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Günümüzde refah düzeyi yüksek, kalk›nm›fl ülkelere bak›ld›¤›nda, hemen
tümünün ortak özelli¤i teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapa-
sitesine sahip olmalar›d›r. Bilim ve teknoloji dünyas›ndaki bafl döndürücü
geliflmeler ülkeler aras›ndaki s›n›rlar› pratik olarak ortadan kald›rm›fl, kü-
reselleflme sonucu tüm dünya art›k herkes için büyük ama zorlu bir pazar
haline gelmifltir. Bu yar›flta güçlü bir flekilde ayakta kalmak ve büyümek
için tüm iflletmelerin bilimsel ve teknolojik geliflmeleri de yak›ndan takip
etmeleri ve bunlar› üretime dönüfltürmeleri art›k olmazsa olmazlardan ol-
mufltur. Kendi teknolojisini üretme ve markalaflma, firmalar›n küresel
ekonomide kal›c› olmalar›n›n en temel unsurlar›ndan birisi haline gelmifl-
tir. Art›k firmalar/iflletmeler, bilimsel çal›flmalar›n yap›ld›¤›, bilginin üre-
tildi¤i en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yak›n bir diyalog, et-
kileflim ve iflbirli¤i içerisinde olmak zorunda kalm›flt›r. Bu durum küçük
ve orta ölçekli iflletmeler için mutlaka geçerli olmakla birlikte, kendi Ar-
Ge birimleri olan ve çok say›da Ar-Ge çal›flan› olan iflletmeler için de ge-
çerlidir. Söz konusu iflbirli¤i iflletmelere güncel bilgi transferini sa¤lar-
ken, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma de¤ere sahip, insanl›-
¤›n yarar›na ve daha iyi yaflamas›n› sa¤layacak ürünlere dönüflmesinin de
yolunu açacakt›r. Sadece ülkemizde de¤il, tüm dünyada y›llard›r tart›fl›lan
ve konuflulan üniversite-sanayi iflbirli¤i, hiç flüphesiz oluflturulmas› kolay
olmayan bir süreç olup, üzerinde çok çal›fl›lmas› gereken bir konudur.
Bunun en önemli nedeni taraflar›n öncelikleri, beklentileri ve bak›fl aç›la-
r›ndaki farkl›l›kt›r. Ancak küreselleflme dünyada herkesi etkiledi¤i gibi,
üniversiteleri de etkilemifl ve üniversitelerden kaliteli e¤itimin d›fl›nda
baflka beklentilerin de oluflmas›na neden olmufltur. Art›k üniversitelerden
bulunduklar› flehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari geliflmelerin
öncüsü, lokomotifi olmalar› beklenmektedir. Bu çal›flmada, üniversite-sa-
nayi iflbirli¤i ana hatlar›yla ele al›nm›fl, konunun önemi vurguland›ktan
sonra, bir akademisyen bak›fl aç›s›yla üniversite-sanayi iflbirli¤inin hayata
geçirilebilmesi için yararl› olabilece¤i düflünülen baz› öneriler sunulmufl-
tur. 

Anahtar sözcükler: Üniversite, araflt›rma-gelifltirme, üniversite-sanayi ifl-
birli¤i.

Nowadays, when the status of developed welfare states is examined we see
that the common feature of almost all is that they are substantially advanced
in technology outputs and marketing them. Stunning and extraordinary
developments globally in science and technology have practically eliminat-
ed the boundaries between countries and as a result of globalization the
world has become a great but difficult market for everyone. Close follow up
of scientific developments and their conversion to production is inevitable
for all businesses today to survive and grow powerfully in this race. For
companies, producing their own technology and branding have become the
way of being persistent in the global economy. This situation obligates the
companies and enterprises to establish a close dialogue, interaction and col-
laboration with the universities which are the most important centers gen-
erating information and scientific studies. As this applies for small and
medium-sized businesses, it is also a necessary for the businesses with R&D
units having a large number of R&D employees. While this collaboration
provides current information transfer to businesses, it will pave the way of
transformation into products of the information produced in universities
for benefit and welfare of the people with high value added who will con-
tribute to the development of the countries. University-industry collabora-
tion which has been discussed for years not only in our country but all over
the world, undoubtedly, is not an easy process to build and requires a hard
work. The main reason of this fact is the differences in the priorities, expec-
tations and visions of the parties. However, globalization affects the univer-
sities as it does everyone in the world and gives a rise to the expectations
other than quality education in the universities. Today, it is expected that
the universities should play a leading role in their city and even in the
region in terms of social, cultural and even commercial development as a
locomotive. In this study, university-industry collaborations are discussed
in general and after the emphasis of their importance, some useful sugges-
tions which may be useful for the implementation of university-industry
collaborations are presented within an academic perspective. 

