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ÖNSÖZ

“İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Çalışmalar IV» adlı bu kitap, 
iki ayrı kısımdan oluşmuştur. Birinci bölüm, işletme Bilimi kapsamında “işletme 
yönetimi, örgütsel davranış, pazarlama, finansman” gibi konularından oluşmak-
tadır. İkinci bölümde ise İktisat Bilimi kapsamında yazılmış konular yer almakta-
dır. Kitabın amacı, iktisadi ve idari bilimler alanında gerek teorik gerekse pratik 
alan yazının veri ve araştırma düzeyini geliştirerek ilgililere rehber olabilecek 
bilgiler sunmaktır. Her iki bölümde yer alan konular, başta lisans ve lisansüstü 
programlara devam edenler olmak üzere, akademisyenler, iş dünyası ve alana 
ilgi duyan herkese fayda sağlayacak güncel konulardan oluşmuştur. Bu anlamda 
yazarların gösterdiği katkılar  takdire şayandır.

Kitabın “İşletme Biliminde Güncel Konular” başlığını taşıyan ilk kısmı top-
lam dokuz bölümden oluşmuştur. “Yükseköğretimde Yüksek Teknoloji Girişim-
ciliği, Öğr. Gör. Dr. Deniz KOYUNCUOĞLU ve Prof. Dr. Mahmut TEKİN”; 
“Covid-19’un Bireylerin Günlük Yaşantı Ve Tüketim Davranışları Üzerindeki Et-
kileri,  Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURTOĞLU ve Araş. Gör. Sema DALKILIÇ”; 
“Hedonizm ve Hava Yolu Pazarlamasına Etkileri,  Öğr. Gör. Ayberk TUTKUN 
ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet BAŞALP”; “Pandemi Sürecinin Türk Turizm Sektörüne 
Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL”; “Muhasebe Dersi Alan Öğrenci-
lerin Yeşil Muhasebe Algı Ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine 
Bir Araştırma, Dr. Öğr. Üyesi Tuğdem SAYGIN YÜCEL”; “Hiyerarşik Bulanık 
Topsis Yöntemi Ve En İyi Banka Şube Yeri Seçimi, Nihan TIRMIKÇIOĞLU 
ÇINAR”; “Marka Kavramlarından Marka Özdeşleşme, Dr. Öğr. Üyesi Kadir 
DELİGÖZ”; “Girişim Finansmanı, Öğr. Gör. Mehmet Akif AKGEMCİ ve Öğr. 
Gör. Dr. Coşkun AKÇA”; “Değişim Yönetiminde Örgütsel Kültürün Fonksiyo-
nu, Doç. Dr. Emel BAHAR ve Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT” tarafından 
hazırlanmıştır.

“İktisat Bilimi Alanında Güncel Konular” başlığını taşıyan ikinci kısım ise 
sekiz bölümden oluşmuştur. “Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Değiş-
kenler Üzerine Kantil Regresyon Modeli Uygulaması, Araş.Gör. Dr. Tutku ÜN-
KARACALAR”; “Extreme Gradient Boosting Based Portfolio Construction For 
Stock Markets: A Case Study On Xbank Index, Araş.Gör. Dr. Tutku ÜNKARA-
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CALAR”; “Türkiye’de Hane Halkı Tasarruflarının Sosyo-Ekonomik Belirleyici-
leri, Araş. Gör. Dr. Gürkan BOZMA “; “Serbest Ticaret Ve Korumacılık Açma-
zında Tarihsel Dış Ticaret Politikaları Ve Son Eğilimler, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan 
AKAR ve Doç. Dr. Sinem Yapar SAÇIK”;  “Sosyal Ticaret, Dr. Öğr. Üyesi Kazım 
KARABOĞA ve Dr. H. Halil BAŞER”; “Yükselen Gelir Eşitsizliği Üzerine Bir 
Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEY “; “Türkiye’de Enerji Tüketimi, 
İstihdam ve Makro Ekonomik Aktivite İlişkisi, Arş. Gör. Dr. Can KARABIYIK”; 
“Orta Gelir Tuzağından Çıkış  Stratejisi Olarak Sektörel Yatırımlar: TRC1, TRC2 
ve TRC3 Bölgeleri İçin Çıkarımlar, Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇAYIN ve Prof. Dr. 
Sevda YAPRAKLI” tarafından hazırlanmıştır. 

İsimleri yukarıda yer alan ve ayrıca yazdıkları bölümlerin ilk sayfalarında 
kurumları ile birlikte tanıtılmış olan yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Dizgi ve 
yayım faaliyetlerinden dolayı Eğitim Yayınevi sahibi Yusuf Ziya AYDOĞAN ile 
büro yetkililerine teşekkür ediyorum.

Kitabın lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, iş dünyası ve diğer 
ilgililere yararlı olmasını diliyor ve okuyuculardan gelecek her türlü eleştirinin 
şükranla karşılanacağını ifade etmek istiyorum.

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 
Nisan-2021



vi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV-

IÇINDEKILER

ÖNSÖZ 

IÇINDEKILER 

I. KISIM

IŞLETME BILIMI ALANINDA GÜNCEL KONULAR

1. Yükseköğretimde Yüksek Teknoloji Girişimciliği 1

Öğr. Gör. Dr. Deniz KOYUNCUOĞLU 

Prof. Dr. Mahmut Tekin

2. Covid-19’Un Bireylerin Günlük Yaşantı Ve Tüketim Davranışları 
Üzerindeki Etkileri 24

 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURTOĞLU 

Arş. Gör. Sema DALKILIÇ 

3. Hedonizm Ve Hava Yolu Pazarlamasına Etkileri  51

Öğr. Gör. Ayberk TUTKUN  

Öğr. Gör. Dr. Ahmet BAŞALP 

4. Pandemi Sürecinin Türk Turizm Sektörüne Etkileri  63

Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL 

5. Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Algı Ve 
Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 82

Dr. Öğr. Üyesi Tuğdem SAYGIN YÜCEL



viiEditör: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

6. Hiyerarşik Bulanık Topsis Yöntemi Ve En Iyi Banka Şube Yeri
Seçimi 103

Nihan TIRMIKÇIOĞLU ÇINAR

7. Marka Kavramlarından Marka Özdeşleşme 130

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DELİGÖZ 

8. Girişimciliğin Tanımı Ve Türleri 144

Öğr. Gör. Mehmet Akif AKGEMCİ 

Öğr. Gör. Dr. Coşkun AKÇA  

9. Değişim Yönetiminde Örgütsel Kültürün Fonksiyonu 155

Doç. Dr. Emel BAHAR 

Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT 

10. Endüstri 3.0 Bilişim Modellerinden Endüstri 4.0 Olgunluk
Modellerıne Geçiş 176

Ayten YILMAZ YALÇINER

11. Dijital Imalat Işletmesi Yolunda Imalat Bilişim Modelleri 193

Ayten YILMAZ YALÇINER



viii İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV-

II. KISIM

IKTISAT BILIMI ALANINDA GÜNCEL KONULAR

1. Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Değişkenler Üzerine 
    Kantil Regresyon Modeli Uygulaması  223

Araş. Gör. Dr. Tutku ÜNKARACALAR

2. Extreme Gradient Boosting Based Portfolio Construction For  
    Stock Markets: A Case Study On Xbank Index 238

Ph. D. Selim Baha YILDIZ 

Ph. D. Zeynep ÇİPİLOĞLU YILDIZ

3. Türkiye’de Hane Halkı Tasarruflarının Sosyo-Ekonomik  
    Belirleyicileri 253

Araş. Gör. Dr. Gürkan BOZMA 

4. Serbest Ticaret Ve Korumacılık Açmazında Tarihsel Dış Ticaret   
    Politikaları Ve Son Eğilimler 267

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKAR

Doç. Dr. Sinem Yapar SAÇIK

5. Sosyal Ticaret- Elektronik Ticarete Sosyal Ağ Perspektifinden  
    Yaklaşım 301

Dr. Öğr. Üyesi Kazım KARABOĞA 

Dr. H. Halil BAŞER 

6. Yükselen Gelir Eşitsizliği Üzerine Bir Değerlendirme 321

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEY



ixEditör: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

7. Türkiye’de Enerji Tüketimi, Istihdam Ve Makro Ekonomik  
    Aktivite Ilişkisi 347

Araş. Gör. Dr. Can KARABIYIK

8. Orta Gelir Tuzağından Çıkış  Stratejisi Olarak Sektörel  
     Yatırımlar: Trc1, Trc2 Ve Trc3 Bölgeleri Için Çıkarımlar 364

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇAYIN 

Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI



I. KISIM

IŞLETME BILIMI ALANINDA 
GÜNCEL KONULAR



YÜKSEKÖĞRETIMDE YÜKSEK TEKNOLOJI GIRIŞIMCILIĞI1

Deniz KOYUNCUOĞLU2

Mahmut TEKİN3

GIRIŞ

Teknoloji, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araştırma sonucu sağlanan 
bilgilerin üretim süreçlerine uygulanmasıdır (Tekin, 2016). Teknoloji girişimcili-
ği veya tekno-girişimcilik, pazardaki fırsatları değerlendirmek için yeni bir fikir, 
ürün ve tasarımla tüketici taleplerini karşılamak üzere riski üstlenerek iş kur-
maktır. Yüksek teknoloji girişimciliği, araştırma-geliştirme ile inovasyona dayalı 
ileri teknoloji geliştirme odaklı girişimciliktir. Yüksek teknoloji girişimciliği, son 
derece yenilikçi fikirler ile bölgesel ekonomiler için ekonomik ve sosyal fayda-
larıyla birlikte daha hızlı ekonomik büyümeye katkıda bulunur (Matejun, 2016). 
Yüksek teknoloji girişimciliğini teşvik eden ve destekleyen önemli bir çevresel 
faktör, araştırma ve geliştirmeye yapılan bölgesel yatırımlardır (Xue ve Klein 
2010). Üniversiteler girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyebilecek, geliştirebi-
lecek ve öncülük edebilecek kurumlar olarak görülmektedir (Kirby, Guerrero ve 
Urbano 2011). Bölgeler içinde, üniversitelere yenilikçiliği ve girişimciliği des-
teklemede merkezi bir rol verilmiştir (Siegel ve Wright, 2015).

