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ÖNSÖZ 
 

 Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO), potansiyel akademik gücü ve 

uzman ekibi ile ülke çapında teknoloji transferi kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması işleviyle, 

teknoloji geliştirme ekosistemine sürdürülebilirlik kazandırmak ve bölgenin proje üretim merkezi 

haline dönüşerek yarattığı sinerjik teknoloji köprüleri ile 21. yüzyıla inovatif ayak izi bırakmayı 

hedeflemektedir.   

        ŞırnakTTO Haziran 2019 bültenin ana teması Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 

olup, Türkiye’nin izlediği politakalar gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KÜSİ’nin 

etkin biçimde gerçekleşmesini sağlayabilmek adına geçtiğimiz birkaç yılda oluşturduğu 

KÜSİ Çalışma Grubu, KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu ve YÖK KÜSİ Daimi Komisy-

onluğu oluşturulmuştur. Bu bakımdan Türk kamu politikası göz önüne alındığında ilk kez 

kurumsal bir kimliğe kavuşan bu yapının ülkenin sürdürülebilir, teknolojik dışa bağımlılığı 

azaltan, inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı ve katma değer üreten bir sanayi gelişimine 

yapacağı etki ve ülkemizin ithalat verilerine göre yıllık bazda 150 milyar dolarlık tutarı bu-

lan imalat sektöründeki ara malların ülke içinde üretilmesi, yan sanayinin gelişmesi ve fa-

son üretim yapılabilmesi çabalarına olası katkıları hedeflenmiştir. Kapsamlı ve sürdürülebil-

ir (hafızası olan) bir sanayi dönüşümü, geniş bir yelpazeye yayılmış kaynak ve katkıları ger-

ektirdiği için herhangi bir kurum/kuruluş ve/veya yapının tek başına bütün kaynakları/

girdileri sağlayabilmesi olası değildir. Bir başka ifade ile ülkeye katma değer üreten yüksek 

teknolojiye dayalı bir sanayileşmenin gelişimi için politika belirleyicilerin, özel sektörün, en-

tellektüel bilgi ve bilimsel yenilikleri kapsadığı üniversitelerin yanı sıra araştırma kurumlarının 

da bu sürece katkısı gereklidir. Bu paydaşların gerekli katkıları olmadan yüksek teknolojiye 

dayalı etkin bir sanayileşme gerçekleştirmek hayal olur. Hükümet gerekli yatay ve dikey 

sanayi politikaları geliştirerek, bilim ve teknoloji politikalarını istenen düzeye gelmiş, Ar-Ge 

ve inovasyon ekosistemini TTO’larla güçlendirerek, gereken nitelikte insan kaynaklarının 

yetiştirilmesine yönelik eğitim olanaklarını sağlamış ve özel sektör için elverişli bir yatırım 

ekosistemi oluşumunu temin ederek görevini yerine getirmiştir. Ülkenin çizdiği bu yol 

haritasına uygun olarakta Şırnak Üniversitesi Eylül 2018 yılında rektörlüğümüze bağlı birim 

olarak beş modülde kurulmuş ve 3. Modül, yani Üniversite Sanayi Koordinatörlüğü ile 

bölgede öncü çalışmalarını sürdürmektedir.  

                       

 

 Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                        Şırnak Üniversitesi Rektörü 

              ŞırnakTTO Yönetim Kurulu Başkanı 
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KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

(KÜSİ) 

Günümüzde küresel rekabetin gelmiş olduğu aşamada, şirketler rekabet gücünü korumak için,  

yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni süreçler, yeni pazarlar geliştirerek sürekli yenilikler yapması              

gerekmektedir. Bu bağlamda, üniversitelerin sahip olduğu akademik alt yapı, bilgi, ve laboratuvar alt ya-

pıları ile sanayinin sahip olduğu deneyim, teknoloji ve pazarlama gücünü bir araya getirerek Ar-Ge ve   

Yenilik projeleri geliştirmesini sağlamak için Kamu-Üniversite-Sanayi-İşbirliğini güçlendirmek ve bunu   

sürekli olarak devam ettirmek için yeni politikalar ve tedbirler geliştirilmektedir. Sanayi ve Teknoloji     

Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu-Üniversite-Sanayi-İşbirliği 2015-2018 Stratejisi ve Eylem Planı     

kapsamında “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni en üst düzeyde uygulayarak ülkemizi yüksek teknoloji 

üssü haline getirmek” KÜSİ’ye ilişkin vizyonu belirlenmiştir. Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili 

tarihsel süreç Devlet Planlama Teşkilatı     sorumluluğunda oluşturulan Beş Yıllık Kalkınma Planları ile 

başlamıştır. I. Planda (1963- 1967), ileri teknoloji kullanımı ihtiyacı, teknoloji transfer sistemleri, eğitim 

politikası, Ar-Ge faaliyetleri gibi düzenlemelere yer verilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK)’nun 1965 yılında kurulmasını da içeren bu plan aynı zamanda araştırma, teknoloji 

geliştirme ve yenilik sistemi için önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 

özellikle son 15 yılda radikal sayılabilecek bazı kanun ve programların tasarlanarak     yürürlüğe girdiği    

gözükmektedir. Teknoparkların kurulmasına olanak sağlayan 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 28 Şubat 2008 tarihli ve 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”, Ar-Ge Reform Paketi olarak bilinen 1 Mart 2016 tarihli 

ve 6676 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve      

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun” ile Üretim Reform Paketi 

olarak bilinen 1 Temmuz 2017 tarihli ve 

7033 sayılı ‘’Sanayinin Geliştirilmesi ve 

Üretimin Desteklen-mesi Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bu 

kapsamda verilebilecek örneklerdir.  
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Merkezleri, Kümelenmeler, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ülkemizde KÜSİ kapsamasında faa-

liyet yürüten yapılara örnek gösterilebilir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yeni 

veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek 

isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akade

misyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniver

sitelerin yanında veya yakınında yürütebilme

lerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmele

rine imkan vermek için kurulmuş akademik, 

sosyal ve kültürel sitelerdir.  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri  

Ar-Ge/Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon ya

pısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, genel

likle yurtiçinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve en az 

15  Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam 

zaman eşdeğer Ar-Ge/Tasarım personeli istihdam 

eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bi

na veya aynı yerleşke içinde yer alan birimler olarak 

ifade edilmektedir. 
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 Ar-Ge, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetleri içeren sanayi fa-

aliyetlerinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve 

beceri sahibi kişi ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine aktarılması teknoloji 

transferi olarak tanımlanmaktadır. 

 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar), akademisyenlerin bilimsel çalışmala-

rının ihtiyaç duyan sanayicilere sunulmasını sağlamak, akademik bilginin ticari-

leşmesine öncülük etmek, üniversitelere kaynak sağlamanın yanı sıra, ticari de-

ğer kazanan çalışmaların pazara sunulması ile kazanç elde etmek, akade-

misyenlerin spin-off’lar kurarak girişimci olmalarının önünü açmak ve fikri mül-

kiyet hakları-nın korunmasını ile destekler aracılığıyla patent sayılarının artırıl-

masını sağlamak amacıyla kurulan yapılardır. 

 Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu-

Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) koordinasyonunu oldukça uygulama alanı bul-

maktadır. Üniversitelerde fakültelerin, bölümlerin ve ders içeriklerinin sanayinin 

ihtiyaçlarına yönelik planlanması, laboratuvar alt yapısının sanayinin ihtiyacına 

uygun ve sanayinin kullanımına sunulması, öğrenci stajlarının sanayide yapılma-

sı ve yüksek lisans ve doktora tezlerinin sanayinin ihtiyacını karşılayacak ve sa-

nayinin problemini çözecek şekilde seçilmesi KÜSİ’nin uygulama alanları arasın-

da yer almaktadır. Ayrıca, KÜSİ bölgesel işbirliği olanaklarının ve bölgesel kapa-

sitenin belirlenmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 

bölgesel işbirliği modelinin ve mekanizmasının oluşturulması gibi konuları il ba-

zında gerçekleştirmek amacıyla her ilde bir KÜSİ çalışma grubu üyesi bulunmak-

tadır. KÜSİ çalışma grubu üyeleri; KOBİ’lere yönelik bilgilendirici ziyaretlere ka-

tılım sağlamak, İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, so-

runları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, mevcut kapasi-

tenin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yönlendirmek gibi fa-

aliyetlerde bulunarak sürekli bir şekilde paydaşlar arasında bir koordinasyon 

oluşturmaktadır. Böylelikle paydaşlar arasında sürekli 

işbirliği sağlanarak KÜSİ’nin temel amacı olan Ar-Ge 

ve Yenilik Projelerinin hayata geçirilmesi ve devam et-

tirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Teknoloji Transfer Ofisleri 
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FRASCATİ KLAVUZU 

 
Ar-Ge taramalarında ilk baskı 1963 
yılında yapılmıştır. Türkçe’ye çevrilip 
basılan 7. Baskı 2002 yılında ve son 
baskı 2015 yılında yapılmıştır.  

