YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AR‐GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKASI
(TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı
Sağlanması ve Uygulanması Çağrısı Başvurusu Kapsamında Hazırlanmıştır)

A. Üniversite yönetiminin Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik kapsamında Bilgi ve
Teknoloji Transfer Ofisinden (BTTO) beklentileri ve BTTO’nun sahip olduğu
vizyon ile uygulayacağı strateji
2015-2020 stratejik planında görülebileceği üzere, Yaşar Üniversitesi misyonunu, “bilim
kültürünü yerleştiren, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan
yüksek kaliteli eğitim ve araştırma” olarak tanımlamıştır. Söz konusu strateji belgesinde,
üniversitenin ana odak noktaları olarak tanımlanan “Küreselleşme”, “Yaparak Yaşayarak
Öğrenme” ve “Çevre ile işbirliğinin” yanına Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik eklenmiş ve
toplum için değer yaratan yeni nesil üniversite olma hedefi Yaşar Üniversitesi’nin en üst
yönetim organı olan Mütevelli Heyet kararıyla yazılı olarak alınmıştır.
Bu hedefin gerçekleştirilmesinde en kritik bileşenlerin, (i) yüksek kalitede akademik bilgi
üretilmesi, (ii) akademik bilgiye ekonomik değer kazandırılması ve (iii) üniversitede üretilen
bu bilgi ve teknolojinin iş dünyasına transfer edilmesi olduğu üniversite üst yönetimince
tespit edilmiştir. Söz konusu bileşenlerden özellikle bilgiye ekonomik değer katma ve
bilgi/teknoloji transferi faaliyetlerinin tek bir birim koordinasyonunda yürütülmesi için gerekli
organizasyonun kurulması ve bu birime finansman sağlanması yönünde inisiyatif alınarak
2015 yılında Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı kurulmuştur.
Bu yeni yapılanma ile bilgi yaratma, bilgiye değer katma ve bilgi aktarımı fonksiyonlarını
yerine getirecek tüm ilgili birimler araştırma ve uygulama merkezleri dâhil olmak üzere adı
geçen Rektör Yardımcılığına bağlanmış, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) ile Proje
Destek Ofisi (PDO) isimli yeni birimler kurulmuştur. Bu stratejik adımın atılma nedeni, etkin
teknoloji transferi destek ve ara yüz hizmetlerinin gerektiğinde ardışık ve sıralı, birbirini
bütünleyen ve gerektiğinde ise hedef pazara göre özgünleştirilerek sunulabilen, izlenebilir,
yönetilebilir ve sürdürülebilir çevik (agile) bir yapı gerektirdirdiğinin belirlenmesidir.
Yaşar Üniversitesi, toplum için ekonomik ve sosyal değer yaratma misyonu ile oluşturduğu
bu yeni yapılanmanın üniversite ve çevre ekosistemindeki potansiyel etkisini de
değerlendirmiş, BTTO’dan beklentisini ve BTTO’nun stratejisini bu değerlendirmeye göre
şekillendirmiştir. Bu kapsamda, İzmir ve bölgedeki illere bakıldığında, çok sayıda yüksek
kaliteli üniversitenin ve bunların Tübitak destekli teknoloji transfer ofislerinin varlığına karşın
bölgedeki sanayi kuruluşlarının ve özel sektörün Ar-Ge ve yenilik projeleri oluşturma ve
desteklerden faydalanma düzeylerinde kayda değer derecede zafiyet olduğu
gözlemlenmiştir. Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin
yapılanması, iş modeli, hedef pazarı ve hizmet sunum şeklinin bölgenin bu göstergeleri de
gözönünde bulundurularak ve bu kapsamlarda iyileştirmeye katkıda bulunacak şekilde
yapılmasına özen gösterilmiş ve BTTO’nun vizyonu, misyonu ve ana stratejisi aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:


BTTO Vizyonu:
o Üniversitede yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu üretilen bilgi ile
geliştirilen teknolojinin ekonomik ve sosyal fayda sağlayan somut çıktılar olarak
topluma aktarılması





