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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde ülkelerin küresel ölçekteki 
yerini, yeni bilgi üretebilme kapasiteleri ve teknolojik gelişimi 
belirlemektedir. Üniversite-Sanayi İşbirliği modeli ise bilgi ile 
teknoloji uygulamalarını aynı platformda buluşturuyor. Bu önemli 
birliktelik, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına en önemli 
destekleri sağlamaktadır.  
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yeralma hedefine 
odaklanan ülkemizin lokomotif şehirleri arasında yeralan 
Sakarya’mızda 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Sakarya Teknokent, 
ürün ve tasarımda yüksek kalite hedefiyle teknolojik bilgiyi 
ticarileştirerek endüstriye kazandırma adına önemli çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Yürüttüğümüz çalışmalarla Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre kendi yaş 

kategorisinde gelişmekte olan teknoparklar kategorisinde 6. sırada yer alma başarısını yakalayan Sakarya 
Teknokent, aktif çalışmalarıyla mevcut teknoloji merkezleri içerisinde öncü bir konumda bulunuyor.  
Sakarya Üniversitesi eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar alanında yapmış olduğu önemli atılımların 
yanı sıra Sakarya Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ADAPTTO)’ nun çok ciddi katkılarıyla 
üniversitemiz, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde (GYÜE) beklentilerin çok üzerinde bir sıçrama 
yaparak 25. sıraya yükselmiştir. Bu çalışmalar 2013 yılında ilk 50’de bile yer alamayan üniversitemizi 30 
basamak birden yükseltmekle kalmamış, ayrıca TÜBİTAK’tan en çok araştırma projesi desteği alan 15. 
Üniversite konumuna da yükseltmiştir. 
  
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri için belirlediği 500 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalaması için katma 
değerli üretim yapısıyla Sakarya’mızın sürükleyici gücünü koruyabilmesi adına, Ar-Ge ve inovasyon odaklı 
yatırımların arttırılması gerekmektedir.  
Bu kapsamda yeni kurulan firmaları yoğun rekabet ortamında destekleyen kuluçka merkezlerinin yanı sıra 
etrafında değerli sanayicileri barındıran bölgemizin, daha etkin ve geniş bir alanda hizmet sunması 
amacıyla yeni hizmet binamızı da Teknokent’imize kazandırmaya hazırlanıyoruz. Sakarya sanayi bölgesi, 
böylece daha çok Ar-Ge ve inovasyon yatırımıyla Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 
sunduğumuz avantajlardan daha fazla yararlanma imkânına kavuşmuş olacak.  
Firmalarımızın teknolojiye dayalı üretim altyapılarındaki gelişimin, kentimizin ve ülkemizin gelecek 
hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanarak, tüm stratejik ortaklarımıza değerli işbirlikleri için 
teşekkürlerimi sunuyorum.  
 
 

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS  
Yönetim Kurulu Başkanı 
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GENEL MÜDÜR MESAJI 

Teknoloji ve yeniliğin Doğu Marmara’daki en güçlü temsilcisi olan Sakarya 

Teknokent, bölgenin inovasyon merkezi olma yolunda kat edilen 

mesafede aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir 

şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ülkemizin hızlı kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşması, yüksek katma 

değerli, dış pazarlarda rekabet şansı yüksek ve aynı zamanda ithal ikamesi 

sağlayan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve dış 

pazarlara satılmasıyla gerçekleşebilir. Dünya’nın açık bir pazar haline 

geldiği bir ortamda, sadece yerel pazarı hedefleyen tasarım ve üretim 

anlayışı, ithal ikame sağlasa bile uluslararası rekabet niteliklerini 

taşımıyorsa sürdürülebilir değildir. Global pazarda yer almanın yolu Ar-Ge 

çalışmaları ile teknolojik bilgi üretmekten ve bu bilgilerin üretime 

dönüştürülmesinden geçmektedir. Bu noktada, oldukça cazip 

muafiyetlerle Ar-Ge faaliyetlerinin desteklendiği Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri (TGB) ileri teknoloji ürünlerinin ve iş fikirlerinin geliştirilmesinde ülke ekonomisine önemli katkılar sunan 

merkezlerdir. 

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Sakarya Teknokent, geride bıraktığı 6 yılda önemli aşamalar kaydederek 

ülkemizin sayılı teknoparkları arasında yerini almış bulunmaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle bünyesinde 66 firma 

faaliyet göstermekte ve %50’si Ar-Ge elemanı olmak üzere 350’ye yakın personel çalışmaktadır. Bu rakamlarla 

Sakarya Teknokent hızlı yükseliş grafiğinin devamı adına Haziran 2017 sonu itibariyle 4.500 metrekare kapalı alanda 

yeni binası olan C Blok’u hayata geçirerek firma sayısında ciddi bir artışa olanak sağlayacaktır. %100 doluluğa ulaşan 

Sakarya Teknokent, yeni hizmet binasını henüz hayata geçirmemesine rağmen, gelen ön talepler eşliğinde %34’lük 

doluluk oranını yakalamış durumdadır. Sakarya Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımına 

baktığımızda başlangıçta büyük çoğunluğunu yazılımcıların oluşturduğu yapı, bu gün yazılım yanında makine teçhizat, 

otomotiv teknolojileri, bilgisayar destekli mühendislik ve elektronik gibi alanlarda da yoğunlaşmış bulunmaktadır. 

Gittikçe artan yüksek teknoloji alanında çalışan firmaların sayısı, sağlıklı büyümenin bir göstergesidir. 

2017 yılında, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarımızın ihracat potansiyelinin artırılması 

adına T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) kümelenme projesi ve 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (URGE) projeleri gibi firmaları uluslararası piyasalara açma 

konusunda vizyoner projeler ile tanıştırdık. CEBİT gibi ulusal ve uluslararası fuarlara katılım göstererek firmaların 

rekabet gücünü artırmayı hedefledik ve bunların meyvelerini almaya başladık. Bölgemiz savunma sanayi alanında 

önemli firmalara sahip. Bunu değerlendirerek Ekim 2017 içerisinde ‘Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ koordinasyonunda 

önemli bir panel düzenleyeceğiz. Sakarya Teknokent Ar-Ge firmalarını uluslararası piyasalara açma konusunda istekli 

ve firmalarını bu yıl da yeni uluslararası ve ulusal projelerle tanıştırmaya devam edecek. 

Son 3 yılda yaptığım başarılı çalışmalarla Sakarya Teknokent’teki girişimci firmaların sayısı üç kat, firma başına Ar-Ge 

geliri de üç kat artış göstermiştir. Benzer şekilde Yönetici şirketimiz de ciro olarak yaklaşık yedi kat büyümüştür. Tüm 

bu süreçlerde en üst düzeyde bizlere destek olan başta, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Sakarya Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Mahmut Kösemusul’a, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Günay Güneş’e ve tüm Sakarya Teknokent 

mensuplarına saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Tahsin ENGİN  

Sakarya Teknokent Genel Müdürü  
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YÖNETİCİ ŞİRKET: MEVCUT DURUM VE DEĞERLENDİRME 

 
1.1 KURULUŞ VE ORTAKLAR 

 

a) Kısa Tarihçe: 

 

Sakarya Teknokent; gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren 

firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için “Anonim Şirket” 

statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda “Sakarya Teknokent A.Ş.” 

tüzel kişiliği 2009 yılında kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. 

 

2008 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Bakanlar Kurulu tarafından ilan 

edilmesi ile 2009 yılında şirketin resmi kuruluşu yapılmıştır. 2009 yılının kasım ayında ilk Ar-Ge 

firmaları Sakarya Teknokent bünyesine geçmiştir. 2010 yılında ise %90 doluluk oranı sağlanmıştır. 

Yıl sonunda Sakarya Teknokent bünyesinde 15 firma kurulmuştur. 

 

2011 yılında yeni Sakarya Teknokent binasının temeli atılmış ve Teknokent ailesine 8 firma daha 

katılıp tam tamına 23 firma ile teknokentimiz büyümüştür. Ve bunca hızlı büyümekte olan 

teknokentimiz kısa zamanda büyük başarı elde etmesi ile ödüllendirilmiştir. Sakarya 

Teknokentimiz 2012 yılında Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan performans 

değerlendirmesi sonucunda Türkiye genelinde 4.’lük kendi kategorisinde ise 1.’lik ödülüne layık 

görülmüştür. Bu başarı hız kesmeden devam edeceğine inanmaktayız. 

 

2013 yılında Sakarya Teknokent’in yeni kompleksinin tamamlaması ile ülkemize ve şehrimizi 

adaptto adı ile Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuş ve kazandırılmıştır. Yıl sonu itibarı ile teknokent 

bünyesinde 34 firma daha kurulmuş ve aktif çalışmalarını son sürat devam ettirmektedirler. 

 

Adaptto bölgemizin en güçlü Teknoloji Transfer Ofisi olma yolculuğunda emin adımlar ile 

ilerlemektedir. Bu bağlamda Adaptto bölgemizde tanıtım ve farkındalık, proje destekleri, 

üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sinai mülkiyet hakları en son olarakta girişimcilik ve şirketleşme 

alanlarında kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir. 

 

b) TGB ve Ek Alanların Durumu: 

 
   Sakarya Teknokent’ e ait tüm fiziki imkanlardan yaklaşık 1350m2’ lik kapalı alan adaptto 

faaliyetleri için kullanılabilecektir. Adaptto faaliyetleri için kullanılacak alanlarla ilgili 
detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. 
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 Sakarya Teknokent A Blok: 
 

Adaptto personeli tarafından birim çalışanlarının kullanımı için A Blok bünyesinde 3 ayrı ofiste 
toplam yaklaşık 120 m2 ofis alanı tahsis edilmiştir. Ayrılan ofis alanının 52 m2’ lik kısmı tefriş 
edilmiş kalan alan da ihtiyaç duyuldukça tefriş edilmektedir. 
Ayrıca A Blok içerisinde 60 m2 büyüklüğünde 44 kişilik seminer salonu, 160 m2 büyüklüğünde 150 
kişilik konferans salonu, 55 m2 büyüklüğünde 12 kişilik VIP Toplantı salonu ve 45 m2 
büyüklüğünde 18 kişilik toplantı salonu ihtiyaç duyulması durumunda adaptto faaliyetleri 
kapsamında kullanılmaktadır. 
 

 Sakarya Teknokent B Blok: 
 
Sakarya Teknokent B Blok bünyesinde bulunan 60m2 ‘lik  20 kişilik toplantı salonu ihtiyaç 
durumunda adaptto faaliyetleri kapsamında kullanılabilecektir. 
 

 Sakarya Teknokent Ek Kulıçka Hizmet Binası 

26.01.2016 tarihinde temeli atılan 4520 m2 yüz ölçümüne sahip Sakarya Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri EK Kuluçka Hizmet Binası 1220 m2 kapalı alan ve 30 bağımsız bölümü ile 2017 
Temmuz ayının ortalarında faaliyete geçmiş ve 50 araçlık otoparkı ile bölgede faaliyet gösteren 
firmalara hizmet vermektedir. 1 adet VİP toplantı odası, 1 adet Bilgisayar destekli Eğitim Salonu, 1 
adet misafirhanesi ile Teknoloji alanında çalışan şirketlerin bir araya getirilmesini sağlayarak kendi 
aralarında ve Üniversitelerle sinerji yaratmalarına yardımcı olmaya devam etmektedir. 

 Sakarya Teknokent Rosem Kuluçka Merkezi: 
 
Sakarya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile Rosem Binası Ağustos 2013 tarihi itibariyle 
ADAPTTO şirketleşme ve girişimcilik birimi tarafından girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerinde 
kullanılması amacıyla Kuluçka Merkezi olarak tahsis edilmiştir.  Bünyesinde 160 kişilik konferans 
salonu, 15 kişilik eğitim salonu ve 28 adet farklı büyüklüklerde ofis bulunduran toplam 824 m2 lik 
kapalı alan girişimcilik ve şirketleşme amaçlı sadece şirketleşme ve girişimcilik birimi tarafından 
kullanılacaktır. 

 

c) Yönetici Şirketin Ortaklık Durumu: 

Sakarya Teknokent A.Ş.’nin Ortaklarını; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 
Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası 
ve 1. Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü oluşturmaktadır. 