Ar-Ge Tanımı 

Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar- Ge), insan, kül

tür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 

artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarla-

mak üzere kullanılması için yürütülen yaratıcı ve siste-

matik çalışmalardır. 

Temel Araştırma 

Görünürde herhangi bir özel uygulaması 

veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle 

olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin 

temellerine ait yeni bilgiler edinmek için 

yürütülen deneysel veya teorik çalışmadır. 

Temel araştırma sonuçları genellikle satıl-

maz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya 

ilgilenen meslektaşlara dağıtılır. Temel 

araştırma bazen güvenlik nedeniyle "gizli" 

ilan edilebilir. 

Temel araştırmada biliminsanları kendi hedeflerini 

belirlemede kısmen özgürdür. 

Bu tür bir araştırma genellikle yükseköğretim sek-

töründe gerçekleştirilir, ancak belli bir ölçüde dev-

let sektöründe de yapılır. 

Temel araştırma, gelecekte çok sayıda uygulama-

nın bulunması gibi açık bir amaçla, bazı genel ilgi 

alanlarına yönlendirilebilir. 

Uygulamalı Araştırma 

* Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştır-

madır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, önce-

likle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.  

*Uygulamalı araştırma, ya temel araştırma bulguları-

nın olası kullanımlarını ya da belirli ve önceden ta-

nımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya 

yollarını belirlemek için yürütülür. 

*Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile 

eklerinin değerlendirilmesini kapsar. 

*Uygulamalı araştırma fikirlere işlevsel bir biçim ve-

rir. Bundan elde edilen bilgi çoğunlukla patent altına 

alınır, ancak gizli de tutulabilir. 

Deneysel Geliştirme  

Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni 

malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis 
etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş 
sistemli çalışmadır. 
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Ar-Ge Kriterleri 

• Yeni 

• Yaratıcı 

• Belirsiz 

• Sistematik 

• Transfer edilebilir ve/veya yeniden üretilebilir 

Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler 

 Bilimsel ve teknik bilgi servisleri 

 Toplama 

 Kodlama 

 Kayıt 

 Sınıflama 

 Yaygınlaştırma 

 Çeviri 

 Analiz 

 Değerlendirme 

 Test ve standardizasyon 

 Fizibilite çalışmaları 

 Uzmanlaşmış sağlık hizmetleri 

 Politika ile ilgili çalışmalar 

 Programlı değerlendirmeler 

 Saf ar-ge finansmanı faaliyetler 

 Dolaylı destek faaliyetleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yenilik taramalarında ilk baskı 1992 yılında yapıl-
mıştır. Türkçe’ye çevrilip basılan son baskı 2005 yı-
lında yapılmıştır.  

Yenilik (İnovasyon) Tanımı  

İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizas-

yonunda veya dış ilişkilerde yeni veya 

önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal 

veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarla-

ma yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 

yöntemin gerçekleştirilmesidir. 

Yenilik (İnovasyon) Türleri 
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 Yeni ürün 

 Mevcut ürünlere yapılan önemli derecede iyileştirmeler 

 Yeni bir kullanım geliştirme Ürün Yeniliği  

 Birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltma (maliyet azaltıcı) 

 Kaliteyi artırma 

 Yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek  Süreç Yeniliği  

Firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel 

yöntem uygulanması. 
Organizasyonel Yenilik 

 Ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün tanıtımı veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikler  

yapmak 

 Yeni pazarlar açmak Pazarlama Yeniliği 

Türkiye’de AR-GE Harcaması/ GSYH 
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2008-2017 yılları arasında 

Merkezi yönetim bütçesinden 

Ar-Ge için ayrılan ödenek ve 

harcamalar ile dolaylı Ar-Ge 

destekleri. 

Dünyada AR-GE Harcamalarında  

Firmaların Sektörel  

Dağılımları 

Ülkelere göre Ar-Ge Harcaması8 
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1.1. ŞırnakTTO AÇILIŞINI TÖRENLE YAPTI 

Ü niversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş tarafından 15 Temmuz Kongre ve Ku ltu r Merkezi’nde açı-
lış ve o du l to reni du zenlendi. 

 Açılışa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ü niversitemiz Rekto ru  Prof. Dr. Mehmet Emin Er-
kan, Batman Ü niversitesi Rekto ru  Prof. Dr. Aydın Durmuş,  Ü niversitemiz Rekto r Yardımcıları, Genel 
Sekreter V.,  Dekanlar ve akademisyenler katıldı. O nce TTO A.Ş’ın açılışı yapıldı. Sonrasında TTO 
A.Ş.’nin fiziki meka nı gezildi ve bilgilendirilmeler yapıldı. 

 15 Temmuz Kongre ve Ku ltu r Merkezi’nde devam 
program saygı duruşu ve İ stiklal Marşı’nın akabinde 
Ü niversitemiz Rekto ru  Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 
o nce selamlama konuşması yaptı. Rekto r Erkan, “ O n-
celikle Şırnak Ü niversitesi TTO A.Ş’ın hayırlı olmasını 
diliyorum. Şırnak Ü niversitesi olarak Teknoloji Trans-
fer Ofisini anonim şirket 
olarak kurduk. Ü lkemizde 
TTO’nun anonim şirket 
olarak kuruluşu o nce Bo-
g aziçi Ü niversitesi’nde ger-
çekleştirildi. İ kinci olarak 
ise Ü niversitemizde kurul-
du. Şırnak Ü niversitesi 

Teknoloji Transfer Ofisi TRC3 bo lgesine ve Hakka ri ilini de içine alan, ka-
mu, sanayi ve bo lgesel kalkınma açısından bu yu k bir o neme sahiptir. Şır-
nak Ü niversitesi olarak hızlı ve dinamik bir ekibiz. Emeg e geçen herkese 
çok teşekku r ediyorum.” dedi. Programın sunuculug u ŞırnakTTO Modu l 1 
Koordinato ru  Dr. Ferhat Üg urlu  yapmıştır.  

Açılışta konuşma yapan Şırnak Ü niversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi Mu du ru  Dr. O g r. 
Ü yesi Asaf Tolga Ü lgen, ‘‘Şırnak Ü niversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (ŞırnakTTO) araştırma – geliştirme yapan 
kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında 
ko pru  vazifesini u stlenmiş bir ara yu z, aynı zamanda kamuya bag lı bir 
anonim şirket olarak Eylu l 2108 tarihinde kuruldu. Şırnak TTO o nce-
likle Ar-Ge kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirket-
leri arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yo nlendirme, 
yeni şirketlerin oluşturulmasını teşvik etme,  iş birlig ini geliştirme, 
fikri mu lkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri 
mu lkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yo netilmesini amaçlamak-
tadır. Şırnak TTO, Şır-
nak Ü niversitesi ile 
birlikte TRC3 Bo lge 

