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ÜSİ ORTAKLIĞI ALTYAPISI 

SANAYİ  NE DİYOR?   ÜNİVERSİTE NE DİYOR? 

 
Zaman kavramı (“1 günde isterim”)   Zaman kavramı (“10 günde olur”) 

 

Öncelikler farklı (Mal- Mülk)    Öncelikler farklı (Mevki-Makam) 

 

Mali problemler (Çok para istiyorlar!)   Mali problemler (Bilgiye kıymet vermiyorlar!) 

 

Üretimi-işletme pratiğini bilmiyorlar  Ne yaptıklarını bilmiyorlar 

 

Tecrübe önemli (kitapta yazıldığı gibi değil)  Bilgi daha önemli 

 

Sonuç pozitifse değerlidir     Negatif sonuç da  değerlidir 

 

 

Başarının paylaşımı: İşte buyurun! Profesör yaptı 
 

 

 

        
 



2007 Ar-Ge Harcamaları / GSYİH = 0.7 (%40 Sanayi ve % 60 Yüksek Öğr.+Kamu) 



Ülkemiz gerçekleri 

 

  



Özet 

 Sanayide ar-ge yoğunluğu/kültürü düşük  

 

 Üniversitelerde üretilen  bilginin değere 

dönüşümünde sıkıntılar var  

 

 

Üniversite ve Sanayi Neden Stratejik Ortak 

Olmasın? 

 
 



Bilginin üretildiği yer üniversite, ürüne 

dönüştürüldüğü (inovasyon) yer sanayi 

olduğuna göre; stratejik ortak olmamak için 

neden yoktur, hatta zorunluluk  vardır. 



SANAYİ İÇİN ZORUNLULUK VARDIR ÇÜNKÜ…. 

KÜRESEL REKABET 



3. Kuşak Üniversite 

 Bilgi temelli ekonomide, ekonomik gelişmenin 

belirgin araçları 

 Yaratılan bilginin kullanımı ve ticarileştirilmesi 

ÜNİVERSİTE İÇİN ZORUNLULUK VARDIR ÇÜNKÜ…. 



Seramik Sektörü 

 Geleneksel seramik ağırlıklı 

 Kaplama malzemelerinde Avrupa 3. ve 

dünya 6. 

 Sağlık Gereçlerinde Avrupa’da 1. 

 %50 civarında ihracat 

 2 Milyar Dolar ciro 

 Yüksek katma değer (>%90) 



TÜBİTAK 

ANADOLU  

ÜNİVERSİTESİ 

SERAMİK  

ÜRETİCİLERİ Mart 1998’de kuruldu 



 Kuruluş üye sayısı:13 

 Mevcut üye sayısı:  29 tam + 15 asosye üye 

 Toplam üyelik aidatı: 150.000 ABD Doları 
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17 öğretim üyesi 

5 araştırma görevlisi 

3 teknik personel 

 

Ar-ge koordinatörü 

Genel Müdür 

1 kalite sorumlusu 

7 ar-ge mühendisi 

4 tekniker 

1 idari asistan 

1 muhasebe sorumlusu 

İHTİYAÇ ESASLI PERSONEL 

SAM PERSONELİ 

+ 
16 kişi 



 Birçok teknolojik destek hizmeti 

 

 60 Ar-Ge projesi 

 

 Çıktı: > 100 Milyon TL (Yaratılan 

doğrudan katma değer) 

 

  Girdi: 2.5 Milyon TL (Sektör + Tübitak) 

  Gelir: 5 Milyon TL 

 

13 Yıllık Ar-Ge 



Stratejik SAM çıktısı: 

ENDÜSTRİYEL DOKTORA PROGRAMI 

2004-2010 

(DPT ve seramik sektörü destekli) 

ÜST DÜZEY İŞBİRLİKLERİ 

AMAÇ 

Sanayi yatkınlığı yüksek ve sanayiyi yakından tanıyan  
doktoralı araştırmacıları sanayi ile birlikte  yetiştirmek 
ve sektörde istihdamı 

 



YÖNTEM 

 Sektör öncelikli araştırma konuları 

 

 Ortak danışmanlık ve birlikte çalışma 

  

 Araştırma çalışmalarının bir kısmını sanayi 
kuruluşlarında  gerçekleştirme 

 

 Sanayi kuruluşlarının katılımı ile performans 
değerlendirme 

 

  Genç yaşta doktoralı olarak sanayide çalışma 



Yaygın sektörel katılım (>3 milyon TL burs 

desteği) 

 20 değişik firma programa katıldı 

 

 30 öğrenci kontenjanı doldu (ilave talepler var) 

 

 Devam eden 23 doktora projesi (sektörle birlikte) 

 

 Bu, özellikle geleneksel seramik sektöründe 

muazzam bir taleptir. 

