Politik Bilim
ÜSİMP’in Düzenlediği ‘Ulusal Kongre-2011’ Vesilesiyle...
Aykut Göker
http://www.inovasyon.org; hagoker@ttmail.com
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun (ÜSİMP) düzenlediği
4. Ulusal Kongre vesilesiyle, bu köşede sözü çok edilen bir konuya yeniden dönüyoruz...
Yıllardır bu ülkede üniversite-sanayi işbirliğini kolaylaştırmak, teşvik etmek, üniversite ile sanayi
arasındaki etkileşimi artırmak için çeşitli kararlar alındı; uygulamaya kondu... Bu uygulamalardan
bazıları, etkileri doğrudan görülebilecek türdendi; bazıları da üniversite-sanayi işbirliğine dolaylı
yollardan da olsa zemin hazırlayacak türden...
Örneğin, 1990’lı yıllarda yürürlüğe konan ve bugüne dek de ağırlıklı olarak TÜBİTAK eliyle
uygulanagelen, sanayie ARGE yardımı kararları, dolaylı yoldan da olsa, üniversite-sanayi
işbirliğinin en azından önüne açabilecek nitelikteydi. Çünkü, her şeyden önce sanayii ARGE
yapmaya teşvik ediyordu ve ARGE’ye yönelen sanayi, ARGE’deki yetenek ve imkân açığını
üniversite ile işbirliği yaparak kapatmayı deneyebilirdi...
1996 Eylül’ünde yürürlüğe konan, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri’nin
kurulmasını teşvike yönelik destekleme programıysa (ÜSAMP) araştırma işbirliğinin tesisinde
etkisi doğrudan görülebilecek bir programdı...
6 Temmuz 2001’de yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
akademisyenleri, bu bölgelerde yer alacak sanayi kuruluşlarınca yürütülen ARGE faaliyetlerinde
yer almaya teşvik eden hükümler de getirmişti. Teknoloji geliştirme bölgelerinin ‘üniversite odaklı
olarak’ tesisini öngören bu yasayla, sanayi kuruluşlarıyla üniversiteler arasında, en azından, işbirliği
için kolaylık sağlayacak coğrafi bir yakınlığın yaratılması istenmişti.
Tabiî, bu bölgelerin ana motifi de her şeyden önce, ARGE yapan ya da yazılım geliştiren firmalar
yaratmak; buna niyetli firmaların önünü açmaktı. Bu da hiç kuşkusuz, üniversiteyle işbirliği için bir
zemin ya da bir işbirliği potansiyeli yaratmak demekti. Unutmamak gerekir; sözü edilen yasadan
önce KOSGEB eliyle yürürlüğe konmuş olan Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER’ler)
programıyla da KOBİ´ler için benzer bir kolaylığın sağlanması gözetilmişti.
Sanayinin ARGE ve yenilik faaliyetlerini finansman yönünden desteklemeye yönelik olarak, 28
Şubat 2008’de kabûl edilen 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında[ki] Kanun” da tıpkı 1990’lı yıllarda yürürlüğe konan ARGE yardımları gibi, dolaylı
yoldan da olsa, üniversite-sanayi işbirliğinin önünü açıcı bir etki yaratabilirdi.
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi ya da ODTÜ-MEMS gibi, üniversitelerde, kamunun finansman desteğiyle kurulan
araştırma merkezleri, sanayinin de sürekli işbirliği yapabileceği birer câzibe merkezi olabilirdi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı eliyle yürütülen -ve Türkiye açısından bir istisna teşkil eden- tedarik
politikası da üniversite-sanayi işbirliğinin tesisi yönünde önemli bir katalizör görevi görebilirdi.
Söylenenlere ek olarak, sayıları çok fazla olmasa da, üniversite ile sanayi arasında kolaylaştırıcı
görevi görecek bazı üniversite birimlerinin oluşturulduğuna ve aynı işlevi görecek ya da daha ileri
düzeyde hizmetler sunabilecek bazı firmaların kurulduğuna da işaret etmek gerekir.
Bunlar, ülkemizde, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması için uğraş veren, hattâ kendilerini buna
adayan kadroların var olduğunu da gösteriyor. Ama, görebildiğim kadarıyla, bütün bu çabalara,
doğrudan ya da dolaylı olarak sağlanan bunca imkâna rağmen, üniversite-sanayi işbirliği dikkati

çekecek bir düzeye henüz, ulaşmamıştır. Eğer, bu tespit doğruysa, demek, ortada mutlaka
yanıtlanması gereken bir soru var: Niçin ulaşmadı?
Ümidim o ki, İzmir’de yapılmakta olan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
(ÜSİMP) 4. Ulusal Kongresi’nde (2-3 Haziran 2011) bu soruya da net bir yanıt bulunacaktır.
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