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     raştırma ve geliştirme alanında yapılan yaptırımlar ülkelerin kalkınmaları ile doğrudan ilişkilidir. 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin en önemli paydaşları üniversiteler ile bu faaliyetlerin birincil derece 
uygulandıkları endüstriyel kuruluşlardır. Ülkemizin bu alandaki yatırımları son yıllarda önemli ölçüde artmakta, 
kamu kurum ve kuruluşları da bu araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin topluma ulaştırılmasında önemli rol 
oynamaktadır. Bu sebeple üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda önem teşkil etmektedir. Paydaşlar arasındaki bağları 
güçlendigüçlendirmek için üniversitemiz bünyesinde Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÜSKİM) kurulmuştur. 
  ÜSKİM bünyesinde merkez ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarla hem sanayi ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu testler ve analizlerin sağlanması hem de bu kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri 
yapılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca merkezimiz Ar-Ge faaliyetleri ile 
üniversitemizin bilimsel araştırma faaliyetlerinin nicel ve nitel olarak geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. 

Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Mustafa ŞEKKELİ

ÜSKİM Müdürü
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  Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmaya 

yönelik ürünlerin üretilmesine katkı saώlamak adına ulusal 

ve uluslararası kuruluЦlarla iЦbirliώinde bulunarak araЦtırma 

projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini 

gerçekleЦtirmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

  Kamu ve özel kuruluЦlara faaliyet alanlarına iliЦkin 

konularda danıЦmanlık ve bilirkiЦilik hizmetleri vermek,

    Üniversitemizde öώrenim gören öώrencileri uzmanlık 

alanlarına iliЦkin konularda araЦtırma yapmaya yöneltmek 

ve desteklemek,

    Sanayi politikaları doώrultusunda ilgili ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluЦlarla iЦbirliώinde bulunarak 

kurslar, seminerler, danıЦmanlık (Laboratuvar Kurulumu, 

Yeterlik Belgesi, Akreditasyon…), konferans kongre ve 

benzeri eώitim programları (Laboratuvar Personel Eώitimi, 

ΘЦ Saώlıώı ve Güvenliώi Eώitimi, Θlk Yardım Eώitimi, Geri 

DönüЦüm ve Atık Yönetimi Eώitimi, Cihaz Eώitimi…) 

düdüzenlemek ve yürütmek.
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Vizyonumuz
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