BTTO Misyonu:
o Üniversitenin araştırma kalitesinin ve kapasitesinin artırılması için destek
sağlanması
o Üniversitede yaygın ve nitelikli proje kültürünün oluşturulması
o Üniversitede yürütülen projelerin ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla
desteklenmesinin sağlanması
o Üniversite ve sanayi işbirliklerinin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi
o Yapılan araştırmalar ve yürütülen projeler kapsamında ortaya çıkan fikri ve
sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi
o Akademik ve öğrenci girişimciliği kültürünün yaygınlaştırılarak, şirketleşmenin
teşvik edilmesi ve üniversite çıkışlı şirketlerin ekonomik değer yaratmasına
destek verilmesi
BTTO Stratejisi:
o Teknoloji transferinde, sadece üniversite tarafındaki bilgi/teknoloji arzını değil
özellikle sanayi tarafındaki yenilik/teknoloji talebini de yönetmek
o Etkin bilgi ve teknoloji transferi için akademik bilgiye ekonomik değer katma
(knowledge valorization) sürecinde aktif rol almak ve bu süreçte ekosistem
paydaşları (kamu, üniversite, sanayi, girişimci) ile etkileşim odaklı birlikte
değer yaratma (co-creation) prensibini kullanmak
o İş/proje geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini yürüten yalın, çevik ve etkin
bir arayüz fonksiyonu göstermek (BTTO’nun iş yükünü artırarak etkinliğini
azaltabilecek sözleşme yönetimi, ödemeler, satın alma vb. idari konular Proje
Destek Ofisi tarafından yürütülmektedir.)
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Yukarıda bahsedildiği üzere, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Yaşar Üniversitesi Stratejik
Planı doğrultusunda ve Mütevelli Heyet kararıyla oluşturulan Ar-Ge, İnovasyon ve
Girişimcilikten sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir İdari
Müdürlüktür. BTTO’yu destekleyici birimler olan PDO ile AB Merkezi’nin yanında Yaşar
Üniversitesi’ndeki tüm araştırma ve uygulama merkezleri de aynı Rektör Yardımcılığı’na
bağlıdır. Uygulamalı araştırmaların yürütüldüğü bu birimler ile araştırma sonuçlarının
transfer edilmesinde görevli birimlerin aynı çatı altında tutulmasının sebebi, üniversitedeki
tüm araştırma, proje yürütme, iş geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini ortak bir üst
yöneticinin koordinasyonunda yürütmek ve entegrasyon sağlamaktır. Ayrıca, bu yapılanma
sayesinde BTTO, tüm akademik ve idari birimler ile doğrudan ve başka hiçbir arayüze gerek
kalmadan etkileşimde bulunabilmektedir. BTTO ile ilgili diğer birimler olan PDO ve AB
Merkezi’nin eşgüdümü, ortak kullanımda olan yönetim bilişim sistemi ve periyodik toplantılar
ile sağlanmaktadır. Ayrıca, BTTO Yöneticisi ve ilgili Rektör Yardımcısı her hafta Rektör ile
düzenli toplantılar yapmakta ve üst yönetim ile koordinasyonu sağlamaktadırlar.
Yukarıda tariflenen yürütmeden sorumlu birimler dışında, politika geliştirme, planlama ve
karar alma fonksiyonlarını yerine getiren organlar da Yaşar Üniversitesi kurumsal yapısı
içerisinde tariflenmiştir. Bu kapsamda, Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve
Mükemmeliyet Ofisi üniversitenin araştırma stratejilerinin oluşturulması, bu konuda
politikaların ve üst seviye planların geliştirilmesi ile öncelikli araştırma alanlarının
belirlenmesi konularında katkı vermektedir. Ayrıca, araştırma ve teknoloji transferi
faaliyetlerinde ortaya çıkan proje, iş fikri ve fikri mülkiyet haklarının hangilerinin ne

kapsamda destekleneceğinin belirlenmesi hususlarında ilgili kararların verilmesi için Proje
Değerlendirme Komisyonu, Girişimcilik Kurulu ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu Yaşar
Üniversitesi’nin kurumsal yapısı içerisinde oluşturulmuştur. BTTO Yöneticisi, belirtilen tüm
bu planlama ve karar alma organlarının üyesidir, böylece teknoloji transferiyle ilgili tüm
süreçlerde rol alabilmektedir. Yukarıda açıklanan kurumsal yapıdaki tüm organların
işleyişleri Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylı stratejik plan, organizasyon
şeması, yönerge ve yönetmelik gibi politika belgeleri ile düzenlenmiştir.
C. Araştırma, İnovasyon ve Girişimcilik faaliyetleri çerçevesinde üniversite ve
çevre ekosistemindeki durum