Keywords: University, research and development, university and industry
collaboration.
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GG ünümüzün her anlam›yla bafl döndüren bir h›zla iler-
leyen, de¤iflen ve dönüflen dünyas›nda ülkelerin bir-
birleriyle rekabeti, nüfuslar› veya sahip olduklar› yer

alt›/yer üstü kaynaklar›ndan daha çok teknoloji üretim kabiliye-
ti, sahip oldu¤u bilgi ve yetiflmifl insan gücü ile olmaktad›r.
Dünyan›n en büyük firmalar› ço¤unlukla teknoloji firmalar›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Örne¤in Apple, Inc. firmas›n›n
2012 y›l› borsa de¤eri 550 milyar USD, Microsoft Corp.’un 260
milyar USD ve Oracle Corp.’un da 140 milyar USD olarak ve-
rilmektedir. Bu üç firman›n toplam borsa de¤eri 950 milyar
USD iken, 2011 y›l›nda ülkemizin Gayrisafi Millî Has›las›
(GSMH) 750 milyar USD olarak gerçekleflmifltir (Günay,
2014). 1960’l› y›llarda üretim üstünlü¤ü ile ortaya ç›kan reka-
bet, 2010’lu y›llarda yerini iflbirli¤ine yönelik bilgi üstünlü¤ü ile
ortaya ç›kan rekabete b›rakm›flt›r (Suvacu, 2014). Dünyadaki
geliflmifl ülkelere bak›ld›¤›nda, kendi teknolojisini üreten ve bil-
gi toplumuna dönüflen ülkelerin dünyan›n en güçlü ülkeleri ol-
duklar›, buna ba¤l› olarak kifli bafl›na artan GSMH ile halklar›-
n›n da refah seviyelerinin yükseldi¤i görülmektedir (��� fiekil 1). 

Ülkelerin teknoloji ithal eden ve kullanan bir yap›dan,
teknoloji üreten ve ihraç eden, böylelikle küresel dünyada yük-
sek bir rekabet gücüne sahip bir yap›ya dönüflmesinde hiç flüp-

hesiz ülkelerin bak›fl aç›lar›, izledikleri politikalar ve yapt›klar›
araflt›rma ve gelifltirme (Ar-Ge) yat›r›mlar› büyük bir rol oyna-
maktad›r. Dünyan›n en güçlü ekonomisine sahip ülkelerden ba-
z›lar›na ait Ar-Ge harcamalar› ��� Tablo 1’de verilmifltir (Uy-
gun, Demir ve Erdo¤an, 2014). 

���Tablo 1’de yer alan Ar-Ge harcamalar› ile bu harcamala-
r›n Gayri Safi Yurtiçi Has›la’daki (GSY‹H) oranlar›na bak›ld›-
¤›nda, bu ülkelerin flu anda sahip olduklar› güçlü ekonomileri-
ne hiç de tesadüfen ulaflmad›klar› kolayl›kla söylenebilmektedir.
Bu çerçevede ülkemizin 2023 y›l›nda dünyan›n en büyük 10
ekonomisinden biri olabilmesi için Ar-Ge harcamalar›n›n
GSY‹H’ye oran›n›n %3 olmas› hedeflenmifltir. 

Dünyada Ar-Ge çal›flmalar› özel sektör/firmalar, üniversite-
ler ve kamu kurumlar›nca gerçeklefltirilmektedir. Sanayi sektö-
ründe yap›lan tüm Ar-Ge faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlas›n›
uluslararas› firmalar›n gerçeklefltirdi¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
ülkemizde daha yo¤un Ar-Ge faaliyetlerinin yap›labilmesi ve
Ar-Ge hedeflerine ulafl›labilmesi için uluslararas› firmalar›n Ar-
Ge yat›r›m ve faaliyetlerinin ülkemize çekilebilmesinin yararl›
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r (Uygun, Demir ve Erdo¤an, 2014).
���Tablo 1’de yer alan ülkelerin finans kaynaklar›na göre Ar-Ge
harcamalar› ��� fiekil 2’de verilmifltir. 
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��� fiekil 1. Ülkelerin ekonomik geliflmifllik düzeyi ile refah düzeyi iliflkisi (Topçu, 2013).
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Finanse eden kesim itibariyle Ar-Ge harcamalar› incelendi-
¤inde, Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Kore’de 2012 y›l›nda
Ar-Ge harcamalar›n›n önemli bir k›sm›n›n (%61.6 ile %76.5
aras›nda de¤iflen oranlarda) özel sektör taraf›ndan finanse edil-
di¤i görülmektedir. Ancak ülkemizde tersi bir durum söz konu-
su olup, kamu ve üniversitelerin Ar-Ge harcamalar›n›n oran›,
özel sektörünkinden daha fazlad›r. Örne¤in ABD’de harcama-
lar›n % 61.6’s› özel sektör, %38.4’ü kamu ve di¤er kurum ve
kurulufllarca karfl›lan›rken, ülkemizde % 46.8’i özel sektör ve %
53.2’si kamu, yüksekö¤retim kesimi, yurt içi veya yurt d›fl› kay-
naklar taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. 

Her ne kadar özel sektör, kamu kurumlar› ile di¤er kurum
ve kurulufllar Ar-Ge yat›r›m› ve çal›flmalar› yap›yor olsa da, üni-
versitelerin, sahip oldu¤u akademik personel (yetiflmifl en üst
düzey insan/beyin gücü), teknolojik ve bilimsel altyap›lar› ve
bunlar›n sonucunda bilgi üretme potansiyeline sahip en önem-
li kurumlardan biri oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, klasik yap›lage-
len çal›flmalara ek olarak, yeni teknolojilerin üretilmesinde, üre-
tilen bu teknolojinin de ülkemizin geliflimini sa¤layacak yüksek
katma de¤erli ürünlere –üniversite-sanayi iflbirli¤i çerçevesin-
de– dönüflmesinde kilit bir rol oynad›¤› görülmektedir. Tekno-
lojik geliflmeler, toplumlar›n de¤iflen istekleri ve de¤iflen dünya

koflullar›, üniversiteleri de yak›ndan etkilemifl, küreselleflme ve
beraberindeki de¤iflim, etkileflim ve rekabet sonucunda klasik
bak›fl aç›lar› yerini –kamu üniversitelerinde de– daha farkl› yö-
nelimlere b›rakm›fl, yeni modeller tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Fi-
kirlerin projeye, projelerin ise ticari ve katma de¤eri yüksek her
türlü ürüne dönüflmesinde üniversiteler önemli bir yer tutmaya
bafllam›flt›r (Çelik, 2014). 

