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Üniversite-sanayi işbirliğinin kilit merkezleri: 

T e k n o k e n t l e r

T eknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)  
kurulmadan önce üniversite-sa-
nayi işbirliği yok denecek kadar az 
olup üniversiteler, sadece eğitimin 

ve teorik araştırmaların yapıldığı yerlerdi. 

Öğretim üyelerinin birinci amacı, Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarından elde et-
tikleri bilimsel sonuçları makale (paper) 
olarak yazıp, mesleki kariyerlerinde ilerleme-
sine temel oluşturacak şekilde YÖK ve/veya 
görev yaptıkları üniversiteler tarafından ka-
bul edilen ulusal veya uluslararası dergilerde 
yayımlanmasını sağlamak veya sempozyum 
ve konferanslarda bildiri olarak sunmaktı. 
Öğretim üyelerinin tamamına yakın bir kısmı 
yaptığı çalışmanın, ülke ekonomisine katkı 

sağlayacak ekonomik bir değerinin ve/veya 
fikri mülkiyet hakkının olup olmadığı ya da 
Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmelerin 
(KOBİ) ve sanayicilerin sorunlarına çözüm bu-
lup bulmadığıyla ilgili değildi. Çok az (ihmal ed-
ilecek) sayıda öğretim üyesi, ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak şekilde KOBİ ve sanayicilerle 
ortak Ar-Ge çalışması yürütüyordu. Türkiye’de 
üniversitelerde yapılan çalışmalar sonucu çok 
az sayıda patent ve faydalı model alınıyordu. 

Türk milletinin vergileriyle ve büyük bir özveriyle 
çok büyük miktarlarda kaynak aktarılarak ku-
rulan üniversiteler, ileri teknoloji laboratuarları 
ve yetiştirilen Türk öğretim üyelerinin yüksek 
bilimsel, teknolojik ve entelektüel kapasite-
leri ve tecrübelerinin Türkiye’nin ekonomik 

ve teknolojik reka-
bet gücünü arttırmak 
için kullanılmaması 
kabul edilebilecek, 
sürdürülebilir bir 
durum değildi. Bu-
nun değiştirilmesi, 
Ar-Ge için   uygun 
ortamın oluşturulması, 
üniversite öğretim 
elemanlarının ülke 
ekonomisine yararlı, 
Türk sanayicisi ve 
KOBİ’lerin ihtiyaçları 
doğrultusunda Ar-Ge 
çalışmalarına teşvik 
edilmesi, üniver-
site-sanayi arasında 
işbirliği çalışmaları, 
ortak proje üretme 
gayretlerinin artması 
ve 4691 sayılı yasası ile 

TGB’ler kurulduktan sonra bu alanda Türkiye 
de önemli bir gelişme göstermeye başladı. 
Üniversiteler ve sanayi ile KOBİ’lerde ortak, 
ticarileştirilebilir yeni ürün ve/veya üretim 
süreçlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
kültürünün oluşması, yaygınlaşması, inovasy-
onun ve girişimciliğin gerekliliği ve öneminin 
anlaşılması, belli bir süreye ihtiyaç gösterme-
ktedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
Türkiye’de yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerini 
yürüten çok sayıda firma, 
geliştirdiği ürünlerle dünya 
pazarlarına girmeyi başardı. 
Ancak, küçük ve orta ölçek-
li firmalardan kısa vadede 
büyük başarı gösterme-
lerini beklemek mümkün 
değil. Türkiye’deki tekno-
kentlerin büyük çoğunluğu 
da yakın zamanda kuruldu. 
Bu nedenle, 3-5 yıl gibi kısa 
bir süre sonra ülkemizde 
Ar-Ge faaliyetlerini yürüten 
çok sayıda firmanın, geliştirdiği yeni ürünleri-
yle uluslararası arenada söz sahibi olması bek-
leniyor.