Yaşar Üniversitesi'nde önceki yıllarda farklı idari ve akademik birimler altında bilgi aktarım
ve sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, 2015 yılının ikinci
yarısında Mütevelli Heyet kararıyla Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilikle ilgili tüm faaliyetler
ilgili Rektör Yardımcılığı’na bağlanarak tek çatı altında toplanmıştır. Bu bağlamda,
üniversitede üretilen bilginin ekonomik faydaya dönüştürülmesine ve sanayiye aktarılmasına
yönelik faaliyetlerin yönetimi ve yürütülmesinde iç ve dış paydaşlarla etkileşimin ana tekil
ara yüzü olarak da Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi konumlandırılmıştır.
Söz konusu faaliyetler kapsamında BTTO’yu bütünleyen birimlerden Proje Destek Ofisi,
BTTO’nun geliştirmesini yaptığı ve koordinasyonunu sağladığı projelerin satın alma,
ödemeler, sözleşme yönetimi vb. idari kısımlarındaki süreçleri yürüterek BTTO’nun odaklı,
etkin ve çevik kalmasını sağlamaktadır. Yine BTTO ile aynı Rektör Yardımcılığı altında
bulunan AB Merkezi ile etkileşimde de PDO’dakine benzer bir durum vardır. Uluslararası
projeler kapsamında proje ve iş geliştirme faaliyetleri BTTO tarafından yürütülmekte,
uluslararası destek programlarının idari süreçleri konusundaki uzmanlık desteği ise şu an
için AB Merkezi tarafından verilmektedir. BTTO’nun PDO ve AB Merkezi ile eş güdümü, hem
projeler özelinde hem de periyodik olarak yapılan koordinasyon toplantıları ile
sağlanmaktadır. Yakın zaman içerisinde AB Merkezi’nin uluslararası hibe destek
programlarının koordinasyonu konusundaki fonksiyonunun ilgili uzmanlar ile birlikte BTTO’ya
aktarılması planlanmaktadır.
Burada anlatılan ve organizasyon şemasında gösterilen
birimler dışında Yaşar Üniversitesi’nin hiçbir biriminde BTTO’nun kontrolü ve koordinasyonu
dışında teknoloji transferine ilişkin bir faaliyet yürütülmemekte, TTO faaliyetlerinin
tamamına ilişkin ana faaliyetler BTTO personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.
D. Teknoloji transferinin arz (üniversitede üretilen ve teknoloji transferinde
kullanılabilecek rekabetçi bilgi, teknoloji ve know how’lar) ve talep (diğer
paydaşların bilgi ve teknoloji ihtiyaçları) unsurlarının belirlenmesi ve
bunların eşleştirilmesi süreci
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yenilenmekte olan İzmir Yenilik Ekosistemi 20112015 Dönemi Taslak Raporu’nda da belirtildiği gibi, İzmir’in Ar-Ge ve inovasyon konusundaki
en önemli problemlerinden birisi, gerçekleştirilen temel ve uygulamalı araştırma projelerinin
ticarileştirilememesidir. Örneğin iller bazında sıralandığında İzmir, 100 araştırmacı başına
10 adet proje başvurusu ile TÜBİTAK’ın üniversitelere yönelik destek programı olan
ARDEB’de Ankara’dan sonra ulusal bazda 2. sırada yer almaktadır. Fakat sanayi tarafından
elde edilen toplam TÜBİTAK TEYDEB desteklerine bakıldığında İzmir proje başvurusu
sayısında Türkiye genelinde 5. sırada, proje kabul oranında ise 7. sırada bulunmaktadır. Özel
sektörün aldığı Ar-Ge projesi başına toplam proje destek tutarına bakıldığında ise, İzmir
244.323 TL’lik proje tutarı ile Türkiye genelinde en düşük 2. bölge durumundadır. Diğer

