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PROJE KURGUSU
ORTAKLAR

• Bahçeşehir Üniversitesi

• İstanbul Arel Üniversitesi

• İstanbul Bilgi Üniversitesi

• İstanbul Kültür Üniversitesi

• Kadir Has Üniversitesi

• Maltepe Üniversitesi

• Medipol Üniversitesi

• Okan Üniversitesi

• Özyeğin Üniversitesi

• Yeditepe Üniversitesi

• Teknopark İstanbul

• Anadolu Yakası Org. San. Böl

İŞTİRAKÇİLER

• ÇİB - Çelik İhracatçılar Birliği

• İstanbul Deri Org. San. Böl.

• MATİL - Malzeme, Test ve İnovasyon
Lab.

• Tuzla Organize San. Böl. 

• TESİD - Türk Elektronik San. Der.

• TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu

İşletmelerin, Ar-Ge/yenilik/ileri teknoloji ve bilgi odaklı 
faaliyetler ile yüksek katma değer üretebilmeleri için, 
arayüzlerin ihtiyaçlara çözüm üretebilen bir yapıya 
kavuşabilmelerinin sağlanması

AMAÇ



Bilgi Güvenliği
Biyomedikal Ekipman
Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
Bulut Bilişim
Büyük Veri ve Veri Analitiği
Enerji Depolama
Genişbant Tekonolojileri
Güneş Enerjisi
İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme 
Teknolojileri
Kuantum Teknolojileri
Mikro-Nano-Optik Elektromekanik Sistemler
Modelleme ve Similasyon Teknolojileri
Motor Teknolojileri
Nesnelerin İnterneti
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon
Rüzgar Enerjisi
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi,
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

KRİTİK 

TEKNOLOJİLER
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/

Haberler/2020/yok-gelecek-

projesi-nin-ikinci-asamasina-

iliskin-beyanat.aspx 



PROJE AKIŞI

İşletmelerin 
Seçimi

* 100 Firmanın 

niteliklerine göre 80’e 

indirmek

* 80 Firmaya ÜSİMP 

İnovasyon Karnesi 50’ye 

indirme

* 50’ye MDA, BFOA 

analiziyle 25’e indirme

Uygulayıcı TTO’lar

30 İşletme 

Temsilcisi adayı

Gözlemci TTO’lar

da süreci 

öğrenmeleri için 

adaylar 

İşletme 

Temsilcilerinin 

Seçimi

RTTP Eğitim 
İçeriklerinin Seçimi

Temsilcilere 
Uygulamalı 
Eğitimler

Sahada 
uygulamalar

Kritik Teknoloji alanındaki patentlerin 
toplanması

Önce kendi Üniversitelerinden 

Daha sonra tüm Türkiye’deki 
Üniversitelerden  (FMH Paylaşımı ile)

İstekli firmalara bu patentlerden kendi 
faaliyetlerine uygun olanları vermek

Devlet desteklerinden yararlanmak



ORTAKLARIN GÖREVLERİ
 İşletme Temsilcisi olarak görev yapacak elemanlar seçecek

 Elemanların eğitim ve uygulama çalışmalarına katılımını 
sağlayacak

 Kritik Teknolojiler alanındaki patentlerin portföyünü oluşturacak

 İstanbul içi ve dışındaki TTO’lardan da bu alandaki patentleri 
toplayacak

 Sürece dahil olacak kritik teknolojileri kullanmaya işletmeleri 
belirleyecek

 Bu işletmelerin ihtiyacına cevap verecek kritik teknoloji alanındaki 
patentlerle eşleştirecek 

 Firma ile patentin kullanımını sağlayacak çalışmalar yapacak



İŞTİRAKÇİLERİN GÖREVLERİ
 Projenin tanıtımı konusunda yardımcı olacak

 Kendi ağları içindeki şirketlere projenin anlatılması için toplantı 
düzenleyecek

 Kritik teknolojileri kullanmaya istekli işletmeleri belirleyecek

 Proje kapsamında belirlenen adımların uygulanabilmesi için 80 –
100 arasında firmaya ihtiyaç vardır

 Bu işletmelerin ihtiyacına cevap verecek kritik teknoloji alanındaki 
patentlerle eşleştirilmesi konusunda TTO’ları yönlendirecek 

 Firmanın ikna edilmesine yardımcı olacak



1) Teknoloji Değerleme ve Lisanslama  

Amaç: Teknoloji Değerleme ve Lisanslama konularında halen kullanılan 

teknik ve yaklaşımların anlatılması akademik ve sanayi bakış açısının 

yansıtılması

• Fikri Mülkiyetin pazarlanması - Potansiyel lisans sahiplerini 

cezbetmek ve güvence altına almak için teknolojilerin nasıl pazarlanacağı

• Değerleme yöntem ve süreçleri - Farklı türlerdeki fikri ve sınai 

mülkiyet için yaklaşımlar

• Lisans müzakere süreci - lisans anlaşmaları, sorunlu görüşmelerde 

çözüm, taraflar arası mutabakat

• Anlaşma sonrası yönetim ve sürdürülebilirlik.



