bulunduğu üniversiteye ve mümkünse aynı bölgedeki 

farklı üniversitelere destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak. 

• Ortaya konan katma değerli ürünlerden elde edilen geliri eşit bir 

şekilde hak sahiplerine paylaştırmak. 

TTO çalışanları kurumun maddi varlığını korumakla yükümlüdürler. 

Üniversiteden gelen bir buluşun patentlenebilme durumu hakkında 

araştırmada bulunarak, araştırmaya maddi bir değer katmaktadırlar. 

Burada amaç bu teknolojiyi lisanslamak isteyen sanayinin yaklaşımını 

ölçmektir. 

• Teknolojinin lisanslanması ve bunun satılması üniversiteye gelir 

sağlamış olur. Bu sayede yeni yapılacak araştırmalar içinde 

kaynak arayışına gerek kalmasının önüne geçilmektedir. 

• TTO’lar zaman zaman eğitim ve seminerler düzenleyerek bu 

alanda farkındalık yaratma ve bilim insanları ve araştırmacıların 

çalışmalarını nasıl yönlendireceğini, verilerini ve hesaplamalarını 

nasıl gizlilik içinde yürüteceğini açıklamaktadır.  

• Ticari potansiyeli yüksek ve birbirleriyle bağlantılı olan projeleri 

belirli bir veri tabanında tutarak, diğer TTO’larla ve araştırma 

kurumlarının ellerindeki benzer projelerle birleştirerek ortak 

çalışmalar yaparlar. 

• Girişimcilik faaliyetleri ve girişim sermayesi sağlayan 

kuruluşlarla ortaklaşa çalışarak start-up şirketlerin kurulmasına 

destek olurlar. 
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• Toplumu çeşitli basın ve yayın organları sayesinde farkındalık 

yaratarak devlet üniversitelerine fon desteği sağlamak ve yeni 

buluşlar hakkında bilgi vermek amaçlanır. 

Yukarıda verilen TTO’ların özellikleri dışında, bir buluşa ait ortaya 

çıkan Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve bunun 

ticarileştirilmesi boyutunda TTO’ların çeşitli hizmetleri vardır. Bunları 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Hirş, 1948); 

• FMSH ne olduğunu, önemini ve yönetiminin nasıl yapılacağı 

hakkında farkındalık yaratmak. 

• Toplumsal refahın yükselmesi için, fikri mülkiyet politikalarının 

düzenlenmesi ve geliştirilmesi. 

• Araştırmacıların yaptıkları buluşların fikri mülki haklar 

çerçevesinde korunmasını sağlamak. 

• Lisans sözleşmeleri düzenleyerek fikri mülkiyet haklarının etkili 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

• Gerekli duyulduğu hallerde fikri mülkiyet alanında danışmanlık 

ve uzmanlık eğitimleri vermek. 

• Doğru bir pazar arayışı yaparak ortaya konan ürünlerin 

lisanslanabilirliğini ve mülkiyet haklarınca korunumu takip 

etmek. 

Üniversite-sanayi işbirliği mekanizmasında TTO’lar yaptıkları 

teknoloji transferi sonucunda transfer edilen yada üretilen teknolojinin 

sanayiye entegrasyonu konusunda çok önemli bir arayüz 

konumundadır. TTO’ların buradaki en önemli görevi buluşların 
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lisanslanması ve ticarileştirilmesi alanındadır. Eğer bir buluş ticari bir 

değer kazanabiliyorsa, o ürün hem toplum için hemde ülke ekonomisi 

için son derece önemli bir yatırım kaynağı olarak kabul edilebilir. Bu 

yüzden TTO’ların işleyişleri ve lisanslama konusundaki titiz ve 

hassasiyetli çalışmaları son derece önemlidir. 

Türkiye’de teknoloji transferi ilk olarak daha öncede bahsedildiği gibi 

KOSGEB’in desteklediği TEKMER projelerinde hayata geçirilmiştir. 

Özellikle ilk adım kuluçka şirketlerine verdikleri desteklerle bu alanda 

ciddi bir katkı vermişlerdir. Daha sonra üniversite-sanayi işbirliğinde 

etkin bir rol oynamışlardır fakat bir süre sonra Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren bu oluşumlar 

yerlerini teknokentlere bırakmışlardır. 

Ülkemizde teknoloji transfer merkezi ismiyle kurulan ilk merkez 

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan İnovent A.Ş adlı şirkettir. Bu 

merkezin kuruluş amacı, akademik temelli girişimciliği arttırmak ve bu 

sayede ortaya konan ürünlerin katma değerli yapılar olmasını 

sağlamaktır. İnovent A.Ş. genel olarak üniversite temelli şirketlerin 

kurulmasında faaliyet göstermekte ve bu alanda çeşitli fon destekleri 

sağlamaktadır. (İnovent, 2016) 

2007 yılında ODTÜ Teknoparka bağlı olarak kurulan ODTÜ-TTO ve 

2008 yılında kurulan Hacettepe Teknokent bünyesindeki Hacettepe 

Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ülkemizin ilk açılan 

TTO merkezlerindendir. Özellikle Hacettepe TTO proje geliştirme ve 

Spin-off şirketlerin kurulmasına verdiği destek ve uluslararası teknoloji 
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ağı olan Almanya merkezli Steinbeis Ağı’nın temsilciliğinide 

yapmıştır. Türkiye genelinde TTO’ların yaygılaşması ise özellikle 2012 

yılında TÜBİTAK tarafından başlatılan 1513 kodlu Teknoloji Transfer 

Ofislerini Destekleme Programı sayesinde olmuştur. Buradaki hedefler 

şunlardır (TÜBİTAK, 2016);  

• Araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde değerlendirilerek 

ekonomik katma değerli ürünler haline gelmesini sağlamak. 

• Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlamak amacıyla akademik 

girişimciliği arttırmak. 

• İnovasyona dayalı teknolojinin ticarileştirilmesini desteklemek. 

• Üniversite ve sanayi arasında bir köprü vazifesi görerek iki 

tarafında yaptığı işlemleri kolaylaştırmak. 

• Üniversitelerdeki girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini 

ölçmek ve değerlendirmek. 

• Üniversiteler arasındaki rekabeti artırmak. 

Bu hedeflere ulaşmak maksadıyla yenilikçi üniversite endeksi 

oluşturarak her yıl bunun ilgili kuruluşlarla paylaşılması 

kararlaştırılmıştır (BTYK, 2011). 

Bu kararlar ve amaçlar neticesinde TÜBİTAK tarafından başlatılan 

1513 kodlu hibe programının çağrısı başlatılmış, 2012 yılında ilk defa 

ilk 50’ye giren üniversitelerin mevcut yada kurulacak olan 

TTO’larının desteklenmesine karar verilmiştir. Destek miktarı 

maksimum her bir TTO için yıllık 1 milyon TL’dir ve ilk 5 yıl için % 

80 ve ikinci 5 yıl için % 60 oranında geri ödemesiz şeklinde yapılır. 
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Bu para TTO içerisinde personel giderleri, malzeme alımı, yurt içi ve 

yurt dışı eğitim hizmetleri, harcırah ve konaklama gibi her türlü gider 

için kullanılabilir (TÜBİTAK, 2016). 

TÜBİTAK tarafından başlatılan ve TTO’ların ülkemizde 

yaygınlaşmasına yönelik yapılan çalışmaların bir diğeri de ‘‘1601 kodlu 

Yeni Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek 

Programı’’ olarak söylenebilir. Bu program 2014 yılında hayata 

geçirilmiş ve TÜBİTAK’ın 1513 kodlu programından yararlanmamış 

üniversitelerin faydalanmalarına yönelik bir çağrıdır. Yapılan bu 

desteğin süresi 36 ayı geçmemek şartıyla verilmektedir ve TTO’lar hibe 

şeklinde desteklenmektedir (TÜBİTAK, 2016). 

1.6. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAVRAMI 

Üniversite-Sanayi işbirliği İngiliz Sanayi Devriminden sonra özellikle 

bilimsel çalışmaların daha ağırlık kazanmasıyla başlamıştır. Yaklaşık 

olarak 19. yüzyılın sonlarına kadar devam eden bu süreç o dönemlerde 

ortaya çıkan araştırma alanlarına taşınarak yeni bir ivme kazanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllarda itibaren daha da yaygınlaşan 

üniversite-sanayi araştırma birliği, zamanla sistemleşerek günümüzdeki 

halini almıştır (Özuğurlu, 2007). 

1980’lerde yaşanan ekonomik krizler, işsizlik oranlarının artması ve 

dünyada meydana gelen küresel ekonomik krizden sonra ülkeler, 

sistemlerinde değişiklikler ar-ge alanına daha fazla fon ayırmaya 

başlamışlardır. Genel anlamda akademisyenler ve sanayiciler ar-ge 
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yapılarına daha fazla fon ayrılmasının gerektiğini ve bu alanda yapılan 

inovasyonun ülkenin ekonomisine ciddi anlamda yarar sağlayacağı 

noktasında hem fikir olmuşlardır (Özbay, 2000).  

İçinde bulunduğumuz yüzyılın iletişim ve teknoloji çağı olması ve son 

yıllarda teknolojik gelişmelerin ilerlemesi bu alanda güçlü olan ülkeleri 

de küresel bir güç haline getirmektedir. Bilhassa sanayi sektöründe 

sermaye ve ham madde gibi iki önemli kıstasın yanına birde bilgi 

eklenmiştir. Bu durum üniversite-sanayi işbirliğinde üniversitelerde 

üretilen teorik bilginin ekonomik bir değer kazanmasını daha çok 

gündeme getirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda üniversitelerde yada 

araştırma merkezlerinde ortaya çıkan yeni bilgiler, belirli ar-ge 

çalışmalarının akabinde ticarileştirilerek piyasaya sürülmektedir. Bütün 

bu koreleasyonun sağlanması ve güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturma 

çabası tamamen üniversite-sanayi işbirliği çabasından ortaya çıkmıştır. 

Bu sayede özellikle biyoteknoloji, haberleşme ve yeni malzeme 

teknolojileri gibi yeni ve transferi oldukça yüksek maliyetli teknolojiler 

üretilerek, ucuz ve yerli bir üretim ekosistemi yaratılmaya 

çalışılmaktadır (Yücel, 1988). 

Türkiye’de ise Cumhuriyet döneminde başlayan sanayileşme hareketi 

kısmen kamu kurumları kısmen de özel sektör tarafından desteklenmiş 

fakat istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Bunun temel sebebi ise 

ülkemizde genel olarak tüketim malları üreten bir sanayi 

oluşturulmuştur ve ağır sanayi yok denecek kadar azdır. Hem dış 

hammedelere olan ihtiyacın fazla olması hemde teknolojik alanda olan 

yetersizlik Türkiye’yi dış ülkelere bağlı kılmıştır. Zamanla yapılan 
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çalışmalar ve sanayileşme gayreti sonunda sektör belirli bir büyüme 

yaşamış buna ilave olarak devletin 1990’lı yılların başında 

üniversitelere tahsis ettiği fonunda büyümesiyle beraber bundan 

sonraki dönemde üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilip 

özendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de bulunan 

mevcut teknolojik açığın ancak üniversite-sanayi işbirliği ile 

kapatılmasının farkına varılması, Türkiye’de bu işbirliğini tetikleyecek 

kurumların (TÜBİTAK, KOSGEB vb.) üzerine düşen görevler, oldukça 

önemli hale getirmiştir (Yücel, 1988). 

Üniversite-Sanayi işbirliğinde başarılı olunması, iki tarafında 

beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. Burada amaç, ülke politikası ve 

ihtiyaçları dahilinde en iyi şekilde bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve 

teknolojik gelişim reaksiyonu gösterebilmektir. En genel şekliyle 

üniversite-sanayi işbirliğinin hedefleri aşağıdaki gibidir: 

• Sanayicilerin üniversitelerden beklediği çözüm önerileri 

dahilinde, beklentilerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak eğitim-

öğretim sisteminin planlanması. 

• Üniversite ve sanayide; öğretici, eğitici, üretici, araştırıcı, 

uygulayacı ve yenilikçi gibi temel özelliklerin kazandırılması. 

• Ar-ge çalışmalarına ve bu çalışmalar sonucu elde edilen 

bilgilerin uygulamaya dönüşmesine yeterli katkı verilmesi. 

• Üniversitelerin sahip olduğu teknik altyapının sanayinin 

gelişmesinde ve verimliliğin artırımında kullanılması. 

• Sanayinin üniversitelere ar-ge yapması için kaynak yaratması. 
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• Bilimsel ve sosyal kalkınma hedeflerinde üniversitede üretilen 

bilginin ticarileştirilmesi ve kullanılması. 

Üniversite-sanayi işbirliği hem gelişmiş ülkeler hemde gelişmekte olan 

ülkeler için son derece önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 

olan ülkelerden teknolojik ve ekonomik olarak bağlarını koparmak ve 

refah seviyelerini yükseltmek istemektedirler. Gelişmiş ülkeler ise, 

küresel dünya üzerindeki hegomanyalarını sürdürmek ve etkinliklerini 

kaybetmemek adına bu birlikteliliği en maksimum düzeyde devam 

ettirmek istemektedirler (Çağlar, 1999). 

Sanayi rekabet edebilmek ve sürdürülebilirliğini korumak için 

teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak zorundadır. Bu yüzden 

sanayi, araştırma merkezleri, üniversiteler ve ar-ge firmalarıyla her 

zaman iç içe olmak zorundadır. Son yıllarda dünya genelinde ve 

ülkemizde araştırmanın temeli ve merkezi üniversiteler olduğu için, 

sanayinin üniversitelerden bağımsız bir şekilde hareket etmesi kendi 

zararına olmaktadır. Bu yüzden sanayinin üniversiteye gelmesi ve 

taleplerine cevap alması oldukça önemlidir (Memiş, 2000). 

Toplumsal açıdan bakıldığında üniversite-sanayi işbirliği oldukça 

önemlidir. Araştırma merkezleri yada üniversitelerin ürettikleri bilgileri 

hayata geçirecek olan sanayiciler yada girişimcilerdir. Bu açıdan 

bakıldığında üniversitelerinde uygulamaya yönelik çalışmalar 

yapmaları hem sanayicilerin işlerini kolaylaştırır hemde üniversitelerin 

kendi özelinde bir istihdam yaratma şanslarını ortaya çıkarmaktadır. 

Sanayici cephesinde ise üniversitelere yapılacak olan talep ve istekler, 
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üniversitede bulunan akademisyenlerin çalışmalarına ışık tutacak ve 

yol gösterecek şekilde olmaktadır. Sistem ne kadar arz-talep dengesi 

içerisinde karşılıklı iletişim halinde ilerlerse, elde edilecek sonuçlar ve 

ürünler o derece başarılı olacaktır. 

1.7. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER 

Üniversite-sanayi işbirliğinde birbirinden farklı mekanizmalara sahip 

fakat birbiriyle bağlantısı olan ve çalışmaları birbirleriyle örtüşen ve 

desteklenen üniversite-sanayi-devlet üçlü sarmalı son derece önemli bir 

birliktelik oluşturmaktadır. Burada üç ana unsurun birbirlerinden 

beklentileri ve bu birlikteliklerin sonuçları açıklanacaktır. 

1.7.1. Üniversite 

Üniversitelerin kuruluş amaçlarına baktığımızda sadece eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulduklarını 

görmekteyiz. Fakat sanayi devrimiyle birlikte üniversitelere bu 

faaliyetlerin yanısıra akademik çalışmalar ve araştırmalar yapmak gibi 

farklı bir vizyon daha yüklenmiştir. Günümüzde üniversiteler hem 

nitelikli insan yetiştirmek hemde bilimsel bilgi üretmek gibi aslında 

toplumun en temel taşlarını oluşturan en zor vazifeleri üstlenmişlerdir. 

Dünya üzerinde bulunan bir çok üniversite zamanla birbirleriyle 

rekabet haline girmiş, bunun sonucunda uluslararası rekabette 

üniversiteler ayakta kalabilmek için araştırma yapmaya biraz daha 

ağırlık vermeye başlamışlardır (Sakınç ve Bursalıoğlu, 2012). 
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Bu değişim rüzgarıyla birlikte üniversiteler klasik rollerine ilaveten, 

ürettikleri ve sahip oldukları teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek 

ondan bir ticari beklenti içerisine girmektedirler (Kiper, 2010). Bu 

sayede üniversiteler sanayinin çağrılarına cevap verebilme durumuna 

gelmiş ve çözüm üretebilme yetisi kazanmıştır. Bunun sonucunda 

ortaya girişimci üniversite dediğimiz bir model çıkmıştır (Arroyo-

Vazquez, Sijde ve Saez, 2010). 

Üniversiteler ve sanayinin işbirliği yapmasında bir çok önemli unsur 

vardır. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz: 

• Sanayi ile işbirliği yaparak bazı kamu fonlarından yararlanmak. 

• Ar-ge çalışmaları için fon yaratmak. 

• Akademisyenlere ve öğrencilere sanayi ile içiçe olma fırsatı 

sunarak onların bu alanlarda da tecrübe kazanmasını sağlamak. 

• Önce üniversiteye ve onun bulunduğu bölgeye, daha sonra da 

ülke ekonomisine katkıda bulunmak. 

• Mezun olan öğrencilerin, okurken elde ettikleri staj tecrübeleri 

sayesinde sanayi de daha kolay istihdam ettirmek. 

Bunun yanı sıra, araştırmacılar, akademisyenler ve ar-ge çalışanları için 

ise bu işbirliği şöyle değerlendirilmektedir: 

• Akademisyenlerin bireysel çalışmalarına kaynak yaratmak. 

• Ortaya çıkartılan bir bilginin pratik olarak geçerliliğini deneme 

şansı bulmak. 
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• Üniversitenin ve akademisyenlerin, üniversite ortamı dışında bir 

çevreyle iletişimde olmasını sağlamak. 

• Deneylerde kullanılacak malzemelerin ve laboratuvar 

kurulumları için gerekli fonları bulmak. 

Bu çalışmalara ilave olarak akademisyenleri sanayiyle işbirliğine ve 

sanayiyle ortak projeler yapmaya yönelten bir çalışmada, 

akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu elde ettikleri verilerin 

uygulamada nasıl sonuçlar verdiklerini görmek için bu işbirliğini tercih 

ettiklerini söylemişlerdir. Fon ve kaynak arayışı akademisyenler 

tarafından aslında çok küçük bir dilim olarak belirtilmiştir (D’Este ve 

Perkman, 2011). 

Aşağıda yapılan bir araştırma sonucunda üniversitelerin bulundukları 

ülkelere göre üniversite-sanayi işbirliğine bakış açıları gösterilmiştir. 
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Tablo 1.1: Üniversitelere Göre ÜSİ (Guimon, 2013). 

 Gelişmemiş Ülkeler Gelişmiş Ülkeler 

Girişimci 

Üniversite 

Modeli 

• Basit 

Girişimcilik 

Eğtimi 

• Ön Kuluçka ve 

Kuluçka Şirket 

Hizmetleri 

• Girişimcilik 

Hizmetleri 

• Patentlerin 

Lisanslanma 

Hizmetleri 

• Spin-off Şirket 

kurulması 

teşviği 

Standart 

Üniversite 

Modeli 

• Lisans Eğitim-

Öğretim 

Faaliyetlerini 

Geliştirmek 

• Yüksek Lisans 

ve Doktora 

Öğrencilerine 

Verilen 

Hizmetler 

Araştırmacı 

Üniversite 

Modeli 

• Toplumsal 

İhtiyaçları 

Karşılayacak 

Teknolojilere 

Yönelme 

• Yeni Buluşlar 

İçin Uzun 

Süreli 

İşbirlikleri 

Oluşturma 

 

1.7.2. Sanayi 

Üniversite-sanayi işbirliğinde bir diğer önemli unsur olan sanayi, tek 

başına toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti üretmek ve sunmak 

aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlamak adına üretim yeteneğini 

sürdürmekte olan yapılar topluluğudur. Bir sanayinin ayakta 

kalabilmesi için bir diğer sanayi unsurlarıyla rekabet halinde olması ve 

onlardan geri kalmaması gerekmektedir (Özuğurlu, 2007). 
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Sanayi için rekabet 1950’li yıllarda sadece üretime dayanmaktaydı. 

1970’li yıllarda buna kalite ve maliyet gibi iki temel taş eklendi. 1990’lı 

yılların başına geldiğimizde ise artık seri üretimler başlamış ve 

sanayilerin birbirleriyle olan rekabeti hıza dayanmaktaydı. Günümüzde 

ise sanayiler güçlerini bilgi ve yenilikçi kaynaklardan almaya 

başladılar. Bu nedenden dolayı sanayi firmaların üniversitelerle olan 

işbirlikleri rekabet üstünlüğü sağlamada daha çok önem taşımaktadır 

(Özdemir, 2006). 

Sanayiyi üniversitelerle işbirliğine yönelten unsurları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

• Sanayide mevcut olmayan araştırma laboratuvarlarına kolay 

erişim sağlamak. 

• Üniversitede bulunan akademik personele ve araştırma 

altyapısına erişmek. 

• Kullandığı teknolojiyi geliştirmek ve yinelemek. 

• Üniversitelerde üretilen teorik bilgilere daha kolay ulaşmak ve 

bunun sonucunda yeni ürün geliştirme fırsatı bulmak. 

• Ülke ekonomisine katkı vermek amacıyla çalışmak. 

Bunlara ilave olarak üniversite-sanayi işbirliği neticesinde elde 

edilebilecek kazanımlar finansal, yönetimsel ve üretimsel olarak da üç 

bölüme ayrılabilir. Finansal yararlar, vergi muafiyeti, devlet 

teşviklerinden yararlanma, ar-ge maliyetlerini azaltma, patent ve 

lisanslama maliyetlerini en aza indirmek olarak söylenebilir. Bunun 
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yanı sıra yönetimsel fayda ise, diğer firmalarla olan rekabet saygınlığını 

artırdığı gibi firmalara birde kurumsal saygınlık katmaktadır. Üretimle 

ilgili yararlar ise, bir çok yeni teknolojiden erken haberdar olmak, 

alanında uzman personelle çalışarak en az maliyetle en kısa yoldan 

çözüme ulaşmak ve kaliteli ve verimli üretim imkanı vermektedir 

(Dalga, 2016). 

Bir çok imkan sağlanması ve işbirlikleri yapılmasına rağmen sanayinin 

beklentilerinin karşılanamamasının nedenleride şöyle sıralanabilir: 

• İki tarafında birbirinden beklentilerini tam olarak ifade 

edememesi. 

• Üniversitenin sanayinin ihtiyaçları karşısında yetersiz kalması. 

• Akademisyenlerin sanayicilerle yaptıkları işbirliklerinin 

kendilerine akademik olarak hiçbir getirisinin olmaması. 

• Üniversite içerisinde sanayi ile işbirliğini destekleyecek yapılar 

bulunmaması. 

• Sanayicinin ihtiyacı olan bilgiyi elde edeceği doğru akademisyeni 

bulamaması. 

• Sanayicinin akademiye, akademisyenin de sanayiye oldukça uzak 

olması. 

• Ar-ge yatırımlarına gerekli destek verilmemesi. 

• FSMH yeterli derecede önem verilmemesi. 
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1.7.3. Devlet (Kamu) 

Devlet, sahip olduğu bütün organların etkili ve verimli çalışmasından 

sorumludur. Bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliğinde iki kurum 

arasında düzenleyici bir görev üstlenmiştir. Toplumun refah seviyesini 

yükseltici ve ekonomik özgürlük yaratıcı yasal düzenlemeler yapılması, 

inovasyona yönelten işbirliklerinin artırılması ve işbirliğine yönelten 

teşviklerin sunulması devletin üniversite-sanayi işbirliğine sunduğu 

imkanlar arasındadır (TÜBİTAK, 2012). 

Devlet’i üniversite-sanayi işbirliğine yönelten unsurları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

• Ekonomik refahı yükseltmek. 