yandan, 03.02.2017 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanan ve Bilim Teknoloji ve Sanayi
Bakanlığı’nın Girişimci Bilgi Sistemi’nde (GBS) yer alan verilere dayandırılan habere göre
İzmir’in birçok sanayi dalında ihracat kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu
ekonomik potansiyele ve 4’ü TÜBİTAK destekli TTO’ya sahip 6 adet nitelikli üniversitesine
rağmen İzmir iş dünyası ve sanayicisi Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden yeterince pay
alamamaktadır.
Bu durum teknoloji transferinin arz (üniversitede üretilen ve teknoloji transferinde
kullanılabilecek rekabetçi bilgi, teknoloji ve know how’lar) tarafında çok fazla sorun
olmadığını, esasen talep (diğer paydaşların bilgi ve teknoloji ihtiyaçları) unsurlarının
belirlenmesi ve bunların eşleştirilmesi sürecinin iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
İZKA Raporunda geçen ifadeyle belirtmek gerekirse, bu bulgular “İzmir’deki özel sektörün
Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin artırılarak harekete geçirilmesi için farklı stratejilere ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir”. Geçen yıl yapılan yasal düzenlemeyle sayılarının hızla artması
beklenen özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri düşünüldüğünde bu ihtiyacın giderek
artacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi,
bölgedeki diğer paydaş TTO’lardan farklı olarak bu problemin üzerine odaklanacak ve arz
(üniversite) tarafında göstereceği aktiviteden daha çok ve öncelikli olarak talep (sanayi)
tarafında faaliyet gösteren bir TTO modeli ortaya koyacaktır. Bu stratejide, Yaşar Üniversitesi
ile Yaşar Holding arasındaki güçlü bağlantıdan ve geçmişte yürütülen başarılı etkileşimden
mümkün olduğunca faydalanılacaktır.
Yaşar Üniversitesi BTTO, yukarıda tanımlanan bölgesel mevcut durumdan hareketle talep
odaklı özgün bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu özgün yaklaşımın temel bileşenleri şöyledir:
 Sanayici tarafında etkin bir ihtiyaç analizi yapma ve iş geliştirme,
 Sahada sanayici ile sürekli etkileşim ve ortak yaratım,
 İhtiyacın karşılanması için üniversitede geliştirilen inovasyonun geçerleme ve
doğrulama faaliyetlerinin sanayici ile etkileşimli olarak yürütülmesi.
Bu model ile Kamu-Üniversite-Sanayi Ekosisteminde ortaklaşa değer yaratımı sağlanırken,
ekosistemin ana katalizörü olarak Yaşar BTTO temel bir görev üstlenecek ve bilginin
ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesine aracılık edecektir. Aşağıdaki görselde bu süreç
kısaca özetlenmiştir:

BİLGİYE SOSYAL ve EKONOMİK DEĞER KATMA
İhtiyaç
Analizi

Ortak
Yaratım

Geçerleme
&

(İş Geliştirme)

(Projelendirme)

Doğrulama

BTTO

BTTO

BTTO

Teknoloji Yönelimi

Üniversite

Üniversite‐Sanayi

Ortak Araştırma
Merkezi
Kamu‐Üniversite‐Sanayi

Kuluçka &
Teknopark (Yeni)
Startup‐Üniversite‐Sanayi

FabLab &
LivingLab
Kamu‐Sanayi‐Toplum

Ürün Testi & Pazar
Testi

Kamu‐Sanayi‐Toplum

Kontratlı
Araştırma

Sanayi‐Toplum

Pazar
Gereksinimleri

Buna göre arz tarafında olduğu kadar talep tarafında da çalışacak olan BTTO, bilgiye sosyal
ve ekonomik değer katarken şu aşamalardan geçen bir süreç tasarlamaktadır:






İhtiyaç Analizi (İş Geliştirme): Kamusal paydaşlardan, sanayiden ve toplumsal
paydaşlardan edinilecek bilgilerle Pazarın yenilik ve Ar-Ge ihtiyaçları belirlenecek
ve bu ihtiyaçlar sadece Yaşar Üniversitesi değil bölgedeki tüm üniversiteler
tarafından geliştirilen bilgi ve teknoloji ile eşleştirilecektir. Kısacası ihtiyaçlar iş
geliştirme faaliyetleri ile işlenecek ve gelişen teknolojinin doğrultusu yönünde bu
ihtiyaçlara çözümler bulunacaktır.
Ortak yaratım (Projelendirme): Yaratılan potansiyel işbirlikleri ve geliştirilen işler
daha sonra projelendirmeye tabi tutulacaktır. Bu süreçte tüm paydaşların ortak
bir şekilde proje oluşturmasına (ortak-yaratım) önem verilecektir. Bu aşama
sonucunda, kamu-üniversite ve sanayi alanında sözleşmeli araştırmaların
(contracted research) artması beklenmektedir. Bu aşamada BTTO, özel sektör
Ar-Ge merkezleri ve Tasarım merkezleri ile de son derece yakın bir etkileşim
halinde olacak ve sanayinin teknoloji ihtiyacını bu merkezlere de
yönlendirecektir.
Geçerleme ve Doğrulama: Projelendirilen fikirlerin sahaya, yani pazara inmesi
ise, en son aşamayı oluşturmaktadır. Bu amaçla özellikle akademik girişimciliği
ve öğrenci girişimciliğini teşvik etmek üzere kuluçka merkezi ve teknopark gibi
yapılardan yararlanılacaktır. Kamu, sanayi ve toplum arasındaki etkileşimi
artırmak, talep tarafına daha yakın olmak ve projelendirilen ürünlerin geçerleme
ve doğrulama faaliyetlerini yürütmek için ise, Fablab ve Living Lab gibi
arayüzlerden faydalanılacaktır. Böylece, projelendirilen ürünlerin testinin ve
doğrulamasının yapılması ve inovasyon potansiyeli düşük olan ürünlerin ve
süreçlerin elenmesi öngörülmektedir.

