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ÖNSÖZ
Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınlanan bu e-bültenin konusu “DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ” hakkında
olup, TTO’lar akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Bu organizasyonların detaylarını içeren 13. sayımızı siz kıymetli okuyucularımıza sunuyoruz.
Son birkaç yıldır Dünya’da ve Türkiye’de de pek çok üniversite ve
teknopark kendi çatıları altında teknoloji transfer ofislerinin sayısını
artırmaya, araştırma merkezi ve özel sektör arasında; araştırmacı ile

girişimci, yatırımcı ve sanayici arası gerek duyulan ihtiyaç ve bağlantıları sağlamaya yönelik faaliyetler göstermeye başladılar.
Dünya’da ve Türkiye’deki teknoloji transfer ofisleri (TTO) temel olarak aşağıdaki faaliyetleri gösteren yapılardır: Teknoloji geliştiricisi Ar
-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri ve-

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan
Yönetim Kurulu Başkanı

ya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, Koordinasyon, Yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulması için teş-

vik etme, Araştırmaya yönlendirme, Fikri mülkiyet haklarının korunması, İş birliği, Pazarlama, Satış, Fikri mülkiyet satışından elde edilen gelirin yönetimi gibi konularda hizmet vermektedir. Şırnak Üniversitesinin 2008 yılında kurulmasından bugüne kadar her geçen gün büyük
bir azim ve gayretle çalışmalarına devam etmekte ve başarı grafiğini yükseltmektedir. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 57802651-755.02.01-E.71372 sayılı ve
12.09.2018 tarihli resmi yazısıyla Şırnak Üniversitesi’nde açılması uygun görülen “Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO) A.Ş.” kurulmuştur. TRC3 bölgesindeki (Mardin-Siirt-Batman-Şırnak) tekno-

lojik gelişimi ve ticareti güçlendirmek için yola çıkan Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(ŞırnakTTO) A.Ş.'nin, genç ve dinamik akademik potansiyeli ile bölgenin proje üretim merkezi haline dönüşmek ve Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle 21. yüzyılda inovatif ayak izi bırakmayı hedeflemektedir. ŞırnakTTO, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri
arasında köprü vazifesini üstlenmiş bir arayüz ve aynı zamanda anonim şirketidir. Şırnak üniversitesiyle
birlikte TRC3 bölge üniversitelerinde gerek kamu gerekse sanayi işbirliklerinde önemli bir saç ayağı olmayı
görev edinmiştir.
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Giriş ve Teknoloji Transfer Ofisi Tanımı
18. yüzyılın sonlarında başlayan bir süreçle, teknolojiler bilimsel bilgi temelli olarak gelişmeye başlamış ve
bilimle teknoloji arasındaki bu etkileşim sanayileşme ve ekonomik gelişmenin motoru olmuştur. Üniversiteler bilimsel ilerlemenin temel üreticileri, sanayi ise yeni teknolojilerin ve buna bağlı olarak ekonomik
büyümenin yaratıcıları olarak ekonomik sistemin iki önemli aktörü durumundadırlar. Devlete ise, özellikle
bilimsel çalışmalara finansal destek sağlama görevi düşmüştür.

Üniversite, sanayi ve devlet arasındaki bu üçlü ilişkinin ekonomik büyümeyi besleyen önemli bir etkisi vardır ve üniversite-sanayi işbirliği zor, ancak ulusal kalkınma için en yararlı teknoloji transfer yöntemlerinden birisidir.
Bu işbirliğinde beklentilerin karşılanabilmesi ve özellikle de değişik mekanizmalarla üniversite araştırma
sonuçlarının sanayiye kullanılabilir çıktılar olarak akışı için, tarafların kendileri açısından, özetle şu dersleri
çıkarmış olması beklenmektedir:
•

Sınai firmaların uzun dönemli teknoloji stratejilerine sahip olmaları gerekmektedir.

•

Üniversitelerdeki araştırmacı ve akademisyenlerin sınai gelişim için yapılması gerekenler ve beklentiler konusunda yeterli birikime sahip olmaları şarttır.
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Üniversite ve sanayinin ana aktörler olarak yer aldığı ya
da üniversite-sanayi etkileşiminden doğan değeri maksimize etmek üzere devlet, diğer fon sağlayıcılar, danışmanlık kuruluşları, hukuksal koruma sistemleri vb. pek
çok aktörün yer aldığı, değişik form ve özellikler gösteren
kurumsal mekanizmalar son dönemlerde hızla öne çıkmakta ve gelişmektedir.
Üniversite ve/veya araştırma kurumlarından endüstriye doğru değişik şekillerde teknoloji akışını sağlamak
amacıyla taraflar arasında arayüz işlevi gören ve teknolojinin transferi için önemli kavramlar olan fikri ve
sınai mülkiyet hakları (FSMH) başta olmak üzere, sözleşme yönetimi vb. hukuksal süreçler, sanayinin teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesi, çıktıların pazarlanması gibi konularda uzman profesyonel yapılanmalar tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır.

Bu kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri
ya da enstitüleri, kuluçkalıklar, teknoparklar ile Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)/Merkezleri (TTM) sayılabilir. Bu yapıların ortak özelliklerinden biri de üniversite bilgisinin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değer sağlayacak biçimde sanayiye aktarılması
için gerekli süreçleri içeren bazı servislerin sağlanmasıdır. Bu servislerin tür ve formları, yapının ana
fonksiyon ve misyonuna bağlı olarak değişiklikler
göstermekle birlikte temelde bir teknoloji transfer
(TT) süreci vardır.
Bu fonksiyonu dolaylı ya da dolaysız ama ana faaliyetlerden biri olarak yerine getiren yapıları
“Teknoloji Transfer Arayüzleri (TTO)” olarak anmak
yanlış olmaz. TTO’lar tüm dünyada giderek önem
kazanmakta ve sayıları dünyada olduğu kadar ülkemizde de hızla çoğalmaktadır.
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Üniversitelerden sanayiye doğru teknoloji transferine aracılık eden bu tür yapılanmaların temel fonksiyonları
“bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü” olarak tarif edilmekte ve bu sürecin başlıca aşamaları şöyle sıralanmaktadır;
i.

Buluşun/yenilikçi ürünün tespiti ve değerlendirmesi (Diagnostics & Evaluation)

ii.

Buluşun/ürünün koruma altına alınması (Protection)

iii. Buluş sahibi ile ticarileşme planı yapılması (Commercialization Strategy)
iv. Ticarileşme: Spin off firma, lisanslama, tümüyle devir (Commercialization)
v.

Gelir Paylaşımı: Üniversite, buluş sahibi, aracı kurumlar (Revenue Sharing)

Yukarıda belirtilen bu fonksiyonların toplumsal etkilerine bakıldığında ise en genel çerçevede, sağlanan teknoloji
transfer uygulamaları ile toplum yararına kurumlar arası bilgi değişimi ve akışının sağlandığı belirtilmektedir.

Bu arayüzlerden bir olan Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) temel faaliyet alanları şunlardır;
1) Üniversite ya da araştırma kurumlarının entellektüel değerlerinin özellikle de FSMH varlıklarının belirlenmesi, bu
varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların diğer yapılara özellikle de sanayiye
lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi (Arz odaklı süreçler)
2) Sanayi kuruluşunun spesifik teknoloji gereksinimini tesbit ederek, bunun üniversite ya da araştırma kurumundan
kontrat bazlı Ar-Ge çalışması sonucu olarak teknoloji transferi şeklinde temin edilmesi (Talep odaklı süreçler)
3) Genellikle üniversite ya da araştırma kurumu mensubu ve ticarileşme potansiyeli yüksek bir fikrin ya da buluşun
sahibi olan araştırmacıya; şirket kurarak (spin-out) bu süreç sonunda yüksek ekonomik değer sağlanmasına aracılık etmek üzere, FSMH yönetimi, sermaye temini, kuluçkalık ya da teknoparklarda yer, hukusal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi danışmanlık hizmetleri sağlanması
TTO’ları da yukarıda belirtilen faaliyet konularında uzmanlaşmış, bu süreçleri profesyonel bir yaklaşımla ele alan, bir
ya da birden çok üniversite ya da araştırma kuruluşuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan kurumsal mekanizmalar şeklinde tanımlayabiliriz.
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TTO’lar yukarıda açıklanan temel faaliyet alanlarında daha başarılı olmak için genellikle bazı bütünleyici/destekleyici
servisleri de sunarlar. Bu servislerden başlıcaları şunlardır;


Teknoloji ve teknoloji transferi ve kapsamı konusunda bilgilendirme ve promosyon



Sanayi kuruluşlarının teknolojik yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyecek teknik çalışmalar



Teknoloji yetenek değerlendirmesi (Teknoloji Audit)



FSMH konusunda bilgilendirme ve danışmanlık



Proje yönetimi



Hukuksal danışmanlık



Ar-Ge destekleri konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık



Proje çıktılarının ticarileştirilmesi, pazar araştırılması ve pazarlanması konusunda destek



Proje işbirlikleri vb. konusunda arama organizasyonları (Proje Pazarları)



Teknoloji tabanlı girişimcilik geliştirme programları (eğitim, mentörlük, yarışmalar, hızlandırıcı programları, yatırımcı buluşturmaları, finansal destekler vb.)

Tüm bu süreçlerde TTO’lar pek çok kavramla ilgili faaliyetler tasarlamak ve uygulamak zorunda kalırlar. Bu kavramlardan bazıları şunlardır;
•

Fikir Ürünleri

•

Fikri Haklar

•

Teknolojik Yenilik

•

Teknoloji Transferi/İnovasyon

•

Bilginin Ticarileşmesi

•

Sözleşme ve yönetimi

•

Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon
Ekosistemi

•

Start-up

•

Spin-out

•

Spin-off

•

Mentörlük

•

Koçluk

•

Danışmanlık

•

Teknoloji Değerleme

•

Proje Pazarı
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TTO’ların Oluşumu ve Gelişimi İçin Kritik
Unsurlar
TTO’lar hazırlık çalışmalarından başlayarak kuruluş ve gelişme süreçleri oldukça zahmetli ve sabır isteyen
yapılardır. Bu nedenle özellikle kritik bazı unsurlar hazırlık aşamalarında dikkate alınmalı ve kurgulanmalıdır. Bu kapsamda dikkate alınması gereken bazı unsurlar aşağıda sunulmaktadır.

Genel Esaslar
Üniversite/Araştırma Kuruluşundan (Ü/AK) sanayiye doğru teknoloji transferi faaliyetleri ile ilgili ülke bazında gerekli kurguların ve hazırlıkların yapılması ardından bu tür faaliyetlerin kurumsal bazda yürütülmesi
için dikkate alınması gerekli başlıca unsurlar da şöyle öne çıkarılmaktadır;

TTO’ların Kurulması
Bilindiği gibi teknoloji transfer süreçlerinin her biri özel uzmanlık ister. Bu nedenle bu uzmanlıkları sağlamak ve asıl işlevi olan teknoloji transfer faaliyetlerini sürdürmek üzere kurumsal yapıların oluşturulması en
temel adımlardandır. Bu yapılar, üniversite içinde ona bağlı bir birim olarak tasarlanabileceği gibi, bir ya da
birçok üniversiteye hizmet veren bağımsız yapılar da olabilmektedir. Hangi koşullarda ne tür kurumsal
kimliğin daha yararlı olabileceğine dair açıklamalar ileriki kısımlarda ele alınmıştır.

Diğer önemli bir husus da bu yapılarca verilen hizmet türleridir. Hizmetlerin seçimi, uzmanlaşma ve uzman
gereksinimi, organizasyon ve sistem tasarımı, üniversite yetenekleri vb. pek çok konunun iyi değerlendirilmesini ve doğru yorumlanmasını gerektirmektedir ve bu unsurlar yapıların başarısını doğrudan etkilemektedir.
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TTO’ların Gereksinimlerinin Karşılanması

lisanslanması ile sağlanmakta, büyük bir bölümü ise baDaha önce de belirtildiği gibi TTO’ların kendine yeterli bir şarısız olmaktadır. Bu bilinçle, TTO’lar gereksiz ve büyük
hale gelmesi ve paydaşlarına kazanç sağlaması uzun yıllar baskılar altına sokulmamalıdır.
gerektiren oldukça zahmetli bir süreçtir. Bu nedenle öncelikle bu tür kurumların fon ihtiyaçları üniversite(ler)
tarafından ya da ilgili yapılarca karşılanmalıdır.
Ayrıca, verdiği hizmetlerle ilişkili şekilde uzman ve altyapı
gereksinimleri de sağlanmalıdır.
Bu tür bir yapının başarılı olması için en önemli ve önkoşul hizmet verdiği üniversite(ler) yönetiminin tam desteğini almış olması ve yürüteceği faaliyetler için gerekli kolaylıkların sağlanmasıdır.
Kolay Anlaşılır ve Şeffaf Prosedürlerin Varlığı
Teknoloji transferi süreci birçok kişi ve kurum arasındaki
bir ilişki sistemidir ve bunlar sadece kendi alanları ile sınırlı bilgiye sahiptirler. Bu nedenle, kurumsal sistem tasarımında; teknoloji transferi süreçlerinin yönetimi, uygun
zaman aralıklarında faaliyetlerin yürütülüp, bitirilebilmesi için taraflarca kolay anlaşılabilir, şeffaf ve güven sağlayan prosedür ve uygulama dokümanları önemli bir yer
tutar. TTO’lar zaman içinde uzmanlaşacak, karşılaştıkları
durumlardan kazandığı tecrübelerle süreci daha iyi yöneteceklerdir.