• Devlet olarak toplum yararını gözetmek ve beklentileri 

karşılamak. 

• İleriye dönük araştırmaları desteklemek. 

• Yeni teknolojilere yada stratejik buluşlara ayak uydurabilecek 

mekanizmalar geliştirmek. 

Devlet bu birliktelikten teknoloji kökenli gelişim ve ekonomik gelir 

beklemektedir. Bu yüzden yetkilendirdiği çeşitli kurumlarla üniversite-

sanayi işbirliğini denetlemektedir. Kısa vadede sonuç beklemek, ortaya 

çıkan olumlu yada olumsuz durumlara göre yeni bir yol haritası çizmek 

son derece yanlıştır. Sonuç olarak üniversite-sanayi işbirliği devletin bu 

alanda yaptığı bir yatırımdır ve bunun meyvesi ancak sabırlı 
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davranılırsa alınacaktır. Ayrıca bu işi daha önce başarıyla yapan diğer 

ülkelerin başarı örnekleri de bu yolda bize yol göstermektedir. 

1.8. GİRİŞİMCİLİK 

1.8.1. Girişimciliğin Tanımı 

Dilimize yabancı literatürden giren ‘‘Girişimci’’ kelimesi 

‘‘Entrepreneur’’ yani fransız bir söz öbeği olan ‘‘Entreprendre’’den 

gelmektedir ve anlam olarak bir şey yapmak bir şey üretmek 

demektedir (Westhead ve Wright, 2000). İlk defa 1700’li yıllarda 

yazılan eserlerde ortaya çıkan girişimcilik kavramı zamanla gelişerek 

20.yüzyılda, girişimcilik ve tanımı, ekonomik girişimcilik, ekonomik 

teori ve ekonomik antropoloji gibi çalışmalarda yer almaktadır (Foss ve 

Klein, 2002). 

Tam anlamıyla 20.yüzyılda ortaya çıkan girişimcilik teorisine göre 

girişimci, bir takım riskler alarak ve elindeki malzemeyi ya da 

zihnindeki düşünceyi eyleme geçirerek bireyin bundan inovasyon 

üretme yeteneğidir. Bu kavram yenilikçilik, yaratıcılık ve risk almanın 

yanı sıra, belirli bir hedefe ulaşmada yönetme ve planlama yeteneğinide 

ortaya çıkartır. Günümüzde halen girişimci denince akla iş sahipleri ve 

şirket yöneticileri gelmektedir. Bu tamamen yanlış olmamakla birlikte 

asıl girişimcinin yenilik yapma özelliğinin ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Bu sadece toplum içinde değil, yapılan deneysel ve 

ampirik çalışmalarda ve hazırlanan ekonomi politikalarında da üstünde 

durulması gereken bir konudur (Westhead ve Wright, 2000). 
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Dünün bugünle tamamen farklı olduğu günümüzde küreselleşmenin de 

etkisiyle ekonominin hayatımızdaki önemi son derece etkili hale 

gelmiştir. Bundan kısa bir süre önceye kadar, dünya üzerinde herhangi 

bir bölgede görülen ekonomik bir olumsuzluk, yaşadığımız coğrafyada 

bizleri ve bizim yaşam standartlarımızı hiçbir şekilde etkilemezken 

bugün durum tamamen farklı bir hale gelmiştir. Küreselleşmeyle 

birlikte ülkelerin sınırları yavaş yavaş ortadan kalkmış ve dünyanın 

öteki ucunda yaşanan olumsuz bir hadise bütün ülke ekonomilerini 

etkileyecek düzeye gelmiştir. Bunun sonucunda yabancı sermayelerin 

piyasalardan el çekmesi çeşitli ekonomik krizleri doğurmuş ve global 

dünyada derin krizlere yol açmıştır.  

Girişimcilik, toplum içerisinde ve insan hayatındaki ihtiyaçların 

giderilmesinde süreklilik sağlayacak bir olgudur. Kar amacı güderek 

hizmet ve mal üretmek ve bunları pazarlamak amacıyla bunu sürekli 

hale getiren girişimlerin tamamını kapsayan işlemlere girişimcilik 

denir. Bir başka ifadeyle “İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere 

dönüşmesi” olarak ifade edilen girişimcilik üretim için en önemli 

faktörlerden biridir (DGRV, 2013).  

Günümüzde sürekli gelişim ve değişim gösteren ekonomik 

parametrelerle birlikte girişimcilik tanımına birçok yeni ifade 

eklenebilir. Girişimciliğe ait kaynaklar incelendiğinde birçok farklı 

tanım görülmektedir. Bu tanımlar aşağıdaki şekildeki gibide 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1.4: Girişimcilik (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Bu diyagrama bakacak olursak, girişimcilik için tek bir tanım olduğunu 

söylemek oldukça zor olacaktır. Girişimcilik, birbiriyle yakın birçok 

olgunun bir araya gelmesiyle oluşan ve zaman içerisinde birbirini 

oluşturan yapı taşlarının çokça değiştiği bir mekanizmadır. 

Girişimcilikte değişmeyen şeyler, hissetmek, görmek ve harekete 

geçmektir. İyi bir girişimci olabilmek için çevredeki fırsatları çok iyi 

sezebilmek ve bunları doğru hamlelerle iyi birer iş olanağına çevirmek 

gerekir. İyi bir girişimci ruhu olan bir birey, içinde bulunduğu 

ortamdaki ekonomik fırsatları ve istekleri başkalarından önce görüp 

onu hayata geçirebilendir. Kafasındaki düşünceleri en iyi şekilde hayata 

geçirerek bunlardan inovasyon üretmek ve daha önce kimsenin 

düşünmediği ya da yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yapmak 

girişimciyi diğer insanlardan farklı kılan en büyük özelliklerden 

birisidir.  

En genel ve kısa haliyle girişimcilik, girişimcilerin risk almaları, var 

olan fırsatları kovalamaları, kafasındaki düşünceleri hayata geçirmeleri 

ve bunlardan yenilik yapma süreçleri olarak adlandırabiliriz. Bütün bu 

genel ifadeleri içerisine aldığından dolayı hem yeni bir işletme açma 

süreci hem de bir yenilik üretme süreci girişimciliğin inceleme alanıdır 

(Foss ve Klein, 2002). 
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1.8.2. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 

1.8.2.1. Dünyada Girişimcilik 

Girişimcilik, insanlığın var olduğu ilk günden günümüze kadar var olan 

fakat farkına varılması yakın tarihe dayanan bir olgudur. İlk çağdan beri 

insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, avcılık, çiftçilik ve 

hayvancılık gibi faaliyetlerde bulunarak hem ticaret yapmakta hem de 

içlerindeki girişimci ruhu dışarıya çıkarmaktaydılar. İnsanların içinde 

bulunduğu zamanın şartları, çevre koşulları ve kendi ihtiyaçları 

neticesinde girişimcilik faaliyetleri yüzyıllar boyunca sürmüş ve devam 

etmiştir. Dünyada girişimciliğin geçirdiği evreleri ise şöyle 

sıralayabiliriz (Casson, 1995): 

• İlk çağ toplumları (Genelde hayvancılıkla uğraşan toplum). 

• Tarıma ve basit araçlara dayanan köy ekonomisi (Derebeylikler). 

• Küçük el aletleri ve basit makinaları dayanan kent ekonomileri. 

• Girişimciliğin 15. ve 19. yüzyıllar arası ortaya çıkan ekonomi 

politikaları eşliğinde gelişimi. 

• Çağımızdaki girişimcilik. 

Sanayi devrimiyle birlikte girişimcilikte yeni bir dönem açılmış ve 

girişimciler başka nitelikler kazanmaya başlamışlardır. Bireylerin sahip 

olduğu girişimci ruhun değişimi, nitelik ve özelliklerinde ortaya çıkan 

farklı oluşumlar aynı zamanda toplumsal ekonomik değerin artışını da 

tetikleyici faktörler olarak önümüze çıkmaktadır. Bununla birlikte 

dünya üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik sınıf farklılıkları ve dünya 
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ölçeğinde gerçekleşen ekonomik değişimler girişimciler için bazen bir 

fırsat kapısı olsa da ekonomik göstergeler yapılan yatırımlar için her 

zaman bir yol haritası olmaktadır (Çetindamar, 2002). 

Dünya üzerinde girişimciliğin tanımı ilk defa 18. yüzyılda İrlandalı 

Ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon’a göre 

girişimci, üretim sonucu ortaya çıkan girdileri ve hizmetleri henüz 

belirlenmemiş bir bedel karşılığı alan ve üreten kişi olarak 

adlandırılmıştır. Yapılan bu tanımla ve ifadeyle çıkarılan sonuca göre 

girişimcinin risk alabilen kişi olma özelliği ortaya çıkarılmıştır 

(Çetindamar, 2002). 

Bir süre sonra Jean Batista Say tarafından yapılan tanıma göre ise, 

girişimcilerin risk üstlenme özelliklerinin yanı sıra, sahip olmaları 

gereken örgütleme ve yenileme özelliğinin de üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca girişimcilerin yenilik ve dinamik olarak ekonomik kalkınmada 

üzerlerine önemli bir görev düştüğünün önemini ilk defa gündeme 

getiren Joseph Schumpeter’dir. Uzun süredir anlaşılamayan 

Schumpeter’in “Dinamik Girişimcisi” toplumun temel ekseni hâline 

gelmiş, sermayenin üstüne çıkmıştır. Bununla birlikte Drucker’in 

“Yenilikçi Organizasyon” adını verdiği işletme yapısı, küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri ön plana çıkarmıştır (Arıkan, 2004). 

1.8.2.2. Türkiye’de Girişimcilik 

Anadolu sahip olduğu jeopolitik konum ve yer üstü ve yer altı 

imkânlarından dolayı asırlar boyunca ticaretin merkezi olarak 

görülmüştür. Ticaretin ve girişimciliğin özelinde Anadolu için ayrı bir 
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önemi vardır. Sahip olduğu konumundan dolayı Anadolu, diğer 

imparatorlukların ve ticaret kolonilerinin geçiş güzergâhları olmuş, 

buraya gelen tüccarlar burada kimi zaman alışverişler ve takaslar 

yaparak o günün şartlarında oluşan ekonomik dengeye hayat 

vermişlerdir. Zamanla ekonomik dengeler değişmiş, savaşlar büyük 

ekonomik çıkarlar yüzünden meydana gelmiştir. Özellikle Roma 

İmparatorluğu Akdeniz ve Karadeniz’de önemli ticaret kolonileri 

kurmuş ve buralarda insan dâhil her türlü şeyin ticaretini yaparak 

önemli bir gelir elde etmiştir. Zamanla kavimler göçünün oluşu ve Batı 

Roma’nın yıkılışıyla beraber buradaki ticaretin kontrolü yerel halkın 

eline geçmiştir. 

Anadolu’nun Türkler tarafından fetih edilmesi ve Akdeniz-Afrika 

kolonilerinin Türklerin eline geçmesi birçok Avrupalı tüccarı rahatsız 

etmiştir. Çünkü Türkler ticaretle zenginleşmeye başlamış buna karşın 

Avrupa ise ticaret kaynaklarını ve topraklarını kaybettiği için geriye 

gitmeye başlamıştır. Akabinde başlayan haçlı seferleri ve savaşlar 

tamamen toprak ve ticaret kavgası olarak tarihteki yerini almıştır. 

Türkler bu zamanlarda Anadolu’da Lonca sistemi kurmuşlardır ve 

burada ticaret yapan tüccarları korumak için sigorta kurumları 

kurmuşlardır. Bu çağda birçok han ve kervansaray inşa edilerek 

Anadolu’daki ticaret hacmi genişletilmek istenmiştir. Osmanlı Devleti, 

Anadolu Selçuklularından kalan Lonca teşkilatını devam ettirerek ve 

teşvik ederek ekonomisini ayakta tutmaya devam etmiştir. Bu 

girişimcilik tarzı padişahlar tarafından da desteklemiştir (Müftüoğlu, 

2004). 
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Akdeniz ve Karadeniz’in iç deniz haline gelmesi ve Osmanlı 

Devleti’nin ticaretini bu alanda genişletmesi sonucunda, Avrupa 

buralardaki ekonomik gücünü tamamen kaybetmiştir. Bu alanların 

tamamen Türklerin eline geçmesi coğrafi keşiflerin başlangıcına sebep 

olmuştur. Bunun sonucunda Akdeniz’in ticaret alanında ki önemi bir 

hayli kaybolmuştur. Bu dönemde yeni keşiflerle beraber tarım ve 

hayvan ticaretinin yerine, altın ve gümüş gibi değerli madenler almıştır. 

Coğrafi keşiflerle birlikte oldukça zenginleşen Avrupa sanayi 

devrimiyle birlikte insan gücünün yerini alan makinalarla birlikte seri 

üretimlere başlayarak yeniden ekonomik yükselişe geçmiştir. Bu durum 

sanayi devriminde geç kalan Türkiye’de ticaretin ve üreticilerin iflasına 

yol açmıştır. Osmanlı’nın son döneminde Avrupalılar kapitülasyonlarla 

ticarette imtiyazlar elde ederek ülkemiz girişimcilerinin gelişmesini 

engellemişlerdir (Müftüoğlu, 2004). 

Bu durum Cumhuriyet döneminde de devam etmiş fakat Mustafa 

Kemal Atatürk önderliğinde yapılan birinci iktisat kongresinde 

girişimcilerin önü açılarak destekler verilmiştir. Girişimciliğe oldukça 

uzak olan Anadolu insanı bunu ilk başlarda anlayamasa da zamanla 

devletin verdiği desteklerle birlikte girişimcilik ruhunu kazanmıştır. 

1960’lı yıllarda ‘‘İktisadi Devlet Teşekkülleri’’ kurulmuş ve 

Türkiye’de girişimcilik bir seviye daha ileri götürülmüştür. 1980’li 

yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçiş ve dünya ekonomisiyle 

birleşme çabaları neticesinde birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Bu 

yıllarda başlayan girişimcilik temelleri bugünkü şartların temelini 
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oluşturmuş ve girişimcilerimizi dünya ile bütünleşmeyi başarmıştır 

(Müftüoğlu, 2004). 

1.9. GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ 

Birçok ülke sahip oldukları ekonomik imkânlar sayesinde yeni büyüme 

yolları aramaktadırlar. Ekonomik büyüme, sosyal refahı ve toplumsal 

kalkınmayı beraberinde getirdiği gibi, küresel Dünya’da da ülkelerin 

saygınlığını daha fazla artırmaktadır. Zaman zaman görülen ekonomik 

krizler, ana sermayelerin azalmasına ve yeni arayışlara yol açmaktadır. 

Sermayenin hareket alanının genişlemesi aynı zamanda teknoloji 

kullanımını artırarak bu pazarın daha da yaygınlaşmasını 

sağlamaktadır.  Bu sayede istihdam imkânı artmakta ve küçük 

işletmelerin hareket kabiliyeti daha fazla olmaktadır. Bu düzende yeni 

sisteme daha kolay adapte olabilen şirketlerin büyümesi daha hızlı ve 

kolay olmakla beraber bu şirketlerin sürdürülebilirlikleri oldukça uzun 

süreli olmaktadır. Sonuçta bütün girişimler küçük olarak kabul edilir. 

Hiçbir girişimci çok büyük bir sermaye ya da iş garantisiyle bir işe 

başlamaz çünkü girişimciliğin tanımında bu yoktur. Küçük firmaların 

büyüme sebepleri arasında aşağıdaki sebepleri sayabiliriz (Kiper, 

2010). 

• Üretim yapan firmaların teknolojik imkânlardan daha fazla 

yararlanmasıyla birlikte maliyetlerde azalma yaşanması, bunun 

sonucunda yeni küçük firmaların piyasaya girişinin kolaylaşması. 
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• Küçük firmaların ‘‘Taşeron’’ adı altında çalışarak büyümek için 

yeterli sermaye toplaması. 

• İçinde bulunduğunuz yüzyıl artık tamamen bilgi ve teknoloji çağı 

olduğundan dolayı, imalat ve yapı sanayisinden bilgi ve hizmet 

üreten sektörlere geçişler artarak bu alandaki büyümelerin 

çoğalması. 

• Toplumsal refahın yükselmesi ve gelir artışı sebebiyle insanların 

tercihlerinde daha seçici ve dikkatli olması. Bu sebepten dolayı 

tüketiciler tercihlerini standart ürünlerden ziyade yeni ürünlerden 

yana yapmaktadırlar. 

• Yeni girişimcilerin yetiştirilmesi ekonomik olarak ciddi bir 

kazanım demektir. Yeni girişim teşebbüsleri ekonomik gelişmeyi 

desteklemekte, vergi gelirlerini arttırmakta ve uzun dönemde 

istikrarı sağlamakta önemli bir adım olarak görülmektedir.  

Her türlü girişim ve teşebbüs piyasalara bir hareketlilik getirmektedir. 

Rekabetin sürdürülebilmesi ve piyasanın sağlıklı bir şekilde büyümesi 

için daha çok girişimcilik faaliyetinin yapılabilmesi ve başarı 

örneklerinin artırılması gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her ülke kendi girişimcilik 

ekosistemlerini oluşturmuşlardır. Erken yaşta çocuklara bu yönde 

eğitimler verilerek girişimcilik kültürünün ilkokul çağında bireylere 

aşılanması kişinin bu kültürle büyümesinde büyük önem taşımaktadır. 

Buda zamanla sosyal toplum oluşumuna etki etmiş ve yeni işletmelerin 

kurulması için daha kolay bir zemin hazırlamıştır. Özellikle ABD’de 

yeni işlerin hemen hepsini piyasaya yeni giren şirketler ve firmalar 
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üstlenmiştir. Bu firmalar yeni olmalarından dolayı istihdama katkı 

vermekle beraber, rekabet gücünün gelişmesine de büyük katkı 

sağlamaktadırlar. Kalitenin artırılması ve üretimin daha verimli hale 

getirilmesi sonucunda işsizliğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Devletin teşvik politikalarıyla yeni firmaların açılması özellikle 

işsizliğin önüne geçmede ve istihdam yaratmada çok önemli bir 

gelişmedir. Bu durum toplum yapısını, ekonomik ve sosyal olarak 

gelişimini artı yönde desteklemektedir. Toplumun gelir seviyesinin 

artması, bireyler arasındaki olumsuz havayı da zamanla silmektedir. 

Bunların dışında bireylerin iş bulma çabalarında yaşadıkları zorluklar 

ve sahip oldukları işlerini kaybetme korkusu da onları yeni iş kurmaya 

zorlamaktadır. Bu yüzden devlet bu yönde yeni reformlar yaparak 

girişimcilik hareketlerini daha fazla desteklemeye başlamıştır. 

Özelleştirme ve ciddi oranda yapılan teşvikler, aynı zamanda bireylerin 

toplum içinde birbirleriyle etkileşimleri sonucunda son yıllarda yeni 

girişimcilerin sayısı oldukça artmıştır (Kiper, 2010). 

Girişimciliği bir meslek ya da çeşitli grupların davranış biçimi olarak 

tanımlamak son derece yanlış bir ifadedir. Girişimcilik bir kültürdür ve 

kesinlikle insanın içinden gelen bir hissiyat gibidir. Özellikle gelişmiş 

ülkelerde ve bilgi toplumlarında girişimcilik bireyin kendini toplum 

içerisinde ispat etmesi için büyük önem taşımaktadır. Bireyin bir işte 

başarılı olması ve işini geliştirmesi toplum tarafından hoş 

karşılanmaktadır. Burada da bireyin eğitim seviyesi yine de önemli bir 

kıstastır çünkü gelişmiş ülkelerdeki başarı örneklerini incelediğimizde 

eğitim ve girişimcilik arasında çok güçlü bir bağ olduğunu 
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görmekteyiz. Fakat yine de diplomalı nüfusun çok olmasıyla 

girişimcilik faaliyetlerinin paralel olduğunu söylemek doğru olmaz. 

Burada bireylerin karakteristik özellikleri, hayata bakış açıları, 

beklentileri ve hedefleri girişimcilik ruhunu tetikleyici özelliklerdir. 

1.10. GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Girişimci demek yenilikçi demektir. Yeniliklerin sürdürülmesi, yeniden 

yapılandırılması ve ortaya yeni bir ürün çıkarılması tamamen yenilikçi 

bir düşünce tarzıyla meydana gelmektedir. Bu süreci yönetmek, 

uygulamaları yönlendirmek ve karar verme sürecindeki zorlukların 

üstesinden gelmek her insanın başarabileceği bir durum değildir. 

Burada başarıya ulaşan insanları incelediğimizde iş hayatlarına ya da 

girişimciliğe başlamadan önceki eğitim hayatlarında yüzde 90’lık bir 

dilimin çok iyi birer eğitim aldığını söylemek yanlış olmaz. Eğitim bu 

işin temel taşıdır ve kesinlikle ayrı düşünülemez. Başarılı bir girişimci 

toplumun her kesiminden, her yaş grubundan ya da her türlü gelir 

seviyesine sahip bir birey olabilir. Sonuçta her birey hayatı boyunca az 

ya da çok bir takım riskler alarak hayatını sürdürmektedir. Girişimleri 

sonucu aldığı riskleri kar amacı güderek verimli bir üretim ve hizmet 

anlayışı güden kişiler başarılı birer girişimcilik karakteri ortaya koyarak 

bu alanda başarılı olmaktadırlar. 
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Başarılı bir girişimcide bulunan diğer özellikler şunlardır (Çetindamar, 

2002): 

• Kendisine olan inancı ve güveni tam olmak. 

• Kolay pes etmemek. 

• Yaptığı işlerde kararlılık göstermek ve herhangi bir başarısızlığa 

rağmen vazgeçmemek. 

• Yenilikçi düşünme özelliğine sahip olmak. 

• Risk alabilmek. 

• Planlı hareket etmek ve yeni ihtiyaçları önceden sezebilmek, buna 

göre girişimlerde bulunabilmek. 

• Liderlik vasfını bulundurmak. 

Bu özellikler ben girişimciyim, ben yenilikçiyim ya da benim bir iş 

fikrim var diyen herkes de bulunan temel özelliklerdir. Bazı durumlarda 

ise girişimcinin başarılı olması için kendi sahip olduğu imkânlar ve 

kişisel becerileri yeterli olmayabilir. Girişim yapılacak bölge şartlarının 

uygunluğu, ortam şartları ve özellikleri de son derece önemlidir. Bu 

yüzden her girişim sonucu olumlu sonuçlanacak diye bir kanaat 

kesinlikle yoktur. Burada önemli olan girişimcinin gösterdiği azim ve 

bir işi başarma çabasıdır. Buna ek olarak girişimcinin gösterdiği azim 

ve çaba sonucunda kişisel becerileri artırır, teknik becerilere yol 

gösterir ve başarılı olma ihtimalini daha da kuvvetlendirir. Bu 

yetkinliklere sahip olan girişimciler için başarı muhakkak arkadan 

gelecektir.  
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1.11. GİRİŞİMCİLİĞİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI 

Ülkemizde dâhil olmak üzere dünya üzerinde birçok ülkede her yıl 

binlerce girişimci büyük beklentilerle yeni işler kurmaktadır. Sektörde 

yeni olmak, işin uzmanı olmamak, düşük bir bütçeyle piyasaya girmek, 

güçlü rakipler ve beklentinin altında kalan satışlar sebebiyle birçok 

girişimci çok erken sürelerde piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadır. 

Bütün bu olumsuz koşullara rağmen girişimciliğin bireyle kattığı çok 

önemli avantajlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz (Çetindamar, 

2002). 

• Girişimciler kuracakları işte tamamen özgürdürler ve bir nevi 

işlerinin patronu konumundadırlar. Bu yüzden bir bireyin kendine 

ait bir işi olması, kişide yüksek derece özgüven yaratmaktadır. Bu 

kişinin kişisel gelişimi içinde oldukça önemlidir. 