u niversitelerinde gerek kamu gerekse sanayi işbir-
liklerinde o nemli bir saç ayag ı olmayı hedeflemekte-
dir. Kuruldug u gu nden bu yana ŞırnakTTO, 13 Bu yu k 
projeye imza atan, 3 teknik destek eg itimi veren, 
15’ten fazla TTO lansman toplantısı gerçekleştiren, 
bo lgede birçok akademisyen ve sanayiciye ulaşan, 
yazdıg ı projelerde yu zde 87.5 başarı (kabul) oranına 
sahip, 4 fizibilite raporu yazmış olan bu yu k bir ekip-
tir.” ifadelerinde bulundu. 
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Ardından O g r. Go r. Talha Bayır, Şırnak TTO’nun tanıtı-
mını, bo lge Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Ge-
liştirme Bo lge’leri hakkında detaylı bir konuşma yaptı.  
Sayın Bayır konuşmasında TRC3 Bo lgesinde ve Şır-
nak’ta ulusal uluslar arası patent sayılarının yanı sıra 
marka tescil, faydalı model tescil, tasarım tescil ve cog -
rafi işaret tescil işlemleri hakkında yapılması ŞırnakTTO 
ve Şırnak Ü niversitesinin izleyebileceg i yol haritaların-
dan bahsetti. Marka tescili başvurusunda 
saat , dakika hatta saniyenin bile o neminin çok bu yu k 
oldug undan ve sizin Marka Başvuru işleminden sonra 
yapılacak markalar için dig er marka tescil hakkını bu yu k o lçu de engellemiş olacag ından ve bo ylece 
Hak sahibi olabilmeniz, için o nce başvuru yapılmasının  gereklilig inden bahsedip, konuşmasını son-
landırmıştır.  

ŞırnakTTO açılış to reninde u çu ncu  konuşmacı olarak Dr. O g r. Ü yesi Meh-
met Haskul, Haziran 2019 e-bu lten ana teması olan kamu-u niversite sa-
nayi iş birlig i u zerine bilgilendirme sunumunda KÜ Sİ ’nin o neminden ve 
Tu rkiye ve Bo lgemiz için  getirilerinden ve Ar-Ge yapan kurum ve kuru-
luşlarının ortak bir platformda birleştiren KÜ Sİ P 
hakkında bilgiler verdi.  

Dr. O g r. Ü yesi Befrin Neval Bingo l ise Şırnak Ü ni-
versitesi TTO tarafından hazırlanan projeler ve 
destek miktarları hakkında bilgilendirmede bu-
lundular. Sunumların sonrasında Gu neydog u 
Anadolu Projesi (GAP), Tu rkiye Bilimsel ve Tek-

nolojik Araştırma Kurumu (TÜ Bİ TAK),  Dicle Kalkınma Ajansı (Dİ KA), Bilim-
sel Araştırma Projeleri (BAP),  Bakanlık ve Avrupa Birlig i Projeleri kategori-
lerinde proje sahibi akademisyenlere o du l belgeleri verildi. Program toplu 
fotog raf çekimi ile sona erdi. 
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Bu yıl 12.'si düzenenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ)      
paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturu-
lan KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı 
Trabzon'da gerçekleşiyor. Şırnak Üniversitesi KÜSİ    
Temsilcisi ve aynı zamanda ŞırnakTTO Üniversite-Sanayi    
Birim Koordinatörü Sayın Dr. Mehmet Haskul yapılan    
koordinasyon toplantısına katıldı. 

Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Türkiye'nin milli ve yerli sanayi hamlesi kapsamında KÜSİ Çalışma Grubu oluşturduğunu söyledi. Baykal, 
KÜSİ Çalışma Grubu'nun amacının, paydaşları arasındaki sinerjiyi artırarak ulusal yenilik ekosistemini 
güçlendirmek suretiyle sanayiyi rekabet gücü yüksek ve yenilikçi ürünler üretebilen sürdürülebilir bir ya-
pıya kavuşturmak olduğunu vurguladı. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı'nın KTÜ Prof. Dr. 
Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirten Baykal, toplantıya 
programının uygun olması durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılmasının 
planlandığını aktardı. 

Bu yılın son çeyreğinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenen 13. Kamu Üniversite Sanayi Koordinasyon toplantısı 20-21 
Haziran 2019 / İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi ve toplantıya ŞırnakTTO-
Üniversite Sanayi Birim Koordinatörümüz Sayın Dr. Haskul hem TTO adına hem de üniversitemiz adına katılım sağlamıştır. 
Yapılan son toplantıda, KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı 6 hedef altında 31 eylemden oluşturulmuş. Bu eylemler kamu ve özel 
sektör işbirliği ile uygulanacak ve eylemlerin izlenmesi Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Ar -Ge ve yeni-
lik ekosisteminin önemli politika araçlarından olan KÜSİ’nin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağına 
inandığımız KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlık çalışmalarında emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza 
teşekkür edilerek toplantı sona ermiştir.  

ŞırnakTTO 12. ve 13. KÜSİ KORDİNASYON TOPLANTISINA KATILIM GÖSTERDİ 
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Üniversitemiz tarafından düzenlenen; Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajan-

sı’nın katkılarıyla “Uluslararası Dengbéjlik Kültürü ve Dengbéjler Sempozyumu” 19-20 Nisan 2019 tarihleri 

arasında Üniversitemiz Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde başarıyla      

tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler ile kamu kurum çalışanlarının katılı-

mıyla gerçekleşen Sempozyumda yer alan bildirilerin tam metinleri en kısa sürede kitap haline getirilerek 

yayımlanacaktır. Ayrıca, iki günlük program kapsamında Üniversitemiz ve TRT Kurdi canlı yayın ortaklığın-

da beş program yayımlandı. ŞırnakTTO, kurumumuzda düzenlenen ve dünyada tek sayılan uluslar arası 

sempozyuma  hem teknik destek sağlamış hem de 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde standını ku-

rarak Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirme amaçlı gelen konukları ağırlamıştır.  

 Sempozyum kapsamında, dengbéjliğin farklı bilimsel alanlarda yansımaları 73 bildirinin sunumuyla altı 
oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sempozyumdaki katılımcıların ortak görüşü, bu alanda yapılan bilimsel 
bir faaliyet olarak dengbéjliğin öneminin kavranmasında Üniversitemizin çok büyük bir sorumluluk üstlen-
diği ve bu bakımdan bölgenin kültürel olarak tanıtılmasında Üniversitemizin bundan sonra da bu tür özel 
çalışmalar yapma gayreti içinde olması gerektiği şeklindeydi. Sempozyum kapsamında düzenlenen 
“Dengbéjlerin Sorunları ve Geleceği” isimli çalıştay da ise çok değerli öneriler getirilmiştir.  

 Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Sayın Doç. 
Dr. İbrahim BAZ’ın tarafımıza (ŞırnakTTO’ya) taktim 
ettiği teşekkür belgesi için minnettarlığımızı suna-
rız. Şırnak Üniversitesinin her zaman daha iyiye 
olan amaç ve hedeflerinin yanı sıra bu gibi etkinlik-
lerde ŞırnakTTO  olarak her zaman yanlarında olup 
üzerimize düşenin en iyisini yapacağımızı ve bun-
dan sonra her türlü etkinliklerde işbirliğimizi koru-
yup birlikte hareket edebileceğimizi dile getirdik.   
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Ü niversitemiz İ ktisadi İ dari Bilimler Faku ltesi ve  JAVScongress iş birlig inde du zenlenen 
“Üluslararası İ ktisadi ve İ dari Bilimler Kongresi”  2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ü niversitemiz 
Mehmet Emin Acar Kampu su  15 Temmuz Kongre ve Ku ltu r Merkezi’nde başarıyla tamamlandı.  

İ ki gu n boyunca devam eden Kongrede başta İ ran, 
Ü rdu n, İrak, Filistin, Bosna-Hersek, İ spanya, Cezayir 
ve Kazakistan olmak u zere Tu rkiye’den toplam 41 
şehirden 307’den fazla katılımcı 270 bildiri sun-
dular. Bu bildiriler ; iktisadi ve idari bilimler alanına 
giren iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yo -
netimi, yerel yo netimler, kentleşme, sosyal hizmetler, 
uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış 
ticaret, çalışma ekonomisi, yo netim bilişim sistemleri, 
tarım ekonomisi, sag lık yo netimi, endu stri mu hendis-
lig i, mu hendislik ekonomisi, lojistik ve dig er iktisat, 
işletme ve siyasi ve idari bilimlerle ilgili konula-
rı  içeren çalışmalar sunuldu. 