Çıktıların Pazarlanma Stratejileri
Teknoloji transferi sürecinin en kritik ve zor süreçlerinden biri de fikri hakların lisans vb. anlaşmalarla pazarlanması aşamasıdır. Böylece Ü/AK’ler ve TTO’lar için ticari
getiri sağlanırken, lisans sahibi de ekonomik değer yaratacaktır. Aksi takdirde patent vb. tüm masraflar Ü/
AK’lerce karşılanmak zorunda kalınacak, buna karşın gerek bu masraflar ve gerekse de diğer araştırma projeleri
için yeterli kaynak sağlanamayacaktır.
Pazarlama sürecinde TTO’ların pazar araştırma vb. yetkinlikleri ve stratejileri önemli rol oynar. Ayrıca, uygulamalar araştırmacının kendi yaptığı araştırmanın pazar
şansını ve potansiyel müşterileri daha iyi tanıdığını göstermektedir. Bu nedenle kurumsal yapı kurgulanırken
pazarlama sistem ve stratejilerine de özel bir önem verilmelidir.
Lisans Tercihleri
Kuruluşların prensip ve pratikleri, teknoloji alanları gibi
pek çok unsur lisanslama sistem ve kapsamına ilişkin ana
politikalarında belirleyici olmaktadır.

Patent Kararları ve Maliyetleri
Araştırma sonuçlarından hangilerinin, hangi kapsam için,
ne zaman ve hangi ülkeleri kapsayacak şekilde patentlenmesine ilişkin kararlar oldukça derin uzmanlıklar ister.
Teknolojik bilgi birikimi, patent taraması, pazar analizi
vb. pek çok konu belirtilen kararlarda etkili olur. Bu kararlar başta maliyet, koruma ve ticarileştirme gibi pek
çok stratejiyi etkileyeceğinden, TTO’ların finansal yeterlilik, karar alma süreçlerinde yetkinlik ve otonomi, sağlanacak destekler gibi konularda kurumsal kimliklerinin
oturmuş bulunması önemlidir.

Ü/AK’ler doğal olarak tekel yaratmayan( non-exclusive)
lisansları tercih etmekte, ayrıca lisansladıkları fikri haklarının kendilerince de ticari amaç dışında kullanılmasına
izin verilmesini istemektedirler. İlave olarak, özellikle
yaşam bilimleri ve toplum sağlık ve güvenilirliği ile ilgili
konularda bazı çekinceler koymak gerektiğini düşünmektedirler.

Tüm bunlar lisanslama konularında oldukça tecrübeli
olmayı gerektirmektedir. Ancak, lisans pazarlıklarında bu
unsurları ön koşul olarak öne sürmek ve daha kolay yol
almak için TTO’ların prosedür ya da uygulama esaslarınUygulama sonuçlarına göre, bu tür faaliyetlerden Ü/ da bu tür unsurları bulundurmak özellikle Ü/ AK’leri raAK’lere ve TTO’lara büyük gelirler ancak birkaç patentin hatlatmaktadır.
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Ü/AK’lerin Teknoloji Transferi ve Fikri Haklar
ile İlgili Politikalarının Varlığı
Üniversite ya da araştırma kurumlarından sanayiye doğru teknoloji transfer eko-sistemine hayatiyet ve işlerlik kazandıracak ana unsur bu konu ile ilgili aktörlerin ve en başta da üniversitelerin kendi koşulları için en doğru politika
ve araçları oluşturmalarıdır.
Önceki bölümlerde anlatılan yasal ve prosedürel düzenlemeler, destekler, kurumsal yapı tasarımları şayet ilgili aktörler bunlara ilgi duyar ve kendilerinden beklenen rolleri oynarlarsa anlam kazanacak ve uygulanabilir olacaktır.
Tüm bu üst yapıların oluşmasında Ü/AK’lerin talepleri, birbirleri ve diğer yararlanıcılarla birleşerek oluşturdukları
lobi gücü çok etkili ve belirleyici olmaktadır.
Aktörler arasında da özellikle Ü/AK’ler öncü rolleri, belirleyici konumları ve teknoloji transferinin arz tarafını oluşturan birikimleriyle bu sürecin en hassas unsuru olarak görülmektedir.
Başarılı, kritik bir büyüklük sağlayan ve sürdürülebilir bir teknoloji transfer eko-sistemi için Ü/AK’lerin özellikle fikri
haklar ile ilgili açık ve şeffaf politikası olmalı, şayet spin-out ve start-up oluşturma konusu da teknoloji transfer politikaları içinde yer alıyorsa, tüm bunlarla ilgili yeterli sistemleri de tasarlamış ve uyguluyor olmaları beklenmektedir.
Ü/AK’ler hem kendi bünyeleri ve hem de dışarıdan erişilebilir ve anlaşılabilir şekilde fikri haklar ile ilgili dokümanlara sahip olmalıdır. Bu kapsamda özellikle patent, telif, know-how transferi gibi uygulamalardan doğacak haklarla
ilgili kritik noktalar açıklanmış olmalıdır.
Bu tür proseslerde üniversitelerce açıklanması gereken başlıca noktalar şunlardır;


Ü/AK bünyesinde yapılacak araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi süreciyle ilgili temel yaklaşım, politika, genel kural ve rehber dokümanlar,



Bu süreçte toplumsal yarar konusuna nasıl yaklaşıldığı,



Hak sahipliliği,



Tarafların sorumlulukları, hakları ve uyması gereken kurallar,



Fikri haklar yönetimi ile ilgili süreç,



Çıktı ticarileşirse gelirlerin paylaşım esasları,



Fikri haklar -kariyer ilişkisi,



Sanayi kaynaklı araştırma projelerinde çıktıların paylaşım esasları,



Spin-out ve Start-up politikaları,



Uyuşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının çözümü için esaslar.



Bu noktalara biraz daha detaylı bakmak yararlı görülmektedir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYE GENELİNDE 72 BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ
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Ü/AK bünyesinde yapılacak araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi süreciyle ilgili temel yaklaşım, politika, genel kural ve
•
rehber dokümanlar

ca desteklenen araştırmalar,

Ü/AK hem kendi iç paydaşlarına ve hem de dışarıya karşı teknoloji transfer süreçlerini tarifleyen, bununla ilgili kritik noktaları ve özellikle de fikri haklar süreçleri ile ilgili yaklaşımını ve
başlıca süreç adımlarını açık ve şeffaf olarak tanımlayan dokümanlara sahip olmalı ve bunları da yayımlamalıdır. Bu, kurumun ilgili servisleri bulunduğunu gösterdiği ve temel kapsamı
açıklayan bir tanıtım dokümanı olduğu için önemle ele alınmalıdır. İstatistik veriler de, içeride motivasyon ve isteği artıran,
dışarıda ise başarı ve prestiji gösteren unsurlardan olarak genellikle sağlanmaktadır.

•

öğrencilerin yaptığı çalışmalar sonucu doğan fikri haklar,

•

Üçüncü taraflarla (kişi, firma, enstitü) yapılan ortak araştırma çıktıları vb.

Bu süreçte toplumsal yarar konusuna nasıl yaklaşıldığı

Ü/AK’nin sözleşmeli personeli ya da araştırmacısı olmayıp, lisans ya da lisansüstü

Tarafların sorumlulukları, hakları ve uyması gereken kurallar
Araştırma sürecinden başlayarak çıktıların ticarileşmesine kadar olan adımlarda gerek araştırmacının ve gerekse de Ü/
AK’nin kendinin yapması gerekenler ve sorumluluklarının detaylı olarak tanımlanmış olması gerekir. Ü/AK’nin personelle
yaptığı sözleşme içeriğinden başlayarak, araştırma sonuçları
için araştırmacı açısından öne çıkan bazı hususlar şunlardır;

Üniversitelerin ve kamu araştırma kurumlarının öncelikli mis
yonu toplumsal fayda olduğu için, teknoloji transferi gibi daha
çok ticari yanıyla öne çıkan hizmetlerde toplumsal yararın nasıl

korunmaya çalışıldığı ve bu konuya nasıl yaklaşıldığının açıklanması da –hem iç, hem de dış paydaşları rahatlatmak için- ya
rarlı olacaktır.

Hak sahipliliği

araştırma çıktıları için patent formunda ilgili kısımları doldurma,


Araştırma kamu kaynaklarınca desteklenmişse hak sahipliliği
genellikle bu kapsamda çıkarılmış ulusal yasa ve yönetmelikler- 
le belirlenmiştir. Ancak, kanunla bunun nasıl düzenlendiğinin

ve nasıl uygulanacağının ilgili taraflar için açıklanması gerekir.

her türlü çıkar çatışmasının bildirilmesi.

araştırma ve sonuçlarının üçüncü taraflara açıklanmaması,
üçüncü taraflarla yapılan anlaşmalara riayet,
Fikri haklar işlemleri ve korunması sürecine destek,
Ü/AK için ise şu noktalar hassastır;
araştırmacılarca doldurulan formların ayrım yapılmadan
incelenmesi,

Ayrıca, kamu kaynakları dışında araştırma destekleri için pek
çok durum olabilir. Aşağıda örneklenen değişik durumlar için
de hak sahipliliğinin nasıl açıklığa kavuşturulacağının ilan edilmesi gerekir.



gecikmelerin en az olmasını sağlama,



gizlilik ilkelerine riayet,



toplumsal yararı gözetme,

•

Sanayi tarafından desteklenen, kontrat bazlı araştırma
sonuçları,



çıktıyı ticarileştiremezse hak sahibini belirleme (buluşu
yapan ya da destek sağlayan kamu kuruluşu).

•

Kendi kuralları olan kamu ajansları için yapılan ve bunlar-

12

13

Fikri haklar yönetimi ile ilgili süreç
Ü/AK teknoloji transferi ile ilgili sürecin nasıl bir organizasyonla yönetileceğine karar vererek, gerekli yapıyı oluşturmalıdır. Birçok durumda bu süreç için kurulmuş Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ya da Ofisi (TTO) tarafından bu
işlemler yürütülür. Bu kapsam ileriki bölümlerde ele alınmıştır.
Çıktı ticarileşirse gelirlerin paylaşım esasları
Araştırma sonuçlarının ticarileşmesi sonucu elde edilen gelirin bölüşümü pek çok yönüyle ve sistemin başarısını
doğrudan etkileyen özellikleriyle çok önemlidir. Araştırıcının araştırma sonuçları için patent formu doldurmak için
istekli olmasından başlayarak, üniversitelerin araştırma fonlarına kaynak sağlanması, belirli alanlarda uzmanlaşma
vb. birçok yönüyle araştırma çerçevesini belirleyen ana unsurlardan birini gelirlerin paylaşım esasları oluşturur.
Bu konuda genel eğilim, ilgili araştırma gelirlerinin tümünün esas alınarak, öncelikle patent vb. konularda yapılan
harcamaların karşılanması, ardından kalanın da araştırmacı(lar), bölüm, üniversite, TTO ve destekleyen kurum/
kuruluşlar arasında belirlenen oranlar dâhilinde paylaştırılmasıdır.

Fikri haklar -kariyer ilişkisi

kullanım şekilleri ve serbestisi, yayım hakkı ve yayım periyodu
Özellikle üniversitelerde araştırma sonuçlarından doğan pa- vb. hassas konularda üniversitelerin temel yaklaşım ve polititent sayısı ve lisans gelirlerinin akademik yükselme ve kariyer kalarını deklare etmesi pek çok yarar sağlayacaktır.
süreçlerinde etkili olması kuşkusuz araştırmacıları araştırma Spin-out ve Start-up politikaları
faaliyetlerine katılım yönünde motive eden bir unsurdur. An- Ü/AK’lerin, araştırma sonuçlarının ticarileştirme yöntemi olacak, öte taraftan eğitim sorumlulukları ve çalışma konuları rak spin-out şirketleri kurulması süreçlerine dahil olması duticarileşebilir araştırma alanları dışında kalan akademisyenle- rumunda bu konu ile ilgili esaslar ve uygulamalar belirlenmiş
rin durumları gibi pek çok yönüyle bu konu tek taraflı ele alına- olmalıdır. Bu kapsamda kararlaştırılması gereken başlıca unmayacak özellikler taşır. Her kurum kendisi açısından en rasyo- surlar olarak; üniversitelerin, fakültelerinin ya da araştırmacınel çözümü bulmaya çalışmaktadır.
larının şirket kurabilme, kurulacak şirketlere ortak olabilme,
Sanayi kaynaklı araştırma projelerinde çıktı ve hakların pay- şirket yönetimlerinde yer alabilme, bunların mümkün olduğu
laşım esasları
durumlarda sorumluluklar, paylaşım ilişkileri vb. konular öne
Üniversite-sanayi işbirliğinin en eski, bilinen ve üniversitelerin çıkmaktadır.
önemli oranda gelirini oluşturan bir yöntem; sanayi ihtiyaçlarına göre diğer bir deyişle talep odaklı, kontrat esaslı ya da üniversite araştırmaları için sanayiden alınan kaynaklarla yapılan
araştırmalardır. Bu kapsamda araştırmacılar yanında üniversite ekipmanları ve altyapısı da kullanılmaktadır. Her ne kadar
her bir proje için yapılan sözleşmelerde pek çok husus yanında
araştırma sonuçlarının paylaşım esasları da bulunmakta ise de,
üniversitelerin bu tür durumlar için genel politika ve esaslarının bilinmesi hem her seferinde zorlu pazarlıkları önleyebilecek hem de baştan esasların bilinmesiyle sadece bunları kabul
edenlerle ilişkilerin başlaması süreci kolaylaştıracaktır.