• Girişimciler kendi kurdukları işte tamamen başarıya 

odaklanmaktadırlar. Sonuç olarak her bir girişim faaliyeti bir 

düşünce ürünü olarak ortaya çıkmaktadır ve girişimciler çok 

kuvvetli bir şekilde başarma duygusuna sahiptir. Bu sebepten 

dolayı yaptıkları işlerde büyük bir hevesle çalışmakta ve keyif 

almaktadırlar. 

• Başarılı bir girişimci çevresi tarafından büyük bir şekilde takdir 

edilir. Bu kişi için hem onur kaynağı hem de manevi yönden 

büyük bir doygunluk yaratmaktadır. 

• Girişimciler işletmelerinde başarılı oldukça kar etmeye başlarlar 

ve zamanla sermayelerini genişletirler. Bu hem kişinin maddi 
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olarak büyümesini hem de ülke ekonomisine olan katkısını 

artırmaktadır. 

• Girişimcilik ruhu insanlara her zaman bulundukları topluma 

liderlik yapma fırsatı vermektedir. Kişi kurduğu işin akabinde iyi 

bir lider olduğunu da topluma göstermektedir. 

Girişimciliğin bireylere kazandırdığı birçok avantajın yanında, bazen 

onlar için oluşturduğu birçok olumsuz durum bulunmaktadır. 

• Yeni girişimciler tamamen özgür bir çalışma potansiyeline sahip 

değildirler. Kendilerini patron gibi hissetmelerine rağmen, birçok 

sorumluluğun talebin direk muhatabı kendileridir.  

• Her girişimci kafasındaki düşünceye ait iş fikrini hayata 

geçiremeyebilir. Burada ki en büyük problem sermaye 

yetersizliğidir. Bu noktada çoğu girişimciler büyük sıkıntılar 

yaşamaktadırlar. 

• Birçok girişimci ilk girişiminden ya da ilk yatırımından başarıyla 

ayrılmamaktadır. Uzun çabalar sonucu kurulan bir işin getirdiği 

başarısızlık girişimcileri strese sokmaktadır ve bu psikolojik 

olarak bireyleri oldukça yıpratmaktadır. 

• İlk işinde başarılı olmak için çok yoğun bir çalışma temposuna 

girmek bazen kişileri beklenmedik sağlık problemleriyle karşı 

karşıya bırakmaktadır.  

• Bazı girişimcilerin kafasında ki düşünceden dışarı çıkmaması, 

ekstra oluşabilecek bir yeniliğe kapalı olması ve çevresinin 

uyarılarını dikkate almaması sonucunda da başarısızlık 
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kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki girişimcilik tamamen birer 

yenilik ve fırsatları erken görme mekanizmasıdır. Bazen 

gözümüzün önündeki bir şeyi göremeyiz fakat dışardan 

gelebilecek en ufak bir işaret yahut uyarıyla bunun farkına hemen 

varmamız mümkündür. Bu yüzden çevresine kulak asmayan 

girişimcilerde kısmen başarısızlığa uğramaktadır. 

Girişimcilik avantajları ve dezavantajları toplum üzerinde direk bir etki 

oluşturmasa da bireyler üzerinde ciddi birer etki oluşturmakta ve iz 

bırakmaktadır. Kimi insan yıllarca hayalini kurduğu bir işin çok kısa 

sürede başarısızlığa uğraması sonucu hayal kırıklığı yaşarken, bir diğer 

tarafta umutsuz ve sadece şansını denemek için bir atılım yapan 

girişimcinin çok başarılı olması tamamen kişinin yeteneklerine ve 

çevresel faktörlere bağlıdır. Bu yüzden bir işe girilmeden önce o işle 

ilgili çok iyi bir fizibilite çalışması yapılmalı, işin getirileri ve götürüleri 

çok iyi hesaplanmalıdır. Aksi takdirde başarısızlık kaçınılmazdır. 

1.12. TEKNOPARKLAR VE GİRİŞİMCİLİK  

Üniversite sanayi işbirliğinde teknoparklar bu sürecin yürütülmesi, 

ortaklıkların oluşturulması ve başarıya ulaştırılması noktasında önemli 

bir rol oynamaktadırlar. Üniversite ve sanayinin koordinasyonlu 

çalışması ve birbirleriyle yaptıkları anlaşmalar hem ülke ekonomisi 

hem de toplum menfaati açısından oldukça önemlidir. Yapılan ar-ge 

çalışmaları, üniversitelerde üretilen teorik bilgilerin hayata geçirilmesi 

ve yaratılan istihdam ortamı sonucu maddi ve manevi olarak kazanç 

sağlanmaktadır. Teknoparkların ve teknoloji transfer ofislerinin 
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üniversite ve sanayi arasında oluşturduğu köprü vazifesinin yanı sıra 

öğrenciler, girişimciler, sanayiciler ve akademisyenlere sunduğu bazı 

hizmetler neticesinde girişimcilik faaliyetlerine olan ilgi ve merak 

oldukça artmış ve bunların olumlu sonuçları son yıllarda oldukça ciddi 

bir şekilde görülmeye başlanmıştır. 

TTO’ların bünyesinde bulunan modüllerden bir tanesi olan şirketleşme 

ve girişimcilik faaliyetlerine destek veren modül, bu alanda yapılan 

başvuruların sürecini takip ederek onların büyüme ve gelişme 

süreçleriyle yakından ilgilenmektedir. Teknoloji transferi uzmanları ve 

birçok ekonomiste göre TTO’ların verdikleri en önemli ve kıymetli 

hizmet bu modüldedir. Bir girişimcilik başvurusu ya da şirketleşme 

girişimi ilk başta çok basit bir eylem gibi gözükse de gerçekten çok zor 

süreçtir. Bu dönemin sonunda gerekli eğitimleri başarıyla alıp gerekli 

büyümeyi gösteren girişimciler daha sonra kendisine sektör içerisinde 

çok ciddi bir yer edinebilmektedirler.  

Şuan Türkiye’de bulunan birçok TTO, öncelikle yeni mezun ve 

öğrencilere, akademisyenlere ve bazı sanayi kökenli iş adamlarına çok 

sayıda fırsat vermektedir. Bunlar İsterlerse kendi şirketlerini kurmakla 

başlayan ve akabinde firma kurmaya ait iş planları ve sözleşmeleri 

hazırlamak, muhasebe ve finans işleriyle ilgili yönetmelikleri 

düzenlemek sermaye ihtiyacını belirlemek, kaynak bulmak ve bu 

süreçleri takip etmek gibi ciddi katkılar vermektedir. TTO’ların 

verdikleri bu hizmet çok ciddi bir ekip ve bilgi gerektirdiği gibi maddi 

olarak da önemli bir yük doğurmaktadır. Fakat sahip olunan imkânlar, 
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devlet teşvikleri, öncelikli alanlara yapılması planlanan yatırımlar ve 

daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde geri dönüşü olacak projelerin 

seçilmesi burada büyük önem arz etmektedir (TTGV, 2010). 

TTO’lar kendi bünyelerinde yeni kurulmuş şirketlere ciddi anlamda 

destekler vermektedirler. Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan 

bir aday, daha sonra iş fikrinin kabul edilmesinin hemen akabinde 

teknokent yönetiminin kendisine tahsis ettiği bir yerde işleyişini 

sürdürmektedir. Bu noktada devletin de verdiği katkılar neticesinde 

yeni girişimciler herhangi bir kira, aidat ya da harç ödemeyerek kuruluş 

maliyetlerinden kurtulmaktadırlar. Yeni kurulan şirketlerin teknokent 

bünyesinde olması, burada bulunan diğer şirketlerle de etkileşim içinde 

olmasını doğurmaktadır. Bu şirketler için oldukça önemlidir çünkü 

benzer firmalar zamanla beraber çalışmalar yürütmekte, pazar 

oluşturmakta ve beraber büyümeyi tercih etmektedirler. Burada TTO 

yine üstüne düşen görevi yerine getirerek şirketlerin iş fikirlerinin 

hayata geçirilmesi ve bu fikirlerin şirketleşmesi noktasında oldukça 

önemli bir katkı yapmaktadır. Ayrıca yeni kurulan şirketlere verilen 

hibe destekleri, verilen paranın miktarına ya da projenin türüne göre 

vade seçenekleri TTO’ların girişimcilere sundukları avantajlardan 

bazılarıdır. Yeni kurulan şirketler için özellikle para çok önemlidir. Bu 

noktada devletin verdiği bir takım destekler dışında teknokent 

yönetimlerinin de girişimciler için ekstra fon arayışında olması ve 

üniversite-sanayi işbirliğinde onlar içinde bir ortaklık yaratması 

girişimcileri son yıllarda oldukça rahatlatan gelişmeler arasında 

gösterilmektedir. Özellikle sanayiciler son yıllarda genç girişimcilerin 
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fikirlerine oldukça önem vermekte ve yatırımlarıyla gençlerin 

fikirlerini hayata geçirmeleri için destek sağlamaktadırlar. Bu noktada 

daha çok başarı örneklerinin artırılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve 

üniversite-sanayi işbirliğinin daha olgun bir şekilde çalışmasıyla 

girişimcilerin önü daha da açılacaktır.  

Girişimcilik bir ülkenin ekonomisini ayakta tutan en önemli yapı 

taşlarından bir tanesidir. Bu yüzden girişimciliğe verilen destek ve 

teşvikler oldukça önemlidir. Şirketlerin büyümesi, dışa bağlılığın 

azalması ve kendi ulusal markamızı yaratma noktasında girişimcilik 

oldukça hassas bir noktada durmakla beraber işsizlik sorununu da 

büyük ölçüde azaltabilecek bir durumdadır. Sonuç olarak yeni kurulan 

her şirket birer istihdam kapısıdır ve hem toplum huzuru hem de yeni 

mezun gençlerin iş ararken yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında 

buna çözüm olabilecek bir mekanizma olarak girişimcilik her zaman ön 

plana çıkmıştır.  

Günümüz girişimcileri için ‘‘Girişimcilik Ruhu’’ ve ‘‘Düşünce Gücü’’ 

diğer tüm faktörlerden daha önemli bir noktada dururken bu düşünce 

tarzının geleceğe yönelik iş alanları da inovasyon ve ar-ge gibi temel 

kavramlara dayanmaktadır. Bu tanımların tamamında daha önce sözünü 

ettiğimiz devlet yararı, toplum menfaatini gözetme ve zamanın 

kıymetini bilme gibi seçkin ve özel nitelikler bulunmaktadır. 

Teknopark kavramı girişimcilik serüveninde bugüne kadar gelinen 

yollardan sadece birisidir. TTO’lar girişim sözcüğünün uzun yıllar önce 

ilk kullanılmaya başlandığı tarihten bugüne kadar, kamusal faydayı öne 
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alma, sürdürülebilir gelişmeyi kullanma ve ticari olarak yeni ufuklar 

açıcı fikirleri hayata geçirme noktasında çok önemli faydalarda 

bulunmuştur. 

1.13. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLAR  

1.13.1. Genel kısımlar 

Dünya üzerindeki büyük ve gelişmiş ekonomilere baktığımızda 

hepsinin birer inovasyon sistemine sahip olduğunu rahatça 

söyleyebiliriz. Bir süre önce maddi varlıklarıyla öne çıkan gelişmiş 

ülkeler, şimdi bunların yerini alan sınai mülkiyet haklarına dayalı gayri 

fiziki varlıklarla ekonomilerine ayakta tutmaya ve geliştirmeye 

çalışmaktadırlar. Özellikle inovasyon ve teknoloji alanında çalışan 

şirketler, ürettikleri ve ihraç ettikleri ürünler sayesinde ya da buluşlarına 

aldıkları patentleri diğer şirketlere ve devletlere satarak 

büyümektedirler. Özellikle en gelişmiş on ekonomiye bakarsak bu 

ülkelerin sahip oldukları patent sayılarının ve başvurularının da diğer 

ülkelerden daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden özellikle son 

yıllarda ortaya çıkan bilgi odaklı bu ekonomik gelişmeler ve değişim, 

fikri sınai mülkiyet haklarının önemini daha çok ortaya çıkarmaktadır 

(Kumar, 2003). 

Son yıllarda ortaya çıkan ekonomik göstergeler dünya üzerindeki 

birçok ülkenin ekonomik olarak iyi bir ivme içerisinde olduğunu 

göstermektedir. Fakat bununla birlikte artan nüfus oranı ve buna bağlı 

olarak artan ihtiyaçları karşılamak amacıyla daha kalıcı ve 

sürdürülebilir ekonomiler gerekmektedir. Özellikle son yıllarda başta 
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gelişmemiş ülkeler olmak üzere birçok toplum tüketim toplumu olarak 

karşımıza çıkmakta bu da çok ciddi bir tüketimi ortaya çıkarmaktadır. 

Bu açığı kapatmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için anlık çözümler 

değil uzun vadede ortaya doğru sonuçlar çıkartabilecek çözüm önerileri 

konulmalıdır. Bu da içinde bulunduğumuz yüzyılda ancak yeni bir ürün 

ortaya koymakla gerçekleşebilir. Dünya ekonomik döngüsünde söz 

sahibi olabilmek için öncelikle yenilikçi olmak, hayal etmek ve 

geleceğin ihtiyaçlarını önceden tespit etmeye çalışarak bu alanda 

çalışmalar yapmak gerekmektedir. 

Dünya üzerinde birçok şirket inovasyon ve teknoloji alanında 

çalışmalarını sürdürmekte ve varlıklarını devam ettirmektedir. Ülke 

ekonomilerinin büyük bir kısmını bu şirketlerin yaptıkları satışlar, 

ihracatlar ve dünya pazarı üzerindeki yerleri belirler. Şirketlerin 

ürettikleri ürünlerin ve yaptıkları yeniliklerin değerlerini kaybetmemesi 

adına burada en büyük görev yine devlete aittir çünkü farklılık yaratan 

ürünlere ait sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu haklara ait 

kullanım haklarının hak sahiplerine ödenmesi ve sürecin doğru bir 

şekilde işlemesi devletin nihai görevleri arasındadır. Bir ülkede olan 

yasaların toplumu koruması gibi, sınai mülkiyet haklarının buluş sahibi 

kişiler ya da şirketleri etkin ve güçlü bir şekilde koruması ve sağlıklı bir 

ortamın yaratılması için devletin bu alanda yaptırımlarını artırması 

oldukça önemli ve gereklidir. 

Sınai mülkiyet hakları oldukça geniş bir anlam ifade etmekle birlikte 

kapsadığı içerik bakımından da oldukça çeşitli haklar içermektedir. 
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Özellikle sanayide, üretim ve teknoloji alanında olan buluşların, 

yeniliklerin ve çalışmaların özgünlüğünün korunması ve buluş 

sahibinin mağdur edilmemesi amacıyla bu buluşların hak sahiplerinin 

adına kayıt edilmesi ve devletin belirlediği süre zarfında üretme ve 

satma haklarının hepsi sınai mülkiyet koruması altındadır. Bu haklar 

birçok farklı iş sektöründe ve alanda olabileceği gibi hepsi kendi 

tekelinde farklı uygulamalar içermektedir. Bu yüzden ortaya Patent, 

Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret ve Entegre 

Devreler gibi farklı tanım ve kavramlar çıkmaktadır. Bu tanımların 

hepsi farklı sektörlerde ortaya çıkan yenilikler ve buluşların sınai 

mülkiyet hakları dâhilinde korunmasıyla oluşmaktadır. Ayrıca yine bir 

buluş ya da yenilik çalışması sonucu ortaya çıkan keşifler, matematiksel 

metotlar, edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar yazılımları, bilginin 

derlenmesi ve yazılması gibi bir takım uygulamalar sınai mülkiyet 

koruması alamamaktadır. Bu yüzden ortaya çıkan her buluş ya da 

yenilik koruma alacak, hak sahibi ya da buluş sahibi onun tek sahibi 

olacak diye bir kesinlik söz konusu değildir. Dünya’da WIPO (World 

Intellectual Property Organization) Türkiye’de ise TPE ( Türk Patent 

ve Marka Kurumu) uyguladığı bir takım kurallar ve yönetmeliklere 

göre ürünlerin sınıflandırılması ve buluş sahibinin hangi haklara sahip 

olduğu belirlenmektedir (WIPO, 2008). 

Ekonominin büyümesi, teknolojik gelişimler, verimlilik, sürekliliği 

sağlamak ve dış yatırımcıyı çekmek için sınai mülkiyet haklarının 

doğru bir şekilde korunarak pazarlanması gerekmektedir. Ekonomik 

olarak güçlü olan ülkeler sınai mülkiyet haklarını çok kuvvetli bir 
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şekilde oluşturmakta ve bu alana olan yatırımları ve yatırımcıları teşvik 

etmektedirler. Eğer Türkiye’de sınai mülkiyet hakları 

güçlendirilebilirse milli gelir artışı, istihdam ve yabancı sermayede 

önemli miktarda artış olacaktır.  

1.13.2. Fikri Sınai Mülki Hakların Tarihçesi 

Birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde ve Amerika’da geçtiğimiz yüzyıllar 

boyunca teknolojik ve ekonomik gelişmenin üzerine çalışma 

mekanizmaları kurulmuştur. Bu sistemler geliştirilip uygulanmaya 

koyulurken çok sıkı devlet kontrolünde tutulmuş ve bu çalışmalar 

titizlikle yürütülmüştür. Bir buluşa ya da ürüne tekel hakkı verilmesi ilk 

kez orta çağın ortalarında ve Rönesans döneminde başlamıştır (Basalla, 

1996). Tarihsel süreç göz önüne alındığında sınai mülkiyet haklarının 

ve buluşların korunmasına dair yasaların ilk olarak ortaya çıktığı yer 

Venedik’tir. Bununla birlikte Venedik sadece ilk patent kanunuyla 

değil, aynı zamanda telif hakkının ortaya çıktığı ilk bölge olarak 

anılmaktadır (TPE, 1999). 

Bazı tarihçilere ve araştırmacılara göre ise, patent sisteminin oluşması, 

kanunlaşması ve uygulanmasına İngiltere öncülük etmiştir. Yaklaşık 

14. yüzyıla ait patentlere ait bir takım eserler halen İngiltere’de 

arşivlerde saklanmaktadır. Patent sisteminin İngiltere’de ortaya 

çıkmasında, teknolojiyi bulan ya da ortaya çıkaran kişinin haklarını 

korumak ve buluştan maddi ve manevi anlamda menfaat sağlama 

çalışması etkili olmuştur. Bu şekilde devlet ilerlemeyi ve daha fazla 

sınai mülkiyet hakkını elinde bulundurarak patent belgelerini 
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kamulaştırma ve ekonomik beklenti içine girmeyi hedeflemiştir. Fakat 

zaman zaman bazı buluş sahipleri kendilerine verilen bu imtiyazları 

kötü amaçla kullanarak devleti bir takım zararlara uğratmış, bu sebeple 

devlet yasal yollar belirlemeye çalışmıştır. Dünya’da ikinci kabul 

edilen patent kanunu ‘‘İngiliz Tekel Kanunu’’ 1623 yılında 

oluşturulmuş, hem yasanın yeni olması hem de devlete yönelik bazı 

faydalarının bulunması sebebiyle o dönemde İngilizlere bu günkü 

sistemi oturtmalarında büyük faydası olmuştur. Bu kanunun en büyük 

özelliği patent süresini sınırını 14 yıl olarak belirlemiş aynı zamanda bu 

kuralın sadece kendi ülkelerinde olan ulusal patentler için geçerli 

olduğu kabul edilmiştir. Daha sonra ki zamanda bu kanun İngiltere’yi 

aşarak birçok ülke tarafından da kabul edilmiştir (OECD, 1997).  

İngiliz patent modelinin bütün dünyayı etkilemesinin ardından buna 

karşı olarak ilk ciddi patent sistemi 1790 yılında ABD tarafından 

kurulmuştur. İngiltere sisteminden oldukça etkilenmesine rağmen, 

ABD’nin 1787 yılında Anayasasına koyduğu ‘‘Faydalı teknoloji ve 

bilimlerin geliştirilmesi için parlamento buluş yapanlar belirli bir 

süreyle sınırlı ve münhasır haklar sağlayacaktır’’ hükmünü koyduğu 

ve ‘‘Patent Kanunu’’ 1790 yılında yürürlüğe girmiştir. Bundan yaklaşık 

bir sene sonra yürürlüğe giren ‘‘Fransız Patent Kanunu’’ ise buluşların 

herhangi bir özelliğini incelemeksizin ve araştırma yapmaksızın onlara 

buluş belgesi verme esasına dayanmaktaydı. Bu yıllardan sonra 

özellikle 1800’lü yıllarda sırasıyla Rusya, İtalya ve Almanya incelemeli 

patent kanununu yürürlüğe koymuştur. Avrupa dışında ise ilk olarak 
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Japonya 1885 yılında ‘‘Patent Tekeli Kanunu’’ ile bu alandaki haklarını 

koruma altına almaya başlamıştır (Hirş, 1948).  

Bu dönemde patent sistemini bulan ya da öncülük eden ülkelerin kendi 

sistemlerini benimsemesi ve diğer ülkelerinde kendilerine ait bir patent 

ekosistemi oluştururken diğer ülke örneklerinden etkilenmesi bazı 

sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle bazı modellerde ortaya çıkan 

problemlerin diğer ülke ekosistemlerinde de baş göstermesi patent 

sisteminin bazı yanlış uygulamalar içerdiği düşüncesini ortaya 

çıkarmıştır. İngiliz ve ABD patent sisteminde ortaya çıkan bazı ortak 

sorunlar sebebiyle bu uygulamalar 19. ve 20. yüzyılın başlarına kadar 

sürekli değişim göstermiştir. Bu noktada genel olarak Amerikan 

araştırmacılarının, buluş sahiplerinin ya da vatandaşların çözüm 

bulamadığı ya da anlamadığı en önemli soru: ‘‘Bir buluşun gerçekten 

yeni, faydalı ve önemli olduğuna kim karar verecektir? Bunun kararı 

verilirken göz önüne alınan şeyler nelerdir? Patenti bulan kişinin özgün 

olmaktan bahsettiği eseri ne kadar kabul edilebilir?’’ tarzındaki sorular 

o dönemde birçok kez sorulmuş ve günümüzde dahi hala tartışılmaya 

devam edilmektedir. Günümüzde patentle ilgili bu konuların tartışılıyor 

olmasının en büyük sebebi ise İngiliz ve Amerikan modellerinin ve 

patent alanında uluslararası yapılan birçok anlaşmanın etkilerinin halen 

birçok ulusal patent kurumuna ilham olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bir ürünün yeni olması ya da ticari bir değer kazanması herkese göre 

farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilir fakat inovasyon herkes için 

aynıdır. Bir ürünün adı buluş tanımını alıyorsa bu evrenseldir ve onun 
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eşi benzeri olmamalıdır. Aksi halde bu tanım geçerliliğini kaybeder 

(Basalla, 1996). 

Günümüzdeki patent koruma sistemine baktığımızda halen geçmişten 

gelen kuralların ve uygulamaların büyük bir çoğunluğunun devam 

ettiğini söyleyebiliriz. Bir buluşun yeni olması, devlet için belirli 

faydalarının olması ve belirli bir süre koruma altında olması gibi temel 

özellikler halen devam etmektedir. Günümüzde patent anlaşmaları ve 

korumaları artık uluslararası nitelikteki sözleşmelerle korunmakta olup, 

birçok devlet birbirini bu alanda tanımaktadır. Özellikle fikri ve sınai 

mülkiyet hakları üzerine birçok düzenleme içeren Uruguay Round 

anlaşması hazırlanmadan önce, buluş sahiplerine verilen koruma süresi 

geniş bir alana yayılmaktaydı. Bu koruma süresi ülkelere göre farklılık 

göstermekte, ABD’de 17 yıl, OECD ülkelerinde 10-15 yıl ve 

gelişmekte olan diğer ülkelerde ise 5-10 yıl arasında değişmekteydi. 

