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• Ekonominin gereksinim duyduğu insan gücünün 
artması,

• Yeni lisansüstü programların başlaması, 
• Üniversite – sanayi işbirliğinin artması,
• Uluslararası ve Ulusal etkinlikler ile yerelde fayda. 

Üniversite          Yerel

Girişimci Akademisyen Yerelde Ne Kazandırır?

Yetkinlikler;
• Multidisipliner etkileşimin artması,
• Uygulamalı öğretim olanakları sağlamak,

araştırma birimlerine liderlik yapabilme,
• Yeni bilgi teknoloji üretimi,
• Farklı değerleri dönüştürebilme,
• Yeni teknoloji ve pazarları takip etme

yeteneği, gençlerin rol model bilim insanları
ile diyalog sürecinin oluşumu.

Kazançlar; 



Üniversite        Yerel        Ulusal Etki   

• İleri Teknolojik ürün ve katma değer kazanımı,
• İnovasyon sürecinin maliyetlerinin azaltılması,
• Kurumlar arası iş birliği kültürünün gelişmesi, 
• Ortak projeler ile ticari ürün oluşumu,
• Üniversitelerin bulunduğu bölgede yeni istihdam olanakları.

Yetkinlikler; 
• Sağlık endüstrisi paydaşları ile güçlü 

ilişki, 
• Çok merkezli çalışma isteği, 
• Ulusal işbirliği ile tanınırlık, 
• Geliştirilen fikrin yanı sıra kurum dışı 

fikirlerin de kullanılması,
• Fikirlerin hızlı pazara sunumu, 
• Düşük risk oluşumu. 
• Lider değil, takım oyuncusu olmak. 

Kazançlar; 

Girişimci Akademisyen Ülkesine Ne Kazandırır?



Yetkinlikler;
• Sağlıkta küresel inovasyon eğilimlerinin 

belirlenmesi; 
• Katma değer üretmek ve rekabet 

edilebilirlik; 
• Uluslararası projeler ile yerelden küresele 

işbirliği,
• Küreselden yerele katma değer ve kazanç,
• Uluslararası ortaklı yayınların artması.

Üniversite         Yerel         Ulusal Etki        Uluslararası Etki    

Kazançlar; 
• Ülkelerarası bilim diplomasisinin 

gelişmesi,
• Üniversitenin uluslararası proje üretme 

kapasitesinde etkin bağlantılar,
• Ülkeler arasında değişim programlarının 

artması,
• Uluslararası işbirliği ile üniversitelerin 

dünya sıralamasındaki yükselmesi,
• Yerelde, tersine beyin göçü,
• Yeni istihdam alanları oluşturma,
• Staj imkanlarının artması,
• Bilim insanı – öğrenci sayısının artması. 

Girişimci Akademisyenin 
Küreselde Önemi ?



Katma Değer

Sağlık Pazarı

Ar-Ge / Ür-Ge; 
Patent; Ticari Ürün 

İmalat, Standardize edilmiş ürün, 
Kalite kontrol aşaması  

Ar-Ge; Yenilikçi 
bilgi

Pazarlama, piyasaya sunma, 
satış sonrası destek, 

Market bilgisi

Yeni ürün 
hedefi

Yeni bilgi 
girdisi

İmalat Pazar girdisi İleri Teknoloji Ürün
Yüksek Katma Değer 

Lokasyon 1 Lokasyon 2 Lokasyon 3

Girişken 
akademisyen 

Girişimci 
akademisyen 
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Endüstri 4.0 – Yeni Nesil Üniversite 
İlişkisi.

