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ÜSİMP TEMEL ARAYÜZ EĞİTİMİ

Paydaş analizi, 
Paydaş İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Kullanılacak 

Araçlar ve 
Arayüzler Arası İlişkiler



PEKİ SİZCE TTO’LARIN PAYDAŞLARI KİMLER OLABİLİR?

İÇ PAYDAŞLAR: Çalışanlar

MÜŞTERİLER

DIŞ PAYDAŞLAR



PAYDAŞ ANALİZİNDE SORULMASI GEREKEN SORULAR

• TTO nun hizmetleri ile ilgili olanlar kimlerdir?
• TTO nun hizmetlerini yönlendiren kimlerdir?
• TTO nun hizmetlerini kullanan kimlerdir?
• TTO nun hizmetlerini etkileyen kimlerdir?



ANA KURUM HAKKINDA BİLGİ

• Ana Kurum/Kuruluşumuzun yetkinliklerini her yönüyle biliyoruz.
• Ana Kurum/Kuruluşumuzun iyileştirmeye açık alanlarını her yönüyle biliyoruz.



ANA KURUM İLE İLİŞKİ

• Ana Kurum/Kuruluşumuzun stratejik planında arayüz yapısının görev tanımı kapsamlı ve 
yeterlidir.

• Arayüz faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu açısından Ana 
Kurum/Kuruluşumuzun üst yönetimi ile yeterli sıklıkta görüşülebilmektedir.

• Arayüz yapımız Ana Kurum/Kuruluşumuzun üst yönetimi tarafından önemli bir birim 
olarak değerlendirilmektedir.



ANA KURUM İLE İLİŞKİ

• Ana Kurum/Kuruluşumuzun ekosistemi Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimciliği teşvik 
yönünden yeterlidir.

• Ana Kurum/Kuruluşumuz birimlerine, çalışanlarına, paydaşlarına yönelik Ar-Ge, 
inovasyon, patent ve girişimcilik konularında yeterli düzeyde ve etkin tanıtım yapıyoruz.

• Arayüz olarak Ana Kurum/Kuruluşumuz içinde çok iyi tanınmaktayız



ANA KURUM YETKİNLİKLERİ

• Arayüz yapımızdaki süreç takip sistematiği kurgusu ve işleyişi yeterlidir.
• Arayüz yapımızın yeterli ve güncel bir gelişim planı vardır.
• Arayüz yapımız insan kaynakları teknoloji transfer uzmanlığı konusunda  aldığı eğitimler 

yeterlidir.
• Arayüz olarak Ar-Ge, inovasyon, patent ve girişimcilik gibi kavramlara tam olarak hakim 

durumdayız.



ARAYÜZ YETKİNLİKLERİ

• Sosyal medya dahil olmak üzere tüm tanıtım ve farkındalık araçlarını etkin ve 
yeterli düzeyde kullanıyoruz.

• Arayüz olarak ulusal proje süreçlerine her açıdan hakim yetkin personelimiz 
vardır.

• Arayüz olarak uluslararası proje süreçlerine her açıdan hakim yetkin personelimiz 
vardır.

• Projelerin yürütülmesinde proje yürütücülerinin yükünü azaltacak şekilde yeterli 
ve etkin süreç desteği (rapor yazımı, satın alma prosedürleri vb.) vermekteyiz.

• Kamu ve özel fon sağlayıcılarla olan profesyonel ilişkilerimiz fonlardan zamanında 
haberdar olup paydaşlarımıza duyurabilmek için yeterlidir.

• Proje bilgi ve yetkinliğini artırmak için Ana Kurum/Kuruluşumuz bünyesinde 
yeterli sayıda ve nitelikte etkinlik/eğitim düzenliyoruz.



PAYDAŞLARLA İLİŞKİ

• Paydaşlarımızın yetkinliklerini ayrıntılı olarak biliyoruz.
• Paydaşlarımızla iş birliklerimiz kapsamında gizlilik ve fikri mülkiyet hakları açısından 

duyarlı davranmaktayız.
• Paydaşlarımızla iş birliklerimiz kapsamında gizlilik ve fikri mülkiyet hakları açısından 

mevcut yönetsel süreçlerimiz etkin ve yeterlidir.
• Paydaşlarımız bize çok kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.
• Arayüz olarak bölgemizde çok iyi tanınmakta ve bilinmekteyiz
• Arayüz olarak Türkiye’de çok iyi tanınmakta ve bilinmekteyiz.
• Arayüz olarak sanayi / akademi paydaşlarımız ile ilişkilerimiz çok iyidir.
• Arayüz olarak paydaşlarımız arasında irtibat, iletişim, doğru yönlendirme ve 

koordinasyon sağlamada proaktif ve etkin rol almaktayız.
• Arayüz olarak kendi kurum/kuruluşumuz dışında bölgesel / sektörel bir etkinlik de 

gösterebiliyoruz.



PAYDAŞ ÖZELLİKLERİ

• Bölgemizdeki sanayi kuruluşları/üniversitelerde işbirliği kültürü ve alışkanlığı 
bulunmaktadır.



PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşlar, kurumun karar ve faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz etkilenen birey 
yada gruplardan meydana gelmektedir. Paydaşlar gruplarıyla iki yönlü bir iletişim 
kurulmalı, projenin başlangıcından karar aşamasına kadar tüm süreçte yer almalıdır.
Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç ve dış paydaş olarak sınıflandırılması 
yapılmıştır.
İç paydaş
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) 
ilgili/bağlı kuruluşlardır.
Dış Paydaş
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya 
kurumlardır.



Paydaş İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Kullanılacak 
Araçlar ve Arayüzler Arası İlişkiler

• Danışma Kurul Toplantısı: Paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulabilir ve 
yapılan toplantıda görüşleri alınabilir.

• Yüz yüze Görüşmeler
• Odak Grup Toplantıları



Paydaş İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Arayüzler Arası 
İlişkiler

Yapılan Çalışmalar Sonucunda,

• Bölgede üretimine ihtiyaç duyulan yüksek katma değerli ürünler,
• Bölgedeki faydalanıcıların temininde zorluk çektiği/ithalat yoluyla temin edilen yüksek 

katma değerli ürünler,
• Bölgedeki paydaşların inovasyon farkındalığını artırmak ve inovasyon ortamını 

iyileştirmek için TTO’dan beklenilen destek ve hizmetler,
• Faydalanıcıların üniversitelerden beklentileri,
• Potansiyel faydalanıcıların inovasyon, teknoloji geliştirme, Ar-Ge konusundaki 

yeterliliği ve eksiklikleri,
konularında bilgi toplanabilir, fikirlerin tamamı istatistiksel olarak değerlendirilir ve 
belirtilen görüşler arasından ağırlıklı olanlar seçilerek aksiyon alınabilir.



ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
MERKEZLERİ PLATFORMU

Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı 
M. Ateşok Apartmanı No:35 Kat:1 D:2, 

Seyhan/ADANA

Telefon: 0 322 408 8686

E-Posta: usimp@usimp.org.tr

https://www.linkedin.com/company/usimplatformu/
https://twitter.com/usimplatformu
https://www.facebook.com/usim.platformu
https://www.instagram.com/usimpmerkez/