Wissema’ya (2014) göre yüksek teknoloji girişimciler, iki nedenle üniversite-
ler için önemlidir. Birinci neden, yüksek teknoloji girişimcilerinin günümüzdeki 
üniversitelerin merkezinde bulunan bilginin dönüşümünde oynadıkları roldür. 
Yüksek teknoloji girişimcileri, bağımsız araştırma enstitüleriyle ve büyük işlet-
melerin Ar-Ge merkezleriyle etkileşim halinde olmalarından dolayı üniversitenin 
rekabetçi konumunu güçlendirirler. Ayrıca üniversitenin üçüncü önemli hedefi 
olan girişimci yeteneklerin topluma aktarılarak bilginin ticarileşmesinde hayati 
önem taşımaktadırlar. Bu nedenle yüksek teknoloji girişimciler için kurulacak 
1 Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 17203014 pro-

je numaralı “Türkiye’de Girişimciliğe Destek Veren Kurumların Eğitim Programlarının Üniversite Tekno 
Girişimcisi Gençlere Katkılarının İncelenmesi” isimli proje çalışmasından üretilmiştir.

2  Öğr. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi, deniz.bas@klu.edu.tr, ORCID iD: 0000-0002-4068-8386
3 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü, mahtekin@selcuk.

edu.tr, ORCID iD: 0000-0003-0558-4271
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modern tesisler aynı zamanda en iyi öğrencileri de bu tesislere çekebilecektir. Bu 
da günümüzde üniversiteler için önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. İkinci 
neden ise, yüksek teknoloji girişimcilerinin yarattıkları yüksek düzeyli yeni istih-
dam sebebiyle ekonomiye vazgeçilmez bir katkıda bulunmalarıdır. Bu nedenle 
yüksek teknoloji girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ve gerekli koşulla-
rının sağlanması son derece önemlidir.

Bu çalışmada toplumsal ve bölgesel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oy-
nayabilecek teknoloji odaklı üniversite girişimcilik modelleri, devlet ve yükse-
köğretim politika ve uygulamaları ve bölgesel kalkınmadaki etkisi ele alınmıştır. 
Ayrıca Türkiye’den ve dünyadan yüksek teknoloji girişimciliğine yönelik eğitim 
ve destek faaliyetleri ve yüksek teknoloji transferinde üniversitelerin rolüne de-
ğinilmiştir. Çalışmanın sonunda, yüksek teknoloji girişimciliği konusunda otorite 
ve üniversitelere yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Yüksek Teknoloji Girişimciliği Kavramı

Literatürde “Yüksek Teknoloji Girişimciliği” kavramı yerine ileri teknoloji 
tabanlı girişimcilik kavramları da kullanılmaktadır. Girişimcilik kavramı, fırsat 
girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fırsat giri-
şimciliği ortaya çıkan teknolojik, sosyal ve kültürel değişim sonucu “pazar fır-
satlarını” değerlendirmek üzere yapılan girişimciliktir. Fırsat girişimciliği, eko-
nomide canlılık nedeniyle pazarda meydana gelen genişleme veya ekonomik kriz 
ile birlikte pazara yeterince mal olmaması veya pazarın isteğine uygun fiyat ve 
kalitede mal sunulmaması nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeyi ön-
görmektedir (Tekin, 2019). Yaratıcı girişimcilik, “yeni bir fikir veya buluşun ya 
da mevcut olan bir mal ya da hizmetin tasarım, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileş-
tirilerek pazara sunulması” olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2012: 211). Bu 
tanım göz önüne alındığında teknoloji girişimciliğin yaratıcı girişimciliği olarak 
görmek mümkün olmakla birlikte ürün, hizmet, süreç ve organizasyonda yapı-
lan bir inovasyon çalışması da pazarda çeşitli fırsatlar ortaya çıkarak fırsat giri-
şimciliğine neden olabilir. Yüksek Teknoloji Girişimcilik, genel olarak, teknoloji 
yoğun ortamlarda faaliyet gösteren hem mevcut hem de yeni kurulan şirketlerin 
girişimcilik faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Grimpe vd. (2010: 638) litera-
türde geçen teknoloji girişimciliğin tanımlarını bir tabloda toplamıştır (Tablo 1).



3Editör: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Tablo 1. Literatürde Teknoloji Girişimcilik Tanımları
Literatür Sahibi Tanımlar
Friedman ve Sil-
berman, 2003

“Yerel/bölgesel ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından üniversite 
teknoloji transferlerinin önemli bir kısmının ticari uygulamaları sürecidir.”

Dahlstrand ve 
Jacobsson, 2003

“Teknoloji tabanlı girişimcilik, üniversite düzeyindeki mezunların teknolojik 
fırsatları değerlendirip, akademik çalışmaları, bilimsel ve teknolojik geliş-
meleri girişime dönüştürülmesidir.”

Tekin, 2005

“Tekno Girişimcilik; vizyon görme yeteneğine sahip ve gelecekte 
tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri öngörebilen kişilerin 
inovasyon yardımı ile teknolojik gelişmelerin ilerlemesinde katkıda bulunan 
girişimcilik türüdür.”

Hemphill, 2005
“İş dünyası liderliğindeki yeni bir stil’  yüksek potansiyelli, teknoloji tabanlı, 
yoğun iş fırsatları yaratan, teknoloji de devrim niteliğinde atılımlarla tama-
men yeni bir pazarın yaratılması durumudur.”

Wright vd., 2007
“Ürünlerin ve hizmetlerin kökten yenilenmesi işlemidir. Yaratıcı teknolojiler 
geliştirerek yenilikçi, benzersiz ürün ve hizmetlerin ekonomik kalkınma üze-
rinde olumlu etkileri görülen girişimciliktir.”

Grimpe ve Fier, 
2009

“Üretilen bilgilerin ekonomik büyümede ki etkisi ve teknolojik değişimlerin 
içeriği, üniversite teknoloji merkezlerinin yapmış olduğu çalışmalar bütü-
nüdür.”

Jofre, 2011

“Küreselleşme kapsamında inovasyon kavramı ulusların kalkınma politika-
larını geliştirmesi ve yeni stratejiler üretmesini açısından önemli bir kavram 
olarak kendini göstermiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kurum ve 
kuruluşları, özellikle üniversiteler ve sanayi arasında gerçekleşen bilgi ve 
teknoloji transfer akışı uluslararası pazar da sürekli rekabet avantajı elde et-
mek için yeni eylem planlarının hazırlanması gelişmeleridir.”

Bailetti, 2012

“Teknoloji girişimciliği, bir firma için değer yaratmak ve elde etmek ama-
cıyla bilimsel ve teknolojik bilgideki ilerlemelerle karmaşık bir şekilde iliş-
kili olan uzman bireyleri ve heterojen varlıkları bir araya getiren bir projeye 
yapılan yatırımdır.”

Banger, 2015

“Teknolojik girişimcilik; bir kişi veya topluluk tarafından bilimsel, teknik, 
kültürel, sosyal, ekonomik, yasal ve siyasal unsurların birbirine karmaşık 
biçimde eklemlendiği bir ortamda bir teknoloji odaklı kuruluşun yaratılma-
sı veya mevcut olanın yenilenmesi yoluyla oluşturulup yönetilen amaçlı ve 
hedef odaklı bir süreçtir.”

Kaynak: Grimpe ve Fier, 2010: 638’den yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tekin’e göre (2005: 396) teknoloji girişimcilik; vizyon görme yeteneğine sa-

hip ve gelecek de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri öngörebi-
len kişilerin inovasyon yardımı ile teknolojik gelişmelerin ilerlemesin de katkıda 
bulunan girişimcilik türüdür. Teknoloji girişimcilerin amacı, üretmek istedikleri 
hizmeti minimum maliyette üreterek maksimum düzey de tüketicinin ortaya çı-
kan üretimden faydalanmasını amaçlamaktadır. Küreselleşme ile meydana gelen 
yoğun iş ortamı tüketiciler açısından son zamanlar da “zaman kısıtı” problemine 
neden olmaktadır. Bu nedenle tüketiciler kendilerine zaman yaratabilmek, haya-
tın akışını hızlandırmak için teknolojik yeniliklerden faydalanmayı talep etmek-
tedirler. Özellikle teknoloji girişimcilerinin, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran 
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yeniliklerin hayata geçirilmesi aşamasında teknoloji girişimcilik kavramının öne-
mini arttırmaktadır.