 Ayrıca Şehr-i Nuh Otel’de du zenlenen Gala Yeme-
g i’nde Kongremize Kazakistan’dan katılan akademisyen heyeti Ü niversitemiz Rekto ru  Prof. Dr. Meh-
met Emin Erkan’a Kazakistan milli kıyafetini giydirdi. Programda yerel mu zik grubunun Erbane go s-
terisi de bu yu k beg eni topladı. 

Kongre’nin 3. gu nu nde katılımcılara Kırmızı Medrese, Ülu Cami, Hz. Nuh 

Tu rbesi, Cizre Surları (Bırca Belek), Dicle Nehri, Kiwax Mag ara Ko yu , İ dil 

Haberli Ko yu  ve Meryem Ana Kilisesi gezdirildi. 

Sempozyum du zenleme kurulu başkanı Sayın Prof. Dr. İ brahim Halil SÜ-

GO ZÜ ’ın tarafımıza taktim edilen plaket için kendilerine çok teşekku r ede-

riz. Yenilikçi ve girişimci eg itim anlayışı ile hareket eden Ü niversitemiz, 

o g rencilerinin akademik ve bireysel gelişimini destekleyecek ve geleceg e 

yo n verecek yetenekler yetiştirerek toplumun sosyo-ekonomik yaşamına 

katkı sag lamayı amaçlamakta ve bu gibi etkinliklerde ŞırnakTTO  olarak 

her zaman yanlarında hareket edeceg imizi ve işbirlig imizi koruyacag ımızı 

dile getirdik.   
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 

 

 

En basit ifadesi ile inovasyon var olan değerlerin 
zamana ayak uydurulması ya da yenilmesi olarak 
ifade edilir. Geçen yıllar içerisinde bir şirketin üreti-
mini günümüze kadar hiç değiştirmeden devam 
ettirmesi, ürettiği ürünlere hiçbir yenilik getirme-
mesi o şirketin kayıtsız olarak iflas etmesine neden 
olabilir (Stephen Shapiro).  

Shapiro’nun yapmış olduğu bu tanım, inovasyonu 
en güzel tanımlayan ifade olacağı kesin. Diğer ta-
raftan inovasyonun tanımını biraz daha vurgulaya-
cak olursak, ticari bir faaliyette müşterinin istediği-
ne cevap verecek yeniliklerin sunulması ya da var 
olan fikre artı değer katılarak bir soruna çözüm bu-
lunması ve bunların sonucunda kar beklentisinin 
olması olarak ifade edilebilir. Ticari olmayan her-
hangi bir girişimin inovasyon olarak değerlendiril-
mesi düşünülemez. Dikkat edilmesi gereken en 
önemli hususlardan biri her yeniliğin inovasyon 
olarak tanımlanması ya da inovasyonun icat etmek 
ile karıştırılmasıdır.  

 

 

 

 

İnovasyon, sadece kar odaklı çalışan işletmeler için 
bir tanım değildir, ayrıca dernekler ve vakıflar gibi 
sivil toplum kuruluşları da inovative uygulamalara 
imza atabilir. Diğer bir değişle, inovasyonun tanımı-
nı sadece ürün odaklı tanımlanmaması gerekmek-
tedir; hizmette, süreç tasarımında ve iş modelinde 
de inovative çalışmalar gerçekleştirilebilir (Blue Oc-
ean Strategy- Kim & Mauborgne).  

Edison lambayı buldu şayet tasarruflu lambaların 
bulunması klasik lambaları tahtından ederken, LED 
lambalar her iki lambanın piyasa etkisinde ciddi bir 
etki bırakmıştır. Yukarıda da değinildiği üzere ino-
vasyon ifadesi icat ile karıştırılmaması gerekmekte-
dir; buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon veya 
cep telefonu gibi teknolojinin getirisi ve insan ha-
yatını derinden etkileyen icata dayalı inovasyon 
kökenli makinelerin yeri inovasyon dünyasında çok 
küçük bir yer edinmektedir. Temelde inovative ça-
lışmaların büyük bir oranı ürün kategorisinde “daya 
iyisini”, “daha güzelini”, “daha hızlısını” yapmak 
üzerine yapılanlardır. Bu tür inovasyon çalışmaları-
na “iyileştirici inovasyonlar” (sustaining innovation) 
tanımı kullanılır.  

Her inovasyon çalışmasını iyileştirici olarak tanım-
lamak hatalı bir ifadedir, yani yıkıcı etkiye sahip 
inovative çalışmalarda bulunabilir (düzen bozucu 
(yıkıcı) inovasyonlar – “disruptive innovation”). İyi-
leştirici inovasyonların aksine, daha basit, daha kul-
lanışlı ve daha ucuz imkanların sunulması olarak 
tanımlanır. Örneğin, teknolojinin gelişmesi ile bir 
döneme damgasını vuran CD’leri tahtından eden 
MP3’lerin etkisi veya süper marketlerin hakimiyeti-
ne son veren daha az personel, daha çok ürünün 
teşhir edildiği daha küçük alanlar ile maliyetin azal-
tılması prensibine dayalı ucuzluk market zincirleri 
“Düzen Bozucu (Yıkıcı) İnovasyonlara” verilebilecek 
en güzel örneklerden sadece birkaçıdır (Clayton 
Christensen). 

     Öğretim Üyesi 

   Dr. Mehmet GÜL 

“İNOVASYON” 
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Günümüz işletmelerin ticaret hacimlerinin artma-
sıyla birlikte, lojistik kelimesi dış ticaret ile uğraşan 
kesimin sıkça kullanmış olduğu bir kavram haline 
gelmiştir. Habur sınır kapısına bağlanan İpekyolu 
üzerinde genellikle uzun ve geniş araçlar ile yük ta-
şıyan ve faaliyetlerini gerçekleştiren firmaların lojis-
tik kavramını kullanmaktan çekinmediklerine şahit 
oluyoruz. Lojistik denildiğinde halk arasında ilk akla 
gelen, taşımacılık, kamyonculuk gibi ifadeler kesin-
likle lojistik kavramı hakkında bilinen yanlışlardan-
dır. Aslında birçoğumuza yabancı gelen lojistik kav-
ramı hayatımızın her alanında görülmektedir. Lojis-
tik sadece taşıma, nakliye ya da depolama olarak 
tanımlamak doğru değildir. Lojistiği bir örnekle an-
latacak olursak; üzerimizde giymiş olduğumuz pan-
tolon ya da gömleğin bize ulaşmasına kadar ki sü-
reçte gerçekleşen faaliyetlerin tamamını kapsar 
diyebiliriz. Giydiğimiz tekstil ürününün pamuk ola-
rak işlenmesi, ipliğe dönüşmesi, iplikten kumaş ol-
ması ve dikilmesi, ardından ürünün paketlenmesi, 
depolanması, taşınması, gümrüklemesinin yapılma-
sı, dağıtılması ve nihayetinde müşteriye yani bizlere 
ulaşması sürecini lojistik yönetimi oluşturur. Öyley-
se lojistik; müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere, ürünün hammadden başlayıp tüketiciye 
ulaşana kadar ki süreci oluşturan faaliyetlerin bütü-
nü diyebiliriz. 

Lojistik kavramı insanlık tarihine kadar dayanması-
na rağmen lojistiğin önemi özellikle 2.Dünya savaşı 
sonrasında daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Savaşlarda ordudaki asker sayısından ziyade orduya 
gerekli silah, gıda, tıbbi, giyim vb. malzemelerin za-
manında, yeterli ve etkili bir şekilde karşılanmasının 
daha önemli olduğu fark edilmiştir. Özellikle Dün-
ya’da meydana gelen yeni gelişmeler ve teknolojik 
değişimler sonucunda firmalar kendilerini bu geli-
şen şartlar karşısında güncellemek zorunda kalmış-

lardır. İşletmelerin en önemli amaçlarından biri 
olan kar maksimize etme arayışları, işletmelerin 
maliyetlerini en aza indirmeleri gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda işletmelerin genel mali-
yetlerinin yaklaşık %5 ila %20 arasındaki oranını, 
işletmelerin lojistik maliyetleri oluşturması sonucu 
işletmelerin lojistik maliyetlere dikkatlerini daha 
fazla vermelerini sağlamıştır. 