Kuşkusuz bu durumlar ulusal düzenlemelerden başlamakta
ancak üniversitelerin politika ve stratejileri ile uygulanabilirlik
kazanmaktadır.
Uyuşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının çözümü için esaslar

Ü/AK’lerden sanayiye doğru teknoloji transferi genel olarak
ticari bir süreç ve kişisel ve kurumsal maddi kazanç odaklı gibi
görünse de, özellikle üniversitelerin bu süreçlerde yer almasının ana nedeni toplumsal çıkar ve beklentileri karşılamaktır.
Bu faaliyetlerde çıkar çatışmalarını olmadan engellemek, Ü/
AK’lerin saygınlığı ve prestijlerini yükseltmeleri bakımından
önemlidir. Olası durumlar için esaslar düzenlenmeli, yeni duPatent hakkı, lisans gelirleri, araştırma faaliyetleri ve çıktıların- rumlarla karşılaşınca bunlar da esaslara eklenmelidir.
daki bilgiye erişim, üniversitelerin ortak araştırma sonuçlarını
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TTO’LARIN BAŞLICA FAALİYETLERİ
“AB-DG Enterprise” tarafından desteklenen bir proje kapsamında yayınlanan “Technology Transfer Institutions in Europe,
2004” çalışmasında2; Teknoloji Transfer Arayüzlerinin teknoloji transferi süreçleri esas alınarak üç temel faaliyet alanı şöyle
tanımlanmıştır:
 Üniversite ya da araştırma kurumlarının entelektüel değerlerinin özellikle de fikri haklar varlıklarının belirlenmesi, bu
varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların diğer yapılara özellikle de sanayiye
lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin
yönetilmesi,

başlayarak, bunun ticarileşme potansiyelinin araştırılması,
varsa patent formunun doldurulması, patent süreçlerinin takibi, ilgilenen sanayi kuruluşları ile en yüksek getiriyi sağlayacak
şekilde görüşmeler, lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi
her biri özel uzmanlık gerektiren ve birçok süreci içeren bu
faaliyetler için kurulmuş yapılardır. Nitekim bilimsel araştırma
kurumlarından sanayiye doğru teknoloji transferi ilgili pek çok
çalışmanın referans olarak verdiği “Turning science into business: Patenting and licensing at public research organisations,
2003, OECD”3 başlıklı çalışmada TTO’lar en genel biçimiyle
özellikle patent ve lisans konuları ile ilişkilendirilmiş teknoloji
transfer faaliyetlerini yürüten yapılar olarak tanımlanmaktadır.
Ancak bu yapılar ile ilgili pek çok analiz ve istatistikte patent ve
lisans gelirlerine odaklanılmış olsa da özellikle son dönemlerde
TTO’ların ilgilendiği başka konular ve servisler de vardır.

 Genellikle üniversite ya da araştırma kurumu mensubu ve
ticarileşme potansiyeli yüksek bir fikrin ya da buluşun sahibi olan araştırmacıya; şirket kurarak (spin-out) bu süreç
sonunda yüksek ekonomik değer sağlanmasına aracılık
etmek üzere, fikri haklar yönetimi, sermaye temini, kuluç- Bu tür yapılarca sağlanan ikinci servis türü de genellikle teknokalık ya da teknoparklarda yer, hukuksal işlemler, iş geliş- loji yoğun ve yüksek katma değer potansiyelli araştırma sonutirme ve pazarlama gibi danışmanlık hizmetleri sağlanması, cunu ticarileştirmek için araştırıcının firma (spin-out) kurmasını
ve kurulan firmanın hızla değerlenmesini sağlayacak hizmetle Sanayi kuruluşunun spesifik teknoloji gereksinimini tespit rin teminidir.
ederek, bunun üniversite ya da araştırma kurumundan
Bu nedenle, bu tür firmaların çoğalması yönünde faaliyet göskontrat bazlı Ar-Ge çalışması sonucu teknoloji transferi
teren Teknopark ve kuluçkalıklarla işbirlikleri ve organik bağlışeklinde temin edilmesi.
lık giderek artan şekilde gelişmektedir.
TTO’larca sağlanan servislere daha detaylı bakıldığında öne
Diğer taraftan talebe göre Ar-Ge çalışmaları organizasyonu
çıkan ilk hizmet kuşkusuz üniversitede yapılan araştırma sosağlamak da önemli amaçlardan bir diğeridir. Bu kapsamda ilk
nuçlarının ticarileştirilmesidir. Bu unsur temel olarak ilişkinin
akla gelen servis, sanayi kuruluşunun ihtiyacına göre
arz tarafı olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda da özellikle
“sözleşmeye dayalı ve gizlilik esaslı” Ar-Ge çalışmaları için irtibir araştırma sonucunun patentinin alınıp, sanayi kuruluş(lar)
bat ya da arayüz fonksiyonudur.
ına lisanslanması, buluş sahibi araştırıcının kendi firmasını kurması (spin-out) yönünde finansal ve diğer desteklerin sağlan- Ancak genellikle TTO faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. Talep
yaratmak ya da araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesinin
ması başta gelen faaliyet konularıdır.
diğer önemli aktörleri olan şirketleri belli bir seviyeye getirmek
Bu faaliyetlerde esas olan fikri haklar ile ilgili tüm süreçlerin
amaçlı pek çok faaliyet ve servislere de bu tür yapılanmaların
yönetimidir. Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) daha çok araştırhizmet portföylerinde çokça rastlanmaktadır.
ma sonucunda patente konu olabilecek buluşun tespitinden

ŞırnakTTO Faaliyetleri/Hizmetleri

Eğitim,
Tanıtım ve
Bilgilendirme

Destek
Programları

Üniversite
Sanayi
İşbirliği

Fikri,
Sınai Haklar
ve
Ticarileşme

Şirketleşme
ve
Girişimcilik
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TTO’ların Kurumsal Yapıları
TTO’ların nasıl bir ilişkiler ağı içinde ve hangi hukuksal kimlikle faaliyetlerini yürüteceği diğer bir deyişle kurumsal yapıları da kritik noktalardan biridir. TTO’ların kurumsal kimliğine karar verilirken dikkate alınması gereken pek
çok husus vardır. Bunlardan başlıcaları fikri haklar sahipliği ve bu tür kurumların statüleri ile ilgili mevcut yasal çerçeveler, TTO’ların yararlanabileceği kamu ve diğer destek mekanizmaları, sağlanması planlanan servisler, ilgili üniversite ya da araştırma kurumlarının beklenti ve tavırlarıdır. Bu yapıların misyonları ilişkide olduğu Ü/AK’nin misyonuyla
uyumlu olmalı ve faaliyetleriyle bağlı ya da ilişkili olduğu kuruma değer katmalı ve destek olmalıdır.
Önceki bölümlerde sözü edilen OECD3 çalışmasında kurumsal yapılarına göre üç tür TTO sınıflandırması yapılmış ve
bu sınıflandırma yaygın şekilde kabul görmüştür. Buna göre;
1.

Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumunun bir birimi olarak (specialised departmenttype) faaliyetlerini sürdüren TTO’lar,

2.

Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumuna bağlı bir kimlikle (wholly owned subsidiary) faaliyetini sürdüren
TTO’lar,

3.

Birden çok üniversite ya da bilimsel araştırma kurumu ile ilişkili olan ancak kamu ya da özel bağımsız bir kimlikle
(independent intermediary) faaliyetlerini sürdüren TTO’lar.

Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumunun bir birimi olarak faaliyetlerini sürdüren TTO’lar
Bu tür yapılar; sabit giderlerin diğerlerine oranla daha az olması, araştırmacılar ve araştırmalara daha hakim bulunmaları ve bu nedenle araştırmacılarla daha sıcak ilişki kurulabilmesi gibi avantajlara sahiptir. Öte yandan, daha çok
üniversite ve yakın çevredeki sermaye kuruluşları ile sınırlı ilişki ve üniversite işleyişinden yüksek oranda etkilenme
sonucunda çıktıların ticarileştirilmesi konusunda daha düşük motivasyon ve sanayi ile daha uzak ilişkiler gibi dezavantajlar görülmesine rağmen bu tür TTO yapılanmalarının sayısı giderek artmaktadır. Buna yol açan en önemli unsur olarak, üniversite/araştırma kurumlarında yapılan araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini düzenleyen ABD’
deki Bayh-Dole benzeri patent yasalarının diğer ülkelerde de giderek artması gösterilebilir.
Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumuna bağlı bir kimlikle sürdüren TTO’lar
Bazı durumlarda üniversite ya da araştırma kurumu teknoloji transferinin özel bir işlem olduğunu, bu konuya çok
önem verdiğini ve bu konuda yetkinleşmiş profesyonel bir yapı ile bu çalışmaların yürütüldüğünü ve böylece sadece
kendi çıkarlarını değil, karşı tarafın beklentilerinin de sağlanmasına özen gösterdiğini göstermek ister. Bu imajı öne
çıkarmak ve bu tür hizmetlerin çerçevesini daha net ortaya koymak için belli bir özerklik sağlanmış, çalışmalarını
şeffaf olarak gözleyebildiği ancak önemli ölçüde operasyonel ve finansal bağımsızlık sağlanmış kendine bağlı bir kurumsal kimlik oluşturur. Bu kurumsal kimlik, üniversiteye bağlı bir şirket ya da kar amacı gütmeyen bir dernek, vakıf
gibi bir oluşum olabileceği gibi, üniversite ile birlikte kamu ya da özel kesimden bir kısım katılımcının da yer aldığı bir
ortaklık yapısında da oluşturulabilir.
Birden çok üniversite ya da bilimsel araştırma kurumu ile ilişkili olan ancak kamu ya da özel bağımsız bir kimlikle
faaliyetlerini sürdüren TTO’lar
Genellikle, araştırma kurumunun TT ile ilgili yeterince deneyiminin olmaması, araştırma sonuçları ile ilgili belli bir
yetkinliğe ulaşılmamış olması durumunda bağımsız bir TTO’dan hizmet alınır. Genellikle kamu ya da özel kimlikte bu
tür TTO’lar birden çok araştırma kurumu ile çalışmaktadır. Birçok durumda, üniversite/araştırma kurumları da bu
tür TTO’ların hissedarları olmaktadır. Bu tür arayüz yapıların başlıca avantajları olarak, verdiği servislerde yüksek
derecede profesyonelleşme ve gerek araştırma sonuçları ve gerekse de bunların ticarileştirilmesi için firma ilişkileri
kapsamında oldukça geniş bir portföye sahip olmaları öne çıkarılmaktadır.
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•

ABD

TTO’LAR İÇİN ÜLKE ÖRNEKLERİ

Bu konuda en gelişmiş ve başarılı örnekler 1981 yılında yürürlüğe giren Bayh-Dole yasası ardından bu ülkede gözlenmeye başlanmıştır. TTO’ların gelişimine büyük etkisi ve hemen tüm gelişmiş ülkelere de örnek
olması nedeniyle ve ülkemizde de kamu destekli araştırma sonuçlarından doğan haklarda benzer bir düzenleme gerektiği yönünde ağırlıklı bir görüş oluşmaya başladığından, Bayh-Dole yasasına ve onun öncesi
ve sonrasındaki değişimlere daha yakından bakmakta yarar görülmektedir.

Bu şekil, AUTM tarafından 2018 için raporlanan ve ABD'deki teknoloji transferinin etkisini gösteren metrikleri gösterir.
Bayh-Dole Yasası:
“P.L. 96-517, Patent and Trademark Act Amendments of
1980” ya da yasa önerisini veren senatörlerin ismiyle ve
tüm dünyada bilinen adıyla Bayh-Dole yasası gerçekten
de üniversite araştırmalarının ticarileştirilmesine sağladığı olağanüstü etkisi nedeniyle çok ünlüdür ve pek çok
araştırmaya konu olmuştur.

lediği ve şekillendirdiği görülecektir. Bu transfer mekanizmasından istenen faydayı sağlamak için de şu yapı ve
faaliyetlerin aşağıdaki gibi en iyi şekilde kurgulanması
gerekmektedir:

Çerçeve olarak, ABD’de federal bütçeden desteklenen
yenilikler, kamu destekli araştırma çıktıları ile bu tür kaynakların sponsorluğunda yürütülen araştırma anlaşmalarının sonuçları bu yasanın ilgi alanına girmektedir. Ve bu
tür desteklerle gerçekleştirilen üniversite ve araştırma
enstitülerinin Ar-Ge faaliyetleri sonuçlarının ticarileştirilmesinden elde edilecek gelirlerin şu üç şekilde kullanılmasına izin verilmiştir:

• İyi bir araştırma tabanı ve destekleyen ve motive eden
bir Ar-Ge ortamı sağlanmalıdır.

Bu yasanın patent hakları ve patentlerden doğan lisans
hakları gibi uygulamaları düzenleyen içeriğinde gömülmüş olan temel yaklaşıma bakılırsa, yasanın esasında çok
kritik ve önemli bir teknoloji transfer uygulamasını tetik-

Gerçekten de, ABD’deki yasa ardından gözlenen gelişmeler üzerine başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere BayhDole benzeri patent yasaları hızla çoğalmıştır. Bu kapsamda Kanada (1985),

• Fikri haklar ile ilgili tüm süreçler profesyonelce ve uzmanlığına güvenilen kurumsal yapılarda ele alınmalıdır.

Bu unsurların en iyi şekilde nasıl sağlanacağını analiz
eden ve federal bütçeden destek alan üniversite ve diğer
kurumlar büyük kazanç potansiyelini görünce fikri haklar
ile ilgili tüm süreçlerin yönetimleri için profesyonel oluşumlara ihtiyaç olduğunu görmüşler ve böylece profesyonellerce yönetilen TTO sayılarında büyük artışlar sağ1- Teknoloji transfer fonksiyonunu sağlamak üzere idari lanmıştır. Böylece, 1980’lerden önce yılda ortalama 250
giderler için TTO’ya,
kadar patent çıkarabilen üniversiteler, AUTM verilerine
2- Buluşun sahibine teknoloji transfer amaçlı çalışmaları göre sadece 2005’de 3278 ABD patenti üretmişler, 4932
nedeniyle pay olarak,
yeni lisans anlaşması yapmışlar, 527 yeni ürün geliştir3- Eğitim ve daha ileri Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak mişler, 628 spin-out şirketi kurmuşlar ve 1,46 milyar ABD
doları gelir elde etmişlerdir.
üzere üniversiteye.
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ABD’de Teknoloji Transfer Ofisleri İstatistikleri
“The Association of University Technology Managers
(AUTM)” her yıl ABD’deki TTO’lardan topladığı verileri
ve analizleri bir doküman halinde yayınlamaktadır.

sek miktarlar ve gerekse de TT faaliyetlerindeki politikaları nedeniyle Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi’nin bu ülkedeki genel yaklaşım için iyi bir örnek
olduğu düşünülmektedir.

AUTM 2014 verileri:
•

5,435 yeni lisans anlaşması (+ 4.5%)

•

1,461 yeni opsiyon anlaşması (+7.7%)

•

914 Yeni kurulan start-up (+11.7%)

•

4,688 Halen faal start-up

•

965 Yeni ticari ürün(+ 34.2%)

•

6,363 U.S patent (+ 11%)

•

AUTUM 2015 verileri

•

25,313 buluş beyanı (+5%)

•

15,953 yeni U.S. patent başvurusu (+15%)

STATT verilerine göre yasal harcamalarla karşılaştırıldığında, 2008–2018 yılları
arasında en fazla patente sahip ilk 20 üniversite.

