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11 Ocak 2008 tarihli CBT’deki yazımda, TÜBİTAK’ın, 1996'da yürürlüğe koyduğu
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı’nı (ÜSAMP) 2006'da sona
erdirdiğine işaretle; “ÜSAMP, işe yaramadığı için mi kapatıldı; ilgili kurum bu kararı alırken
programın sonuçlarına ilişkin herhangi bir ekonomik ve toplumsal fayda analizi
yayımlamadığı için bu bilinmiyor.” demiştim. Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesine
çok emek vermiş ve ÜSAMP’ın uygulanması sürecinde kendisi de görev almış olan Prof. Dr.
Hamit Serbest’ten (Çukurova Üniversitesi) bu konuda bir mektup aldım. Sayın Serbest,
mektubunda, ÜSAMP kapsamında kurulmuş altı merkez olduğunu hatırlatıyor ve [kurulan
merkezlere bu program çerçevesinde TÜBİTAK’ın sağladığı destek belli bir süreyle sınırlı ve
amaç, bu süre sonunda merkezlerin kendi ayakları üstünde durur hâle gelmeleri olduğu için]
bu yapıların sürgit TÜBİTAK’ın kanatları altında kalamayacağı zâten hepimiz tarafından
biliniyordu, diyor ve ekliyor:
“Ama programın sona ermesine hiçbir merkez hazırlıklı değildi. Ancak, TÜBİTAK yeni yasal
düzenlemeler nedeniyle kendilerine kaynak aktarmaya devam edemeyeceği için, Merkezler, 31
Aralık 2006 tarihi îtibâriyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Hâliyle, tüm
Merkezler büyük bir karmaşa içine girdi ve hepsi de kapanma tehlikesi geçirdi. Ama sonunda
bir tanesi hariç beş Merkez yeni kimlikleri ile eski faaliyetlerini, özellikle Merkezlerin
paydaşları olan sanayicilerin üst düzeyde sahiplenmeleriyle, kaldıkları noktadan
sürdürebilme başarısını gösterdiler.”
Sayın Serbest, bilinen adlarıyla, ADANA–ÜSAM’ın [Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma
Merkezi, Çukurova Üniversitesi], BİYOMEDTEK’in [Biyomedikal Teknolojiler Merkezi,
Hacettepe Üniversitesi], OTAM’ın [Otomotiv Teknoloji ARGE Merkezi, İTÜ], SAM’ın
[Seramik Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi] ve ODAGEM’in [ODTÜ’nün işbirliğiyle
kurulan OSTİM Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri ARGE Merkezi] yeni kimlikleriyle
yollarına devam ettiğini; sadece TAM’ın [Tekstil Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi] henüz
yeni bir yapı kuramamış olduğunu belirtiyor ve açıklamalarını şöyle sürdürüyor:
“Yaşanan olaylar ve vardığımız nokta her şeyden önce ÜSAMP’la ortaya konan modelin
üniversite ve sanayi arasındaki ilişkinin kurumsallaşmasını sağladığını göstermiştir. Modelin
ilk uygulanmaya başladığı günden bu yana hep TÜBİTAK’ın taraflar arasında güven unsuru
olduğu ve bağlayıcı bir rol oynadığı düşünülmüştür; ancak, TÜBİTAK’ın hiç beklenmeyen bir
şekilde aradan çekilmesine rağmen üniversite ve sanayi birbirinden kopmamış; bu birlikteliği
sürdürebilmiştir. Merkezler kendi aralarındaki birlikteliği de sürdürmektedirler ve bu amaçla
‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nu kurmuşlardır. Platform’un amacı
öncelikle Merkezler arasında işbirliği ortamı yaratmaktır. Ayrıca, Merkezlerin bu güne kadar
yaptıkları çalışmalarla üniversite-sanayi işbirliği konusunda çok önemli deneyimler
kazandıkları ve bu deneyimlerini koruyarak başka kurumlarla paylaşmaları gerektiği
düşünülmektedir. Platform, böylece, üniversite-sanayi işbirliği kültürünün ülkemiz geneline
yaygınlaştırılmasına ve benzer yapıların kurulmasına yardımcı olmayı da kendisine bir
görev olarak belirlemiştir.
“Platform ilk toplantısını 25 Haziran 2007’de ODAGEM'in, ikincisini 13 Kasım 2007’de
Adana ÜSAM’ın ev sahipliğinde yaptı. Sonraki toplantısını 29 Şubat 2008’de OTAM'da
yapacak. Platform’un üniversite-sanayi işbirliğinde taraf olabilecek tüm kişi ve kurumlara da

açılması düşünülüyor; bu konudaki kararın OTAM’daki toplantıda alınması söz konusu
olabilir.” Sayın Serbest mektubunu, “bu konularda uzun yıllardan beri değerli çalışmalar
yapmış kişilerin bizi bu yolda yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.” cümlesiyle bitirmiş. Bu
konuya gönül vermiş olanlara duyurması da benden...
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