Lojistik sektörünün önemli hale gelmesiyle birlikte 
sektörde nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Özellikle son yıllarda Güneydoğu bölgesinde, Türki-
ye’nin en önemli ticaret hacmini oluşturan “Habur 
Sınır Kapısı” na yakın olması nedeniyle lojistik fir-
malarının sayısı oldukça artmıştır. Bu firmalar genel 
olarak komşu ülke olan “Irak ve Suriye” ile yük taşı-
macılığı üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu açıdan bakıl-
dığı zaman Ortadoğu'ya açılan bir kapı olan Şırnak 
ilinin bir lojistik cazibe merkezi haline gelmesi ge-
rekmektedir. Devlet tarafından onaylanmış olan 
Şırnak ilinde Habur lojistik merkezi kurulma projesi-
nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Şırnak ilinde yük taşımacılığı dışında lojistiğin diğer 
alanlarına pek yönelemeyen lojistik firmaları ulusla-
rarası rekabette eksik kalmakta ve daha etkili bir 
şekilde Dünya’ya açılarak Uluslararası bir firma hali-
ne gelmekte zorlanmaktadırlar. Güneydoğu bölge-
sinde faaliyet gösteren bu Lojistik firmalarının en 
önemli sorunlarından biri de mesleki ve yabancı dil 
donanımına sahip, eğitimli eleman eksikliğidir. Bu 
açığın giderilmesi için, özellikle lojistik eğitimi ve-
ren, operasyonel eleman yetiştiren meslek liseleri , 
önlisans ve lisans eğitimi veren üniversitelerin lojis-
tik bölümleri önemli bir rol almaktadır. Lojistik bö-
lümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde faa-
liyet gösteren lojistik firmalarında, kargo şirketle-
rinde, nakliye ve depolama işlemleri gerçekleştiren 
firmalarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra Ulaştırma 
Bakanlığı, TCDD ve PTT gibi devlet dairelerinde de 
yerleşip görev alabilirler. Yetiştirilecek olan bu nite-
likli elemanların hem firmaların kar oranını arttıra-
bileceği gibi, bölge ekonomisinin olduğundan daha 
fazla gelişmesine katkı sağlayabilecek ve Ülke eko-
nomisini güçlendirebilecektir. Bu bağlamda, lojistik 
sektörünü anlamak ve gelecekte bu sektöre nitelikli 
eleman yetiştirme konusunun ne kadar önemli ol-
duğu ortadadır. 

     Öğretim Üyesi 

Dr. Ferhat UĞURLU 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“ŞIRNAK İLİ AÇISINDAN 

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN 
ÖNEMİ” 
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Ekonomik kalkınma nedir? Ülkelerin ekonomik kalkınmalarını 

nasıl ölçebiliriz? Soruları iktisatçılar için sürekli bir tartışma 

konusu olmuştur. Kalkınma üzerine yapılan ilk çalışmalarda 

kişi başına gayrisafi milli hasıla (GSMH) kalkınmanın tek gös-

tergesi olarak kullanılmıştır. Gayrisafi milli hasıla ülke vatan-

daşlarının bir yıl içinde ürettikleri toplam nihai mal ve hizmet-

lerin piyasa fiyatı üzerinden toplanması anlamına gelmekte-

dir. Elde edilen bu değer nüfusa bölününce kişi başına GSMH 

elde edilir. 

Kalkınma üzerine yapılan ilk çalışmalarda kişi başına GSMH 

değeri yüksek olan ülkeler kalkınmış ülkeler, düşük olan ülke-

ler ise geri kalmış ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Ancak kişi 

başına GSMH değerinin kalkınmanın tek göstergesi kabul edil-

mesi bazı iktisatçılar tarafından çok fazla eleştirilmiştir. Bu 

sınıflamayı eleştirenlerin en büyük argümanı doğal kaynak 

zengini bazı ülkelerin refah seviyeleri düşük olmasına rağmen 

kalkınmış ülke olarak görülmeleridir. Örneğin günümüzde 

GSMH kalkınmanın tek göstergesi olarak kabul edilirse, Katar 

ve Çin’in özerk bir bölgesi olan Makau ABD, İngiltere, Alman-

ya, Fransa, Kanada, Japonya ve Belçika gibi ülkelerden daha 

çok kalkınmış ülkeler gibi kabul edilecektir. 

Tablo 1. Ülkelerin HDI sıralaması (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: UNDP (United Nations Development Programme)  

Kalkınmanın nasıl ölçüleceği ile ilgili tartışmalar sürerken 

1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

kalkınmayı temsil etmesi için İnsani Gelişme Endeksi (HDI) 

adında bir endeks geliştirmiştir. UNDP gelirin kalkınma için 

çok önemli olduğunu ancak kalkınmayı tek başına temsil ede-

meyeceğini ileri sürmüştür. UNDP kalkınmayı ölçmek için bir 

ülkenin gelirinin yanında eğitim seviyesi ve sağlık imkanlarının 

da göz önüne alınması gerektiğini belirtmiş ve bu üç gösterge-

yi kullanarak her ülke için HDI endeksi hesaplamıştır. Endeks 

sıfır (0) ile bir (1) arasında değer almaktadır. Değer bire yak-

laştıkça ülkenin daha fazla kalkındığı kabul edilmektedir. Tür-

kiye’nin ülkeler arasındaki konumunu görmek için Tablo 1’de 

ülkelerin 2017 HDI değerleri verilmiştir. 

Tabloda Türkiye’nin 2017 yılında 64. Sırada olduğu görülmek-

tedir. Türkiye’nin daha önceki yıllarda sahip olduğu HDI değe-

ri ve kaçıncı sıralarda olduğuna bakılarak Türkiye’nin yıllar 

itibari ile kalkınma durumu incelenebilir. Bu amaçla Şekil 1’de 

Türkiye’nin 1990-2017 yılları arasındaki HDI değerleri veril-

miştir.  
 

 

 

 

 

Şekil 1. Türkiye'nin HDI değerinin yıllara göre değişimi 

Kaynak: UNDP (United Nations Development Programme) 

Şekil 1’de Türkiye’nin HDI değerinin yıllara göre sürekli bir 

şekilde arttığı görülmektedir. Türkiye’nin HDI değeri artarken 

diğer ülkelerin de artmış mı yoksa Türkiye’nin sıralaması de-

ğişmiş mi? Bu durumu görmek için Şekil 2’de Türkiye’nin yılla-

ra göre HDI sıralaması verilmiştir.     

 

 

 

 

Şekil 2. Türkiye'nin yıllara göre HDI sıralaması 

Kaynak: UNDP (United Nations Development Programme) 

Şekil 2’de Türkiye’nin 1990 yılında 88. Sırada olduğu 2009 

yılına kadar ortalama bu sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

Ancak 2010 yılında 81. Sıraya yükselen Türkiye, bu yıldan son-

ra giderek üst sıralara doğru çıkmış son olarak 2017 yılında 

64. sıraya yerleşmiştir.  

 

     Öğretim Üyesi 

Dr. İbrahim HUSEYNİ 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“Şırnak İlinin İnsani Geliş-
me Endeksinin Türkiye ve 
Dünya ile Karşılaştırması”  

Sıra Ülke HDI Sıra Ülke HDI 

1 Norveç 0,953 11 Danimarka 0,929 

2 İsviçre 0,944 12 Kanada 0,926 

3 Avustralya 0,939 13 ABD 0,924 

4 İrlanda 0,938 14 Birleşik Krallık 0,922 

5 Almanya 0,936 15 Finlandiya 0,920 

6 İzlanda 0,935 62 Seyşeller 0,797 

7 Hong Kong, Çin 0,933 63 Kosta Rika 0,794 

7 İsveç 0,933 64 Türkiye 0,791 

9 Singapur 0,932 65 Moritus 0,790 

10 Hollanda 0,931 66 Panama 0,789 
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Türkiye’nin dünyadaki konumu incelendikten sonra Şırnak 

ilinin Türkiye ve dünyadaki konumunu incelemek için 

UNDP’nin yöntemi kullanılarak Türkiye’nin tüm illeri için HDI 

değerleri hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. İllerin HDI 

değerlerini hesaplamak için ihtiyaç duyulan veriler Millî Eğitim 

Bakanlığı, TUİK ve Sağlık Bakanlığından alınmıştır. 
Tablo 2. İllerin HDI sıralaması (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TUİK ve Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı kendi hesapla-

mamız. 