•

6,680 U.S. patent (+5%)

•

1,012 yeni kurulan start-up (+11%) (Kurulan teknoloji tabanlı şirketlerin %72’sinin kuruldukları bölgede kalarak yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağladıkları vurgulanmaktadır.)

•

879 yeni ticari ürün (-%10)

TTO’nun 2015 yılı istatistikleri incelendiğinde özetle,
aktif buluş sayısının toplam 12203 ye yükseldiği
(2007’de bu sayı 8272), yıl içinde 520 yeni ABD patenti
alındığı (2007’de bu sayı 331) ve bu yıl için toplam lisans
gelirinin 177,158 milyon ABD doları olduğu (2007’de
116,9 milyon ABD doları) görülmektedir.

Raporda ayrıca mevcut ve yeni lisanslı ürünlerin satışlarından net 28.7 milyar dolar gelir elde edildiği açıklanmaktadır.
(Parentez içindeki değerler bir önceki yıla göre değişim
yüzdesini belirtmektedir.)

2015’de 795 yabancı patent alındığı, 1795 buluş beyanında bulunulduğu ve 85 yeni start-up kurulduğu belirtilmektedir. Yıl içinde 1020 gizlilik sözleşmesi ve 86 kurumlar arası işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirilmektedir.
Ayrıca rapora göre 2015 yılı içinde; 2161 buluşçuya 43,5
milyon ABD doları (buluşçuya net gelirden %35 pay verildiği belirtiliyor) ödendiği anlaşılmaktadır.
B- Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi TTO
Bu üniversitenin TTO (Caltech-TTO) web sitesinde şu
rakamlar verilmiştir:
Kurulduğu tarih olan 1995’den bu yana;

Girişimlerin sayısı 20 yılda üç kattan fazla artarak 1998'de 306'dan 2018'de
1098'e ulaştı.

5526 buluş beyanı , 2688 US patent, 682 lisans anlaşması (36 lisans anlaşması 1 milyon USD’dan büyük ve 2 lisans anlaşması da –DNA Sequencer ve CMOS Camera100 milyon USD’dan büyük gelir getirmiştir.), 236 Startup (95’i yaşam bilimleri alanında).

1.ABD TTO’ları için örnekler:

2016 için;

A-Kaliforniya Üniversitesi TTO

229 buluş beyanı, 67 lisans anlaşması, 8 start-up kuruluşu, 23 milyon USD gelir.

Gerek patent ve lisans sayısı ile lisans gelirlerindeki yük-

19

ALMANYA

•
Ar-Ge’ye ayrılan kaynak bakımından ABD ile karşılaştırılabilir bir durumda olan Almanya’da yaklaşık 250 üniversite
mevcut olup bunların yaklaşık 100 tanesi daha çok uygulamalı bilimlerde yoğunlaşmış olan ve “Fachhochschule”
olarak adlandırılan üniversitelerdir. Geleneksel şekilde Alman üniversitelerinin endüstriye doğru teknoloji transfer
kanalları olarak daha çok ortak işbirliği programları ve kontrat bazlı araştırma projeleri yöntemlerini kullandığı görülmektedir.
Almanya’nın teknoloji geliştirme gücünde en önemli unsurların başında kamu ya da yarı kamu özelliği gösteren
araştırma enstitüleri gelmektedir. Bu yapılar üniversiteler ile endüstri arasındaki Ar-Ge faaliyetlerinde de etkin bir
köprü işlevi görmektedirler.

Her biri farklı misyon, değişik araştırma alanlarına odaklanma ve teknoloji transfer kurgularıyla çalışan bu kapsamdaki başlıca kuruluşlar şunlardır:
Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft (FhG))
Talep odaklı ve endüstri için uygulamalı araştırmalarda yoğunlaşmış olan bu kuruluş gelirlerinin çok büyük bölümünü kendi araştırma sonuçlarının ticarileşmesinden ve özel sektör için yaptığı proje çalışmalarından sağlamaktadır.
FhG’ye bağlı 80 araştırma ünitesi bulunmaktadır. Bunlardan 57 tanesi Fraunhofer Enstitüsü’dür. ABD’de bir enstitü
ve hemen tüm gelişmiş ülkelerde de birimler bulunmaktadır. 15.000 üst seviyede araştırmacı ve mühendis çalışmaktadır. Araştırma bütçesi yaklaşık 1,4 milyar avro olup bunun 1,2 milyar avroluk bölümü özel sektör ve kamu için yapılan sözleşmeli araştırmalardır.
Helmholtz Merkezleri
Yüksek ekonomik risk içeren, uzun dönemli problem alanlarında yoğunlaşmış bu merkezler genel olarak toplumsal
refahı esas alan alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Büyük projelerde sanayi ile işbirliği şeklinde teknoloji
transferi sağlanmaya çalışıldığı bildirilmektedir. Bu kanalla bir miktar endüstriden sanayiye doğru fon akışı sağlansa
da ana gelirin kamu fonları olduğu belirtilmektedir.
Leibnitz Derneği (WGL)
Yaklaşık 80 enstitüsü olan bu kuruluşun da temel araştırmalarda yoğunlaştığı görülmektedir.
Almanya’da yukarıda sayılan yapılara ilave olarak Endüstriyel Araştırma Merkezleri Kurumları Federasyonu (AiF) de
sayılabilir.
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Almanya’da TTO’lar
Almanya’da kurumsal teknoloji transfer amaçlı arayüzlerin ve özellikle TTO’ların 1980 sonrası kurulmaya
başlandığı gözlenmektedir. Alman hükümetinin 2001’de başlattığı “Bilgi Pazar Yaratır” girişiminin önemli
sonuçlarından biri de Bayh-Dole benzeri bir yasa değişikliği ile üniversitelerde yapılan araştırmaların fikri
haklar ile ilgili hak sahipliliğinin üniversiteye verilmesi ve üniversite öğretim üyelerine yaptıkları çalışmalar
ile ilgili üniversiteyi bilgilendirme zorunluluğu getirilmesi olmuştur.
Üniversite yaptığı değerlendirme sonucu araştırma sonucunda doğacak fikri haklara sahip olabilmektedir.
Araştırma çıktısından elde edilecek gelirin %30’u ise araştırmacıya ödenmektedir. Üniversite değerlendirme sonucunda araştırma sonuçları ile ilgili önemli bir ticarileşme potansiyeli görmezse, bu durumda araştırma çıktıları ile ilgili tüm haklar araştırmacının olmaktadır. Üniversitelerde giderek artan ve hemen tüm
üniversitelerde kurulmaya başlanan TTO’ların daha işlevsel olması ve üniversite araştırma sonuçlarının
ticarileşme sürecinde destek olunması için 2002 yılında Patent Pazarlama Ajansları (PVA) kurulduğu belirtilmektedir.
Almanya’da değişik yapıda pek çok TTO bulunmaktadır. Bunlardan bir örnek olarak Max Planck TTO aşağıda verilmektedir.

Max Planck İnovasyon
1911’de kurulan Kaiser Wilhelm Vakfı’nın devamı olarak 1948’de kurulan Max Planck Vakfı 76 enstitüsü,
yurtdışında 3 birimi ve yaklaşık 13.000 personeli ile Almanya’nın en büyük ve önemli temel araştırma faaliyetlerini yürüten kuruluşlarından biridir.
Max Planck Vakfı’nın teknoloji transferi ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için 1970’de “Garching Instruments GmbH” isminde bir kuruluş oluşturulmuş, bu yapı 1993-2006 yılları arasında “Garching Innovation
GmbH” ismiyle faaliyetlerini sürdürmüş, 2006 yılından sonra da Max Planck isminin prestijinden yararlanmak amacıyla isim “Max Planck Innovation” olarak değiştirilmiştir. Bu şirket, kuruluşun tüm enstitülerine
fikri haklar ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekte, patent başvuruları vb. süreçleri yürütmektedir.
Max Planck Inovasyon’un 1979’dan bu yana 3900 buluş
ve 2400 lisans anlaşması gerçekleştirdiği ve halen 1200
buluşun geçerliliğini koruduğu ve 16 şirkette hissesi bulunduğu açıklanmaktadır. 1990’dan bu yana hepsi ileri
teknoloji sektöründe 3000’den fazla istihdam sağlayan
117 spin-out kurulduğu bildirilmektedir. Her yıl ilave 140
projenin hayata geçirildiği açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen bu istatistiklerle “Max Planck Innovation”ın dünyadaki teknoloji transfer kuruluşları arasında
“süper lig” de yer aldığı savunulmaktadır.
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İngiltere ve Teknoloji Transfer Ofisleri
İngiltere’de çoğu üniversitenin kendi TTO
birimleri mevcuttur. Bu birimlerin kurumsal yapılarına bakıldığında, farklı üniversitelerin TT ofislerinin farklı biçimlerde yapılandırıldığı gözlenmektedir. Bazıları üniversite birimleri, kimileriyse bağlı ortaklık
şeklinde hizmet vermektedir. Az sayıda
bağımsız yapı da vardır.
Patent ve bilimsel makale konuları incelendiğinde bilgi ve iletişim teknolojileri
(ICT), biyolojik bilimler, nanoteknoloji,
çevre teknolojileri ve bunların türevleri
ile ilaç, savunma ve motorlu araçlar gibi
anahtar teknolojilere odaklanılmış olduğu
görülmektedir.
TTO faaliyetlerinin önemli unsurlarından olan yeni teknoloji tabanlı firmaların ana fonlama kaynağı ve girişimciliğin ve inovasyonun önemli bir belirleyicisi olarak değerlendirilen risk sermayesi konusunda da
önemli ilerlemeler gözlenmektedir.
Son yıllarda, üniversite araştırmalarından doğan patent sayılarında da önemli artışlar olduğu bildirilmektedir.

ISIS Innovation (Oxford Innovation)
2000 yılından bu yana kurulmasına öncülük ettiği 70 start-up tarafından alınan yaklaşık 400 milyon
pound yatırımı da istatistiklerinde öne çıkarmaktadır. 2015 yıllık raporuna göre rakamlar şöyledir;
Yıl içinde 103 patent başvurusu yapılmış, 379 buluş beyanında bulunulmuş, 5 yeni start-up kurulmuş ve
24,6 milyon pound gelir elde edilmiştir. Bu gelirden üniversite ve araştırmacılara 13,6 milyon pound dağıtılmıştır. 2015’de 2686 danışmanlık sağlandığı ve 2014 rakamlarına göre büyük bir sıçrama gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır.
Toplamda 2490 patent ve patent başvurusuna sahip olunduğu ve 529 lisans anlaşması gerçekleştirildiği
açıklanmaktadır.
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Bölgesel Teknoloji Transfer ve Bilgi
Ticarileştirme Yapıları için Örnekler:
Patent Pazarlama Ajansları
(Patentverwertungsagenture
n – PVA) -Almanya
Alman üniversitelerinde giderek artan ve hemen her
üniversitede kurulmaya başlanan TTO’ların daha işlevsel
olması ve üniversite araştırma sonuçlarının ticarileşme
sürecinde destek olunması için 2002 yılında Patent Pazarlama Ajansları (PVA) kurulduğu belirtilmektedir. Her
bir eyalette en az bir PVA olacak şekilde bu ajansların
sayısının 22’ye ulaştığı söylenmektedir. Bu ajansların üniversitelerle işbirliği halinde araştırma çıktılarının ticarileşmesi için gerekli tüm süreçlerde ve ilgili tüm alanlarda
devrede olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu süreçlerin

yönetimi için Federal Hükümet ile yerel yönetimlerin %
50-%50 fon desteği sağladıkları belirtilmektedir.
Bu sistemle buluş sayılarında ve ticarileşme oranlarında oldukça büyük bir artış sağlandığı bildirilmektedir.
Ayrıca daha önce kurulmuş bulunan ve 200 bilimsel kuruluş ile 100.000 araştırmacının dahil olduğu teknoloji işbirliği ağına (Technologie Allianz e.V) anılan 22 PVA’nın da
dahil olduğu görülmektedir. Alman Patent Pazarlama ve
Teknoloji Transfer Ajansları ağyapısı olarak da bilinen bu
sistemin Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı
(BMWi) tarafından fonlandığı belirtilmektedir.
Bu ajansların uzun dönemde ticarileştirdikleri patentlerden alacakları payla kendi kendilerine yeterli hale
gelmeleri hedeflenmiş ancak bu pek çok PVA için mümkün olmamıştır. Özellikle verimlilikle ilgili ajansların bir
çoğu yeterli bulunmamaktadır.

MATTO (Massachusetts Association of Technology Transfer
Offices)- ABD
MATTO, teknoloji transfer süreçleri ile ilgili olan Massachusetts-ABD’deki akademik kuruluşları tarafından kurulmuş
bağımsız, tarafsız, kar amacı gütmeyen bir dernektir. MATTO misyonunu; Massachusetts Yöresi’ndeki akademik
kurumlarda geliştirilen bilgi ve teknolojinin yeni ürünler geliştirmek ve pazarlamak için etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamak olarak belirtmektedir
Üyelik, Massachusetts bölgesindeki tüm araştırma kurumlarına açıktır ve şu anda, otuz bir araştırma kurumu MATTO’ya üyedir. Bu kurumların teknoloji transfer ofislerinde 125’den fazla profesyonel istihdam çalışmaktadır.
MATTO’nun temel olarak şu faaliyetleri yürüttüğü belirtilmektedir;
•

Massachusetts’te bir bütün olarak teknoloji transfer profesyonellerinin ihtiyaç duyacağı konularda destek
sağlamak,

•

Üyeleri için mesleki gelişim eğitimleri planlamak,

•

Massachusetts’teki akademik kurumlarda geliştirilen erken dönem teknolojileri sergileyen etkinlikler düzenlemek.

Bunlara ek olarak; teknoloji transferi ile ilgili yasal konularda üyelerine bilgi kaynaklığı yapmak, üniversite ile endüstri arasında arayüz işlevi görmek, kıyaslama ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak, üyeleri ile ilgili veri tabanları
oluşturmak gibi amaçlarda öne çıkarılmaktadır.

