
Sayın …………., 

Sayın …………., 

Sayın Vali Yardımcım, 

Sayın Rektörüm, 

Sayın……………, 

Sayın………….., 

 

Kamu Kurumlarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları ve 
Yöneticileri, 

Ve Saygıdeğer Katılımcılar. 

2. Teknoversite Günleri etkinliğine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Üniversitelerimiz; bütün bilim dalları ile ilgili evrensel amaçlı olarak bilgi üreten 
ve bu bilgileri geniş kitlelere yayan kurumlarımızdır. Bununla birlikte 
üniversitelerimizi, toplumun entelektüel birikimini özümseyen, kültürünü 
geliştiren ve geniş kitlelere yayan bir kurum olarak da tarif edilebiliriz. 
Üniversitelerimiz, bilgi üretip yaygınlaştırdığı ve bunlarla hem toplumların hem 
de medeniyetlerin problemlerine çözüm ürettiği için, bilgi ve bilimlerle 
doğrudan ilgilidir. Çünkü bilim, ekonomik kalkınmayı sağlayacak bilgileri 
üretmenin yanında, bir toplumun özgür ve bağımsız kalmasının imkânlarını da 
ortaya koymaktadır. Bu sebeple günümüzde medeniyeti, modernizasyonu ve 
teknolojiyi temsil eden öncelikli kurumlar yine üniversitelerimizdir. Yapısı gereği 
üniversitelere; çok geniş işlevler yüklenmektedir. Bu işlevler; yaratıcı düşünceye 
sahip, rasyonel düşünebilen, ufku geniş, disiplinli, nitelikli ve özgür düşünebilen 
bireyler yetiştirmek, bilimin gelişimine katkıda bulunmak, dünya ve ülke 
sorunlarına çözümler sunabilmek, eleştirel düşünce yapısının gelişmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlamak, uygulamalı araştırmalar yapmak suretiyle kullanılan 
bilgilerin zenginleşmesini sağlamak ve mesleklerin ihtiyaç duyduğu kalifiye 
personeller yetiştirmek olarak ifade edilebilir. Yani üniversitelere, sosyal ve 
ekonomik amaçlı birçok sorumluluk yüklenmektedir. 



Üniversitelerimiz; değişimi ve gelişimi temsil ettiği için bilimde, fikirde, 
yorumlamada, keşifte ve uygulamada daima güncel ve özgün şeyler ortaya 
koymalıdır. Hem yapıda, hem teşkilatta, hem de araştırmada kendine has 
özelliklere sahip olmalıdır. Yalnızca nakille veya kopyalamayla yetinmek, 
üniversitelerimizin var oluş felsefesine aykırıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 
İskenderun Teknik Üniversitemizin yeni bir bakış açısı ortaya koyarak 
teknoversite vizyonu ile yola çıktığını görmek, iş dünyasının temsilcileri olarak 
bizleri oldukça memnun etmektedir. 

Endüstri 4,0’ın yoğun olarak konuşulduğu şu günlerde, teknolojiyi her kavramın 
merkezine koymanın oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, bilgi ile 
teknolojiyi aynı potada eriten üniversitemiz için; başta Sayın Valimiz ve Sayın 
Rektörümüz olmak üzere, tüm akademisyenlerimizi ve üniversitemizin tüm 
yönetim kadrosunu tebrik ediyoruz. 

Teknoversite vizyonuyla yola çıkan üniversitemiz için bundan sonraki süreçte, 
üniversite ile iş dünyasının entegrasyonunun sağlanmasının hepimizin asli 
görevi olduğuna inanmaktayız. 

Bilindiği üzere günümüzde sanayide değişim bir mecburiyet haline gelmiş, 

ülkeler arasındaki rekabet koşulları ile birlikte birçok iş kolunda, geçmiş 

dönemin kar marjlarına ulaşmak güçleşmiştir. Her ürünün alıcı bulduğu devir 

sona ermiş, katma değeri yüksek ürün üretenlerin ön plana çıktığı bir endüstri 

yapılanması oluşturulmuştur. Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri, küresel 

rekabetin güç koşullarında ayakta kalabilmek ve gelişen teknolojiye uyum 

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

bildiği üzere, değişim ve gelişim sanayinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

açısından oldukça önemlidir. Globalleşmenin değiştirdiği dünyada sanayi payını 

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

ileri teknolojiye entegrasyonu ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmemiz 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Sanayimizi yüksek 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 entegrasyonunun 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. 

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. Ayrıca entegrasyonun sağlanmasına ilişkin önemli bir 

hususun altını çizmekte fayda görmekteyiz. Üniversite iş dünyası entegrasyonu 

çerçevesinde, kamu bileşeninin katılımının da gerekliliğine inanmaktayız. 

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

birliği sağlanmasının, bölgemizin geleceği açısından daha doğru bir yaklaşım 

olacağını düşünüyoruz. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, üniversitemizin bölgemize 

kazandırılması noktasında her zaman destek sağladık. İmkânlarımız el verdiği 

müddetçe destek vermeye devam edeceğimizi de özellikle vurgulamak isterim. 

Bu düşüncelerle Sözlerime son verirken, İskenderun Teknik üniversitemizin 

bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Valilerimize, 

Milletvekillerimize, tüm bürokratlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, daha da 

ismini sayamadığımız herkese sonsuz teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. 

 

 