 

 Geleneksel bir sektörde ne kadar enteresan!!!!  



Paydaşların memnuniyeti 

Üniversite   Alt yapı için kaynak, tam zamanlı  

   araştırıcı  (8 milyon YTL Anadolu  

   Üniversitesine altyapı kaynağı) 

 

Endüstri   Daha geniş alt yapı olanaklarına  

   ulaşım, ar-ge projesi için maddi destek, 

   yetişmiş eleman, katma değer 

 

Öğrenci   Doktora derecesi, maddi destek,  

   istihdam garantisi (2.5 milyon YTL  

   sektörden burs desteği) 

 

Öğr. Üyesi   Tam zamanlı araştırıcı, bireysel  

   maddi destek 
 

 



 Ortak Yarar ve EDP (doktora) projelerinin temaları: 

  -Verimlilik arttırmak 

  - Maliyet düşürmek 

  - Enerji verimliliği 

  - Proses iyileştirme 



 

Sektörde artan ar-ge düzeyi 
 

Verimlilik odaklı projelerden 

 
 

 

 

 

   İnovatif projelere 

 
   -İnovatif prosesler 

   -Çok fonksiyonlu seramikler (Nem kontrolu, ısıl konfor) 

   -Fonksiyonel yüzeyler (kendini temzileyen,    

            lekelenmeyen, fotokromik) 

 

10 Yıl Sonrasında Ar-ge  



Seramik yüzeyinde oluşturulan 

nano alumina kristalleri 

Su tutmayan yüzeyler 

Lotus yüzeyi 
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SM-A

SM-A650

Ticari
Ürün

Nem düzenleyici seramik duvar karolar  

%40-%80 Relatif Nem Aralığı Nem kontrol grafikleri 

Türk Patent Enstitüsüne 29024.01 

referans numarası ile patent 

başvurusu yapılmıştır. 



Isıl konforlu karolar 



Biyonik karolar   

 

ECODESIGN IN ADVANCED TECHNICAL CERAMICS, Qualicer 2010 



 Çok disiplinli 

 Malzeme 

 Kimya 

 Çevre 

 Biyoloji 

 Makine-enerji 

 Mimarlık 

 Tasarım 

 Nanoteknoloji  



Açık İnovasyon 

 İşbirliği 

 Ortak Araştırma 

 Üniversite - Sanayi 



TÜBİTAK-ÜSAMP sonrası SAM 

 19 firmanın ortaklığında 25 Nisan 2007’de 
Anonim Şirket oldu. 

 

 Tüm ortak firmalar hisselerinin yarısını 
bedelsiz devrederek Anadolu Üniversitesi’nin 
ortaklığı sağlandı. 

 

 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
merkezli olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.  

 

 



Mevcut işbirliği kültüründen dolayı küme ilanı 

Doğrudan SAM etkileri 



Dolaylı SAM etkileri 

 

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Anadolu 

Üniversitesi kaynaklı “Teknoöncü” sayısı : 9 

 

Malzeme Bil. ve Müh. Bölümü’den “Teknoöncü” sayısı: 6 

 

Malzeme Bil. ve Müh. Böl. “Teknoöncü” lerin yıllık cirosu: ~1.300.000 TL 

 

İleri teknoloji ihracatı: % 75 (Almanya, Belçika, G. Afrika) 

İstihdam: >30 kişi 

Bugüne kadar yaratılan değer:  >8 Milyon TL 

 



Dolaylı SAM etkileri 



Dolaylı SAM etkileri 



5746 sayılı yasa kapsamında 

ar-ge merkezi için sektörden 

1 başvuru ve 1 başvuru 

hazırlığı 

Dolaylı SAM etkileri 



YÖNETİM 

Sanayicilerin etkin ve sürükleyici olması 

YÜRÜTME 

Üniversite ile sanayi arasındaki diyalogu 

kurabilecek (yılmayan, alçak gönüllü, 

motivasyon sahibi, güven veren) 

ÜNİVERSİTE 
Toplumsal misyonu gereği kucaklayıcı 

Başarılı ÜSİ’ye doğru gereklilik: 



 

 

 

TEŞEKKÜRLER 