 
 

       Sermayesi  : 1.000.000,00.-TL 
             Ortaklık Yapısı              : Anonim 
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PAY SAHİBİNİN ADI, 
SOYADI/ÜNVANI 

İKAMETGÂH ADRESİ HİSSE 
ADEDİ 

SERMAYE 
TUTARI (TL) 

1-T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 
54187 Serdivan / SAKARYA 

560.000 560.000,00 

 

2-T.C SAKARYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

Kavaklar Caddesi No:7 54100 
Adapazarı/SAKARYA 

100.000 100.000,00 

 

3-SAKARYA TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

Sakarya Mah. No:19 Arifiye/SAKARYA 100.000 100.000,00 

 

4-T.C.ADAPAZARI BELEDİYESİ Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak 
No:3 54100 Adapazarı/SAKARYA 

60.000 60.000,00 

 

5-T.C.SERDİVAN BELEDİYESİ Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi 
No:328Serdivan/SAKARYA 

60.000 60.000,00 

 

6- SAKARYA 1.ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Sakarya Mah. Şht. Kom. Onb. Zekeriya 
Gözyuman Caddesi No:121 54580 
Arifiye - SAKARYA 

70.000 70.000,00 

7- SAKARYA TİCARET 
BORSASI 

Çevre Yolu Üzeri Tekeler Mahallesi 
Mevkii Adapazarı/SAKARYA 

50.000 50.000,00 
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d)  Yönetici Şirket Organizasyon Şeması: 

              Yönetici şirketin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. 
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1.2 YÖNETİŞİM 

 

Yönetim Kurulu: 
 
 Şirketin Yönetim Organı: 7 (yedi) Kişilik Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 08.12.2015 
tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir. 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Yönetim Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Muzaffer ELMAS 

Yönetim Kurulu Başkan Yard. : Mahmut KÖSEMUSUL 

Yönetim Kurulu Üyesi : Orhan BAYRAKTAR 

Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa KÖSEMUSUL 

Yönetim Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Harun TAŞKIN 

Yönetim Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Mahmut ÖZACAR 

Yönetim Kurulu Üyesi : Prof Dr. Mehmet SARIBIYIK 

 

1.3 ŞİRKET YÖNETİMİ 
 

a) Genel Müdür ve Anahtar Personel: 
 

Genel Müdürün Adı Soyadı: Prof. Dr. Tahsin Engin 
 
Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim: 
 
2013- . . .  ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi-Sakarya Teknokent A.Ş. Yöneticisi 
 
2013- . . .  Sakarya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü 
 
2013- . . .  Prof. Dr. / Sakarya Üniversitesi/Makina Müh. Bölümü 
 
2011-2014  TÜBİTAK-TEYDEB/MAKİTEG ve USETEG Danışma Kurulu Üyesi 
 
2008-2013  Doç. Dr. / Sakarya Üniversitesi/Makina Müh. Bölümü 
 
2000-2008  Yrd. Doç. Dr. / Sakarya Üniversitesi/Makina Müh. Bölümü 
 
2001-2003  Energy Auditing and University-Industry Collaboration Expert/ 
                                             Energy Assessment Center/University of Nevada, Reno  
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2001-2003                       Post-Doc/University of Nevada, Reno/ 
                                              Department of Mechanical Engineering 
1996-2000  Doktora/Sakarya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü 
     
1994-1996  Yüksek Lisans/Karaelmas Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü 
 
1992-1994  Üretim ve Bakım Onarım Mühendisi/Van Çimento T.A.Ş.  
     
1988-1992  Lisans/Hacettepe Üniversitesi/Müh. Fak. /Makina Müh. Bölümü  
   

Teknoloji Transfer Ofisi Deneyimi 
Prof. Dr. Tahsin Engin, 2013 yılında aynı zamanda genel müdürlüğünü yürüttüğü Sakarya Teknokent A.Ş. 
bünyesinde ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi’ni kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Dr. Engin Kurulduğu 
günden itibaren ADAPTTO’nun öncelikle Sakarya Üniversitesi akademik/idari personeli ve öğrencileri 
nezdinde tanınmasında ve bu konuda yapılan bilgilendirme etkinliklerinde öncü rol oynamıştır. Ayrıca 
TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programına yapılan proje başvuru dosyasının hazırlanma sürecini yöneten 
ve proje kurgusunun her aşamasına yoğun katkıda bulunan Prof. Dr. Engin’in modüller bazında TTO 
deneyimi aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 
1. Modül 

 Başta Sakarya Ticaret Odası-SATSO, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği-SAMİB, Sakarya Genç 
İşadamları Derneği-SAGİAD, ve 1. ve 2. OSB olmak üzere çok sayıda sanayi kuruluşlarına 
ADAPTTO’nun tanıtımına dönük seminerler verme 

 Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi 
(http://www.mutap.sakarya.edu.tr/#) etkinliğinde ADAPTTO ve işleyişleriyle ilgili 2 saatlik 
eğitim ve bilgilendirme 

 SAÜ öğretim üyelerine dönük kahvaltılı bilgilendirme etkinlikleri 

 Sakarya Teknokent firmalarına yönelik ADAPTTO bilgilendirme etkinlikleri 

 Teknokent firmalarının iş dünyası ile buluşturulması kokteyli ve ADAPTTO’nun tanıtımı 

 Öğrencilere dönük bilgilendirme etkinlikleri 

 Dekanlık ve bölüm temsilcilerine kahvaltılı bilgilendirme etkinlikleri 

 ADAPTTO temsilcilerinin seçimi bilgilendirilmesi 
2. Modül 

 TÜBİTAK tarafından 1001 proje desteği alan proje yürütücülerine yönelik proje yönetimi eğitimi 
(TÜSSİDE, 2005, Eğitimi veren: Mentor: http://mentor.com.tr/ ) 

 1 adet TÜBİTAK MAG-1001 projesinin yürütülmesi ve başarıyla tamamlanması 

 1 adet DPT projesinin yürütülmesi ve başarıyla tamamlanması 

 1 adet TÜBİTAK 1002 projesinde araştırmacı 

 5 adet BAP projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak çalışma 

 5 adet 1001 projesinin hazırlanmasına doğrudan mentörlük desteği 

 3 adet 1003 projesinin hazırlanmasına doğrudan mentörlük desteği 

 Toplam 35 adet TÜBİTAK-TEYDEB 1501 veya 1507 projesinin doğrudan yazımı 

 TÜBİTAK-MAG / Panelist (10 yıldır devam etmektedir): Çok sayıda ARDEB projenin 
değerlendirme raporunun yazılması ve panel sürecinde değerlendirilmesi  

 18 adet 1512 projesi hakemliği 

 1 adet AB projesinin yazılmasına katkı verilmesi ve yardımcı araştırmacılık 

http://www.mutap.sakarya.edu.tr/
http://mentor.com.tr/
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Proje Adı: Medikal Destek Ekipmanlarının Tasarım/İmalat/Bakım Süreçlerinde, Fiziksel 

Engelliler İçin Eğitim Platformu oluşturulması: - Avrupa Birliği Leonardo da Vinci 

İnovasyon Transferi (TOI), Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-064: 2007-2009 “en iyi proje 

ödülü”  Turkish National Agency  

 
3. Modül 

 2 yıl süreyle Van Çimento San. T.A.Ş.’de üretim ve bakım/onarım mühendisliği 

 ABD’de Nevada Üniversitesi/Makine Mühendisliği Bölümü’ndeki enerji etüt merkezinde 2 yıl 
süreyle uzmanlık (çok sayıda firmaya enerji tarama (auditing) raporu hazırlama ve üniversite-
sanayi işbirliği çerçevesinde kısa periyotlu proje çalışmaları 

 3 yıl süreyle TÜBİTAK-TEYDEB/MAKİTEG ve USETEG danışma kurulu üyeliği 

 30 adet TEYDEB projesi hakemliği 

 11 adet TEYDEB projesi izleyici hakemliği 

 ABD’de Nevada Üniversitesi Enerji Etüt Merkezinde 2 adet endüstriyel raporun yazılması, 9 
endüstriyel raporun yazımına destek verilmesi 

 2 adet 1505 projesinde araştırmacı (Arçelik: 2013-2015, Kale Radyatör: 2014-2016). Bu 
projelerin yazımının her aşamasında destek verilmiştir. 

 1000’in üzerinde TEYDEB projesinin MAKİTEG/USETEG danışma kurulu üyesi olarak 
değerlendirilmesi 

 Sanayiye dönük 35 TEYDEB projesinin (1501 ve 1507) yazılması 

 ADAPTTO faaliyetleri kapsamında 20 adet akademisyen-sanayici eşleştirmesinin yapılması ve 
bunlardan 15 adet üniversite-sanayi işbirliği projesinin sözleşme altına alınması 

 Başta Arçelik (Kocaeli), Başak Traktör (Sakarya), Kale Oto Radyatör (Kocaeli), Özgüney Elektrik 
(Ankara), Daikin (Sakarya) olmak yaklaşık 20 firmanın, tamamı TEYDEB destekli projelerinde Ar-
Ge ortaklığı ve/veya danışmanlık hizmeti. 
  

4. Modül 

 SAÜ FSMH politika belgesinin hazırlanması 

 Kendi adına 2 adet patent başvurusu 

 Seminer ve eğitimler 

 

Seminer / Kurs Adı Kurum Tarih Süre 

Patent Uzmanlık Eğitimi, Sakarya 
 ADAPTTO 

ERDEMKAYAPATENT 
 20-21.08.2014  2 Gün 

FSMH Temel Kavramlar ve Süreçler Eğitimi, 
Sakarya 

 ADAPTTO 

 BİLEN PATENT 
 20.12.2013  8 Saat 

Horizon 2020 Eğitim ve Bilgilendirme Günü, 
Gebze 
 

 TÜBİTAK  03.10.2013  4 Saat 
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5. Modül 

 Ön kuluçka programının oluşturulması 

 Girişim atölyesinin kurulması 

 Girişim atölyesine yapılan proje başvurularının değerlendirilmesi 

 9 adet girişimcinin Ön Kuluçka Programı’na yerleştirilmesi 
 

Anahtar Personelin Adı Soyadı: Bilal ÇİNİCİ 
 
Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim: 
 
1995-2001 Çankaya Anadolu Lisesi, ANKARA 
2001-2005 Sakarya Üniversitesi, SAKARYA                                                                               Makine 

Mühendisliği, Lisans 
2007-2008 LSI (Language Student International), Cambridge / ENGLAND                          7 aylık İngilizce 

Dil Eğitimi 
2009-2010 Kocaeli Üniversitesi, KOCAELİ                                                                                   Otomotiv 

Mühendisliği, Yüksek Lisans 
2011-2012 Neuesprachenwelt, Heidenheim / GERMANY                                                          4 aylık 

Almanca Dil Eğitimi 
2016- …. Sakarya Üniversitesi, SAKARYA                                                                                  Otomotiv 

Mühendisliği, Doktora (devam ediyor...) 
 

Teknoloji Transfer Ofisi Deneyimi 
 
2016-….  Sakarya Üniversitesi Teknokent A.Ş, SAKARYA                                                            Genel 

Müdür Yardımcısı – ADAPTTO Modül-3 Koordinatörü 
 
2015 yılsonu itibariyle 7 senelik BSH iş hayatını 20 tanesi uluslararası olmak üzere toplamda 27 tane patent 
buluşu ile tamamlanıp, Sakarya Teknokent A.Ş. bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve 
başlanmıştır. Şirket bünyesinde 2 yıldır faaliyet gösteren ADAPTTO’nun da yönetiminde aktif olarak görev 
alınmaktadır. ADAPTTO’da, “Üniversite Sanayii İşbirliği” 3.modül koordinatörlüğü kapsamında bir yıl 
içerisinde 50’den fazla firma ziyaretinde bulunulmuştur. Ayrıca modül 4 kapsamında, geçmişinde bulunan 
patent tecrübesi ile birçok patentin ticarileştirilmesi için 30’a yakın görüşme gerçekleştirmiştir. 

 

b) İnsan Kaynakları Politikası Özeti:  
 
Personel Seçme ve Yerleştirme: Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne ayak 
uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme 
yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, TEKNOKENT’in vizyon ve misyonunu destekleyecek 
alımlar yapmak amaçlanır. TEKNOKENT'te istihdam edilen/edilecek personelin seçiminde öncelikle alınacak 
personel için iş tanımına uygun iş ilanı verilir. Alınan iş başvuruları Genel Müdür Yardımcısı tarafından 
incelenip iş tanımına uygun adaylar mülakata çağrılır. Mülakatı proje yürütücüsü, Genel Müdür Yardımcısı 
ve ilgili Modül koordinatörü yapar. Görev Tanımına Uygunluk (GTU) testine tabi tutulan adayın, hangi modül 
için değerlendirilirse değerlendirilsin, aşağıdaki sekiz ana yetkinliğe sahip olması hedeflenir. 
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•   Yön Belirleme 
•   Takım Çalışması 
•    İletişim 
•    İşbirliği Geliştirme 
•    Sonuç Odaklılık 
•    Yaratıcılık ve Girişimcilik 
•    Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme 
•    Farklılıklara Uyum ve Yönetme 
Yeterli bulunan aday teknoloji transferi tecrübesi, pro-aktif çalışma yöntemini uygulayabilme yeteneği, 
önceden aldığı eğitimlerin niteliği dikkate alınarak iş tanımına uygun şekilde sözleşmeli olarak istihdam 
yapılır ve deneme sürelerine tabi tutulur. Deneme sürelerini tamamlamalarının ardından ilgili birim 
koordinatörü ve TTO Yürütücüsü ile yapılan performans değerlendirmesi sonucunda, uygun bulunan 
personelin devamına karar verilir. 
Personel Geliştirme (Eğitim ve Kariyer Planlama): İşe alınan personelin işe alıştırma (adaptasyon), işe uyum 
(oryantasyon) faaliyetlerini Modül-1 düzenler. Personelin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili eğitilmesi 
amacıyla, kurum içi (Genel TTO bilgilendirme eğitimleri) ve kurum dışı (Proje yazma, proje yönetimi, AB 
proje eğitimi, FSMH eğitimi, Girişimcilik eğitimi) eğitimlere tabi tutulur.  
Bireysel Performans Değerleme Sistemi: TEKNOKENT’te performansa dayalı bir değerleme sistemi 
uygulanmaktadır. Bu değerleme sisteminde 1513 programında belirtilen performans göstergeleri dikkate 
alınarak 3 aylık dönemlerle personelin izlenmesi sağlanır. Bu değerleme sonucunda ortaya çıkan 
performansa göre eksik ve zayıf yönlerin giderilmesine dönük planlamalar yapılır. İki dönem üst üste 
performans göstergelerindeki hedeflerine en az %10 oranında ulaşamayan personel ile ilişik kesilir. 
Ödül Sistemi: Üçer aylık dönemler sonunda belirlenen performans göstergelerine ulaşan personele 
ikramiye verilir. Performans değerlerini aşan personele verilecek ikramiye tutarına Modül 
koordinatörlerinin de görüşleri alınarak, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu ve ADAPTTO Yöneticisi karar 
verir. 

