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 ‘‘İSTE Teknoversite Vizyonu ve İş Dünyası İle Entegrasyonu’’ konulu 

toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Günümüz koşullarında endüstride değişim bir zorunluluk haline gelmiş, 

küreselleşen rekabet koşulları ile beraber birçok sektörde eskinin kar oranlarına 

ulaşmak zorlaşmıştır. Üretilen her ürünün alıcı bulduğu dönem sona ermiş olup, 

katma değerli ürün üreticilerinin ön plana çıktığı bir sanayi yapılanması inşa 

edilmiştir. Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri, küresel rekabetin zorlu 

koşullarında ayakta kalabilmek ve gelişen sanayi yapılanmasına adapte 

olabilmek amacıyla tüm kaynaklarını ‘‘revizyona’’ harcamaktadır. Hepimizin 

bildiği üzere, değişim ve gelişim sanayinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

açısından oldukça önemlidir. Küreselleşmenin değiştirdiği dünyada sanayi 

payını korumanın yolu da, “niteliği artırmaktan” geçmektedir. Dolayısıyla, 

sanayinin ileri teknolojiye entegrasyonu ülkemizin gelecek hedeflerine 

ulaşabilmemiz açısından oldukça önem taşımaktadır. 

Sanayimizi ileri teknolojilere ve bilgi-yoğun ürünlere dönüştürebilmek için 

üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması da kritik bir öneme sahiptir. 4. Sanayi 

Devrimi’nin konuşulduğu şu günlerde ise, üniversite iş dünyasının 

entegrasyonunu sağlanması daha da önemli hale gelmiştir. Üniversite iş dünyası 

entegrasyonu kavramı; üniversitelerin mevcut olanakları ile iş dünyasının 

mevcut olanaklarının birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik açıdan 

güçlenebilmeleri için birlikte yapılacak sistemli çalışmaların bir bütünü olarak 

ifade edilebilir. İleri teknoloji altyapısına sahip olan iş dünyasının küresel 

rekabet gücünü artırma, özgün ürünler geliştirerek pazardaki paylaşıma yeni 

pay alanları oluşturma hedefi ve aynı zamanda nitelikli personel ihtiyacı; 

üniversite iş dünyası entegrasyonunun gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Üniversite iş dünyası entegrasyonunun verimli olabilmesi; yapılacak işbirliğinin 

her iki tarafın da imkân, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillenmesine 

bağlıdır. Bu durumda, karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. İş dünyasının genel itibariyle beklentileri, kalifiye 

personel ve Proje, ARGE ve Teknik Konularda destek almak olarak 

özetlenebilmektedir. Ancak entegrasyonun sağlanmasına ilişkin önemli bir 

hususun altını çizmekte fayda görmekteyiz. Üniversite iş dünyası entegrasyonu 

çerçevesinde, kamu bileşeninin katılımının da önemli olduğuna inanmaktayız. 

Özetle; üniversite-iş dünyası-kamu entegrasyonu çerçevesinde ortak bir güç 

birliği sağlanmasının, bölgemizin geleceği açısından daha isabetli olacağını 

düşünmekteyiz. 

Üniversitemizin, bizlerden yani iş dünyasından beklentilerini de Sayın 

Rektörümüzden dinlemenin daha doğru olacağına inanıyorum. Bizlerle 

paylaşacakları bilgilerden dolayı Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi 

sunuyorum.  

Sözlerime nokta koyarken, tekrar hoş geldiniz diyor, sizleri saygılarımla 

selamlıyorum. 

 

 

 

 

 

 

 


