
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti 

 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerin performanslarının daha çıktı 

ve etki odaklı bir yaklaşımla ölçülebilmesini sağlamak amacıyla bir güncelleme 

çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında üniversitelerin özellikle “Girişimcilik 

ve Yenilikçilik Kültürü” boyutunda önemli gelişmeler kaydettiği ve bu boyutta belli bir 

olgunluk seviyesine ulaşıldığı görülmüştür. Bu boyut özelinde istenilen gelişmenin 

yakalanmış olması sebebiyle “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü” boyutu endeks 

kapsamından çıkartılmıştır. Çıkarılan boyutun ağırlığı diğer 4 boyuta eşit olarak 

dağıtılmıştır. Alt göstergelerde kullanılan ağırlıklar da göstergelerdeki nitelik dikkate 

alınarak güncellenmiştir. Ayrıca, endeks oluşturulurken gösterge değerlerinin hem salt 

değerleri hem de üniversitenin öğretim üyesi değerine bölünerek normalize edilmiş 

değerleri hesaplamaya eşit oranda dahil edilmiştir. 

Güncellenen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 4 boyuttan oluşmaktadır. 4 boyut 

altında 19 gösterge bulunmaktadır. 

 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları 

 

 

Girişimci ve 
Yenilikçi 

Üniversite 
Endeksi

Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma 
Yetkinliği 

Fikri 
Mülkiyet 
Havuzu

Ekonomik 
Katkı ve 

Ticarileşme

İşbirliği ve 
Etkileşim



 

19 gösterge kapsamında veriler TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

TÜRKPATENT, KOSGEB, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı, TTGV, TÜBA ve Üniversiteler tarafından sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyut 2: Fikri Mülkiyet Havuzu 

(Ağırlık Oranı: %18,75) 

2.1. Patent başvuru sayısı 

2.2. Patent belge sayısı 

2.3. Faydalı model/tasarım belge sayısı 

2.4. Uluslararası patent başvuru sayısı 

İkinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar: TÜRKPATENT, YÖK, Üniversiteler 

Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği 

(Ağırlık Oranı: %23,75) 

1.1. Bilimsel yayın sayısı 

1.2. Atıf sayısı 

1.3. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı 

1.4. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı 

1.5. Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı 

1.6. Doktora mezun sayısı 

Birinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar: TÜBİTAK, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TTGV, TÜBA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyut 4: Ekonomik Katkı ve Ticarileşme 

(Ağırlık Oranı: %28,75) 

4.1. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde 

ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı 

4.2. Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların 

teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu 

faal firma sayısı  

4.3. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde 

ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 

4.4. Lisanslanan patent/faydalı model/tasarım sayısı 

Dördüncü boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar: Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, KOSGEB, Üniversiteler, TÜBİTAK, YÖK, TÜRKPATENT 

 

Boyut 3: İşbirliği ve Etkileşim 

(Ağırlık Oranı: %28,75) 

3.1. Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sayısı 

3.2. Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan 

fon tutarı 

3.3. Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı 

3.4. Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı 

3.5. Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı 

Üçüncü boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar: TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı, TTGV, Üniversiteler  

 



2018 Endeksinde Önceki Yıllara Göre Yapılan Değişiklikler 

 Önceki yıllarda 5 boyut kapsamında takip edilen endeks çalışmasında 5 

boyuttan birisi olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü” boyutunda ülkemizde 

belli bir yetkinlik ve kapasite oluşması nedeniyle, ayrıca endeksin daha fazla 

çıktı ve etki odaklı ölçümünün gerçekleştirilmesi amacı ile bu yıl endeks 

çalışmasından çıkarılmıştır. Çıkarılan boyutun ağırlığı diğer 4 boyuta eşit olarak 

dağıtılmıştır.  

 Çıktı ve etki odaklı bir sıralandırma açısından göstergelerde kullanılan ağırlıklar 

da göstergelerdeki nitelik boyutu dikkate alınarak güncellenmiştir (geçmiş 

yıllarda her boyut altındaki göstergeler eşit ağırlıkta hesaplamaya dahil 

ediliyordu). 

 Gösterge değerlerinin hem salt değerleri (büyüklük) hem de öğretim üyesi 

değerine bölünerek (normalize) elde edilmiş değerleri hesaplamaya eşit oranda 

dahil edilmiştir. 