Kısacası, sanayi ve toplum ile iç içe, fikir oluşturma aşamasından ticarileştirmeye kadar tüm
fazlarda paydaşların katkısını alan ve inovasyon sürecinde katalizör olan aşağıdaki şekilde
gösterilen bir teknoloji transfer modeli kurgulanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun “Boosting
Open Innovation and Knowledge Transfer” başlıklı yayınında da belirtildiği gibi, üniversiteden
sanayiye bilgi transferi sürecinde akademisyenin tek yönlü bilgi sağlayıcılığı rolünden çıkıp
sanayiciyle etkileşimde bilginin ortak yaratılmasına katkı veren bir rolde yer alması teknoloji
transferinin etkinliğini artırmaktadır ve Yaşar Üniversitesi BTTO’nun yukarıda tariflenen
yaklaşımı da bununla son derece uyumludur. Bu özgün yaklaşımda temel amaç modern
inovasyon anlayışına uygun gelişmiş bir yenilik ekosistemi yaratabilmek ve girişimci
üniversiteye dönüşümü hızlandırabilmektir. Bu ekosistemde tüm paydaşlar tarafından
ortaklaşa değer yaratılırken, ekosistemin ana katalizörlüğünü Yaşar BTTO üstlenecek ve
üniversite tarafında geliştirilen bilginin sanayici ve toplum tarafında kullanılabilecek
ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesine aracılık edecektir.
Bu temel yaklaşımı hayata geçirebilmek için Yaşar Üniversitesi BTTO kısa (2 yıl) ve uzun (5
yıl) vadeli planlar yapmıştır. Bu kapsamda yürütmeyi planladığı faaliyetler ile kurmayı ya
da ortak olmayı düşündüğü yapılar ve ayrıntıları aşağıda verilmiştir:
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Yaşar BTTO, düzenlemeye devam edeceği Üniversite-Holding Çalıştaylarını hem
ulusal hem de bölgesel bazda TÜBİTAK ve İZKA tarafından öngörülen tematik
alanlarda gerçekleştirmeyi; çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan proje fikirlerini
farklı üniversitelerin ve TTO’ların akademisyenleri ve uzmanlarıyla da
buluşturmayı planlamaktadır. Özellikle Yaşar Üniversitesi’nde henüz
bulunmayan akademik ve tematik alanlar ve yetkinlikler (örneğin kimya veya
gıda mühendisliği gibi disiplinler) için Bölüm B’de verilen çözüm ortağı
üniversitelerden elde edilebilecek know-how ve teknoloji transferine aracılık
edilmesi düşünülmektedir. Ayrıca, sadece Yaşar Holding firmaları ile değil; bu
firmaların çözüm ortakları ve alt yüklenicileri ile de temas kurulacak; sağlanacak
hizmetin bölgesel etki katsayısının artması sağlanacaktır.
Ortak yaratıma yönelik olarak İZKA güdümlü proje desteği kapsamında İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir FabLab’ın kurulumu tamamlanmak
üzeredir. Fablab’ın gerek tasarlanmasında, gerekse işletilmesinde öneriler
geliştirilmiştir. Fablab’ın kurulmasından itibaren Yaşar BTTO işletilmesine aktif
katkı sağlayacak; buradan bölgesel paydaşların ve Yaşar Üniversitesi öğrenci
ve akademisyenlerinin yararlanması sağlanacaktır. Ayrıca, sanayicilerin burada
ortak yaratım ve iş geliştirme faaliyetleri yürütmesi teşvik edilecektir.
Yine ortak yaratıma yardımcı olmak üzere, Minerva Kuluçka Merkezi’nin
olanaklarının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Minerva Kuluçka
Merkezi mekânı daha ilham verici ve ortak çalışmaya uygun bir hale
getirilecektir. Buna ilaveten fikir oluşturmadan ticarileştirmeye kadar buradaki
girişimcilere sunulan profesyonel destek hizmetleri de geliştirilecektir. Amaç
girişimcinin tüm sorularına cevap alması ve tüm sorunlarına Yaşar BTTO
aracılığıyla çözüm bulmasıdır.
Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan YUMAK (Maker Lab) dış paydaşlara
açılacak; buradan yararlanacak gerek sanayiciler, gerekse maker’lar aracılığıyla
Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik olarak oluşacak yeni fikirler tetiklenecektir.
Sanayi firrmalarına Kümelenme ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi başvuruları
konusunda yardımcı olmak üzere metodolojiler geliştirilecek; Üniversite-Sanayi
işbirliği
kapsamında
etkin
bir
danışmanlık/mentörlük
mekanizması
oluşturulacaktır. Böylece bölgesel inovasyon ekosisteminin ulusal ve
uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Uzun vadede:




