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Sayın TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu Yetkilileri,  

Sayın Araştırmacılar, 

Değerli Konuklar,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

 

Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 

destek olmak üzere oluşturduğu dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan UFUK2020 Bilgi 

Gününe hoş geldiniz.  

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu ve Üniversitemiz işbirliği ile düzenlenen bu önemli toplantıya 

katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyor, bu Programın 2018 yılı açılışında sizleri üniversitemizde 

ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması 

amacıyla başlatılan UFUK2020 Programı;  

Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek,  

Üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek,  

AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle, AB politikalarına ilişkin farklı 

alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmekte olup, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin 

teknolojilerine yön vermeyi hedeflemektedir.  

Üniversitemizin bu kapsamdaki etkinliğini güçlendirmek, çağdaş dünyadaki gelişmelerden 

kopmadan bilimsel rekabet gücünü artırmak bizim de en önemli hedeflerimizdendir.  

YÖK misyon farklılaşması kapsamında Araştırma Üniversitesi olma yolundaki gayretimiz ve 

adımlarımız bunun en önemli göstergesidir.  

Bu konuda başarıya ulaşma inancımız tamdır ve en temel güvencemiz de, yetişmiş akademik 

personelimiz ile bölgemizden aldığımız destektir.  



 

Son 5 yıl içerisinde farklı ölçeklerde 18 adet AB destekli proje yürüten üniversitemizin AB 

kaynaklarından daha fazla yararlanma potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz ve bu konuda gerekli 

adımları da atmaya devam etmekteyiz.  

Bir yandan yeni revize ettiğimiz akademik atama ve yükseltme yönetmeliğimizde bu konuya 

ağırlık vererek akademisyenlerimizi teşvik ederken, diğer yandan da Proje Geliştirme ve Koordinasyon 

Birimimizce organize edilen Ufuk 2020 tanıtım ve proje yazım etkinlikleri ve BAP Birimimizden 

sağladığımız ek kaynaklarla araştırmacılarımızı desteklemekteyiz.  

Ayrıca, yeni kurduğumuz Merkezi Araştırma Laboratuvarı başta olmak üzere altyapımızı 

önemli yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz.  

Takdir edersiniz ki, ar-ge ve inovasyon yatırım stratejilerinin sonuçlarını almak, zaman ve 

sabır gerektirir, ve önümüzdeki yıllarda olumlu sonuçları inşallah hep birlikte göreceğiz. 

Bugün düzenlenen bu etkinlikle, 80 milyar Euro ile dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı 

olan Ufuk 2020’nin üniversitemiz ve bölgemiz araştırmacılarına sunacağı fırsatları görme ve ilgili 

taraflarla tartışma şansı bulacağız.  

Ufuk 2020’nin sadece en iyi temel araştırmaları destekleyen bir mekanizma olmayıp aynı 

zamanda uygulamalı ve yenilikçi araştırmalara da öncelik verdiği, farklı ölçeklerdeki özel sektör 

işletmelerini bir araya getirmesinden anlaşılmaktadır.  

Özel sektör ile olan işbirliği yollarını açma, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu ve 

yeniden yapılandırdığımız Teknoloji Transfer Ofisinin önümüzdeki günlerde yeni yapısıyla faaliyete 

geçmesi, bölgemiz için üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir kazanım olacaktır.  

Hepimiz biliyoruz ki, araştırma ve yenilikçiliğin temel hedefi doğa ve çevreyle uyumlu 

sürdürülebilir bir büyüme ve yaratılacak yeni istihdam imkanlarıdır. 

Ufuk 2020’de, önceki programlardan farklı olarak iki önemli değişiklik dikkatimizi çekmekte; 

birincisi proje süreçlerindeki sadeleşme, diğeri de çok-disiplinli çalışmaların daha da ön plana çıkmış 

olmasıdır.  

Özellikle farklı disiplinlerle olan çalışma kültürümüzü geliştirmek ve tek disiplinli araştırmalar 

gibi eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak, üniversitemizin ar-ge ve yenilikçilik anlayışının temelini 

oluşturmaktadır.  



 

Gelişen ve değişen dünyayla birlikte üniversitemiz de farklı bir sürece girmiştir.  

Üniversitemiz, artık temel yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış ve sadece teknolojiyi 

kullanan değil, teknoloji üreten üniversite olma yolunda evrilmeye başlamıştır.  

Üniversite yönetimi olarak araştırma stratejilerimizi bu yönde geliştirmeye devam ediyoruz.  

Aslında Araştırma Üniversitesi olma konusundaki istek ve kararlılığımızın temel nedeni de, bu 

çıkışı gerçekleştirebilmektir. 

Araştırma üniversitesi başvurusunu hazırlarken Çukurova Üniversitesi’ni Bölgeden Dünyaya 

Açılan Kapı sloganıyla tanımlamıştık.  

Üniversitemizi bu çerçevede konumlandırırken yüksek bilim, teknoloji ve uygarlığın olduğu 

her yer ile bölgemiz ve ülkemiz arasında bağ kurmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyor, bu 

kapsamda AB destekli ortak çalışmalara özel önem veriyoruz. 

Başta Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK temsilcileri olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür 

ediyor, bu etkinliğin bölgemiz ve üniversitemizin uluslararası araştırma işbirliklerine önemli katkılar 

sağlayacağı inanıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                                                    

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