Üniversitelerimizin gerçeklefltirdikleri bilimsel çal›flmalar
sonucunda ürettikleri bilgiyi üniversite-sanayi iflbirli¤i ile tek-
nolojik inovasyona, faydal› modellere ve katma de¤eri yüksek
ürünlere dönüfltürmeleri gerekmektedir. Üniversite-sanayi ifl-

��� fiekil 2. Finans kayna¤›na göre Ar-Ge harcamalar› (Uygun, Demir ve Erdo¤an, 2014).

��� Tablo 1. Baz› ülkelerin Ar-Ge harcamalar›

Ülke Ar-Ge harcamalar› Ar-Ge harcamalar›n›n gayri safi 
(milyar USD) yurtiçi has›laya oran› (%)

Almanya 93.1 2.88
ABD 415.2 2.77
Çin 178.2 1.84
Japonya 141.0 3.39
G. Kore 53.2 4.03
Türkiye 11.1 0.92



birli¤inin en önemli ç›kt›s› (sonucu), bilginin sanayi ile bulufl-
mas› ve ticarileflmesi/toplum yarar›na dönük bir yap›ya dönüfl-
mesidir. Genel olarak ifade edilecek olursa dünyadaki duruma
bak›ld›¤›nda, ülkelerin kalk›nmas›nda güçlü bir üniversite-sana-
yi iflbirli¤inin büyük bir rol üstlendi¤ini söylemek mümkündür.
ABD’nin son 40 y›ll›k büyümesinin %50’si Ar-Ge’ye yap›lan
yat›r›mlar sonucunda gerçekleflmifltir. Almanya’da bu oran
%80’ler civar›ndad›r (Yüksel, Uçkun, Dinçel ve Demir, 2013). 

Üniversite-sanayi iflbirli¤i sonucunda üniversitelerde bulu-
nan ve/veya üretilen bilgiler, sanayicideki giriflimcilik ve para ile
bir araya gelerek sanayileflecek (ticarileflecek), katma de¤eri ve
yayg›n etkisi yüksek ürünlere dönüflümü sa¤lanabilecektir. Bu-
rada sanayiciden beklenen ise, dünyadaki geliflmeleri yak›ndan
izleyerek toplumun ihtiyaçlar›na göre kendini gelifltirmek ve
bunun için gereksinim duydu¤u bilgi ve Ar-Ge deste¤ini akade-
mik camiadan almak olacakt›r (Çelik, 2014). Üniversitelerdeki
bilgi birikiminin üretime dönüfltürülmesindeki en önemli araç-
lardan birisi üniversite-sanayi iflbirli¤idir. Teknolojik geliflme-
ler, de¤iflen ve dönüflen dünyadaki trendler, hemen herkesi ilgi-
lendiren küreselleflme, üniversitelerin ve sanayinin yönetim
modellerinde köklü de¤ifliklikleri de zorunlu k›lm›flt›r. Art›k ka-
p›lar›n› kapatan ve “bilim, bilim içindir” anlay›fl›n›n yerine, “bi-
lim, insanl›k içindir” anlay›fl›yla, sahada bilfiil aktif olarak görev
yapan üniversite modeli ve buna uyan yönetici profili günümü-
zün trendi haline gelmifltir. Bunun sonucunda, adeta fildifli ku-
lelerde oturup kap›lar›n› topluma, sanayiye, Sivil Toplum Ku-
rulufllar›na (STK) kapatm›fl, sadece ö¤renci yetifltiren üniversi-
te modeli yerini –temel ifllevlerine ek olarak– toplumu peflinden
sürükleyen ve ona sadece ekonomik de¤il, sosyal ve kültürel
olarak da yeni ufuklar açan kurumlara b›rakm›flt›r. Art›k üniver-
sitelerden ürettikleri bilgileri pratik hayata uygulayarak yeni
teknolojileri gelifltirmeleri, toplumlar›n refah seviyesini art›r-
malar›; sadece ekonomik olarak de¤il ayn› zamanda sosyal ve
kültürel aç›dan da onlar›n geliflmelerine katk› sa¤lamalar› bek-
lenmektedir. 