Ortak yaratıma yönelik olarak bir Living Lab kurulması düşünülmekte; bunun
için ise Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ile temaslar ve iş geliştirme
çalışmaları devam etmektedir. Şehir merkezinde EGİAD desteğiyle kurulması
düşünülen bu yapı, sanayicilerin ürün geliştirme aşamasında toplumsal
paydaşlardan (ihtiyaç sahiplerinden) geribildirim almasını sağlayacaktır. Yaşar
Üniversitesi, BTTO aracılığıyla, buraya akademik ve idari destek sağlayacak;
süreçlerin bilimsel bir temelle yürütülmesinin altyapısını oluşturacaktır.
Öngörülen bir inovasyon çalışması için geçerleme ve doğrulama faaliyetleri
burada yürütülecektir.
Yaşar Üniversitesi, uzun vadeli planlarında ekosistem odaklı birlikte yaratma
tabanlı inovasyon modeline daha uygun yeni bir yerleşke alanına taşınmayı

planlamaktadır. Bu yerleşkede planlanan teknoloji geliştirme bölgesi, üretim
olanakları, test ve laboratuar imkanları ile verilecek profesyonel servisler
sayesinde özel sektör, girişimci ve akademisyenlerin aynı ortamda ortak
konularda ve altyapıda çalışmaları sağlanacaktır. Böylece, ilham verici
araştırma ve ortak yaratım alanlarında fikir oluşturmadan ticarileştirmeye kadar
olan süreçler desteklenebilecektir. Yaşar Üniversitesi BTTO, bu yeni yerleşke
alanında ‘one-stop shop’ yaklaşımı ile kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğine
yönelik olarak profesyonel hizmetler sunacaktır.
Öncelikli olarak yukarıda belirtilen 2 yıl süreli kısa vadeli yaklaşım hayata geçirilecektir.
Buna göre Yaşar Üniversitesi BTTO, yenilik ekosisteminde öncelikle alıcı (Sanayi) tarafında
bilgi ve teknoloji gereksinimlerinin doğru ve etkin biçimde belirlenmesini, iş dünyasında ArGe ve yenilik talebi oluşturulmasını sağlayacak ve daha sonra bunun hem Yaşar
Üniversitesi’nin hem de bölgedeki diğer üniversitelerin farklılaşmış ve güçlü bilgi/teknoloji
arz alanlarıyla eşleştirilmesini sağlayacaktır. Bu yaklaşımın uygulanmasında aşağıdaki
temel yöntemler izlenecektir:

