
Üniversitemizin ve ilimizin Kamu-Üniversite sanayi işbirliği 

alanındaki öncelikleri! 

1-Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi’nde projenin ilk ayağında 
gerçekleştirilen “Sektör Seçim Çalıştayı” ve kurum/kuruluşlarla görüşmeler neticesinde 
belirlenen 6 sektöre odaklanılmıştır. Bu sektörler belirlenirken bölgesel analizler ve 
araştırmalar ışığında, ulusal politikalar ve küresel trendler de göz önüne alınmaya 
çalışılmıştır. Proje kapsamında analiz edilmesi önerilen sektörler: 

Lojistik, 
Sağlık hizmetleri 
Tıbbi el aletleri 

Balıkçılık ve balık işleme, 
Ana metal sanayi, 

Kanatlı Hayvanlar’dır. 

Şehrin  Öne çıkan işbirliği alanları olarak belirlenmiştir.bu alanlar  aynı zaman da  

ÜNİVERSİTE  İLE MÜŞTEREK  AR-GE PROJELERİ  oluşturulmalıdır.  

Bu  çalışmalar sonrası.ÜRETİCİ AĞIRLIKLI  FİRMALARCA MEDİKÜM kuruldu 

 



 

MEDİKÜM =Akla gelmesi gereken 4 unsur, 

1. BÜTÇE AÇIĞI, 

2. İSTİHDAM , 

3. EMEK YOĞUN -İŞ GÜCÜ,  

4. STRATEJİK SEKTÖR 

Dernek gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin dışında ilerleyen dönemde Teknolojik Tasarım Ofisi 

kurulması, firmaların uluslararası pazarlara açılması için uluslararası fuar  kongre ve 

organizasyonlara katılım konularında sektördeki firmalara yardımcı olmak, ortak hammadde 

temini, sektör firmalarının envanterinin çıkarılması ve firmalar arası koordinasyonun 

artırılması, verimliliğin artırılması, sektör firmalarının web sayfası oluşturulması, firmaların 

insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim programları düzenlenmesi gibi 

konularda faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir 

2- 

Firmalarımız, her sene kazancının bir bölümünü önceden belirlenmiş hedefler 

doğrultusunda yeni yatırımlara ayırmaktadırlar. Yatırımlarının büyük çoğunluğunu kendi 

öz kaynakları ile gerçekleştirmektedirler. Bu durum projelerin,yavaş ilerlemesine   sebep 

olmaktadır.  
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‘’İnovasyon’’  

 
Saha çalışmasına katılan firmaların çoğunda en az bir adet faydalı model 
belgesi bulunmaktadır. Bunun tam tersine sadece bir firma TÜBİTAK 
(TEYDEB) projesi yürütmüştür. Ayrıca Kalkınma Ajansı fonlarından 
yararlanan firmaların sayısı da son derece azdır. Bu iki tezat husus, 
firmaların teknoloji liderleri değil, takipçileri olduğunu açıkça 
göstermektedir. Sektör firmaları genellikle yurtdışı/yurtiçi fuarları ve 
rakipleri takip ederek gelişmeleri tersine mühendislikle kendi ürünlerine 
adaptasyon veya üretimde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma 
sırasında ortaya çıkardıkları ufak yenilikler için faydalı model başvurusu 
yapmaktadırlar.  
 

Bu sektörel   işbirliği projelerinin BEŞERİ ve  SÜREKLİ İLETİŞİM 

ORTAMLARININ( tavsiyeden öte,tüzük,yönetmeliklerle )oluşturulmasına 

yönelik düzenlemelerin yapılması gerekir.Yoksa ,ilk heyecanla bir araya 

geliniyor fakat devamında somut projelerin üretilemediğini 

görmekteyiz.TÜBİTAK  örneği  ,sadece araştırmaya yönelik çalışma 

ortamlarının üniversitelerimizin bünyesinde oluşturamadığımız 

taktirde,öğretim görevlilerimizden  sürekli beklenti içinde olmak da bencillik 

olur.Zira ,Hem ögretim görevlisi –hem geçim derdi vs sorunlar  ,sektörel algı 

derinliğine oluşmasına engel olmaktadır.(Tüm kurum temsilcileri burada) 

http://medikum55.files.wordpress.com/2011/04/img_1595.jpg


 

 Üniversitemizin ,üniversite sanayi işbirliği nin geliştirilmesine yönelik 

USİGEM oluşturulmuştur.(Bu konuda rektörümüze teşekkür ederiz.)Bu 

konuda ,branş derslerde okuyan öğrencilerimizin  ,staj yapmaları ve süreçte 

de fiili olarak çalışma ortamı da sağlanarak işgücü piyasasına  destek 

verilmesi amaçlanmış ve -başarılmıştır da .Bu yönde OMÜ VE İşletmeler ile 

işbirliği protokolleri yapılmıştır.Hatta  bu konuda ,eksikliğini duyduğumuz 

öğrencilerin iş yerlerinde ki fiili çalışmalarından memnun olan işletmelerimiz kendi 

bünyelerinde çalışmaları için teklifinde bulunmuşlardır..Aynı zaman da başarılı olan 

,öğrencilerin daha sonraki çalışama süreçlerinde İşletmelerin TAŞERONU olarak şirket 

kurarak işbirliği için çalıştıklarını görmekteyiz.Bu örneklerin özellikle öğrencilerimize 

SEKTÖREL KÜLTÜR  ALGISI  YARATILARAK  piyasa ekonomisi konusunda İşadamlarımız ile 

beşeri işbirliklerin artırılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

AR-GE öncesi ,SEKTÖREL KÜLTÜR DERİNLİĞİ OLUŞTURULMASINI ÖNEMSİYORUZ. 

