1- Ar-Ge ve teknolojiye dayalı ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla üniversiteler ile herhangi bir işbirliği
projesi yaptınız mı?



Evet (ise, Proje Sayısı:
Hayır

)

Cevabınız "HAYIR" ise nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? (önem derecesi yüksek olan için 5 puan
veriniz)










Firmamda Ar-Geye ayıracak finansal Kaynak sıkıntısı var.
Firmamda Ar-Ge projesinde çatışacak personel istihdam edemiyorum.
İhtiyaçlarımı karşılamaya yönelik, üniversite öğretim üyesi eksikliği bulunmaktadır
(konuyu belirtiniz:
)
Temasa geçtiğim üniversitelerde laboratuvar ve teknik altyapı yetersizdir.
Temasa geçtiğim Üniversitelerde ihtiyaçlarımı karşılayacak bölüm bulunmamaktadır.
Üniversitelerin bugüne kadar bu yönde talep gelmedi
Öğretim üyeleri proje yürütülmesine yeterli zaman ayırmıyorlar
Diğer (belirtiniz:
)

2- Üniversitelerde bilimsel faaliyetler ile bu faaliyetler sonucunda geliştirilen teknolojik yeniliklerden
haberiniz var mı?
 Evet (ise, Proje Sayısı:

)

 Hayır
Cevabınız "EVET" ise nasıl haberdar oluyorsunuz. Her seçenek için önem derecesine göre 0 ile 5
arasında puan veriniz






Görsel ve yazılı basında çıkan haberlerden
Üniversitelerin internet sitelerinden
Üniversiteler tarafından işyerlerine yapılan ziyaretler sonucu.
Üniversitelere yaptığımız ziyaretler sonucu.
Bunların dışında önerininiz var ise belirtiniz.

3 - Üniversitelerle işbirliği çerçevesinde karşılaştığınız sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinizi
belirtiniz.

4- Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde engel gördüğünüz konular nelerdir?
Her seçenek için önem derecesine göre 0 ile 5 arasında puan veriniz.






Öğretim üyelerinin bürokratik engellerden dolayı işbirliği içinde bulunmak istememeleri
(yönetim anlayışı, döner sermaye uygulaması vb.)
Üniversitelerin sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmaması
Karşılıklı işbirliği isteksizliği
Güven eksikliği
Üniversitelerin üretime yönelik bilgi sağlayamaması






Konuyla ilgili başarı hikâyelerinin bilinmemesi (örnek eksikliği)
Üniversitelerle nasıl işbirliğin kurulacağının bilinmemesi
Üniversitelerin sanayiden kopuk olması (iletişim eksikliği, kendilerini ve kabiliyetlerini
yeterince tanıtamamaları vb.)
Diğer ( belirtiniz:
)

5-· Destek programları ile ilgili olarak aşağıdakileri sorun olarak görüyor musunuz?
Sorun olarak görüyorsanız her bir seçenek için önem derecesine göre ile 5 arasında puan veriniz.







Destek programlarından haberdar olunmaması
Destek programları kabul/ret süreçlerinin şeffaf olmaması
Destek programlarının başvuru denetim ve onay süreçlerinin uzun sürmeleri
Destek programlarının yetersizliği
Destek programı süreçlerinde görev alan hakem ve bilirkişilerin sektör ve teknolojileri
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
Diğer ( belirtiniz:
)

6· Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyduğunuz konuları belirtiniz.
Her seçenek için önem derecesine göre 0 ile 5 arasında puan veriniz.








Sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik laboratuvarlar kurulmalıdır
(Örnek veriniz:
)
Araştırma Enstitüleri kurulmalıdır (Örnek veriniz:
Sanayicilerin ihtiyaçlarını online iletebilecekleri bir yapı kurulmalıdır.
İletişim olanakları artırılmalıdır (Örnek veriniz:
Ticarileşme sağlanmalı, kamu alımlarında Ar-Ge tabanlı ürün ve hizmetlere öncelik
verilmelidir.
Diğer (Örnek veriniz:
)

)
)

7 - Sizce Başkent Üniversitesinin hangi birimi ya da fonksiyonu işinize katkı sağlayabilir? Nasıl ?

8 - Bu bölüme kadar yöneltilen sorularda yer almayan diğer sorun ve çözüm önerilerinizi belirtiniz.