Tablo 2’de Şırnak’ın 0,663 HDI değeri ile Türkiye sıralamasında 

77. sırada yer aldığı görülmektedir. Dünya sıralamasında 64. 

sırada yer alan Türkiye’nin illeri arasında en son sıralarda yer 

alan Şırnak’ın kalkınmışlık bakımından çok kötü durumda oldu-

ğu söylenebilir. Şırnak’ın 0,663 HDI değeri ile hangi ülkelerin 

kalkınmışlık düzeyinde olduğunu belirlemek için 0,663’e yakın 

HDI değerlerine sahip olan ülkeler Tablo 4’te verilmiştir.  
Tablo 3. Şırnak'ın HDI değerinin 0,025 altında ve üstünde olan 
ülkeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: UNDP (United Nations Development Programme)  

Tablo 3’te görüldüğü gibi 0,663 HDI değerine sahip olan Şırnak 

ili, Irak, Kırgızistan, Guyana, Guatemala ve Tacikistan gibi ülke-

lerin kalkınmışlık düzeyine sahiptir. 2017 yılı itibari ile son sıra-

larda yer alan Şırnak ilinin yıllara göre değişimini görmek için 

Tablo 5’te 2010 yılından 2017 yılına kadar HDI değerleri veril-

miştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Şırnak ilinin HDI değerlerinin yıllara göre değişimi 
Kaynak: TUİK ve Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı kendi hesapla-

mamız. 

Şekil 3’te Şırnak ilinin HDI değerinin yıllara göre artış eğilimin-

de olduğu görülmektedir. 2010 yılında 0,576 olan Şırnak ilinin 

HDI değeri 2017 yılında 0,663’e yükselmiştir. Şırnak ilinin Tür-

kiye sıralamasında yıllara göre nasıl bir seyir izlediğini görmek 

için Şekil 4’te yıllara göre kaçıncı sıralarda yer aldığı verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4. Şırnak ilinin HDI değerlerinin yıllara göre değişimi 

Kaynak: TUİK ve Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı kendi hesapla-

mamız. 

Şekil 4’te Şırnak ilinin 2010 yılından beri sürekli bir şekilde son 

sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu durum Şırnak ilinin eko-

nomik kalkınma bakımından Türkiye’nin en az gelişmiş illerin-

den biri olduğunu işaret etmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin HDI değeri bakımından son on yılda 

iyi bir gelişme gösterdiği, sıralamada yaklaşık 30 sıra yukarılara 

çıktığı görülmektedir. Ancak bu yükselişe rağmen Türkiye’nin 

hala 64. sırada olması; gelir, eğitim ve sağlık noktasında daha 

yapması gereken birçok husus olduğunu işaret etmektedir. 

Türkiye geneli HDI değeri bu kadar düşük iken Şırnak ilinin 

Türkiye genelinin de çok gerisinde olması ve iller arasında son 

sıralarda olması, Şırnak ilinin kalkınmışlık düzeyinin çok düşük 

olduğunu göstermektedir.  

Şırnak ilinin ekonomik kalkınma seviyesinin yükselmesi için 

hem Türkiye daha üst sıralara çıkmalı hem de Şırnak ilinin Tür-

kiye sıralamasında daha iyi noktalara gelmesi gerekir. Bunun 

için Şırnak ilinin sahip olduğu potansiyeller tespit edilmeli ve 

uygun bölgesel politikalar ile bu potansiyeller harekete geçiril-

melidir. Bu şekilde Şırnak ilinde gelirlerin artacağı söylenebilir. 

Bunun yanında kamu yatırımları ile eğitim ve sağlık noktasında 

da iyileşmeler sağlanabilir. Bu şekilde Şırnak ilinin ekonomik 

kalkınma seviyesi yükseltilebilir ve bölge insanının refah sevi-

yesi arttırılabilir.  

Kaynaklar 
Dünya Bankası (2019). https://databank.worldbank.org/source/world-

development-indicators Erişim Tarihi: 10.06.2019 
Milli Eğitim Bakanlığı (2019). http://sgb.meb.gov.tr/www/istatistik-ve-bilgi-

sistemleri-grup-baskanligi/icerik/187 Erişim Tarihi:15.02.2019 
TUİK Ulusal Eğitim İstatistikleri (2019). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?

kn=130&locale=tr Erişim Tarihi:10.02.2019 
UNDP (1990). Human Development Report 1990. United Nations Develop

ment Program (UNDP), Available on the Internet: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/
hdr_1990_en_complete_nostats.pdf 

UNDP (2010). Human Development Report 2010. United Nations Develop
ment Program (UNDP), Available on the Internet: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/
hdr_2010_en_complete_reprint.pdf 

UNDP (2018). Human Development Report 2018. United Nations Develop
ment Program (UNDP), Available on the Internet: http://
www.hdr.undp.org/sites/default/
files/2018_human_development_statistical_update.pdf 

UNESCO (2013). UIS Methodology For Estimation of Mean Years of School
ing Available on the Internet: http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-
schooling-2013-en_0.pdf 

 

Sıra İl HDI Sıra İl HDI 
1 Ankara 0,811 18 Isparta 0,771 
2 İstanbul 0,803 19 Trabzon 0,771 
3 Kocaeli 0,801 67 Iğdır 0,706 
4 İzmir 0,791 68 Kars 0,702 
5 Eskişehir 0,788 69 Bingöl 0,697 
6 Yalova 0,788 70 Mardin 0,692 
7 Muğla 0,785 71 Batman 0,691 
8 Bolu 0,783 72 Diyarbakır 0,687 
9 Antalya 0,779 73 Gümüşhane 0,679 

10 Bilecik 0,779 74 Siirt 0,676 
11 Artvin 0,777 75 Bitlis 0,672 
12 Bursa 0,775 76 Hakkâri 0,670 
13 Rize 0,775 77 Şırnak 0,663 
14 Çanakkale 0,773 78 Muş 0,655 
15 Kırklareli 0,773 79 Van 0,651 
16 Tunceli 0,772 80 Şanlıurfa 0,647 
17 Tekirdağ 0,772 81 Ağrı 0,632 

Ülke HDI Ülke HDI Ülke HDI 

Irak 0,685 Fas 0,667 Guyana 0,654 

El Salva-

dor 
0,674 Nikaragua 0,658 Guatema-

la 
0,650 

Kırgızis-

tan 
0,672 Cabo Ver-

de 
0,654 Tacikistan 0,650 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://sgb.meb.gov.tr/www/istatistik-ve-bilgi-sistemleri-grup-baskanligi/icerik/187
http://sgb.meb.gov.tr/www/istatistik-ve-bilgi-sistemleri-grup-baskanligi/icerik/187
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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Tarihinin insanlığın ikinci doğuşu olan Nuh tufanı

na dayandığı Şırnak ili tarihte çok sayıda medeniye

te ev sahipliği yapmış Mezopotamya bölgesi sınır

ları içerisinde yer almaktadır. Tarihi İpekyolu’nun il 

sınırlarından geçmesi bölgede ticaretin çok eski bir 

geçmişi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

Türkiye’nin en büyük kara sınır kapısı olan Habur 

Sınır kapısı il sınırları içerisinde yer almakta ve ti

caretin bölgede sürekli dinamik bir yapıda olduğu

nu göstermektedir. Şırnak ilinin üç ülke kavşağında 

yer alması bölgenin en büyük avantajı olmasına 

rağmen komşu olduğu ülkelerde yaşanan siyasi is

tikrarsızlıklar ve savaşlar bölgenin ticari yapısını 

sürekli etkilemektedir. Tüm bu gelişmeler dikkate 

alındığında Şırnak ilinin büyük bir ekonomik güce 

sahip olması gerekmekte fakat bu güce henüz sahip 

olunamamıştır.   