(Medikal )Sektörün kültür algımızda yerini bulması  en önemli hedefimizdir.Yaptığımız 

iş,Yaşamımızın bir parçası olmadığı,kültürümüzle yoğrulmadığı sürece  mesleği ne sevebilir 

ne de yapmak için gayret gösterebiliriz.sektörel kültürümüzü oluşturamaz isek,genç insan 

kaynağımız,ALTIN TOPUMUZU yönlendiremez isek , sektörümüzün gelecek stratejileri boşa 

çıkabilir.Ar-ge yi teşvik edici finansal kaynaklar ,sağlaması gereken etkileşimi 

yaratamayabilir. (Nasipsiz Mehmet  efendi fıkrasındaki ,ALTIN TOPUMUZ-Genç insan 

kaynağımız) 

3-Üniversitelerimizin branş dersleri,piyasanın ihtiyaçları göz önünde alınarak  

düzenlemelidir.(Sanat okulunda okuyan öğrencilerimiz,Üniversitemizde  branş derslerini 

hedefledikleri bölümler oluşturulması gerekir.Klasikleşmiş bölümlerden  

uzaklaşılmalıdır.Özellikle uygulamalı iş ortamları ile adeta iş ortamlarının kokusunu 

koklayarak  yetişen  öğrencilerimize ortamlar yaratmalıyız.Bu ortamlardan uzak kalarak 

yetişen öğrenciler ,lisan üstü  çalışmalarında da piyasadan kopuk, beşeri  iletişim yoksunu 

olarak öğretim görevlileri oluştuğunda ,Sonra da gelsin Üniversite –Sanayi işbirliği. 



TANIŞMA ORTAMLARI  –(HAMSİ GÜNLERİ) İLE İLETİŞİM ORTAMI OLUŞTURDUK. 

 

  

Daha önceleri ,sanat okulunda  tesfiye  olarak  bilinen bölümün  sektörel algı  derinliği yönlendirilmesi ile bu 

günümüzde; END.MESLEK LİSEMİZDE KALIPÇILIK BÖLÜMÜ oluşturulması ile mutlu olduk.,End Meslek 

lisemiz kalıpçı ögrenci mezunu etmeye başlamıştır. 

 

‘’ Samsun da Yeşilyurt meslek okulumuzun da (yakın takibimiz sonucu) yeni açılan bölümlerinden biri de 

KALIPÇILIKTIR.Bu sene 40 öğrenci  daha alınabilmiştir.Bu gençlerimizi sektörel odaklı bakış açısı   ve sektörel  

algı derinliği biçimine dönüştürmek en büyük hedefimizdir. 
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Kalıpçılık,( Medikal) imalatçılar açısından da  ,insan kaynağının  niteliği açısından,özellikle KILİNİK GÖZLEMCİ 

dediğimiz ameliyatlara doktor refakatinde girip cihazların tasarımını yapan kişilerin kazanılması için  

önemlidir. 

Meslek Yüksek okulumuzda (mazeretleri bir kenara bırakalım) Biyomedikal ve Mekatronik bölümlerinin de 

açılması yönünde beklentilerimizi paylaşmak istiyoruz.Sanat  okullarımızda  okuyan öğrencilerimizin ,kariyer  

meslekleri hedef alarak yetiştirilmeleri , meslek yüksek okullarımızda  bu bölümlerin bir an önce 

oluşturulması piyasanın ihtiyacı olan   iş gücü açısından önemlidir 

4- 2023 hedeflerine ulaşabilmek için,katmadeğerli ürünlerin oluşturulması gerektiği bir 

gerçek.Lakin teknolojinin ülkemize transferi konusunda Ofset tekniği uygulamalarında 

Üniversitelerimizin TUBİTAK gibi araştırma  odaklı  birim- ekiplerinin oluşturulması yerinde 

olacaktır.Yerel de oluşturulan teknoparkların ,yerel deki sektörlerin gelişmesi yönünde 

gelişimine destek sağlaması temennimizdir. 

Ar-Ge teşviğini 'hırsızlık' korkusuyla almıyorlar 

02 Eylül 2013 Pazartesi 09:09 

Son Güncelleme: 09:17 

Şirketler Ar-Ge'nin bilincine varsa da 'Gelen denetmenler projemizi çalar' korkusuyla Ar-Ge teşviklerine 

başvurmakta çekimser davranıyor. Denetmenler ise bu durumdan rahatsız. 