24

SATT Ağı-Fransa

SATT ağı, Fransız hükümetinin geleceğe yatırımlar “Investissements d’Avenir” programının bir parçası
olarak kuruldu. SATT ağında Fransa’nın değişik bölgelerinden 14 SATT üyesi bulunmaktadır. Bu ağın ana
hedefi, pazara yakın yenilikleri destekleyerek teknoloji transferi sürecini iyileştirmektir.
SATT’lar kamu teşvikleriyle finanse edilen özel kuruluşlardır. Her SATT için ana pay sahibi, bölgesel kamu
araştırma kuruluşları ve Fransız devletidir.
SATT ağında bulunan 14 bölgesel SATT’da toplam 665 profesyonelin çalıştığı, bu SATT’larda toplam
770 inovasyon projesinin hayata geçirildiği, 1697 patent ve 498 lisans gerçekleştirildiği ve 173 start-up
kuruluşunun sağlandığı açıklanmaktadır.
SATT Sud-Est, yatırım stratejisini yenilikçi projelere odaklamakta ve kurucularının ilgisini çeken beş alana
yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar;
•

Dijital ve bağlantılı bilgi toplumu

•

Çevre ve enerji

•

Sağlık ve yaşam teknolojileri

•

Endüstriyel işlemler

•

Kültürel miras ve dijital beşeri bilimler.

SATT Sud-Est’in kurucuları dikkate alındığında 10.000 araştırmacı ve doktora öğrencisi, 700 araştırma
takımı, 200 araştırma laboratuarı bulunduğu ve projeleri olgunlaştırmak için 16 milyon Avro kaynak aktardığı belirtilmektedir.
Bu kuruluşta bugüne kadar 758 proje geliştirildiği, 244 fikri hak başvurusunda bulunulduğu, 123 proje
olgunlaştırma faaliyeti gerçekleştirildiği ve 64 lisans anlaşmasının yapıldığı anlatılmaktadır.
SATT Sud-Est yasal statü olarak bir anonim şirkettir ve sermayesi 1 milyon € ‘dur.
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Üniversite Teknoloji Şirketleri Ağı (UTEN)-Portekiz
UTEN, Mart 2007’de Uluslararası Teknoloji Geliştirme Ortaklığı (CoLab) kapsamında Austin Texas Üniversitesi IC2 Enstitüsü ile yakın işbirliği içerisinde başlatıldı. Son beş yılda, UTEN, Carnegie Mellon Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, UT Austin-Portekiz programı ve Fraunhofer dahil olmak üzere
uluslararası ortaklıklarından yararlanırken, özel eğitim programları ve etkinlikleri ile büyümüş ve gelişmiştir.
Üniversite Teknoloji Şirketleri Ağı’nın, Portekiz’de küresel düzeyde rekabetçi ve sürdürülebilir bilim
ve teknolojinin ticarileşmesi ve tecrübe birikimini geliştirmek için çalıştığı açıklanmaktadır.
2007-2012 yılı arasında bu ağ sayesinde üniversitelerde çıkan yıllık patent sayısında %20, lisans sayısında
ise %26 artış olduğu, ayrıca 5 yıllık sürede lisans gelirlerinde %137 ve spin-out sayısında ise %132 artış
kaydedildiği belirtilmektedir.
Bu beş yıllık sürede programdan yararlanan teknoloji tabanlı şirketlerin gelirlerinde %127, ihracatlarında %37 ve istihdamda da %38 artış kaydedildiği belirtilmektedir.
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ÜSİ VE TTO’LARLA İLGİLİ
ÜLKEMİZDE MEVCUT DURUM
Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de geleneksel üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri olarak; üniversite bünyelerinde kurulan merkez
ve enstitülerle verilen hizmetler yanında, döner sermaye sistemi üzerinden yürüyen proje işbirlikleri, öğrenci stajları gibi programlar sayılabilir.

1990’larla başlayan TTGV ve TÜBİTAK sanayi Ar-Ge destekleri sistemlerinin önemli bir unsuru olan değerlendirme ve izleme faaliyetlerinde yer alan akademisyenlerle dolaylı da olsa ÜSİ faaliyetlerinde bir ilerleme olduğu görülmüştür.
Bu çalışmanın konusu olan TTO’larla ilgili ilk önemli başlangıç olarak KOSGEB tarafından başlatılan kuluçkalık merkezleri (TEKMER) sayılabilir. 1990’ların başında kurulmaya başlayan bu merkezler özellikle startup ve bir miktar da spin-out yaratılması konusunda önemli bir işlev görmüşlerdir.
Ardından 1996 yılında TÜBİTAK tarafından devreye alınan ve 10 yıl süren Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) önemli bir deneyim olmuştur.
4691 sayılı kanunla 2000 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile pek çok üniversite bünyesinde teknopark kurmaya başlamıştır.
Ve, 2000’lerin ikinci yarısından itibaren de Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) kurulmaya başlanmıştır.
Ancak, uygulama çıktılarının ülke için kritik bir büyüklük yarattığını söylemek mümkün görünmemektedir.
Bu çalışmanın konusu olan üniversite araştırma sonuçlarından doğan patent, lisans geliri, spin-out ve sözleşmeye dayalı araştırma çıktılarına ilişkin sağlıklı veriler olmamakla birlikte; bu tür servisler sağlayan ve
yukarıda sayılan Teknopark, TTO, ÜSAMP gibi yapıların istatistiklerine bakınca diğer ülkelerle kıyaslanabilir büyüklüklere rastlanmamaktadır.
Özellikle TÜBİTAK’ın 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı sonrası gerek sayı ve gerekse de
nitelik olarak ülkemizde TTO faaliyetlerinde önemli ve olumlu bir sıçrama olmuştur.
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Türkiye’de ki TTO’ların Genel Analizi
TTGV tarafından yaklaşık 45 TTO’yu kapsayan bir analizde ülkemizde TTO ekosistemi ile ilgili önemli veriler elde edilmiştir.
En kritik unsurlardan olarak ülkemizde üniversitelerin araştırma bütçeleri özellikle bu çalışmada yer verilen yurtdışı ülkeler ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Geri bildirimde bulunan üniversitelerin 1/3’ünün
araştırma bütçeleri 1 milyon ABD dolarından az, ¼’ünün ise 1-5 milyon ABD doları civarındadır.

Oysa TTO’ların personel sayıları dünyadaki en gelişmiş TTO’larla kıyaslanabilecek durumdadır.

Ülkemizdeki TTO’lar henüz
başlangıç evrelerindedir.
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Projede elde edilen diğer bazı TTO istatistikleri ise şöyledir:


28 TTO FH Operasyon ve Yönetim Bütçesine sahip



36 TTO Fakültelerce kullanılan formal Buluş Beyan Formu kullanmakta



33 TTO Üniversitelerce deklare edilmiş ticarileştirme, FH, girişimcilik politika, strateji ya da prosedürüne sahip



7 TTO TÜBİTAK’tan destek almıyor



17 TTO Lisans, FH devir geliri olmuş



Ortalama FH/patentleme bütçesi – $32.500



20 TTO Teknoloji seviye belirlemede TRL kullandığını beyan etmiş

Kritik bir unsur olarak TTO bütçelerine bakıldığında önemli bir bölümünün bütçesinin 250.000 USD’dan az,
sadece ikisinin bütçesinin 1 milyon ABD dolarından fazla olduğu görülmektedir. Bu bütçelerin önemli bir
bölümünün de TÜBİTAK 1513 ve 1601 Programlarından sağlandığı görülmektedir.

Gelirlerde ise yukarıda belirtildiği gibi TÜBİTAK hibe destekleri en büyük kalemi oluşturmaktadır
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Dünyada ve Türkiye’deki yukarı bölümlerde belirtilen açıklama ve değerlendirmeler dikkate alındığında TTO’lar için
başarılarını belirleyen kritik bazı unsurlar olarak öne çıkanlar şunlardır;
Doğal (kendiliğindenlik) ya da yapaylık( desteklerin motivasyonu sonucu var olma) durumu,

•

Yönetim ağırlığı (özel/kamu vb.),

•

Yaratıcı ve yetkin insan kaynağı yaratma becerisi,

•

Küresel ölçekte ilişki ve işbirliği genişliği ve derinliği,

•

Uzmanlaşılmış alanlarda dünyadaki mevcut ileri teknolojik dalgalardaki rekabetçilik konumu,

•

Ar-Ge sonuçlarının küresel ölçekte ticarileşme durumu.

•

Ve bunların genel sonucu olarak;

•

yaratılan kritik kütle (ekonomik büyüklük, insan kaynakları, çekim alanı vb.),

•

inovasyon habitatının oluşup oluşmadığı.

Yukarıdaki cevaplardan görüleceği gibi, geri bildirimde bulunan üniversitelerin önemli bir bölümünde TTO ya da
benzer fonksiyonda bir yapı bulunmakta, sanayi ile ilişkilere önem verilmekte, üniversite bünyesinde girişimcilik
programları yürütülmekte ve akademik girişimcilik teşvik edilmektedir. TTO statüsünden de çok büyük oranda üniversite memnun durumdadır. Bu yapıların üniversite repütasyonunu yükselttiği ve proje sayısının artmasında
önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Fakat TTO’larca sağlanan gelirden yanıt verenlerin 2/3’ü memnun değildir.
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Yanıtlardan ülkemizdeki TTO’ların öncelik sıralamasının da aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir:
•

Patent başvurusu

•

Proje fonlarına erişim

•

Girişimcilik

•

Sanayi ile sözleşme bazlı işbirliği

Tüm bu sonuçlara bakıldığında şu çıkarımları yapmak mümkündür;
1.

Ülkemizde TTO sayısı hızla artmaktadır.

2.

Üniversiteler girişimciliğe ve bu amaçlı programlara büyük önem vermeye başlamıştır.

3.

Bununla birlikte araştırmacılara şirket kurdurmak stratejilerinde olmasına rağmen üniversitelerin önemli önceliklerinden olmamaktadır.

4.

Üniversiteler TTO’ların mevcut statülerinden memnun gibi görünsede farklı kurumsal kimlikte daha yararlı olacağını düşünenlerde vardır.

5.

TTO’lar üniversitelerin prestij kazanmalarında, başka üniversitelerle işbirliklerinde ve yeni proje geliştirmede
önemli bir rol oynamaktadır buna da bağlı olarak Yönetimler TTO’larından memnun görünmektedir.

6.

Tüm bunlara rağmen TTO’lar henüz üniversiteye gelir getirmekte yeterli değildir.

STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

(Güçlü Yönler)

(Zayıf Yönler)

(Fırsatlar)

(Tehditler)

S

W

O

T

Türkiye’deki TTO’lar İçin GZFT (SWOT) Analizi
TTGV tarafından yurtdışı ortaklarla yürütülen bir AB Projesi
kapsamında yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki TTO’lar için
GZFT analiz sonuçları şöyledir:
Güçlü Yönler








TTO personeli öğrenmeye isteklidir, kolay motive olmaktadır ve bu yeni alanda çok şey öğrenmesi gerektiğinin farkındadır.

(pazarlama ve iş modeli ile ilgili sorunlar)


Deneyimli mentorların olmaması



Önemli konularda veritabanı eksikliği



Mali kaynaklar esasen 1513 ve 1601 Program gelirine
bağlıdır



TTO yönetiminde akademik zihniyet ağır basmaktadır

TTO’lar işbirliği yapmaya açıklar. Hibe sağlayıcılarıyla ve 
diğer TTO’lar ile iyi ilişkileri vardır (gelirin% 57’si bura
dan geliyor).

TTO’lar, teknoloji tabanlı yeni şirketlerce endüstriyle

ilişkilerinde ve fonlara erişimde arayüz olarak tanınmak
tadır.
TTO’ların araştırmacı ve uzman havuzları oluşturma
yetkinlikleri mevcuttur.

Zayıf Yönler


İyi eğitimli ve deneyimli TTO personelinin eksikliği



FH yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde yetersiz bilgi

Yazılı politika ve stratejilerin eksikliği
Araştırmacılarda ticarileştirme için motivasyon eksikliği
Başarı öyküleri eksikliği
Endüstri ile ilişki ve koordinasyon eksikliği
Uluslararası ağlarla zayıf işbirliği, uluslararası trendleri
takip edememek



TTO’nun bölgesel kalkınma planlarında etkinliğinin olmaması



Düşük TRL seviyeleri)



Melekler ve VC’ler ile yeterli ilişkilerin olmaması
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Fırsatlar

•

Endüstride Ar-Ge farkındalığının artması

•

Araştırmacıların TTO’larla iletişime geçme konusunda
motivasyonu

•

Türkiye’de teknoparkların sayısında artış

•

•

Uygulamalı araştırma ve eğitim fırsatlarının yükselmesi

Yüksek devlet yardımı

•

Devlet politikaları fırsatları (Ar-Ge reform paketi, yeni
patent kanunu)

•

•

Ekonomik istikrarsızlık şirketlerin Ar-Ge yatırımlarını engellemektedir

Yeni girişim sermayesi fonları ve artan sayıda melek ağları

•

•

Yenilikçilik ve teknoloji transferi konseptlerinin artan ulusal önemi

Endüstride AR-GE kültürünün olmaması, dolayısıyla endüstriden çok az lisans talebinin olması ya da hiç olmaması

•

FH kavramlarının farkındalığının artması

•

•

Girişimcilik ekosistemi ve kültürünün farkındalığının artması

Endüstri ile üniversite arasındaki başarısız ortaklık tecrübeleri, neden olur.

•

Teknolojiye dayalı yatırımlar kavramının oldukça yeni
olması.

