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Yenilikçi Üretim ile Katma Değer: YAY YÜKA Platformu



• İşletme Temsilcisi, arayüz yapıların da katkılarıyla, 

Uluslararası tanınırlığı olan Registered Technology Transfer 

Professionals RTTP sertifikası almaya yönelik teorik 

eğitimler ve farklı uygulamalı eğitimler alarak, üniversite-

sanayi işbirlikleri, patent değerlemesi ve Ar-Ge sonuçlarının 

ticarileştirilmesi konularında eğitilerek işletmenin etkinliğini 

arttıracaktır.

• İşletme temsilcilerinin katkıları sonucu, odaklı Ar-Ge 

çalışmaları ile firmaların teknoloji geliştirme kabiliyetleri 

arttırılabilir.



• Ulusal eğitimde işletme temsilcisi, işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve Inovasyon

yetkinliklerini belirleyen ve on-line kullanılabilen USIMP Inovasyon Karnesi ile 

Mevcut Durum Analizi araçlarının firmalara uygulanması ve sonuçların doğru bir 

şekilde analiz edilerek firmaya bir aksiyon planının oluşturulmasını sağlayacaktır.

• Proje iştirakçisi Şemsiye kuruluşlar tarafından gönüllülük esasına göre belirlenen 

en az 2 firmaya Inovasyon Karnesi uygulaması yapılacak ve İşletme Temsilcisi 

adaylarına almış oldukları teorik eğitimin uygulaması olarak USIMP Inovasyon

Karnesi ve USIMP Mevcut Durum Analizi süreçleri birebir gösterilecek ve 

uygulattırılacaktır.



• Projeye katılım sağlamayı kabul eden ve başvuran işletmeler arasından seçilen 

kritik/yeni teknolojileri uygulamaya meyilli 80 işletmenin Ar-Ge, yenilik ve 

teknoloji konularında özdeğerlendirmelerinin, İşletme Temsilcileri desteği ile 

yapılması sağlanacaktır.

• Özdeğerlendirme çalışması gerçekleştirilen 80 işletme içinden 50 işletme için 

mevcut durum analizi raporu hazırlanması planlanmıştır. İşletmelerin bu 

seçiminde, sürece ilgileri ve istekleri, işletme temsilcilerinin geri bildirimleri 

doğrultusunda dikkate alınarak belirlenecektir.

• Gerçekleştirilen Inovasyon Karnesi ve Mevcut Durumu Analizi raporları ışığında 

bu işletmeler arasından 25 işletme seçilecektir. Seçilen 25 işletmenin her biri 

işletme içinden en az bir yetkiliyi Proje Temsilcisi olarak belirleyecektir. 



• Proje Temsilcileri, kendilerine YAY-YUKA Platformu tarafından atanmış Isletme

Temsilcileri ile birlikte kendi işletmelerinin ayrıntılı analizlerini gerçekleştirecek 

ve Ar-Ge Yenilik açısından iyileştirilebilecek yönleri belirleyerek yol haritaları 

oluşturacaklardır.

• İşletme Temsilcileri ve seçilen işletmelerdeki Proje Temsilcisi ile birebir Ortak 

Akıl Toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu birebir toplantıların temel amacı, 

işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik alanlarında iyileştirilebilecek yanlarının 

tespit edilmesi olacaktır. Yapılacak bu toplantılar ve işletmeye ait ve proje boyunca 

yapılmış çalışmalar da dikkate alınarak işletme temsilcisi ve proje temsilcisinin 

ortak kararıyla işletmeler için iyileştirilebilecek alanlar belirlenecektir.

• İşletme Temsilcileri'nin de katkısıyla ilgili işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve 

yenilik alanlarında iyileştirilebilecek yanlarının tespit edilmesinin ardından bu 

alanlara ve söz konusu iyileştirmelere yönelik stratejik yol haritaları 

geliştirilecektir. 



• Ar-Ge ve yenilik yetkinlikleri ölçülmüş olan işletmelerin, yenilik yetkinliklerinin 

güçlendirilmesi, Birlikte Öğrenme ilkesine dayanacak olup, işletmelerin yenilik 

yetkinlikleri güçlendirilirken aynı zamanda daha önceden belirlenen işletme 

temsilcilerinin de yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

• Son düzenlemelerden sonra son haline getirilecek yol haritasının uygulaması için 

işletme yetkilileriyle bir takvim oluşturulacak ve süreci takip etmesi için işletme 

tarafından görevlendirilmiş Proje Temsilcisi görevli olacaktır. Bu aşamada 

hazırlanan yol haritalarından 20 adedinin yönetimler tarafından onaylanarak 

sürece devam etme kararı alınması beklenmektedir.

• İşletmelerin yenilik kabiliyetlerinin güçlendirilebilmesi adına kamu Ar-Ge 

fonlarına erişiminin arttırılması planlanmaktadır.

• İşletmelerin talep etmeleri durumunda işletme temsilcileri, işletmelerin ihtiyaç 

duydukları teknik ve yönetsel danışmanlık hizmetinin tanımlanması, uygun 

danışmanlıklara yönlendirilmeleri ve gelen tekliflerin değerlendirilmesi 

süreçlerinde işletmelere kolaylaştırıcılık yapacaklardır. 



• İşletme temsilcileri tarafından tespit edilen 50 işletme ile temasa geçilerek sanal 

toplantılar düzenlenecek ve uzmanlar yardımıyla SWOT analizleri yapılacaktır.

• Seçilmiş firmalara İşletme temsilcilerince yapılacak ziyaretlerde tespit edilen 

teknoloji arz/taleplerinin karşılanabilmesi ancak Ar-Ge desteklerinin varlığında 

hızlanacaktır. Bu nedenle, toplamda 50 kişinin katılımı ile TÜBITAK 1702 Patent 

Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının tanıtılması için çevrimiçi 1 

eğitimin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Özellikle teknoloji odaklı çözümlere 

yönelik TÜBITAK'ın patent destekleri özellikle kritik teknolojilerde faaliyet 

gösteren KOBI ölçeğindeki firmalar için büyük avantajlar getirmektedir.

• İşletme temsilcileri eşleştirildikleri işletmelerin ilgi duyduğu kritik/yeni 

teknolojileri belirleyerek üniversite teknolojileriyle bu talepleri buluşturacaktır. 

Proje kapsamında belirlenen metodoloji ile patentlerin değerlemesi yapılacaktır.



Teşekkür ederiz.