Yılda ortalama 10 milyar dolar ihracatın yapıldığı 

Habur Sınır Kapısı, Ortadoğu’ya açılan bir kapı ol

masına rağmen Şırnak bu ihracatta genel olarak ara

cılık faaliyeti göstermekte ve bu ihracatın ağırlıklı 

olarak lojistik yükünü yüklenmektedir. Bölgede 

üretim faaliyetleri yok denecek kadar az olup bu da 

Şırnak’ın kişi başına düşen gelirinin Türkiye ortala

masının altında kalmasına yol açmıştır. En önemli 

kalkınma hamleleri olarak görülen Organize Sanayi 

Bölgeleri (OSB) üretim, istihdam ve ekonomik geli

şimin en önemli çıktıları durumunda olup bölge

mizde OSB’ler de çok büyük bir gelişim gösterme

miştir. Bölgemizde Cizre OSB’de 10 adet, Şırnak 

OSB’de ise 4 adet firma faaliyet göstermektedir. Bu 

firmalar da ağırlıklı olarak katma değeri düşük ürün 

üreten firmalardır.    

Bölgede firmalar genellikle KOBİ statüsünde olup 

ağırlıklı olarak perakende ticaret ve taahhüt sektö

ründe faaliyet göstermekte, üretim ve hizmet sektö

ründe faaliyet gösteren firma sayısı ise yetersiz dü

zeydedir. Şırnak’ta KOBİ’ler genel olarak 10-20 

arası istihdam ortalaması ile faaliyet göstermekte 

olup bölgede mevcut istihdam sorununu çözmekte 

yetersiz kalmaktadır. KOBİ’lerin en önemli sorun

larından olan finansman sorunu KOBİ’lerin gelişi

mini sınırlayan bir engel durumundadır. Bununla 

birlikte bölgede finans sektörünün çok fazla gelişim 

gösterememesi ve bölgede en önemli finans tedarik

çisi konumunda olan bankaların

da KOBİ’lere finansman noktasında güvensiz ve 

katı bir tutum sergilemesi, firmaların finansman te

dariki konusunda sıkıntı yaşamasına neden olmakta 

ve KOBİ’ler bu nedenle çok fazla büyüyememekte

dir. Faaliyetlerinde özkaynak kullanan firma oranı 

banka kredisi kullanan firma oranına göre daha 

yüksektir. Bölgede ticaret ağırlıklı olarak güven 

ilişkisi içerisinde yürümekte firmalarda çek senet 

gibi ödeme araçları kullanımı ve türev araçların kul

lanım oranı düşüktür. Bu durum bölge firmalarının 

ulusal ve uluslararası düzeye erişmede yetersiz kal

masına yol açmaktadır.    

Sonuç olarak bölgede ticaretin yeniden yapılanması 

ve gelişimi için kamunun bölge firmalarına daha 

çok destek vermesi, finans sektörünün de finansman 

arzı konusunda daha esnek davranması önem arz 

etmektedir. Bunun yanında esnaf odaları ve Sanayi 

Ticaret odaları da KOBİ’lerin gelişimini eğitim 

noktasında desteklemeli, büyümeye ve üretim yap

maya istekli olan firmalara da her türlü desteği sağ

lamalıdır.   

     Öğretim Üyesi 

   Dr. Reşat SAKUR 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“ŞIRNAK İLİ’NİN 

TİCARET YAPISI ”  
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Üniversiteler sadece eğitim veren kuruluşlar değil-

dir. Bilgi üreten ürettiği bilgi sanayi ve toplumla 

paylaşan aynı zamanda daha güçlü olabilmek içinde 

üretmek ve kaynaklar bulmak zorunluluğunda olan 

devlet kuruluşlarıdır. Üretimin ve üreticinin yanın-

da olarak sanayi ve üniversite arasındaki münase-

beti daha ileriye taşıyıp üniversitemize hibe yoluyla 

kazandırılan tesislerle üretime geçilecektir.  Üretim-

de olmak aynı zamanda öğrenci staj eğitimi  ve uy-

gulamalı eğitimlerin yapılabilmesini sağlayacaktır. 

Artık üniversitelerin Avrupa birliği projeleri gibi dış 

kaynakları kullanabileceği projeleri önemsemesi ve 

kendi kaynaklarının dışında proje kaynaklarını iyi 

değerlendirmesi gerekmektedir.  Üniversitemize 

2019 yılı içinde 2 üretim tesisi hibe edilmiştir. 2019-

2020 eğitim öğretim döneminde yapacağımız üre-

timlerle Şırnak Üniversitesi projelerini, bilimsel ya-

yınlarını ve ürün üretimini arttıracaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yine CNC tezgahları ile yaklaşık 450 tip üründe üre-

tilebilecektir. Üniversitelerin Günümüz dünyasını, 

dijital çağı iyi okuması ve gereklerini uygulaya bil-

mesi için muhakkak surette bilim üretmesi ve bu 

üretilen bilimi sanayiye aktarması gerekmektedir. 

Şırnak ilinde gıda sanayi ile ilgili işletmeler kısıtlı 

olduğu için üniversitemiz bu konuda da öncülük 

yaparak hem hayvancılığın geliştirilmesini hem de 

gıda sanayinin gelişimine öncülük etmesi öngörül-

mektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faraşin Yaylası’nda üretilen koyun sütünün depo-

lanması ve yoğurt üretiminde kullanılmasını sağla-

yacak altyapılarda oluşturularak hayvancılığa des-

tek verilmiş olunacaktır. Ayrıca,  Şırnak halkına hiz-

met verebilmek adına Süt Tesisinin hemen yanında 

işletmesi üniversitemize ait 250 m2 alana sahip so-

ğuk hava deposu da kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda, teknoloji açısından Şırnak İlinin sahip 

olduğu kapasite,  mevcut üretim altyapısı ve sahip 

olduğumuz coğrafik konum düşünüldüğünde bu 

kapasitenin değerlendirilmesi ve bu ürünler için 

ihraç olanaklarının aranması için üniversite olarak 

bölgemize örnek teşkil edecek çalışmaları devam 

ettirmekteyiz.  

 Öğretim Üyesi-Rektör 

Prof. Dr. Mehmet Emin 

           ERKAN 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“Şırnak Üniversitesi Süt  

Tesisi ve Şekerleme  
Üretim Tesisi” 
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Şırnak Üniversitesi akademisyen, idari 

personel ve öğrencilerine yönelik 

İnovasyon, Girişimcilik ve Şirketleşmeye  

Yönelik Sertifikalı Eğitim Verildi... 

ŞırnakTTO 

Teknik Destek Eg itimleri 2019 

 Eğitim kapsamında Şırnak Üniversitesinde akademik girişimciliğin özendirilmesi, mevcuttaki hibe ve fon-
lar, yararlanılabilecek mekanizmalar, teknolojik girişimciliğin getirileri, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi 
konularına değinilmiştir. Bunların yanı sıra iş planı hazırlama, mentörlük ve yatırımcı görüşmelerinin fay-
daları, BIGG ve diğer girişimcilik programları, şirket kurma prosedürleri, ekosistemdeki başarı örnekleri de 
anlatılarak katılımcıların farkındalığı artırılacak ve girişim faaliyetleri özendirilmiştir. Sürdürülebilir sosyo-
ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak, Böylelikle Şırnak ilinde gençlerin sosyal ve mesleki 
becerilerini geliştirmesi, karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması ve akademik girişimciliğin des-
teklenmesi sağlanmış olmuştur. 1. Gün: Start Up nedir, Teknoloji Girişimciliği kavramının açıklanması, Gi-
rişimcilik konusunda ekibin önemi, İnovasyon nedir ve inovatif fikrin önemi, Ar-Ge'nin tespiti ve bölge için 
katma değer yaratıcı etkileri, 2. Gün: Teknolojik Olgunluk Seviyesi (TRL) nasıl belirlenir, Fikir - Konsept - 
Prototip - Ürün Süreçleri, Müşteri Doğrulama, Pazar Özellikleri konularının detaylarının anlatılması, 
3.Gün: İş Modeli Kanvası nedir ve nasıl oluşturulur, Kanvas alt başlıkları oluşturmanın girişimcilik için öne-
mi, Teknoloji Profil Kartı, T Kuluçka Merkezine Girişimci Kabul/Mezuniyet Süreci, Uluslararası Girişimcilik 
Bölümü, Üniversitenin Bölümleriyle Ortak Girişimcilik Faaliyetleri ve Önemi, Uygulamalı Girişimcilik Eğiti-
mi, Girişimcilik kapsamında mevcut devlet fonları/programları ve 4.Gün: Akademik Girişimcilik Faaliyetle-
ri, Akademik Kuluçka Merkezi, Akademik Spin-Off Hızlandırıcı, Akademisyen Kataloğu oluşturma ve yarar-
lanma, Teknokentler ve Akademik Girişimciliğin Önemi üzerinde duruldu. 
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Şırnak Üniversitesi 