Uruguay Round tamamlandıktan sonra gerekli patent işlemlerini 

tanımlayabilen TRIPS anlaşmasına göre ‘‘buluş yeni ve yenilikçi bir 

anlaşmayı ya da sınai bir uygulamayı içeren’’ bir süreç olarak 

tanımlamakta ve koruma süresi dosyaların hazır olduğu tarihten itibaren 

20 yıl olarak belirlenmiştir           (OECD, 1997). 

Patentlerin korunmasına yönelik çalışmalar sürerken, patentle bire bir 

aynı olmayan fakat benzer özellikleri olan ticari marka haklarının 

korunmasına yönelik ilk çalışmalar ise 1800’lü yıllarda İngiltere, 

Fransa ve ABD’de ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemelerin temel amacı 

tüketicileri sahte markalara karşı korumayı amaçlamaktadır. Osmanlı 

döneminde ilk olarak yürürlüğe giren ve marka tescilini alan ‘‘Eşya-i 
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Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname’’ Dünya’daki 

markaların korumasına yönelik uygulamalarda ilk sıralarda ki yerini 

almıştır. Bu uygulama o dönemdeki Fransız Markalar Kanunu’ndan 

alınmıştır. Bu yıllarda ayrıca Alman Marka Kanunu ve Japon Marka 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Özellikle endüstriyel tasarım ürünlerin 

marka haklarının korunmasına yönelik uygulamalar Dünya’da ilk 

olarak 1711 yılında Fransa’nın Lyon kentinde tekstil ürünlerinin 

üzerindeki desenlerin korumasıyla başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda 

yine başta ABD olmak üzere Almanya ve Japonya gibi endüstriyel 

alanda aktif olan ülkelerde endüstriyel tasarım koruma mevzuatlarını 

oluşturmuşlardır. Türkiye’de ise endüstriyel tasarımların korunmasına 

yönelik kanun hükmünde kararname 27 Haziran 1995 yılında yürürlüğe 

girmiştir (TPE, 1999).  
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1.13.3. Türkiye’de Fikri Sınai Mülki Haklar  

Birinci Dünya Savaşından sonra ne kadar Osmanlı Devleti kabul 

etmese de imzalanan Sevr anlaşmasıyla Osmanlı Devlet’inin Bern 

protokolüne ve sözleşmesine katılması şart koşulmuştur (Kılıçoğlu, 

2006). Daha sonraki süreçte imzalanan Lozan Anlaşması Türkiye’nin 

sınai, edebi ve artistik mülkiyetlerinin korunması ile ilgili uluslararası 

anlaşmaları imzalamasını ayrıca şart koşmuştur. Bu yüzden Türkiye 

Bern Birliği anlaşmasını ancak 28.08.1951 tarihli 5777 sayılı kanunla 

kabul etmiştir (Ayiter, 1981). 

Milli Eğitimin Bakanlığınca hazırlanan kanunda eser sahibine verilen 

hakların korunması, kamunun yararlanmasının mümkün olduğunca 

sağlanması olayın uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin 

çalışmaların yapılması Bern Anlaşmasının hükümleriyle uyumlu 

olması koşullarını aramıştır. Kendisine referans olarak Avrupa’nın eski 

çağdan kalma örneklerini alan 01.01.1952 tarihli 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu, mevcut eksikliklerden dolayı tam olarak 

uygulanamamıştır (Ayiter, 1981). 

İçerisinde teknik olan ve her yaratıcılık faaliyetini korumayı amaçlayan 

patentin Türk hukukundaki kaynaklara göre, 27 Temmuz 1995 tarihli 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun 

Hükmündeki Kararname ile 5 Kasım 1995 tarihli Patent Haklarının 

Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin uygulama 

şeklini gösteren yönetmelik 544 Sayılı Patent Enstitüsü kuruluş ve 

görevlerini gösteren hükümdür (Tekinalp, 2012). Bu belirtilen kanunun 
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temel amacı şu yöndedir: Buluş yapma, yenilik üretme ve ar-ge 

faaliyetlerine özendirmek, ortaya çıkan buluşların eğer mümkünse 

sanayiye uyumunu sağlamak ve bu şekilde ekonomik ve sosyal gelişimi 

tamamlamak için buluşlara patent ve faydalı model belgesi verilerek 

onların korunmaları amaçlanmaktır. Türkiye sanayileşme ve gelişme 

sürecine oldukça geç başlamış bir ülkedir. Aynı zamanda teknolojik 

potansiyelini ve yol haritasını oluşturmada da diğer ülkelere göre 

oldukça geride kalmış durumdadır. Ülke olarak genel anlamda 

teknolojiye bakış açımız, teknolojik yeniliklerin transferi üzerine 

odaklanan bir yaklaşımdan bilim ve teknoloji üretimine hedefleyen bir 

yaklaşıma doğru son yıllarda yavaşça dönmeye başlamıştır. Eğer bunu 

ülke olarak başarabilirsek yakın zamanda gelişmiş ülkelerle yarışacak 

düzeye gelebiliriz.  

1.13.4. Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Türleri 

Günümüzde TRIPS anlaşmasıyla düzenlenen bilgi, teknoloji, 

inovasyon ve kısaca fikri mülkiyet olarak adlandırılan, Devlet 

tarafından korunan yasal hakları ifade eden birçok tanım vardır. 

Özellikle TRIPS anlaşması, kendisinden önce yapılan Paris ve Bern 

anlaşmalarına atıf yapmakla birlikte bu anlaşmalara nazaran fikri mülki 

haklara daha ince bir çizgide yaklaşmaktadır. TRIPS anlaşmasıyla, fikri 

mülkiyet haklarına ve türlerine (patent, faydalı model, telif hakları, 

ticari markalar, coğrafi işaretler, ticari sırlar, entegre devreler, 

endüstriyel tasarımlar) gibi güçlü standartlar ve farklı özellikleri temsil 

eden kavramlar getirmektedir. Bu tanımların en büyük özelliği 
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uluslararası standartlarda ve birçok ülkenin kabul ettiği anlaşmalar 

neticesinde belirlenmesidir. Özellikle TRIPS anlaşmasının birinci 

kısmında fikri mülkiyet haklarının anayasası, genel özellikleri ve temel 

kuralları açıklanmaktadır. Anlaşmanın ikinci bölümünde ise, fikri 

mülkiyet haklarının türlerinin tanımı yapılmakta, kavramsal çerçevesi 

belirlenmekte ve ülkelerin kendi uygulayacağı standart kurallar 

tanımlanmaktadır. Bu bölümde en dikkat çekici ayrıntı olarak 

teknolojiyle alakalı buluşların koruma süresinin 20 yıl olarak 

belirlenmesini söyleyebiliriz. Anlaşmanın üçüncü ve son bölümünde 

ise, üye ülkelerin diğer ülke vatandaşlarına kendi vatandaşlarını hangi 

haklardan nasıl yararlandırıyorsa onları da aynı şekilde yararlanması 

sağlayacak yasal düzenlemeleri içermektedir (Shiva, 2002).  

1.13.5.1. Patent 

Devlet tarafından buluş sahibine verilen ve buluşu için belirli haklar 

bahşedilen o ürünü koruma hakkına patent denir. Patent her türlü yeni 

geliştirilmiş bir mekanizma ya da üretim hattının yanı sıra, farklı türde 

oluşabilecek kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar ve laboratuvarda elde 

edilen ve benzeri olmayan deney sonuçlarının fonksiyonel özelliklerini 

içerecek şekilde korumalıdır (Montert ve Lawrence, 2007). 

Günümüzde birçok teknoloji patentlerle korunmaktadır. Bunlara örnek 

olarak, ampul, cep telefonu, birçok tıbbi ürün ve ağrı kesiciler, penisilin, 

tükenmez kalem ve sanayi üretimi birçok eşya verilebilir. Patent sadece 

bir ürünü ya da gündelik hayatta kullanılan bir alet konu olmaz. Örneğin 

günümüzde oldukça gelişmiş olan internet alışverişlerinde kullanılan 

internet sitelerinin de kendilerine ait birer patent koruması vardır. 
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Amazon, Ebay, Apple, Gitti gidiyor ve Sahibinden gibi yurt içi ve yurt 

dışı kaynaklı birçok site haklarını patentler ile korumaktadır. Buralarda 

kullanılan tek tıkla alışveriş ve ödeme sistemi özel bir yazılım ve 

inovasyon olduğu için kendisine ait bir patentle korunmaktadır. 

Birçok ülkede teknoloji gelişimine ilişkin tartışmalar göz önüne 

alındığında buradaki en büyük tartışma sebebinin ve değişikliğin patent 

alanında olması şaşırtıcı olmamaktadır. Özellikle TRIPS anlaşması 

sanayisi gelişmiş birçok ülkenin çıkarları ve istekleri doğrultusunda 

patentlerin korunması ve süresi hakkında bazı standartlar getirmiştir. 

Bu anlaşmaya göre patente başvurulan günden itibaren koruma süresi 

20 yıl olarak belirlenmiştir (TRIPS Anlaşması, madde 33). Patenti 

alınmış bir ürünün sahibinin izni olmadan satılması, çoğaltılması, 

kullanılması ya da ithal edilmesi mümkün değildir (TRIPS anlaşması, 

madde 28). Bütün bu koruma yöntemleri ve standartların yanı sıra, 

TRIPS anlaşması, bir ürüne patent verilebilmesi için belirli şartları 

yerine getirmesi gerekliliğini özellikle vurgulamaktadır. Burada en 

temel olgu teknoloji alanındaki her türlü ürünün bir üretim yöntemine 

yeni olması, sanayide uygulanabilmesi ve bir buluş alanına yeni olması 

şartıyla patent verilebileceğini açıklamaktadır.  

TRIPS anlaşmasının madde ve dayanaklarına göre üye ülkeler, insan, 

hayvan ve bitkileri korumak, çevre tahribatını önlemek ve genel 

anlamda toplum düzenini korumak ve patentten ticari olarak 

yararlanılmasını engellemek için bazı buluşlara patent verilmesini 

engelleyebilirler (TRIPS anlaşması, madde 27). Bunların dışında 
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örneğin bir patentin haksız bir ticari rekabet yaratacağı gerekçesi ile bir 

ürüne patent verilmemesi ulusal hukuk sistemi tarafından 

engellenemez. Bununla birlikte insan sağlığı ile ilgili, tedavi ve cerrahi 

yöntemler gibi alanlarda izin verilmesi birçok ülkede kabul edilmiş özel 

bir durumdur. 

TRIPS anlaşmasına bağlı kalan bütün ülkeler bu anlaşmanın 

gerekliliğini yerine getirmekle beraber, kendi ulusal sistemlerinde ufak 

bazı değişiklikler yapma haklarına sahiptirler. Fakat yapılan herhangi 

bir değişiklik, özel durum ya da teklif uluslararası anlaşmaları hiçe 

saymayacak şekilde kabul edilebilir ya da ret edilebilir. Bu tamamen o 

ülkenin patent enstitüsünün buluş sahibine ve buluşuna karşı olan bakış 

açısıyla ilgilidir. 

1.13.5.2. Telif Hakları 

Telif haklarıyla çok geniş bir koruma alanı olmasına karşın kısaca 

herhangi bir bilgi ve düşünce ürününün çoğaltılması ve yayılmasıyla 

ilgili hakların, devletin belirlediği yasalarla kişilere yani hak sahiplerine 

verilmesidir. Özetle bir eserin kopyalanmasına izin verilmesi hakkıdır 

ve ‘‘C’’ harfi ile gösterilir.  

Telif hakları yaratıcıların orijinal fikirlerini ve çalışmalarını 

korumaktadır. TRIPS anlaşmasına göre telif hakları düşünceleri, 

işletme yöntemleri ya da matematiksel kavramları değil bunların 

dışında olan özgün şekildeki ifadeleri kapsayacaktır (TRIPS anlaşması, 

madde 9). Özellikle fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar eserin ortaya 

çıkmasıyla başladığından dolayı telif hakkının doğmasından dolayı 
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tescile gerek yoktur. Bununla birlikte telif haklarında ülkesel olma 

ilkesi söz konusudur. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa o ülkenin 

şartları geçerli kılınır. Fikri ürünler genellikle özel kanun ve tüzüklerle 

korunmaktadır ve bu sadece telif hakları için geçerli bir durum olmakla 

beraber buluşlara ait diğer korumalarda geçerli olmayabilir (patent, 

faydalı model vs.). 

Telif haklarına tabi tutulmuş bir eserin minimum koruma süresi yazarın 

yaşına bağlıdır. Bu genellikle yazarın yaşı artı 50 yıl olarak 

hesaplanmaktadır. Fotoğraf ya da uygulamalı sanat eseri dışında kalan 

eserlerin koruma süreleri hesaplanırken, eser sahibinin gerçek yaşının 

dışında eserin yayına katıldığı yıla göre hesap yapılabilir. Fakat azami 

olarak 50 yıldan az olmamak şartıyla eserler korunmaktadır. Bazı 

durumlarda telif hakkını ihlal etmeden telif hakkıyla korunan bir eseri 

kullanmak mümkündür. Burada önemli olan eser sahibinin yaklaşımı 

ve ürünün hangi alanda korunaklı olduğudur (Tekinalp, 2012). 

Türkiye 1995 yılında Bern sözleşmesini kabul etmiş ve bu süreçte bu 

sözleşmede bulunan telif hakkı maddelerinin ihtiyaçlara cevap 

veremediğini daha iyi anlamıştır. Daha sonraki süreçte yasada yapılan 

düzenlemelerle birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 

Düzenlenmesiyle telif haklarıyla nelerin korunabileceğini ve hangi 

eserin hangi hakka sahip olduğu gibi temel haklar açıklığa 

kavuşmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl binlerce 

telif hakkı başvurusu yapılmakta ve eser sahipleri kendi özgün 
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fikirlerini ve eserlerini devletin verdiği imkânlar dâhilinde koruyup 

özgünleştirmektedirler (Tekinalp, 2012). 

1.13.5.3. Ticari Markalar 

Bir ticari markayı tanımlayabilmek için onun sahip olması gereken 

belirli özellikler vardır. Örneğin bir isim (Simit Sarayı, Kiğılı vb.) veya 

tasarım, sembol (Arçelik ya da Vestel logosu) veya diğer göstergeler 

(Markalara ait belirli renkler, sayılar gibi) ürünler markaları 

tanımlamak için kullanılır. Ticarileşmiş bir marka hizmet sağlayıcı ve 

üretici arasındaki bağdır ve müşterilerin ürünleri seçerken onların 

birbirlerinden olan farklarını ayırt etmelerine ve aradaki farkı 

görmelerini sağlamaktadır. Bir marka aslında ürün ya da hizmet 

kalitesinin belirlenmesini sağlar. Örnek olarak hepimizin bildiği 

Uludağ Gazozu ve Çamlıca Gazozu, tatlarının hemen hemen aynı 

olmasına rağmen birbirlerini ayıran çok küçük farklar sebebiyle başka 

isimlerle başka bir marka sahibi olmuşlardır.  Yine aynı işlevi 

görmesine rağmen günlük hayatta çoğu insanın kullandığı ve farkını 

hala bilmediği Visa ve Mastercard kredi kartlarını da bu örnek için 

verebiliriz. Tamamen aynı işlevi yapmaları ve aynı amaç için 

kullanılmalarına rağmen iki farklı markanın olması müşterilerin 

seçimlerini yaparken bazı farkları gözetmesi açısından önemlidir.  

Ticarileşmiş bir marka minimum süreyle 5 yıl kullanılıyorsa ve 

bulunduğu piyasada aktifliğini devam ettirebiliyorsa bu markanın 

hükümet tarafından tescil ettirilmesi durumunda o markanın maddi 

değerinin artık en yüksek seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz (Montert ve 
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Lawrence, 2007). Öte yandan bir markanın ilk tescili ve her yenilenecek 

olan tescili 7 yıl olarak belirlenmiştir. 

TRIPS anlaşmasına göre, bir işletmeye ait mal ya da hizmetin diğer 

işletmelerin verdiği aynı hizmetten ayıran herhangi bir özellik bir marka 

farkını oluşturabilmektedir. Bunlar her türlü sembol, işaret, sayı veya 

harf olabilmektedir. Eğer marka yapılmak istenen ürün bir tasarım 

ürünü ya da sanat eseri olarak bir fikir ürünü özelliğine sahipse, fikri 

mülkiyetten yararlanır. Söz konusu ürün ya da hizmet ayırt edici 

özelliklere sahip olması durumunda bu ürüne tescil hakkı da 

verilebilmektedir (Tekinalp, 2012). Markalara lisans verilmesi ve 

markaların ikinci şahıslara devredilmesi ile ilgili tüm haklar ve yetkiler 

TRIPS anlaşmasına bağlı üye ülkelerin yönetimlerine bağlıdır. Fakat 

herhangi bir markanın çok yüksek bir ticari hacminin olması ya da 

büyük satış rakamlarına devrinin gerçekleşmesi onun kesinlikle lisans 

alacağı anlamına gelmemektedir (TRIPS anlaşması, madde 21). 

Bununla birlikte gelişmekte olan birçok ülke çoğu zaman kendi 

markalarını uluslararası alanda duyurmak adına birçok ürüne lisans 

verdiğini söyleyebiliriz. 

1.13.5.4. Coğrafi İşaretler 

Bir ürünün kalitesini ya da namını belirli bir bölgeden almasından 

dolayı, o ürüne atfedilen karakteristik özelliklerin esas olarak ürünün 

toplandığı bölgeye ait olduğunu işaret eden sınai mülkiyet hakkıdır. 

Genellikle bir ürünün coğrafi özellikleriyle anılması halkta güven 

uyandırmaktadır. Ülkemizde birçok ürün genellikle ait olduğu yöre 
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temel alınarak anılmakta, kısmen bu özelliklerinden dolayı bu ürünlerin 

fiyatları emsallerine göre biraz daha pahalı olabilmektedir. Örneğin 

Amasya Elması, Malatya Kayısısı, Kars Kaşarı, Gaziantep Baklavası, 

Ezine Peyniri gibi ürünler ürünün yöresi güvenilir olduğu için bu 

isimlerle birlikte anılmaktadır. Coğrafi işaretlere konu olan ürünler 

sadece gıda olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin Bursa Kumaşı, 

Herke Halısı, Sürmene Bıçakları gibi yine ait olduğu yöreyle 

özdeşleşmiş birçok ürün bulunmaktadır.  

Coğrafi işaretlere ait olan ürünleri üreten üreticiler ya da satıcılar, sınai 

mülkiyet hakları bakımından daha özel bir durumdadırlar çünkü bu 

haklar tek bir üreticiyi değil coğrafi işaretlere konu olan bütün hak 

sahiplerini aynı şekilde korumaktadır.  Bu yüzden coğrafi işaretler 

yöresel, bölgesel ve ülkesel bir anlamda bir bütünlüğe sahip olmakla 

birlikte sahip olunan haklar tek bir kişiye ya da kişilere bağlanamaz. 

Coğrafi işaretler halkta güven oluşturduğu için ürünlere yüksek bir 

pazarlama gücü katar ve doğasından gelen anonim bir sahiplik 

duygusuyla toplumsal olarak ekonomik bir gelişim aracı olarak 

görülmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde kalkınma açısından coğrafi 

işarete mahsur olmuş ürünlerin pazarlanması oldukça önemlidir. 

1.13.5.5. Ticari Sırlar 

Serbest piyasada haksız rekabetin önüne geçebilmek için ve bir buluşa 

ya da ticari girişime ait sırrının korunmasını patentle yetinmeyecek 

kadar büyük olduğuna inanan hak sahipleri için uygulanan bir mülkiyet 

hakkıdır. İlk defa küresel ekonomi üzerinde uygulanan, ülkelerin gizli 
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ticari iş bilgilerini etkin bir şekilde koruma yolunu açan bir yöntemdir. 

Özetle bir firma patentlenemeyecek kadar büyük bir buluş elde 

ettiğinde ve bu bilginin gizli kalmasını daha değerli kılıyorsa, ticari sır 

veya açıklanmamış bilgi yollarına başvurabilmektedir. Ticari sırların 

korunmasıyla rakip firmaların illegal yollardan bu buluşu öğrenmesinin 

önüne geçilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bazı ticari sırların 

açıklanmaması bazı problemler teşkil etmiştir çünkü bu sırra ait teknik 

bilgilerin paylaşılmaması ve açıklanmaması gerekliliğinden ötürü 

teknolojinin yayılımı ve gelişimi başarısızlığa uğramıştır (Maskus, 

2011). 

TRIPS anlaşmasına göre, buluş veya hak sahibi kişilerin izinleri 

olmadan kendilerine ait olan bilgilerin, ticari uygulamalara aykırı bir 

şekilde kullanılması, üçüncü şahıslara açıklanması ve çoğaltılmasını 

engelleme hakkı tamamen kendilerine aittir (TRIPS anlaşması, madde 

39). 

Dünyada büyük şirketlerin, ülkelerin ya da yerel hükümetlerin sahip 

oldukları ve korumakla yükümlü oldukları birçok ticari sır 

bulunmaktadır. Bunların en bilineni Coca Cola’dır. Bütün dünya 

tarafından bilinen ve satışı hemen her yerde olan bu firmanın sahip 

olduğu kimyasal formül sayesinde her yıl milyonlarca dolarlık kar elde 

etmektedir. Şirkete yakın bazı kaynaklara göre bu sırrın korunmasının 

çok yöntemi olmasına rağmen sırrı dünya üzerinde sadece iki kişinin 

bildiği söylenmektedir. Bununla birlikte o iki kişinin de birbirini 

tanımadığı, hiçbir zaman o iki kişinin aynı ülkede ya da şehirde aynı 
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zaman diliminde bulunmadığı doğrulanmaktadır. Bu gibi büyük ticari 

yatırımlı firmalarda oluşacak herhangi bir risk, şüphe ya da ihmal 

firmanın tüm ipliğini pazara dökecek kadar kuvvetli bir etki yaratabilir. 

1.13.5.6. Entegre Devreler 

Entegre, birçok elektronik devre elemanının bir araya getirilerek bir 

bütün oluşturmasıyla meydana gelen bir bütündür. Bu devrelerde 

genellikle direnç, kondansatör, diyot ve transistor gibi devre elemanları 

ve yarı ya da tam iletken kablolar kullanılır. Bunların belirli bir 

düzeneğe göre sıralanması ve farklı bir yapı oluşturması bazen ilk defa 

gelişen bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Orijinal ve tamamen 

özgün entegre devre sahipleri patent ofislerine başvuru tarihlerinden 

itibaren 10 yıl süreyle korunmaktadır (Maskus, 2000). 

1.13.5.7. Endüstriyel Tasarımlar 

Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün veya ona ait olan bir parçasının 

görsel yahut dokunarak anlaşılacak şekilde özel işlemlere tabi tutulması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Araba, bilgisayar, telefon, kıyafet 

endüstriyel tasarımlara örnek verilebilir. Bu özel tasarım ürünlerin 

haklarının korunması özellikle son 50 yılda uluslararası anlaşmalara 

dayanmaktadır. TRIPS anlaşması, endüstriyel ürünlerin korunması ve 

izinsiz kopyalanmasını önlemek için üretim tarihinden itibaren 10 yıllık 

koruma sağlamaktadır (Tekinalp, 2012). 
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1.13.5.8. Faydalı Model 

Dünya genelinde yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluş sahiplerine 

belirli bir süre tekel olma ve koruma hakkı sağlayan sınai mülkiyet 

hakkıdır. Faydalı model başvurusu patent almakla karşılaştırıldığında 

hem daha kısa sürede sonuçlanmakta hem de daha az bir masraf sonucu 

elde edilebilmektedir. Faydalı model başvuru ve diğer aşamalarının 

nispeten daha ucuz olması ve işlemlerinin daha basit bir şekilde 

yapılması özellikle KOBİ’ler ve sanayicilerimiz için oldukça özendirici 

bir uygulama olmuştur. Bunun dışında günümüzde özellikle 

KOBİ’lerin ürettikleri yenilikçi ürünlerin rakip firmalar tarafından 

kopyalanması, benzerlerinin yapılması ve çoğaltılması tehlikesi 

oldukça ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Bir ürünün orijinalinin hemen 

hemen aynısının yapılması, taklit edilmesi hem ciddi bir ekonomik 

zarar hem de markanın değerini düşüren sebeplerdendir. Bu yüzden bu 

tarzda olan küçük ve büyümekte olan işletmelerin, küçük de olsa 

buluşlarını korumak, onlara faydalı model belgesi vermek onların 

ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemesi ve markalarını korumaları 

açısından son derece önemlidir. 
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 PATENT FAYDALI MODEL 

Buluş Özelliği Var Yok 

Yenilik Var Var 

Sanayiye 

Uygulanabilirlik 

Var Var 

Araştırma Sonucu 

Elde 

Var Var 

Kimyasal Maddeler Var Var 

Yayın / İnceleme Var Yok 

Koruma Süresi 20 / 7 Yıl 10 Yıl 

 

Yukarda patent ve faydalı modellerin temel farklılıkları görülmektedir. 

