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Teknolojinin 
ticarileşmesi, bilime 
yapılan yatırımları geri 
dönüştürüyor

Teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri, 
teknopark ve benzeri yapılanmalar, bilginin önce teknolojiye 
dönüştürülmesi, ardından prototip üretimlerinin yapılması 
ve son olarakta risk sermayesi gibi destekleyici faktörlerle 
ticarileşmesini sağlıyor.   

Fatma Ağaç

Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem 
içeren bir buluşun ticari değeri olan 
ürüne çevrilmesi yani teknolojinin 
ticarileştirilmesi birçok adımı içeren 

karmaşık ve uzun bir süreç. Buluştan 
ticarileşmeye kadar olan bu süreçte üniversite 
sanayi işbirliğinin gelişmesine destek sağlanır. 
Teknoloji transferi, inovasyon, girişimcilik, iş 
geliştirme, yeni fikirleri yatırımcı ile buluşturma, 
ticarileştirme ve uluslararası rekabet 
edebilir ürünler geliştirmeye yönelik destek 
faaliyetlerinin sunulduğu birçok organizasyonel 
yapılanma mevcut. 

Teknolojinin ticarileşmesi 8 adımda 
özetleniyor; Araştırma, Buluş açıklama, 
Değerlendirme, Patent, Potansiyel lisans 
belirlenmesi, Müzakere,  Ruhsat verme,  Gelir 
ve ticarileştirme. İlk bakışta itici gibi görünen 
“Bilimin ticarileşmesi” ifadesi, aslında olması 
gereken bir durumu ifade ediyor. Bilimin veya 
bilimsel çalışmaların ticarileşmesi; gerek 
akademik bilginin, gerekse de teknolojik bilginin 
ticarileşmesi, bilime yapılan yatırımların geri 
dönüşümü anlamına geliyor. Aslında farkında 
olmasakta, böyle bir durum zaten gerçekleşiyor.

Teknoparklarda yapılan buluş ve icatlar, 
sanayiye girdi sağlayarak seri üretimi yapıyor. 
Tıp ve fen bilimleri alanındaki pek çok akademik 
çalışma da bir bakıma üretime dönüşüyor. 
Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların 
üretime dönüşümü ve ticarileşmesi tam olarak 
anlaşılamıyor.
 
Teknoparklar, bilimin ve bilginin merkezi sayılan 
üniversiteler içerisinde kurularak, önemli bir 
kalkınma aracı olarak rol oynuyor. Teknoparklar 
aynı zamanda, özellikle küçük ve orta boy 
ölçekli işletme (KOBİ) üniversiteler ile işbirliği 
yapması gibi bir sonuç doğurdu. KOBİ’ler, 
teknoparklar üzerinden üniversite hocalarına 
ulaşabilirken üniversiteler de, elde ettikleri 
teorik bilgileri uygulama olanağı buluyor. Bu 
durum, hem üniversiteye hem öğretim üyelerine 
hem de KOBİ’lere önemli katkılar sağlıyor. 
Üniversitelerin ölçüm sistemlerinde bilimin 
ticarileşme oranı oldukça önemli bir faktör 
durumunda. Diğer bir konu ise, bu durum 
üniversitelerin de ticarileşmesini sağlıyor. 

Günümüz üniversiteleri için, bilimin 
ticarileşmesi bundan önceki dönemlerde 
olmadığı kadar önem arz ediyor. 2023 
vizyonuyla, Türkiye’nin en az 10 adet küresel 
marka sahibi olması gibi bir hedefi de 
bulunuyor. 

Bugün bir toplumun gelişmişlik düzeyi büyük 
ölçüde ürettiği ve sahip olduğu bilgi, bilim ve 
teknolojiyle belirleniyor. Bu, siyasi ve ekonomik 
olarak da böyle. Teknoloji, güç anlamına geliyor.
Bütün ülkeler yüksek teknolojiyi elinde 
bulundurmak, bunu gerek sistemlerini gerek 
ekonomilerini korumak adına istiyorlar. 
Günümüzde hem devletler, hem de bireyler 
açısından iktidar olan artık bilim ve teknoloji. 
Bunun farkına varan ülkeler, bilgiye, bilime, 
bilim insanına ve teknolojiye önem vererek 
rekabet üstünlüğü elde ediyorlar. 
Teknoloji geliştirme merkezleri, inkübatör 
(kuluçka) merkezleri, teknopark ve benzeri 
yapılanmalar, bilginin önce teknolojiye 
dönüştürülmesi, ardından prototip üretimlerinin 
yapılması ve son olarakta risk sermayesi 
gibi destekleyici faktörlerle ticarileşmesini 
sağlayan yapılanmalar. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde uygulanan bu yapılanmaların, 
söz konusu ülkelerde Ar-Ge çalışmalarını da 
hızlandırdığı görülüyor. 