Gamze ŞENER 

İSTANBUL - KOBİ’lere Ar-Ge için hibe almayı kolaylaştıran danışmanlık şirketi 5G Consulting, son 2 yılda 126 projeye danışmanlık yaptı ve 

60 milyon TL’den fazla hibe alınmasını sağladı. Şirketin 2013 yıl sonu hedefi ise 18 milyon TL. 5G Consulting Genel Müdürü Jülide Birol, 

genel kanının aksine, Ar-Ge teşviklerinden en çok büyük şirketlerin yararlandığını belirterek, küçük şirketlerin ise bazı endişeleri olduğunu 

söyledi. Birol, “Şirketler en çok kabul edildikleri halde hibeyi alıp alamayacaklarından endişe ediyorlar. Bir kısım firma da projesinin TÜBİTAK 

veya hakem olarak gelen öğretim görevlileri tarafından çalınacağını düşünüyor” dedi. 

 

TÜBİTAK'ın proje çalması söz konusu değil 

Büyük şirketlerin sahip oldukları hakların daha çok bilincinde olduğunu ifade eden Birol, “Fırsatları değerlendirme konusunda da 

daha kabiliyetliler” diye konuştu. Şirketlerin hibe sürecinde endişelerinden de bahseden Birol, “Ar-Ge sürecini gerektiği gibi 

sonlandıramazlar ise kendilerine ödenen paranın geri istenip istenmeyeceğini düşünüyorlar. Bürokratik işlemler çok olur kaygısı 

da bir diğer önemli sorun. ‘Bunlarla uğraşıncaya kadar oturur iki kod yazarım, daha verimli’ yaklaşımı yaygın. Bir kısım firmada 

projesinin TÜBİTAK veya hakem olarak gelen öğretim görevlileri tarafından çalınacağını düşünüyor. Bu konudan haklı olarak 

hem TÜBİTAK, hem de hakemler ciddi olarak rahatsız oluyorlar. Ayrıca bugüne kadar bu konuda yaşanmış herhangi bir örnek de 

yok” açıklamasını yaptı. 

Bilişim Ar-Ge'de lider 

Birol’a göre Türkiye’deki firmaların birçoğu Ar-Ge yapmaları gerektiğinin bilincinde. Ar-Ge konusunda en bilinçli olan sektörün 

bilişim olduğunu söyleyen Birol, gerekçe olarak ise bilişimin Ar-Ge harici süreçlerde de benzer sistematikleri kullanmasını 

gösterdi. Bir kez Ar-Ge projesini tamamlayan kurumlarda bu kültürün oturmaya başladığını belirten Birol, “Ar-Ge’yi 

içselleştirmiş firmalar zaten Ar-Ge merkezi, Teknokent gibi oluşumlara yöneliyor ve Ar-Ge bir yaşam biçimi haline getiriyor” 

bilgisini verdi. 

Patentler de Ar-Ge sürecinde büyük önem taşıyor. Çünkü patenti alınmış olan bir ürünü tekrar üretmek, şirkete ağır mali yükler 

getirebiliyor. “Bizde yerleşik bir Ar-Ge kültürü olmadığı için patentin öneminin de farkında değiliz” diyen Birol, “Yurtdışında 

patentlere bakılıp, gelecek trendi takip ediliyor. Bizde ise Ar-Ge yapılıyor, sonra o ekip gittiği zaman Ar-Ge de bitiyor. Sonraki 

iki-üç yıl aynı hataları tekrarlayan şirket; mehter takımı gibi iki ileri, bir geri gidiyor” değerlendirmesini yapıyor. 

Kalifiye işçi, Ar-Ge'nin önüne geçiyor 

Ar-Ge’nin çoğu kez Ür-Ge ile karşılaştırıldığını söyleyen 5G Consulting Genel Müdürü Jülide Birol, “Şirketler, Ar-Ge’nin uzun 

vadede bir getirisi olacağının farkında değil. Bizde yerleşmiş bir Ar-Ge kültürü olmadığı için özellikle mühendis alımı kimi zaman 

gereksiz olarak görülebiliyor. ‘Ben mühendis aldım işe ama vida sıkmayı bile bilmiyor. Benim ilkokul mezunu kalifiye işçim 

benim daha çok işime yarıyor’ gibi sözler duyuyoruz” dedi. Ticarileşemeyecek bir projeye destek verilmediğini belirten Birol, 



şirketin devamlılığını sağlamaya yönelik algının oturması gerektiğinin, hibe alma sürecinden önce gerçekleşmesi gerektiğini 

hatırlattı. 

.Çin Ata sözü ile son vermek istiyorum; 

1 yılı düşünüyorsan pirinç ek,10 yılı düşünüyorsan meyve ek,100 yılı düşünüyorsan insan yetiştir. 

Saygı ve sevgilerimle./Mediküm -Yön.Kur.üyesi:Turan ÖZFURAT mak.müh (Kurucu-Genel Sekreter) 

 