Yukarıdaki tabloda yer alan kaynaklar incelendiğinde, teknoloji girişimciliğin 
temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Baporikar, 2015: 20);

• Mühendislerin ya da bilim insanların çalıştığı küçük işletmeler,
• Teknolojik gelişmelerin hizmet sektöründe tüketicilerin tutum ve davranış-

larını etkileyerek değişim sağlaması,
• Belirli teknolojiler için problem ya da uygulama alanların bulunması,
• Teknoloji girişimcilerin mezun olduktan sonra kendi iş yerlerini açma im-

kânı elde etmesi,
• Yeni girişimlerin başlatılması ve yeni uygulamaların sunulması,
• Bilimsel ve teknik bilgiye dayanan fırsatlardan yararlanılması,
• Teknoloji girişimcilerin pazarda rekabet avantajı elde edebilmek için sü-

rekli olarak teknolojilerini yenileme çalışmaları,
• Teknolojide değişim yaratmak için başkalarıyla birlikte çalışılması.
Küreselleşme kapsamında “inovasyon” kavramı ulusların kalkınma politi-

kalarını geliştirmesi ve yeni stratejiler üretmesini açısından önemli bir kavram 
olarak kendini göstermiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kurum ve ku-
ruluşları, özellikle üniversiteler ve sanayi arasında gerçekleşen bilgi ve teknoloji 
transfer akışı uluslararası pazarda sürekli rekabet avantajı elde etmek için yeni 
eylem planlarının hazırlanmasını ön ayak olmuştur (Jofre, 2012: 2). Üretilen bil-
gilerin ekonomik büyümedeki etkisi ve teknolojik değişimlerin içeriği, üniversite 
teknoloji merkezlerinin önemi, yapılan araştırmalar kanıtlamıştır.

Üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ile birlikte birinci sınıf 
eğitim kalitesini artmış, bunun sonucunda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesin-
de öğrencilerin iş yaşantılarında karşılaşabilecekleri sorunlara nasıl çözüm ürete-
ceği, öğrencilerin mezun olduktan sonra tecrübe sahibi oldukları işletmelerde işe 
girme imkânı yaratılmıştır. Üniversite-sanayi işbirlikleri bu bağlamda teknoloji 
girişimciliğinin yaratılmasında etkili olmuştur (Jones-Evans ve Klofsten, 1998: 
377). Teknoloji girişimciliği, ihtiyaç duyulan talepleri yaratmada akademisyenler 
ve endüstri profesyonelleri tarafından toplumsal sorunlara çözüm getirecek bir 
kavram olarak yorumlanmaktadır (Walsh vd., 2014: 435). Başka bir teknoloji gi-
rişimcilik tanımı ise; “İş dünyası liderliğindeki yeni bir stil” yüksek potansiyelli, 
teknoloji tabanlı, yoğun iş fırsatları yaratan, teknolojide devrim niteliğinde atı-
lımlarla tamamen yeni bir pazarın yaratılması durumudur. Buradaki temel husus, 
teknolojiyi teknoloji girişimciler tarafından yönlendirilmesidir (Hemphill, 2005: 
470).
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Yükseköğretimde Yüksek Teknoloji Transfer Modelleri

Yükseköğretimde yüksek teknoloji transferinde kullanılan çeşitli modeller 
vardır. Bu bağlamda süreç odaklı transfer yaklaşımları dinamik olarak tasarlan-
mış olup, bilgi ve teknoloji transfer süreçlerini aşamalara ayırmaya çalışmak-
tadırlar (Bochert, 1997: 23). Böylece süreç odaklı modeller, bilgi ve teknolo-
ji transfer süreciyle birlikte alt süreçlerin analiziyle yüksek teknoloji transferi 
sağlamaktadırlar. Bu modellerin amacı, farklı bakış açılarıyla bilgi ve teknoloji 
transfer sürecine müdahale ederek ileri teknolojinin transferini şekillendirmektir 
(Corsten, 1982: 182-183).

Literatüre bakıldığında 1960’lı ve 70’li yıllarda inovasyon sürecine ilişkin 
klasik inovasyon aşamaları ile inovasyon ve piyasa giriş modelleri incelendiği 
görülmektedir (Schmoch, 2000: 4-5). Doğrusal model yaklaşımını örnek teşkil 
eden Klasik İnovasyon Süreci Modelini, Şekil 1 görselleştirmektedir.

Şekil 1. Klasik İnovasyon Süreci Doğrusal Modeli

Kaynak: Schmoch, 2000: 5.
Şekil 1’de görüldüğü gibi, bu temel model, teknoloji itme mekanizmasını 

yansıtmaktadır. Bu model, inovasyonun teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya 
çıktığını ve bununla ilgili hedef pazarda otomatik olarak bir talep oluşturacağı 
varsaymaktadır (Dransch, 2009: 167). 1980’den itibaren inovasyon süreci aşama 
sıralamasının tam olarak doğrusal modeldeki gibi olmayacağı düşüncesi hâkimdi 
(Schmoch, 2000: 6). Bu nedenle doğrusal modeller, hükmü geçmiş ve artık kul-
lanılmayan modeller olarak görülmektedir (Roper ve Hirth, 2005: 3, 16). Buna 
rağmen literatürde inovasyona ilişkin yeni süreç yaklaşımları tasarlanıp inovas-
yon süreci açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin 2003 yılında Friedman ve Silber-
man tarafından geliştirilen bilgi ve teknoloji transfer süreci modeli, asıl transferin 
araştırma fikrinin geliştirilmesiyle başladığını ileri sürmektedir. Pazara sunulma-
sı ile ilgili somut bir faaliyetin ise, ancak proto tipinin geliştirilmesinin ardından 
başladığı varsayılmaktadır. Araştırmacılar ABD’deki Yükseköğretim Bilgi ve 
Teknoloji Transfer Modelini şu şekilde resmetmektedir (Şekil 2).



6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV-

Şekil 2. Friedman ve Silberman’ın Üniversite Bilgi ve 

Teknoloji Transfer Süreç Modeli
Kaynak: Friedman ve Silberman, 2003: 18.
Şekil 2’de görüldüğü gibi üniversitelerde bilgi ve teknoloji transfer süreci, 

araştırma girdisi ile başlayıp ürünün son halini aldıktan sonra ürünün patentinin 
alınması ve sonrasında ürün üzerinden gelir elde etmek için ticarileşme çalışmala-
rı ile son bulmaktadır. Yukarıdaki Şekil 2’ye göre bir araştırma üniversitesinin tek-
noloji aktarma süreci 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar özetlenecek olursa;

1. Aşama: Buluş bildirimidir. Öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri tarafın-
dan geliştirilen teknoloji odaklı yeni buluşların teknoloji transfer merkez-
lerine bildirirler. ABD’de “The Bayh-Dole Act” yasasına göre üniversite 
üyeleri, ticarileşme potansiyeli olan tüm keşif ve buluşları üniversitenin 
transfer merkezine bildirimde bulunmak zorundadır (Friedman ve Silber-
man, 2003: 18).

2. Aşama: Buluş bildiriminin ardından patent alma sürecine geçilir. Üniversi-
te buluşa ilişkin patent başvurusunda bulunur. Buluşla ilgili fikri mülkiyet 
hakkı üniversiteye geçer.

3. Aşama: Patent, üniversiteye ait olan teknoloji portföyünde tutulur ve üni-
versite kendi girişimleri ya da özel sektöre ticari kullanımlar için lisansının 
kiralanması ya da satılmasını hedefler.

4. Aşama: Kiralanan ya da satılan teknoloji lisansları üniversiteye gelir getir-
me aşamasıdır.

Patenti alınan teknoloji odaklı buluşlar, start-up’ların kurulmasına neden ol-
maktadır. Kurulan start-up’lar ile üniversitenin elde ettiği lisans gelirleri (royality 
gelirleri) bölgede istihdam oluşturulmasında önemli katkı sağladığı söylenebilir.

Literatürde yer alan bilgi ve teknoloji transfer modellerin kronolojik olarak 
incelendiğinde, geçmişte genel itibariyle temel modellerin üç ana kategoriden 
oluştuğu görülmektedir (Kesting, 2003: 163). Bu kategoriler, “ön aşama”, “ana 
aşama” ve “pazar aşaması” olarak isimlendirilmektedir (Walter, 2003: 19). Ön 
aşama, bazı araştırmacılar tarafından “arama” ya da “belirleme aşaması” olarak 
isimlendirilmektedir. Bu aşamada, transfer ortakları ile transfer ürünün belirlen-
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mesi öngörülür. (Corsten, 1982: 184). Ana aşama, transfer konusunun dar anlam-
da planlama, koordinasyon, geliştirme ve uyarlama ya da eğitim faaliyetlerini 
içermektedir. Son aşama olan pazara transfer aşamasında, danışmanlık hizme-
ti sunan birimler tarafından ürünün ekonomik kullanımı değerlendirilmekte ve 
buna bağlı olarak finansal getiriler hedeflenmektedir (Walter, 2003, 19).