Üniversiteler, ortaya çıkardıkları ekonomik 
katkı ve ticarileşme açısından ölçümlemeye 
başladı. Ölçümün tam adı ise “Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi”. Bu endeksin farklı 
ağırlıklara sahip 5 boyutu ve 23 alt göstergesi 
bulunuyor. Söz konusu 23 gösterge verileri 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Yüksek Öğretim Kurumu 
(YÖK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk 
Patent Enstitüsü (TPE), Kalkınma Bakanlığı, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 
Türkiye Tetnoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 
sağlanıyor. Bu endeksin 5 boyutu ve ağırlıkları, 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği 
(yüzde 20), Fikri Mülkiyet Havuzu (yüzde15), 
İşbirliği ve Etkileşim (yüzde 25), Girişimcilik ve 
Yenilik Kültürü (yüzde 15) ile Ekonomik Katkı ve 
Ticarileşme (yüzde 25) şeklinde sıralanıyor.
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Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin 
5 boyutu ve bunlara bağlı göstergeler 
aşağıdaki tablolarda görülüyor. 

Girişimci üniversite sıralaması

TÜBİTAK “girişimci ve yenilikçi üniversite” 
sıralamasını şöyle yapıyor: 

1. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği: 
Bu boyutta değerlendirmeye esas olarak alınan 
ölçütler şunlar: Bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, 
Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan 
proje sayısı ve fon tutarı, Ulusal ve uluslararası 
bilim ödülü sayısı ve doktoralı mezun sayısı...

2. Fikri mülkiyet havuzu: Bu boyutta da 
patent başvuru sayısı ya da tasarım belgesi 
sayısı gibi ölçütler var.

3. İşbirliği ve etkileşim: Ar-Ge çalışmalarına 
temel teşkil eden farklı kurum ve kuruluşlarla 
ortak çalışmalar bu boyutun altında 
değerlendiriliyor.

4. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü: Bunun 
da altında söz konusu kültüre yönelik dersler, 
teknoloji transfer birimleri, teknopark ya da 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nde (TEKMER) 
çalışan personel sayısı bulunuyor.

5. Ekonomik katkı ve ticarileşme: 
Akademisyenlerin, öğrencileri veya mezunların 
teknoparklarda ya da TEKMER’lerde sahip 
olduğu faal firma sayısı, bu firmalarda istihdam 
edilen sayısı, lisanslanan tasarım sayısı gibi 
ölçütler 5. boyutun altında yer alıyor.

Üniversitelerde ticarileşmenin 
önünü açılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye 
İhracat Meclisi’nin (TİM) İnovasyon 
Fuarı’nda yaptığı konuşmada iş 
dünyasına çağrıda bulunarak, “Bilim 
alanlarında üniversitelere destek verin” 
dedi.

Türkiye’deki üniversitelerin temel 
bilim alanlarının yeterli olmadığını dile 
getirip üniversitelerde ticarileşmenin 
önünü açmak gerektiğini de vurgulayan 
Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii buralardan yeni çıkacak tezleri 
Ar-Ge merkezlerinde de hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Bundan sonra Ar-Ge yatırımlarını 
arttıracağız. Üretilen fikirleri teknolojiye 
döndürecek zincirleri kuracağız. Şuan 59 
teknoparkımız var. Atılacak tüm adımlarda her 
zaman yanınızda olacağız. Yeterki yeni ürünleri 
ortaya çıkartalım. Yüksek teknolojili ürünlerin 
ithalatımızdaki payında yaşanan dengesizliğin 
değişmesi gerekiyor. Çünkü böyle olduğu 
sürece siz inovasyonu gerçekleştirmemişsiniz 
demektir.

500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşmamız için içeride katkısı yüksek bir alana 
geçmemiz gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde 
ihracatımızın geneli düşük maliyetli mallara 
yönelikti. 2002’den bu yana baktığımızda 
düşük teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki 
payı düşüyor. Yüksek teknolojili ürünlerin 
ihracatımızdaki payını yüzde 15’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. Türkiye küresel rekabette 
45., inovasyonda ise 54. sırada. Biz küresel 
rekabette yüzde 15’lere inovasyonda ise yüzde 
20’lere yerleşmemiz gerekiyor. Yoksa aksi 
takdirde patinaj yaparız. Bizim o yüzden 500 
milyar dolar için sıçrama yapmamız gerekiyor 
bu da yeni alanlardan inovasyondan geçiyor. 
 