 

1.4 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 
 

MİSYONUMUZ 

 Ülkemizin 21. yüzyılın yenilikçi boyutlarında insani, sınaî ve iktisadi kalkınmasına yönelik 

yüksek bilgi, kültür ve teknoloji üreterek faydaya dönüştürmek ve hayat kalitemizi sürekli 

geliştirecek hedeflerle geleceğe doğru yükselmesini sağlamak, 

 Sakarya Teknokent olarak Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösterecek firma ve 

kuruluşlara en uygun koşullarda, dünya standartlarında, etkin ve profesyonel teknokent 

hizmetlerini sunmak, 

 Benzer konularda çalışan şirketleri bir araya getirerek birbirleriyle ve üniversitelerle sinerji 

yaratmalarını sağlamak, rekabet öncesi işbirliklerini özendirmek, 

 Teknoloji tabanlı ürün üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve 

mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek, 
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VİZYONUMUZ 

 Bölge sanayisini teknoloji tabanlı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine özendirmek ve bu 
konuda etkin rol oynamak, 
 Teknoloji tabanlı Ar-Ge faaliyetlerini ve girişimciliği desteklemek, 
 Ar-Ge ve inovasyon konusunda toplum nezdinde nitelikli farkındalık oluşturmak, 
 Üniversite-sanayi işbirliğini somut bir biçimde ve en üst düzeyde tesis etmek, 
 Teknoloji tabanlı yabancı firmaların ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon faaliyeti ve teknolojik 
ürün yatırımı yapmaları yönündeki çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamak. 

2. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ: MEVCUT DURUM VE DEĞERLENDİRME 

         2.1  TGB’NİN GZFT ANALİZİ 

Kuvvetli Yönler Zayıf yönler 

 
1.YÖNETİM VE ORGANİZASYON  

 SAÜ Teknokent’ in gelişmiş sanayi altyapısı ve ulaşım 
avantajına sahip bir bölgede bulunması 

 SAÜ Teknokent’ in gittikçe kurumsallaşması 

 Ar-Ge firmalarının esnek bir örgütsel yapıya sahip 
olması 

 ADAPTTO’ nun  yeni tüzel yapılanması 

 Yerli sanayinin öncü firmalarının varlığı 

 Bölge ölçeğinde tercih edilen bir teknokent olmak  

 

 

2.AR-GE VE YENİLİKÇİLİK  

 SAÜ’ nün insan, Ar-Ge ve teknoloji tabanlı altyapı 
desteği 

 Üniversite, Sanayi ve Toplum  işbirliğine önem 
veriliyor olması 

 Ar-Ge firmalarında uzmanlaşmaya önem verilmesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.YÖNETİM ORGANİZASYON  

 Firmalar arası proje bazında kümelenme eksikliği 

 Karar vermeye destek olacak sayısal verilerin 
eksik olması 

 Organizasyonel bozukluklar 

 Profesyonel yönetim ve denetime önem 
verilmemesi 

 Planlama kültüründeki eksiklikler 

 Değişime karşı dirençle karşılaşılması 

 

 

2.AR-GE VE YENİLİKÇİLİK 

 Ar-Ge kültürü ve farkındalığının yetersiz kalması 

 Ar-Ge  teknolojilerinde ve donanımlarındaki 
yetersizlikler 

 Ortak Ar-Ge yapma konusundaki yetersizlik 

 Firmaların gerçek Ar-Ge potansiyellerini yeterince 

kullanamaması 

 AR-GE çalışmalarının yetersizliği ve gerekli önemin 
verilmemesi 

 Yapılan yeniliklerin ve tasarımların sınıflandırılıp 
belgelendirilememesi 

 Ar-Ge’nin yazılım ağırlıklı yapısının diğer Ar-Ge 
çalışmalarını yeterince  kapsamaması 

 Tecrübelerin (know-how) kayıt altına alınamaması 
ve kurumsal hafıza yetersizliği 

 Ar-Ge’ye dayanan maliyet düşürücü önlemlerin 
yeterince yapılmaması. 

 Firmalarımızın büyük çoğunluğunun küçük ölçekli 
olmaları  
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3.FİNANS YÖNETİMİ 

 SAÜ TGB’ nin finansal büyüklüğünün önceki yıllara 
oranla önemli miktarda artmış  olması 

 İtibarı yüksek firma profilleri 

 Mali destek programlarından yararlanma sayısı 

 Firmalar arasında rekabet öncesi stratejik işbirliği 

projelerine başlanmış olması.  

 Ar-Ge firmalarının maliyet düşürme çalışmalarının 
artması 

 

4.İNSAN KAYNAKLARI  

 SAÜ bünyesindeki çok sayıdaki akademisyenin 

Teknoparkta Ar-Ge firması kurması. 

 Çalışan personelin ve firmaların Teknokente 
bağlılığının ve motivasyonunun yüksek olması 

 Teknokentin istihdam açısından gittikçe cazibe 
merkezi haline gelmesi 

 Teknokent’te genç ve girişimci insan kaynağının 
varlığı ve yetenekli öğrencilerin Ar-Ge şirketlerindeki 

istihdamı. 

 
 

 
 

5. KÜRESELLEŞME  

 SAÜ TGB’ teki yabancı Ar-Ge firmalarının varlığı 

 International Assocation Science Parks and Areas 
innovation ve Science Parks and Innovation Center 
Experts gibi küresel kuruluşlara üyelik. 

 Güney Kore Dongguk Medical Device Innovation 
Center ile yürütülen işbirliği projeleri 

 KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil olmak 

 Güney Kore Cungham National University Medical 
Device Center ile yürütülen işbirliği projeleri 

 Yurt dışı ticaret konusunda firmaların özendirilmesi. 

 
 

 
3. FİNANS YÖNETİMİ 

 Firmaları destekleyecek mali destek tedbirlerinin 
yetersizliği 

 Finansal büyüme stratejilerinin eksikliği 

 Kuluçka merkezlerine yönelik melek yatırımcıların 
yetersizliği 

 Firmaların siparişe dayalı düşük bütçeli butik 
projeler yaparak ayakta kalmaya çalışması. 

 
 
 
4. İNSAN KAYNAKLARI  

 Nitelikli uzman insan kaynağının eksikliği 

 Çalışanlar arası kişisel iletişim sorunları ve 
firmalara olan güvensizlik  

 Kurum kültürünün yeterince gelişmemesi 

 Teknokent’te ve Ar-Ge firmalarında bireysel 
performans değerleme sisteminin bulunmaması 

 Eğitim ve kariyer planlama çalışmalarındaki 

eksiklikler 

 Şikayet ,öneri sisteminin kullanılmaması 

 

 

5. KÜRESELLEŞME 
Yurt dışı proje patent pazarlarına gerekli önemin 

verilmemesi 

Küresel e-ticarete yeterince önem verilmemesi 
İletişim altyapısı ve uygulamasındaki eksiklikler 
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Fırsatlar Tehditler 

 
1.YÖNETİM ORGANİZASYON    

 Teknokent’in ulaşım avantajına sahip bir bölgede 
bulunması 

 Teknokent’in sanayi kültürünün yerleştiği bir 

bölgede bulunması  

 Taleplerde oluşan değişkenlikler 

 Üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini Geliştirmek 

 

 

2. AR-GE VE YENiLiKÇiLiK  

 Yeni Ar-Ge şirketleri kurmak, geliştirmek 

 Tekno girişimleri desteklemek 

 Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik konusundaki 
desteklerin artmış olması   

 Bazı müşteri özel taleplerinin ürünlerin 
geliştirilmesine katkıda bulunması 

 

 
 

3. FİNANS VE MUHASEBE  

 Ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik 
istikrar ortamı. 

 Ar-Ge ve genel desteklerden yararlanmak 

 Şirket kurma, vergi muafiyeti avantajları  

 Müşteriler hakkında sektör ve bankalar yoluyla 
hızlı istihbarat yapılabilmesi 

 İstihdam maliyetlerinin düşme eğiliminde olması 

 
4.İNSAN KAYNAKLARI  

 SAÜ’nün zengin insan kaynağına sahip olması 

 Personel geliştirme(eğitim) imkânlarının fazla 
olması (Üniversite ve STK lardan) 

 

 
 
 

5. KÜRESELLEŞME  

 Hizmet kalitesini yükselterek tercih edilen bir 
teknokent olmak  

 Yurt dışı ihracatta ve ithalatta  deneyime sahip 
personel varlığı 

 
1. YÖNETİM ORGANİZASYON    

 Planlanmamış değişimlerden kaynaklanan 
yönetim sorunlarının çıkması 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. AR-GE VE YENİLİKÇİLİK  

 Ülkedeki istikrarsızlığın üretimi aksatması riski 

 Uzman personel ihtiyacının zamanında 
karşılanamamasının Ar-Ge üretimini aksatması 

 Takip edilemeyen hızlı değişimlerin Ar-Ge ve 
Yenilik faaliyetlerini aksatması 

 Firmaların sırları ve bilgilerinin firma dışına 
çıkarılarak firma aleyhine kullanılma riski 

 
 

3. FİNANS VE MUHASEBE  

 Ar-Ge maliyetlerinin aşırı yükselme riski  

 Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar 

 Ödeme zorluğu içindeki firmaların mevzuattan 
kaynaklanan yasa dışı finansal sorunlarının 

firmaya yansıması 

 
 

 

 
4. İNSAN KAYNAKLARI 

 Dış rakiplere göre işgücü kalitesinin düşük olması 

 İnsan kaynakları konusunda uzman personelin 
tedarikindeki zorluklar 

 Yetki çatışması ve alt-üst ilişkileri yozlaşmasının 
insan gücü motivasyonunu bozma riski  

 

5. KÜRESELLEŞME  

 Türkiye ve Dünya’nın ekonomik istikrarının 
bozulma riski 

 Yurtdışı Türk malı imajının yeterli düzeyde 
olmaması  

 Yerli teknoloji ürün alımlarının yeterince 

desteklenmemesi, 
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2.2 TGB’ NİN FİZİKİ YATIRIMLARI: 

SAÜ TGB Yönetici A.Ş’ nin fiziki yatırımları içinde; İdari binamız A Blok ve Ek bina olarak adlandırılan 
B Blok binamız müştemilatları ile birlikte 2011-2013 yılları arasında 7.244.861’TL harcanarak 
faaliyete geçirilmiştir. 

İdari binamız A blok ve ek bina olarak bilinen B blok % 100 doluluğa ulaşmıştır. Bu iki binanın 
doluluk oranı tamamen dolduğu için C blok projesinin hazırlıklarına başlanmıştır. C blok projesi 
tamamlandığında daha fazla Ar-Ge firması ile uzun vadeli çalışacağımız en büyük başarılarımızdan 
birinin kanıtıdır. Rosem binamız ise “Kuluçka Merkezi” olarak hizmetine devam etmektedir. 
 
SAÜ TGB’nin alanı ve çevresinin en önemli özelliği; TGB’nin SAÜ Esentepe yerleşkesi içinde yer 
almasıdır. SAÜ fiziki imkanlarından (laboratuvar, sosyal tesis, ulaşım v.s) faydalanma avantajı bu 
anlamda önemli bir destek unsurudur.SAÜ TGB 50.000 m² lik bir alan üzerinde kurulmuştur. 
TGB’nin toplam yapılaşma alanı 3145 m², kuluçka ve ön kuluçka alanları ise 558 m²dir. Ayrıca 207 
m²lik kapalı bir sosyal hizmet alanı bulunmaktadır. 
 
SAÜ TGB’ nin alan ve çevresi içerisindeki binalarımızın sayısı arttığında, gelen Ar-Ge firmaları, bu 
bina ve imkânları toplantı, seminerler ve eğitim vb. etkinlikler için kullanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Tugce/Desktop/SAKARYA%20TEKNOKENT%20FAALİYET%20RAPORU%20İÇERİK.docx%23_Toc477271775
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2.3 TGB’NiN ALANI VE ÇEVRESİ 
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2.4    TGB’NİN ALTYAPI OLANAKLARI 
 

   2.4.1. Teknopark Altyapı Olanakları  

Teknopark Altyapı Olanakları arasında; aşağıdaki unsurları sayabiliriz. 