Şekil 3. Bilgi ve Teknoloji Transferi Modeli

Kaynak: Kesting, 2013: 164.
Şekil 3 bilgi ve teknoloji transfer sürecinin zamana bağlı ideal tip örgütsel bir 

süreci resmetmektedir.
Yetenekli akademisyen ve öğrencilerin geliştirdikleri teknolojilerle eğitim ve 

kariyer fırsatı, seçkin üniversite imajı, üniversitelerine araştırma fonu kazandır-
maları gibi olumlu etkilerini beraberinde getirmektedir (Sharma vd., 2006: 116). 
Bilgi toplumunun gelişmesiyle “üniversite-sanayi işbirliği” ve “üniversite giri-
şimciliği” kavramlarının ön plana çıkmasında etkili olmuştur. Bunun nedeni tek-
noloji odaklı üniversite girişimcilerinin iş dünyasındaki sürdürülebilir rekabetin 
temellerini bilim ve teknolojik yeniliklerle yeniden şekillendirmesidir. Bu yeni 
durum, avantajlar sağladığı gibi dezavantajları da yanında getirmektedir. Theo-
toky ve arkadaşları üniversite-sanayi işbirliklerinin avantaj ve dezavantajlarını 
aşağıdaki tablo ile sunmuşlardır (Poyago- Poyago‐Theotoky vd., 2002: 15).

Tablo 2. Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar Dezavantajlar
Üniversite için ilave ek gelir Yetersiz kaynak
Daha hızlı teknoloji yayılımı Öğrenci danışmanı üzerinde olumsuz etkisi
Teknoloji vurgusuyla ilgili seçimler Temel araştırmanın kalitesini azaltması
Müfredat üzerinde olumlu etki Müfredat üzerinde olumsuz etki
Yerel/Bölgesel ekonomik kalkınma Ele alınan araştırma türlerini etkilemesi
İki yönlü bilgi aktarımı Öğrenciler ile daha az ilgilenilmesi

     Kaynak: Poyago-Theotoky vd., 2002: pp. 10-21.
Tablo 2’de görüldüğü gibi üniversitelerin sanayi ile işbirliğinde teknolojinin 

ticarileşmesi, üniversite için ilave ek gelir sağlamaktadır. Bu nedenle teknoloji-
nin yayılması hız kazanmaktadır. Ayrıca müfredat üzerinde olumlu etkisi olduğu 
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belirtilmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği, iki yönlü bilgi aktarması ve yerelde 
ekonomik kalkınmaya olumlu etkisi olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan, 
girişimci-yenilikçi üniversite olmanın dezavantajları yorumladığında ortaya “en-
gelleyen” ve “ivme kazandıran” faktörler olarak iki değişkenin ortaya çıktığı vur-
gulanmaktadır. Bu değişkenlerin içeriğini üniversite-sanayi-devlet üçlüsü olarak 
incelemek mümkündür. Yetersiz kaynak, müfredattan kaynaklanan ders yükü, 
bürokratik engeller, sanayi bölgesinden teknolojik yeniliklere olan ilgi eksikliği, 
teknoloji projeleri yürütecek personelin eksikliği gibi sorunlar dezavantaj olarak 
görünse de tüm bu engellere rağmen girişimci-yenilikçi üniversite olma yönün-
de üniversite-sanayi işbirliklerinin teknoloji girişimcilik konusunda en önemli 
itici güç olduğu görülmektedir. Sanayi bölgelerinden destek alan üniversiteler 
etkin teknopark projeleri ile üniversitelerin kendilerine ait kaynak yaratılması 
konusun da önemli bir fon sağlayıcı konumundadır. Bu durum üniversitelerin 
girişimci-yenilikçi üniversite kimliği kazanmasında en etkili araçtır (Ünal vd., 
2016: 117). Açılan yeni üniversiteler ile öğrenci sayısının günden güne artması 
ve bu sayının artmasına rağmen kamu kaynaklarının yeteri düzeyde olmaması 
temel araştırmalar için gerekli olan finansmanın sağlanamamasına, dolayısıyla 
düşük kalitede işlerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu durum kaynak israfı-
na yol açmaktadır. Akademisyenlerin teknolojik yenilikler için yapmış oldukları 
çalışmalar uzun süre devam etmesi ise akademik olarak verdikleri eğitimleri ak-
satmalarına ve ders dönemi için de performans düşüklüklerine neden olduğu ileri 
sürülmektedir. Araştırmalar için ihtiyaç duyulan fon yetersizliği sonucu istenilen 
düzeyde verim elde edilememesi ve akademik eğitim için kullanılması gereken 
zamanın bilimsel çalışmalar sırasında harcanması durumu, öğrencilerin eğitim-
leri sırasında alması gereken müfredatın uygulanamamasına yol açtığı belirtil-
mektedir. Bu olumsuzluklar, üniversite-sanayi işbirliğinin olumsuz etkilerinin de 
olabileceğinin göstergesidir. Günümüzde ise, Türkiye’de üniversiteler bünyesin-
de kurulan teknoparklar ve hükümet politikalarının üniversite-sanayi işbirliğini 
destekler nitelikteki tutumu, üniversitelerin yüksek teknoloji girişimciliğe olan 
ilgisinin artmasına neden olmuştur.

Yükseköğretimde Yüksek Teknoloji Girişimcilik Eğitimi

Birçok ülkede girişimcilik eğitimi, üniversitelerde eğitimin önemli bir parça-
sı haline gelmiş durumdadır. Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimin temel ama-
cı, gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve girişimci adaylarına tutum, davranış 
ve beceriler kazandırmaya çalışmaktır. Girişimcilik programları yalnızca teşvik 
amaçlı değil, aynı zamanda öğrencilerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak 
görmelerini sağlamaktır (Iredale, 2002: 101). Johansen ve Schanke (2014: 156) 
girişimcilik eğitiminin amaçlarını şu şekilde ifade etmektedirler (Şekil 4).
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Şekil 4. Girişimcilik Eğitiminin Amaçları

Kaynak: Johansen ve Schanke, 2014: 156.
Şekil 4’te görüldüğü gibi girişimcilik eğitiminin amacı, üniversite girişimcisi 

öğrencilerin almış oldukları girişimcilik eğitimi ile girişimcilik kültürünün oluş-
masına katkı sağlayarak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir. Ayrıca mezun 
öğrencilerin kendi iş yerlerini açma konusun da cesaretlendirilerek, yaratıcı, risk 
alabilen, analitik karar verebilen, değişime açık, iş planlarını projeye dönüştüre-
bilen yetenekli, öngörüsü yüksek yatırımcılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Yükseköğretimde Yüksek Teknoloji Girişimcilik Destekleri

Teknoloji girişimciliği, inovasyon odaklı ürün geliştirme süreçlerini içerisinde 
barındırdığından yüksek riskli bir girişim türüdür. Çünkü, inovasyona dayalı ürün 
geliştirme sürecin sonunda pazarlanabilir bir nihai ürün elde edilmesinin garanti-
si bulunmamaktadır (Gandhi vd., 2008: 57). Öte taraftan pazarlanabilir bir nihai 
ürünün geliştirilmesinin sonucunda, ekonomiye çok ciddi katkıları olduğu söy-
lenebilir. Solak ve Sarıdoğan’a göre (2012: 182) teknolojik gelişmeler, uzun va-
dede kişi başına düşen geliri ve uluslararası rekabet gücünü belirleyen en önemli 
faktörlerden biridir. Bununla birlikte girişimcilik, özellikle gelişen ekonomiler 
için mevcut olan ancak kullanılmayan potansiyeli harekete geçirmek suretiyle 
yeni iş alanlarının yaratılması noktasında stratejik bir öneme sahiptir (Korkmaz, 
2012: 211-212). Bu nedenlerden dolayı yükseköğretimde yüksek teknoloji giri-
şimciliği konusunda girişimcilerin desteklenmesi önemlidir.

Girişimcilik potansiyeline sahip girişimci adayların desteklenmesi ve toplum-
da girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, devletlerin teşvik edici tutum ve uygula-
maları çok önemli bir rol oynamaktadır (Çetinkaya Bozkurt vd., 2012: 230). Tüm 
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girişimcilik türlerinde olduğu gibi teknoloji ve inovasyona odaklanan girişimler 
tüm dünya devletleri tarafından desteklendiği görülmektedir. Yüksek teknoloji 
girişimcilik destekleri, doğrudan devletin kurumları tarafından yapılabileceği 
gibi yükseköğretim kurumları aracılığıyla da yapılabilmektedir (Mastar Özcan 
ve Tepekule 2016: 756). Türkiye’de de son yıllarda teknoloji girişimciliğine iliş-
kin önemli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Teknoloji girişim sermaye 
desteği, Tübitak, KOSGEB gibi programlar aşağıda kısaca değinilmektedir.