Bunlar ortak bir seferberlik ile olacak işlerdir. 
Üniversitler daha yüksek nitelikli öğrenciler 
yetiştirmeli, sanayicilerimiz ise bu gençlerimizin 
buluşlarını üretebilecek altyapıya sahip olması 
gerekiyor.”
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Girişimcilik kampı için başvurular başladı…

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve 
Bilkent Cyberpark ortaklığında, The University 
of Texas at Austin’in Teknoloji Transfer Ofisi 
olarak faaliyet gösteren IC2 Institute’ün 30 yıllık 
deneyimi ile geliştirilmiş olan Bootcamp Turkey 
2015-Girişimcilik Kampı için başvurular başladı. 
Program ABD Dışişleri Bakanlığı GIST (Global 
Innovation through Science and Technology) 
İnisiyatifi tarafından da destekleniyor.

Akademisyenler takım arkadaşları ile 
birlikte başvuracak

Akademik temelli bilginin ticarileştirilmesi 
amacını taşıyan “Bootcamp Turkey 
2015-Girişimcilik Kampı”, akademisyenlere ve 
beraberinde çalışacak takım arkadaşlarına 1 
aylık süre boyunca uzaktan erişimli dersler, 
mentor desteği ve sonunda gerçekleşecek 
2 günlük yüz yüze bir kamp ile bilginin 
ticarileştirilmesi konusunda yetkinlik ve 
uluslararası ağlara erişim imkanı kazandırmayı 
hedefliyor. Programa teknoloji tabanlı 
araştırmalarını nasıl ticarileştirebileceğini 
öğrenmek isteyen akademisyenlerin, bir 
girişimci ile birlikte 2 kişilik ekipler halinde 
başvurmaları gerekiyor. Müşteri oluşturma, 
Kanvas İş Modeli üzerinde çalışma, on-line 
dersler ve mentor eşliğinde devam edecek 
programı tamamlayan katılımcılar Şubat ayında 
İstanbul’da gerçekleşecek 2 günlük kampa 
hak kazanacak ve bitiminde jüriye sunum 
yapacaklar.

Ücretsiz program

Programa 2’şer kişiden oluşan 20 ekip kabul 
edilecek ve katılımcılardan ücret alınmayacak.  
Bootcamp Turkey 2015 sonunda, kazanan ekip, 
teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda elde 
edeceği kıymetli deneyimin yanısıra,

Austin Technology Incubator’da ‘sanal ofis’ 
(virtual space)

ABD’nin önde gelen Fikri Mülkiyet Şirketi ile 
1 saatlik danışmanlık görüşmesi

Bootcamp sonrası IC2 Institute iş geliştirme 
desteği

Bilkent Cyberpark Atölye’de yer

TTGV iş planı değerlendirme, mentorluk ve 
iş geliştirme desteği gibi ayrıcalıklara da sahip 
olacak.

Teknolojiyi ticarileştirme programı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 
Bilkent Cyberpark ve The University of Texas at 
Austin – IC2 Institute işbirliğinde düzenlenen ve 
ABD Dış Ticaret Bakanlığı’nın Boost Programı 
kapsamında desteklenen “Uygulamalı Teknoloji 
Ticarileştirme Programı”nın bu yıl ikincisi 
tamamlandı. 

100 saatlik eğitimden oluşan, gerçek 
projelerin ticarileştirilmesi üzerine çalışılan, 
teknoloji değerleme, pazarlama, lisanslama 
vb. konularda toplam 12 modulü kapsayan bir 
sertifikasyon eğitim programı olan Uygulamalı 
Teknoloji Ticarileştirme Programı’nın (UTTP) 

2014 yılı mezuniyet ve ödül töreni 5 Aralık’ta 
Ankara’da gerçekleşti.

Teknoloji transferi eğitim

Özellikle Teknoloji Transferi konusunda 
ülkemizde eksik olan nitelikli insan kaynağı 
ihtiyacını karşılayan bu sertifikasyon 
programında fikri mülkiyet, lisanslama, pazar 
araştırması, teknoloji değerlemesi ve satış 
konuları ilk günden itibaren gerçek vakalar 
üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.