Türkiye’deki Teknopark/Teknokent 
uygulamalarına çok kısa bir süre önce 
başlanmasına rağmen, önemli yol kat ed-
ildi. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde devlet 
tarafından girişimcilere sağlanan destek ve 
muafiyetler, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmekte 
olan firmaların dikkatini bu yöne çekti. Özel-
likle bilişim sektöründeki firmalar, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’ne yoğun ilgi gösteriyor. 

Teknopark/teknokent yönetici firmaları, dev-
letin verdiği hibe desteğin 18 katı finansal 
kaynağı yerli ve yabancı özel sektörden temin 
ederek teknopark/teknokentlerin üst ve altyapı 
gelişimi için yatırıma dönüştürmeyi başardı. 
Ayrıca teknopark/teknokentlerde faaliyet gös-
teren girişimci ve Ar-Ge firmaları, Türkiye’nin 
daha önce dövizle ithal etmek zorunda kaldığı 
teknolojik ürün ve hizmetleri ihraç ederek dev-
let tarafından verilen desteğin yaklaşık olarak 
2,5 katı dövizi Türk ekonomisine kazandırdı. Bu 
firmaların yurtiçi ekonominin gelişimine yaptığı 
katkı da dikkate alınmalı. 

Bu veriler dikkatlice 
değerlendirilip  te-
knopark/teknokent-
lerin gelişim ve ülke 
ekonomisine katkı 
artışının doğrusal 
(lineer) olmayıp ek-
sponansiyel olarak 
arttığı göz önünde 
bulundurulduğunda 
teknopark/ tekno-
kentlerin mevcut 
durumu başarılıdır. 

Bundan yaklaşık 10 yıl sonra, Türkiye’de, Ar-
Ge ve yenilikçilik (inovasyon), üniversite-sanayi 
işbirliğiyle ortak proje hazırlanması; sanayici ve 
KOBİ’lerin karşılaştığı sorunların üniversiteler-
deki akademik personelin bilgi birikiminden is-
tifade ederek teknoloji transferi yoluyla çözülm-
esi; üniversitede yapılan Ar-Ge çalışmaları ve 
çıktılarının ticarileştirilerek ülke ekonomisine 
daha fazla fayda sağlayacak şekilde yapılması 
kültürünün gelişmesi ve yerleşmesinde tekn-
opark/teknokentlerin yapacağı katkı daha be-
lirgin olacak ve daha iyi anlaşılacak.

İlyas Yılmazyıldız
Hacettepe Teknokent A.Ş.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Teknopark/teknokentlerde faaliyet 
gösteren girişimci ve Ar-Ge firmaları, 

Türkiye’nin daha önce dövizle ithal 
etmek zorunda kaldığı teknolojik 
ürün ve hizmetleri ihraç ederek 

devlet tarafından verilen desteğin 
yaklaşık olarak 2,5 katı dövizi, Türk 

ekonomisine kazandırdı.
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2010’da, irili ufaklı 50’den fazla 
projeyi üstlendiği çeşitli rollerle 

hayata geçiren HT-TTM’nin imzaladığı 
sözleşme 3 milyon TL’yi aştı. 

1,5 yıl içinde 50’yi aşkın proje ile önemli katma değer yaratıldı
Ülkemizde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 26 Haziran 2001 tarihli Re-
smi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle kısa sürede 39 teknoloji geliştirme bölgesinin 
kuruluşu gerçekleştirildi. 4691 sayılı kanun, üniversite-sanayi işbirliğinin tetikleyen önemli bir 
faktör oldu.
Teknolojik bilgi üretmek, ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün ka-
litesi ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek, teknolojik bilgiyi 
ticarileştirmek amacıyla kurulan ve halen aktif olan 27 adet teknokent/tekn-
opark, ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