SANTIVAP Ekosistem modeli
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SANKO University Technology and Innovation Ecosystem Project (SANTIVAP) 
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From Idea

Avrupa'nın "en genç ülkesi" olarak dikkati çeken Türkiye, 13
milyona ulaşan genç nüfusuyla yaratıcı fikirlerin ve yeni
ürünlerin en yoğun üretildiği ülkelerden birisidir.
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From Idea

Biz; Endüstri 4.0 için gereken güçlü bir yeni nesil üniversite
kavramını “açık inovasyon” terimi ile bu etkin popülasyona
sevdirmek için yola çıktık. Hayal kuran ve hayalinin peşinde
koşan bir gençlik.
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From Idea

Biz akademisyenlerin bilim anlayışı öncelikle, birlikte
çalışacağımız genç bilim insanlarına ve öğrencilerimize bütün
ve parçayı birlikte düşünebilme ve birlikte görebilme yetisini
kazandırabilmektir.



• Biz; klinik bilimler, temel tıp bilimleri, temel bilim ve
mühendislik alanlarını birbirlerinden ayrı görmüyoruz.
Multidisipliner bu yaklaşımla, endüstri için yeni ve eskisinden
daha gelişmiş ürünler oluşturmak istiyoruz.
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From Idea

Forming



• Üniversitemizin bilim politikalardan biri, üniversitemizin
dönüşümsel bilim (translational science) diyebileceğimiz bir bilimi
teşvik ediyor oluşudur. Yapılan araştırmaların nasıl bir ihtiyaçtan
kaynaklandığı çok net olarak ortaya konmalı ve neye dönüşeceği
belirlenmiş olmalıdır.
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From Idea

Forming



• Bilginin, sürdürülebilir işbirliği ile üretime dönüştürülebilir olması çok
önemlidir. Böylece daha kısa sürede toplumsal fayda oluşturabilir.
Laboratuvarda üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi için en
önemli araç, bilimsel organizasyonlardır.
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From Idea

Forming
Collaborating



• Bilim diplomasisi açısından bilimsel organizasyonlar (kongre,
sempozyumlar) uluslararası işbirliğini kolaylaştırarak, işbirliğini ülkeler
arasındaki ilişkilerin gelişimini sağlar. Bilim diplomasisi, uluslararası
katılımla gerçekleşen bilimsel faaliyetlerin, toplumların ortak
problemlerini çözmek amacıyla, bilgi temelli uluslararası işbirliklerinin
kurulmasını amaçlar.
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From Idea

Forming
Collaborating



SANKO University Technology and Innovation Ecosystem Project (SANTIVAP) 





Multidisipliner Lisansüstü Programlar 

• Moleküler Tıp
• Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler  



√ Kurulduğu günden beri (2014)
SANKO Üniversitesinin amacı 

↓
√ AR-GE ve inovasyon ekosisteminde yaratıcı 

gücü destekleme











SANKO Üniversitesi kuruluş: 2014

Øİlk davetli konuk → 2014

üToplam 35 konuk

üDevam ediyor …..

• Öğretim üyeleri ile toplantı

• Öğrencilerle toplantı
• Çalıştay

• Halka açık konferans

• Kariyer günleri (Lise öğrencilerine)



• Bilimin ilerlemesi, disiplinler arası farklı bakış açılarının bir araya 
gelmesi ve ortak bir paydada sonuca ulaşması ile mümkündür. 
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From Idea

Forming
Collaborating

Brainstorming



Dönüşümsel bilimi teşvik eden Üniversitemiz, toplumun ihtiyaçlarından
kaynaklanan çalışmalara destek mekanizması oluşturmaktadır.
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From Idea

Forming
Collaborating

Brainstorming

Norming - Performing
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From Idea

Forming

Collaborating

Brainstorming

Norming - Performing

Supporting- Partnering

Böyle bir durumda girişimci bilim insanının teklif ettiği proje, ortak işbirliğimiz kapsamında,

Sani Konukoğlu Vakfı, ulusal ve uluslararası bir çok fonun ilgisini çekecektir. Birçok durumda

teklif edilen proje yeni ve mevcuttan daha iyi bir ürüne dönüşüyor ise doğrudan endüstri

ile işbirliği oluşturacaktır.
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From Idea

Forming
Collaborating

Brainstorming

Norming - Performing

Supporting- Partnering

Innovation
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