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Kongre ve benzeri etkinliklerin güzel yanı katılımcıların bilgi ve deneyimlerini başkalarıyla 
paylaşmalarıdır. Tartışılan, uygulamadaki yeni bir kurumsal model ya da bir uygulama 
alanında izlenen farklı yollar ve sonuçları gibi pratikteki meselelerse, taşın altına elini sokmuş 
olanların deneyim paylaşımları çok daha büyük bir değer ifade eder. Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından 26-27 Haziran’da Çukurova 
Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi-2008’in en güzel 
yanı da, bu türden deneyimlerin aktarımına sahne olmasıydı. 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’ndan 08 Şubat 2008 günlü CBT’de yer alan 
yazımda söz edilmişti. TÜBİTAK’ın, 1996'da yürürlüğe koyduğu bir program (ÜSAMP) 
kapsamında kurulmuş altı, ‘üniversite-sanayi ortak araştırma merkezi’nden beşinin, 
Kurum’un, bu merkezler üzerindeki koruyucu şemsiyesini kaldırmasına rağmen yollarına 
devam etme kararını aldıkları ve aralarındaki birlikteliği sürdürebilmek, bir işbirliği ve 
deneyim paylaşım ortamı yaratmak amacıyla bu platformu oluşturdukları da, yine aynı yazıda 
belirtilmişti.    

ABD’nin ‘NSF’ kısa adıyla bilinen Ulusal Bilim Vakfı’na yaptığı ziyaret sırasında kurumun 
üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri destek programını ve bu kapsamda geliştirdiği 
‘merkez modeli’ni inceleyen ve buradan aldığı ilhamla, TÜBİTAK’ın da benzer bir programı 
yürürlüğe koymasını sağlayan, o dönemdeki TÜBİTAK-TİDEB Başkanı Doç. Dr. Cemil 
Arıkan’ın Kongre’de yaptığı, bu programa ilişkin yorumları dinlemek ilginçti. ÜSAMP’ın 
yürürlüğe konduğu günden kapandığı güne dek, programın âdetâ misyonerliğini yapan, 
TİDEB’in o zamanki kadrosunda görevli Mahmut Kiper’in, o süreçte tanık olduğu, üniversite-
sanayi işbirliğini kurmadaki başarılar ve başarısızlıklara ilişkin çözümlemeleri önemliydi; 
öğreticiydi. Yeni bir hüviyetle yollarına devam etmekte olan merkezlerde yaşananları, 
doğrudan bu merkezlerin sorumlularından dinlemek de, tabiî, çok önemliydi. Deneyimlerini 
bizlere açık kâlplilikle aktardırlar. 
Dinlediğimiz Merkez sorumlularını ad olarak da söyleyeyim: ADANA–ÜSAM [Adana 
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Derneği ve ARGE İktisadi İşletmesi] Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest (Çukurova 
Üniversitesi); ADANA-ÜSAM’ın geçmiş dönemlerde müdürlüğünü yapmış olan Prof. Dr. 
Necdet Geren (Çukurova Üniversitesi); BİYOMEDTEK [Biyomedikal Teknolojiler Merkezi 
Derneği, Hacettepe Üniversitesi] Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez’in sanayi kesimindeki 
paydaşlarından Çim Mühendislik’in Temsilcisi L. Mete Özgürbüz; ODAGEM’den [OSTİM 
Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri ARGE Merkezi A.Ş.] Prof. Dr. S. Engin 
Kılıç (ODTÜ); OTAM [Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.] 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali G. Göktan (İTÜ); SAM [Seramik Araştırma Merkezi 
A.Ş.] ARGE Koordinatörü Prof. Dr. Ferhat Kara (Anadolu Üniversitesi)... 

Deneyim paylaşımında, söz konusu olan bir başarı örneğindeki deneyimlerse ya da anılan 
Kongre’de olduğu gibi, anlatılan, en azından ayakta kalmayı başarmış bir merkezin 
öyküsüyse, bunları aktarırken tanık olunan olumsuzluklar ya da yapılan hatâlar da rahatlıkla 
söylenebilir; bu rahatlığı veren, ne de olsa, son çözümlemede sonucun olumlu olmasıdır. Ya 
anlatacağınız, kuruluş sürecinde sizin de rol aldığınız, ama sonuçta bütünüyle başarısız kalan 
bir merkezse; buradaki deneyimler de aynı rahatlıkla anlatılabilir mi? Kongre’de bu zor 
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görevi, Gaziantep’in genç sanayicilerinden Semih Tılfarlıoğlu üstlendi ve bize ÜSAMP 
kapsamında kurulan, sonra da sürdürülemeyip kapatılan, Gaziantep’teki merkeze ilişkin 
deneyimlerini bütün içtenliğiyle aktardı; tarafların başarısızlıkta etken olan davranışlarına 
ilişkin çözümlemelerde bulundu. Kendisine bu öğretici sunuşu için teşekkür borçluyuz. 
Gelecek hafta, aynı Kongre’de anlatılan, ilginç, birkaç deneyimden söz edeceğim. 
CBT. 11 Temmuz 2008  