4691 sayılı yasa kapsamında 17 Mart 2003’te faaliyete başlayan Hacettepe Te-
knokent, Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği geliştirmek ve desteklemek; gelişmiş 
ülkelerle yeni ve ileri teknolojilerin transfer ve uyumunu sağlamak için çok 
sayıda etkinlikte bulundu. Mart 2009’da Hacettepe Teknokent, Teknoloji Trans-

fer Merkezi’ni (HT-TTM ) kurarak üniversite-
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yolunda etkin 
rol üstlendi. HT-TTM, ağırlıklı olarak Hacettepe 
Üniversitesi’nin akademik kadrosu ile yaklaşık 
1,5 yıl içinde 50’yi aşkın ortaklaşa proje yürü-
terek önemli katma değer yarattı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin 
sağlanması, sanayi ve Ar-Ge konu-
lu hemen her ortamın değişmez 
dileklerinden birisi. HT-TTM proje 
fikrinin değerlendirilmesi, üniver-
siteden ilgili bilgi kaynaklarının 
bulunması gerek duyulursa Ar-Ge 
finansmanına yönelik desteklerin 
alınması gibi fikirden ürüne giden 

yolda her noktada üreticinin yanında yer alıyor. 
Bu çerçevede 2010’da irili ufaklı 50’den fazla 
proje, HT-TTM’nin üstlendiği çeşitli rollerle ha-
yata geçti. Aynı yıl içinde HT-TTM’nin imzaladığı 
sözleşme toplamı ise 3.000.000 TL’sını aştı. 
Projeler, gıda, eczacılık, makine mühendisliği ve 
kimya gibi birçok bilimsel alanda faaliyete geçti 
ve çok sayıda işletme çalışma fırsatı yakaladı. 
Sadece iş dünyası tarafından geliştirilen Ar-Ge 
ve ürün geliştirme projelerinin hayata geçir-
ilmesinde değil, bunun yanında üniversitede 
geliştirilen inovatif fikirlere ait patent haklarının 
alınması ve ticarileştirilmesine önem verildi.

Hacettepe Teknokent’te firmaların 
geliştirdikleri ileri teknoloji ürünler, Türkiye’de 
kullanılmasının yanı sıra ABD, Japonya, 
İngiltere, Almanya, Hindistan, Güney Kore, 
Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuri-
yetleri gibi dünyanın dört bir tarafına da ihraç 
edildi. Olumlu sonuçlandırılan 98 proje ve 2010 
yılı itibariyle toplam 196 milyon Türk Lirası’nı 
aşkın ciro elde edildi. Bu projelerin ekonomi-
ye kazandırılarak firmaların yurt dışı satışlara 
yönelmesi sonucu 2010 yılı sonu itibariyle 
ithalat rakamı 1.644.657 ABD Doları olmasına 
karşılık ihracat ise 2.331.425 ABD Doları sevi-
yesine yükseldi. 
Bu rakamlar da, Türkiye’de halen aktif olan 
27 teknokent/teknoparkın, yaş ortalamasının 
diğer ülkelere nazaran çok genç olması nedeni-
yle yürütülen projelerin 5 ila 10 yıl arasında 
teknolojik ürüne dönüştürülmesiyle Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin ülke ekonomisine ci-
ddi katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hacettepe Teknokent Teknoloji 
Transfer Merkezi
Hacettepe Teknokent - Teknoloji Transfer 
Merkezi (HT-TTM), sanayi ve akademi arasında 
bir köprü oluşturarak inovasyonu destekle-
mektedir.  HT-TTM’nde KOBİ, büyük ölçekli 
işletme, akademisyen ve sektör uzmanlarına 
çeşitli hizmetler sunulmaktadır.
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Teknoloji transferi ile Ar-Ge ve 
ürün geliştirme
• Sanayicilerin teknik problemlerini çöz-
mek, Ar-Ge faaliyetleri esnasında ihti-
yaç duydukları bilimsel desteği sağlamak 
adına başta Hacettepe Üniversitesi olmak 
üzere üniversitelerin teknolojik altyapısı ve 
akademik bilgi birikiminin sanayinin hizme-
tine sunulması,
• Akademisyenlerin ve sanayicilerin geliştirdikleri inovatif ürünlerin patent ve ticarileştirme 
çalışmalarının desteklenmesidir. 

