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Sayın Valim, Sayın Protokol, 

Sayın Adana Sanayi Odası Başkanım, 

Değerli Konuklar, 

Basınımızın Değerli Mensupları, 

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor, Ramazan Ayının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. 

Adana Sanayi Odası’nın 50. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ödül Töreni’nde ödül alanları 

kutluyor, Adana Sanayi Odamıza hayırlı daha nice 50 yıllar diliyorum. 

Biz de Üniversitemiz ile Adana Sanayi Odası arasında imzalayacağımız Uygulamalı Kimya Eğitimi 

İşbirliği Protokolü için burada bulunmaktayız.  

Bilindiği gibi, Üniversite-Sanayi işbirliği olmadan ülkelerin kalkınması, gelişmesi mümkün 

olmamaktadır.  

Geçmişe baktığımızda ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği maalesef yeteri kadar 

gerçekleştirilememiş, ancak son 10 yılda bu konunun önemi anlaşıldıktan sonra ülkemizin önemli 

gündem maddelerinden biri olabilmiştir.  

Üniversitelerin özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu 

mezuniyet sonrasında sanayide de çalışma eğilimindedir.  

Ancak bu öğrencilere eğitimleri boyunca beceri odaklı yetkinliklerin yeteri kadar kazandırılamaması 

nedeniyle mezuniyet sonrasındaki istihdam süreçlerinde de büyük güçlükler yaşandığı bilinmektedir.  

Bu noktadan hareketle geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Üretim Reform Paketi 

Kanun Tasarısı Taslağında” bu konuya işaret edilmekte ve bu yasal düzenlemeyle fen ve mühendislik 

programlarında öğrencilerin bir yarıyıl süresince iş yerinde eğitim yapması teşvik edilmektedir.  

Bu şekilde beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da 

üniversitelerin iş dünyası ile işbirlikleri geliştirilecektir. 

Böylece 7+1 uygulaması ile, 8 yarıyıl olan lisans programlarında, 7 yarıyıl süresince Üniversitemizde 

teorik ve pratik eğitimlerini alan öğrencilerimizin, 8. yarıyılda ilgili sektörde çalışarak bilgilerini günlük 

pratikler ile kaynaştırması ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha hazır hale gelebilmeleri 

mümkün olacaktır.  



Üniversitemiz ve Adana Sanayi Odası olarak bizler, bir yasal düzenleme olmadan da 2012 yılından 

itibaren yaptığımız protokollerle Otomotiv, Tekstil, Endüstri, Tarım Makinaları ve Teknolojisi 

Mühendisliği ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olmak üzere 5 bölümde işbirliği yapmıştık.  

Bu işbirliğimiz şimdi de bugün atacağımız imzalarla 2017-2018 Bahar döneminden itibaren Fen-

Edebiyat Fakültesi Kimya programımızla genişleyecektir.  

Ülkelerin gelişiminde önemli fonksiyonu olan Temel Bilimlerde öğrenim gören öğrencilerin sayı ve 

niteliğini arttıracağına inandığımız bu uygulama, Fen-Edebiyat Fakültesi programları içinde ülkemizde 

ilk örnek uygulama olacaktır. 

Bu bakımdan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç Beye ve ekibine şahsım ve Üniversitem adına 

çok teşekkür ediyorum.  

Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel örnekleri olan bu uygulamaların diğer dış paydaşlarımızla da 

artarak süreceğine inanıyorum.  

Böylece Üniversitemizin akademik zenginliği ve sizlerin desteği ile Çukurova Bölgemize ve ülkemize 

çok daha yararlı hizmetlerde bulunabileceğimizi düşünüyoruz. 

Alanında ilk örnek olan bu işbirliği protokolümüzün hayırlı, uğurlu olması diliyor, selam ve saygılarımı 

sunuyorum. 
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