2) Yazılımlar Özelinde Teknoloji Transferi  

Amaç: Yazılımla ilgili buluşlar, patentler, lisanslar ve iş kavramlarına genel bir 

bakış ve büyük veri, metaverse gibi konuları kullanan yazılım temelli 

girişimler, pazarlama kanalları ve farklı fikri mülkiyet yaklaşımları konularını 

tartışılması  

• Yazılım terminolojisi 

• Yazılım temelli buluşların değerlemesi

• Alternatif Fikri mülkiyet şekilleri  ve koruma biçimleri

• Açık Kaynak yazılımı 

• Lisans sözleşmelerinde yazılıma özel şartlar 

• Mevcut pazar kanalları 

• Yazılımda iş modelleri 

• Yazılım tabanlı girişimcilik



3) Pazarlama ve İş Geliştirme: 

Amaç: Yeni araştırma ve lisanslama işbirlikleri için yaygın olarak 

kullanılabilecek araçlar geliştirilmesi ve tarafların çıkarlarının ve 

motivasyonlarının korunması için yaklaşımların tartışılması

• Araştırma sonuçlarının güçlü yanlarının sanayi tarafına gösterilmesinde 

kullanılacak araçlar

• Araştırma sonuçları için ticarileştirme stratejileri ve yol haritaları 

• Tarafları tatmin edecek ticarileştirme modellerinin karşılaştırılması

• Sanayi kuruluşları ile görüşmelerde kullanılması gereken üslup ve 

yaklaşım



4) Bilgi/Teknoloji  Transferinde Değişim Yönetimi:  

Amaç: Akademik ve sanayi kuruluşarı ve paydaşlarının karşı karşıya kaldığı 
değişim  ortamında başarı çizgisinin korunması ve iyileştirilmesi için bireysel 
ve organizasyonel düzeyde değişim yönetim sürecinin tartışılması

• Bireysel düzeyde değişim yönetimi - değişim ihtiyacının farkındalığı, 

• Değişime katılma ve değişimi destekleme

• Değişimi gerçekleştirme için gereken yeni beceriler

• Değişimi sürdürmek için gerekenler 

• Organizasyonel düzeyde - Kurumların güçlü yanlarını ve fırsatları 
kullanarak tehditleri önleme ve zayıf yanlarını güçlendirme stratejileri

• Portfolio yönetimi  

• Bütünleşik  değişim süreç ve becerilerinin tanımlanması ve güçlendirme 
süreçleri



5) Akademik Danışmanlığın Temelleri: 

Amaç: Akademik bir ortamda danışmanlığın tanımı, yapısı ve karşılıklı 

yararların tartışılması

• Danışmanlık, mentorluk ve koçluk tanımları, sorumlulukları

• Farklı Danışmanlık modelleri 

• Kurumsal stratejilerin geliştirilmesi ve operasyonel yapılanma süreçlerinde 

çeşitli yaklaşımların kullanımı ve faydaları

• İş geliştirme ve pazarlama stratejilerinde iç paydaşların dahil edilmesi

• Danışmanlık desteği konusunda farkındalığın artırılması 

• Danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yöntemler ve araçlar



6) Teknoloji Transferinde Müzakere Becerileri:

Amaç: Teknoloji transferi müzakereleri için kullanılacak araçların 

geliştirilmesi, müzakere öncesi ve müzakere sırasında sürecin yönetilmesi  

hakkında uygulamalı yaklaşımlar

• Kazan-kazan müzakereleri

• Farklı müzakere türleri

• Müzakerelerde değer yaratmak ve talep etmek

• Bilgi paylaşımı

• Müzakerelerde güç ve zamanın etkisi

• Algıların şekillendirilmesi, 

• Tekliflerin sunulması



RTTP Eğitimleri 

1) Teknoloji Değerleme ve Lisanslama

2) Yazılımlar Özelinde Teknoloji Transferi

3) Pazarlama ve İş Geliştirme

4) Bilgi/Teknoloji  Transferinde Değişim Yönetimi

5) Akademik Danışmanlığın Temelleri

6) Teknoloji Transferinde Müzakere Becerileri



Ar-Ge Yenilik Ekosistemi

Üniversiteler
(İşletme Temsilcisi Sistemini

uygulamaya niyetli + Öğrenmeye
niyetli)

Sanayi Kuruluşları
(kritik Teknolojilere eğilimli)

OSB

Küme

TGB

TTO
İzleyici

TTO

TTO

TTO

İşletmelerin
Yeteneklerinin

İyileştirilmesine
Yönelik İhtiyaçlarının 

Belirlenmesi

Arayüzlerin ÜSİ, TT 
(KE) yeteklerinin 

geliştirilmesi 

Araçlara yönelik öneri ve geri
bildirimlerin toplanması

İşletmelerin Ar-Ge, teknoloji,
inovasyon yetkinliklerinin

iyileştirilmesi

TTO

TTO

Birlik

İşletmelerin Kritik
Teknolojilere Yönelik

İhtiyaçlarının 
Belirlenmesi

HEDEF KİTLE:

 Üniversitelerde “İşletme Temsilcisi” sürecini uygulamaya veya öğrenmeye niyetli Arayüz kuruluşları (TTO)

 Kritik teknolojileri kullanmaya eğilimli işletmeleri yapısında bulunduran Çatı Kuruluşlar



Teşekkür ederiz.