•

Uluslararası finansman fırsatlarının farkındalığının artması

Tehditler

Türkiye’deki TTO’lar İçin Genel İhtiyaç
Değerlendirmesi
Anılan AB TTH projesinde görüşmeler sonrası Türkiye’deki TTO ekosistemi için genel gözlemler ve bazı öneriler
de şöyle sunulmuştur:

TTO’ların Odağı:

Tahmin edildiği gibi, bir çok TTO yeterince kaynaklara erişemiyor ve üzerlerinde sürdürülebilirlik ve başarılı çıktılar için baskı kuruluyor. Sürdürülebilirlik ve kısa vadeli sonuçlara yönelik baskı üzerine birçok TTO, ticarileştirme faaliyetleri yerine gelir amaçlı sözleşmeli projeler üzerinde yoğunlaşmıştır.
TTO çalışanları, gerçek lisanslama çalışmalarından ziyade destek faaliyetlerine daha fazla odaklanmış görünmektedir. TTO’lar
için çoğu tüzel kişiliğin yeniden yapılandırılması ve çalışanlarının eğitilmesi ve faaliyetlerin yeniden önceliklendirilmesi gerekmektedir.
TTO’lara kurumların en üst düzeyde (Rektör Yardımcılığı veya daha üstü) desteğinin olması gereken kadar güçlü olmadığı yönünde genel bir kanaat vardır.
TTO faaliyetleri kapsamında araştırmacıların çabaları genel olarak zayıftır ve bir odak alanı olarak daha da geliştirilmesi gerekmektedir.
TTO’ların TÜBİTAK Destek programlarının 5 modülüne odaklanması ihtiyacı, etkinliklerin azaltılmasına ve uzmanlaşma eksikliğine neden olmuştur. TTO’nun ileride yetkinlik ve misyonlarına dayalı olarak odaklanabilmesi ve uzmanlaşabilmesi önerilmektedir.
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Eğitim Boşlukları
Birçok TTO, çeşitli kaynaklardan temel TT eğitimi alan en az
bir personel bulundururken, aşağıdaki TT konularında halen
önemli zafiyetler vardır:

•

FH / Teknoloji Portföy Yönetimi

•

FH Değerleme Yöntemleri

•

Patent Haritaları

•

Teknoloji ve Ticarileştirme Yol Haritaları

•

Fakülte Eşleştirme Programları

•

İleri düzey sözleşme görüşmeleri ve ticarileştirme
(özellikle fakülte başlangıçları hakkında)

•

Farklı FH sahipliliği olasılıkları konusunda yeterli IP Stratejisi oluşturma.

TT konularında ticarileştirme faaliyetlerine odaklanan yetkin
personel sayısı azdır.
TTO’lardaki personel konularında uzman olmaktan öte hizmet
sağlayıcılar olarak hareket etmektedir.

FH ve Portföy Sorunları
Genel olarak, TTO’ların FH politikaları farklılıklar gösterebilmektedir ve gelir paylaşım esaslarından başlayarak kapsamlı
ve detaylı uygulama esaslarının bulunmadığı gözlenmektedir.
TTO’ların kullanılabilir ya da ticarileşebilir FH portföyleri de
nispeten azdır ve FH portföylerinin nasıl yönetildiği konusunda TTO’lar arasında tutarlılık gözlenmemektedir.
FH için TTO’ların sınırlı bütçesi ve kaynağı vardır. TÜBİTAK
fonlarına bağımlılık gözlenmektedir. Sonuç olarak, TTO’larca
geliştirilen FHların genel kalitesi ve istikrarı sorunlu görülmektedir.

Start-Up Destekleri ve Programları
Araştırmacılar, genellikle, araştırmaları için daha fazla destek
sağlamak için TTO hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.
TTO’ların, start-uplara odaklanan yeni destek programlarına
ve/ya faaliyetlerine ihtiyacı vardır.
Birçok TTO, bölgede melek yatırımcı ağı geliştirme isteğindedir. TTO’nun faaliyetleri ve inovasyon programlamasının ürünü olan daha yüksek riskli girişimlere yatırım yapacak etkili
melek ağlarının nasıl oluşturulacağı konusunda daha çok çabaya ve ilişki ağına ihtiyacı vardır.
TTO’lar genellikle destek verdikleri yeni teşebbüslerde doğrudan yatırım payı alamamakta ve bu nedenle bu faaliyetleri
için maksimum değeri yakalayamamaktadır. TTO’ların, startup çabalarından daha sürdürülebilir gelir elde etmesi gerekmektedir.

Girişim Finansmanı
Daha önce de belirtildiği gibi, melek ağları genellikle yüksek
teknoloji yatırımlarına odaklanmaz ve TTO çevresindeki bölgelerde katalizör görevi görmez. Bireysel ilişkilerin ötesinde
(personelden personele) yatırımcılarla kurumsal bağların daha iyi geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Birçok TTO, üniversitelerinin doğrudan yatırım fırsatlarına
katılmasını faydalı görmektedir. Kurumsal kaynaklardan elde
edilen geliri en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olarak kurumlardan girişimlere kadar bu yatırımı mümkün kılan bir yapı
geliştirilmelidir.

Diğer Gözlemler
TTO tarafından yazılı olarak sunulanlarla görüşmeler sırasında
ortaya çıkarılan ölçümlerde tutarsızlıklar söz konusudur. Ölçüm hedeflerinde «başarı» ölçütü olarak TÜBİTAK›a raporlama öne çıkmaktadır ve bu gerçek ticarileştirme çıktılarından
daha önemli görülmektedir.
Diğer bir kilit sorun, araştırmacıların motivasyonunda mevcut
yasaların da eksikliği nedeniyle düşüklüktür. Türkiye’de araştırmaların ticarileştirilmesi için çok az motivasyon vardır.
Bu projenin bir parçası olan TTO’lar, mümkün olduğunca sistematik fakülte katılım programlarını ve faaliyetlerini geliştirmelidir.
Bazı TTO’ların ayrı yönetim şirketleri (üniversite ofisleri değil)
şeklinde yapılandığı gözlenmektedir. Bu yapı, operasyonlarda
esneklik sağlarken, sundukları kurumlarla güçlü bir bağ oluşturmamaktadır.
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Türkiye’de Özgün Modeller Kapsamında Bazı
Yukarıda değinildiği gibi özellikle TÜBİTAK 1513 ve 1601 programları ile TTO’lar desteklenmeye başladıktan sonra TTO sayıları hızla artmıştır. Bu programlar ülkemizde 1981’de ABD’de yürürlüğe giren Bayh-Dole
Yasası benzeri bir etki yapmış ve sayılarda ve istatistiklerde önemli sıçramaların olmasını sağlamıştır. Ancak bu programların desteğiyle devreye giren TTO’lar gerek yaş ve gerekse de tecrübe ve iş modellerinin
özgünlüğü bakımından yolun oldukça başında sayılabilirler.
Özgün iş modelleri ve tecrübeleri bakımından öne çıkan ülkemizdeki bazı TTO’larla ilgili kısa bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Ege Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin en eski üniversite sanayi işbirliği merkezlerinden olan EBİLTEM, zamanla ulusal ve uluslar arası destek programlarından da yararlanarak iş modeline bağlı olarak portföyüne çok çeşitli hizmetleri eklemeyi başarmıştır. Buna da bağlı olarak çok sayıda çalışanla çok
sayıda ve çeşitlenmiş hizmet sunan EBİLTEM aşağıda sayılan başlıklarda servisler sunmaktadır.
•

Tanıtım ve Farkındalık,

•

Üniversite-Sanayi İlişkileri,

•

Eğitim ve Danışmanlık,

•

Problem Çözme,

•

Teknik Değerlendirme,

•

Proje Yönetimi,

•

Eşleştirme,

•

Finansal Kaynaklara Ulaşım,

•

Girişimcilik,

•

Kümelenme,

•

Fikri Mülkiyet Hakları,

•

İş Planı Oluşturma,

•

Lisanslama,

•

Ticarileştirme,

•

Mentorluk,

•

İşbirliği ve Koordinasyon.

Bu hizmetler yelpazesinde kendisini “Tek Durak
Merkez” olarak tanımlamaktadır.
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Inovent
Inovent, kendini Türkiye’nin ilk teknoloji ticarileştirme/ akseleratör ve çekirdek fon şirketi olarak tanımlamaktadır.
2006 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından kurulmuştur.
Inovent, kurulduğu ilk yıllarda üniversite araştırmacılarının araştırma sonuçlarının Fikri hak ile korunmasını amaçlamış, bir süre sonra ise özellikle akademi temelli girişimciliğe odaklanmak suretiyle, henüz erken aşamada olan teknolojilerin ticarileştirilmesini yönetmeye başlamıştır.
Kurulduğu günden bu yana, 3 tanesi Inovent çekirdek sermaye fonu şirketi olmak üzere toplam 19 adet “start-up”
şirketi kurmuştur. Günümüze kadar 4 başarılı çıkış gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Inovent misyonunu, bir değer
yönetim sistemi ve bilgiye dayalı ekonomik gelişimin merkezinde entelektüel varlıklar ve fikri mülkiyet portföyünün
uygun şekilde yönetimi olan ülke genelinde yenilikçi teknolojiye dayalı girişimcilik, risk sermayesi ve melek yatırımcı
altyapılarını destekleyecek dinamik bir ekosistem oluşturulmasının öneminin kavranmasını sağlamak olarak tanımlamaktadır.
Buna da bağlı olarak başlıca hizmetleri olarak hızlandırma programları ve yönetim danışmanlığı öne çıkmaktadır.

Metu-TTO
Ağırlıkla ODTÜ araştırmacılarının araştırma sonuçlarının patentle korunması yanında ODTÜ-Teknokent ile yakın ilişki halinde teknokent firmalarına da pek çok program sunulmaktadır.
Bu ilişki ağı sayesinde ön kuluçka-kuluçka ve kuluçka sonrası pek çok önemli ve Türkiye genelinde bilinen program
yürütülmektedir.
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İnventram
İnventram A.Ş. Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile Nisan 2010'da kurulmuş bir erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım, ticarileştirme ve danışmanlık şirketidir. İnventram’ın
amacı erken aşamadaki, pazar potansiyeli olan yenilikçi ve teknolojik buluşları en doğru iş modelleri ile
ticarileştirmektir. Teknoloji ve inovasyon temelli yeni kurulmuş ve kurulmakta olan girişimlere hisse yatırımları yapmakta ve satış desteği vererek gelir ortağı olmaktadır.

Buna ilaveten Üniversite araştırmacıları ve girişimcilerin projelerinin şirketleşmesi sürecine hissedar olarak
katılarak her türlü kurumsal desteği vermekte, buluşçu ve araştırmacılara ticari olarak değerlendirilebilir
çeşitli fikri haklarının ve teknolojilerinin tespiti, geliştirilmesi, patentlenmesi, ürünleştirilmesi, bu fikri haklar ve teknolojilerinin devri, lisanslanması ve/veya bunlar ile ilgili olarak farklı iş modelleri tesis etmek suretiyle ticarileştirilmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda fikri sermayeler toplumun hayat standardını
yükseltecek ürün ve hizmetlere dönüştürülmektedir.

İlk Teknoloji Patenti Lisanslaması: Servikal
Omurga Disk Protezi
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Feridun PORTAKAL
Teknoloji Transfer Ofisi Merkezleri
İlk Mezunlarını Verdi

KÖŞE
YAZARLARIMIZ

TTO’ların kuruluş amacı üniversitedeki bilgi
birikimini sanayiye aktarmak, sanayinin ihtiyaç
duyduğu akademik bilgi birikim sonucunda gerek projeler gerekse de patent, faydalı model
vb. çalışmalar ile gelir oluşturarak, TÜBİTAK
destek süreci sonra da kendisini idame ettirecek yapıların ortaya çıkmasını sağlamaktı. Geldiğimiz noktada bu hedeflere ve kuruluş amacına yaklaşılamadığını görüyoruz. Şimdi ne yapacağız peki?

tada bu hedeflere ve kuruluş amacına yaklaşılamadığını görüyoruz. Şimdi ne yapacağız peki?



Kalifiye personeller ile çalışmadınız.

Teknoloji Transfer Ofisleri bu yıl 10. yılını tamamladı. 1513 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteği alan ilk teknopark ve üniversitemiz destek yıllarının sonuna geldi. İlk desteği alan bir ofisimizin
destek ödemesinin durdurulduğu bilgisini aldık. Peki, 10 yıllık bu süreçte TÜBİTAK tarafından mali
olarak desteklenen Teknoloji Transfer Ofislerinin
durumu ne olacak?



Kurumsal hafızanın oluşmasını önemsemediniz.



Sahaya çıkmadınız.



Sahadan gelen talepleri göz ardı ettiniz.



Koltuklarınızdan kalkmadığınız gibi kolladıklarınızı da koltuklardan kaldırmadınız.



Mali bir yapı ortaya koymadınız.



Akademisyenlerin döner sermayeye mahkûm
ettiniz.



Kalifiye personeller ile çalışmadığınız gibi kendi
bütçenizden karşılamanız gereken personel
giderlerini de TTO desteğinin içerisine koyarak
şark kurnazlığı yaptınız.



Kurumlar arası iş birliğini sadece işiniz düştüğünde hatırladınız.

Kaç TTO kendini çevirebilir durumda?
Mesela ülkemizin ilk teknik üniversitelerinden
birisi olan ve Ortadoğu’nun en büyük iki Organize
Sanayi Bölgesine sahip bir ekosistemde faaliyet
gösteren TTO faaliyetlerini nasıl ilerletecek?

Denedik olmadı mı diyeceğiz?
Yoksa neden olmadığını mı tartışacağız. Denedik olmadı demek kolay. Çünkü heba olan kamunun kaynakları. Çünkü kamu kaynaklarını sırf koltuklarınızı ve kolladıklarınızı fonlamak için kullandınız.
Neden olmadığına gelirsek tek tek sıralayacağım:

On yıl boyunca bu TTO ne kadarlık bir üniversi
te-sanayi iş birliği geliştirdi?
Herhangi bir ticarileşme gerçekleştirdi mi?

Network oluşturamadınız.



Mezunlarınızı takip etmediniz.



Bu on yıl hiç bitmeyecek sandınız.

Akademisyenlerine herhangi bir danışmanlık

faaliyeti sözleşmesi imzalattı mı?

Hep sizden öncekileri eleştirip, karşılığında bir
çözüm önerisi getirmediniz.