Türkiye’de Yüksek Teknoloji Girişim Sermaye Desteği

Türkiye’de yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar 
bağlamında, 16.02.2016 tarih ve 6675 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetle-
rinin Desteklenmesine ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Ar-Ge Kanunu olarak da isimlendirilmekte) ile 
teknolojik girişim sermaye desteğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Ar-Ge Kanunu’nun 2. Maddesinin e) fıkrasında Teknolojik Girişim Sermaye-
si, şu şekilde tanımlanmaktadır:
	 “Örgün	öğrenim	veren	üniversitelerin	herhangi	bir	lisans	programından	
bir	yıl	içinde	mezun	olabilecek	durumdaki	öğrenci,	yüksek	lisans	veya	dok-
tora	öğrencisi	ya	da	lisans,	yüksek	lisans	veya	doktora	derecelerinden	bi-
rini	ön	başvuru	tarihinden	en	çok	on	yıl	önce	almış	kişilerin,	teknoloji	ve	
yenilik	odaklı	 iş	 fikirlerini,	desteği	veren	merkezi	yönetim	kapsamındaki	
kamu	idareleri	 tarafından	desteklenmesi	uygun	bulunan	bir	iş	planı	çer-
çevesinde,	 katma	değer	 ve	nitelikli	 istihdam	yaratma	potansiyeli	 yüksek	
teşebbüslere	dönüştürebilmelerini	teşvik	etmek	için	yapılan	sermaye	deste-
ğini	ifade	eder.”

Ar-Ge Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. Fıkrası, Teknolojik Girişim Sermaye-
si desteğinden faydalanma esaslarını içermektedir. Buna göre merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknoljik Girişim Sermayesinden fayda-
lanabilecek girişimci adaylara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmak-
sızın 100.000 Türk Lirasına kadar Teknolojik Girişim Sermayesi desteği hibe 
olarak verilmesi öngörülmektedir. Destekten faydalananlar, gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen geli-
rin veya kurum kazancının % 10’unu ve öz sermayenin % 20’sini aşmayan kısmı 
193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca beyan edilen gelirin ve 5520 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu 
yapılır, ancak indirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını 
aşamaz.

Bilim Sanayi ve Teknoloi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği Progra-
mının amacı; Yenilikçi bir iş fikri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma 
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değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebil-
meleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesidir (Dönmez, 2016: 146; 
Özmodanlı ve Testik, 2016: 106). Proje süresi 12 aydır. Destek limiti 100.000 
TL olup geri ödemesizdir. Üniversitelerin lisans programından bir yıl içerisinde 
mezun olabilecek olan öğrenciler, yüksek lisans veya doktora programı öğrenci-
leri ya da en çok 5 yıl önce alınmış lisans, yüksek lisans veya doktora programı-
nı tamamlamış kişiler başvurabilmektedir. Program kapsamında desteklenecek 
proje giderleri şunlardır; İlk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, genel 
giderler, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler ile vergi, resim 
ve harç giderleridir. Sonuç olarak, teknolojik girişim sermaye desteğinden fayda-
lananlar, Ar-Ge Kanunu kapsamındaki istisna, indirim ve teşviklerden faydala-
nabilmektedir. Ar-Ge Kanununda, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin 
denetimler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği 
hüküm altına alınmıştır.

Teknolojik Girişim Sermaye Desteğine başvuran ve şartları taşıyan bireylerin 
firmasını kurduktan sonra kullanabileceği 100.000 TL’lik desteği alabilmesi için 
üç aşamadan oluşan bir süreci tamamlaması beklenir. Şekil 17 bu süreci ayrıntılı 
olarak görselleştirmektedir.

Şekil 5. Teknolojik Girişim Sermaye Desteği Program Aşamaları

Kaynak: Mastar-Özcan & Tepekule, 2016.
Şekil 5’te görüldüğü gibi Teknolojik Girişim Sermayesi Destek Programı üç 

aşamadan oluşmaktadır. Ön başvurusu (Aşama 1) kabul edilen girişimciler, iş 
fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, yenilikçi 
ve özgün yönleri, iş-zaman planı, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, 
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bütçe gerekçeleri, öngörülen bütçe detayı, dönemsel ve toplam tahmini maliyet 
analizi, yönetim ve finansal planı, kurulacak işletmenin niteliği, pazar analizi, 
pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler içeren bir dosya 
hazırlarlar (Aşama 2). Sunulan iş fikirleri, değerlendirme komisyonu tarafından 
100 puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde 60 puan 
ve üstü puan alan projeler başarılı olarak kabul edilmektedir. İş fikirleri kabul edi-
len adaylardan son aşamada işletmelerini kurmaları istenir. Bu aşamada girişim-
ci işletmesini kurduktan sonra ilgili evrakları Bakanlığa teslim ederek sözleşme 
imzalanır (Aşama 3). Desteğin başlangıç süresi sözleşme tarihi olup yararlanma 
süresi 12 aydır. Girişimci bu süre içerisinde iki faaliyet raporu ve bir sonuç raporu 
hazırlamaktadır (Mastar-Özcan ve Tepekule, 2016: 758).

TÜBITAK 1512 Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişim Sermaye Desteği 
Programının benzeri olan TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen 
1512 Programı’dır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017: 53). 1512 Prog-
ramı, 2015 yılında Teknoloji Girişim Sermaye Desteği Programı (BİGG-Bireysel 
Genç Girişim) güncellenmiş uygulamaya başlanmıştır. Bu program ile girişimci-
lerin, “teknoloji	ve	yenilik	odaklı	iş	fikirlerini,	katma	değer	ve	nitelikli	istihdam	
yaratma	potansiyeli	yüksek	teşebbüslere	dönüştürebilmeleri	için,	fikir	aşamasın-
dan	pazara	kadar	olan	faaliyetlerin	desteklenmesi,	böylece	nitelikli	girişimcili-
ğin	özendirilmesi	ve	uluslararası	rekabet	gücü	olan,	yenilikçi,	 teknoloji	düzeyi	
yüksek	 ürün	 ve	 hizmetleri	 geliştirebilen	 başlangıç	 firmalarının	 oluşturulması”	
amaçlanmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017: 53).

Programın diğer destek unsurları ise, girişimcilere girişimcilik eğitimi veril-
mesi, sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari ko-
nularda destek sağlanması olarak sıralanabilir. 15212 programı, yenilikçi iş fi-
kirlerinin ticari ürüne, sürece veya hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda 
açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar Şekil 6’da gösterilmiştir.
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Şekil 6. TÜBİTAK Teknoloji Girişim Destek Programının Aşamaları (Bİ-
GG-Bireysel Genç Girişim)

Kaynak: Mastar-Özcan ve Tepekule, 2016: 760.
Şekil 6’da görüldüğü üzere girişimci adayların iş fikirlerini uygulayıcı kuru-

luşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği ve başarılı 
bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, 
danışmanlık, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, fikrin ticari açıdan doğru-
lanması çalışmaları yürütülmektedir (Aşama 1). İş fikirleri, 1601 Programı çağ-
rısıyla desteklenen 30 uygulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilir. Çağrı kap-
samında, şu alanlarda iş fikri başvuruları kabul edilmektedir (TÜBİTAK, 2019);

• “Akıllı Ulaşım (yol güvenliği, otonom/elektrikli araçlar, insansız hava 
araçları, tümleşik ulaşım servisleri, temiz ulaşım, otomotiv vb.)

• Enerji ve Temiz Teknolojiler (enerji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,  
atıktan enerji, akıllı binalar, akıllı şehirler, ileri malzeme ve kimya, enerji 
depolama, çevre vb.)

• Akıllı Üretim Sistemleri/Sanayide Dijital Dönüşüm (makina imalat, robo-
tik, otomasyon, katmanlı/hızlı üretim, endüstriyel bilişim, malzeme/kimya 
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teknolojileri, vb.)
• İletişim ve Sayısal Dönüşüm (IOT, ölçme-test-analiz, elektronik sistemler, 

karar destek yazılımları, iletişim, eğitim, büyük veri, sanal/artırılmış ger-
çeklik, yapay zeka, bilgi güvenliği, bulut bilişim, web uygulamaları, mobil 
uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, ses/görüntü/metin işleme vb.)

• Sağlık ve İyi Yaşam İlaç (tanı ve analiz kitleri, biyomalzeme, e-sağlık, tıb-
bi cihazlar vb.)

• Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği (tohum, akıllı ve temiz 
tarım, fonksiyonel gıda, gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, su ürünleri, bit-
ki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı vb.)”

İkinci aşamada, uygulayıcı kuruluşlar tarafından belirlenen adaylar arasından, 
TÜBİTAK, iş planı değerlendirme panelleri ile seçilmiş iş planı sahibi girişimci 
adaylarına sözleşme imzalamak suretiyle şirket kurdurur (Aşama 2). Sözleşme 
imzalanmasına müteakip kuruluşa teminatsız hibe olarak iş planları için 40.000 
TL sermaye desteği ve 110.000 TL’ye kadar bütçe desteği olmak üzere toplam 
150.000 TL’ ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Bu aşamada aynı 
zamanda ticari prototip ve pazarlama desteği sağlanmaktadır. İleri Ar-Ge aşaması 
olarak ifade edilen üçüncü aşamada, Ar-Ge projesi 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı kapsamında desteklenmesi öngörülmektedir (Aşama 3).

