
Değerli ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı katılımcıları,   

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı gibi anlamlı, Türkiye’de inovasyon kültürünün gelişmesi ve 

yaygınlaşmasına yönelik bir etkinlikte, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu 

ARGEMİP’i açılış oturumuna konuşmacı olarak davet ettikleri için ÜSİMP yöneticilerine 

teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. 

Misyonu bilgi üretmek ve bu bilgiyi yaygınlaştırmak olan Üniversitelerle, insanların işlerini 

kolaylaştıracak ürünleri üreterek ve satarak kendi sürekliliğini sağlamak misyonuna sahip 

sanayinin yolları iki platformda kesişiyor.  

Birinci platform eğitim. Üniversite ürettiği ve biriktirdiği bilgileri yaygınlaştırırken, ileride 

sanayide çalışacak kişileri, yani öğrencilerini bilgi ve beceri ile donatıyor, onları bir formasyona 

sokuyor. Eğitim konusunda ayrıntıya girmeden, sadece eğitimin tasarımında üniversite ile 

sanayinin beraber çalışması gerektiği görüşümü vurgulamakla yetinmek istiyorum.  

İkinci platform, bugünkü etkinliğin konusu olan fikirden ürüne, veya sıfırdan ürüne giden süreç. 

Üniversiteler ürettikleri bilgiyi ürüne çevirmek için sanayinin yetkinliklerine, sanayi ise günün 

birinde mutlaka geçersiz kalacak ürünlerinin yerine yenilerini koyabilmek için yeni bilgilere, 

üniversitenin yetkinliklerine ihtiyaç duymakta.  

Geçmişte zayıf olduğundan yakındığımız ürün ve proses geliştirme konusunda üniversite – 

sanayi işbirliklerinin gün geçtikçe geliştiğini izlemekte ve bundan bir Ar-Ge’ci olarak ve bir 

yurttaş olarak gurur duymakta, ümitlenmekteyiz. Üniversitelerin bu süreçte daha etkin olma 

isteklerini TTO’lar kurmalarında ve aldıkları patent sayısının artmasında görmekteyiz. Bugünkü 

etkinlik bunun doğal bir sonucu. Diğer tarafta sanayinin de özgün ürünler geliştirebilmek için 

Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirmek istediği ortada. Sayısı 700 e yaklaşan Ar-Ge Merkezlerini 

kurmaları bunun bir göstergesi. Bu ilgi doğal olarak üniversitelere yakınlaşma isteğini de 

beraberinde getirmektedir.   

Şimdi bizlere düşen görev, geçmişte pek de başarılı olamadığımız, bugün bile hala başlangıç 

aşamasında kabul edebileceğimiz üniversite – sanayi işbirliğini rasyonel bir biçimde 

kurgulamaktır. İki kurumun güçlü yanlarını ortaya çıkartıp, zayıf yanlarını diğer birimin 

yetkinlikleri ile tamamlanarak. Kazan kazan yaklaşımı ile tarafların istek ve çıkarlarını dikkate 

alarak, işbirliğinin amaç ve hedeflerini doğru belirleyerek, sonuca götürecek evrensel süreçleri 

izleyerek; iyi yöneterek.    

İşbirliklerini yürütmenin evrensel boyutta zorlukları zaten var. Ancak ülkemizde, bunu iyi 

yürüten kültürlere oranla iki özel handikapımız daha bulunuyor. Eğitim sitemimiz bireysel 

çalışma ve başarı üzerine kurulu; takım çalışmasına eğitim sisteminde önem verilmiyor ne yazık 

ki. Diğer taraftan, Türkiye’de şu anda endüstriyel Ar-Ge faaliyetleri ürün iyileştirme, kopyalama 

ve ürün geliştirme ağırlıklı. Teknoloji üretimi yapan Ar-Ge sayısı ise sınırlı. Ürün geliştirme 

sürecinin ticarileştirme sürecine bitişik olması nedeniyle ticari sırların korunması endişesi 

işbirliklerini sınırlamakta.    



İşbirliği sadece üniversite – sanayi arasında değil, Ar-Ge merkezlerinin kendi arasında da bir 

ihtiyaç. Ar-Ge merkezlerinin birbirinden öğreneceği, bir diğerinin deneyimlerinden 

faydalanabileceği çok şey var. Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu ARGEMİP, bu 

gereksinimden ortaya çıktı. 2015 yılında kurulan Platform, çalışmalarını genişleterek ve 

yaygınlaştırarak sürdürüyor. 5746 sayılı yasaya uygun olarak tescil edilmiş tüm Ar-Ge 

merkezlerinin üye olabileceği Platformun misyonu Türkiye’de Ar-Ge kültürünü geliştirerek ve 

yaygınlaştırarak üyelerinin katma değerli çağdaş ürünler üretebilmesine katkıda bulunmak.  

Bu amaçla 

- Tüm üyeleri ilgilendiren konularda çalışma grupları oluşturarak, work shoplar 

düzenleyerek, 

- Ar-Ge kurumlarına ziyaretler düzenleyerek, 

- Bir üyemizin problemi ortaya çıktığında bunu diğer üyelerle paylaşarak, deneyim sahibi 

olanların görüşlerini ve önerilerini aktararak, 

- Ortak sorunlarımızı yetkili mercilere aktararak, 

- Hem genç araştırmacılara hem de Ar-Ge yöneticilerine ve yönetici adaylarına yönelik 

eğitimler düzenleyerek,   

- Ar-Ge Merkezlerini ilgilendiren konularda uzman görüşlerini dinleyebileceğimiz 

seminerler düzenleyerek,  

- Seçilmiş Ar-Ge yönetim konularında, literatür derlemeledinin, uzman bilgilerinin ve 

xirketlerdeki uygulamalın sunulduğu sempozyomlar düzenleyerek,   

faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

Bugün ve yarın ÜSİMP Ulusal Patent Fuarında Üniversitelerimizde teknoloji üretimi 

çalışmalarını, alınan patentlerin özelliklerini, elde edilen başarıları dinleyeceğiz. Türkiye’nin 

teknoloji üretim yolculuğunda önemli bir adım.  

İleride üniversite çalışmalarından daha çok patent çıkartılmasını, patentlerin ürüne 

yansıtılarak daha çok katma değer üretilmesini, üniversite sanayi arasında daha etkili 

işbirlikleri oluşturulmasını umarak, hepimize başarılı, keyifli ve geleceğimiz için umut verici bir 

etkinlik diliyorum. 

İlginiz için teşekkür ediyorum.  

Saygılarımla  

 

 