Gerçekten de konuya ifl dünyas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
asl›nda hangi konuda çal›flma/üretim yaparsa yaps›n satt›¤›-
n›n/pazarlad›¤›n›n bilgi oldu¤unu fark edemeyen, kendini ye-
nileyemeyen, de¤iflim ve dönüflümleri yak›ndan ve güncel bir
flekilde takip etmeyen iflletmelerin rekabet güçleri ya azal-
makta ya da hiç olamamaktad›r. Bu anlamda üniversite-sana-
yi iflbirli¤i en önemli argüman olarak, her iki taraf›n da ihti-
yaçlar›n› maksimize eden en önemli araç olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Bilginin s›n›rlar›n›n olmad›¤› ve h›zla de¤iflti¤i, ge-
liflti¤i 21. yüzy›lda iflletmelerin bu geliflmeleri takip etmeleri
her zaman kolay olamamakta ya da uygulatacak yeterli bilgi
düzeyine sahip beyin gücüne sahip olamamaktad›r. Bu kap-
samda en iyi çözümlerden birisi, üniversite-sanayi iflbirli¤i
olacakt›r. Bu iflbirli¤i ayn› zamanda firmalar›n/iflletmelerin

uzun dönemde varl›klar›n› devam ettirebilmeleri ve sürdürü-
lebilir rekabet üstünlükleri için de oldukça önemlidir. Baz›
malzemelerin hayal gücü ve yüksek teknoloji ile ürüne dönüfl-
türüldü¤ünde fiyat›n›n hangi boyutlara eriflebilece¤ine iliflkin
bilgiler ���Tablo 2’de verilmifltir. 

���Tablo 2 incelendi¤inde, demir-çelik ile alüminyumun ki-
logram fiyatlar› en fazla bir kaç USD iken, bu malzemelerin ör-
ne¤in otomobil, uçak ve uydu yap›m›nda kullan›lmas› duru-
munda kilogram fiyat› milyonlarca dolara ç›kabilmektedir. Bu-
rada de¤eri art›ran hiç flüphesiz bilgi ve teknolojinin birlikte
kullan›m›d›r. 

Yukar›daki bilgiler ›fl›¤›nda üniversite-sanayi iflbirli¤inin her
iki taraf için oldukça yararl› oldu¤u aç›kca görülmektedir. Afla-
¤›da, üniversite-sanayi iflbirli¤ine genel olarak de¤inildikten
sonra, üniversite-sanayi iflbirli¤inin hayata geçirilebilmesi için
yararl› olabilece¤i düflünülen görüfl ve önerilere yer verilmifltir. 

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤ine Genel Bir Bak›fl 
Genel bir ifadeyle tan›mlanacak olursa üniversite-sanayi ifl-

birli¤i “Üniversitelerin mevcut imkânlar› ile sanayinin mevcut
imkânlar›n›n birlefltirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik
yönden geliflmeleri için yapt›klar› sistemli çal›flmalar bütünü-
dür” fleklinde tarif edilebilmektedir (Topçu, 2013). Söz konusu
iflbirli¤i günümüzde daha yo¤un bir flekilde konuflulmaya bafl-
lanm›fl olsa da, bilim tarihçileri ilk örneklerinin 1800’lere da-
yand›¤›n› ifade etmektedirler. ABD’de üniversite-sanayi iflbirli-
¤inin ilk örnekleri 19. yy.’›n sonunda Harvard Üniversitesi ve
MIT’de görülmüfltür (Erdil, Pamukçu. Akçomak ve Erden,
2013). Üniversitelerin temel görevleri art›k sadece e¤itim ve
araflt›rma de¤il, ekonomik, kültürel ve sosyal kalk›nmaya da kat-
k› sa¤lamak fleklinde dönüflüme u¤ram›flt›r. Üniversite-sanayi
iflbirli¤i, hem bilim insanlar›na, yani üniversitelere, hem de sa-
nayiye büyük art›lar getiren, son derece önemli bir konudur.

Yukar›da ifade edildi¤i gibi flu anda üniversite-sanayi ve ar-
t›k kamu iflbirli¤i bir devlet politikas› olarak ele al›nmakta olup,
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��� Tablo 2. Çeflitli malzeme ve ürünlerin fiyatlar› (Eker, 2008; Topçu, 2013)

Malzeme/Ürün Kilogram Fiyat›

Beton 1 cent
Çimento 5 cent
Demir-Çelik 50 cent
Alüminyum 1.5 USD
Otomobil 10–100 USD
Yolcu Uça¤› 100-1.000 USD
Fiber-Optik Kablo 3.000 USD
Savafl Uça¤› 10.000 USD
Uydu 100.000 USD
Silikon - Mikroifllemci 4.000.000 USD



konuyla ilgili pek çok çal›flma yap›lmakta, destekler ve teflvikler
verilmektedir. Bilgiyi üreten üniversite ile, bilgiyi kullan›p tek-
nolojiye/ürüne dönüfltüren sanayinin yak›n iliflkisi son derece
önemlidir. Her fleyin devletin çat›s› alt›nda yap›ld›¤› anlay›fl,
zaman içinde yerini üniversite-sanayi-kamunun ileri seviyede ifl-
birli¤i yapmas›na imkân sa¤layan Üçlü Sarmal (Triple Helix)
modele b›rakm›flt›r (Etzkowitz, 2002) (��� fiekil 3). Bu modelde
üniversiteler bilginin üretildi¤i, bilimsel ilerlemenin gerçek-
leflti¤i kaynaklar olurken, sanayi yeni teknolojinin kullan›c›s›
ve ticarileflmesini sa¤layan konumda yer almaktad›r. Devlet
(kamu) ise bu etkileflimde finansman (destek/teflvik) ve koor-

dinasyon/organizasyon görevini üstlenmektedir (Aycan ve
fieker, 2013).

Üniversite-sanayi iflbirli¤inin potansiyel kazançlar› ���Tablo
3’de üniversite ve sanayi aç›s›ndan ayr› ayr› ele al›narak karfl›lafl-
t›r›lm›flt›r (Erdil, Pamukçu. Akçomak ve Erden, 2013; Kara ve
Kiper, 2004; fieker, 2013). 