Teknoloji ve yenilik temelli girişim faaliyetinde bulunan genç girişimci adayı, 
Tekno-girişim Sermayesi Desteği (BİGG – Bireysel Genç Girişim) çağrısında be-
lirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans 
programından 12 ay içerisinde mezun olabilecek veya yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı öğrenci ya da yüksek lisans veya doktora derecelerinden her-
hangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, daha sonra 2014 
yılında TÜBİTAK’a devredilen Sanayi Tezleri (San-Tez) programı kapsamında 
sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan şirketlerin, üniversi-
teler ile işbirliği halinde hazırlayacağı projeler desteklenmektedir. San-Tez Prog-
ramı, KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını 
üniversite ile işbirliğinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek 
mekanizmasıdır. Bu programın amaçları;

• Yüksek katma değerli teknoloji odaklı ürün ve üretim yöntemlerin geliş-
tirilmesini desteklemek ve bu sayede ülkemizin yüksek rekabet gücüne 
ulaşmasına yardımcı olmak,

• Halen geleneksel üretim yöntemlerini benimseyen KOBİ’lerimizi teknolo-
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jik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
• Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
• KOBİ’lerin AR-GE kültürünü ve yeni teknolojileri benimsemelerini sağla-

mak,
• Üniversitelerde üretilen akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
• Öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecek Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon ça-

lışmalarının hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini 
sağlamak,

• Akademisyen ve mezunlar arasında etkileşiminde şirketleşme kültürünün 
yaygınlaştırmak ve yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

• Lisansüstü programlarında öğrencilerin tez konularının işletmeler tarafın-
dan talep edilen, yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE 
tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

• Lisansüstü programında eğitim gören öğrencilerin ileride bu işletmelerde 
AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

• Daha fazla sayıda lisansüstü programı öğrencisinin desteklenmesini sağla-
yarak nitelikli insan kaynağı sayısının artırılmasına yardımcı olmak.

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, Türkiye’de yer-
leşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliğinde hazırlayan gerçek ve tüzel kişiler 
San-Tez Programı’na başvuruda bulunabilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşların destek programında 
yaşanan temel sorun, iş fikirlerin önemli bir kısmı eleme sürecinde geçememesi-
dir (Mastar Özcan ve Tepekule 2016: 762). Bu şu anlama gelmektedir; Girişimci 
adaylarının daha başta karşılaştığı en büyük sorun, fikirlerini sağlıklı bir iş pla-
nına dönüştürememeleridir. İş planları, fikirlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya 
koymaları ve risk değerlendirme süreçlerini içermektedir. Bu nedenle girişimci 
adayları için iş planı oluşturma süreci önemli bir mihenk taşıdır.

Yüksek Teknoloji Transferlerinde Üniversitelerin Rolü

Teknolojiyi üreterek geliştiren merkezler olarak üniversiteler yüksek teknoloji 
transferlerinde kilit role sahiptirler. Bu bağlamda Cunningham ve Menter (2020) 
yapmış oldukları araştırmada, üniversite-sanayi işbirliğinin ve uygulamalı araş-
tırma yöneliminin, yüksek teknoloji geliştirme üzerinde olumlu ve önemli bir 
etkiye sahip olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliği, 
teknoloji girişimciliğinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olmaktadır 
(Jones-Evans vd., 1998: 377). Ayrıca bölgesel yenilik üretim düzeyinin, bölgesel 
yüksek teknoloji girişimciliği üzerinde olumlu ve önemli bir etki olduğunu tes-
pit etmişlerdir. Bu sonuçlar, yükseköğretim politikalarının üniversitelerin yalnız-
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ca bilimsel değil, aynı zamanda yüksek teknoloji girişimciliğiyle ilgili bölgesel 
alanları da etkileyebileceğini göstermektedir (Eesley vd., 2016).

Almanya’nın yükseköğretim politikası olan Üstün Başarı Destek Programını 
(Exzellenzinitiative, 2017’den itibaren Exzellenzstrategie) inceleyen Cunning-
ham ve Menter (2020) destek programının bölgesel yüksek teknoloji girişimcili-
ği üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydetmişlerdir. Ayrıca, 
kamu ve özel sektör arasında aktarılan bilgi ne kadar yoğunsa, diğer bir ifadeyle 
sanayi ile etkileşim ne kadar yüksekse, üniversitelerin bölgesel yüksek teknoloji 
girişimciliği için daha elverişli hale geldiğini ifade etmişlerdir.

Yapılan çalışmalarda, üniversitelerin girişimci bir paradigmaya doğru dönüş-
mesi, bölgesel yüksek teknoloji girişimciliğini önemli ölçüde etkilediğini göster-
mektedir. Yükseköğretim kurumları, girişimci üniversiteye dönüştükçe, bölge-
sinde o kadar yüksek teknoloji odaklı girişimler ortaya çıkmaktadır (Cunningham 
ve Menter, 2020).

Sonuç ve Öneriler

Teknoloji girişimciliği konusunda literatüre bakıldığında, konunun geleneksel 
girişimcilik, yönetim ve ekonomi gibi diğer alanlara göre henüz emekleme aşa-
masında olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmada yüksek teknoloji girişimciliğinin 
ayırt edici özellikleri tanımlanarak ülkemizdeki mevcut araştırma- geliştirme ile 
ilgili proje destekleri konusu incelenmiştir. Teknoloji girişimciliği, değer yarat-
mak amacıyla bilimsel ve teknolojik bilgideki ilerlemelerle karmaşık bir şekilde 
ilişkili olarak uzman bireyleri ve karmaşık kurum ve kuruluşlarla sistemleri çok 
disiplinli ve disiplinlerarası bir proje yatırımıdır. Teknoloji girişimciliğini diğer 
girişimcilik türlerinden ayıran en önemli özellik, karmaşık iş, işlem ve süreçle-
re göre ağ yapılanmasına göre yeni ürünlerin ve hizmetlerin sıkı bir işbirliğine 
dayalı olarak denemelerle geliştirilerek üretilmesidir. Sonra yapılan çalışmalarla 
birlikte ürünlerin ve hizmetlerin ticarileştirilerek pazara sunulmasıdır.

Teknoloji girişimciliği konusunda yükseköğretim kurumları bünyesinde bu-
lundurdukları teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar ve inoparklar ile en 
önemli itici güçtür. Yükseköğretim kurumları bulundukları bölgelerde beşeri 
sermaye yoluyla yüksek teknoloji girişimciliğini destekleyen kurumlar haline 
gelmektedir. Araştırmalar, üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile 
yüksek teknoloji girişimciliği arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
Bu ilişkinin gücüne bağlı olarak yükseköğretim kurumları teknoloji girişimciliği 
bölgesel bir yayılma göstererek ülkelerin teknolojik gelişime katkı sağlayabile-
cektir (Anselin, Varga ve Acs, 1997).

Hükümetler üniversitelerin teknoloji transferlerinden yararlanmak ve faaliyet-
leri teşvik etmek için aşağıda yer alan çeşitli uygulamalardan faydalanabilirler 
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(Tornatzky, 2000);
• Özellikle finansman programları aracılığıyla devlet merkezli şirketleri içe-

ren üniversite-sanayi ortaklıklarını teşvik etmek,
• Üniversitelerle bağlantılı olan kuluçka merkezleri gibi girişimci destek ku-

ruluşlarına yatırım yapmak,
• Vergi yasalarını değiştirerek ve sermayenin kullanılabilirliğini artırarak 

yeni teknolojilere ve teknoloji tabanlı şirketlere özel sektör yatırımlarını 
mümkün kılmak,

• Etik ve satın alma yasaları da dahil olmak üzere, üniversite-sanayi tekno-
loji transferlerine ilişkin yasal engelleri kaldırmak,

• Teknoloji odaklı şirketler için en önemli unsur olan insan kaynağı fak-
törünü üniversite öğrencilerinin katılımını sağlayacak çalışma ortamları 
hazırlayarak bu programlar çerçevesinde deneyim kazanmalarını ve yara-
tıcılıklarının gelişmesin de katkıda bulunmak.

Üniversite-sanayi işbirliğinden kaynaklı teknoloji transferleri sürdürülebilir 
kalkınmada kritik bir öneme sahiptir. İşletmelerin küresel rekabet gücü, üniver-
site ile ortaklıklar kurulmasıyla sağlanabilir. Bunun için hükümetin yüksek tek-
noloji girişimcilik destek ve teşviklerine önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Öncelikle 
üniversitelerin patent sahibi olmasına izin verilmesi, lisanslama ile ilgili kısıt-
ların ortadan kaldırılması üniversite–sanayi teknoloji transferleri politikaları ile 
ticarileştirme faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bölgesel işbirliği ve 
etkileşim bağlamında üniversite-sanayi, sivil toplum kuruluşları ile diğer üniver-
siteler ile iş birliğini güçlendirmelidir. Bunun için iş birliği yürüten akademis-
yenler teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. İmzalanan ikili anlaşmalar, sözleşme 
bedelleri vb. temel parametreler olarak görülmektedir. İşbirliğinin ve bölgesel 
etkileşiminin arttırılması için üniversiteler, akademisyen ve öğrencilere yönelik 
destekler ile birlikte farkındalık ve motivasyon faaliyetlerinde bulunmaları uygun 
olacaktır (Koyuncuoğlu, 2020).

Ayrıca üniversiteler, altyapısına dijital teknolojileri entegre ederek dijital kabi-
liyetlerini artırmalıdır. Üniversiteler bulundukları bölgeler için önemli inovasyon 
merkezleridir. Üniversiteler, “üçüncü misyon” sürecinde toplumun sosyal, kültü-
rel ve ekonomik kalkınmasında önemli rolü vardır. Bunun için bilginin üretilme-
si, yaygınlaştırılması ve kullanılması konusunda akademisyen ve öğrencilerini 
teşvik edilmelidir. Bu bağlamda üniversiteler, yerel işbirliklerine yönelmelidir. 
Üniversite yönetimleri toplum için katma değer yaratma konusunda motivasyonu 
ve çabayı arttırmalıdır.