(1) Yaşar Holding şirketleri ve onların paydaşlarından başlayarak sanayi ile güven
ilişkisine dayalı, sahada, etkileşimli ve çok yakın çalışma
(2) Ulusal ve bölgesel öncelikli alanlar arasında yer alan Tarım, Gıda, Enerji, Lojistik,
Kimya ve Bilgi İletişim Teknoloji konuları başta olmak üzere sanayinin teknoloji
ihtiyaç analizini etkin şekilde yapma
(3) Tespit edilen özel sektör bilgi ve teknoloji ihtiyaçlarını hem Yaşar Üniversitesi’ne
hem de teknik araştırma alanlarında insan kaynağı, araştırma altyapısı ve teknopark
açısından (arz konusunda) güçlü olan partner üniversitelere yönlendirme
Böylece, etkin Üniversite-Sanayi işbirlikleri gerçekleştirilerek üniversiteler tarafından daha
verimli şekilde beslenecek İzmir’deki özel sektörün çok sayıda ve nitelikli Ar-Ge ve yenilik
projesi yürütmesi sağlanacaktır. Ayrıca, mevcut durumda ağırlıklı olarak arz tarafında
faaliyet gösteren bölgesel TTO ekosistemi talep tarafında güçlendirilerek daha etkin hale
getirilecektir. Çözüm ortağı üniversite TTO’larının da performansını artıracak bu yaklaşım
karşılıklı kazan-kazan ile sonuçlanacaktır. Yukarıda anlatılan Yaşar Üniversitesi BTTO’nun
bu özgün metodolojisi kapsamında teknoloji transfer faaliyetleri kapsamında izlenecek
yöntemler aşağıda verilmektedir.
E. Teknoloji transferinde izlenecek yöntemler
Yaşar BTTO’nun odak teknoloji alanları ve öncelikli sektörlerde gerek sanayi gerekse
üniversite ve araştırma altyapıları tarafındaki paydaşların arz ve taleplerini tespit, teşhis,
tanımlama, karşılama konusundaki mevcut ve çözüm ortaklarıyla desteklenerek artacak
yetkinliği;
one-stop-shop niteliğinde kapsamlı ve birbirini bütünleyen hizmetler
sunabilecek bir arayüz olarak konumlanmasına olanak sağlayacaktır. Bilgi/teknoloji üretim
katmanında (Üniversite, sanayi kuruluşları, Ar-Ge/tasarım merkezleri, üniversiteler,
araştırma altyapıları) tespit edilen bilgi/ürün/teknolojinin, teknoloji olgunluk seviyesinin
artırılması, ortak yaratım ve açık inovasyon için sanayi-üniversite, araştırma altyapısısanayi, üniversite-üniversite eşleştirmeleri ve ortak proje geliştirme ve yürütme ile

çoğalacak, atılan adımlar sonuç odaklı olacaktır. Bu kapsamda sunulacak olan hizmetler
aşağıda özetlenmiştir.
 Odak teknoloji alanlarında sanayi firmaları başta olmak üzere, araştırma altyapılarında
üretilen fikri ve sınai varlıklar ile bilgi/teknoloji gereksinimlerinin tespit edilmesi (İhtiyaç
Analizi)
 Öncelikli odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, Yaşar Holding şirketlerinin
ekosisteminde yer alan imalat ağırlıklı paydaşların Ar-Ge ve yenilikçi proje geliştirme,
yürütme sürecinde akademik danışmanlık hizmetleri verilmesi
 Özel sektör paydaşlarının, Ar-Ge ve Yeniliğe yönelik ulusal ve uluslararası destek ve
teşvik mekanizmalarından faydalanmasına yönelik proje öneri dosyası hazırlama hizmeti
verilmesi
 Sanayi taleplerinin kuluçkalıklar ve araştırma alt yapılarında gerçekleştirilmesine yönelik
eşleştirme ve sözleşme yönetimi hizmeti verilmesi
 BTTO tarafından tespit ve teşhis edilen taleplerin, endüstride uygulanabilir
prototiplerinin geliştirilmesine yönelik iş modeli geliştirme, eşleştirme ve sözleşme
yönetimi hizmetleri verilmesi
 Özel sektör paydaşlarının faaliyet gösterdiği odak teknoloji alanlarında Ar-Ge ve tasarım
merkezleri oluşturulmasına yönelik bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri verilmesi. Bu
hizmetle bütünleşik olarak, Ar-Ge merkezlerine yönelik devlet teşvik ve desteklerinden
faydalanma, Ar-Ge projesi oluşturma, proje hazırlama, fikri varlık yönetimi mentörlüğü
servislerinin verilmesi
Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojilerin belirlenmesi konusunda sahada çözüm
ortaklarıyla birlikte çalışacak ve iş başında eğitim ile bu konudaki yetkinliğini güçlendirecek
olan BTTO, bölge ekosistem koşulları ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak iki farklı
hedef kitleye yönelik iki farklı İhtiyaç Analizi Yöntemi geliştirecektir. Bu çalışmaya, tüm
BTTO çalışanlarının katkıda bulunması öngörülmektedir. İlk yöntem, teknolojiyi kullanan
ve geliştiren sanayi paydaşlarına –KOBİ’ler, Ar-Ge/tasarım merkezleri, imalat firmaları gibiyönelik geliştirilecek iken, diğeri üniversiteler ve araştırma enstitülerine yönelik olacaktır.
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri kapsamında Yaşar Holding Şirketleri ve
ilgili çözüm ortaklarının İzmir, Manisa ve Aydın’da oluşturduğu sanayi ekosistemine ilişkin
bilgiler, Tubitak 1601 projes kapsamında BTTO’nun faaliyetlerine destek vereceklerini yazılı
olarak bildiren başta Yaşar Holding olmak üzere KOSGEB, Bilim Sanayi İl Müdürlükleri ve
Kalkınma Ajanslarından temin edilerek KÜSİ faaliyetlerini planlamak üzere yönetim bilgi
sistemine kaydedilecektir. İhtiyaç Analizi kriterleri belirlenek özgün sorgular hazırlanacak,
sanayi ziyaretleri esnasında ihtiyacın ve sanayi talebinin en etkin biçimde belirlenmesi
sağlanacaktır. KÜSİ’den sorumlu BTTO personeli tarafından ziyaret planları yapılarak,
sanayi kuruluşlarına gidilecek, İhtiyaç Analizi çalışması gerçekleştirilecek, veri analizi
sonrasında talep ve hizmet gereksinimleri (hibe desteklere erişim, TRL artırma, ArGe/Tasarım Merkezi mentorluğu, vb..) belirlenerek kayıt edilecektir. KÜSİ BTTO personeli,
sanayi ziyaretlerini BTTO’nun mentörlük hizmeti alacağı, sanayiye yönelik hibe destek
programlarına proje öneri dosyası hazırlama ve üniversite sanayi işbirliği konularında
tecrübeli kuruluş temsicileri ile birlikte gerçekleştirecektir. Birlikte yaparak öğrenme
şeklinde verilecek bu eğitim ve oryantasyon sayesinde, KÜSİ BTTO personelinin yetkinliği
artacak, hazırlanan Ar-Ge ve yenilikçi proje önerilerinin desteklenme başarı oranları
yükselecektir. Talep portföyünün yönetiminden de BTTO personeli sorumlu olacaktır.