UTTP programında katılımcılar, IC2 Insitute 
eğitmenlerinin rehberliğinde, teknolojinin 
ticarileşme aşamasındaki sorunların çözümüne 
dönük bir eğitim alıyorlar. Programa girişimci 
olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma 
ve pazar araştırması fırsatı bulurken diğer 
katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme 
alanında bir eğitim olanağı elde ediyorlar.

TTGV ve Bilkent Cyberpark katkısı

Program ortaklarından TTGV, 1991 yılından 

beri özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç 
ve önceliklerini değerlendirerek, teknoloji 
geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında 
değişen şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun 
yeni programlar geliştiriyor. Bilkent Cyberpark 
ise; Türkiye’nin önde gelen teknoparklarından 
olarak, ülkemizin Ar-Ge ekosistemine yaptığı 
katkılara ilaveten teknoloji transferi ve 
ticarileştirme konularının gelişmesi geçmesi 
adına hizmetler vermeye devam ediyor. 2015’te 
de devam edecek program hakkında ayrıntılı 
bilgi www.uttp.org adresinden alınabilir.

Kamu araştırma merkezleri özel sektöre 
açılacak

Hükümetin açıkladığı Ekonomik Program’da 
kamu araştırma merkezlerinin özel sektöre 
açılacağı vurgulanırken, prototip geliştirme 
süreçlerinin destekleneceğinin altı çiziliyor. 
Ekonomide yapısal dönüşüm için imalat 
sanayinin gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payının 
artırılması gerektiği belirtilen programda, bu 
çerçevede özel sektör öncülüğünde Ar-Ge’ye 
daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı 
ve rekabetçi üretim yapısı oluşturulacağı 
bildiriliyor. Programda,10. Kalkınma Planı’nda 
belirlenen 25 Öncelikli Dönüşüm Programı’na 
ait eylem planlarının yıl içinde Yüksek Planlama 
Kurulu kararı olarak yayımlanacağı ve kararlı 
şekilde uygulanacağı dile getiriliyor. 

 
Girişimcileri desteklemek için bir fon 
kurulacağından söz edilen programda, 
yenilikci girişimciler için kredi garanti 
merkezleri kurulacağı belirtiliyor. Araştırma 
merkezlerinin ticarileştirileceğine değinilen 
programda, enerji, sağlık, havacılık ve uzay 
başta olmak üzere kümelenme çalışmalarının 
destekleneceğine işaret ediliyor. Programda, 
“Öncelikli sektörlerdeki markalar arttırılacak. 
İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli 
sektörlerin payı çoğaltılacak. Nitelikli 
araştırmacı yetiştirilecek ve özel sektörde 
istihdam edilecek. Araştırma merkezi, kuluçka, 
hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin 
artırılıp, yenilikçi girişimcilik geliştirilecek ve 
teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılmasına 
imkân tanınacak” ifadesine yer veriliyor. 
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Ekonomi Programı’nda bazı başlıklar ise şöyle:

Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme 
ve yerli üretim

Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılacak. 
Yerli tedarik modelleri geliştirilecek. Yerli 
firmalarında kamu ihalelerinden daha fazla 
pay alması sağlanacak. Yüksek teknoloji 
sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma 
süreci desteklenecek. Kamu tedarik sistemi 
yoluyla Ar-Ge harcamalarının arttırılması 
sağlanacak.

KOBİ’lere destek devam edecek

Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere önem 
verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman 
şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve 
diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 
yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi, 
altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri 
desteklenecek. KOBİ’lere yönelik KOBİ 
borsalarına açılma faaliyetlerini destekleyecek, 
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ 
sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları 
yaygınlaştırılacak.

Ar-Ge harcalamaları artacak

Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki 
payı 2023 yılında yüzde 3 olacak. Ar-Ge 
harcamalarının üçte ikisinin özel sektör 
tarafından yapılması hedeflenecek. Önümüzdeki 
dönemde, başta otomotiv, makine ve imalat 

teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
sağlık gibi alanlardaki araştırma altyapılarını 
oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü 
yetiştirmeye daha da önem verilecek. Bu 
çerçevede, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun ile araştırma 
altyapıları performans esaslı olarak 
destekleyerek, özel sektörle yakın işbirliği 
içinde çalışan yapılar haline getirilecek. Ar-Ge 
ve yenilik projelerini teşvik edecek, araştırma 
sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümüne 
öncelik verilecek.