Girişimcilerin yenilik yapma ve girişimci olma yeteneği, dışa dönüklük ve 
risk alma eğilimi gibi doğuştan gelen kişilik özelliklerle ilgilidir. Schumpeter’e 
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(1939) göre yenilik yapma, yeni teknolojiler getirme, verimliliği ve üretkenliği 
artırma ya da yeni ürün veya hizmetler üretme yetenekleri, girişimcilerin özellik-
leridir. Bir bireyin girişimci olma kararında işyerindeki meslektaşları ile sosyal 
ilişkilerin önemli bir etkisi olduğu ifade edilmektedir (Baporikar, 2015). Olumlu 
çalışma koşulları ve olumlu iş iklimi için, altyapı ve donatının iyi olmasının yanı 
sıra, yatay hiyerarşi ve üstlerle dostane ilişkileri de gerektiriyor. 

Bireyin yenilikçi ve girişimci potansiyel ve yetkinliklerinin geliştirilmesinde 
teknolojiye yatkınlık ve ilgi duyma önemli bir yer teşkil etmektedir (Matejun, 
2016; Rosenbusch, Brinckmann ve Bausch, 2011). Koyuncuoğlu ve Tekin (2021) 
araştırmalarında yeniliklere açık olan öğrencilerin teknolojiye daha fazla ilgi 
duyduklarını tespit etmişlerdir. Sirin ve Rogers-Sirin (2004) öğrenciler üzerinde 
gerçekleştirdiği araştırmasında, deneyime açık ve öz güveni yüksek olan öğren-
ciler yenilik odaklı projelerde beklentileri oldukça yüksek düzeyde olduğu tespit 
etmişlerdir. Kişilik özelliklerinin önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle üni-
versitelerde akademisyen ve öğrencilerin kendi kişilik özelliklerini farkına var-
malarını sağlayacak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan birimler 
oluşturulabilir. Teknoloji girişimciliği konusunda seminer, konferans ve kişisel 
gelişim kursları düzenlenebilir. Üniversitelerde bireysel girişimciliğini destekle-
yecek proje ve çalışmalara ağırlık verilebilir.

Bir ülkenin geleceği o ülkenin gençleridir. Bu nedenle gençlerin teknoloji 
alanındaki ilgisini artırma ve çalışmalarını teşvik etme konusunda da üniversi-
telere önemli görevler düştüğü söylenebilir. Örneğin, bir sosyalleşme ve kişisel 
gelişimle girişimcilik aracı olarak teknoloji toplulukları öğrencilerin farkındalı-
ğı artmasında önemli rol oynayabilirler. Teknoloji odaklı yarışmalar, teknoloji 
girişimcilik konusunda farkındalığı arttırması ve bu yarışmaların yeni fikir ve 
işbirlikleri için fırsatları ortaya çıkarabilir. Bu fırsatlara bağlı olarak öğrencilerin 
sosyal ağlar ve girişimcilik ağları kurarak başarılı teknoloji girişimciliği kurabile-
ceklerdir. Üniversitelerin teknopark gibi fiziki altyapılarını öğrencilerine sonuna 
kadar kapılarını açması bu konuda öğrencileri teşvik edecektir. Ayrıca lisansüstü 
programlarının yüksek teknoloji girişimciliğini nasıl desteklemesi gerektiğine 
odaklanmalıdır. Bu konuda sorulması gereken temel soru; Öğrencilerin teknoloji 
girişimciliği için gerekli olan pedagojik yaklaşımlar, müfredat ve müfredat dışı 
destek programları nelerdir? Bu soruyu cevaplamak üzere dünyada yükseköğre-
tim kurumlarında teknoloji girişimciliği konusunda başarılı üniversite modelleri 
ve sistemleri uyarlanarak pedagojik yaklaşımlar, müfredat ve müfredat dışı des-
tek programları geliştirilerek başarı sağlanabilir.

Yükseköğretim kurumlarında teknoloji girişimciliği araştırma ve uygulama-
sını geliştirmek üzere bir aktif, çevik, pratik ve esnek bir model geliştirilerek bir 
sistem kurulmalıdır. Bu sistem teknoloji transfer ofisleriyle birlikte girişimcilik 
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merkezlerinin yaygınlaştırılarak cazip hale getirmelidir. Yükseköğretim kurum-
larında teknoloji girişimciliği engelleri ve sorunlarını çözecek olan uygulamalara 
ve girişimcilik ekosistemi gelişimine öncelik verilmelidir. Ayrıca üniversite sana-
yi işbirliğini geliştirerek öğrenicilerin teknoloji girişimciliğini hayata geçirecek 
olan mekanizmaların verimliliğini ve etkinliğini artırmak için araştırmalar yapıl-
malıdır. Üniversitelerin bölgesel kalkınma potansiyellerini tam olarak kullanıl-
masında üniversiteler rehberliğe ve desteğe ihtiyaç duymaktalar. Üniversitelerin 
teknoloji girişimciliğinin gelişimi için teknoloji girişimciliği dönüşüm sürecini 
tamamlamış üniversitelerle birlikte dönüşüm sürecinde bulunan üniversitelerin 
ortak ağ yapılanmasına dayalı sıkı bir işbirliği yaparak ortak projelerle ve tekno-
lojik girişimlerle geliştirilebileceği önerilebilir.



20 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV-

Kaynakça
Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. (1997). “Local Geographic Spillovers between University Re-

search and High Technology Innovations. Journal	 of	 Urban	 Economics	 42(3): 422–448. 
doi:10.1006/juec.1997.2032.

Babson, C. B. (2012). How Can Family Business Be More Entrepreneurial? https://www.for-
bes.com/sites/babson/2012/05/11/how-can-family-business-be-more-entrepreneurial/#56fb-
69ce270a adresinden erişildi. Erişim Tarihi: 10.11.2019.

Bailetti, T. (2012). Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects. 
Technology	Innovation	Management	Review,	February 2012, 5-12.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017). Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik 
Programları. https://sgm.sanayi.gov.tr/handlers/ DokumanGetHandler.ashx? dokumanId= 
10307832-83d7-4ced-a2fa-9520e15c4661 adresinden erişildi. Erişim Tarihi: 04.12.2019.

Bochert, A. (1997). Erfolgsfaktoren Für Die Lizenzierung Von Technologien Der Grossforschung-
seinrichtungen An Unternehmen. Hamburg.

Carstensen L. L. (2006). The İnfluence Of A Sense Of Time On Human Development, Science,	
312(5782), 1913–1915.

Corsten, H. (1982). Der Nationale Technologietransfer, Formen – Elemente – Gestaltungsmöglich-
keiten – Probleme. Berlin.

Cunningham, J. A., & Menter, M. (2020). Transformative change in higher education: Entrep-
reneurial universities and high-technology entrepreneurship. Industry	 and	 Innovation. doi: 
10.1080/13662716.2020.1763263

Çetinkaya Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O., & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de Giri-
şimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 229-247.

Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal	bilimler	için	çok	değişkenli	SPSS	ve	
LISREL	uygulamaları.	Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dahlstrand, Å. L., & Jacobsson, S. (2003). Universities and Technology-based Entrepreneurship in 
the Gothenburg Region. Local	Economy,	18(1), 80-90.

Dransch, W. (2009). Mehrwertpotenziale Durch Die Implementierung Eines Key Account Manage-
ments An Forschungs- Und Entwicklungseinrichtungen. In: M. Wolfgang (Ed.), Wissenschafts-
marketing.	Dialoge	gestalten (pp. 166-177). Bonn. 

Friedman, J. & Silberman, J. (2003). University Technology Transfer: Do İncentives, Management, 
And Location Matter. The	Journal	of	Technology	Transfer,	28(1), 17-30.

Gandhi, S., Bulsara, H. P., & Porey, P. D., (2008). Techno-İnnovation To Techno-Entrepreneurship 
Through Technology Business Incubation İn India: An Exploratory Study. Maastricht, Nether-
lands, Wuhan University of Polytechnology Publishing House.

Goffe, R., & Scase, R. (1992). Kadınlar İş Başında. İstanbul: Eti kitapları.
Grimpe, C., & Fier, H. (2009). Informal University Technology Transfer: A Comparison Between 

The United States and Germany. Journal	of	Technology	Transfer,	35(6), 637-650.
Hemphill, T. A. (2005). National Technology Entrepreneurship Policy: Foundation of a network 

economy.	Science	and	Public	Policy,	32(6), 469–478.
Iredale, N. (2002). Enterprise And Entrepreneurship İn Higher Education: Building bridges and 

creating networks. Citizenship	Social	and	Economics	Education,	5(2), 101-114.
Jofre, S. (2011). Exploring The Role Of Knowledge And Technology Transfer İn İnnovation Sys-

tems. In: Proceedingsof Triple Helix IX International Conference: Silicon	Valley:	Global	Model	



21Editör: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

or	Unique	Anomaly?	Vol. IX. StanfordUniversity Press.
Johansen, V., & Schanke, T. (2014). Entrepreneurship Projects And Pupils’ Academic Performan-

ce: A study of Norwegian secondary schools. European	Educational	Research	Journal,	13(2), 
155-166.