TTO’ların kuruluş amacı üniversitedeki bilgi
birikimi sanayiye aktarmak, sanayinin ihtiyaç duy-  Sıralamanın devamı muhakkak var tabi ama
çözüm önerimiz de var.
duğu akademik bilgi birikim sonucunda gerek projeÖncelikle ben ne yapıyorum, açıklamak isterim:
ler gerekse de patent, faydalı model vb. çalışmalar
ile gelir oluşturarak, TÜBİTAK destek süreci taFeridun Portakal olarak, bir proje danışmanı
mamlandık sonra da kendisini idame ettirecek yapı- olarak belirlenen bu amaçlar doğrultusunda araştırların ortaya çıkmasını sağlamaktı. Geldiğimiz nok- malarımı yapıyorum.
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Sahadan gelen talepleri,

oluşturduğum

network ile harmanlayarak, ihtiyaçlara karşılayacak akademisyenlere ulaşıp,

hedeflenen

çıktıya

yönelik proje dosyası hazırlayıp, kamu kaynaklarına sanayicilerimiz adına
başvuruyorum.
Akademisyenlerimize verecekleri hizmetler do- ye Ticaret Mahkemesi’nin İTÜ ARI Teknokent davasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı haklı bulayısı ile bir bütçe belirleyip, her iki tarafı da ortak
larak, ARI Teknokente Kayyum atanmasına karar
bir payda da buluşturuyorum. Ayrıca sözleşmelere, verdiği basına yansıdı.
ürüne yönelik bir patent ve/veya faydalı model ortaYaklaşık bir buçuk yıldır zaten bakanlık ile İTÜ
ya çıkması durumunda royalty tanımlayarak, ticari- ARI Teknokent arasındaki dava için çok şeyler söyleşme süresince kazan kazan formülünü uyguluyo- lendi, çok haberler çıktı. Bakanlık denetimin ardından İTÜ ARI Teknokent’le ilgili iddialar yargıya tarum. Girişimci olmak isteyen gençlerin fikirlerini dinşındı.
leyerek, teknokentlere yönlendirip, iş fikirlerini deBen işin imar tarafından çok muhtevası belirleğere dönüştürmeye çabalıyorum.
nemeyen harcamalar tarafından bakıyorum. Her
Peki siz koltuklarınız ve kolladıklarınız ile şu say- zaman söylüyorum. Hiç kimse hesabını veremeyeceği hukuk önünde savunamayacağı işlere kalkışdıklarımdan kaç tanesini hayata geçiriyorsunuz?
mamalı. Ortada koskoca bir 4691 sayılı TGB kanuOrtaya çıkan duruma bakılırsa pek de bir şey yap- nu varken ve yönetici olarak sizler, kanunlar çerçemıyorsunuz. Çünkü takke düştü… Şimdi konu be- vesinde iş ve işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerenim yaptıklarım ya da desteği kesilenlerin yapma- kirken “Ben ülkenin en büyük teknokentiyim” edasıyla usulsüz işlemler yapmaya kalkarsanız, gün
dıkları değil. Asıl konumuza gelelim…
gelir yargıya hesap vermek zorunda kalırsınız.
Her ne kadar ilk olarak Japonya ve Amerika
Peki İTÜ ARI Teknokentte durum böyleyken
örnekleri incelenerek oluşturulmuş olsa da bu yapı- diğer teknoparklarımızda nasıl? Üniversitelere ilişlar, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun bir kin Sayıştay raporlarında, bağlı teknokentlerle ilgili
metodolojinin belirlenmesi gerekiyor. Her TTO ko- de birçok usulsüzlükler yer alıyor. Sanayi ve Teknonusunu ele aldığımda, ülkemizde bu konuyu kendi- loji Bakanlığı eğer Sayıştay Raporlarını incelerse,
sine dert edinmiş birçok yöneticiden mesajlar ve teknokentleri kanunlara aykırı olarak yöneten, kayorumlar alıyorum.
munun kaynaklarını har vurup harman savuran anArtık bu konuları dert edinenler ile bir araya layış ülkemizin geleceği olan bu kurumlardan tegelerek, bu işin bir yönergesini, uygulama yönetme- mizlenebilir.
liğini, şartlar ne olursa olsun değişmez bir stratejisiBu kayyum atanması gereken teknokent için
ni oluşturmamız gerekiyor.
rektör ile kavga ederek, meseleyi örtbas etmeye
Keyfi uygulamaların olmaması, kamu kaynakla- benzemez. Şimdi akademik statüsünün arkasına
rının doğru alanlarda, belirlenen hedeflere göre dayanıp usulsüzlük yapan Profesörler düşünsün!
harcanması ve her kim yönetici olursa olsun, oluşturulan strateji doğrultusunda hareket etmesinin
…..İstanbul 20’nci Asliye Ticaret Mahkemesi,
sağlanması gerekiyor.
Buradan açık çağrımızı yapmak istiyorum.
Teknoloji Transfer Ofislerinde yöneticilik yapan
ve kendilerine bu alanı dert edinmiş bütün paydaşlar ile bir araya gelelim. Hala destek almaya devam
edenler için yarın çok geç olabilir. Koltuklarınız ve
kolladıklarınız ile başlamışken, İstanbul 20’nci Asli-

bakanlığı haklı bularak, Arı Teknokent’in
yönetimine kayyum atanmasına ve şirket
yönetiminin feshine karar verdi. Davanın İstinaf
Mahkemesi’nde temyiz hakkı var. Oradan da
benzer sonuç gelip Yargıtay’dan da onama
çıkarsa Türkiye tarihinde ilk kez bir teknokentin
yönetimi el çektirilecek…...
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Arş. Gör. Dr. Bedriye BİLİR
Tarımda Azotlu Gübre Kullanımı
ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkisi

Azot (N), bitkilerin tüm yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları en önemli bitki besin maddesidir.
Azot eksikliği atmosferde ki N2'u fikse eden baklagiller dışında hem doğada hem de tarımsal alanlarda bitkinin büyümesini oldukça sınırlandırmaktadır.
Topraklarda mevcut bulunan organik/inorganik
N yetiştirilecek olan bitkinin N ihtiyacını karşılamak
için yeterli değildir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafında hazırlanan 'Dünya Nüfus Beklentisi' başlıklı rapora göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara
ulaşacaktır. Gittikçe büyüyen dünya nüfusuyla birlikte artan beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla
bitkisel üretimde yüksek verim sağlanmalıdır. Bu
nedenle N gübresi kullanımının artırılması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yüzden, ekosistemde doğal N döngüsüne tarımsal faaliyetlerden
kaynaklı önemli ölçüde N ilave olduğunu söylemek
mümkündür. Ekosistemde N farklı süreç ve reaksiyonlarla birçok değişik forma dönüşmektedir. Bu
döngü kazanç ve kayıplar olarak değerlendirildiğinde; atmosferik birikim, N2 fiksasyonu, kimyasal
gübre uygulamaları, organik madde ve mineralizasyon ile kazanç sağlanırken bitkiler tarafından N alımı, NH4+ fiksasyonu, erozyon, yıkanma, denitrifikasyon ve volatilizasyon ile N kayıpları meydana
gelmektedir.
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Gübrelerdeki besin elementleri genellikle bitkiler
tarafından kolay alınabilir formdadır. Fakat, N optimum koşullar sağlansa bile bitkiler tarafından asla
tamamı kullanılamaz. Uygulanan N'un bir kısmı bitkiler tarafından alınırken geriye kalan kısmı bitki
artıkları ile organik N formunda toprakta kalır. Toprakta kalan azot en fazla yıkanma, denitrifikasyon
ve volatizasyon olayları ile kaybolmaktadır. Yıkanma: Tarım alanlarında N genel olarak NO3 formunda yıkanır. Çünkü NO3 toprakta adsorbe edilmez ve
suda çözünür olduğu için toprak profili boyunca hızla yukarıdan aşağı doğru yıkanır. Bu yıkanma ciddi
ekolojik sorunlara neden olduğu için dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bu sorunların başında ise içme suyu kaynaklarındaki NO3 miktarlarının artışı
gelmektedir. Türk Standardı TS-266’da içme sularında NO3- konsantrasyonu için sınır değeri 50 mg
L-1 olarak belirlenmiştir. Denitrifikasyon:N gübrelemesinin yapıldığı alalarda inorganik azotun yaklaşık
%0.5-2 denitrifikasyon olayı ile kaybolmaktadır. Denitrifikasyon, topraklarda var olan NO3 ve NO2'in
biyokimyasal tepkimeler sonucu indirgenerek azot

Azot, noksanlığı bitkiler tarafından en çok hissedilen ve kimyasal gübre olarak en fazla uygulanan besin elementlerinin başında gelmektedir.
Topraklardaki N'un ana kaynağı organik maddedir
fakat ülkemizdeki tarım topraklarının büyük bir çoğunluğunda organik madde içeriği az sınıfında yer
almaktadır. Bu sebeple N toprağa her yıl ilave edilmesi gereken bir bitki besin elementi olduğu için
kullanılan kimyasal gübreler içerisinde en büyük
payı N'lu gübreler almaktadır.
FAO, 2013 yılında dünya genelinde tüketilen
toplam NPK gübreleri içerisinde %47.90'lık payla
N'lu gübreler birinci sırada yer aldığını bildirmiştir.
Aynı zamanda TÜİK verilerine göre 2020 yılında
ülkemizde tüketilen toplam gübre miktarı içerisinde
%67'sini N'lu gübreler oluşturmaktadır.
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Aynı zamanda N2O Kyoto protokolüne göre emisyonları kontrole tabi olan gazlar listesinde yer almaktadır. Volatizasyon:NH4+ topraklarda negatif
yüklü kil yüzeylerinde ve organik bileşikler tarafından tutulmasından dolayı yıkanma riski altında olmamasına rağmen topraktan NH3 formunda kaybolması mümkündür.
Tarımsal üretimde N'tan maksimum fayda minimum kayıp nasıl sağlanır?
Tarımsal üretimde N kayıpları çok yönlü bir
problemdir ve çözümünün tek bir yolla sağlanması
mümkün değildir. N kayıplarını minimuma indirmek
ve bitki tarafından kullanımını artırmak için gübre,
toprak ve sulama faktörleri göz önünde bulundurularak yeni tarımsal yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kimyasal ve hayvansal gübre
kaynaklı N kayıplarını en aza indirmek için öncelikli
olarak N kayıp yolları ve formları ile birlikte bunları
kontrol eden faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.Tarımsal uygulamalar sonucu meydana gelen N
kayıplarını azaltabilmek için alınabilecek önlemlerin
en başında; yetiştirilecek ürünün ekonomik optimum azot dozu belirlenerek ihtiyacına ve gelişme
aşamasına göre N uygulaması ayarlanmalı, uygun
görüldüğü taktirde kayıpları azaltabilmek için uygulanacak miktar 2 veya 3'e bölünmelidir. Böylece
hem ürün verimi artırılır hem de N kayıpları minimuma indirilerek etkili bir gübreleme programı geliştirilmiş olacaktır. Bu uygulama sonucunda azot kullanım etkinliğinin de artması beklenmektedir. Yağışın
fazla olduğu bölgelerde NO3-'ın yıkanarak kaybının

Şekil. Ekosistemde azot kaynakları ve dönüşümü

önlemesi amacıyla yavaş serbestlenen N’lu gübrelerin kullanılması önerilebilir. Ancak bu tür gübrelerde N salınımının bitkinin ihtiyacı olduğu zamana
denk gelecek şekilde uygulanması önemlidir. Geleneksel yöntemlerle toprağın aşırı işlenmesi de N
kayıplarını artırmaktadır. Geleneksel yöntemlerin
dezavantajlarından kaçınmak amacıyla minimum
toprak işleme yöntemleri benimsenebilir. Bununla
birlikte N'lu gübrelerin toprak yüzeyine uygulanmasından kaçınılmalı kayıpları minimuma indiren ve
kullanımı maksimuma çıkaran yöntemler belirlenmeli, kış aylarında NO3- yıkanmasını azaltmak
amacıyla toprak yüzeyleri bitki ile kaplı tutulmalı,
yetiştirilen ürünün büyüme mevsimi dışında ve hasata yakın zamanlarında N'lu gübre uygulamalarından kaçınılmalı, N kullanımının diğer besin elementleri eksiklikleri tarafından engellenmemesi
amacıyla yetiştirilme dönemi boyunca noksan olan
tüm besin elementlerinin temini dengelenmeli, kontrolsüz ve aşırı hayvan gübresi kullanımının sınırlandırılması gerekmektedir. Bitkisel üretim döneminde
NO3-'ın yıkanmasını azaltabilmek için sulama yöntemleri geliştirilmeli ve değiştirilmelidir. Yetiştirilecek ürüne göre sulama programları yapılmalı ve
kısıtlı sulama yöntemleri tercih edilmelidir. Aynı zamanda yeraltı veya yüzey sularının NO3konsantrasyonu 50 mg L-1 yaklaşıyorsa veya bu
konsantrasyonu aşan bölgeler varsa buralar belirlenmeli ve bu alanlarda NO3- yıkanmasını azaltmak için yeni tarımsal programlar geliştirilmelidir.
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Öğr. Gör. Hakan DONUK
Elektrikli Araçlar Gerçekten de
Sıfır Emisyonlu mu?

İçten yanmalı motorların teknolojik ilerlemesi veya üretim maliyetlerinin düşürülmesi
zaman içerisinde sürekli olarak sağlansa da
hep aynı tip eleştiriler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Eleştirilerin çoğu çevreye verilen zarar ile motorlarının verimi üzerinedir. Eleştirilerinin ana kaynağı üreticilerin elektrikli otomobillerin “sıfır emisyon, egzoz gazı yok, çevreyi hiç
kirletmiyoruz” şeklinde sürekli reklam yapmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak işin aslına
bakıldığında yani sıfır noktasına inildiğinde bu
teknolojinin o kadar masum olmadığı anlaşılabilir. Yani hem üretim sürecinde hem de ömür
boyu kullanımı sırasında elektrikli otomobiller
söylendiği kadar sıfır emisyonlu değerlere sahip olarak nitelendirilemezler. Bu yazı hem içten yanan motorlu araçları hem de elektrikli
motor kullanan araçları karşılaştırmalı olarak
analiz etmektedir.

