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Sayın Adana Sanayi Odası Başkanı ve Meclis Üyeleri, 

 

Üniversitemiz ile Adana Sanayi Odası arasında imzalayacağımız Uygulamalı Gıda Mühendisliği 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 

gerçekleştirilememiştir.  

Üniversitelerin özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük 

çoğunluğu mezuniyet sonrasında sanayide 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, 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 

sayılı kanunda “Üretim Reform Paketi”nde bu konuya işaret edilmekte ve bu yasal düzenlemeyle 

fen ve mühendislik programlarında öğrencilerin bir yarıyıl süresince iş yerinde eğitim yapması 

istenmektedir.  

Bu yasal düzenlemeye göre YÖK, 1/1/2023 tarihine kadar Devlet Yükseköğretim kurumlarının lisans 

düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında 

bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde 

ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı 

eğitimin zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da 

bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir, denilmektedir. 

Ayrıca, uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak 

ödenir.  

Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 

sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için 

ayrılan tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğretim Kurulu bütçesine gelir ve 

ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanır.  

Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle 

öğrencilerin hesabına ödenir, denilmektedir. 



 

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 Kimya, Otomotiv, Tekstil, Endüstri, Tarım Makinaları ve 

Teknolojisi Mühendisliği ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olmak üzere 6 bölümde işbirliği 

yapmıştık.  

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

Fakültesi Gıda Mühendisliği programımızla genişleyecektir.  

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

çok teşekkür ediyorum. 

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

çok daha yararlı hizmetlerde bulunabileceğimizi düşünüyoruz. 

Bu işbirliği protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 