Jones-Evans, D., & Klofsten, M. (1998). Role Of The University İn The Technology Transfer Pro-
cess: A European view. Science	and	Public	Policy,	25(6), Dec. 1998, 373–380.

Kailer, N. (2005). Komzeptualisierung Der Entrepreneurship Education An Hochschlen: Empirisc-
he Ergebnisse, problemfelder und gestantlungsansätze. Zeitschrift	für	KMU	und	Entrepreneur-
ship,	53(3), 165-184.

Kailer, N., & Weiß, G. (2018). Gründungsmanagement Kompakt: Von Der Idee Zum Businessplan. 
Ausgabe Österreich. 6.Ausgabe. Wien: Linde Verlag.

Kern, W. (1973). Zur Analyse Des İnternationalen Transfers Von Technologien – Ein Forschungs-
bericht. Zeitschrift	für	betriebswirtschaftliche	Forschung,	25(1), 85-98.

Kesting, T. (2013). Wissens- Und Technologietransfer Durch Hochschulen Aus Einer Marktorien-
tierten Perspektive. Ansatzpunkte Zur Gestaltung Erfolgreicher Transferprozesse An Univer-
sitäten Und Fachhochschulen. Wiesbaden: Springer Gabler.

Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making Universities More Entrepreneurial: De-
velopment of a model. Canadian	Journal	of	Administrative	Sciences	28(3), 302–316.

doi:10.1002/cjas.220.
Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik 

Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon	Kocatepe	Üniversitesi,	İİBF	Dergisi,	
14(2), 209-226.

Koyuncuoglu D., & Tekin M. (2021). Investigation Of The Moderator Role Of University Con-
ditions Under The Effect Of Personality Traits On Entrepreneurship Competence. Journal of 
Higher	 Education	 and	 Science/Yükseköğretim	 ve	 Bilim	Dergisi,	 11(1), 138-149. https://doi.
org/10.5961/jhes.2021.436

Koyuncuoğlu, Ö., (2020). Türkiye’de Girişimci Ve Yenilikçi Üniversitelerin Gömülü Teoriye Göre 
Değerlendirmesi Ve Bir Model Önerisi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

Laalo, H., & Heinonen, J. (2016). Governing The Entrepreneurial Mindset: Business Students’ 
Constructions Of  Entrepreneurial Subjectivity. European	 Educational	 Research	 Journal,	
15(6), Nov 2016, 696-713.

Mastar-Özcan, P., & Tepekule, U. (2016). Girişimciliğin Yeni Yüzü: Teknogirişim Ve Kamusal 
Destekler. 2nd	International	Congress	On	Economics	And	Business, Bosnia and Herzegovina, 
751-763.

Matejun, M. (2016). Role Of Technology Entrepreneurship İn The Development Of İnnovativeness 
Of Small And Medium-Sized Enterprises.	De	Open	Gruyter	Management,	20(1), 167–183.

Poyago-Theotoky, J., Beath, H. J., & Siegel, D. (2002). Universities And Fundamental Research: 
Reflections On The Growth Of University-İndustrypartnerships. Oxford	Review	of	Economic	
Policy,	18(1), 10-21.

Roper, C. D., & Hirth, M. A. (2005). A History Of Change İn The Third Mission Of Higer Educati-
on. The Evolution Of One-Way Service To Interactive Engagement. Journal	of	Higher	Educa-
tion	Outreach	and	Engagement,	10(3), 3-21.

Schmoch, U. (2000). Konzepte Des Technologietransfers. In: U. Schmoch, G. Licht, & M. Reinhar-
dt (Eds.), Wissens-	und	technologietransfer	in	Deutschland (pp. 3-14). Stuttgart.

Schumpeter, J. A. (1939). Business	cycles:	A	Theoretical, Historical And Statistical Analysis Of The 
Capitalist Process. New York: McGraw-Hill.



22 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV-

Sharma, M., Kumar, U., & Lalande, L. (2006), Role Of Universitytechnology Transfer Offices İn 
University Technology Commercialization: Case Study Of The Carleton University Foundry 
Program. Journal	of	Services	Research, 6, Special Issue July 2006, 109-139.

Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time For A Rethink? British	Jour-
nal	of	Management	26(4), 582–595. doi:10.1111/1467-8551.12116

Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. (2004). Exploring school engagement of middle-class African Ame-
rican adolescents. Youth	Soc.,	35(3), 323-340.

Solak, F., & Sarıdoğan, E. (2012). Türki Cumhuriyetleri’nin Kalkınma Sürecinde Bilgi Ekonomi-
sinin Rolü Ve Önemi. Marmara	Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 
181-200.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağı-
tım.

Tecim, V. (2004). Sistem Yaklaşımı Ve Soft Sistem Düşüncesi. Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	İ.İ.B.F.	
Dergisi,	19(2), 75-100.

Tekin, M. (2005). Girişimcilik	–	Hayallerin	Gerçeğe	Dönüşümü (5. Baskı), Konya: Günay Ofset.
Tekin, M., (2019), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, 13.Baskı, Ekim 2019, Dizgi: Günay 

Ofset, Konya.
Tekin, M., Ömürbek, N. (2016), Endüstri 4.0’da Teknoloji Yönetimi, 1.Baskı, Kasım 2016, Dizgi: 

Günay Ofset, Konya.
Poyago‐Theotoky, J., Beath, J., & Siegel, D. S. (2002). Universities and Fundamental Research: 

Reflections On The Growth Of University–İndustry Partnerships. Oxford	Review	of	Economic	
Policy	18(1), 10-21.

Tornatzky, L. G. (2000). Building State Economies by Promoting University-Industry Technology 
Transfer. http://www.gbcbiotech.com/transferencia-tecnologia/assets/ building-state-econo-
mies-by-promoting-university-industry-technology-transfer.pdf adresinden erişildi. Erişim Ta-
rihi: 04.11.2019.

TÜBİTAK (2019). 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG). http://www.tubitak.
gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/ icerik-1512-teknogirisim-sermaye-
si-destegi-programi-bigg adresinden erişildi. Erişim Tarihi: 04.12.2019.

Ünal, A., & Çatı, K. (2016). Türkiye’deki Üniversitelerin Girişimcilik Serüveni: Bir Gömülü Teori 
Araştırması. Girişimcilik	ve	Kalkınma	Dergisi,	11(1), 84-121.

Walter, A. (2003). Technologietransfer zwichen wissenschaft und wirtschaft. Voraussetzungen für 
den erfolg. Wiesbaden.

Wissema, J. G. (2014). Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru (2. Baskı), İstanbul, Özyeğin Üniver-
sitesi Yayıncılık.

Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., & Lockett, A. (2007). Academic Entrepreneurship in Europe. 
London: Edgar Elgar.

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2014). SPSS	 uygulamalı	 bilimsel	 araştırma	 yöntemleri, Ankara: 
Detay Yayıncılık.

Xue, J., & Klein, P. G. (2010). Regional Determinants of Technology Entrepreneurship. Internatio-
nal	Journal	of	Entrepreneurial	Venturing	1(3), 291–308. doi:10.1504/IJEV.2010.030978



23Editör: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

ÖZGEÇMIŞ

Prof. Dr. Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinde 1987 yılında Yardımcı Doçent oldu. Doçent unvanını 1989 ve 1995 
yılında Selçuk Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Profesör 
unvanını aldı. O tarihten beri Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesinde görev yapmaktadır. Akademik ve sektör çalışmaları olarak; Türkiye’de 38 
seneden beri üniversitede ve özel sektörde araştırmacı, eğitimci ve uygulamacı 
görevlerinde çalışmaktadır. Çalışma konularıyla ilgili olarak Almanya’ da yalın 
üretim ve ABD Devletleri’nde girişimcilik, yenilikçilik ve üniversite girişimciliği 
ve şirketlerde kurumsallaşma konusunda araştırmalar yaptı. İtalya, Almanya ve 
Avusturya’da üretim ve pazarlama konularında bilimsel çalışmalar yaptı. Çok 
sayıda ders kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanan ve sempozyumlarda sunulan 
250’nin üzerinde makale ve sunulan bildirileri ve yaptığı çok sayıda projeler 
vardır. Çeşitli üniversite ve STK’larda çok sayıda konferanslar vermektedir. Dü-
zenlemiş olduğu sempozyum, kongre ve konferanslar vardır. Üretim Yönetimi 
ve Pazarlama, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Kurumsallaşma konularında bilimsel 
araştırmalar ve sektör uygulamaları yapmaktadır.

Dr. Deniz KOYUNCUOĞLU 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümünde yüksek lisans prog-
ramına kabul edildi. Yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında Prof. Dr. Çağatay 
Ünüsan’ın danışmanlığında “Kobi`lerde Pazarlama ve Perakendeci İşletmeler 
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. 
2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Anabilim 
Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda doktora programına kabul 
edildi. Prof. Dr. Mahmut Tekin’in danışmanlığında yazdığı “Kişilik Özellikle-
rinin Girişimcilik Yetkinliği Üzerinde Etkisi Sürecinde Üniversite Koşullarının 
Moderatör Rolünün İrdelenmesi” başlıklı tezini 2019 yılında savunarak işletme 
doktoru unvanını aldı. 2011 yılından bu yana Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde Öğr. Gör. 
Dr. olarak çalışmaktadır.