Kadın Girişimciler Sarayı 

Projesi için İşbirliği 

Toplantısı 
Şırnaklı kadınların iş hayatındaki statülerini 

sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut 

kadın girişimcileri daha fazla desteklenmesini amaçlayan 

"Şırnak Üniversitesi Kadın Girişimciler Sarayı" projesinin 

hayata geçmesi için ilk adımlar ŞırnakTTO aracılığıyla 

atılmıştır. Bu projeyle kadın üretkenliğini artıracak 

faaliyetlerde destek olmak, böylece ülke ekonomisine 

katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin kendi aralarındaki 

işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik 

faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam 

yaratacak girişimlere destek olmak, kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları güçlüklerin aşılması için danışmanlık 

faaliyetleri yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını 

arttırmak, kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, 

tecrübe, eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların 

sayısını artırmak, kadının ülke geneline sosyal, kültürel, 

ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu 

güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve 

destekte bulunmayı hedeflemektedir.  

 

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi'den Doç. Dr. 

Dinçer Atlı ve Dr. Nebiye Yaşar, Şırnak Ticaret Sanayi 

Odası Kadın Girişimciler'inden Sayın Ayşe İskenderoğlu, 

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan ve 

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz'ın 

katılımı ve desteğiyle tamamlandı. 

ŞırnakTTO Etkinlikler ve Faaliyetlerimiz 



 

 31 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi tarafından organize 
edilen “Çerçeve Program ile ilgili Genel Bilgiler, Ufuk 2020 Programının Tanıtımı, Ulusal İrtibat Noktaları 
Tanıtımı, Başarılı Proje Örnekleri, açık olan çağrılar, TÜBİTAK Destek ve Ödülleri" bilgilendirme toplantısı 
Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür  Merkezi  Ebu’l İz el-Cezeri Salonu’nda yapıldı. 

 Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Şimşek, 
Prof. Dr. Abdülaziz Hatip ve akademik personelimiz katıldı. 

 Toplantıda bilgilendirme sunumunu DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Biriminden Emine Tuğba Alpaslan 
yaptı.  Alpaslan yaptığı sunumda, Ufuk 2020 Programının Yapısı ve bu yapı altında bilimsel mükemmeliyet, 
endüstriyel rekabetçilik, toplumsal sorunlara çözümler konusunu detaylı bir şekilde dinleyicilerle paylaştı. 
Alpaslan, Avrupa Birliği ve Çerçeve Programlarının temel hedefleri, Ufuk 2020’de nelerin değiştiğini, yer alan 
ülkeleri, faydalanıcıları, proje bütçelerini, bursları, araştırmacılara sunulan olanakları, proje başvuru koşulları ve 
tarihleri, değerlendirme kriterlerini, TÜBİTAK Ufuk 2020 destek ve ödülleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bununla 
birlikte gerçekleşen başarılı projelerden örnek video gösterimi yapıldı. 

 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan katılımcıları proje üretmeye teşvik edici konuşmasında,” 
Üniversitemizde çok özgün fikirlere sahip arkadaşlarımız var ama proje yapma konusunda çekingen 
davranmaktadırlar.  Maalesef ki proje kültürümüz eksik.  Biz bilim insanları için en önemlisi bilim yapmak, öğrenci 
yetiştirmek ve proje üretmektir. Yaptığımız diğer işler tali işler. Bundan sonra Üniversitemizde yapılan ve 
yapılacak olan projelerin takipçisi olacağım. Şırnak Üniversitesi’nde başarı ödülünü alacak kapasiteye sahip 
projeler bulunmakta. Umarım yaptığımız ve yapacağımız projelerin meyvelerini hep birlikte toplayacağız. 
Buradan Dicle Kalkınma Ajansına bizlere sundukları katıklardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi. Program 
soru-cevap kısmından sonra sona erdi. 

TÜBİ TAK ÜFÜK 2020 SEMİ NERİ  
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Bu fizibilite çalışması kapsamında İş Geliştirme Merkezinin kurulum sürecinde göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar, teknik ve bilimsel verilere dayalı olarak yapılması planlanan 
analiz ve araştırmalar teklif kapsamında belirtilecektir. Yatırım sonrası maddi ve teknik açıdan 
yaşanabilecek sorunların önlenmesi, risk analizlerinin ve detaylı planlamaların yapılması çalışma 
kapsamında yer alacaktır. Genç işgücünün niteliğinin artırılması ve Bölgede istihdam 
olanaklarının iyileştirilmesiyle genç istihdamının artırılmasına yönelik projelere/faaliyetlere 
fizibilite desteğinin sağlanmasına yönelik Şırnak İli Silopi İlçesi’nde yapılması planlanan “Silopi 
İlçesi Tekstilkent Projesi” için yapılacak olan fizibilite çalışması sektöre dönük finansal, 
ekonomik, sosyal, bölgesel/mekansal ve teknik analizlerin yapılması ve verilerin hesaplanarak 
fizibilite raporunun hazırlanmasıdır.  

ŞİRNAK VALİ Lİ G İ  İ LE İ Kİ  Fİ Zİ Bİ Lİ TE 

PROTOKOLÜ İ MZALANDİ 
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım 
imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın 
girişimciliğinin artırılması amacıyla "Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında İl Müdürlüğümüz 
ve İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli kadın çiftçilerimize Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi verilmiştir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kadın çiftçilerimiz tarafından Şırnak İl Müdürlüğümüze 
sunulmuş olan 17 projenin değerlendirilmesi yapıldı.İl Proje Değerlendirme Komisyonu Başkanlığını İl Müdür Yrd. 
Sayın Selman Demirel yaparken ŞırnakTTO Müdürü Dr. Asaf Tolga Ülgen, ŞırnakTTO Girişimcilik ve Şirketleşme 
Birim Koordinatörümüz Öğr. Gör. Zeynep TURAN, Şırnak TSO Genel Sekreteri Cihat SAKIN, KOSGEB Uzmanı 
Ömer GÜNGÖR ve İŞKUR temsilcisi değerlendirmiş ve ilk üç projeye sırasıyla 3.000₺, 2.000₺ ve 1.000₺ ödül 
verilmiş, Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Aktif İş Gücü Piyasası Programları 
İşbirliği Protokolü" esas alınarak gerçekleştirilecektir.  

Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 

Programında Jüri Üyesi olan ŞırnakTTO  

TRT GAP RADİ OSÜNDA ŞİRNAKTTO 
TRT GAP Radiosuna Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'e hakkında detaylı bir röportaj veren TTO 

Müdürümüz Dr. Asaf Tolga ÜLGEN, "Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik dönüşümün ekosisteminde 

‘Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) özel bir yeri var. TTO’lar; Ar-Ge ve inovasyonların ticarileşmesinde öncü rol 

oynuyor. TTO’ların kurulup aktifleşmesi ile birlikte üniversitelerdeki akademik araştırma sonuçları verimli ve hızlı 

şekilde ticarileşmeye başladı. TTO’lar, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile 

girişimciler arasında konumlanarak yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlamaya 

çalışıyor. Sanayicileri ve yatırımcıları, araştırmacılarla buluşturan ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlama 

noktasında öncü olan TTO’lar, bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketleri kurul-

masını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiye-

tin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında da faaliyetlerinden bahsetti. Röportajın tamamı Şır-

nakTTO youtube kanalında yayınlanmış ve karekod bağlantısı yukarıda paylaşılmıştır. 
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