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Değerli Konuklar,
Üniversite-Sanayi

İşbirliğinde

Yerel

Dinamikler

konusunun

bir

tarafı

olarak

sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu ama görevimizin hiç de kolay olmadığını söyleyerek
sözlerime başlamak istiyorum.
Üniversitelerin barındırdıkları nitelikli insan kaynakları ile toplumların önünü açması beklenir
ki bu çok doğrudur. Çukurova Üniversitesi 1969 yılından bu yana önce Ziraat Fakültesi
ardından Tıp Fakültesi ve 1973 yılından itibaren Üniversite kimliği ile 40 yıldır bölgemize
hizmet vermektedir. Komşu illerdeki tüm üniversitelerin kuruculuğunu yapmış veya kurulma
aşamalarında destek vermiş

bir Üniversite olarak, bölgemize de önemli kazanımlar

sağladığımız inancındayım.
Görevimizin zorluğuna gelince; çağımızın adı “BİLGİ ÇAĞI”. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri
“BİLGİ TABANLI EKONOMİ” olarak adlandırılıyor. Gerçekten de ileri ülkeler üretim tesislerini
ekonomileri daha zayıf, yaşam düzeyi daha düşük ülkelere taşıyorlar. Ürünüm taklit edilir
diye de bir korkuya kapılmıyorlar. Çünkü “BİLGİ” kendilerinde ve her yıl bu ülkelerdeki
uluslararası şirketler gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin Yurt İçi Hasılaları kadar Ar-Ge
harcaması yapıyorlar.
Teknolojinin bu denli hızlı değişim geçirdiği günümüzde KOBİ’lerin ve hatta büyük sanayi
kuruluşlarımızın bile rekabette zorlandıkları açıktır. Böyle bir ortamda işletmelerin tek
başlarına ayakta kalmayı başarabilmeleri mümkün değildir. Bu mücadelede sanayimizin, iş
dünyamızın en önemli ihtiyacı olan “YENİ BİLGİ”yi üretmek bizim işimizdir.
Ön Lisans ve Lisans programlarımızda meslek insanı yetiştirirken Lisansüstü eğitimde
akademik ve/veya teknolojik yeni bilgi üretimini hedefliyoruz. Bu süreçlerde üretilen bilgiler
tabii ki eğitim programlarımıza yansıyor ve daha nitelikli meslek insanları yetiştirmemize
fırsat veriyor. Ancak, bu bilginin sanayimize de yararlı olma olasılığı yüksektir ve bunu arzu
ediyoruz. Üniversitemiz ürettiği bilginin iş dünyasına iletilmesi için gerekiyorsa patentlenmesi

ve ticarileştirilmesi için çalışmalarını hızlandırmak gayreti içindedir. Bu amaçla Teknoloji
Transfer Ofisi kurma çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza yönelik çalışmalarla girişimcilik ve
yenilikçilik algısını yerleştirmek ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata
geçirilmesini sağlamak istiyoruz. TÜBİTAK’ın yeni duyurduğu “Yenilik ve Girişimcilik
Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı”nın da bu açıdan önemli bir fırsat
olduğunu düşünüyoruz.
Üniversitemiz adına, sanayinin yardımına ihtiyaç duyduğumuz bir konuyu da burada
paylaşmak, işimizi zorlaştıran hususu aktarmak istiyorum. Üniversite olarak sanayinin ne tür
bilgiye ihtiyaç duyduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bir takım arayüzlere sahibiz, örneğin
Çukurova Teknokent ve Proje Destek Ofisimiz gibi. Ayrıca, Üniversitemizin de kurucu paydaşı
olduğu Adana ÜSAM’ın (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) bu konuda önemli bir
arayüz olduğunu biliyoruz. Türkiye’de bu açıdan ayrıcalıklı bir konumda bulunduğumuzu,
bölge olarak gururlanma hakkımız olduğunun farkındayız. Adana sanayisinden başka,
üniversite ile ortaklık kurup hem maddi katkı sağlayan hem de yönetimine emek veren başka
bir bölge sanayisi yoktur.
Adana ÜSAM’ın kuruluş sürecinde TÜBİTAK ÜSAM Programının temel koşulu ortaklıktı.
Üniversite altyapı sağlayacaktı, sanayi de maddi destek verecekti. Sanayicinin sağlayacağı
maddi destek kadar da TÜBİTAK eş finansman desteği verecekti. Başta Adana Sanayi Odası ve
Adana Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere paydaş sanayiciler yıllık 35.000 dolarlık destek
taahhüt ettiler ve bu güne kadar da taahhütlerini aksatmadan yerine getirdiler.
Türkiye’de bir ikinci örneği olmayan böyle bir yapıyı hayata geçiren sanayicilerimize
Üniversitem adına teşekkür ediyorum. Bu günden itibaren hepimize düşen görev bu yapıyı
daha verimli kullanabilmek olacaktır. Kuruluşundan bu yana görev yapan Yönetim Kurulu
başkan ve üyelerini kutluyor, yeni seçilecek yönetime de başarılar diliyorum.
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