1. Kafeterya: Teknokent A Blok içerisinde bulunmakta ve tüm firmalara hizmet sunmaktadır.  
2.VIP Toplantı Salonu: 12 kişilik toplantı salonumuz bulunmaktadır.  
3.Konferans salonu: 50 kişilik konferans salonu 
4.Otopark: 40 araçlık otopark 
 

    2.4.2   Ön Kuluçka Altyapı Olanakları 

Ön kuluçka programımız 2014 Nisan ayı itibari ile ilk defa girişimci kabulüne başlamıştır. Girişim 

Atölyesi ön kuluçka programında girişimcilerimize ücretsiz ofis desteği hizmeti verilmektedir. 

Ayrıca girişimcilerimiz atölye odası, seminer, toplantı ve konferans salonu kullanım hizmetlerinden 

faydalanmaktadırlar. Girişimciler ihtiyaç duyulması halinde SAÜ altyapısının (laboratuvar, test, 

analiz vb.) imkânlarından ücretsiz faydalanabilmektedir. 

    2.4.3   Kuluçka Altyapı Olanakları 
Kuluçka merkezimize kabul edilen firmaya uygun fiyatta ofis desteği verilmekte ve vergi 
indirimlerinden faydalanması sağlanmaktadır. Kuluçka firmalarının iş dünyasına nitelikli hizmet 
verilebilmesi için SAÜ altyapısının (laboratuvar, test, analiz vb.) firmalara %30 indirimle 
kullandırılması imkânı sağlanmaktadır. 
 
Kuluçka programımızda mali ve hukuki danışmanlık, melek yatırımcı, kira avantajı ve vergi 
indirimleri destek hizmetleri mevcuttur. Firmalar seminer, konferans ve toplantı salonlarını 
ücretsiz kullanabilirler. Teknokent içerisinde bulunan restoran/kafeteryada yemek hizmeti 
verilmekte ve tanışma kahvaltıları düzenlenmektedir.  
 

2.5  TGB YARARLANICILARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
 

2.5.1 Teknopark Firmalarının Analizi 
 
TGB’de yer alan firmalar sektörel açıdan değerlendirildiğinde Makine ve Teçhizat İmalatı, Yazılım, 
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Gıda Sanayi, Elektronik, Savunma Sanayi, , İklimlendirme, 
Enerji, Otomotiv, Deri ve Deri Ürünleri, Telekomünikasyon, İlaç, Medikal, Ar-Ge ve Danışmanlık, 
Tarım, Ambalaj, Geri Dönüşüm ve Ulaştırma ve Lojistik sektörlerinde faaliyetler izlenmiştir. 
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a. Firmaların Sektörleri 

 Firma Sayısı ( Rapor Yılı ) 
2016 

Makine ve Teçhizat İmalatı 4 

Yazılım 41 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 13 

Gıda Sanayi 2 

Elektronik 5 

Savunma Sanayi 2 

Enerji 2 

Otomotiv 1 

Deri ve Deri Ürünleri 1 

Telekomünikasyon 1 

İlaç 1 

Medikal 1 

Tarım 2 

Geri Dönüşüm 1 

İklimlendirme  1 

Ulaştırma ve Lojistik 2 

Ar-Ge ve Danışmanlık  1 

Dökümcülük 1 

Toplam 82 
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b. Firmaların Ölçekleri 

Firma Hukuki Statü Firma Sayısı ( Rapor Yılı ) 2016 

A.Ş. 18 

LTD 59 

Şahıs İşletmesi 5 

Toplam 82 

 

c. Firmaların Yaşları 

Firmalar Firma Sayısı ( Rapor Yılı ) 2016 

0-2 Yaşında Olan Firmalar 43 

3-5 Yaşında Olan Firmalar 23 

6-10 Yaşında Olan Firmalar 11 

11-20 Yaşında Olan Firmalar 4 

21 Yaş ve üzerinde olan firmaların sayısı 1 

Toplam 82 
                               *TGB Firma Başlangıç Yılı dikkate alınmıştır. 

 

d. Firmaların Menşei 

 
Firmalar 

Firma Sayısı ( Rapor Yılı ) 2016 

Yerli 82 

Yabancı 0 

Toplam 82 

  

 

e. Firmalarda Çalışan Personel 

Personel  

Ar-Ge İstihdam Personel Sayısı 218 

Destek Personeli 39 

Yazılım Personeli 197 

Diğer Personel Sayısı 45 

Toplam 499 
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2.5.2 Teknopark Firmalarının Yıllar Bazında Performans Verileri  
 

a. Tgb’de Yıllar Bazında Firma Sayısı 

 

 
 

b. Tgb’de Yıllar Bazında Akademisyen Firma Sayısı 
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c. Tgb’de Yıllar Bazında Personel Sayısı 

 

 
 

2.5.3 Teknoloji Firmalarinin Gelişimine İyi Örnekler 

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olan ve Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet 

gösteren ADAPTTO’daki Girişim Atölyesi Ön Kuluçka Programı, Sakarya Üniversitesi’nde 
girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. 

2013 yılından itibaren toplam 65 girişimciye destek veren Girişim Atölyesi, Sakarya Üniversitesi 

öğrencilerinin iş fikirlerini hayata geçirmeleri için girişim ekosistemi sunuyor. Ekosistemin 
içerisinde eğitim, mentörlük ve devlet teşviklerine başvuru danışmanlığının yanı sıra melek 
yatırımcılık ağlarına da ulaşım imkânı sağlanıyor. 

Her yıl yüzlerce iş fikri alan Girişim Atölyesi, faaliyete başladığı günden bu yana 5 şirketleşme, 2 
devlet desteği ve 1 yatırım alınmasını sağladı. Girişim Atölyesi 2016 yılında girişimci yarışmaları, 
girişimci kampları ve girişim odaklı eğitimler düzenleyerek, girişimcilik ekosistemini daha da 
güçlendirdi. 

Yatırımcı ağları ile işbirliği 

ADAPTTO Girişim Atölyesi’nin, girişimcilere finansal destek sağlayan melek yatırımcı ağları ile 
işbirliği protokolleri bulunuyor. Bu protokol çerçevesinde girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansal 
desteklerin sağlanması hedefleniyor. Merkezde, yatırımcılar ile girişimciler arasında köprü 
kurularak, girişimci iş fikirlerinin hayata geçirilmesine önemli destek sağlanıyor. 
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180 bin TL yatırım aldı! 

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü 
sınıf öğrencisi M. Talha Çuhadaroğlu ve iki arkadaşı, bir sohbet sırasında “otonom araçlardan” 
bahsedilmesi üzerine fikir geliştirerek bu alanda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Girişim Atölyesi 
2016 çağrısına da başvuru yapan girişimciler, ADAPTTO aracılığı ile İstanbul’da düzenlenen 
girişim-yatırımcı görüşmesine katıldılar. Burada iş fikirlerini yatırımcılara sunan SAÜ’lü genç 
girişimciler Proline Ventures’tan 180 bin TL yatırım almayı başardılar. 

“Kullanım asistanı” ile araçlar otonomlaşacak     

Sakarya Üniversitesi’ndeki genç yetenekler, geliştirdikleri “kullanım asistanı” cihazıyla binek ve 
ağır vasıta araçlar ile motosikletleri otonomlaştıracak. 

Yaklaşık 3 yıldır yaptıkları çalışmalar ve araştırmalardan sonra “robotik teknoloji”, “insansız hava 
araçları” ve “otonom araç sektöründe” hizmet vermek amacıyla “Connect-ION” adlı projeyi 
başlatan ve Girişim Atölyesi’ne kabul edilen girişimciler, çalışmanın ilk aşamasında “kullanım 
asistanı” adını verdikleri cihazı uygun maliyetlerle araçlara entegre ederek binek ve ağır taşıtlar 
ile motosikletleri otonom araçlara çevirmeyi hedefliyor. Bu sayede araca monte edilecek kullanım 
asistanıyla sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı sağlanacak. 

Otonom araç pazarında olmak istiyoruz 

Üzerinde çalıştıkları projenin otonom araç sektörüne hitap ettiğini belirten Çuhadaroğlu, 

“Otonom araç sektörü dünyada çok büyük bir potansiyele sahip. Şu anda belli başlı otomotiv 
firmaları bu ürün üzerinde çalışıyor. Teoride öğrendiğimiz birikimi otonom araç dünyasına 
sensörlerden veri olarak gerçekleştirme kararı aldık. Bu şekilde sensörlerden aldığımız verileri ilk 
etapta araç içerisine kuracağımız platforma entegre etmek istiyoruz” diye konuştu. 

“Kullanım asistanı” sürücülerin gözü ve kulağı olacak 

Çuhadaroğlu, sürücüsüz otomobillerin çeşitli yasal süreçlerden dolayı tamamen otonomlaştırılmış 
vaziyette olmadığını belirterek, hâla kaza yapma risklerinin bulunduğunu ifade etti. 

Otonom araç sektörüne, “kullanım asistanı” adını verdikleri ve prototipini ürettikleri ürünleriyle 
girmek istediklerini dile getiren Çuhadaroğlu, “Şu an dünyada otonomlaştırılmayı bekleyen 1 
milyar araç bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmakta. Dünyada bir-iki üreticinin dışında 

direkt otonom araç üreten firma bulunmamakta ve 2020’den önce diğer firmaların otonom 
araçlarını piyasaya sürmesi şu anda öngörülmüyor. Connect-ION bu anlamda bir Dünya Markası 
olabilecek potansiyele sahip” diye konuştu. 

Çuhadaroğlu, “kullanım asistanı” adlı ürünün araç içerisine yerleştirilecek bir sensör ve devre kiti 
olduğunu kaydederek, “Kullanım asistanıyla kullanıcılar eski araçlarına yaptıkları yatırımları 
herhangi bir şekilde çöpe atmadan daha uygun maliyetlerde takılacak sensör kitiyle araçlarını 
daha akıllı, güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanabilecekler” ifadelerini kullandı. 
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  TGB HİZMETLERİ, FAALİYETLERİ VE PROGRAMLARI 

3.1 TTO YÖNETİM YAPISI   

                    Yöntem ve Sürdürülebilirlik 

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) sürecinde, TTO’nun başarısı ve 

sürdürülebilirliğinde, üniversite yönetiminin desteğinin son derece zaruri olduğunun bilinci 

ile TTO ile ilgili aşağıda belirtilen bir dizi kararları almış ve uygulamıştır. Bu kapsamda alınan 

SAÜ üniversite yönetim kurulu kararları şu şekildedir; 

 ADAPTTO’nun mali açıdan sürdürülebilirliği açısından, ADAPTTO’nun yazımına ve/veya 
yürütülmesine destek verdiği, hibe kaynaklı akademisyen projelerinden üniversiteye kalan 
kurum hissesinin %25’lik bölümünün ADAPTTO’ya aktarılması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 

 İş dünyası nezdinde üniversite sanayi işbirliği (ÜSİ) çerçevesinde SAÜ’yü temsil etmesi için 
ADAPTTO’nun tek yetkili ara yüz kuruluş olarak kabul edilmiştir.  

 SAÜ tarafından ADAPTTO faaliyetlerinin kurum içerisindeki ilgili kesime çok daha hızlı ve 
sağlıklı yayılımını sağlayabilmek için, üniversitedeki ilgili bölümlerde araştırmadan sorumlu 
başkan yardımcısı veya bölüm başkanı tarafından belirlenen yetkin bir akademisyen 
ADAPTTO temsilcisi olarak atanmıştır.  

 ADAPTTO tarafından SAÜ’nün herhangi bir biriminden veri talebinde bulunulduğunda 
istenilen verinin birim sorumlusu tarafından, ADAPTTO için, ivedi ve öncelikli bir şekilde 
hazırlanarak verilmesi kararı alınmıştır.  

 ADAPTTO faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında gerekli 
durumlarda SAÜ kampüs alanı içerisinde stant açabilmesine, afiş asarak tanıtım faaliyetleri 
yapabilmesine, bu faaliyetlerin Sakarya Teknokent tarafından SKS daire başkanlığına yazılı 
bildirimde bulunmak kaydıyla tüm izin süreçlerinden muaf tutulmasına karar verilmiştir.   

 Dış kaynaklı projesi kabul olmuş akademisyenlerin, BAP tarafından sağlanan %15 ek proje 
desteğine karşılık, ADAPTTO tarafından yazımına destek verilen projelerde mentor olarak 
görevlendirilmektedir. 

 SAÜ akademisyenlerinin Sakarya Teknokent ve ADAPTTO bünyesinde Ar-Ge proje ortaklığı 
ve Ar-Ge danışmanlığı faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal gelişim temelli projelerde; 
danışmanlık, hakemlik, izleyicilik vb. 30 günden kısa süreli görevlendirilmelerinin, 
akademisyenin asli görevlerini aksatmamaları kaydıyla, ÜYK kararı olmaksızın 
yapabilmektedir. 