Yukar›da ifade edilen de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda bak›ld›-
¤›nda, sanayideki tecrübe ile üniversitedeki bilginin bir araya
gelmesindeki en önemli araçlardan biri olan üniversite-sanayi
iflbirli¤i, kamu gücüyle de birleflerek üniversite-sanayi-kamu
iflbirli¤i fleklinde mutlaka uygulan›lmas› ve gelifltirilmesi gere-
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��� fiekil 3. Üniversite, sanayi ve kamu iflbirli¤i modelleri.



ken bir konudur. Üniversite-sanayi iflbirli¤i, bilgi birikimini
üretime dönüfltürebilmenin en önemli yollar›ndan biridir.
Firmalar›n orta ve düflük teknolojili üretimlerini, yüksek kat-
ma de¤erli üretime dönüfltürmek son derece önemlidir. Bu
dönüflüm ancak kullan›lan imalat yöntem ve süreçlerinin ye-
nilenmesi ve teknolojik dönüflüm ile mümkün olabilecektir
(Uzkurt, 2013). Buradaki en önemli kaynaklardan birisi hiç
flüphesiz üniversitelerdir. 

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i ‹çin Baz› Öneriler 
Üniversite-sanayi iflbirli¤i dünyada oldu¤u gibi ülkemizde

de oldukça uzun zamand›r dile getirilen bir konu olmakla bir-
likte, henüz arzu edilen flekilde hayata geçirilememifltir. An-
cak yaflanan pek çok tecrübe bizlere söz konusu bu iflbirli¤inin
kolay ve hemen olamayaca¤›n› göstermektedir. Özellikle her
iki taraf›n önceliklerinin birbirinden farkl› olmas›, bu konuda
zorlay›c› bir unsurun olmamas› (üniversite/kamu aç›s›ndan),
bu kültürün henüz yerleflmemifl olmas› ve bu tür bir iflbirli¤i-
nin baflar› ile sonuçlanaca¤›na olan inanç eksikli¤i, bu iflbirli-
¤inin arzu edilen flekilde oluflamamas›na veya oluflanlar›n da
sürdürülebilir olmamas›na ve kurumsal olarak devam etme-
mesine neden olabilmektedir. Elbette yine bu noktada en
önemli lokomotif görev hiç flüphesiz üniversitelerimize düfl-
mektedir. Çal›flmalar, kararl›l›kla, sab›rla ve empati kurarak,
bu iflbirli¤inin sonucunda baflar›ya ulafl›laca¤› inanç ve moti-
vasyonuyla sürdürülmelidir. 

fiu anda iflbirli¤i konusunda üniversiteler aç›s›ndan bak›l-
d›¤›ndaki eksiklik, akademisyenlerimize zorlay›c› veya özen-
dirici bir unsurun olmamas› olarak de¤erlendirilmektedir.
Dolay›s›yla akademisyenlerimizi bu tür çal›flmalar› yapmaya
teflvik edecek özendirici ve hatta zorlay›c› unsurlar oluflturul-
mal›d›r. Bir örnek vermek gerekirse, gerek Üniversiteleraras›
Kurul Baflkanl›¤› (ÜAK) taraf›ndan pek çok alanda Doçent
unvan› almak için ve gerekse de birçok üniversitemizdeki ata-
ma/yükseltmelerde indeksli dergilerde yay›n yapma zorunlu-
lu¤u ile bu tür yay›nlara TÜB‹TAK ve baz› üniversitelerimi-
zin verdi¤i destekler, bu alanda ülkemizde çok ciddi bir yay›n
art›fl›na sebep olmufltur. Örne¤in Thomson’s ISI Web of Sci-
ence veri taban›na göre 1980’lerde sadece bir kaç yüz adet
Türkiye kaynakl› doküman varken, bu say› 2000’li y›llarda
10.000’e, 2010’lu y›llarda 30.000’e do¤ru artarken, bu gün iti-
bariyle bu say› 30.000’i geçmifltir. Bu art›flta ülkemizde farkl›
flekillerde oluflturulan teflvik sistemlerinin ve zorlay›c› faktör-
lerin de etkisinin oldu¤unu söylemek mümkündür. Scopus
veri taban›na göre 1996–2012 y›llar› aras›nda ülkelerin top-
lam yay›n performanslar›na bak›ld›¤›nda, Türkiye akademik
yay›n say›s› bak›m›ndan 20. s›rada iken, ortalama at›f say›s›
bak›m›ndan 27. s›rada, etki de¤erinde ise 37. s›rada yer al-
maktad›r (Çetinsaya, 2014). Konuya bu aç›dan bak›ld›¤›nda,

üniversite-sanayi iflbirli¤inin daha nitelikli yay›nlar›n haz›r-
lanmas›na da katk› sa¤lamas› beklenti dahilindedir. 