Ülke açısından önem taşıyan enerji, sağlık, 
havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler 
ile savunma sektörlerinde uluslararası 
rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya 
çıkarılmasını ivmelendirmek için Öncelikli 
Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 
uygulamaya geçirilecek. Üniversitelerin, 
Teknoloji Transfer Ofisi desteklemeleri 
önümüzdeki dönemde artırılacak.

 
Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini 
gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversite-
Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi önümüzdeki 
dönemde yürürlüğe konulacak. 
Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve 
Yerli Üretim Programı hayata geçirilecek. Kamu 
alımları yoluyla teknoloji transferini sağlamak 
ve yerli üretim yeteneğini artırmak amacıyla 
Sanayi İşbirliği Programı uygulanacak. Gelecek 
yıl Kocaeli ve Kayseri olmak üzere, 2023 yılına 
kadar 81 ilde bilim merkezi açılacak.

Ticarileşmenin, 
bilginin toplumsal yarara 
dönüştürülebilmesi için en 
çok kullanılan araçlardan 
biri olduğunu dile getiren 
TTGV Proje ve Danışmanlık 
Hizmetleri Grubu 
Koordinatörü Karataylı, 
ticarileşmenin serbest 
piyasa ekonomisi içinde 
sürdürülebilirlik açısından 
en başarılı yöntem olduğunu 
vurguladı.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) Proje ve Danışmanlık 
Hizmetleri Grubu Koordinatörü İhsan 

Karataylı, araştırma faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkarılan yeni bilginin, toplumsal 
yarara dönüştürülmesinin önemine değindi. 
Karataylı, son yıllarda bilginin toplumsal 
yarara dönüşümünün gerek yaşam kalitemizde 
gerekse ekonomik gelişim için ne kadar önemli 
olduğunun çok daha net bir şekilde gözlenebilir 
hale geldiğini kaydetti. 

Karataylı, önümüzdeki dönemde; TTGV’nin 
misyonunu yürütmek üzere farklı ve yenilikçi 
araçlar geliştireceğini ifade etti. Karataylı, 
“Ekosistemin tüm yararlanıcı ve kaynak 
sağlayıcılarının ihtiyaçlarını, farklı uzmanlıkların 

TTGV, stratejik bir çözüm 
platformu olmayı hedefliyor
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işbirliği ile katma değerli çözümler geliştirerek 
karşılayacağımız stratejik bir çözüm platformu 
olmayı hedefliyoruz” dedi.

Karataylı, Yeşil Gelecek Fonu, Enerji 
Verimliliği Fonu, Kıvılcım Merkezi, 
Çekim Merkezleri ve Kitle Fonlama gibi 
yeni modelleri 2015 yılında ekosistem 
paydaşlarıyla geliştirecekleri işbirlikleriyle 
gerçekleştireceklerini vurguladı. 

-Günümüzde Türkiye’de popüler deyimler 
haline gelen “teknolojinin ticarileşmesi”, 
“Ar-Ge’nin ticarileşmesi” ve “üniversitelerin 
ticarileşmesi” aynı anlama mı? Geliyor ya da 
anlam farklılıkları nedir?

-Aslında ulaşılmak istenen ana hedef, 
araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkarılan yeni bilginin, toplumsal yarara 
dönüştürülmesi. Bunu bu kadar popüler hale 
getirense sanırım son yıllarda bilginin toplumsal 
yarara dönüşümünün gerek yaşam kalitemizde 
gerekse ekonomik gelişim için ne kadar önemli 
olduğunun çok daha net bir şekilde gözlenebilir 
hale gelmesi. Hepimiz teknolojinin ne kadar 
hızlı değiştiğini ve hayatımıza girdiğini, bu 
teknolojileri başarı ile bize ulaştırabilen kişi, 
kurum ve ülkelerin ekonomik gelişim hızını 
rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu gözlemlerde 
ülke olarak biz bunu neden yapamıyoruz, nasıl 
başarabiliriz sorularının yanıtlarını aramamıza 
neden oluyor.

Bu terimlerin ortak paydası “ticarileşme” ise 
bilginin toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi 
için en çok kullanılan araçlardan biri ve serbest 
piyasa ekonomisi içinde sürdürülebilirlik 
açısından en başarılı yöntem. Kavramların 
çokluğu ise ticarileştirmeye çalıştığımız 
bilginin kaynağı ve buna bağlı olarak süreçlerin 
farklılaşmasından kaynaklanıyor. Hali hazırda 
ticari bir kuruluşsanız, zaten müşterilerin 
ihtiyacına yanıt veren bir değere ve bu değeri 
onlara sunduğunuz dağıtım kanallarına sahip 
oluyorsunuz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını çok 
daha iyi bilebiliyorsunuz ve Ar-Ge çalışmalarınızı 
bu ihtiyaçları daha iyi karşılayabileceğini 
düşündüğünüz alanlara odaklamanız mümkün. 