 İş dünyasına nitelikli hizmet verilebilmesi için ADAPTTO tarafından geliştirilecek üniversite-
sanayi ortak projelerinde ihtiyaç duyulan SAÜ altyapısının (laboratuvar, test, analiz vb.) 
Sakarya Teknokent firmalarına %30, bölge dışındaki firmalara ise %20 iskontolu olarak 
kullandırılmaktadır.  

 ADAPTTO tarafından SAÜ akademisyenlerinin ve öğrencilerinin faydalanması için 
oluşturulan ön kuluçka (girişim atölyesi) ve kuluçka programlarına yönelik yapılacak proje 
yarışması, proje sergisi ve benzeri faaliyetlerde SAÜ’nün fiziki imkânlarının kullandırılmakta 
ve SAÜ’nün iletişim ağlarında duyurulmaktadır.  
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3.2 TEKNOLOJİ TRANSFER HİZMETLERİ 

Teknoloji  geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer 
teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı 
yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, fikri 
mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen 
gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı” İfade eder. 

 

Teknoloji Transfer Ofisleri’nin temel amaçları: 
 Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak; 

 Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek, 

 Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek, 

 Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak, 

 Üniversite- sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmak. 

 

Teknoloji transferi; üniversiteler ve sanayiciler arasında bilgi, deneyim etkileşimi içeren geniş ve 
kapsamlı bir süreçtir. Ülkemizde yapılan çoğu akademik araştırma hiç ticarileşemeden kaybolup 
gitmektedir. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojiyi sanayiye aktarmak 
için doğru mekanizmalardır. 

Ekonomik büyümede üniversite, sanayi ve devlet üçlüsünün birbirleriyle etkileşmelerinin önemli 
bir etkisi vardır. Bu işbirlikleri zor ama ekonomik kalkınma için en etkili teknoloji transfer 
yöntemidir. 

 

ADAPTTO beş modül kapsamında hizmet vermektedir. 

 
3.2.1 Tanıtım, Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi 

Modül-1’in temel amacı, ADAPTTO’nun faaliyetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, 
öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, üniversite ve sanayii arasındaki işbirliklerinin oluşması 
için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalık 
yaratılmasını sağlamaktır. Sürekli kendini geliştirerek özgün yöntemler üreten birimimiz, başta 
SAÜ olmak üzere akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının 
belirlenerek güncellenmesini hedefler. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar; 

 ADAPTTO’nun tüm faaliyetlerinin internet sayfasını, yazılı ve görsel basını ve sosyal medyayı 
kullanarak tanıtılması, 

 TTO veri tabanının oluşturulması; akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumları 
ve STK’ların birebir ziyaretlerinde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını 
sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi, 

 Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, tanıtım / bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları 
planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,  

 Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılımın sağlanması, 

 TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin 
koordinasyonunu sağlanması ve takip edilmesi şeklinde hedeflerine ulaşmış ve uyguladığı 
özgün yöntemlerle sistematik bir şekilde süreçlerini tamamlamaktadır. 
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3.2.2 Proje Destek Birimi 

        Modül-2’nin artık belli bir olgunluğa ulaşmış olması farklı bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Çünkü 
SAÜ bazında akademisyenlerde yüksek oranda farkındalık yaratılmış, proje başvuru sayısı artmış, işlevsel bir 
akademisyen veri tabanı oluşturulmuştur. İlk zamanlar enerjisinin birçoğunu ARDEB projelerini detaylı 
incelemeye harcayan Modül-2, artık TTO hedeflerine daha uygun olacak modeller geliştirmiştir. Bu 
kapsamda, Üniversitede üretilen, patent vb. değer taşıyan, sanayide kullanılabilecek, akademik bilgiyi, 
ticarileşme ve/veya şirketleşme faaliyetlerine yönlendirmek, Modül-2’nin stratejik amacı olarak 
belirlenmiştir. Yine ticari potansiyele sahip bir fikri mülkiyetin uygulamaya yakınlığının arttırılması için çeşitli 
proje desteklerinin alınması önemli bir hedefi olarak seçilmiştir. İşte bu amaç ve hedefle yeniden tasarlanan 
Modül-2 dört temel aşamada faaliyet göstermektedir; 

 
 

Şekil_1: Proje Destek Birimi 4 Aşamalı Faaliyet Göstergesi  

 
3.2.3 Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi 

Modül-3 çalışma prensibi ve yetkin donanımları ile sanayideki firmalar ile ikili iş birlikleri yaparak 
firmaların Ar-Ge süreçlerine ve Üniversite Sanayi iş birliğine katkı sağlamaktadır. Aşağıda iş birlikleri 
ile alakalı olarak izlediğimiz süreç şeması bulunmaktadır; 
 

 
                                  Şekil_2: Üniversite Sanayi işbirliği Birimi İşbirliği Süreci 
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3.2.4 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi 
Bir fikrin oluşumundan korunmasına ve/veya ticarileşmesine kadar geçen süreç içinde ADAPTTO her an fikir 
sahibinin destekçisi konumundadır. Hedef kitlede FSMH konularında farkındalık oluşturmak için yapılan 
bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri sonrası gelen buluş bildirimleriyle süreç başlamaktadır. Modülün süreci 
Şekil_3’te verilmiştir. 

 

 
                                     Şekil_3:  FSMH Modülü Süreci 

 
 

3.2.5 Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi 
Girişimcilerin iş fikirlerini analiz edilmesi ve değerlendirmesi kısımlarında TTO’nun katkısı 

başlamaktadır. Bu kapsamda iş fikirlerin Ar-Ge ve teknolojik boyutu ile ticarileştirme potansiyeli TTO 
uzmanları tarafından analiz edilmektedir.  

Girişimcilerin diğer alanlarda bilgilendirilmesi de TTO’nun katkısı ile gerçekleşmektedir. İş fikirlerinin 
marka ve tescil işlemleri, sanayici ile buluşma vb. alanlarda destekleri ile hizmet verilmektedir. Uluslararası 
iş birlikleri ile yatırımcı ağları işbirlikleri de TTO katkısı ile oluşmaktadır. 
Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi işleyiş aşamaları; 

Fikir Üretme ve Geliştirme Eğitimleri: Girişimci adaylarının iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve 
fikirlerinin teknoloji tabanlı geliştirmeleri adına verilen eğitimlerdir. Bu kapsamda girişimciler, iş fikirlerinin 
gelişimi için akademik mentorluk hizmeti de alırlar. 

Online Başvuru: Girişimci adaylar, iş fikirlerini www.girisimatolyesi.net sitesi üzerinden başvuru 
yapar. İş fikirleri başvuru formu, girişimcilerin iş fikirlerinin Ar-Ge ve teknolojik yönlerini sorgulanmaktadır. 
ADAPTTO uzmanları tarafından değerlendirilen iş fikirleri “Değerlendirme Formu” doldurularak kayıt altına 
alınır. Değerlendirme formunda, iş fikirlerin ticarileştirme boyutları ve şirketleşme potansiyeli de 
irdelenmektedir. 

Hızlandırma Programı: İş fikirlerinin olgunlaşması için 3, 6, 12 aylık süreçler ile kuluçka merkezinde 
ortak çalışma alanında eğitim ve mentorluk hizmetleri verilir. Aynı zamanda teknik danışmanlık ile program 
gerçekleştirilir. Mezun olan girişimciler, yatırımcı ve devlet teşviklerine yönlendirilerek, şirketleşmeleri 
sağlanır. 
 

http://www.girisimatolyesi.net/
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İş fikirlerinin olgunlaştırılması, ticarileştirmesi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde özgün 
model olarak nitelendirebileceğimiz mentorluk sistemi vardır. Bu mentorluk sistemi, ilk olarak iş fikri olan 
girişimci, akademik mentorluk ile sürecine başlar. Akademik mentordan aldığı know-how ile iş fikrinde 
revizyon yapar. Revizyonlardan sonra girişimci, alanında uzman ve deneyimli girişimci firmalar ile 
görüştürülür. Girişimci firma yetkilisinden aldığı mentorluk ile girişimcinin iş fikri olgunlaşmaktadır. 

 Fikir Geliştirme Kampı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bireylerin katılacağı 5 günlük otel 
kampıdır. Bu kamp ile girişimciler fikir üretme teknikleri, çözüm üretme teknikleri, girişimcilik ve 
ticarileştirme alanlarında eğitim ve mentorluk alır.  

3.3 TTO İNSAN KAYNAKLARI YAPISI 

Personel Seçme ve Yerleştirme: Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne 
ayak uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı 
yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, ADAPTTO’nun vizyon ve 
misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır. ADAPTTO'da istihdam edilen/edilecek 
personelin seçiminde öncelikle alınacak personel için iş tanımına uygun iş ilanı verilir. Alınan iş 
başvuruları Genel Müdür Yardımcısı tarafından incelenip iş tanımına uygun adaylar mülakata 
çağrılır. Mülakatı proje yürütücüsü, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Modül koordinatörü yapar. 
Görev Tanımına Uygunluk (GTU) testi tabi tutulan adayın, hangi modül için değerlendirilirse 
değerlendirilsin, aşağıdaki sekiz ana yetkinliğe sahip olması hedeflenir. 
•   Yön Belirleme 
•   Takım Çalışması 
•    İletişim 
•    İşbirliği Geliştirme 
•    Sonuç Odaklılık 
•    Yaratıcılık ve Girişimcilik 
•    Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme 
•    Farklılıklara Uyum ve Yönetme 
Yeterli bulunan aday teknoloji transferi tecrübesi, pro-aktif çalışma yöntemini uygulayabilme 
yeteneği, önceden aldığı eğitimlerin niteliği dikkate alınarak iş tanımına uygun şekil de sözleşmeli 
olarak istihdam yapılır ve deneme sürelerine tabi tutulur. Deneme sürelerini tamamlamalarının 
ardından ilgili birim koordinatörü ve TTO Yürütücüsü ile yapılan performans değerlendirmesi 
sonucunda, uygun bulunan personelin devamına karar verilir. 
 
Personel Geliştirme (Eğitim ve Kariyer Planlama): İşe alınan personelin işe alıştırma (adaptasyon), 
işe uyum (oryantasyon) faaliyetlerini Modül-1 düzenler. Personelin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili 
eğitilmesi amacıyla, kurum içi (Genel TTO bilgilendirme eğitimleri) ve kurum dışı (Proje yazma, 
proje yönetimi, AB proje eğitimi, FSMH eğitimi, Girişimcilik eğitimi) eğitimlere tabi tutulur.  
 
Bireysel Performans Değerleme Sistemi: ADAPTTO'da performansa dayalı bir değerleme sistemi 
uygulanmaktadır. Bu değerleme sisteminde 1513 programında belirtilen performans göstergeleri 
dikkate alınarak 3 aylık dönemlerle personelin izlenmesi sağlanır. Bu değerleme sonucunda ortaya 
çıkan performansa göre eksik ve zayıf yönlerin giderilmesine dönük planlamalar yapılır. İki dönem 
üst üste performans göstergelerindeki hedeflerine en az %10 oranında ulaşamayan personel ile 
ilişik kesilir. 
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Ödül Sistemi: Üçer aylık dönemler sonunda belirlenen performans göstergelerine ulaşan 
personele ikramiye verilir. Performans değerlerini aşan personele verilecek ikramiye tutarına 
Modül koordinatörlerinin de görüşleri alınarak, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu ve ADAPTTO 
Yöneticisi karar verir. 
 

3.4 İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE SİNERJİ OLUŞTURMA HİZMETLERİ,FAALİYETLERİ VE PROGRAMLARI 

2016 yılında işbirliği ağları ve sinerji oluşturma hizmetleri kapsamında imzalanan protokol bilgileri 
aşağıda belirtilmiştir. 
 

İşbirliği ağları ve sinerji 
oluşturma 
hizmetinin/faaliyeti-nin/ 
programının  adı 

 
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliği Protokolü 
Çağla Şekerli Mamüller San.Ve Tic.A.Ş. İşbirliği Protokolü 
 
 

 

Hizmetin/faaliyetin/ 
programın amacı 

İş bu protokolün amacı taraflar arasında Üniversite Sanayi 
İşbirliği hizmetleri anlamında sürdürülebilir. İşbirliğini tesis 
etmek ve geliştirmektir. Taraflar aşağıda yer alan konu 
başlıklarında işbirliği halinde ortak çalışmalar yürütülecektir. 

İşbirliği Yapılacak Konular 1. Taraflar kendilerine sanayiden gelen işbirliği taleplerinden 

uygun gördüklerini, karşılıklı olarak BİR BİRLERİYLE 

PAYLAŞABİLECEKLERDİR. Taraflardan birisi bir diğerine 

kendisine gelen talebi ilettiğinde diğeri bağlı olduğu üniversite 

ya da diğer Üniversitelerden araştırmacı bularak eşleştirme 

önerisinde bulunabilecektir. 

2. Taraflar konu ile ilgili olarak bünyesinden en az bir kişiyi yetkili 

iletişim noktası olarak görevlendirecektir. 

3. Hizmetlerin verilme usulleri ve varsa ücretleri, taraflar 

arasında yapılacak ek sözleşmeler ile belirlenecektir. 

 

Şartlar 1. İş bu protokol tarafların ortak çalışma niyetinin beyanından 

ibarettir. İşbirliğinin şartları ve ücretleri ek sözleşmeler ile 

belirlenecektir. 