Patent ve faydalı model aslında aynı tanıma karşılık gelse de faydalı 

modelin sanayiye uygulanabilirliği, koruma süresinin kısalığı ve buluş 

özelliği taşımaması onu patentlerden ayıran ciddi farklılıklarıdır.  

1.13.5.9. Devir Hakkı 

Belirli bir ürüne ya da buluşa ait yasal hakkı elinde bulunduran herhangi 

bir kimse, firma ya da şirket herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan 

istediği bütün hakları karşı tarafa satabilir. Bütün özel hakları patentle 

korunmuş bir buluşun, el değiştirmesi ve karşı taraftan satın alınması 

herhangi bir zamana, bir bölgeye ya da yasaya tabi değildir. Bu imtiyaz 

tamamen buluş sahibine aittir ve buluşunu yani patentlenmiş ürününü 

istediği gibi değerlendirebilir. Hakların devri uluslararası ve ulusal 
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birçok ülkenin kanununda yasalaşmış bir şekilde tanınmaktadır ve 

özellikle endüstriyel tasarım, faydalı model ve marka gibi özellikle 

endüstriyel alanda bulunan mülkiyet haklarının korunmasında ve devir 

sözleşmelerinde kullanılır (WIPO, 2008). 

1.13.5.10. Lisanslama 

Patentlenmiş bir buluşun sahibi tarafından ikinci ya da üçüncü şahıslara 

yahut firmalara kendisi tarafından lisans alımıyla birlikte patentlenmiş 

buluşunun tamamını ya da bir bölümünü kullanma yetkisi vermesidir. 

Lisans hakkı genellikle endüstriyel mülkiyet alanında daha sık 

kullanılmaktadır. Ulusal ve uluslararası lisans sözleşmeleri, lisans alan 

bir kişiye ya da firmaya ürünü çoğaltma yetkisini ancak patent hakkı 

alarak ve haklarını koruyarak vermektedir. Bunun bir diğer koşulu da, 

lisans sahibi tarafından kullanılan buluşun sadece özel bir kullanım 

amacıyla üretilmesidir. Örnek olarak insanlar için üretilen bazı ilaçların 

sadece insanların kullanılmasına izin verebiliriz. Hayvanların bu 

ilaçlardan faydalanamaması ve onlar için aynı türde ilaç bile olsa farklı 

şekilde üretilmesi ve çoğaltılması gerekmektedir (Tekinalp, 2012). 

Dünyada birçok ülkede devir işlemlerine ait belgeler ve düzenlemeler, 

lisanslamaya ait sözleşmeler ve yasal formaliteler patent kanunları ve o 

ülkeye ait ticaret kanunları tarafından düzenlenmektedir. Böylelikle 

lisans anlaşmalarında lisans alan taraf ve lisansı veren kurum tarafından 

yasal belgeler üzerinde düzenlemeler yapılarak sahip olunan haklar 

hükümet güvencesinde olur. Bu yüzden lisans işlemi teknoloji transferi 

yaparken tercih edilen en sık yoldur (WIPO, 2008). 
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1.13.5.11. Know-How Sözleşmesi 

Teknoloji transferinde oldukça sık kullanılan Know-how sözleşmeleri, 

lisans sözleşmelerinden oldukça farklıdır. Bu sözleşmeler genellikle 

endüstriyel tasarımlar, markalar ve entegre devreler için daha sık 

kullanılmaktadır. Bu sözleşmeler içerik olarak teknik bilgi 

barındırmakla beraber, binalara ait mimari planlar, makine parçalarına 

ait çizimler, üretim-yönetim tedarik zincir hatları, bilgisayar kartları ve 

yazılımları gibi teknik bir bilgi ya da veriyi içeren maddi biçimlerde 

ortaya konabilir. Know-how biraz daha soyut bir kavram olmakla 

birlikte yapılacak olan işlerin nasıl yapılacağını gösterilmesi, diğer bir 

değişle teknik bir yardımın tavsiye niteliğinde verilmesidir. Know-how 

aynı zamanda üretim planlama, arz-talep dengesi, finans yönetimi, 

pazarlama ve kişisel yönetim gibi hizmetleri de kapsamaktadır (WIPO, 

2008). 

1.13.6. Fikri Sınai Mülki Hakların Teknoloji Transfer 

Ofisler ‘indeki İşlevleri 

Teknoloji Transfer Ofisleri içerisinde bulunan modül yapılarından ve 

bu modüllerin işlevlerinden daha önceki kısımlarda bahsetmiştik. Bu 

modüllerden bir tanesi de Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama 

Hizmetleri’ni de içerisinde barındıran modüldür. Burada çalışan kişiler 

her türlü patentleme ve lisanslama eylemlerini, akademisyenlerin 

buluşlarının patente değer olup olmadığını, faydalı model, tescil 

işlemleri ve ekonomik değere dönüşebilecek birçok buluşun hak ettiği 

değeri bulması için çalışmaktadırlar. 
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Özellikle üniversitelerde üretilen teorik bilginin maddi bir değere 

dönüşmesi ancak bilginin korunması ile mümkün kılınmıştır. Fikri 

Sınai Mülki Haklarla koruma altına alınabilen akademik çalışmaların 

sanayinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ticari bir değere dönüşmesi 

akademisyenlere kaynak yaratmak ve onların haklarını korumak adına 

oldukça önemlidir. Bu yüzden özellikle bu modülde yapılacak 

organizasyonlar ve yürütülecek faaliyetler sonucunda buluş sayılarının 

artırılması ve özellikle bu buluşların ekonomik bir değer kazanması 

öngörülmektedir. Bu modül sayesinde şuan hali hazırda bulunan 

FSMH’a destek programının geliştirilmesi, bu program sayesinde 

buluşların yönetilmesi ve ticarileştirilmesi ve farkındalık çalışmalarının 

artırılması amaçlanmaktadır.  

TTO’lar, üniversiteler içerisindeki teknoparklarda konumlanmadan 

önce özellikle akademisyenlerin yaptıkları çalışmaların birçoğu teorik 

bilgiden bir üst seviyeye çıkma noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Son 

zamanlarda artan teknopark sayıları, sanayinin ve akademinin daha 

bilinçli olması ve ihtiyaçların daha net bir şekilde dile getirilmesinden 

ötürü bu birliktelik daha önemli bir hale gelmeye başlamıştır. 

Günümüzde herhangi bir akademisyen, bir girişimci ya da buluş hak 

sahibi kişiler TTO’ların verdikleri FSMH hizmeti sayesinde işlemlerini 

daha rahat ve kolay bir şekilde çözüme ulaştırmaktadırlar. 

Akademisyenler için bu durum daha avantajlı bir hale gelmiştir çünkü 

bu ofisler akademisyenlere patent ve lisanslama işlemlerinde onlara 

şahsi başvuru yapma hakkı tanımaktadır. Ayrıca patent masraflarının 

üniversite tarafından karşılanması (BAP birimleri, TTO’lar) patent 
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işlemleri başvurusu sonucunda akademisyenlere verilen akademik puan 

bu noktada hem patent almayı hem de bu ofisleri oldukça cazip hale 

getirmeye başlamıştır. Birçok avantajı ve getirisi olmasına rağmen 

patent almak ve buluş ortaya çıkarmak hiç de kolay olmayan, çok büyük 

bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir.  

TTO’lara yapılan buluş ve patent başvurularında, buluşun 

ticarileştirilmesi sonucunda TTO içerisinde ki diğer bölümlerin 

yönlendirmeleri sonucunda şirket kurma, Spin-off firma açma ya da 

lisanslama yapmak ve bu hakkı elde etmek TTO’lar tarafından buluş 

sahipleri başarılı girişimcilere verilen desteklerin içerisinde yer 

almaktadır. Akademisyenler için çalıştıkları üniversitenin girişimcilik 

endeksindeki rolü oldukça önemlidir. Hem üniversitenin reklamı hem 

de akademisyenlerde oluşacak saygınlıktan dolayı patent almak ya da 

almaya çalışmak, bunun için bir emek harcamak oldukça önemli bir 

girişimcilik atağıdır.  

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde olan ve Birleşmiş Milletlerin 

özel örgütlerinden olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü raporuna göre 

2015 yılında dünya genelinde 2 milyon 680 bin 900 patent başvurusu 

yapılmıştır. En büyük başvuru sahibi ülke Çin olurken Türkiye ise 5 bin 

100 patent başvurusu yaparak en iyi durumdaki 25 ülke arasındaki 

yerini korumaktadır (WIPO, 2016). 

Çin’i Japonya ve ABD’nin takip ettiği listede bir önceki yıla göre 

Dünya genelindeki patent başvurularında yüzde 4,5’luk bir büyüme 

gözlemlenmiştir. Patent başvurularıyla doğru orantılı olarak 
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incelediğimizde yine büyük ekonomilerinde bu ülkelere ait olduğunu 

görmekteyiz. Bunun bir tesadüf olmadığını, teknoloji ve inovasyonun 

ülke ekonomilerinde ne kadar önemli olduğunu sadece istatistiksel 

verilerle değil, ülkelerin dış borcunu, cari açığını ve kişi başına düşen 

milli gelire göre de kıyasladığımızda hepsinin aslında birbiriyle iç içe 

olduğu bir sistem görmekteyiz. Güçlü ülkelerle yarışmak, 

ekonomimizin onlarla aynı seviyeye gelmesini istiyorsak daha çok 

üretmeli ve yenilik odaklı teknoloji üretmeliyiz.  

Özellikle WIPO tarafından yayınlanan raporda en çok patent başvurusu 

yapılan alanın bilgi ve iletişim teknolojileri olduğu vurgulanmıştır. 

Onları makine ve enerji sistemleri, dijital ve medikal teknoloji ve gıda 

alanında yapılan yenilikler takip etmektedir. Bütün ülkeler kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve bu yönde 

teknoloji ve yenilik ürettiği için her ülkenin en çok patent başvurusu 

yaptıkları alanlar farklılık göstermektedir. Rusya gıda, Almanya ve 

Fransa taşımacılık, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkeler elektrikli 

makineler, ABD bilgisayar teknolojileri ve Türkiye ise tüketim 

maddeleri alanlarında en çok başvuruyu gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’de yerli patent başvuru sayısı 2016’da bir önceki yıla göre 

yüzde 16’lık bir büyüme göstererek 6 bin 445 gibi oldukça yüksek bir 

sayıya ulaşmıştır. Burada illere göre bir kıyaslama yapılması 

durumunda, sanayisi gelişmiş ve üniversite sayısı bakımından fazla 

olan ülkelerin mevcut patent başvuru sayıları diğer illere göre daha 

fazladır. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda patent sayılarının 
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her yıl artarak devam etmesi oldukça önemlidir. Şuan Türkiye’de 

üniversite başına ortalama 4,3 patent sayısı düşmekte ve bu 10 yıl 

öncesine göre çok iyi bir noktada olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’nin 2023 hedefi yılda 50.000 patent başvurusu yapılmasıdır. 

Bu amacın gerçekleşmesi için bu alandaki tüm kurumlar tüm güçleriyle 

çalışmaktadırlar (TPE, 2017). 

Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere sanayisi 

gelişmiş ve içerisinde barındırdığı birçok üniversiteye sahip olan 

şehirler patent başvurularında da ilk sırada yer almaktadırlar. Üniversite 

olarak sıralandığında ise Başta İstanbul Üniversitesi ve onu takip eden 

Sabancı ve Koç Üniversiteleri listenin başını oluşturmaktadır.  
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2. MALZEME VE YÖNTEM 

Bu bölümde kitabın araştırma ve gözlem kısmını oluşturan örnek 

çalışmanın yapıldığı açıklanmaktadır. Öncelikle araştırmanın ne 

olduğu, hangi araştırma tekniklerinden faydalanıldığı, veri raporlama 

ve analizine bakış açısı, araştırmaya ait kısıtlar ve araştırmadaki etik 

hususlara ayrıca yer verilmiştir.  

2.1. YÖNTEM  

Metodoloji ve yöntem genel anlamda bütün bilimsel araştırmalarda 

kullanılan ve araştırmanın mantıksal çerçevede düzenlenmesi, 

planlanması ve bir sonuca bağlanmasını amaçlayan yaklaşım tarzıdır. 

Metodolojinin genel prensipleri bütün bilimlerde aynı olmakla beraber 

deney, gözlem, hesaplama ve karar verme süreçlerinde birçok bileşik 

metot kullanılmıştır. 

Bilimsel araştırmalarda belirlenen yöntemin bilimsel bir temel 

oturtulması oldukça önemlidir. Birçok bilim alanında birbirinden farklı 

yöntemler, deneyler ve hesaplamalar kullanılmasına rağmen kimi 

zaman daha önce başka bir araştırmacı tarafından elde edilen bulgular 

tekrarlanmış olabilmektedir. Bu yüzden metodolojinin doğru seçimi ve 

yöntemin uygulanma noktasında oldukça hassas bir denge 

bulunmaktadır.  Buradaki en önemli nokta araştırmada kullanılacak 

yöntemin o araştırma için doğru yöntem olduğunun tespitidir. Bu 

perspektiften bakıldığında bilimsel araştırmalarda kullanılan 
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yöntemlerin araştırmanın doğruluğa ve amacına ulaşmasında hayati bir 

öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu araştırma sonucunda hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için en 

doğru yöntemin nitel analiz yöntemiyle yapılacak değerlendirmelerden 

elde edileceği tespit edilmiştir. Bu yüzden önce karşılıklı olarak nicel 

ve nitel analizin farkları karşılaştırılmış ve her ikisinin de sonuçları ne 

derece titizlikle çıkartacağı araştırılmıştır. Akabinde seçilen yöntem ve 

toplanan veriler ışığında sonuca gidilmeye çalışılmıştır.  

2.1.1.Nicel ve Nitel Araştırmanın Karşılaştırılması 

Nicel araştırmalar hesaplamalar ve ölçümler üzerine 

dayandırılmaktadır. Nitel araştırmalar ise içerikle ilgili olarak niteliksel 

özellikleri vurgulayan olaylarla ilgilidir. Nicel araştırmalar olgu ve 

olayları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir 

biçimde ortaya koyan araştırma yöntemi olmakla beraber ‘‘Ne kadar? 

Ne miktarda? Ne kadar sık?’’ gibi sorulara da cevap aramaktadır. Bu 

tarz sayısal ve niceliksel araştırmaların yapıldığı nicel araştırmalarda 

amaç, insanların toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla 

nesnel bir şekilde ölçmek ve açıklamaktır. 

Nitel araştırmalar ise, genellikle insan ya da toplumsal olayların ya da 

örgütlerin ‘‘Niçin’’ ini anlamaya ve araştırmaya yönelik sosyal bilimler 

ağırlıklı olmak üzere sözel alanlarda yapılan çalışmaları ve 

araştırmaları kapsar.  Nitel araştırmanın nicel araştırmaya göre 

uygulanması daha zordur çünkü daha çok sosyal ifadelerle uğraşmak, 

söylenen sözlerin ve yazılan maddelerin sözel olması kalıpları ve 



 

 

 

 95 

ifadeleri biraz havada bırakmaktadır. Çoğu zaman yapılan bir deney 

olmaması ve maddi olarak ortada bir madde bulunmaması araştırmayı 

çoğu zaman sıkıntıya sokmaktadır (Kuş, 2003). 

Aşağıdaki tabloda Nicel ve Nitel Araştırmanın avantajları ve zorlukları 

karşılıkları olarak verilmiştir. 

Tablo 2.1: Nicel ve Nitel Araştırmanın Avantajları ve Zorlukları (Kuş, 2003). 

Avantajları Zorlukları 

• Herkes tarafından 

anlaşılabilecek sonuçlar üretir. 

• Deneyler test edilerek, 

doğrulukları tespit edilir. 

• Farklı sonuçlar arasında 

karşılaştırma yapılabilir. 

• Belirli bir yapı ve grup 

içerisinde ilişkilerin 

incelenmesini sağlar. 

• Yeterli sayıda veri toplamak 

oldukça zordur. 

• En iyiye ulaşmak çok zordur. 

• Mükemmel ölçüm ve deney 

şartları her zaman 

sağlanamaz. 

• Belirlenen modelin dışındaki 

veriler ile ilgilenilmez. 

• Spesifik durumlarda gerçekleri 

yansıtır. 

• Sonuçlara bağlı kuramlar 

üretilmesi oldukça kolaydır. 

• Araştırma sonuçlarının toplum 

üzerinde uygulanması 

kolaydır. 

• Farklı örgüt ve faktörlerin 

anlaşılmasını sağlar. 

• Elde edilen verileri ve 

sonuçları şekille ifade etmek 

zordur. 

• Verilerin elde edilmesinde 

bireylerin sahip oldukları 

düşünceler ve önyargılarda 

vardır. 

 

Nicel araştırmalarda genellikle veriler sayısal verilerden, istatistiksel 

gözlemlerden, deneylerden ve matematiksel fonksiyonlardan elde 
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edilirken nitel analizde aynı şeylerden bahsedemeyiz. Nitel analiz de 

daha çok veri toplama sırasında derinlemesine yapılan görüşmeler, 

anketler kitabın araştırma veri kaynağını oluşturmaktadır. 

Derinlemesine yapılan görüşmeler ucu açık sorular sormak için oldukça 

uygun bir yöntemdir. Bu görüşmeler planlama ve ölçme için son derece 

kritik ve önemli araçlardır. 

Derinlemesine yapılan veri analizini aşağıdaki gibi ana hatlarıyla şu 

şekilde sıralayabiliriz. 

• Açık Uçlu Sorular: Sorulan sorular bütün konuyu açıklayıcı 

yanıtlar alacak şekilde sorulmalıdır. Bu sorular sadece ‘‘Evet’’ ya 

da ‘‘Hayır’’ cevabı verilmeyecek şekilde planlanmalıdır.  

• Yapılandırılmış Format: Soruların sırası ve hazırlanışı çok 

önemli olup, mümkün olduğunca bir önceki sorunun cevabını 

takip edecek tarz da sorularla hazırlanmış olmalıdır.  

• Anlama ve Yorumlama: Konuşmacının söylediklerini anlamak 

ve önemli noktaları belirlemek için aktif bir şekilde dinleme ve 

yorumlama çok önemlidir.  

• Yanıtların Kayıt Altına Alınması: Konuşmacının verdiği 

cevaplar hem işlem pratiği hem de doğruluğu açısından bir kayıt 

cihazıyla kayıt altına alınmalıdır. Bunun dışında hem sözlü hem 

de sözlü olmayan notlarda röportaj esnasında elde edilebilir. 

Buradaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi derinlemesine yapılan 

görüşmeler, sadece sorulan sorulara alınan cevapları değil aynı 
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zamanda derin bir anlam ve açıklama içermektedir. Bununla birlikte 

nitel analiz yapacak olan araştırmacı şu özellikleri taşımalıdır. 

• Açık fikirli olmalıdırlar ve görüşme boyunca tarafsızlığını 

sürdürmesi çok önemlidir. 

• Esnek ve duyarlı olmalıdırlar. İnsan ilişkileri iyi olmalıdır çünkü 

röportaj sırasında oluşabilecek herhangi bir duruma karşı iyi 

reaksiyon göstermelidirler. 

• Sabırlı olmalıdırlar ve karşı tarafın rahatça konuşmasına imkân 

vermelilerdir. 

• İyi bir dinleyici olmalıdırlar çünkü aktif dinleme kolay 

görünmesine rağmen oldukça zor ve zahmetli bir iştir.  

• Röportajı yaparken son derece dikkatli olmalıdırlar. İyi bir anket 

sonucu ortaya koymak için dikkati son derece toplamak, yüz 

ifadeleri, ses tonu ve vücut dilini son derece iyi ayarlamalıdırlar. 

2.1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Yapılan araştırmalar sonucu bu çalışmanın nitel araştırma yöntemi 

üzerine dayandırılmasına karar verilmiştir. Nitel araştırmaların doğal 

olması, bir olayı, bir kişiyi, örgütü ya da kurumu daha bütünsel anlamda 

incelemesi çalışmanın en uygun sonuca ulaşmasında önemli bir katkı 

sağlamaktadır. Bunu yaparken de katılımcıların görüşleri, onları iyi bir 

şekilde anlama, olaylara bakış açıları ve tavsiyelerinden yararlanmak 

son derece önemlidir. Araştırma yaparken üzerinde durulan nokta daha 

önceden bilinen ögeler arasındaki ilişkiyi vermektir. Bu yüzden daha 
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önce yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucu elde edilen veriler 

belgelendirilmiştir ve bir istatistik göstergesi olarak faydalanılmıştır. 

Burada asıl amaç, özgün bir araştırma yöntemi kullanılarak daha önce 

keşfedilmeyen ve üzerinde durulmayan bilgi kaynaklarını ve sorunları 

uygun bağlantılar kullanarak ortaya çıkarmaktır. Anket katılımcıların 

yanıtları, onların beklentilerini ve varsayımlarını ölçmek araştırmanın 

sonuç kısmını direkt etkileyeceği için burada toplanacak veri oldukça 

önemlidir.  

Bu araştırmanın temel problemi şudur: ‘‘Türkiye’deki TTO’ların 

girişimciliğe ne gibi arttırıcı etkileri vardır?’’ bunun yanı sıra 

‘‘Türkiye’deki FSMH’ların genel durumu ve TTO içerisindeki 

çalışmaları nelerdir ?’’ ve ‘‘Türkiye’de inovasyon odaklı teknoloji 

transferinde hangi durumdadır? TTO’ların teknoloji transferine nasıl 

katkıları vardır ?’’ tarzında açık uçlu 13 sorunun cevabını almak ve 

yorumsal anlayışla fikirleri ve verileri depolamak üzere yapılmıştır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu çalışma yorumsal, nitel ve olgusal 

yaklaşımları genel olarak ele alarak, objektif veriler sağlasa da 

kurumların yetkilerini ve tecrübelerini ölçmeye yönelik bir çalışmadır. 

2.2. VERİ TOPLAMA 

Birinci aşama teknokentlerin işleyişini incelemek ve farklı teknokentler 

arasında bulunan modelleri, yönetim yapısını, süreçleri ve dış faktörlere 

bağlı değişimleri incelemeye çalışmaktır. İyi bir saha araştırması her 

zaman ortaya daha gerçekçi veriler koyacağı için, araştırma ve inceleme 

kısmı bu bölümde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir sonraki aşamada 
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ise teknokentlerin inovasyon odaklı girişimciliğe ve fikri sınai mülki 

haklara ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmaktadır. Bu araştırma 

yapılırken yüz yüze şekilde yapılandırılmış röportajlar ile çalışılmıştır. 

Derinlemesine yapılan röportajlar sonucunda elde edilmek istenen 

temel bilgi, alanında uzman olan kişilerin verdikleri cevaplar 

doğrultusunda kurumların olaya nasıl baktığını, eksik yönlerini, neler 

yapılmasını gerektiğini ve çözüm önerilerini araştırmaktır.  

