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Sayın Valim, 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, 

Değerli Konuklar, 

 

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Adana Buluşmasına hoş geldiniz. 

Bilindiği gibi, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin 

önemi bugün küresel düzeyde kendini çok daha fazla göstermektedir.  

Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin gerek sosyal ve 

ekonomik refah sağlama, gerekse de küresel söz hakkı elde etme açısından diğer ülkelere göre 

daha üstün konumda oldukları görülmektedir.  

Bu bakımdan Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin 

teknoloji ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine, dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı 

sağlamaktadır.  

Şüphesiz bilgi üretimi ve teknolojik gelişme önemli ölçüde sermaye yatırımı gerektiren 

faaliyetlerdir.  

Söz konusu faaliyetlerin finansmanı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli oranda 

kamu tarafından desteklenmektedir.  

Fakat bu alanlara aktarılan kısıtlı kamu kaynaklarının elde edilmesinde artan rekabet, 

üniversitelerde görev yapan araştırmacıları her geçen gün yeni kaynak ve sponsorlar bulmaya 

zorlamaktadır.  

Böylece sanayinin üniversitedeki araştırma faaliyetlerine katkısı giderek artmış ve üniversite-

sanayi işbirliği günden güne güçlenmeye başlamıştır.  

Üniversitelerin yenilikleri üretme, izleme ve değerlendirme yoluyla sanayiye katkıda 

bulunması, firmaları küresel rekabet ortamında daha avantajlı duruma getirecek donanımlı insan 

gücünü yetiştirmesi, sanayinin üretim ve yönetim ile ilgili sorunlarına yardımcı olması ancak 

üniversite-sanayi işbirliği ile sağlanabilir. 

Üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin uygulama deneyiminden üniversitenin, üniversitenin 

teorik deneyiminden ise sanayinin faydalanmasını sağlamaktadır.  



Diğer bir ifadeyle söz konusu işbirliği, yetişmiş insan gücü ile sanayinin deneyim ve finansman 

gücünün sistemli bir şekilde üniversitedeki mevcut bilgi potansiyeli ile bilimsel, teknolojik, 

ekonomik ve eğitim etkinlikleri gerçekleştiren bir mekanizmadır.  

Diğer tarafta, son dönemlerde üniversite-sanayi işbirliğindeki aksaklıkların giderilmesi ve 

geliştirilmesi noktasında bu yapıya kamu kesimi yeni bir aktör olarak dâhil olmuş ve işbirliği için 

hukuki, yasal ve yapısal zemini hazırlama ve böylece toplumsal refahı arttırma görevlerini 

üstlenmiştir.  

Ülkemizin 2023 yılında dünyada en büyük 10 ekonomi arasında yer alma hedefi göz önüne 

alındığında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.  

Bu ekosistem dahilinde doğru mevzuat düzenlemeleri, desteklerin etkin şekilde 

değerlendirilmesi, aktörler arası ilişkilere dair uygun politikalar belirlenmesi ve en önemlisi tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdüm halinde hareket etmesi çok önemlidir.  

Bu amaç doğrultusunda Çukurova Üniversitesi olarak Adana’da Kamu-Üniversite-Sanayi 

İşbirliğinin geliştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu ve bu işbirliğinin 

geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtir, bu etkinliği düzenleyen başta 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere Adana Valiliğimize ve Çukurova Teknokentimize 

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin gelişimine yapmış oldukları değerli katkılar için çok teşekkür 

ediyorum.  

Etkinliğe katılımınız için Kamu-Üniversite ve Sanayiyi temsil eden tüm aktörlerimize tekrar 

hoş geldiniz diyor, toplantının Ülkemize ve Adana’mıza yararlı olmasını diliyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                                               

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 

 