Diğer taraftan üniversitede görev yapan bir 
akademisyen iseniz, ortaya çıkarttığınız bilginin 
birileri için değer yaratacağını düşünüyorsanız 
bile, bu kişilere erişim kanallarına, üretim 
altyapısına, finansman kaynaklarına ve/veya 
ticari deneyime sahip olmayabiliyorsunuz. Bu 
durumda girişimcilik faaliyetleri ile bu eksikleri 
gidererek ürünü ticarileştirmeye çalışabilir 
veya hali hazırda bu altyapıya sahip birilerine 
bu bilgiyi aktararak, yani lisanslayarak, onlar 
aracılığı ile bu faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. 

İster şirket isterseniz girişimci olun, bu 
süreç hiçbir zaman için kolay değil. Her yeni 
fikir/teknoloji çok sayıda risk ve belirsizlik 
içeriyor. Ülke olarak özellik ileri teknolojiler söz 
konusu olduğunda bu karmaşık süreçleri nasıl 
yöneteceğimiz konusunda deneyim eksikliğimiz 

var. Tüm bu farklı terim ve kavramların 
ortaya çıkması da sanırım tüm bu paydaşların 
birden bu alanda bir şeyler yapma çabasından 
kaynaklanıyor. 

-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV), 1991 yılından beri özel sektör ve 
kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini 
değerlendirerek, teknoloji geliştirme, 
inovasyon ve girişimcilik konularında değişen 
şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun yeni 
programlar geliştiriyor. Gelinen aşamada 
TTVG’nin çalışmaları hangi boyutta?

-TTGV ülkemizin rekabetçiliğini Ar-Ge 
ve yenilikçilik kapasitesinin iyileştirilmesi 
odağında artırmayı hedefleyerek, kamu-
özel sektör ortaklığında kurulmuş olan 

özgün bir yapı. Bu amaçla kuruluşumuzun 
ilk 20 yılı, ağırlıklı olarak özel sektörün bu 
alandaki yeteneklerini artırma ve bu kültürün 
şirketlerimizde yerleşmesi için sağlanan 
desteklere odaklandık. Bu süreçte ilk defa 
TTGV ile başlayan özel sektöre yönelik, Ar-Ge 
desteklerinin tasarlanması ve yürütülmesi 
aşamasında Türkiye’de gerek finansal gerekse 
yönetimsel anlamda tüm kamu kurumlarımız 
önemli değişiklikler gerçekleşti. Bugün kamu 
kurumları tarafından çok sayıda program 
yürütülüyor ve bugün yenilikçilik faaliyetlerinin 
finansmanına yönelik çok farklı kaynaklar 
mevcut. 

Diğer taraftan, bu süreçte yenilik 
süreçlerinin özel sektöre tarafından 
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin 
çok daha ötesinde karmaşık süreçlerden 
oluştuğunu öğrendik. Bir fikrin ortaya 
çıkışından ticarileşmesi aşamasına kadar 
geçen süreçte, teknik/mühendislik faaliyetleri 
kadar, gerek yerel gerekse küresel seviyede 
paydaşlar arası etkin iletişimi sağlayacak 
ağ yapıların oluşturulması, toplumun tüm 
kesimlerinin süreçlere dahil edilmesi, bu 
süreçlerin firmalarımız bünyesinde sürekli 
olarak yürütülmesini sağlayacak kültürel 
değişimin sağlanması ve bu süreçleri doğru 
şekilde yönetbilecek insan kaynaklarının 
yetiştirilmesinin önemi ortaya çıktı. TTGV tüm 
süreçlerini bu doğrultuda yeniden gözden 
geçirerek yeni destek yaklaşımları geliştirmeye 
başladı.

