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ÜSİMP Yürütme Kurulu, üniversite-sanayi işbirliğine uzun yıllardır emek veren ve bu konuda 

ülkede söz sahibi kişilerden olan  

• Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu 

• Prof. Dr. Metin Durgut 

• Aykut Göker 

• Müfit Aksoy 

• Refik Üreyen 

• Mahmut Kiper 

• Altan Küçükçınar 

ile bir bilgi paylaşımı toplantısı yapmıştır. TTGV’nin ev sahipliğinde 12 Eylül 2008 tarihinde 

yapılan toplantıya ÜSİMP adına Yürütme Kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Prof. 

Dr. Ferhat Kara ve Prof. Dr. S. Engin Kılıç katılmışlardır. 

Toplantı başlangıcında Hamit Serbest ÜSİMP’in oluşumu ve gelişimi hakkında bilgi verdi. 

Daha sonra platformun genişleme politikası, üyelik koşulları, çalışma konuları ve genel 

stratejisi üzerinde yapılan görüşmelerde katılımcılar tarafından aşağıdaki hususlar belirtildi: 

 

• Kazanılan deneyimler, birikimler korunmalı 

• Üniversite-sanayi işbirliği için çok fazla mekanizma ve araç var ama içleri 

doldurulmalı 

• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin bu konudaki etkinliği irdelenmeli 

• Üniversitenin kendi içinde sanayinin kendi içinde işbirliği zorlanabilir mi, araştırılmalı 

• Üniversite sisteminin öğrenen bir yapıya kavuşması için öneriler geliştirilmeli 

• Üniversitenin ve sanayinin yetenek analizleri yapılmalı 

• Ülke genelinde insan, para ve bilginin hareketliliği sağlanmalı 

• ÜSİMP’in üniversitenin inovasyon yeteneğinin ortaya çıkarılması için bir model 

olabileceği vurgulanmalı 

• ÜSİMP’in ülke genelinde bir üniversite-sanayi işbirliği aktörü olması sağlanabilirse 

ülkenin bu alandaki önemli bir eksikliği giderilebileceği belirtilmeli 

• ÜSİMP’in sağlıklı biçimde çoğalmasını, yayılmasını sağlayacak mekanizmalar 

düşünülmeli 

 



Sonuç Olarak: 

 

1. TTGV’nin DPT tarafından finanse edilen yeni bazı programları yürürlüğe koyma hazırlığı 

içinde olduğu belirtildi. Üniversitelerin bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması, 

üniversitenin ön planda olduğu ancak içinde sanayi kesiminin olduğu Teknoloji 

Mükemmeliyet Merkezleri’nin oluşturulması, gibi... Gerek bu programların oluşturulmasında 

gerekse TTGV’nin üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili diğer çalışmalarında Platformda yer 

alan konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşların katılımlarının faydalı olacağı ve ortaya çıkacak 

görüş ve önerilerden yararlanma yönündeki isteklilik TTGV tarafından ifade edildi.  

 

2. Platformun genişlemesi ve işleyişi konusunda yapılan tartışmalarda, platformun 

sahiplenilmesi, özümsenilmesi ve platforma katılmak isteyen kurum, kuruluş ve yapıların bu 

özelliklerinin iyi irdelenmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Platforma katılımın ve büyümenin, 

platformun işleyişini ağırlaştırmayacak bir şekilde kurgulanmasının faydalı olacağı belirtildi. 

Bu bağlamda,  

• üyelik kriterlerinin hazırlanmasının 

• bu kriterlerde üyeliğin başvuru veya davet yoluyla olabileceğinin 

• kurum kuruluş ve yapıların(tüzel kişilik aranmaksızın) üye olabileceğinin 

• platform toplantılarına katılmayan ve çalışmalara katkı yapmayanların üyelikten 

ayrılmış varsayılmalarını içeren düzenleme olmasının 

yararlı olacağı düşünüldü. Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliği alanında eylem ve düşünce 

olarak tecrübeli kişilerden Danışma Kurulu oluşturulması ve gerek görüldüğünde belirli 

konularda çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları oluşturulması önerildi. 