Proje Geliştirme  
Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için verilen ulusal ve uluslararası hibe ve kredi 
programlarından sanayicilerin yararlanmasını sağlamak üzere: Proje fikrinin geliştirilmesi; Çok 
ortaklı projelerde ulusal ve uluslar arası proje ortaklarının bulunması; Proje başvuru dosyasının 
hazırlanması ve Projenin yürütme faaliyetlerine destek verilmesidir.

Teknovasyon 2011
Hacettepe Teknokent A.Ş. tarafından 
2007 yılından bu yana her yıl düzen-
lenen “Yaşam Bilimleri ve Teknolo-
jileri” – “Fen Bilimleri ve Mühendislik” 
Proje Yarışması, akademisyen, sanayi-
ci ve üniversite öğrencileri arasındaki 
üniversite-sanayi işbirliğinin güçlen-
mesine ve artmasına, teknoloji trans-

ferinin gelişmesine ve hızlanmasına önemli 
katkı sağlamaktadır.

2011 yılında da Hacettepe Teknokent İnovasyon 
Proje Yarışması “Teknovasyon 2011” adlı yeni 
bir proje yarışması başlatılmıştır.
Pfizer’ın Ana Sponsorluğunda “Teknovasy-
on 2011: Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri” 

Proje Yarışması’nın yanı sıra Vimjo’nun Ana 
Sponsorluğunda “Teknovasyon 2011: Fen 
Bilimleri ve Mühendislik” Proje Yarışması’, ilaç, 
aşı, yeni tedaviler ve teknolojilerin keşfine yöne-
lik temel araştırma niteliğindeki çalışmalar 
açısından büyük önem taşıyor. Yarışmada 
“Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri” kategorisine 
başvuran 37 projeden 5’i “Pfizer Sağlık Bilim-
leri ve Teknolojileri” ödüllerine layık görüldü. 
Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye www.tekno-
vasyon.com.tr adresinden ulaşılabilinir.
Akademisyen ve sanayicilerin buluşma plat-
formu: Hacettepe Üniversitesi Teknokent Ar-Ge 
Proje Pazarı ve Patent Bilgi Günleri (HÜT-AR-
GEPP-PPG) (Açık Kapı Faaliyeti-Üniversite-Sa-
nayi İşbirliği Platformu)

(HÜT-ARGEPP-PPG) etkinliklerinde, dünyanın 
farklı ülkelerinden davet edilen uzmanlar, 
üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 
teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının 
korunması, Ar-Ge faaliyetleri gibi konulardaki 
tecrübelerini Türkiye’deki KOBİ’ler, sanayici, 
akademisyen, üniversite öğrencileri ve Tekno-
kent firmaları ile paylaşmaktadırlar. Ayrıca, 
Türk ve yabancı uzmanların katılımıyla düzen-
lenen panellerde bu alanlardaki sorunların 
çözüm önerileri ve işbirliği olanakları 
katılımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Her yıl geleneksel olarak Mayıs ayında düzen-
lenen (HÜT-ARGEPP-PPG) etkinlikleri, sa-
nayici, akademisyen, üniversite öğrencileri, 
Teknokent firmaları ve girişimcilerin ortak 
bir platformda buluşmalarını sağlamaktadır. 
HÜTEG açık kapı faaliyetine katılanlar, Hacet-
tepe Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların 
ofislerini ve laboratuarları ziyaret edebilmekte 
ve bölgede yürütülen projeler hakkında bilgi al-
abilmekte, görüş alışverişinde bulunabilmekte 
ve ortak proje geliştirme imkânı bulabilmekte-
dir.
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