Yurtd›fl›ndaki pek çok üniversitede görev yapan ö¤retim
elemanlar›n›n akademik ilerlemelerinde, atama ve yükseltmele-
rinde genellikle flu üç alandaki yetkinlikleri önemli kriter ol-
maktad›r: e¤itime katk›, bilime katk› ve üniversitesine katk›.
Bunlar›n ölçülmesinde verilen derslerin say›s›/ö¤renci say›s›na
ve memnuniyetlerine, yürütülen idari ve di¤er görevlere ve
branfl›na göre de¤iflmekle birlikte ald›¤› projenin maddi büyük-
lü¤ü ile ç›kt›lar›na (lisans/lisansüstü tez say›s›, yay›n say›s›, pa-
tent vb. say›s›) bak›lmaktad›r. Böyle bir durumda üniversitede-
ki bir ö¤retim eleman›, sözleflmesinin (daha iyi koflullarda) uza-
t›lmas› için yo¤un bir flekilde çal›flmak zorunda kalmaktad›r. Bu
zorunluluk bir süre sonra kültür haline gelerek, üniversiteler sa-
dece akademik çal›flmalar›n yap›ld›¤› ortamlara dönüflmektedir.
Ülkemizde bir ö¤retim eleman›, kimi zaman ayniyat sayman›,
kimi zaman sat›n alma görevlisi, kimi zaman ders verecek hoca,
kimi zaman araflt›rmac› olmak zorunda kalmaktad›r. Özellikle
geliflmekte olan üniversitelerde yeterli say›da ö¤retim eleman›
olmamas› nedeniyle e¤itim faaliyetlerine daha fazla zaman ay-
r›lmak zorunda olunmas› (ikinci ö¤retim ile birlikte çok daha
yo¤unlaflmaktad›r), e¤itim-araflt›rma dengesinin sa¤lanamama-
s›na neden olmakta, araflt›rma ve akademik çal›flmalar›n yap›l-
mas›n› güçlefltirebilmektedir. 

Her ne kadar oldukça yorucu ve emek gerektiren bir süreç
olsa da, pek çok güçlü¤ü beraberinde getirse ve bar›nd›rsa da,
üniversite-sanayi-kamu iflbirli¤inin sa¤lanmas› için özellikle
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��� Tablo 3. Üniversite-sanayi iflbirli¤inin potansiyel kazançlar›

Üniversitenin kazançlar›

• Ö¤retim elemanlar›n›n,
araflt›rmac›lar›n ve ö¤rencilerin 
bilgilerini pratikteki uygulamalarla
desteklemek,

• Araflt›rma fonlar›ndan daha etkin
ve daha fazla yararlanmak,

• E¤itim-Ö¤retim müfredat›n› iflgücü
piyasas›na göre gelifltirmek,

• Ö¤renciler için staj ve benzer di¤er
imkânlar› sa¤lamak,

• Mezunlar›na ifl f›rsatlar› oluflturmak,
• Sanayinin elindeki imkânlara

eriflmek,
• Sahip olunan bilgiyi ticarilefltirerek

ekonomik kazanç elde etmek,
• Sanayideki gerçek problemlere

dayal› çal›flmalar yaparak, bilginin
do¤rudan kullan›lmas›n› sa¤lamak,

• Ö¤rencilerine ve akademisyenlerine
endüstriyel tecrübe kazanma f›rsat›
sa¤lamak,

• Bölgesel geliflmeye katk›da 
bulunmak.

Sanayinin kazançlar›

• Üniversitelerin araflt›rma
altyap›s›ndan, laboratuvar 
imkânlar›ndan ve di¤er ilgili 
tüm imkânlar›ndan yararlanmak,

• Üniversitelerdeki haz›r yetiflmifl 
insan kayna¤›na, yüksek donan›ml›
bilimsel/teknik iflgücüne ulaflmak,

• Mezuniyet sonras›nda istihdam 
edecekleri elemanlar›n› daha
öncesinde pek çok aday›n 
içerisinden belirlemek,

• Teknik personelin e¤itilmesini
sa¤lamak,

• Teknolojik olarak geri kal›nm›fl 
alanlarda h›zl› bir teknolojik 
ilerleme kaydedebilmek,

• Yeni iflletme kurabilme ve 
ekonomik kazanç elde etme 
f›rsat› yakalamak,

• Üniversite ile çal›flman›n sanayi 
kurulufluna kazand›rd›¤› sayg›nl›k,

• Bölgesel geliflmeye katk›da 
bulunmak.
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üniversitelerin yapabilecekleri baz› öneriler afla¤›da s›ralan-
m›flt›r:

Üniversite-sanayi iflbirli¤inin hem üniversite, hem ö¤retim
üyesi, hem de sanayici için katma de¤er sa¤layan bir iflbirli-
¤i süreci oldu¤u bilinci ve kültürü oluflturulmal›d›r. Bunun
için sürekli bilgilendirme faaliyetleri yap›lmal›d›r. Özellikle
baflar› hikâyeleri ilgililere mutlaka aktar›larak, teflvik edil-
melidir. Bilhassa kentlerin Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
Ticaret ve Sanayi Odas› (TSO) gibi kurumlarla da iflbirli¤i
yap›larak, etkin bir tan›t›m yap›lmal›d›r. 
Sanayicinin üniversiteye gelmesini sa¤layacak çeflitli me-
kanizmalar kurulmal›d›r. Bunlardan belki en önemlisi tek-
nokentlerdir. ‹fllevsel bir flekilde çal›flt›r›lan Teknokentle-
rin firmalara sa¤layaca¤› katk›lar anlat›lmal›, Teknokent-
lerde firma açarken üniversitelerden dan›flman bulundur-
malar› gibi baz› zorlay›c› unsurlarla iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r. 
Ülkemizdeki ilan edilen 59 Teknoloji Gelifltirme Bölgesin-
den aktif olan 41’inde, 2956 firma faaliyet göstermekte
olup, bunlar›n içinde akademisyenlerin kurdu¤u/ortak ol-
du¤u firma say›s› 653’tür (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanl›¤›, 2014). Bu say›n›n art›r›lmas› için çal›flmalar yap›l-
mal›, ö¤retim üyelerine teknokentlerde firma açmalar›n›n
ne tür yararlar sa¤layaca¤› anlat›lmal›, teflvik edilmelidirler.
Sektör temsilcileri ile üniversitedeki ilgili akademisyenler
farkl› vesilelerle bir araya getirilerek, etkileflimleri sa¤lan-
mal›d›r.
Üniversitelerdeki laboratuvar altyap›s› ve sahip olunan
alet/donan›m/cihaz parkuru ildeki sanayicilerle paylafl›la-
rak, tan›t›lmal›, böylelikle etkin kullanmalar› teflvik edilme-
lidir. Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE), TSO, OSB gibi
kurumlarla görüflülerek standart testlerin pek ço¤unun üni-
versitelerde yap›lmas›, böylelikle sanayicilerin üniversiteye
gelmeleri sa¤lanmal›d›r.
Üniversitede yap›lan derslerin baz›lar›na, sektör temsilcileri
davet edilerek, ö¤renciler ve akademik personel ile buluflma-
lar› sa¤lanmal›d›r. Bu ayn› zamanda ileriye dönük ortak çal›fl-
malar›n ve projelerin yap›lmas›na zemin haz›rlayabilecektir.
Kariyer günleri vb. periyodik paylafl›m toplant›lar› ile aka-
demisyenler, sanayiciler ve ö¤rencilerin bir araya gelmeleri
sa¤lanmal›d›r.
Özellikle lisansüstü tez konular› belirlenirken, sektördeki
ihtiyaçlar göz önüne al›narak ilgili ifladam›/firma yetkilisi
ile birlikte bir problemin çözümüne dönük konu belirlen-
meli, koordineli bir flekilde çal›flma yürütülmelidir. Böyle-
ce yap›lan çal›flma gerçek bir probleme çözüm olarak lite-
ratüre geçecek, bilginin ürün ve/veya teknolojiye dönüflü-
mü sa¤lanm›fl olacakt›r. 
Lisansüstü tez çal›flmalar›n›n savunma aflamalar›nda ilgili
sektörlerin temsilcileri davet edilerek, yap›lan çal›flmalar-
dan haberdar edilmeleri sa¤lanmal›d›r. 

Üniversiteler, bulunduklar› il/bölge ihtiyaçlar›n› dikkate
alarak sanayicilere ve/veya çal›flanlar›na dönük kurslar dü-
zenlemeli, seminer gibi etkinliklerle sürekli bir iflbirli¤i ve
bilgi ak›fl› sa¤lanmal›d›r.
Üniversitelerin ilgili e¤itim birimleri ile mümkünse böl-
gedeki sanayi odalar›, teknokentler, araflt›rma merkezleri
ve ö¤renci kulüpleri iflbirli¤iyle Proje Fuar›/Proje Günle-
ri/Proje Pazar› gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Böylelik-
le fikirlerin ilgilileriyle buluflmas›, paylafl›lmas› ve üretime
dönüflmesi sa¤lan›p, maddi deste¤i olmayan ama orijinal
fikre sahip olan akademisyenlerin ve ö¤rencilerin, melek
yat›r›mc›larla da buluflmas› da sa¤lanabilecektir. 
Üniversitelerde ö¤renciler için sanayi kurulufllar›na teknik
geziler düzenlenmelidir.
Ö¤rencilere sunulacak etkin staj programlar› ile uygulama
f›rsatlar› güçlendirilmeli ve pratik deneyim kazanmalar›
sa¤lanmal›d›r.  
Üniversitelerin BAP birimlerince verilen proje destekle-
rinde, üniversite-sanayi iflbirli¤i için ayr› ve yüksek bütçe-
li proje gruplar› oluflturularak, teflvik edilmelidir.
Üniversite yönetimleri, sanayici ile akademisyenleri (ve
ö¤rencileri) bir araya getiren ve iflbirli¤ini sa¤layan önem-
li araçlardan olan Sanayi Tezleri Program› (SAN-TEZ)
projelerini özel olarak desteklemeli, yap›lmalar› için tefl-
vikler verilmeli, baflar›l› olanlar ise ödüllendirilmelidir.
Üniversitelerin akademik atama ve yükseltmelerinde, sek-
törel iflbirlikleri, proje yap›m›, tasar›m tescili/patent bafl-
vuru say›s› vb. hususlara da bak›lmal›, baz› branfllarda zo-
runlu hale getirilmelidir.
Kamunun flu anda çok say›da araflt›rma ve projeler için des-
tekleri bulunmaktad›r (TÜB‹TAK destekleri, TC Sanayi
Bakanl›¤› destekleri, AB projeleri, Küçük ve Orta Ölçekli
‹flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
[KOSGEB] destekleri, Kalk›nma Ajanslar› proje destekleri
vb.). Bunlardan daha etkin yararlanabilmek için, ilgili sek-
törlerle sürekli görüflülerek, sinerji oluflturulmal›d›r. Bu
projelerin özellikle taraflara sa¤layaca¤› katk›lar çok iyi vur-
gulanmal›d›r.
Yurtd›fl›ndaki ve ülkemizdeki pek çok vak›f üniversitesinde-
kine benzer bir model uygulanarak, ö¤retim elemanlar›na
ölçülebilir performansa göre maafl verilmelidir. Performans
de¤erlendirmesinde her ö¤retim eleman› sadece e¤itim-ö¤-
retim faaliyetlerine göre de¤il, üniversitesine sa¤lad›¤› di¤er
katk›lar›yla da (proje, yay›n, patent vb.) de¤erlendirilmelidir. 
Üniversitelerde, sanayicinin karfl›laflt›¤› problemleri ko-
layl›kla ilgili ö¤retim eleman›na veya akademik birime ta-
fl›yabilece¤i, en az bürokrasiye sahip mekanizmalar kurul-
mal›, mümkün oldu¤unca h›zl› ve pratik olarak çözümler
üretilmeye çal›fl›lmal›d›r. 