 

3. Üniversite-sanayi işbirliği için çok fazla mekanizma ve araç var olmasına ve ilgili kurum ve 

kuruluş sayısının giderek artmasına rağmen koordinasyon eksikliği nedeniyle uygulamaların 

etkinliği beklenen düzeylere erişememektedir. ÜSİMP’in ülke genelinde bir üniversite-sanayi 

işbirliği aktörü olması sağlanabilirse ülkenin bu alandaki önemli bir eksikliği giderilebilir. 

Platformun hem bölgesel hem de ulusal inovasyon sistemleri içinde var olması ve ilgili kurum 

ve kuruluşlar nezdinde bir lobi gücü olarak hareket edebilecek duruma gelmesi 

gerekmektedir. Bu süreçte Platformun tüzel kişilik kazanmasının faydalı olabileceği ancak 

bunun avantajlarının yanında dezavantajları da beraberinde getirebileceği ifade edildi. 

Özellikle ilgili alanlarda bir aktör olabilmenin tüzel kişiliği gerekli kılmadığı, iyi bir işleyiş, 

fikir ve eylemlerin sergilenmesi halinde Platformun yaygın biçimde kabul göreceği, tüzel 

kişilik hususunun sonradan ele alınabileceği üzerinde görüş birliğine varıldı. 

 



4. DPT’de önemli Ar-Ge atılımları olduğu ve hatta DPT’nin ÜSAMP benzeri yapıların 

yeniden kurulması için destek sağlayabileceği ve 2008 yılı için yapılan Proje Çağrısı’nda 

bunları çağrıştıran hususlar olduğu ifade edildi. Bu kapsamda ÜSAMP deneyimi ve Platform 

çalışmalarının DPT’ye aktarılmasının faydalı olacağı üzerinde görüş birliğine varıldı. 

Böylelikle, kurumsal üniversite-sanayi işbirliği merkezlerinin çoğalmasını sağlayacak nasıl 

bir mekanizmanın kurulması konusunda birlikte somut öneriler geliştirilebilir. Bu kapsamda, 

ÜSAMP merkezleri faaliyetleri ve kazandırdıkları hakkında bir sunu hazırlanarak DPT 

yetkililerine sunulmasına karar verildi. Söz konusu sunuya 31 Ekim’de Eskişehir’de yapılacak 

Platform toplantısında son halinin verilmesi ve daha sonra DPT’den randevu alınması uygun 

görüldü.  

 

5. Platformun öncelikli faaliyeti hem mevcut Merkezlerin işleyişini kolaylaştıracak hem de 

yeni Merkezlerin kurulmasına önayak olacak yeni bir programın veya yapılanmanın 

altyapısını oluşturmak olacaktır. Platformun yapabileceği diğer faaliyetlerin daha sonraki 

toplantılarda değerlendirilmesi uygun görüldü. 

 

6. 31 Ekim’de Eskişehir’de SAM’ın ev sahipliğinde yapılacak V. ÜSİMP Toplantısının 

gündemi için aşağıdaki maddelerin önerilmesi kararlaştırıldı: 

• Platform yeni üyelik başvurularının görüşülmesi  

• Platforma üyelik kriterleri ve yöntemi üzerindeki değişiklik önerilerinin görüşülmesi  

• USİMP Danışma Kurulu oluşturulması hakkında görüşme  

• USİMP Çalışma Yönergesi hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi  

• DPT başta olmak üzere ilgili kurumların ÜSAMP benzeri programlar kurgulamaları 

için gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla yöntem belirlenmesi  

• Platform üyelerinin katılımcılığının sağlanması ve birikimlerini paylaşmaları için 

yöntem belirlenmesi  

• Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi - 2009 formatının ve içeriğinin 

görüşülmesi 