BTTO KÜSİ personeli tarafından tespit edilen gereksinim, tüm BTTO personeli katkısı ve
geliştirilen metodoloji ile belirlenen üniversite arz havuzu veritabanı kullanılarak analiz
edilecektir. Gereksinimin, Yaşar Üniversitesi’nin araştırmacı ve laboratuar olanakları
kullanılarak karşılanabileceğinin değerlendirilmesi durumunda işbirliği aşamasına
geçilecektir. Sözleşmeli Ar-Ge, ortak geliştirme veya Ar-Ge projesi geliştirmeye destek
verilerek, yürütmenin izlenmesi desteği kapsamındaki modellerden en uygun olanı
seçilerek uygulamaya konulacaktır. Eşleştirme ve süreçte koordinasyondan KÜSİ BTTO
personeli sorumlu olacak, bu çalışmaya tüm BTTO personeli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma
sonuçları, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi niteliği kazanabilecek firmaların ve bu kapsamdaki
hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesine de katkı sağlayacaktır.
İş dünyasından gelen talebe uygun bilgi ve teknoloji arzının Yaşar Üniversitesi’nde
bulunmaması durumunda ise; bu proje kapsamında işbirliği yapılacak Üniversiteler ve
TTO’lar başta olmak üzere, bölgedeki diğer üniversiteler ile temasa geçilecektir. Söz konusu
eşlemenin daha etkin yapılabilmesi için uzun vadede “Arz-Talep Eşleştirme Platformu”
kurulması planlanmaktadır. Bu platform kapsamında -bilmesi gereken prensibi
çerçevesinde- BTTO elindeki sanayi taleplerini paydaş üniversitelerin TTO’ları ile
paylaşacaktır. Talebi karşılayacak Üniversite veya araştırma altyapısının tespit edilmesi
akabinde, tüm çalışanlarının katılımı ile BTTO teknoloji transferi işbirliği modeli
oluşturulacaktır. Belirlenen teknoloji transfer ve ticarileştirme modeline uygun işbirliği ve
diğer ilgili sözleşmeler paydaş ile koordineli olarak hazırlanacaktır. Özgün bir model olarak
tasarlanan platformun işlerliğinin artması durumunda, diğer TTO’lar ve üniversitelerin de
taleplerle platformda yer alması ve platformun bir arayüz tasarımı ile çevrimiçi olarak
hizmet vermesi planlanmaktadır.