2.3. VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 

Veri analizi yaparken öncelikle birbirine benzer verilerin kümelenmesi, 

daha sonra bu verilerin azaltılması, yeniden yapılandırılması ve 

kodlanması şeklinde bir yol izlenmiştir. Nvivo 10 programının 

kodlayıcı kullanımı sayesinde araştırmanın hassasiyeti açısından daha 

önemli görünen konulara atıf yapan kişilerden toplanan veriler 

seçilmiştir. Toplanan bu veriler katılımcılar üzerinden oluşturulan 

gruplar içine yerleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. Daha sonra 

bu veriler karşılaştırılarak ve kümelenerek sayısal verilere dönüşümü 

sağlanmıştır. Tüm röportaj sonuçlarının toplanmasından sonra, her 

soruya farklı katılımcılar tarafından verilen farklı cevaplar birbiri 

içerisinde eşleştirilmiştir. Teknokentlerin üst düzey yönetici grubunu 

oluşturan kişilerin aynı sorulara verdikleri farklı cevaplar arasında 

belirgin farklılıklar oluşması durumunda bunlar arasındaki potansiyel 

ilişkiler incelenmiştir. 
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2.4. ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmanın nitel olması ve kısıtlı bir röportaj sayısına sahip 

olmasından dolayı mükemmel sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Bu 

çalışmada belirli sayıda katılımcıyla beraber çalışılmış ve ortaya 

istatistiksel bir veri seti koyulmuştur. Bu kısıtlar en güncel kaynaklarda 

bulunan eserler incelenerek aşılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan 

sonuçlar bütün kurumlarla ve teknokentlerle yüzde yüz 

anlamlandırılmamış olmakla beraber bize yol göstermesi 

beklenmektedir.  

Bu çalışmanın varsayımları ve önerilen yöntemleri test edileceği için 

içeriğinde belirli imkânları kapsamaktadır. Fakat kitabın sonucunda 

önerilen uygulamanın yapılması için gerekli güveni sağlamaktadır. 

Bununla birlikte anket sonuçlarına göre yapılacak fizibilite çalışması 

sonucunda sözel verilerin sayısal değerlere çevrilmesi her bir problemin 

ayrı ayrı puanlandırılması sonucu sayısal olarak da değerlendirme şansı 

tanımaktadır. 

2.5. ARAŞTIRMAYA AİT ETİK HUSUSLAR 

Ankete katılan bireylerin hepsi gönüllü bir şekilde anketi 

cevaplandırmışlardır. Araştırmanın bütünlüğü, literatüre olan katkısı ve 

kurumların gizlilik korunumu göz önüne alındığında, ankete katılan 

bireylerin direkt olarak verdikleri cevapların gizli kalması ve 

paylaşılmaması onlar için oldukça önemlidir. Her teknokent 

yöneticisinin verdiği cevaplar çeşitlilik olması sebebiyle kendi çalıştığı 

kuruma ait olduğu için, buralarda yürütülen bazı gizli projelerin açığa 
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çıkmaması, iş planlarının gizli kalması ve stratejik yönetimlerin ortaya 

çıkmaması için bu bilgilerin diğer verilerle kümelenip sonuca 

aktarılması etik olarak uygun görülmektedir.  

Bazı yöneticilerin verdikleri cevaplar olumsuz ve eleştirel olmasından 

dolayı, aynı zamanda bu kişilerde kimliklerinin ortaya çıkması 

konusunda oldukça rahatsız olmaktadırlar. Bu yüzden onların anketlere 

verdikleri doğru ve dürüst cevaplarından dolayı kısmen rahatsızlık 

duymaktadırlar. Bu kişilerin dürüst düşüncelerini ve duygularını 

korumak önemli bir amaç iken, röportaj yapılan kişinin samimiyetini 

iyi yönde kullanmak ve ona hiçbir zarar getirmemek son derece 

önemlidir. 

Ayrıca röportajlara başlamadan önce katılımcılarla yapılan samimi 

sohbet neticesinde verecekleri cevapların sadece bilime katkı sağlamak 

amacıyla kullanılacağı ve hiçbir şekilde onlara bir zarar getirilmeyeceği 

ikna edilerek, onların sorulara en doğru şekilde cevap vermesi 

sağlanmıştır. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde katılımcılarla yapılan görüşmelerde verilen cevaplar ve 

değerlendirmeler açıklanacaktır. Elde edilen nitel verilerin sayısal bir 

şekilde nasıl analiz edildiği açıklanacak ve sonuç olarak nicel veriler 

elde edilecektir.  

3.1. ÖRNEKLEM  

Teknokent, TTO ve bu sektörde çalışan uzman kişilerle yapılan 

röportajlarda bu kişilerin alanının en yetkin kişiler olması bilgilerinden 

ve tecrübelerinden yararlanarak sonucun doğruluk yüzdesi artırılması 

amaçlanmaktadır. 

Tablo 3.1: Mülakat Yapılan Kişilere Ait Bilgiler (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Kişi E/K Pozisyon Sektör 

1 E TTO Genel 

Müdür 

TTO 

2 E TTO Genel 

Müdür 

TTO 

3 K TTO Modül 

Sorumlusu 

TTO 

4 K TTO Modül 

sorumlusu 

TTO 

5 E Girişimci Bilgisayar ve 

Yazılım 

6 K Girişimci Danışmanlık ve 

Gayrimenkul 

7 E FSMH uzmanı TTO 

8 K Akademisyen Teknokent 

9 K TTO Çalışanı TTO 

10 K TTO Genel 

Müdür 

TTO 
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Tablo 3.1: Mülakat Yapılan Kişilere Ait Bilgiler (Nvivo Çıktısı, 2017).(Devamı) 

11 E TTO Müdür 

Yardımcısı 

TTO 

12 E TTO Müdür 

Yardımcısı 

TTO 

13 K Start-up Şirket 

Sahibi 

Kimyasal 

Teknolojiler 

14 K Teknokent 

Çalışanı 

Teknokent 

15 E TTO Modül 

Sorumlusu 

TTO 

16 E TTO Genel 

Müdür 

TTO 

17 E TTO Müdür 

Yardımcısı 

TTO 

18 E Akademisyen Üniversite 

19 E Akademisyen Üniversite 

20 K Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Birimi 

Sorumlusu 

Üniversite 

 

Görüşülen kişilerin seçimi, bulundukları TTO içerisindeki pozisyonları, 

akademik unvanları ve yaptıkları işlere bakılarak tercih edilmiştir. 

Farklı pozisyonda ki insanların yanı sıra müdür, müdür yardımcısı, 

girişimci, uzman ve akademisyen gibi olaylara farklı açılardan 

bakabilecek, birbirinden bağımsız düşünce yapılarına sahip kişilerin 

anketi cevaplandırması çalışmanın sonuca ulaşmasında oldukça kritik 

bir rol oynamıştır. Yönetici ya da idari pozisyonda çalışan kişiler daima 

alışılmışın dışına, daha üretken, yenilikçi, orijinal fikirlerin gelişmesine 

katkıda bulunan ve problemlerin çözümünde aktif rol alan kişilerden 

oluşmaktadır. Bu yüzden anket çalışmasının teknokentlerin 
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yönetiminde çalışan kişilerle yapılması sonucunda doğruluk payının 

yüksek olmasına doğrudan etki etmiştir. 

Anketi yapan bireylerin kendi pozisyonlarındaki sorumluluk ve 

görevlerinin dışında konuyla ilgili genel bir kaynak bilgisine sahip 

olması, konunun sürekli gelişimini sürdürebilmesi ve destek vermesi 

için güncel bilgilere sahip olmaları gerekir. Bu yaklaşımlar ve bakış 

açıları sayesinde konunun temel dayanakları arasında güçlü ve kaliteli 

bir kıyaslama yapılmasına olanak vermektedir.  

3.2. GÖRÜŞMELER 

Bu çalışmanın veri anlamında büyük bir kısmını oluşturan görüşmeler, 

yarı yapılandırılmış röportajlar şeklinde yüz yüze gerçekleştirmek 

şartıyla tamamlanmıştır. Soruların temel amacı TTO hakkında daha 

fazla bilgi edinmek ve anket katılımcıların tecrübelerinden yola çıkarak 

teknokent kavramına yeni bir anlam yükleyerek bu oluşuma katkıda 

bulunmaktır. 

Anket katılımcıların belirlenmesi yaklaşık 3-4 hafta gibi bir sürede 

ayarlanmıştır. Her bir anket 60-90 dakika arasında geçen sürelerde 

cevaplandırılmıştır. Görüşme yapılan kişilerin özgürce fikirlerini 

söylemesine, şikâyetlerini bildirmesine ve konunun daha iyi anlaşılması 

adına diğer görüşlerle fikir alışverişi yaparken kendini olabildiğince 

rahat ettirilmesine bilhassa özen gösterilmiştir. 
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3.3. NVİVO İLE GÖRÜŞMELERİN İNCELENMESİ 

Nitel anket yapmak nicel anket ve veri hazırlamaya göre her zaman 

daha zor kabul edilmektedir. İnsandan insana fark eden bu görüş, nitel 

araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Nitel anketi 

güçlü kılan kişinin tecrübesine ve anlayışına bağlıyken, zayıf yönü ise 

araştırmacının becerisi, anlayışı ve eğitimiyle oldukça ilgilidir. Nitel 

araştırmanın başarısını araştırmacının sahip olduğu beceriler belirler.  

Bu araştırmada yapılan görüşmelerin analizi Nvivo 10 programı ile 

düzenlenmiştir. Nvivo’nun nitel araştırmacılara sunduğu üç temeli 

imkân araştırmanın sonuçlarını etkileyen sonuç niteliğinde verilerdir. 

Bunlar, Depolama (sources), kodlama (coding) ve sorgulama (query) 

olarak sıralanabilir.  

 

Şekil 3.1: CAQDAS (Computer Aided Qualitative Data Analysis), (Lewins ve 

Silver, 2007). 
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Nitel analizde verinin nasıl analiz edileceği araştırmacıya, veriye ve 

ulaşılmak istenen sonuca bağlıdır. Genellikle araştırmacılar nitel 

verilerle alakalı çalışmalar yaparken üç yol izlemektedir. Birincisi 

toplanan verilerin olabildiğince orijinal bir şekilde korunarak,  

araştırmaya katılan bireylerden alınan örneklerle birlikte betimsel bir 

anlatım yaparak okuyucunun önüne sunmaktır. İkinci yol, sorular 

arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak sistematik bir şekilde analiz 

yapmaktır. Üçüncü yaklaşım ise, araştırmacının birinci ve ikinci 

yaklaşımlarını ele alarak yaptığı ve bunlara ek olarak veri analiz 

sürecine kendi yorumlarını katmasıyla son bulur.  

3.3.1. Nvivo ile Görüşmelerin Değerlendirilmesi Süreci 

Yapılan görüşmeler her bir kişiyle ayrı ayrı yapılmış olup toplam 13 

sorudan oluşmaktadır. Bu sorulara cevap almak amacıyla toplam 20 

kişiyle görüşülmüş olup, 260 cevap alınmış ve alınan bütün cevaplar 

Word’de düzenlenmiştir. Word halinde düzenlenen bütün görüşmelere 

ait kaynaklar Nvivo programının Sources (Kaynaklar) bölümüne 

aktarılmıştır. Bu kısım görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz 

kaynakların programda yer aldığı bölümlerdir.  
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Şekil 3.2: Nvivo Programına Görüşmelerin Yüklenmesi (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Görüşmelere ait kaynakları Nvivo programına yükledikten sonra, 

sıradaki işlem kaynakları kodlama yani program dilinde Nodes olarak 

ifade edilen işlemlerin yapılmasıdır. Bu kavram kaynak analizinde en 

temel nokta olarak ele alınabilir. Nodes’ların kodlama yaparken 

kelimeleri kümelemesi ve toplaması aynı anlama gelen sözcükleri 

elemesi programın temel özelliklerinden birisidir. Bu aşamadan sonra 

Nodes’lar iki şekilde düzenlenmektedir. Bunlardan birincisi Free 

Nodes’lar yani herhangi bir kod ya da kategoriyle ilişkisi olmayan 

nodes’lardır. İkincisi ise Tree Nodes’lar yani kendinden önce gelen ya 

da kendinden sonra gelen cümlelerle bağlantısı olan ya da bağlantısı 

olabileceğini düşündüğümüz Nodes’lardır.  

Nvivo programı böyle kullanılarak öncelikle Sources kısmına 

yüklediğimiz görüşmelerin Nodes’lar ile kodlaması yapılmıştır. Daha 
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sonra Nodes’lardan Tree Nodes’lar oluşturularak aşağıdaki ekran 

görüntüsüne ulaşılmıştır. 

 

Nodes ve Tree Nodes Kodlama Görünümü (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Burada oluşturulan Tree Nodes’lar sayesinde birbiriyle ilişkili olan ya 

da yakın anlamlı konuların bir arada görünmesi sağlanmıştır. Böylece 

inceleme yapılması daha kolay hale getirilmiştir. Ayrıca burada 

bulunan Nodes’ların ve onlara bağlı Tree Nodes’ların kaç tane olduğu 

ve hangi noktadan geldiği buradan kolaylıkla tespit edilebilmektedir. 
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Nodes ve Tree Nodes’ların Kodlamalarının İncelenmesi (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Bütün bu özetleme ve kodlama işlemlerinin yanı sıra Nvivo bize 

elimizdeki verilerin ya da metinlerin bize söylemek istediği anlam ve 

değerleri en kısa şekilde yapılandırarak sayısal bir çözümle önümüze 

sunmaktadır. Bu şekilde elimizde bulunan yapılandırılmamış ya da yarı 

yapılandırılmış veriden daha fazla olgunlaşmış bilgi elde etmekteyiz. 

Nvivo aynı sorulara farklı kişilerin verdikleri cevaplar veya bütün 

sorulara ait cevapları istediğimiz biçimde görme imkânı vermektedir. 

Bununla birlikte elimizde bulunan cevapların içerisinde özel olarak 

ilgilendiğimiz kelime ya da sözcük gruplarının sorgulanmasını 

sağlamaktadır. Bu kodlamanın farklı bir özelliği olmakla birlikte bu 

işlemden sonra ortaya bir ‘‘Model’’ çıkmaktadır. Bu modeli aşağıdaki 

şekil’de görebilmekteyiz. 
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Şekil 3.3: Nvivo Genel Model (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Nvivo programının farklı bir özelliği de en fazla tekrar eden, öne çıkan 

ve adı geçen kelimeleri ayrı bir şekilde raporlayabilmektedir. Bu sayede 

sorgulamak yani (query) yapabilme olanağı vermektedir. Böylece en 

çok tekrar eden kelimeye giderek analizi daha sağlıklı bir şekilde 

yapabilmekteyiz. Aşağıda şekil 3.4’de çalışma ve kaynaklarda en çok 

tekrar eden kelimeler kümelenmiş şekilde sıralanmıştır. 

 

Şekil 3.4: Nvivo Kelime Sorgulamaları (Nvivo Çıktısı, 2017). 
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Grafik olarak hangi kaynakta ya da Nodes ’da daha fazla 

değerlendirilme yapılmış olduğunu görmek için Nvivo aşağıda verilen 

Şekil 3.5’deki gibi bize yardımcı olmaktadır. 

 

Şekil 3.5: Nvivo’ da Grafik Desteği Örnek Gösterimi (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Bu düzenlemeler, kaynaklar, kodlamalar, grafik okumalar ve analizler 

neticesinde Nvivo ilgili çalışmayla alakalı bize yol göstermiştir. Sonuç 

olarak bu bir bilgisayar programı analizidir ve kısmen bazı yerlerde hata 

payı olabilir. Bir başka ifadeyle, bir çalışmada herhangi bir bilgisayar 

programı kullanmak o çalışma hakkındaki sonucun kesin bir doğruluğa 

sahip olacağını göstermemekle beraber eldeki verilerin içinden 

çıkarılabilecek en uygun sonuçları önümüze sunacaktır. Geriye kalan 

kısım bizim yorumlama ve özeti doğru şekillendirme yeteneğimize 

kalmıştır. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

4.1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN SON 

DURUMU 

Anket sorularına verilen cevaplara genel olarak bakıldığında bütün 

katılımcıların büyük olasılıkla aynı sorunlardan sıkıntı yaşadıkları 

görülmektedir. Her katılımcı birbirinden bağımsız ve farklı kurumlarda 

çalışmasına rağmen, çalıştıkları kurumların kuruluş amaçları aynı 

olduklarından dolayı sorulara verilen cevaplar birbirleriyle 

örtüşmektedir. 

Örneğin, ‘‘TTO’ların kuruluş hedefi nedir?’’ şeklinde olan bir soruya 

TTO yöneticilerinden bir tanesi şu şekilde yanıt vermiştir; ‘‘Üniversite 

kökenli buluşların sanayiye aktarımında bir köprü vazifesi gören 

TTO’ların asıl görevi hem akademisyene yardım etmek hem de 

sonrasında sanayiye bilgi aktarımı yaparken yol gösterici olmaktır.’’ 

Bununla birlikte TTO çatısı altında çalışmayan fakat TTO’ların 

imkânlarından yararlanan bir girişimci ise şuna değinmiştir; 

‘‘Akademisyen ve girişimciler tarafından kurulacak firmaları 

desteklemek aynı zamanda üniversite çıkışlı firmaların (Spin-off) 3 yıl 

içerisinde ürünlerini ticarileştirebilecek aşamaya gelmelerini 

sağlamaktadır.’’ Burada birçok katılımcının verdikleri yanıtlar 

göstermektedir ki, herhangi bir girişimci ya da buluş sahibi herhangi bir 

kimse TTO’ların sadece kendileriyle ilgili olan konularda hizmet 

verdiklerini düşünmektedirler. Kitabın diğer kısımlarında 

açıkladığımız gibi TTO’lar çok geniş bir çalışma alanına sahip olmakla 
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birlikte, verdikleri hizmetler sayesinde çok geniş bir kitleye de hitap 

etmektedir. 

TTO’ların verdikleri hizmetler bütün teknokentlerde TÜBİTAK’ın 

verdiği 1513 hibe programına bağlı kalmak şartıyla aynıdır. Bu yüzden 

ankete katılan katılımcıların hepsi bu noktada TTO’ların sunduğu, 

farkındalık ve eğitim noktasına, ulusal ve uluslararası fonlara erişimde 

sağlanan kolaylıklara, üniversite-sanayi arasında bir köprü vazifesi 

görmesine, girişimcilik faaliyetlerine ve lisanslama konularına 

değinmiştir. Tüm katılımcılar kendi özgün tecrübelerini ve gözlemlerini 

paylaşmakla beraber, çalıştıkları ya da iş yaptıkları TTO’larda bu 

alanda gördüklerini paylaşmışlardır. 

TTO’ların hem sanayiciye hem de akademisyene farklı oranlarda 

faydaları bulunmaktadır. Sanayicinin ihtiyacı olan pratik bilginin 

üniversitelerden elde edilmesi, akademisyeninde projesinin 

ticarileştirilmesi noktasında TTO’lar çift taraflı fayda göstermektedir. 

‘‘TTO’ların üniversite sanayi arasında bir köprü vazifesi görmesinin ne 

gibi fayları vardır?’’ şeklinde ki bir soruya, özellikle sanayinin içinde 

yer alan Fırat TTO yöneticisinin verdiği yanıt diğer tüm şehir ve 

üniversite TTO’larını kapsayacak şekilde olmuştur. ‘‘Üniversite ve 

Sanayi arasındaki işbirliklerinde ar-ge projesinin başlangıç aşamasında 

ve sonuçlanmasındaki performans ölçütlerinin farklı olması, üniversite 

ve özel sektör önceliklerinin farklı olması, üniversite sanayi arasındaki 

işbirliğinin stratejik nitelikte olmaması (kısa vadeli, proje tabanlı olarak 

kalması, sürdürülebilir olmaması) tarafların ön yargıları en önemli 
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sorunlardır. Bölgemizde düşük teknoloji kullanan firmalar 

çoğunluktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman üniversite ve bölge 

sanayisinin görüş farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Fırat TTO bu 

farklılıktan doğan üniversite-sanayi eşleştirmesinin önündeki 

engellerin en aza indirilmesi ve üniversitede üretilen bilginin ülke 

ekonomisine kazandırılması amacıyla ulusal boyutta eşleştirme 

çalışmalarına ağırlık vermiş ve bu konuda ilerlemeler kaydetmiştir.’’ 

Buradan da anlaşılacağı gibi TTO’lar üniversite ve sanayiyi birbiriyle 

eşleştiren en özel kurumlar olmakla birlikte, bu ortaklıklardan çıkacak 

ürünlere de katma değer katarak ekonomiye kazandırmayı 

hedeflemektedir. Özellikle Fırat TTO gibi hem sanayinin içinde 

bulunması hem de bulunduğu bölge ve coğrafi özelliklerin de etkisiyle 

emsallerine göre birçok düşük teknoloji kullanan firmanın bulunması 

buradaki TTO’nun önemi daha belirgin hale getirmektedir. Buradaki 

TTO’nun bölge kalkınmasına ve ekonomisine etkisi diğer TTO’lara 

kıyaslara son derece yüksektir. Şehir TTO’ları ya da üniversite 

içerisinde bulunan TTO’lar daha fazla inovatif ürün üretmek ve 

ticarileştirilebilir ürün ortaya koymakla yükümlüyken, gelişmemiş ya 

da gelişmekte olan bölgelerde bulunan TTO’lar mevcut teknolojinin en 

hızlı ve iyi şekilde üniversitelerden sanayiye aktarılmasından 

sorumludur. 
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Şekil 4.1: TTO’ların Benimsedikleri Bir İş Modeli Varmıdır, Varsa Nasıldır? 

(Nvivo Çıktısı, 2017). 

Fırat TTO örneğinden de anlaşılacağı gibi her TTO’nun amacı benzer 

olmakla beraber o günün şartları ve bulundukları ortamdan dolayı 

zaman zaman yaptıkları işler farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden 

TTO’lar bulundukları ekosisteme göre kendilerine ait bir iş modeli 

geliştirebilmektedirler. Buradaki iş modeli, TTO bünyesindeki beş 

modülün her biri ilgili olduğu hedef kitle ile modül hakkında tanıtım 

bilgilendirme toplantıları düzenleyerek vermiş oldukları hizmetler 

hakkında farkındalık yaratmaktır. Böylece kişilerin ihtiyacı olduğunda 

TTO’ya gelip hizmet almaları sağlanmaktadır. Ayrıca TTO çatısı 

altında her modülün işleyişi açısından kendine özgü geliştirmiş olduğu 

iş modeli vardır. Görüşülen diğer TTO’larda dâhil olmak üzere standart 

başarılı bir iş modeli var diyemeyiz fakat uygulanmakta olan bir sistem 

görülmektedir. 

Bazı üniversite TTO’lar da ise durum diğerlerine göre farklılık 

göstermektedir. Burada TTO havuzunda bulunan şirketlerin kaynakları 

iş modelini oluşturabildiği gibi üniversite yönetiminin hedeflediği 
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amaçlar doğrultusunda ihtiyaca göre hareket ederek çalışmalar 

yapılmaktadır. Nvivo programının anket sorularında yaptığı analiz 

çıktısına göre, kesin bir şey ortaya koymamakla birlikte her TTO’nun 

bir iş modeli olduğuna ve bu modelin beş temel modüle dayandırıldığı 

ortaya çıkmaktadır. 

Teknoloji transfer ofislerinin iş modelleri, girişimcilik, fikri sınai mülki 

haklar ve inovasyona doğrudan katkı vermek amacıyla modellenmiş 

olmasına rağmen zaman zaman istenilen katkıları verememektedir. 