Di¤er yandan illerde Vali ve Belediye Baflkan› baflta olmak
üzere üniversite ile paydafl olabilecek tüm kamu kurumlar›n›n
üst yöneticileri ve STK temsilcileri ile yak›n bir diyalog kuru-
larak, ortak çal›flmalar yap›labilecek konular belirlenmeli, ilgi-
li akademisyenlerin bu konularda ne tür çal›flmalar yapabile-
ce¤ini tart›flmak üzere birliktelik sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca ku-
rumlarla ortak kongre, çal›fltay, sempozyum gibi etkinlikler
yap›larak, taraflar›n konular hakk›ndaki görüfllerini ortaya
koymalar› ve tart›flmalar› sa¤lanmal›, üniversite-sanayi-kamu
iflbirli¤i kapsam›nda bir çözüm süreci bafllat›lmal›d›r. 

Sonuç 
Hayata geçirilmesi için dünyada ve ülkemizde yo¤un çaba

gösterilen üniversite-sanayi-kamu iflbirli¤i, tüm taraflar›n bir
etkileflim ve koordinasyon içerisinde yapmalar› gereken siste-
matik çal›flmalar›n bütünüdür. Söz konusu iflbirli¤i tüm taraf-
lar›n yukar›da bir k›sm› s›ralanan çok ciddi kazan›mlara vesile
olan, teknolojik ve ekonomik olarak geliflmelerini sa¤layacak
ve böylelikle dünyada rekabet edebilirliklerini art›racak bir
süreçtir. Bu süreçte kaynaklar›n optimum kullan›m› ile önem-
li ölçüde tasarruf ve toplamda ülke ekonomisine de ciddi kat-
ma de¤er sa¤lanmas› mümkün olabilecektir (Aycan ve fieker,
2013). Bilginin üretildi¤i en önemli kurum olan üniversiteler
aç›s›ndan, bilginin katma de¤eri yüksek üretime dönüflmesi
için üniversite-sanayi iflbirli¤i kaç›n›lmazd›r. Bu kapsamda
önemle vurgulanmas› gereken bir husus da, konuya sadece
üniversite-sanayi iflbirli¤i olarak de¤il, üniversitelerdeki tüm
e¤itim birimleriyle iflbirli¤ini kapsayan üniversite-sektör ifl-
birli¤i fleklinde yaklafl›lmal›d›r. 

Üniversite-sanayi iflbirli¤inin istenilen düzeyde gerçeklefl-
tirilememesinde taraflar›n beklentilerinin ve önceliklerinin
ayn› olmamas›n›n, birbirlerini yeterince tan›mamalar›n›n ve
bu tür birliktelikleri koordine edecek çat› kurumlar›n olma-
mas›n›n etkisi olmakla birlikte, bu iflbirli¤inin sa¤lanmas›na
dönük üniversitelerimizde özendirici ve zorlay›c› sistemleri-
mizin olmamas›n›n da etkisi büyüktür. Ülkemizde çok say›da-
ki kamu kurumlar› taraf›ndan ulusal ve uluslararas› proje ha-
vuzlar› arac›l›¤›yla araflt›rmalar için kaynak temin edilebil-
mektedir. Bu konuda özellikle son y›llarda çok ciddi kaynak-
lar oluflturulmufl ve baflta TÜB‹TAK, Sanayi Bakanl›¤› ve Av-
rupa Birli¤i fonlar› olmak üzere çok say›da kurum taraf›ndan
destekler verilmektedir. Ancak üniversitedeki bir akademisye-
ni üniversitesi d›fl›nda bir çal›flma yapmaya iten hemen hiç bir
zorunluluk bulunmamaktad›r. Buradan hareketle üniversite-
sanayi iflbirli¤inin oluflmas›n›, güçlenmesini sa¤layacak ama
her iki taraf› da zor durumda b›rakmayacak, uygulanabilir ve

sonuçlar› itibariyle her iki taraf› da memnun edecek modeller
oluflturulmal›d›r. E¤er konu her yönüyle, objektif bir flekilde
ele al›n›rsa ve bu iflbirli¤inin her iki taraf› da son derece mem-
nun edecek bir süreç oldu¤u, her iki taraf için de pek çok fay-
da sa¤layaca¤› anlat›l›rsa ve bu konuda gerekli destekler sa¤-
lan›rsa, ülkemizde de etkin bir üniversite-sanayi iflbirli¤inin
oluflturulabilece¤i düflünülmektedir.
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