2. Taraflar istedikleri an karşı tarafa yazılı bildirimde bulunarak, 

hiçbir gerekçe göndermeksizin protokolü sonlandırabilirler. 

 

        *İlgili kuruluş ile adaptto arasında imzalanan iş birliği protokolünden uyarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPy8yEnfvSAhUBkxQKHUn3AfEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erciyestto.com%2F&usg=AFQjCNGjvBpmCIJtCVpF-hud-LXZ_CUIcQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
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3.5 AR-GE ODAKLI KÜME GELİŞTİRME HİZMETLERİ, FAALİYETLERİ VE PROGRAMLARI 

Ar-Ge Odaklı Küme Geliştirme Hizmetleri, Faaliyetleri ve Programları kapsamında ele alınan 
Hiser Projesi ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

 
      3.5.1 Hiser Projesi 
 
Sakarya Teknokent'te faaliyet gösteren bilişim firmalarına yönelik Ekonomi bakanlığı tarafından 
desteklenen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi 2016 yılında onaylanmış 
olup 2017 yılı itibari ile faaliyetlerine devam edecektir.  
 
Proje kapsamında planlanan faaliyetler ile, önümüzdeki dönem içinde global anlamda en hızlı 
büyüyen sektörlerden birisi olan Bilişim sektöründe sağlanacak gelişmelerin, Türkiye’nin sanayi 
merkezlerinden birisi olan Sakarya’nın ihracat gücüne önemli ölçüde güç katacağı ve 2023 yılı için 
hedeflenen 500 Milyar TL ihracat hedefine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  
 
Bu bağlamda projenin amacı; bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaları kümelenme yaklaşımı 
ile bir araya getirip, ihracat kapasitesini artırarak, güçlenmelerini sağlamak ve yabancı bilişim 
firmalarıyla rekabet edebilirliğini geliştirmektir. Bu genel amaca yönelik katılımcı firmalar için yeni 
pazarların belirlenmesi, firmalara dış ticaret yeteneklerinin kazandırılması ve/veya 
güçlendirilmesi, ilgili pazarlarda firmaların aynı sektöre hizmet veren firmalar veya satın alıcılarla 
bir araya getirilmesi ve bu süreçlerin yönetiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 
İşletmelerin verimliliklerini arttırmaları ve inovatif kapasitelerini geliştirmelerinde en önemli 
destek bilişim sektörü unsurlarınca sağlanmaktadır. Bilişim sektörü, teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak rekabetin de yoğunlaşmasıyla önemini artırmıştır. Artan rekabet, işletmeleri 
maliyet avantajı geliştirmeye ve katma değer artırımına itmiştir. Bu iki unsurda da varlık 
gösterebilmenin koşulu bilişime yapılacak yatırımla ilgilidir. İş dünyasının faaliyetlerinin 
küreselleşmesi, süre ve uzaklık engellerinin ortadan kalkması da yine işletmeler için bilişim 
ürünlerini vazgeçilmez kılmaktadır.  Türkiye’de yenilikçi içeriğe sahip bilinçli bir strateji 
geliştirmek ülke ihracatını 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 500 milyar dolar ihracat seviyesine 
çıkarması açısından önemlidir. Gelişmiş ülkeler milli gelirlerinin yüzde 5-6 dolayında bir oranını 
bilişim harcamalarına ayırırken Türkiye’de binde 5-6 olan bu oran arttırılmalıdır ve bu çerçevede 
uluslararası rekabeti arttırmak adına bu kümelenme çalışmasının yapılması gerekli görülmüştür.  
 
Projenin Özel Amaç ve Hedefleri 
 

Özel Amaç 1.  
Projeye katılan şirketlerin Uluslararası Rekabet 
Piyasaları için ihtiyaçlarını belirlemektir. 

Hedef 1.  
- Proje katılımcısı 23 firmanın ihtiyaç analizi 
çalışmalarının yapılması. 
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Özel Amaç 2. 
Projeye katılan şirketlerin İhracatta Pazar 
Çeşitliliğini sağlamalarıdır. 

Hedef 2. 
- Katılımcı firmaların ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik olarak, ortak hedef pazarları 
kapsamında pazar araştırmalarının yapılması ve 
devamında uluslararası bu pazarlarda 
tanıtımlarının geliştirilmesi, 
- Proje bitimini takiben 1 yıl içerisinde projeye 
katılan şirketlerin en az 1 ülkeye ihracat yapıyor 
olmasını sağlamak. 

Özel Amaç 3. 
Projeye katılan şirketlerin kurumsal 
organizasyonlarının, iş geliştirme, yönetim 
becerisi, İhracat ve rekabet kapasitelerinin 
artırılmasıdır. 

Hedef 3.  
- Proje bitimini takiben 1 yıl içerisinde, projeye 
katılan şirketlerin organizasyonel yapısını, iş 
geliştirme süreçlerini, yönetim becerilerini, 
ihracat ve rekabet edebilirlik kapasitelerini 
gözle görülür şekilde artırmak, 
- Proje firmalarına ihtiyaç analizi verileri 
doğrultusunda, eğitim programları 
düzenlemek, danışmanlık hizmeti satın almak, 
yurtdışı pazarlama için satış ve alım heyetleri 
oluşturmak yoluyla proje katılımcısı firmaların 
profesyonelleşmesini sağlamak, 
- Proje firmaları yetkilileri ile yurt dışı 
yazılım/bilişim kümelerinin yerinde 
incelenmesini sağlamak yoluyla farklı iş ve 
çalışma kültürlerinin edinilmesini sağlamak. 

Özel Amaç 4. 
Oluşturulacak kümeye, içerisindeki firmalara ve 
Sakarya Teknokent’e marka değeri 
oluşturulması ve geliştirilmesidir. 

Hedef 4. 
- Küme ve projeye katılan 23 firmanın marka 
değeri ve bilinirliğini yurt içi ve yurt dışında 
artırmak, Bölgenin markalaşmasını sağlamak. 

Özel Amaç 5. 
Bölgenin uluslararası ticaret kapasitesinin 
artırılmasıdır. 

Hedef 5. 
- Projeye katılan şirketlerini uluslararası 
pazarlarda katma değeri yüksek ürün/hizmet 
satış miktarını ve satış hızını artırmak. 

Özel Amaç 6. 
 Proje kapsamında uluslararası ticaret 
potansiyeli artan firmalarımızın; küme içi ve 
küme dışındaki ulusal ve uluslararası firmalarla 
yeni iş birliklerine zemin hazırlanmasıdır. 

Hedef 6. 
- Proje kapsamında profesyonelleşen firmaların 
ortak işbirlikleri, konsorsiyumlar 
oluşturmalarına zemin hazırlamak. 
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3.6  ULUSLARARASILAŞTIRMA HİZMETLERİ, FAALİYETLERİ VE PROGRAMLARI 

Bilişim sektörü katma değeri ve verimliliği yüksek bir sektördür: Örneğin geliştirilen bir yazılımda 
yüzde 60-80 oranında yurtiçi katma değer yaratmak mümkündür. Bu yüzden üretimi ve ihracatı 
kapsamında döviz kaybettirmeden döviz kazandıracak tek sektördür.  Geleneksel üretim sektörü 
ile karşılaştırınca, bilişim sektöründe kişi başına yaratılan katma değer ve elde edilen satış değeri 
herhangi bir üründen daha yüksektir. 
2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içerisindeki bilişim sektörünün payı oldukça 
büyüktür. Bu bağlamda belirlenen hedefe ulaşabilmek için ülkemiz bilişim firmaları da iş planları 
arasına ihracat hedefini koymalıdırlar. İhracat hedefi ile yola çıktığınızda ister istemez yurtdışı 
koşullarında iş yapmanın gerektirdiği hedefe uygun yapılandırmalara ihtiyaç duyacaklardır ve 
ihracat hedefi olan bilişim firmalarının uluslararası arenada iş yapabilir hale gelebilmeleri için 
gerekli ihtiyaçlara yönelik adımların atılması gerekmektedir. Küçük ya da büyük her şirket bir 
şekilde kendine orta veya uzun vadede koyacağı ihracat hedefi yanında dış ticaret mevzuatını da 
öğrenmeli ve buna uygun personel istihdamına da gitmelidir. Ayrıca şirket üst düzey 
yöneticilerinin de dış ticaretle yakından ilgilenmesi ve de eğitimler alması, yurtdışına giden ticari 
heyetlere bürokratlarla beraber katılarak bizzat yerinde analizler yapması ve tecrübe edinmesi 
gerekmektedir. Bir taraftan ülkeler bazında yapılan pazar araştırmalarından faydalanmalı, ülkeler 
hakkında bilgiler toplayıp, o ülkelerdeki ihalelere, projelere teklif verebilecek durumlara gelmesi 
gerekmektedir. Ayrıca hedef pazarlara yönelik ülkelerde kendilerine bir iş ortağı edinerek o 
ülkedeki tüm projelerden haberdar olmaları da dışa açılım açısından faydalı olacaktır. 
 
Yapılan incelemeler ve analizler sonucu Sakarya ilinin çeşitli ihracat kalemleri arasındaki bilişim 
sektörü ihracatının seviyesi istenen noktada değildir.Yapılan görüşmeler sonucunda Sakarya 
Teknokent’de faaliyet gösteren bilişim firmalarının ihracat kapasitelerini arttırmak istekleri ortaya 
çıkmıştır. Bugüne kadar ihracat yapmamış firmalar ise global pazara açılıp ihracat yapma talepleri 
bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen ihracat ile ilgili hususların tamamı proje kapsamında belirlenen 
firmalar için de geçerlidir. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanmakta olan HİSER tebliği’nin vizyonu ile projemiz kapsamında yer alan bilişim sektörünün 
eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlarla işbirliği gibi gereksinimleri örtüşmektedir. Proje 
kapsamında sağlanacak olanaklar ile firmalarımızın ihracatında önemli miktarlarda artış olması 
beklenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 | S a y f a  
 

33 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

31.12.2016 
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 12 Saat ve üzeri düzenlenen eğitimler: 

1- Uygulamalı Patent Eğitimi -1 

Tarih/Saat: 24.5.2016 – 09:00-18:00  

 

  

 

   Eğitimde; buluş fikri kavramı, patent verilebilirlik kriterleri, patent araştırması ile araştırmanın nasıl 

yapılacağı, patent başvuru dokümanlarını hazırlama aşamaları ve patent faydalı modelde hukuki süreç 

konularından bahsedildi. Örnek olay incelemeleri yapılarak katılımcılarla birlikte aktif bir şekilde 

uygulamalar gerçekleştirildi ve katılımcıların soruları cevaplanarak sonlandırıldı. 

2- Uygulamalı Patent Eğitimi-2 

Tarih/Saat: 24-25.11.2016 – 09:00-18:00 
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Uygulamalı Patent Eğitinin 2.si düzenlenen etkinliğimizde yoğun talep üzerine ilk eğitimin devamı 
niteliğinde düzenlenmiş ve 2 gün sürmüştür. Eğitimin ilk günü, Genel Müdür Yardımcımız Bilal ÇİNİCİ’nin 
açılış konuşmasının ardından tecrübe paylaşımını yaptığı ‘Yaşayan Patentler’ ve ‘Patentin Ar-Ge 
Ekosistemindeki Yeri ve Önemi’ sunumları ile başladı.  Ardından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi 
Koordinatörü ve Patent Vekili İlhan ÖZSOY’un ‘Patentlenebilirlik Kriterleri’, ‘Patent ve Faydalı Model 
Arasındaki Farklar’, ‘Patent Araştırması Nedir, Neden Yapılmalıdır ve Nasıl Yapılmalıdır?’ ve ‘En Çok 
Kullanılan Patent Veri Tabanları Nelerdir’ konularında uygulamalı olarak sunumlarını gerçekleştirmiştir. 
Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. 

3- Yapay Zeka Kampı 

Tarih/Saat: 26-27.3.2016 – 09:00-18:00 

  
 

 
 
 

 
Yapay Zeka alanında uluslararası çalışmalar yapan Öğr. Gör. Utku Köse tarafından verilen eğitimde, 
insanların ve hayvanların fiziksel ve zihinsel davranışlarının bilgisayar yazılımları aracılığıyla taklit edilmesi 
ile geliştirilen yapay zeka uygulamaları ve son dönemde gündemde yer alan sürücüsüz araçlar, kendi 
kendine iş yapabilen insansı robotlar ve robot ordular örnekleri ile ele alındı. Uygulama kapsamında ise 
katılımcılar, yapay zeka ile ilgili algoritmalar ve yaklaşımları Matlab ortamında yararlanılan hazır kodlarla 
uygulama imkanı buldu. 
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4- SPSS ile Uygulamalı Patent Eğitimi 

Tarih/Saat: 23-30.11.2016 – 11:00-18:00 

 

 
İstanbul Üniversitesi, akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ’ın anlatımlarıyla gerçekleştirilen 
eğitimde; Regresyon Analizi, ANOVA, Normallik Sınaması, Çoklu Regresyon, Logit, Post-HOC konularında 
detaylı bilgi verilip, eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan akademisyenlere 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

5- Fikrini Al Gel (AB Fonlarına Yönelik Proje Başvurusu Eğitimi) 

Tarih:/Saat: 18-19.8.2016 – 09:00-18:00 
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18-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi 2 gün süren, SAÜ 
akademisyenlerine yönelik proje yazım eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimin ilk günü, projelere genel bakış ile 
proje yazım sürecinin teorik olarak örneklerle anlatımı ele alınmıştır. Eğitimin ikinci günü ise; AB fonlarına 
başvuru aşamaları, ilgili destek programları anlatımları ve proje yazım uygulamaları yapılmıştır. 