Anket sorularına alınan cevaplarda açıkça görülmektedir ki ofislerin 

sahip olduğu disiplin ve koordinasyon başarıya götürmek için bazen 

yeterli olmayabilir. Başarısızlığın birçok sebebi olabileceği gibi, bazı 

TTO’lar da modüller arası kopukluk, personel performansı, nitelikli 

eleman eksikliği ve yeterince ticarileştirilebilecek ürün bulunamaması 

bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu sebepten dolayı her ofis kendi 

eksiklerini tespit etmeli ve bunun üzerine gidilmelidir. Aksi halde 

başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. 

4.2. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNDE ÇALIŞAN 

PERSONELİN SON DURUMU 

Özellikle nitelikli insan gücü gerektiren işlerde çalışan kişilerin konuya 

hâkim olması ve bu alanda belirli bir tecrübe sahibi olması 

beklenmektedir. Teknoloji transfer ofisleri ülkemizde yeni denecek 

kadar az geçmişi olmasına rağmen genellikle bu ofislerde çalışan 

personeller, kimi zaman sanayiden kimi zaman da özel sektörden 

transfer edilerek bir sistem oturtulmaya çalışılmıştır. Fakat bu kişileri 

yetiştirecek bir altyapı mekanizması oluşmadığı ve teknoloji transferi 
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gibi nitelikli insan transferi konusunda da ülke olarak geri kaldığımızı 

varsayarsak bu kişilerin bir şekilde kendilerini geliştirmeleri, zamanla 

yaptıkları işleri daha iyi anlamaları ve konunun uzmanı olmaları 

beklenmektedir. Personelin bilgi anlamında yetersizliği sonucunda 

sistemin son derece yavaş işlemesi, ciddi bir mali kaybın ortaya çıkması 

ve en önemlisi zaman kaybı bizi her alanda birçok ülkenin gerisine 

itmektedir. Bu yüzden öncelikle yeni bir TTO açmak yerine, bu alanda 

çalışacak nitelikli personelleri yetiştirmek gerekmektedir. 

Devletin bu alanda Bakanlık bazında çalışmaları ve son yıllarda 

oldukça ciddi yaptırımları olmuştur. Özellikle Tübitak’ın bu alanda 

çalışan personel için ayırdığı mali kaynak miktarı oldukça ciddi bir 

seviyeye ulaşmakla birlikte, bu kişilerin yurt dışında eğitim almaları, 

orada bulunan ofislerle fikir alışverişi yapmaları ve ortaklıklar 

kurmaları için son yıllarda her türlü desteği vermeye başlamıştırlar. 

Anket katılımcıları kendilerine sorulan ‘‘Hizmet verilen alanlarda 

yeterli uzmanlaşmış personel gücü var mıdır ?’’ sorusuna çok büyük bir 

oranla kesinlikle ‘‘Hayır’’ cevabını vermişlerdir. TTO’ya başvuran 

girişimciler ya da buluşlarına patent almak isteyen akademisyenleri 

zorlayan, onları daha yolun başındayken süreçlerin aşılmaz bir dağ gibi 

gösteren süreçleri hazırlayanlar ne yazık ki niteliksiz personel 

topluluğudur. İşini çok iyi bilen, konuya hâkim ve alanın uzmanı 

kişilerden oluşan bir toplulukta herhangi bir işin aksaması, uzaması 

yahut başarısızlıkla sonuçlanması mümkün değildir. Bu yüzden 

TTO’ların öncelikle bu sorunu çözmeleri gerekmektedir.  
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Şekil 4.2: Hizmet Verilen Alanlarda Yeterli Personel Gücü Var Mıdır? (Nvivo 

Çıktısı, 2017).  

Katılımcıların verdikleri yanıtlar genel olarak olumsuz olsa da bazı 

katılımcılar duruma farklı bir gözle bakmaktadır. Örneğin bir katılımcı, 

genel olarak tüm TTO ekibinden memnun olmasına rağmen, 

patentlenme ve lisanslama alanında ki bilgi yetersizliğinden dolayı 

çokça sıkıntı yaşandığını beyan etmektedir. TTO’ların şuan en ciddi 

katkıyı verdikleri alan olan bu modül, devletin uyguladığı uzun 

bürokrasi nedeniyle de buluş sahipleri için iyice içinden çıkılmaz bir 

hale gelmektedir. Bazı TTO’larda özel sektörde tecrübe sahibi kişilerin 

FSMH alanında ki tecrübelerini paylaşması işleri kolaylaştırmış gibi 

görünse de yine de uzayan bürokratik problemler ve yoğun evrak trafiği 

nedeniyle hem zaman hem de nakit kaybı yaşatmaktadır. Bu yüzden bu 

sorunun en kısa sürede çözülmesi, eksik olan yerlerin iyileştirilmesi ve 
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TTO faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu alanda tüm katılımcıların üzerinde durduğu en önemli nokta 

teknoloji transferi konusunun bir bilim dalı haline getirilmesidir. 

Gerekirse üniversitelerde eğitim ve sertifika kursları açılmalı ve TTO 

personeline TTO’nun stratejik amaçları doğrultusunda teknolojik 

sektör uzmanı rolünü verilmeli, bu doğrultuda kendisini geliştirmesine 

izin verilmelidir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında diğer TTO’lar ile 

anlaşmalar yaparak ve etkinlikler düzenleyerek personelin kendi 

alanında uzmanlaşmış kişilerle aynı atmosferde bulunması 

sağlanmalıdır. Bu şekilde kişinin kişisel gelişimine direk katkı 

sağlanabilir ve alınacak verim daha yüksek bir hale getirilebilir. 

Bütün bunlara ek olarak, sadece sanayiyle iletişime geçebilecek ve o 

kısmı yönetebilecek personel piyasada çok fazla olmasına rağmen 

akademiyle ilgilenebilecek personel bulmak o kadar da kolay değildir. 

TTO personelinden beklenen hem sanayiciyle hem de akademideki 

kişilerle gerekli iletişimi kurması ve gerekli ortaklığın sağlanmasını 

oluşturmasıdır. Bu da çift taraflı bir yetenek ve bilgi birikimi 

gerektirmektedir.  
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4.3. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNDE 

GİRİŞİMCİLİĞİN SON DURUMU 

Girişimcilik faaliyetlerinin en yüksek olduğu ülkelere bakacak olursak 

bunların gelişmiş ülkeler olduğunu kolayca ayırt edebiliriz. 

Girişimcilik, bir ülkenin kalkınmasından ekonomisine kadar çok 

önemli bir temel taştır. Toplumda girişimcilik ruhunu uyandırmak, 

hemen her kesimden bireylere mentörlük hizmeti vererek onların birer 

girişimci olmasını sağlamak son zamanlarda TTO’ların üstlendiği 

önemli bir görevdir. Başarı örneklerinin sayısı artırılarak özellikle 

teknolojik alanlara yönelik inovasyon temelli girişimlerin artırılması 

hedeflenmektedir. Her TTO kendine özgü bazı teşvikleri genç 

girişimciler için verse de devlet tarafından girişimcilik faaliyetleri için 

TTO’lara ayrılan bütçeler aynıdır. TTO’lar kendi iş modelleri 

kapsamında girişimcilere belirli yol haritaları çizmektedirler. Bu sayede 

kendilerine özgü çalışma alanları ve başarılar yakalayarak, hem birer 

başarı örneği yaratmakta hem de ekonomik olarak daha özgür hareket 

edebilmektedirler. 

Alınan cevaplar göz önüne alındığında TTO’ların girişimciliği 

desteklemede verdikleri hizmetler, üniversite çıkışlı firmaların 

ürünlerini ticarileştirmek, akademisyen ve öğrenciler tarafından 

kurulacak firmaları desteklemek, kuluçka, ön kuluçka, iş planı 

oluşturma, melek yatırımcı ve girişimci sermayesi şirketleriyle irtibat 

sağlayarak idari ve finansal destek sağlamaktır. Bir katılımcı burada 

çok farklı bir noktaya değinerek konunun hassasiyetine dayanarak şöyle 

demiştir. Girişimciliğin sonradan kazanılmayacak bir yetenek 
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olduğunun altını çizen katılımcı, TTO ofislerinin özellikle ilkokul ve 

liselerle iş birliği anlaşmaları yaparak girişimciliği çocuk yaşlarda 

öğrencilere aşılanması gerektiğinin üzerinde durmuştur. Bu son derece 

önemli bir konudur. Diğer bir katılımcı ise cevaplarında girişimciliğin 

maddi boyutlarını ele almıştır. Katılımcının verdiği cevapta 

‘‘Teknoparkların girişimcileri desteklemek için verdikleri en ciddi 

destek maddi anlamdadır. Girişimcilerin her türlü faaliyetlerini 

faturalandırdıkları anda bu masraflar teknokentler tarafından 

ödenmektedir’’ demiştir. Birçok girişimcinin maddi anlamda sıkıntılar 

yaşadığı göz önüne alındığında mali konuların ne kadar önemli olduğu 

tekrar ortaya çıkmaktadır. 

Girişimciliğin artırılması ve girişimcilik kültürünün oluşmasında 

görülen önemli sorunlar birbiriyle bağımsız ayrı birer problem olarak 

görülse de hem girişimciliğin artırılması hem de bu kültürün 

oluşmamasının sebepleri aynı temele dayanır. Ankete katılan bütün 

kişilerin girişimcilikle ilgili vardıkları ortak kanı, ‘‘Girişimcilik bir 

ruhtur ve sonradan kazanılamaz’’ olarak ifade edilmektedir Bu yüzden 

girişimciliğin artırılması temel de eğitime dayanmaktadır. Burada 

özellikle bir TTO müdürünün verdiği cevap ülkemizde girişimciliğin 

neden gelişmediğini açıklar şekilde olmuştur, evde çocuklarımıza ‘‘İş 

çıkarma, otur oturduğun yerde’’ gibi sözler söyleyerek onları 

durdurmak yerine, ‘‘Oğlum, kızım iş çıkar, bir şeyler üret’’ diyerek 

onların küçük yaşlardan itibaren üretmeye ve ortaya yeni işler 

çıkarmaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Yukarda açıkladığımız gibi, 

girişimciliğin artırılması temel olarak evde basit telkinlerle 
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başlamaktadır ya da hiç başlamadan sonlanmaktadır. Bu oldukça ince 

bir çizgidir ve girişimciliğin sıfır noktası olarak da görülebilmektedir.  

Girişimcilik konusunda ülke olarak emekleme döneminde olmamıza 

rağmen özellikle son yıllarda oldukça iyi işler çıkarmaya başladığımız 

söylenebilmektedir. Fakat bunların daha iyiye gitmesi ve sayılarının 

artırılması için marka oluşturmaya ve bu markaların ticari değerlerini 

oldukça kıymetli hale getirmeye çalışmalıyız. Girişimcilik 

faaliyetlerinin oldukça sık olduğu bir TTO’nun ilgili modül 

yöneticisinin bu konuyla ilgili fikirleri şu şekildedir; ‘‘Türkiye’deki en 

önemli sorun bugüne kadar ciddi anlamda bir dünya markası 

yaratmamış olmamızdır. Bir marka yaratmak ve üzerine geriden gelen 

bireyleri teşvik etmek son derece etkili olabilir’’ demiştir. Dünya 

çapında bir marka yaratmak, hem genç girişimcilere çok iyi birer örnek 

olabileceği gibi aynı zamanda yeni neslin ufkunu açacak çok kıymetli 

bir yatırım aracı olabilir. Bu da markalaşmış bir ürünün getireceği her 

türlü ekonomik girdinin, istihdamın ve en önemlisi ülkenin reklamı 

açısından son derece önemli ve değerlidir. 

 

Şekil 4.3: Girişimcilik Kültürünün Oluşması ve En Önemli Gördüğünüz Sorun ve 

Öneriler Nelerdir? (Nvivo Çıktısı, 2017). 
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Şekil 4.3’de görüldüğü gibi anket sorularına verilen cevaplar genellikle 

girişimciliğin küçük yaşlardan itibaren kişilere öğretilip benimsetilmesi 

noktasında yoğunlaşmıştır. Toplum içinde ‘‘Bir fikrim var’’ 

diyebilecek kişilerin sayılarının artması temel de eğitimle mümkün 

görünmektedir. Bununla birlikte Nvivo kaynak çıktılarına göre, 

girişimcilik kültürünün oluşmaması temelde iki noktaya bağlıdır. 

Bunlar girişimcilikle ilgili olarak toplumda çok fazla farkındalık 

yaratılmaması ve başarı örneklerinin insanların önüne sunulmaması 

olarak gösterilmektedir. Nvivo programında kelime bazında taratma 

yaparak gördüğümüz en temel sorun ise girişimcilik kültürünün toplum 

içerisinde oluşan umutsuz atmosferden oldukça şiddetli bir şekilde 

etkilenmesidir. İnsanlar bir konu hakkında çok yaratıcı bir fikir sahibi 

olsalar bile bunu ticari bir değere dönüştürmek büyük çoğunluğuna 

hayal gelmektedir. O yüzden öncelikle bu atmosferin değişmesi toplum 

algısının kırılması gerekmektedir.  

4.4. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNDE FİKRİ SINAİ 

MÜLKİYET HAKLARININ SON DURUMU 

Ekonomik olarak gelişmiş ülkelere bakarsak hemen hemen hepsinin 

teknoloji ve inovasyon üreten şirketlerinin sayısının fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu ülkeler ürettikleri ve ihraç ettikleri ürünler sayesinde 

ekonomilerini güçlü tutmaktadırlar. Özellikle son yıllarda inovasyonun 

öneminin daha fazla ortaya çıkmasıyla birlikte sahip olunan buluş ve 

patentlerin bir başka ülkeye satışı ya da kullanım hakkının verilmesiyle 

birlikte ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlamaktadırlar. Bir ülkeden 
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diğer bir ülkeye döviz girişi sadece ülkenin ekonomik olarak 

yükselmesini değil, ithal edilen diğer ürünlerinde ithalat-ihracat 

dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Buluş ve 

patentlerin günümüzde bu denli önemli bir yere sahip olması sonucunda 

bu alanda üretken olan ülkeler küresel ekonomide söz sahibi olmaya 

başlamışlardır. Bugün bile dünya üzerinde yıl bazında en çok patent 

başvurusunun ABD, Çin ve İngiltere’de yapıldığını göz önünde 

bulundurursak, bu tespitin doğrulunun ne kadar gerçekçi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Patent, lisanslama ve tescil işlemleri genellikle ülkelerin patent 

ofislerinde yapılmakla beraber, bu süreç son zamanlarda TTO ofisleri 

tarafından yürütülmeye başlanmıştır. TTO içerisinde bulunan FSMH 

modülü buluş sahibi akademisyenlerin ve girişimcilerin ön araştırma 

işlemleri ile başlayıp tescile kadar olan süreci eğer anlaşma sağladığı 

bir patent vekili varsa onunla, eğer yoksa TTO içerisinde bu modülde 

çalışan kişilerle birlikte yürütmektedir. Tescil edilecek patentlerin bu 

süreçte ticarileştirilebilmesi için ayrıca yatırımcılarla görüşmeler 

sağlamak ve melek yatırımcı bulmak TTO’nun bu alanda sağladığı 

hizmetlerdendir. 

 

Şekil 4.4: TTO’lar içerisindeki FSMH Genel Durumu Nedir? (Nvivo Çıktısı, 2017). 
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Şekil 4.4’de de görüldüğü gibi katılımcılara sorduğumuz sorularda 

birbirine en yakın cevapları FSMH ile ilgili sorduğumuz sorularda 

aldık. Anket yaptığımız kişiler genel olarak bu alanda yapılan 

çalışmaların umut verici olduğundan bahsetse de şuan ki durumun 

oldukça karmaşık ve kimi zaman içinden çıkılmaz bir halde olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu süreçlerin düzenlenmesi, prosedürlerin kısaltılması 

ve evrak yoğunluğunun azaltılması amacıyla yıl içerisinde yeni FSMH 

kanunu çıkmasına rağmen henüz tam olarak taşların yerine oturduğunu 

söyleyememekteyiz. TTO’da bulunan modüller bir zincir gibi birbirine 

bağlı ve birbirleriyle ilişkili bölümlerden oluştuğu için herhangi bir 

modülün doğru çalışmaması diğer modülleri de olumsuz yönde 

etkilemektedir. FSMH ile ilgili modül girişimcilik ve üniversite-sanayi 

modülleriyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, girişimciliğin öneminin 

artmasıyla FSMH’ında önemi aynı oranda artırmaktadır. 

Ankete katılan girişimcilere ‘‘FSMH’ın TTO içerisindeki genel 

durumu nedir? ’’ ile ilgili sorduğumuz soruya bir katılımcı şu cevabı 

vermiştir; ‘‘TTO’lar içerisinde bulunan çalışmalar ve akademisyenlerin 

başvuruları sonucu patent ve lisanslama hizmetleri TTO’nun sağladığı 

hizmetlerden birisidir. TTO’nun asıl amacı daha çok patent ve 

ticarileştirilebilir lisans başvurusu almaktır. Bunun için bir takım 

çalışmalar yürütülmekte bu alana ilgi duyan toplum bireyleri 

bilinçlendirilmektedir.’’ demiştir. Bu yanıt aslında FSMH modülünün 

kısaca iş tanımı yapmaktadır. Özellikle son çıkan FSMH kanunundan 

sonra daha çok buluş sahibinin TTO’lara gelerek patent ve lisanslama 

işlemlerine ait süreçleri takip etmeleri, mevcut başvuruların artması ve 
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ticarileştirilebilir ürün sayısının belirli bir seviyeye çıkartılması 

hedeflenmektedir. Bu sayıların artırılması için de belirli bir süreç 

gerekmekte, eksik olan noktalar giderilmektedir. Katılımcılara bu konu 

ile ilgili sorulan bir diğer soru olan ‘‘TTO içerisinde bulunan 

FSMH’lerin artırılması hususunda ne gibi çalışmalar yapılabilir 

?’’sorusuna farklı bakış açılarından farklı görüşler alınmıştır. Özellikle 

Fırat TTO’nun uygulaması şuan için kendine has bir özelliği vardır. 

Fırat TTO genel olarak FSMH ile ilgili yürütmüş olduğu bir sürece 

sahiptir. Bu süreç ürününün FSMH’a sahip olmak isteyen kişinin ön 

başvurusuyla başlar ve ticarileşme sürecine kadar devam eder. Bu süreç 

içinde Fırat TTO’nun uygulamış olduğu PADES programı sayesinde 

ücretsiz olarak önceden anlaşılan patent vekiline ön araştırma yaptırılır 

ve patent süresince değerlendirme kurulu uygun görürse patent vekili 

ücreti TTO bütçesinden karşılanır. Böylece patent ön araştırması ve 

patent sahibi olma kişilere özendirilmiş olur. Bu uygulama diğer 

TTO’larda da benzerlik gösterse de Fırat TTO şimdilik bu konuda 

kendine özgü yöntemleriyle çalışmalarına devam etmektedir. 

Katılımcıların bir bölümü FSMH’ın artırılması noktasında 

akademisyenlere büyük bir iş düştüğü noktasında hem fikir olmuşlardır. 

Akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar neticesinde, buluşlarını koruma 

altına almak ve ticarileştirmek için patent ve benzeri başvurular 

yapılmaktadır. Patent ve ticarileşmedeki zorluklar başvurular 

sırasındaki uzun bürokratik engeller ve başlangıç maliyetlerinin 

oldukça yüksek olması gösterilebilir.  
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Özellikle YÖK’ün son yıllarda akademiye verdiği teşviklerle birlikte, 

bir takım atama ve görevde yükselme çalışmalarından sonra 

akademisyenler buluş yapmaya ve patent almaya daha fazla zaman 

ayırmaya başlamışlardır. Patent sahibi olmak gerçekten çok ciddi bir 

başarıdır ve ülkemizde son yıllarda yavaş yavaş karşılığını bulmaya 

başlamıştır. 

Burada diğer katılımcılardan ayrı bir görüş olarak bir katılımcı olaya 

farklı bir boyut kazandırmıştır. Patent almada Çin örneğini vermiştir. 

Bu örnekte Çin’de patent almak nispeten diğer ülkelere göre daha kolay 

ve belirli aşamalara kadar ücretsiz olmasına rağmen ilerleyen 

zamanlarda lisanslanması muhtemel patentlerin içinden elemeler 

yapılarak daha özgün seçimler yapılmaktadır. Buda son aşamada yine 

özgün ve inovasyon içeren çalışmaların patentlenebileceğini 

göstermektedir. Burada ki tek önemli husus belli bir noktaya kadar 

gelen fakat patenti alınmayan çalışmanın kendisinden sonra geleceklere 

ilham olmasıdır. Bu uygulama ülkemizde de uygulanabilir ve belirli 

aşamalara kadar gelen patent sahipleri kendilerinden sonra gelecek 

buluş sahipleri için onları cesaretlendirecek örnekler olabilir. 

FSMH artırılmasında çözüm önerileri olduğu gibi patentlerin 

lisanslanmasında da karşılaşılan birçok problem ve çözüm önerisi 

bulunmaktadır. Katılımcılara bu konuda sorduğumuz sorularda alınan 

aynı türde cevaplar hemen hemen tüm başvuru sahiplerinin başvurular 

sırasında aynı problemleri gözlemlediği ve sistemin aksayan birçok 

tarafının olduğunu göstermektedir.  
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Nvivo programının bu soruda ki kelime kümesine yoğunlaşması sonucu 

ortaya çıkan modelde patentlerin lisanslanmasında fikri sınai mülkiyet 

hakkı alınmış ürünün piyasa sorunlarına çözüm bulamıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Patenti alınan ürünün piyasada bir soruna çözüm 

üretmesi o patentin ticarileşmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece patenti 

alınmış ürün ilgili olduğu sektörde bir problemi çözmeye yönelik ise 

onun lisanslaması üzerine odaklanılabilir ve daha çabuk bir şekilde 

ticarileştirilebilir. 

 

Şekil 4.5: Patentlerin Lisanslanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri 

Nelerdir? (Nvivo Çıktısı, 2017). 

Şekil 4.5’de ki grafikte de görüldüğü üzere katılımcıların %90’ının 

verdiği cevaplar büyük benzerlik gösterdiği için oranlar oldukça yakın 

çıkmıştır. Lisanslanmada da aynı patent alma sürecinde yaşanan 

aksaklıklar, uzun bürokratik işlemler ve yüksek maliyetler birçok 

girişimcinin daha yolun başında vazgeçmesine sebep olmaktadır. 

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi nitelikli personel olmamasından 

dolayı uzayan başvuru işlemleri ümit ediyoruz ki yeni yapılan 

düzenlemelerle birlikte daha basit bir şekilde düzenlenecektir. 
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Katılımcılar burada görülen problemleri net bir biçimde söyleseler de 

çözüm noktasında yapılacakların devlet nezdinde yapılacak çalışmalar 

ile çözülebileceği noktasında mutabık kalınmıştır. 

4.5. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE SON DURUM 

Üniversite ve sanayi iş birliğiyle ortaya çıkan kavramlar bu çalışmanın 

temelini oluşturmakla beraber önceki bölümlerde üzerinde sıkça 

durduğumuz inovasyon, girişimcilik ve fikri sınai mülki hakların 

birbirleriyle olan bağlantıları üniversite-sanayi işbirliğini doğrudan 

etkilemektedir. Esasen görevleri eğitim vermek olan üniversiteler 

zamanla kimlik değişimine uğramış ve araştırma ofislerinin genel 

merkezleri haline gelmiştir. Aynı zamanda sanayiler ülke ekonomisin 

çok büyük bir kısmını oluşturan ülkelerin kalkınmasında ve refah 

seviyesi gibi farklılıkların ortaya çıkmasında kilit rol oynayan 

yapılardır. Zamanla bu iki kurumun karşılıklı çıkarları ve ülke 

menfaatleri açısından bir araya gelmesi üniversite-sanayi işbirliğini 

doğurmuş ve kısa vadede bunun geri dönüşleri çok kıymetli bir şekilde 

alınmaya başlanmıştır.  