Araçların üretim kısımlarına bakıldığı zaman
çok yüksek miktarlarda karbondioksit salınımlarına neden olmaktadırlar. Geleneksel diyebileceğimiz içten yanan motorlara sahip otomobiller üretilirken daha çok demir, çelik ve alüminyum gibi temel malzemeler temel metaller kullanılmaktadır. Bu metallerin çıkarıldığı madenlerden getirilmesi, çıkarılması, işlenmesi ki işleme sırasında daha çok döküm parçalar kullanılırken bu malzemelerin eritilmesi sırasında yüksek miktarlar da elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bunun yanında daha farklı yöntemler ile
işlenen CNC tezgahlarının kullanımından kaynaklı çıkan elektrik harcaması vs gibi bütün
enerji tüketimi toplandığı zaman standart bir
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otomobil için 7-7,5 ton CO2 salınmaktadır. Bu
değer aracın tipine, büyüklüğüne ve modeline
göre değişmektedir.
Elektrikli araçlara bakıldığında ise durum
içten yanmalı motorlara sahip araçlardan pek
farklı değil. Araç parçalarının, şasinin üretilmesi, jantlar vs gibi aracı oluşturan temel parçalarının üretilmesi sırasında yine 6 ton civarında
CO2 salınımı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu değer içerisinde pil üretimi kısmı hariçken elde
edilmektedir. Pil üretimi için doğaya salınan
CO2 de kattığımız zaman ise standart bir otomobil için yani çok uzun bir menzile sahip olmayan 200-250 km civarında giden bir otomobil için 6 ton CO2 daha salınım getiriyor. Yani
toplamına baktığınız zaman 12 tonluk bir CO2
salınımı oluyor şimdiden. Bu da yaklaşık içten
yanmalı bir motorun 1,5 katı bir CO2 salınımına
denk gelmektedir. Bunun yanında uzun menzilli
otomobiller Tesla model S, model X gibi 500600 km yol giden araçlara baktığımız zaman
ise bu değer daha fazla artmaktadır. Otomobil
üretim süreci için çok fazla değişmezken pil için
yaklaşık 2 katına kadar çıkarak toplam da 18
tonluk bir CO2 salınımı yapılmaktadır. Sıfır
emisyon mottosuyla üretilen uzun menzilli bir
elektrikli otomobil için üretim esnasında standart bir içten yanmalı motora sahip otomobilin
2-2,5 katı bir CO2 salınımına kadar varan bir
çevreyi kirletme söz konusu olabilmektedir. Pil
üretim sürecinde kullanılan malzemelerin çıkartılması, işlenmesi ortaya böyle bir farkın oluşmasına neden olmaktadır. Bugünkü yeni teknolojiler de daha çok Lityum-İyon piller kullanılıyor
olmasına karşın lityumun tonu yaklaşık 15 bin
dolar ve daha geleneksel bir malzeme olan çeliğe baktığımız zaman ise tonu yaklaşık 600 $
değerindedir. Bunun yanında Nikel-Kobalt gibi
tonu 10-12 bin $ olan malzemeler de yine pil
üretimi için kullanılabilmektedir.
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İkinci bölümde bir aracın ömrü boyunca
tükettiği yakıtla birlikte doğaya verdiği zarar
analizi yapılacaktır. Bildiğimiz gibi geleneksel
içten yanan motorlara sahip araçların zararı,
doğrudan petrolü kullanarak daha sonra yakmasıyla egzozdan doğaya kirli gazları atmasıyla sonuçlanır. Çevreye verilen zararları araştıran, CO2 salınımlarını raporlayan ve bu konu
üzerine sürekli araştırmalar yapan birçok firma
ve kurum bulunmaktadır. Bu kurumların raporları doğrultusunda içten yanmalı standart bir
araç ömrü boyunca (150 bin km) doğaya 30
ton CO2 salınımı yapmaktadır. Bu değere üretim sürecinde doğaya salınan 7-8 tonluk CO2
salınımı da eklenirse toplam olarak 37-38 tonluk bir CO2 salınımı ortaya çıkmaktadır. Diğer
yandan elektrikli otomobillerin enerjisi yer altından doğal bir kaynak olarak gelmediği için bir
şekilde bu enerjinin üretilmesi gerekmektedir.
Bugün dünya geneline baktığımız zaman Türkiye de buna dahil olmak üzere çoğu ülkede kullanılan elektrik doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtlarından elde edilmektedir. Elektriğin
çok büyük bir kısmı hala bu tip santrallerden
üretilmektedir. Santrallerin üretim verimlerine

bakıldığı zaman, doğalgazla çalışan bir santralin verimi %45 iken kömür kullanan santralin
verimi %35 civarındadır. Bunun yanında diğer
bir kayıp ise taşınma sırasında meydana gelmekte ve bu da kaybın %10’luk kısmını oluşturmaktadır. Aslında verilen enerjinin yarısından
daha azı elektrik enerjisine çevriliyor anlamına
gelmektedir. Elektrikli aracın motoru için kullanmak istediğimiz elektrik enerjisi aslında; bir
santralde düşük verimle üretilip iletim hatlarında kayıplar yaşanarak enerji istasyonlarına gelen enerjidir. Dolaysıyla aracımıza ulaşan enerjinin tamamen sıfır emisyonlu veya temiz enerji
denmesinin doğruluğu her zaman bir tartışma
konusu olacaktır. Her ne kadar da santrallerden gelen çevreyi kirletme, iletim hatlarında
meydana gelen verim düşüşleri olsa da bütün
elektrikli araç ömrüne baktığımız zaman ortalama içten yanmalı motora sahip otomobillere
göre %50’ye kadar CO2 salınımı ile çevreyi kirletmektedirler. Yani üretimden gelen 12 tonluk
bir CO2 salınımı ile elektrikli aracı 150 bin km
kullandığınız zaman da yaklaşık 7-8 tonluk
CO2 ile çevreyi kirlettiğiniz anlamına gelmektedir.

Emisyon Tipi/Araç Tipi

Elektrikli Motor

Standart Otomobil

Üretim CO2 Emisyonu

12.000 kg

8.000 kg

Yakıt Kullanım CO2 Emisyonu

8.000 kg

30.000 kg

TOPLAM

20.000 kg

38.000 Kg
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sanayi domatesi yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı illerimizdir.
Türkiye’de üretilen domateslerin yaklaşık %
35’si salça, kurutulmuş domates, püre, ketçap,
sos ve konserve domates gibi çeşitli ürün formlarında değerlendirilmektedir. Bu ürünlerin hazırlanmasında sanayi tip domates çeşitleri kullanılmaktadır. İşlenmiş domates ürünleri, taze
domates tüketimine erişimi olmayan tüketicilerin beslenmesi açısından önemli bir gıda kaynağıdır. Ayrıca yılın her ayında domates ürünlerinin tüketilmesine imkân vermektedir.
SANAYİ DOMATESİ DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ
Sofralık
Domates, Solanaceae (Patlıcangiller) familyasında yer alan ve ekonomik öneme sahip
önemli bir türdür. Dünyada en fazla üretimi, tüketimi ve ticareti yapılan sebzelerden birisidir.
Güney Amerika kökenli olan domates bitkisi
20. yüzyıldan beri geniş alanlarda üretilmektedir.

Günümüzde yetiştirilen sanayi tip domates çeşitleri, yüksek oranda suda çözünür kuru madde ve aroma içermektedir. Ayrıca meyve eti
sertlik değerlerinin yüksek olması nedeniyle
nakliye uygun ve raf ömürleri uzundur. Bu özelliklerinden dolayı her yıl üretilen sanayi tip domates çeşitlerinin yaklaşık %10’u taze olarak
pazarlarda ve marketlerde satılmaktadır.

Domates meyveleri, insan sağlığı üzerinde
olumlu etkileri olan çeşitli vitaminler, fenolik bileşikler ve karotenoidler içermektedir. Bu nedenle domates ve işlenmiş domates ürünlerinin
tüketimi, başta kanser olmak üzere, koroner
kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve obezite gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini
azalttığı belirtilmektedir.
Türkiye’de domates üretimi her bölgede
yapılmakla birlikte sanayi tip domates yetiştiriciliği, iklim avantajı nedeniyle daha çok MarmaŞekil 2: Taze olarak değerlendirilen sanayi domatesi
ra ve Ege Bölgelerinde yapılmaktadır. Bursa,
meyveleri
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa
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Salça ve Konserve
Ülkemizde üretilen sanayi tip domates çeşitlerinin %80-85’i salça, %2-3’lik kısmı ise sos, ketçap ve konserve domates (kübik kesim, doğranmış, soyulmuş vb.) yapımında kullanılmaktadır.
Domates salçası işlenmiş domates ürünleri arasında üretim hacmi ve ticari değeri bakımından
ana kalemi oluşturmaktadır. Bu nedenle, domates salçası hem üretici hem de sanayici için
önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye, 2021 yılında salça ihracatından yaklaşık 204 milyon dolar
gelir elde etmiştir.

Şekil 3: Salça fabrikasına gelen domates meyveleri

Kurutmalık
Kurutmalık domates, sanayi tip domates çeşitlerinde salça ve konserve gibi diğer önemli değerlendirme şeklidir. Her yıl üretilen sanayi tip domateslerin yaklaşık %10-12’si kurutmalık olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 4: Güneş altında kurutulan sanayi domatesi

Kurutmalık olarak değerlendirilen sanayi domatesi
çeşitleri, salça ve konserve yapımında kullanılanlara göre daha iridir. Kurutma işlemi doğrudan güneş altında veya özel olarak tasarlanmış fırınlarda
yapılmaktadır. Güneş altında yapılan kurutma doğal ve ekonomik olması nedeniyle daha çok tercih
edilmektedir. Ülkemizde kurutularak değerlendirilen domateslerin büyük çoğunluğu ihraç edilmektedir. Türkiye’de 2021 yılında yaklaşık 100 milyon
dolarlık kurutulmuş domates ihraç edilmiştir. Özellikle güneş altında kurutulan domateslere pazar
talebinin fazla olması nedeniyle son yıllarda bu
alana yönelen firma sayısını artırmıştır.
Sonuç olarak domates bitkisi, kültüre alındığı ilk
günden beri insanlar için vazgeçilmez ürünlerden
biri haline gelmiştir. İşlenmiş domates ürünleri,
sağlamış oldukları avantajlar nedeniyle her geçen
gün farklılaşarak değer kazanmaktadır. Bu alanda
yapılacak doğru yatırımlar, hem üretici hem de
sanayici için önemli düzeyde ekonomik kazançlar
sağlayabilecektir.
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PCR Tarihçesi

•

1985’de bilim dünyasına sunulduğu andan itibaren
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); hem araştırma- •
da hem de klinik laboratuvarlarda tanı konusunda
yeni bir çığır açmıştır. ABD’de Henry A. Erlich, Kary •
Mullis ve Randall K. Saiki tarafından geliştirilmiştir.
PCR; Basit, spesifik ve hassas bir tekniktir. Belli •
bir DNA parçasının kopyalarının primer(RNA VE •
DNA tek iplikçileri)adı verilen yapılar tarafından
•
yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir
•
yöntemdir.
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Klinik örneklerde patojen organizmaların saptanması
Adli tıpta
Onkogenezin (kanser
araştırılmasında

oluşumu,

nedenleri)

Klonlamada, gen tanısı araştırmalarında
Nokta mutasyonlarının belirlenmesinde
DNA dizi analizinde, büyük miktarda DNA örneklerinin oluşturulmasında
Bilinmeyen dizi tayininde

Bir PCR devri üç basamaktan oluşmaktadır.

•

Evrimin aydınlatılmasında

1. Denatürasyon(Denaturing)

•

İn vitro fertilization yapılan tek hücrede, implantasyon öncesi genetik testlerin yapılmasında

Çift sarmallı şablon DNA’yı, iki ayrı tek sarmal halinde ayırmak için yapılan ısıtma işlemidir. Bu aşa- •
ma sırasında, DNA şablonunu ve diğer tüm ana
bileşenleri içeren karışım 94-95⁰C’ye ısıtılır.

DNA-protein interaksiyonunun araştırılmasında;

PCR’nin yukarıda sayılanların dışında da geniş
bir kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin et ve et
ürünlerinde tür tayini, katkı maddelerinde domuz
DNA primerlerinin şablon DNA’ya bağlanmasını
DNA'sı aranması, allerjenlerin tespiti gibi. Bu açısağlamak için sıcaklığın düşürülme işlemidir. Bu
dan PCR yöntemlerinin kullanılması gıda sektörü
aşamada reaksiyon 50-65 ⁰C soğutulur. Primerle- açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
rin, hidrojen bağı yoluyla tek sarmallı şablon DNA
PCR tekniği, çok az miktarda DNA ile çalışmaya
üzerindeki belirli bir yere bağlanmasını sağlar.
olanak sağlamaktadır. PCR tekniği ile laboratuvar
3. Uzama (Extending)
tanısında çok büyük bir hız ve kesinlik kazanılmış;
Sıcaklık yükselmesiyle aktifleşen Taq polimeraz birçok durumda radyoaktivite kullanımını gereksiz
enziminin yeni bazlar ekleyerek, yeni DNA ipliğinin hale getirmiştir. PCR belirli bir geni çoğaltmak için
uzaması işlemidir. Son aşamada cihaz yeni oldukça iyi bir araç olmakla birlikte, birden fazla geDNA’nın DNA bazlarını ekleyebilmesi için Taq DNA ne ait çalışmaları PCR ile gerçekleştirdiğinizde
polimeraz enziminin aktifleşme ısısı olan 72⁰C ye DNA dizileme maliyetinin ve hata oranlarının fazla
olması gibi sorunlar yeni nesil dizileme teknolojisini
yükseltilir.
doğurmuş ve birçok araştırmacıyı PCR makineleri
PCR Reaksiyonu bileşenleri:
ve yöntemlerini modernize etmelerini sağlamıştır.
 Matris veya Kalıp DNA (Template)
2. Bağlanma (Anneling)



Primerler (oligonükleotidler)



Polimeraz enzimleri



Deoksinükleotid-trifosfat (dNTPs)



Tampon solüsyonlar (Buffer)

PCR kullanım alanları
•

Kalıtsal hastalıklarda taşıyıcının ve hastanın
tanısı

•

Prenatal tanıda
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