6- Girişim Akademisi Eğitimlerine Başlıyor! 

Tarih/Saat: 26.11.2016-3.12.2016 – 09:00-16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptto, Sakarya Üniversitesi girişimcilik ekosistemini yaygınlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla girişim 
akademi eğitimlerine başlıyor. 26 Kasım- 3 Aralık Tarihlerinde Sakarya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka 
Merkezinde gerçekleştirilecek olan eğitimlere online başvuru alınacaktır. Eğitim ücretsiz, sertifikalıdır. 
Eğitimde başarının yol haritası ve girişimcilik, beden dili, subliminal mesaj ve liderlik gibi konular 
işlenmiştir. 

7- Sosyal Bilimlerde Proje Yazma Eğitimi 

Tarih/Saat: 4.5.2016-18.5.2016 – 14:00-17:00 – 09:00-12:00 – 14:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimimiz de, akademisyenlerimiz ile Adaptto Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Ofisinin Hizmetleri, 
Proje Kavramı, Sosyal İçerikli proje örnekleri, TÜBİTAK Ardeb proje destekleri, Proje Yazımı ve Önerilmesi 
aşamaları konularında bilgi paylaşımı yapılmıştır. 
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8- Sağlık Bilimlerinde Proje Yazma Eğitimi 

Tarih/Saat: 16.3.2016-6.4.2016 – 13:00-18:00 

 

Eğitim boyunca, proje geliştirmeye yönelik “Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Planı Yönetim Süreci, Proje 

Başarı Kriterleri, Proje Bütçesinin Oluşturulması, Sağlık Hizmetlerinde Genel Araştırma Yöntemleri, Klinik 

Araştırmalarda Etik” konuları ele alınmıştır. 

 30 ve üzeri katılımcısı olan diğer organizasyonlar: 

1- Gömülü Sistem Uygulamaları Semineri 

Tarih/Saat: 12.1.2016 – 13:00-15:00 

 
Sakarya Üniversitesi Adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kasım 2015’te Güney Kore’de bulunan bir 
çok Üniversite, Enstitü, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark ve Ar-Ge Kuruluşları ziyaret edilmiş ve önemli 
temaslar kurulmuştu. Yapılan temaslar neticesinde birçok kurum ve kuruluş ile ikili işbirliği anlaşmaları 
imzalanmış ve gelecekte yapılacak ortak çalışmalar planlanmıştı. İşte bu çalışmaların ilk aşaması olarak 
Güney Kore Younsei Üniversitesi İşbirliği ile “Biyomedikal Cihaz Geliştirme Teknolojileri semineri” Sakarya 
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Teknokent Konferans salonunda biyomedikal, bilişim, otomotiv, mühendislik gibi birçok alandan 
akademisyen ve iş dünyası temsilcisinin de katılımıyla gerçekleştirdi. 

2- Finansmana Ulaşmanın Yol Haritası 

Tarih/Saat: 3.2.2016 – 13:30-17:30  

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonunda KOSGEB-MARKA-KGF-İŞKUR- ADAPTTO-ABİGEM yetkililerinin 
katılımıyla düzenlenecek ve 2016 yılında uygulanacak destek programları hakkında detaylı bilgilerin 
aktarılacağı "Finansmana Ulaşmanın Yol Haritası" konulu panelini gerçekleştirdik.  

3- E-Ticaret ve Sosyal Medya Semineri 

Tarih/Saat: 3.3.2016 – 14:00-17:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-Ticaret Eğitmeni ve Genç Müsiad Genel Başkan Danışmanı Emre Metin SAÜ’lü öğrencilerle bir araya 
geldi. Öğrencilere e-ticaret girişimleri konusunda bilgiler veren Metin, e-ticaretin belirli elektronik 
sistemler üzerinden sanal ya da normal para kullanılarak yapıldığını, kendilerinin de yaklaşık altı yıldır 
internet üzerinden ticaret yaptıklarını anlattı. Metin, “E-ticareti daha çok plazalarda çalışan insanlar tercih 
ediyor. İşten yorgun gelip alışveriş yapmaya fırsat bulamayan ve hayatı ev ile iş arasında geçen insanlar, e-
ticareti tercih ediyorlar” şeklinde konuştu. 
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4- Bilişim Akademisi Bilgilendirme Semineri 

Tarih/Saat: 9.3.2016 – 14:00-16:00  

 

Bilişim Akademisi, Sakarya Teknokent bünyesinde nitelikli iş gücü ve istihdam sağlamak amacıyla kurulan, 
teorik bilgilerin yanı sıra sektörel tecrübeler tarafından verilecek uygulamalı eğitimlerle mezuniyet 
sonunda nitelikli yazılımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir program kapsamında katılımcıların yoğun ilgisi ile 
etkinlik düzenlenmiştir. 

5- KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi Açma Programı Semineri 

Tarih/Saat: 29.2.2016 – 14:00-17:00 

 

Sakarya Teknokent dünya markası olma yolunda, KOSGEB Destekli olarak ABD'de kuluçka merkezi açmak 
ve startup hızlandırıcı programı uygulamak üzere çalışmalarımıza başladık. 
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6- Otomotiv Zirvesi’16 

Tarih/Saat: 6.4.2016 – 10:00-15:00 

 

Yerli otomobil konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, “Yerli otomobil konusunda 
çalışmalarımızı bir takvim belirledik. Bu takvim doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Yerli araba üretiminde yazılımı, donanımı, malzemesi hepsi çok önemli, bu konularda üretime ve 
çalışmalar yapılıyor” 
Konuşmasının sonunda Çelik, “Ülkemizin otomotiv sanayiinin gelecek vizyonunun hedeflerine ulaşma 
yolunda her birinizin emeği olacağına inanıyorum bu emeklerin sonunda ilerlemeyi görmekten mutluluk 
duyacağımızı ifade ediyorum ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Zirve, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Osman Sever, Otokar Bilgisayar Destekli Mühendislik 
Müdürü Namık Kılıç, Toyota Üretim Kontrol Genel Müdürü Alp Osmanoğlu, Başak Traktör Genel Müdürü 
Ertan Paşa, Türk Traktör Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Anova Teknik Destek ve 
Bakım Müdürü Mustafa Özer Gelişlinin konuşmaları ile devam edecek. 

7- Yazılım Sektöründe Ekonomi Bakanlığı Destekleri 

Tarih/Saat: 7.4.2016 – 10:00-12:30 

         
 
7  
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Nisan 2016 tarihinde Sakarya Teknokent Konferans Salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, 
firmalarımıza yazılım sektörü ile ilgili Ekonomi Bakanlığının sağladığı destekler ile ilgili detaylı bilgi verilip, 
etkinlik sonunda katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. 

8- Ar-Ge Reform Paketi Semineri 

Tarih/Saat: 20.4.2016 – 14:00-16:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTTO & SATSO İşbirliği İle Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Semineri 20 Nisan 2016'da saat 14.00'de 
Sakarya Teknokent Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin Engin'in 
açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğimizde katılımcıların yoğun ilgisiyle devam etmiştir. 

9- SAGİF Fuarı 

Tarih/Saat: 12.5.2016 – 09:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Girişimcilik ve İstihdam Fuarı'da Sakarya Teknokent ve ADAPTTO olarak hem paydaş hem de 
katılımcı olarak yer aldık. Değerli Bakanımız Süleyman Soylu standımıza gelerek detaylı bilgi aldı. 
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10- Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi Yazımı Toplantısı  

Tarih/Saat: 12.5.2016 – 11:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi Destekleme programı için aralarında Sakarya Teknokentinde 
bulunduğu 16 Teknoparktan oluşan Anadolu Birliği Konsorsiyumu için imzalar atıldı. 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda 
yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik 
ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin 
hızlandırma programlarına katılmasını sağlamak, KOSGEB tarafından verilecek desteklerden yararlanmak 
amacıyla 16 Teknopark'ın oluşturduğu konsorsiyum sözleşmesi Gebze'de imzalandı. 

11- Demoday Etkinliği 

Tarih/Saat: 18.5.2016 – 09:00-17:00 

 

 

 

 
 

DEMODAY'16 - Doğu Marmara bölgesinde 16 paydaşın ortaklığı ile diüzenlenen Demoday etkinliği başladı. 
Sakarya Teknokent Firmalarından CAZ Bilişimden Cem ATACIK beyin sunum yapacağı Demoday etkinliğine 
katılım yoğun olarak gerçekleşti. 
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12- TEB Girişim Evi 1512 Bilgilendirmesi 

Tarih/Saat: 12.5.2016 – 11:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptto ve TEB Girişim Evi uygulayıcı kuruluşu iş birliği ile gerçekleştirilen TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 
(BİGG) destek programı bilgilendirme etkinliği Sakarya Teknokent konferans salonunda gerçekleştirildi. 
TEB Girişim Evi Proje Yöneticisi Sinan AĞIRNASLIGİL TÜBİTAK BİGG programı hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Bilgilendirmeye Akademisyenler, öğrenciler ve ADAPTTO bünyesinde bulunan girişimciler katıldı. 

13- Geleneksel Kahvaltı Etkinliği – 1 (Teknokent Firmaları Bilgilendirmesi) 

Tarih/Saat: 16.8.2016 – 08:30-10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Teknokent tarafından aylık olarak düzenlenen kahvaltılı sinerji toplantısı bugün gerçekleştirildi. 
Toplantıya Sakarya Teknokent Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve ADAPTTO Teknoloji Transfer 
Ofisi çalışanları aynı zamanda Teknokent içerisinde faaliyet gösteren AR-Ge firmalarının üst düzey 
yöneticileri katılmıştır. Her ay mutat olarak düzenlenen sinerji toplantılarında Sakarya Teknokent’in 
mevcut durumu, firmalara sunulan imkanlar, Teknokent’in firmalardan beklentileri ve güncel olarak 
gelişmelerden bahsedilmiştir. 
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14- ADAPTTO ile Çay Molası (Akademisyen Bilgilendirmesi) 

Tarih/Saat: 2.6.2016 – 13:00-15:00 

 

 

SAÜ Personel Yemekhanesinde stand açarak akademisyenlerimizle buluşan ADAPTTO Teknoloji Transfer 
Ofisi uzmanları, ADAPTTO'nun akademisyenlere yönelik faaliyetlerini anlatarak çay ikramında bulundu. 

15- TÜBİTAK Öğrenci Bilgilendirmesi ÇEKO Bölümü 

Tarih/Saat: 26.9.2016 – 13:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTTO Akademik Danışma Kurulu Üyesi Sayın Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir tarafından Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine Proje Konusu Belirleme Semineri düzenlenmiştir. Adaptto 
uzmanları ve tarafından lisans son sınıf öğrencilerinin soruları cevaplandırılmış ve örnek proje çalışmları 
paylaştırılmıştır. 
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16- Amerika’da Kuluçka Merkezi projesi   

Tarih/Saat: 20.4.2016 – 10:00-16:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSGEB’in "Uluslararası Kuluçka Merkezi Destek Programı" kapsamında kurulan Anadolu Birliği 
Konsorsiyumu'nun ABD'de kuracağı kuluçka merkezinin, TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest 
Bölgesi’nde düzenlenen lansmanına, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, TÜBİTAK Marmara 
Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve 16 teknopark yöneticisi katıldı. 
Toplantıda, ABD'nin San Francisco şehrinde açılacak olan kuluçka merkezi hakkında teknik bilgiler aktarıldı, 
teknopark yöneticileri birer sunum gerçekleştirdi. 

17- ADAPTTO ile Çay Molası (Akademisyen Bilgilendirmesi) 

Tarih/Saat: 28.9.2016 – 13:00-15:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi SAÜ Akademisyenleri ile Buluşmaya Devam Ediyor! 
SAÜ Personel Yemekhanesinde stand açarak akademisyenlerimizle buluşan ADAPTTO Teknoloji Transfer 
Ofisi uzmanları, ADAPTTO'nun akademisyenlere yönelik faaliyetlerini anlatarak çay ikramında bulundu. 
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18- 2209 TÜBİTAK Öğrenci Programları Sosyal Hiz. Bilgilendirme Semineri 

Tarih/Saat: 30.9.2016 – 10:00-12:30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Eylül 2016 tarihinde Sakarya Teknokent Konferans salonunda, Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü öğrencilerine TÜBİTAK 2209 – A – B Programlarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Adaptto 
Proje Destek Birimi Uzmanı Özlem ERYILMAZ’ın anlatımlarıyla başlayan seminerde, Sakarya Üniversitesi 
akademisyenlerinden Doç. Dr. Yusuf GENÇ, Proje Başlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, son sınıf 
öğrencilerinin bitirme tezlerini proje kapsamında değerlendirmeleri konusunda bilgiler verdi. 

19- Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Bilgilendirme Günü 

Tarih/Saat: 5.10.2016 – 13:00-15:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ekim 2016 tarihinde AdapTTO ve Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen, 
Teknoloji Fakültesi son sınıf öğrencilerine sırasıyla, Sakarya Teknokent, AdapTTO, Adaptto Patent Birimi, 
Girişimcilik birimi ve Proje Destek Birimi konularında sunumlar yapıldı. Son olarakTÜBİTAK 2209 A-B 
Programlarına yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. 
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20- Türkiye Perspektifinden Endüstri 4.0 Uygulamaları 

Tarih/Saat: 11.10.2016 – 14:30-18:00 

 

 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Sakarya Teknokent / ADAPTTO-Teknoloji 
Transfer Ofisi işbirliği ile “Türkiye Perspektifinden Endüstri 4.0 Uygulamaları” etkinliği düzenlendi. - 
Gelecek Geldi: ENDÜSTRİ 4.0. 

21- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret 

Tarih/Saat: 22.8.2016 – 10:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyarette Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin Engin "Ülkemizin buhranlı dönemlerinde gece gündüz 
demeden, ailesini ihmal ederek milletin huzurunu güvenliğini sağlamak için her türlü gayreti sarf eden tüm 
teşkilat çalışanlarının hassasiyetlerinden dolayı çok müteşekkiriz. Görevleri uğruna canlarını çekinmeden 
veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Toplumsal barışın 
egemen olduğu, huzurlu ve güvenli bir Türkiye hedefiyle ülkenin dört bir tarafında büyük bir özveri ile 
çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı'nın her daim yanındayız. 15 
Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain Fetö darbe girişimi sonrasında gayretli çalışmalardan dolayı 
Babadağ'a ve tüm teşkilatımıza minnet ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 
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Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağ ise "Şehrimiz için daha emniyetli ve güven dolu yarınlar için 
hep birlikte çalışmamız bizler için önemlidir. Ülkemizin huzurunu bozan bütün bozguncuların karşısında 
milletimiz ile dimdik karşılarında olacağız."Görüşme esnasında Sakarya Teknokent ile İl Emniyet 
Müdürlüğü ilerleyen zamanlarda siber güvenlik konusunda ortak çalışmalar yapılması kararı alınmıştır. 

22- Ar-Ge Reform Paketi Bilgilendirme Toplantısı 

Tarih/Saat: 24.8.2016 – 09:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArGe Reform Paketi Bilgilendirme toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat Ar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Genel ifade ile “Ülkede bir 
yandan sınırötesi operasyon, bir yandan da içte/dışta yedi düvele karşı mücadele verilirken, ArGe ve 
inovasyondan da bahsedilebiliyorsa bu büyük ve güçlü ülke olduğumuzu da gösteriyor.” dedi. 

23- 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirversi 

Tarih/Saat: 27-28.9.2016 – 09:00-17:00 

 

27-28 Eylül tarihleri arasında Ankara’da 5.’si gerçekleştirilen ve 100’ün üzerinde TTO’ların katılım sağladığı 
Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde, Sakarya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Bilal ÇİNİCİ, Marka – Patent 
Vekili ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Koordinatörü İlhan ÖZSOY ve Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı 
İbrahim Halil BAYDİLEK katılım göstererek Sakarya Teknokent’i temsil ettiler.  
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Zirvenin 1. Günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ödül töreni ile başlanarak, Congresium’da Ar-Ge 
merkezlerinin stand ziyaretleri, ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri ve mevzuatları ile alakalı Doç Dr. İlker Murat 
AR’ın başkanlığında bir oturum gerçekleştirildi. Gün sonunda tekrar stand ziyaretleri yapılarak, Ar-Ge 
merkezlerinin faaliyetleri incelendi. 
 
Zirvenin 2. Gününde, Patent değerleme konusunda Bilim Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili 
uzmanlarca bir panel gerçekleştirildi. Ardından Ar-Ge merkezleri temsilcileriyle daha etkili iletişim 
sağlamak adına katılım gösteren firmalar ile görüşülüp, sinerji toplantıları gerçekleştirildi. 

24- 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi 

Tarih/Saat: 23.11.2016 – 09:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, 2015 yılına ilişkin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi 
sonuçları açıklandı. Açıklanan Endeks’te genel sıralamada 18. sıraya yerleşen Sakarya Teknokent, 
Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sıralamasında 6. olarak yerini aldı. 
 
Sakarya Teknokent olarak Congresium Fuar Merkezi’nde standımızı kurarak katılım gösterildi. Etkinlik 
kapsamında stantlarda ürünlerini sergileyen firmaları tek tek ziyaret eden Bakan ÖZLÜ, Teknoparklarda 
geliştirilen teknolojilerle ilgili bilgi aldı. Sakarya Teknokent firmalarımızdan TimArGe ve KromelArGe 
firmalarımız eşlik ederek, ürünlerini sergilemişlerdir. 
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25- TÜBİTAK BİLGEM Teknolojide Özgün Çözümler Bilgilendirmesi 

Tarih/Saat: 8.11.2016 – 10:00-12:00 

 

 
TÜBİTAK BİLGEM ve SAKARYA TEKNOKENT işbirliği ile düzenlenen ‘Tübitak Bilgem Teknolojide Özgün 
Çözümler’ etkinliğimiz 8 Kasım Salı günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Sakarya Teknokent Konferans 
Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sakarya Teknokent Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin ENGİN’in açılış 
konuşmaları ile başlayan eğitimde, Nizam BULUT tarafından TÜBİTAK’da gerçekleştirilen ve şuan yapılan 
çalışmalar ile ilgili BİLGEM genel sunumu yapıldı. Ardından Muhammet ŞAHİNOĞLU tarafından TÜBİTAK 
Ar-Ge çalışmalarından, test ve değerlendirme aşamalarından, araştırma laboratuvarlarından, ürün ve 
hizmetler hakkında detaylı bilgilerden, enstitülerden, verilen eğitimlerden ve danışmanlık hizmetlerinden 
bahsedildiği ‘Ortak Kriterler Tanıtımı’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak Savaş ÖZTÜRK 
tarafından, ‘Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı’ isimli sunumu gerçekleştirildi. 
Sunumlarından ardından Teknokent firmalarının ve ADAPTTO çalışanlarının katılım gösterdiği eğitimde 
katılımcıların soruları yanıtlanarak daha detaylı görüşmek isteyen katılımcılar ile de bire bir görüşmeler 
sağlanmıştır. 

26- Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Toplantısı 

Tarih/Saat: 2.2.2016 – 10:00-12:00 
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TÜBİTAK Marmara Teknokent'in ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek 
Programı konulu toplantısı bugün yapıldı, toplamda 16 teknopark müdürlerinin katıldığı toplantıda Genel 
Müdürümüz Prof.Dr. Tahsin ENGİN, Genel Müdür Yardımcımız Bilal ÇİNİCİ ve Genel Sekreterimiz Aykut 
ULGAR da katılımcılar arasındaydı. Genel Müdürümüz Prof.Dr Tahsin Engin, "Girişimlerin en kırılgan ve 
zayıf oldukları dönemlerde ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak tüm dünyada hem devletler, hem de 
özel sektörler için büyük önem taşıyor. Şirketlerimiz, yurtdışında da devletimizin desteğini görecekler." 
diyerek programın önemine değindi. 

27- Teknoloji Transferi Hızlandırma Programı (TTH) Kapsamında Ziyaret! 

Tarih/Saat: 15.11.2016 – 10:00-12:00 

 

TTH Türkiye, fikri mülkiyet temelli projeler, yeni kurulan girişimler (start-up), üniversiteler temelli bilgilerin 
ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) ve KOBİ’lere yatırım yapacak olan ve bağımsız 
fon yöneticileri tarafından kurulacak olan fon yapısını destekleyerek, üniversiteler ve araştırma 
merkezlerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesine yönelik gereken finansman açığı konusu üzerinde 
çalışmayı hedeflemektedir. 
Bu doğrultuda, Teknoloji Transferi Hızlandırma Programı çerçevesinde Sakarya Teknokentin ve 
AdapTTO’nun tanıtımının yapılması için TTH Programında İş Geliştirme uzmanı olan Doğan TAŞKENT 
tarafından ziyareti gerçekleştirildi. 
 
14 Kasım Pazartesi günü saat 10:00’da başlayan ziyarette öncelikle TTO yöneticisi Sakarya Teknokent 
genel sunumunu ve kullanılan özgün yöntemlerden bahsetti. Ardından TTO modül koordinatörleri 
toplantıya katılarak kısa modül sunumları yaparak oluşturulan yol haritasından ve kullanılan özgün 
yöntemlerinden bahsettiler. 
 
Toplantı sonrasında özellikle SAÜ akademisyenlerinin kurmuş oldukları firmalardan Zet Group,İnotek, 
Tarvit ve TeamArGe firmalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Firmalardan patent alınabilir veya patenti 
alınmış projelerin uluslararası yatırımcı ağı ile buluşturulasıyla ilgili detaylı bilgi alındı. 
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28- Teknokentte KAN Bağışı Günü 

Tarih/Saat: 24.10.2016 – 12:00-18:00 

 

 

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğini benimsetmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla 
Sakarya Teknokent olarak, Türk Kızılay’ı ile ortak bir çalışma yürüterek gerçekleştirdiğimiz ‘SAKARYA 
TEKNOKENT KAN BAĞIŞLIYOR!’ etkinliğimiz gerçekleştirildi. Renkli karelerin yakalandığı etkinliğimiz de gün 
sonunda sürpriz hediye çekilişi ile hediyeler sahiplerine verildi. 
Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmak amacı ile 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz de duyarlı çalışanlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiye çok teşekkür 
ederiz. 

29- Geleneksel Kahvaltı Etkinliği – 2 (Teknokent Firmaları Bilgilendirmesi) 

Tarih/Saat: 4.11.2016 – 08:30-10:00 
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Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu ayki sinerji toplantısında, Sakarya Teknokentin sağlamış olduğu 
faydalardan ve Sakarya Teknokent Girişim Destek Paketi’nin içeriğinden ve Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi(UR-GE) Programının sağlamış olduğu destek oranlarından bahsedildi. 
Ardından T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen “Sakarya Teknokent Bilişim Kümelenmesi” konulu 
HİSER projesinde küme işletmesi olarak yer alan firmalarımıza Sakarya Teknokent Genel Müdürümüz Prof. 
Dr. Tahsin ENGİN tarafından teşekkür belgeleri verildi. 

30- 2016 yılı sonuna doğru Sosyal Yardım Projesi 

Tarih/Saat: 23.12.2016-06.01.2017 – 08:00-18:00 

 

Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Teknokent, Ar-Ge ve teknoloji üssü olmanın 
yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. Savaş mağduru mazlumlar 
için Adaptto ekibinin yardımlarıyla kışlık kıyafet ve battaniye toplayarak Suriyeli savaş mağdurlarına 
yardım kampanyası düzenlemiştir. Toplam 35 koli kıyafet ve 28 koli battaniyeyi geçen hafta ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırarak üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmiştir. 
Bu sıra dışı sosyal projemizde yardımlarını esirgemeyen tüm çalışanlarımıza, katılım gösteren 
hayırseverlere ve İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. 
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31- Sakarya Teknokent Kuluçka Binasının Temeli Atma Töreni 

Tarih/Saat: 7.5.2016 – 10:00-16:00 

 
 

Sakarya Üniversitesi Teknokent Kuluçka Binası için Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.Mevcut binası tam 
kapasiteye ulaşan Sakarya Teknokent’e ek hizmet binası inşasına yönelik 7 Mayıs Cumartesi günü temel 
atma töreni gerçekleştirildi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Teknokent Genel Müdürü 
Prof. Dr. Tahsin Engin ve öğretim üyeleri katıldı. 
 
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, teknoparkların, farklı paydaş 
ve meslek gruplarının bir arada durduğu, bulunduğu ve çalıştığı, bilginin teknolojik faaliyetlere 
dönüştürüldüğü önemli merkezler olduğunu söyledi. Ancak buralarda yapılan çalışmaların da belli riskler 
taşıdığını, yapılan çalışmaların her birisinin yüzde yüz sonuca ulaşamayacağına işaret eden Bakan 
Yardımcısı Çelik, “Yani her attığınız her adım, yaptığınız her masraf ürüne dönmeyebilir. Bazen 100 milyon 
liralık harcama yaparsınız, belki netice hiç elde edemeyebilirsiniz. Ama o proje ülke insanına, insanlığa 
imkân sağlayacak bir adım olarak önümüzde durabilir. O yüzden, görev alan herkes burada çok önemli bir 
iş yapıyor” dedi. Dünya sanayisinin nereye gittiğine bakılması gerektiğine vurgu yapan Çelik, “Dünya artık 
birbiriyle öyle yarış içerisinde ki, biz o yarışın hiç gerisinde kalmak istemeyiz. Geleceğimiz çok aydınlık. 
Buradaki herkesin bu aydınlıkta emeği var. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
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31.12.2016 

 