Anketimizin en son belki de en değerli ve önemli sorusu olan 

‘‘Sanayinin daha fazla üniversiteyle işbirliği yapması için önerileriniz 

nelerdir?’’ sorusu katılımcıların en uzun cevap verdiği soru olmuştur. 

Veri yoğunluğu sebebiyle Nvivo programından bazı önemli kelimeler 

seçilerek hazırlanan genel bir cevapta katılımcılar şu tavsiyelerde 

bulunmuştur; ‘‘Üniversite-sanayi işbirliği birimi, iş, proje geliştirme ve 

yönetim hizmetleri noktasında işin konjonktürü ve yapısından da 
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kaynaklı olarak bazı sorunlar yaşanmaktadır. Üniversite ve özel sektör 

önceliklerinin farklı olması, tarafların ön yargıları, ekonomik yapı, 

akademisyenlerin kayıt altında olmayan projelerinin bulunması, 

bölgedeki firmaların ileri teknoloji üretimine yatkın olmaması ve 

kurumsal alt yapı yetersizliği, proje mevzuatının yük olarak 

algılanması, bölgede nitelikli insan kaynağına erişim sıkıntısı bu 

sorunların başında gelmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin 

sağlanması veya sayısının artması için her şeyden önce bu sorunların 

bertaraf edilmesi veya uzun vadede ortadan kaldırılmasını sağlayıcı 

önlemler alınmalıdır. Sanayinin üniversite ile daha fazla işbirliği 

yapması için sanayiye üniversitenin yetkinlikleri daha fazla tanıtılmalı, 

öğretim üyeleri sanayi ile daha iç içe çalışmalı, sanayinin akademiye 

bakış açısını değiştirmek için tanışma toplantıları düzenlenmelidir. 

Bunun dışında sanayinin büyük çapta ve katma değer üreteceği 

imalatlara ihtiyacının olduğu kendilerine anlatılmalı, ar-ge’nin önemi 

üzerinde durularak bu kültür yerleştirilmelidir. Bundan sonra proje 

çağrıları, hibe ve fonlar gibi destek mekanizmaları sanayiye anlatılmalı 

ve haberdar edilmeli, başarı örnekleri anlatılmalıdır.’’ Ancak bu şekilde 

kurulacak ortaklıkların meyveleri alınabilir demiştir. Burada birçok 

katılımcı sanayicilerin olaylara öncelikli olarak maddi açıdan 

baktıklarından söylemişlerdir. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknoloji 

ithal etmek yerine aynı yatırımı üniversiteye ve akademisyene yaparak 

sabretmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu bir anda olacak bir süreç 

değildir ve ciddi bir hazırlık evresi gerektirmektedir. 
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İşbirliklerin artması öncelikli olarak başarı örneklerinin çoğalmasıyla 

mümkündür. Bunun için de daha fazla sanayicinin teknokentlere 

getirilerek bilinçlendirilmesi, cesaretlendirilmesi ve yapacakları 

yatırımların geri dönüşlerini alacaklarına inandırılması gerekmektedir. 

Özellikle bir katılımcının verdiği cevap iki tarafında hatalarını ve 

kusurlarını gösterir nitelikte olmuştur; ‘‘TTO’ların diktikleri ceket 

harika fakat üzerine giyene büyük geliyor. Bunun yerine kime hangi 

beden ceket dikmek istiyorsak onu çağıralım ve direk onun üstünde 

çalışmaya başlayalım.’’ Bu yapılan yanlışların tespiti noktasında 

oldukça açıklayıcı bir cevap olmuştur. Bu yüzden ülke olarak başarılı 

olmak istiyorsak öncelikle ülke sanayisini ayağa kaldırmamız 

gerekmektedir. Bu da ezbere ya da aynı konuları sürekli çalışarak değil, 

yeni sürekli gelişen ve büyüyen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışarak 

mümkündür. 

 

Şekil 4.6: Sanayinin Daha Fazla Üniversiteyle İşbirliği Yapması İçin Önerileriniz 

Nelerdir?  

(Nvivo Çıktısı, 2017). 

Şekil 4.6’dan da anlaşılmaktadır ki katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

aynı konu başlığı üzerinde durmakta sanayinin üniversiteyle daha fazla 
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işbirliği yapması ve ortaya çıkan ürünlerin daha değerli bir hale 

getirilebilmesi için bu işbirliğinin iki tarafında daha sık bir araya 

gelerek oluşturulacağını düşünmektedirler. Bu da iki tarafının birbiriyle 

yapacağı anlaşmalar, devlet desteklerinin artırılması ve akademisyen ve 

sanayicinin daha çok bir araya gelmesiyle mümkündür. 

4.6. SONUÇ 

Literatür araştırmasını ortaya koyduğumuz genel kısımlar bölümünde 

teknokent kavramı ve tarihsel gelişimi, kuluçkalar, üniversite-sanayi 

ortak araştırma merkezleri ve TTO’lar incelenmiş, daha önce elde 

edilmiş verilerin ortaya çıkan veriler ve analizler neticesinde 

bulduğumuz sonuçlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca bilhassa 

üzerinde önemle durulan inovasyon, girişimcilik ve FSMH 

kavramlarının mevcut kaynaklarda bulunan verileri incelenmiş ve 

bizim bulduğumuz sonuçlar ile örtüştüğüne kanaat getirilmiştir. 

Sonuçlar gösterdi ki, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek, onların 

seviyelerine çıkmak ve uluslararası pazarda söz sahibi olabilmek ancak 

kendi teknolojimizi üretmekle mümkün olabilecektir. Buda daha fazla 

ar-ge çalışması yapmak ve katma değeri yüksek ürünler üretmekle 

mümkün olacaktır. Bu yüzden dünya üzerinde ve ülkemizde bilginin 

temel kaynağı olan üniversitelerin önemi ulusal kalkınma anlamında 

çok daha değerli bir noktaya gelmiştir. Üniversitelerin eğitim veren 

kurum kimliğinden araştırma yapan kurum kimliğine dönüştüğünden 

beri aktif olarak bilgi üretmektedir fakat önemli olan bu bilginin 

inovasyon kavramı içerisinde ticari bir değere dönüşmesidir. Buda 
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ancak TTO’ların sihirli dokunuşlarıyla ve yardımlarıyla mümkün 

görünmektedir. TTO’lar kuruluş amaçları, vermiş oldukları ana 

hizmetler ve üniversite-sanayi arasında bir köprü oluşturması sebebiyle, 

mevcut sorunların tam merkezine bir çözüm noktası olarak 

gelmektedir.  

Akademisyen ve sanayiciyi ülkemizde TTO’lar dışında bir araya 

getirecek bir yapı henüz tam anlamıyla oluşmamıştır. Aslında 

TTO’ların bu alanda verdikleri en önemli hizmet budur. Akademide 

teorik bilgiye sahip çıkması, sanayide de ihtiyaç duyulan teknolojinin 

yurt içinden temin edilmesini sağlamaktadırlar. Ülkemizde ne yazık ki 

sanayimizin kullandığı teknolojiler ve üretim alt yapısı genellikle yurt 

dışından satın alma ya da lisanslama yoluyla elde edinilmiştir. Bu 

yüzden sanayinin üniversitelerle beraber hareket etmesi kaçınılmaz bir 

hale gelmektedir. 

Aşağıdaki tabloda katılımcılarla yapılan anket çalışması sonrasında 

Nvivo programında analiz edilen verilerin TTO’lara ait bazı performans 

göstergeleri, katılımcıların söylemlerine göre oransal olarak 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.1: Teknoloji Transfer Ofislerinin Hizmetleri (Nvivo Çıktısı, 2017). 

 Katılımcı 

Sayısı 

Söylem 

Sayısı 

% 

TTO tarafından düzenlenen eğitimler ve seminerler 20 15 75 

TTO sayesinde elde edilen proje destekleri 20 12 60 

TTO tarafından yapılan üniversite-sanayi 

anlaşmaları 

20 10 50 

Patent, lisanslama ve tescil işlemleri sayısı 20 14 70 

 

Tablo 4.1’de görüldüğü üzere, katılımcıların  %75’i TTO tarafından 

düzenlenen eğitimleri ve seminerleri önemli bir kıstas olarak 

görmektedir. Ayrıca TTO sayesinde oluşturulan üniversite sanayi 

işbirlikleri ve bunlardan ortaya çıkan proje alımları %60’lık bir oranla 

diğer önemli bir kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ilave 

olarak katılımcıların üzerinde sıklıkla durduğu patent ve tescil işlemleri 

%70’lik bir oranla bir diğer önemli gösterge olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada ki oranlardan ve anket cevaplarından da 

anlaşılacağı gibi TTO’ların üniversite sanayi işbirliğine doğrudan 

olumlu bir yönde katkısı olmakla beraber ortaya çıkan oranlarında 

gösterdiği gibi özellikle şirketleşme, girişimcilik ve FSMH konularında 

çok ciddi katkıları olmaktadır.  
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Üniversitenin sanayiyle işbirliği içerisinde olması, aynı zamanda birçok 

sorunu da beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak daha önceki 

bölümlerde de bahsettiğimiz gibi TTO’lar ülkemizde yeni denecek 

kadar bir geçmişe sahiptir ve bazı sorunlar yaşamaları kuvvetle 

muhtemeldir. Katılımcılardan alınan cevaplarda üzerinde sıklıkla 

durulan ve üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini kısıtlayan bazı 

farklılıklar Tablo 4.2’de oransal olarak verilmiştir. 

Tablo 4.2: Üniversite ve Sanayi Arasında Karşılaşılan Problemler (Nvivo Çıktısı, 

2017). 

 Katılımcı 

Sayısı 

Söylem 

Sayısı 

% 

Nitelikli çalışacak personel bulunmaması 20 18 90 

Araştırma yapmak için verilen teşviklerin yetersiz 

olması 

20 10 50 

Sanayi ve üniversite arasındaki işleyiş farklılıkları 20 12 60 

Üniversitelerde bulunan altyapı eksikliği 20 10 50 

Akademisyenlerin uzmanlaştığı konuların 

sanayide karşılığının bulunmaması 

20 10 50 

TTO’nun tam olarak ne gibi hizmetler 

sunduğunun bilinmemesi 

20 10 50 

Sanayicilerin olaya sadece maddi anlamda 

bakması ve kısa sürede akademisyenlerden geri 

dönüşler beklemesi 

20 14 70 
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Katılımcılar tarafından verilen cevaplarda, daha önce çalışmamızın 

tartışma bölümünde de belirttiğimiz gibi en büyük problem nitelikli 

çalışacak personel bulunmaması olarak gösterilmektedir. Bu ülkemiz 

TTO’ları açısından çok ciddi bir problemdir ve TTO’ların gelişmesini 

ve büyümesini engelleyen en büyük problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Devlet’in ve özellikle TÜBİTAK’ın bu alanda ki 

çalışmaları sürmekte ve en kısa zamanda çözüme kavuşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Katılımcıların %70’i ise akademisyenlerin ve sanayicilerin 

birbirlerinden olan beklentilerinin karşılıklı olarak karşılanmamasını 

sorun olarak göstermişlerdir. Bu sorun özellikle üniversitelerde daha 

fazla engel teşkil etmektedir. TTO’lar aslında bu işbirliklerini 

iyileştirici ve geliştirici mekanizmalar olarak ortaya çıkmışlardır. 

Ankete verilen cevapların %90’lık kısmında TTO’ların ana hedefleri bu 

işbirliklerini yürütmek olarak belirtilmiştir. 

Üniversitelerde bulunan altyapı eksikliği, akademisyenlerin çalıştıkları 

bazı konuların sanayi kollarında karşılığının olmaması ve TTO’nun bu 

alanda verdikleri hizmetlerin tam olarak bilinmemesi anket 

katılımcılarının %50’sinin bir engel ya da sorun olarak gördükleri 

konulardır. Bu genellikle üniversiteye ve TTO’nun bulunduğu bölgeye 

göre farklılık gösteren kavramlar olmakla birlikte bazı TTO’lar 

çalışmalarını sadece belirli alanlara yöneltmiş bu yüzden sanayi de ve 

üniversiteler de eşleşme problemi yaşamamaktadırlar.  
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Bilginin üniversiteler çıkışlı olmasından dolayı bazı problemler ve 

engeller üniversite kaynaklı görünmektedir. Bununla birlikte aslında 

birçok akademisyenin çoğu zaman karşılaştığı problemlerden biri olan 

fikirlerine ya da buluşlarına uygun melek yatırımcı bulamama ya da 

kendi düşüncelerini pazarlayacak bir muhatap bulamamalarından 

dolayı çoğu zaman birçok değerli bilgi yok olup gitmektedir. Burada 

sanayicilere bazı görevler düşmektedir fakat ankete sanayi tarafından 

cevap veren birçok katılımcı, sanayiciler tarafından yaşanan 

problemleri şöyle ifade etmişlerdir. 

Tablo 4.3: Sanayinin Karşılaştığı Problemler (Nvivo Çıktısı, 2017). 

 Katılımcı 

Sayısı 

Söylem 

Sayısı 

% 

Üniversitelerle ve TTO’larla işbirliklerini yürütecek 

personel olmaması 

20 16 80 

Devlet, Bakanlıklar ve TÜBİTAK’ın ar-ge için 

verdikleri teşviklerden haberdar olmamaları 

20 15 75 

Üniversitelerde yapılan araştırmalardan habersiz 

olmaları 

20 15 75 

Ar-ge’nin dikkate alınmaması ve ilginin düşük olması 20 14 70 

Şirketlerin ticari olarak hemen kar etmek istemeleri ve 

aceleci davranmaları 

20 15 75 

Küçük şirketlerin sermaye yetersizliğinden dolayı 

elindeki sermayeyi araştırma yapmak için riske atmak 

istememeleri 

20 15 75 
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Burada katılımcıların sanayi tarafından yapılan gözlemlerde 

karşılaşılan en büyük engeller tıpkı üniversitelerde olduğu gibi nitelikli 

çalışacak personel sıkıntısının yaşanması ve ar-ge’ye yapılacak 

yatırımların ve ilginin son derece düşük ve riskli bulunmasıdır. Burada 

çıkan sonuçlar birbirleriyle çok yakın olmakla birlikte, şirketlerin 

maddi anlamda yetersiz olması, hızlı bir şekilde kar etmek istemeleri ve 

özellikle üniversitelerde yapılan çalışmalardan habersiz olmaları 

onların kısa sürede alacakları bir yolu, çok uzun zamanlarda almalarına 

sebep olmaktadır. Buradaki temel problem TTO çalışmalarından 

firmaların habersiz olması ve nelerden hangi miktarda nasıl 

yararlanabileceklerini bilmemelerinden oluşmaktadır. Bir anket 

katılımcısı aynı zamanda TTO çalışanı bu konuda şöyle bir görüş beyan 

etmiştir; ‘‘TTO olarak verdiğimiz hizmetlerden ötürü şirketlere 

yaptığımız ziyaretler neticesinde bulunduğumuz teknokent’in ve 

üniversitenin imkânlarını anlatmaya çalışıyoruz. Birçok firma yeterli 

miktarda ar-ge çalışmasının yapılmamasından ötürü kaynak ve eleman 

sıkıntısı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Devlet’in bu alanda verdiği 

hizmetlerden bahsedildiğinde, herkesin bu konuda fikir sahibi olduğu 

fakat tam olarak hangi haklara sahip olduklarını bilmediklerini beyan 

etmektedirler.’’  Bununla birlikte birçok katılımcı bu konudaki 

sorunların devlet tarafından önlerine çıkartıldığını belirtmişlerdir. 

Tablo 4.4’de devlet tarafında karşılaşılan engeller verilmiştir. 
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Tablo 4.4: Devlet Tarafında Karşılaşılan Engeller (Nvivo Çıktısı, 2017). 

 Katılımcı 

Sayısı 

Söylem 

Sayısı 

% 

FSMH gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında tam 

anlamıyla kabul görmemesi 

20 10 50 

Maddi değeri çok yüksek olan kamu projelerine 

üniversite-sanayi işbirliğinde yer verilmemesi 

20 12 60 

Patent, faydalı model ve lisanslama işlemlerinde 

çok uzun süren bürokratik işlemler 

20 18 90 

Ulusal Patent sisteminin tam olarak 

oturtulmaması 

20 16 80 

 

Devlet tarafında karşılaşılan problemlerde en yüksek oran özellikle 

patent ve lisanslama alanlarında karşılaşılan uzun bürokratik işlemler 

olarak belirtilmiştir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte sonuç 

çıktılarımızda gördüğümüz ve oransal olarak da ikinci sırada yer alan 

ulusal patent sisteminin tam olarak oturtulmaması bunun en temel 

sebebidir. Buna ek olarak bu alanda çalışan personelin yetersiz olması 

ve sistemin tam olarak kabul görmemesi de eklenebilir. FSMH alanında 

son çıkan yasayla beraber bu düzensizliğin önüne geçilmesi, hem 

TTO’ların hem de patent ofislerinin Bilim, Teknoloji ve Sanayi 

Bakanlığının belirlediği yönergelere bağlı olarak süreçleri takip 

etmeleri öngörülmektedir.  
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Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda patent, lisanslama ve tescil 

işlemleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş ülkeleri yakalamak 

ve ekonomimizin onlarla rekabet edecek düzeye gelmelerini sağlamak 

için daha fazla katma değer katılmış ürünü uluslararası piyasaya sürmek 

zorundayız. Son yıllardaki patent başvuruları ve tescil işlemleri 

sayısında önceki yıllara göre oldukça yüksek bir artış olmakla beraber 

TTO’ların bu alandaki çalışmaları ve mentörlükleriyle bu sayının daha 

da artması hedeflenmektedir. 

Bu çalışma Türkiye’deki kurumsal bir ara yüz mekanizması olan 

TTO’ların, özelliklerinin, hizmetlerinin ve temel hedeflerinin tespit 

edilmesi, çalışmalarını devam ettirirken aynı çatı altında bulunduğu 

girişimcilik ve fikri sınai mülkiyet hakları gibi iki temel kavrama artırıcı 

etkilerinin belirlenmesi maksadıyla yapılmıştır. Ayrıca üniversite-

sanayi işbirliklerini ve bu ortaklıkların birbirlerinden olan beklenti ve 

taleplerini de analizlerle açıklanmaya çalışılmıştır. TTO’ların verdikleri 

katkılar, karşılaştıkları engeller ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 

noktasında literatüre ve TTO yönetimlerine katkı verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırma esnasında TTO yöneticileri ve çalışanlarıyla yapılan anketler 

neticesinde elde edilen veriler, üniversite ve sanayi yöneticilerinin 

üniversite-sanayi işbirliklerine bakış açısı bir model belirlemede 

belirleyici olmaktadır. TTO’ların kuruluş amaçları, verdikleri hizmetler 

her bir katılımcı tarafından ayrıca cevaplandırılmış, bunun dışında 

‘‘TTO’ların bir iş modeli ortaya koymasında ve nitelikli personel 

yetiştirme noktasında neler yapabileceği’’ ayrı sorun olarak belirtilmiş 
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ve ilgili konularda toplanan veriler sayesinde TTO’ların izlemesi 

gereken politikalar ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

Ankete ait diğer sorularda girişimcilik ve FSMH üzerinde sıkça 

durulmuş bu konularda TTO’ların verdikleri hizmetler, sundukları 

avantajlar ve bunların sanayi ve üniversite açısından ne gibi 

değişiklikler yarattıkları ayrı ayrı incelenmiştir. Özellikle patent ve 

tescil işlemlerinde TTO yöneticilerin bu süreçleri tamamen kendilerinin 

yönetmesinin daha sağlıklı bir başvuru süreci oluşturacağına dikkat 

çekmişlerdir. Bununla birlikte girişimcilere ait başvuruların yine TTO 

yönetimin belirleyeceği kurallar çerçevesinde yapılması ayrıca ankete 

katılan girişimcilerin özellikle belirttikleri sanayinin ihtiyaçlarını, 

üniversitenin ise imkânlarını görebilecekleri bir alt yapı 

mekanizmasının kurulması hususunda özellikle durulmuştur.  

Yapılan araştırma Nvivo çıktılarının üzerinde çalışılmıştır. Her bir soru 

ve çıktısı yorumlanmış olmakla beraber, yine anket cevaplarından 

oluşan analiz çıktıları da oransal olarak incelenmiş ve ortaya çıkan TTO 

kavramının üniversite-sanayi işbirliğinde bir ara yüz mekanizması 

olarak çalışmasının iki kurumunda performans ve verimlilik 

göstergelerinin olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. TTO’lar 

oluşturdukları işbirlikleri sonunda iki kurumunda daha verimli 

çalıştıklarını tespit etmiş, bunların patent ve faydalı model 

başvurularında yıllara göre artış miktarlarını da ayrıca tespit 

etmişlerdir. 
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Bu tabloda bulunan veriler, 2012 yılından itibaren ülkemizde başlayan 

TÜBİTAK’ın 1513 kodlu hibe programından yararlanmaya 

başlandıktan sonra patent ve faydalı model sayılarında ki artış miktarını 

göstermektedir. Bu sonuçlar katılımcıların cevaplarını ve yaptığımız 

analizlerin doğruluğunu destekler niteliktedir. 

Tablo 4.5: Üniversite Tabanlı Patent ve Faydalı Model Sayıları (TPE, 2017). 

 Patent Sayısı Patent 

Tescil Sayısı 

Faydalı 

Model 

Başvuru 

Sayısı 

Faydalı 

Model Tescil 

Sayısı 

2007 61 3 18 9 

2008 77 4 13 10 

2009 104 13 36 10 

2010 125 28 25 25 

2011 196 25 24 13 

2012 339 53 45 19 

2013 430 57 63 17 

2014 531 76 79 41 

2015 792 166 80 42 

 

Diğer bir bölümde TTO’ların üniversite-sanayi işbirliklerinde 

karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar, 

literatürde bulunan veriler ve Nvivo çıktıları karşılaştırılmış ve bu 

problemlere ilişkin çözüm önerileri şöyle sıralanmıştır: 

• Üniversitelerde verilen bazı derslerin içeriklerinin değiştirilerek 

sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde gözen 

geçirilmesi. 
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• Üniversitelerde ki araştırma altyapıları geliştirilerek, sanayiden 

gelen kalifiyeli mühendislerin bu aralarda ekstra ar-ge yapmaları 

teşvik edilmeli. 

• Akademik yükseltme kriterlerinde sanayiyle daha çok proje 

yaptırmaya teşvik edilmeli. 

• Araştırmacılara sağlanan teşviklerde sanayiyle yapılan projeler 

için ekstra teşvik verilmeli. 

• Üniversitelerde temel bilimler ile ilgili olan bölümlere ilginin 

artırılması. 

• Üniversitelerde yapılan tez projelerinin sanayinin ihtiyacı olan 

konularda seçilmesi. 

Sonuç olarak üniversite-sanayi işbirliği özellikle son yıllarda çok hayati 

bir rol almıştır. Özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, 

inovasyonun öneminin her geçen gün artması, sürekli gelişen teknoloji 

ve dünyaya ayak uydurma çabası bu birlikteliğin önemini her gün biraz 

daha önemli hale getirmektedir. Çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak, 

kendi teknolojimizi üretmek ve dışa bağlılığı en aza indirmek için 

öncelikle üniversitelere ve sanayimize sahip çıkmalıyız. Daha sonra 

TTO’ların oluşturdukları yenilik hareketiyle birlikte, girişimciler, 

akademisyenler ve sanayicilerin vereceği katkılar sonucunda katma 

değerli ve ticarileştirilebilir ürünler üretebiliriz. Ülke olarak patent 

sayılarımızı her yıl artırmak ve kendi markamızı yaratacak seviyelere 

gelmek için çok çalışmalı ve önümüzde ki başarı örneklerini kendimize 

birer hedef haline getirmeliyiz.  
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