Son dönemde “açık inovasyon” iş 
modeli uzun kurumsal geçmişi olan tutucu 
organizasyonlar dahil pek çok kuruluşun 
kurumsal değişim için kullandığı bir şablon 
haline gelmiş durumda. Çok basit olarak “açık 
inovasyon” iş modeli, kuruluş dışındaki bilgi 
ve yaratıcılığın sunulan ürün ve hizmetlerin 
rekabetçiliğini artıracak şekilde yeni değer 
yaratmak üzere kullanılmasını, değer 
yaratabileceği ürün ve hizmet platformlarının ise 
kuruluş tarafından geliştirilerek yönetilmesini 
kapsıyor. “Açık inovasyon” iş modeli ile 
kuruluşlar farklı uzmanlıkları öngördükleri risk 
ve maliyetler ile idame etmek yerine marka 
değerlerine esas ürün ve hizmet platformlarının 
yönetimine odaklanabilmekteler.

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1192015 OCAK118 Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji

Dünyadaki bu değişimi gözönüne alarak 
TTGV, yeni iş modeli kapsamında geliştireceği 
ürün ve hizmetleri paydaşlarımızın yürüttüğü 
farklı destek ve faaliyetleri tamamlar nitelikte 
olması ve TTGV’nin sosyal sermayesine 
değer katması hem de TTGV açısından 
kaynak verimliliğini sağlaması açısından 
dikkate almaktadır. Önümüzdeki dönemde; 
misyonumuzu yürütmek üzere farklı ve 
yenilikçi araçları geliştirerek, ekosistemin 
tüm yararlanıcı ve kaynak sağlayıcılarının 
ihtiyaçlarını, farklı uzmanlıkların işbirliği 
ile katma değerli çözümler geliştirerek 
karşılayacağımız stratejik bir çözüm platformu 
olmayı hedefliyoruz. Yeşil Gelecek Fonu, Enerji 
Verimliliği Fonu, Kıvılcım Merkezi, Çekim 
Merkezleri, Kitle Fonlama gibi yeni modelleri 
ekosistem paydaşlarımızla geliştireceğimiz 
işbirlikleri ile 2015 yılında gerçekleştireceğiz.

-Özel sektör ve üniversitelerin ülkemizin 
ekosistemine yaptığı katkılar nelerdir?  
Teknoloji transferi ve ticarileştirme 
konularının gelişmesi adına neler yapılabilir? 

-Öncelikle gerek özel sektör gerekse 
üniversitelerimiz geleneksel rolleri ile 
ülkemiz ekonomik gelişiminin zaten lokomotifi 
konumunda. Günlük hayatımızda kullandığımız 
hemen her türlü konfor girişimcilerimizin 
çabaları ile yaşam alanlarımıza ulaşıyor ve 
bunların finansmanı için ihtiyaç duyduğumuz 
finansal kaynak özel sektörün gerçekleştirdiği 
istihdam ile karşılanıyor. Kamu ve özel sektörün 
ihtiyaç duyduğu insan kaynağı üniversitelerimiz 
tarafından eğitiliyor. Ancak küreselleşme, 
ticaretin serbestleşmesi ile birlikte, artık ulusal 
bir özel sektörden bahsetmek çok da mümkün 
değil. 

-Teknoloji transferi ve ticarileştirme 
konularının gelişmesi adına TTGV neler 
yapıyor?

-Bilkent Cyberpark ve The University of 
Texas at Austin – IC2 Institute işbirliği ile ABD 
Dış Ticaret Bakanlığı’nın Boost Programı 
kapsamında desteklenen ‘Uygulamalı Teknoloji 
Ticarileştirme Programı’nın bu yıl ikincisi 
tamamladık. 100 saatlik eğitimden oluşan, 
gerçek projelerin ticarileştirilmesi üzerine 
çalışılan, teknoloji değerleme, pazarlama, 
lisanslama vb. konularda toplam 12 modülü 

kapsayan bir sertifikasyon eğitim programı 
olan Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme 
Programı’nın (UTTP)’nin 2014 yılı mezuniyet ve 
ödül töreni 5 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşti.

Özellikle Teknoloji Transferi konusunda 
ülkemizde eksik olan nitelikli insan kaynağı 
ihtiyacını karşılayan bu sertifikasyon 
programında fikri mülkiyet, lisanslama, 
pazar araştırması, teknoloji değerlemesi 
ve satış konuları ilk günden itibaren gerçek 
vakalar üzerinden uygulamalı olarak işleniyor. 
UTTP programında katılımcılar, IC2 Insitute 
eğitmenlerinin rehberliğinde, teknolojinin 
ticarileşme aşamasındaki sorunların çözümüne 
dönük bir eğitim alıyorlar. Programa girişimci 
olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma 
ve pazar araştırması fırsatı bulurken diğer 
katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme 
alanında bir eğitim olanağı elde ediyorlar.

İlki 2013 yılında gerçekleştirilen programa, 
her yıl 10 girişimci ve 30 Teknoloji Transfer 
temsilcisi olarak seçilen 40 seçkin katılımcı, 

zorlu bir değerlendirme süreci sonunda kabul 
ediliyor. Bu yıl da 15 farklı ilden 130 başvuru 
arasından elemeleri geçen toplam 40 kişi 2 aylık 
bir süreye yayılmış toplam 12 gün süren yoğun 
programı başarı ile tamamlayarak mezun oldu. 

Aynı ortak paydaşlarla Bootcamp Turkey 
2015-Girişimcilik Kampını da başlattık. 
Program ABD Dışişleri Bakanlığı GIST (Global 
Innovation through Science and Technology) 
İnisiyatifi tarafından destekleniyor. Akademik 
temelli bilginin ticarileştirilmesi amacını 
taşıyan ‘Bootcamp Turkey 2015-Girişimcilik 
Kampı’, akademisyenlere ve beraberinde 
çalışacak takım arkadaşlarına 1 aylık süre 
boyunca uzaktan erişimli dersler, mentor 
desteği ve sonunda gerçekleşecek 2 günlük 
yüz yüze bir kamp ile bilginin ticarileştirilmesi 
konusunda yetkinlik ve uluslararası ağlara 
erişim imkanı kazandırmayı hedefliyor. 
Programa teknoloji tabanlı araştırmalarını 
nasıl ticarileştirebileceğini öğrenmek isteyen 
akademisyenlerin, bir girişimci ile birlikte 2 
kişilik ekipler halinde başvurmaları gerekiyor. 
Müşteri oluşturma, Kanvas İş modeli üzerinde 

çalışma, on-line dersler ve mentor eşliğinde 
devam edecek programı tamamlayan 
katılımcılar Şubat ayında İstanbul’da 
gerçekleşecek 2 günlük kampa hak kazanacak 
ve bitiminde jüriye sunum yapacaklar. 
Programa 2’şer kişiden oluşan 20 ekip kabul 
edilecek ve katılımcılardan ücret alınmayacak.  
Bootcamp Turkey 2015 sonunda, kazanan ekip, 
teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda elde 
edeceği kıymetli deneyimin yanı sıra, Austin 
Technology Incubator’da “sanal ofis” (virtual 
space) ABD’nin önde gelen Fikri Mülkiyet 
Şirketi ile 1 saatlik danışmanlık görüşmesi 
Bootcamp sonrası IC2 Institute iş geliştirme 
desteği Bilkent Cyberpark Atölye’de yer TTGV iş 
planı değerlendirme, mentorluk ve iş geliştirme 
desteği gibi ayrıcalıklara da sahip olacak. 

Program hakkında detaylı bilgi için http://
bootcampturkey2015.ttgv.org.tr/ adresi ziyaret 
edilebilir.

-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?

-TTGV’nin misyonunu ilgilendiren 
alanlarda hızlı bir paradigma değişimi var. 
Bu değişime paralel olarak özel girişimin bu 
alana yönelik ilgi ve yetkinliklerinde de hızlı bir 
gelişim gözlenmekte. Sürdürülebilir küresel 
rekabetçilik için henüz karmaşık bir eko-
sistemin erken safhalarında olan Türkiye’nin 
dünyadaki konjonktüre paralel olarak gelişmiş 
bir eko-sistemi idame etmek zorunda olduğu 
açık. Oluşan yeni paradigma, değer yaratma 
süreçlerinde paranın önemini azaltırken, 
başta bilgi ve yaratıcılığa erişmek ve yönetmek 
olmak üzere karmaşık nakdi olmayan değer ve 
yetkinlikleri ön plana çıkarıyor. Mevcut politika 
gündeminde girişimciliğe vurgu yapılırken, 
paradigmanın oluşturduğu yeni değer yaratma 
önerisinin önemli fırsat bileşenleri gözardı 
edilmemelidir. Çok sayıda jenerik çözüm ulusal 
hedeflere katkı anlamında arttırımsallık etkisi 
yaratmak durumundadır. Bu şartlarda, TTGV’nin 
söz konusu fırsatları doğru algılayabilmesi, bu 
fırsatlara yönelik çözümler için paydaşlarına 
gelişmiş bir çözüm platformu sunması 
misyonunun gerektirdiği öncelikli hedeflerden 
birisi.
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