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Şehirlerin dinamizmini oluşturan çok 
yönlü, çok bileşenli yapısı içinde yer 
alan iş dünyası, kamu kuruluşları sivil 
toplum örgütleri, yerel medya ile üni-
versiteler gibi farklı değerler bir ara-
da çalışacak uygun zeminler aramak 
zorundadır. 

Dünya, son yıllarda küreselleşmenin 
etkisiyle ciddi bir değişim ve dönü-
şüm yaşamaktadır. Her ne kadar 
ülkeler arasında küreselleşme süre-
cinin hızı ve etkisi farklılık göstermiş 
olsa da, değişim ve dönüşümün ye-
relleşme ile küreselleşme arasında 
son derece kuvvetli bir bağ kurduğu 
ortadadır. Küreselleşmenin yerele 
etkisinin en çok gözlendiği mekânsal 
alanlar ise büyük metropoller dışında 
kalan şehirlerdir. Şehirler genel ola-
rak siyasi ve idari tanımlama olarak 
kabul görmüş; içerisinde çok farklı 
bileşenleri barındıran dinamik sos-
yal yapılar olduğu gerçeği göz ardı 
edilmiştir. Küreselleşme sürecin-
de şehirlerin karşı karşıya olduğu 
sosyo-ekonomik, beşeri ya da idari 
sorunların karşılanmasında üniver-
siteler, sorun çözme kapasitelerini 
kullanmak zorundadır. Üniversitele-
rimiz küresel ve yerel boyutları dik-
kate alarak bilginin üretilmesinde 
ve bu bilgilerin yenilikçi ürünlere ya 
da kamu ve özel sektör hizmetlerine 
çevrilmesinde her geçen gün daha 
fazla önemli roller üstlenmektedir. 
Üniversitelerin içerisinde barındırdığı 
doğa bilimleri, tıbbi bilimler, tarımsal 
bilimler, idari bilimler, beşeri bilimler 
ile mühendislik ve teknoloji alanları, 
yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasına 
hizmet edecek bilginin üretilmesi sü-
recinde uluslararası düzeyde çalışma-
lara imza atmaktadır. Bu birikim son 
dönemde KOBİ’lere verilecek eğitim, 
tavsiye ve hizmetler ile günlük yaşa-
mımıza çok daha fazla ulaşmaya baş-
lamıştır. Öğrencilerin staj yapmaları 
ve mezunların işe yerleştirilmeleri; 
bilim ve teknoloji parklarında kuluçka 
merkezleri kurulması; ticaretin küme-
leştirilmesine yönelik ağların oluştu-
rulması; yerel iş gücü istihdamına 
yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi 
bu çalışmalara verilebilecek örnekler-
den yalnızca birkaç tanesidir. 

“Maziden geleceğe, bilgiden değere” 
öz bakışına sahip Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi olarak ülke ve dünya 
ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil tekno-
lojiyi üretecek bilim insanları yetiş-
tirme konusundaki adımlarımızı, üni-
versitemizin Teknoloji Transfer Ofisi 
(ETTOM) ile atmaktayız. ETTOM ta-
rafı ndan faaliyete geçirilen “Girişimci 
Geliştirme Ağı” ile üniversitemizde 
yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişim-
cilik ekosistemi oluşturduk. 

Bu oluşum ile;

♦ Girişimcilik kültürünün yaygınlaş-
tırılması ve etkisinin artırılması için 
etkinliklerin yapılması, 

♦ Tecrübe ve bilgi paylaşımı, 

♦ Gerekli eğitimlerin verilmesi, 

♦ Girişimcilerin finansal kaynaklara 
erişimlerinin sağlanması, 

♦ Pazara açılmadan önce en düşük 
risk düzeyiyle projelerini uygulamaya 
alabilecekleri kuluçka merkezinde 
faaliyete geçmeleri

♦ Tüm süreçleri tamamlayan girişim-
lerin şirketleşmelerini destekliyoruz.

Kurumlarla proje başlatıldı
Diğer yandan, öğrencilerimize yöne-
lik özel proje ve uygulamalarımızla 
şehrimiz sanayisine nitelikli eleman-
lar kazandırmak için çalışmalarımıza 
hızla devam ediyoruz. Mühendislik 
Mimarlık Fakültemiz mezunlarının 
sanayi sektöründe istihdamlarını ar-
tırmak üzere, öğrencilerin beşeri ve 
sosyal sermayelerini geliştirecek yol 
haritasının belirlenmesi adına; ET-
TOM, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) ve Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ’nun da katılımlarıyla “ESOGÜ 
MÜH-SAN” adlı bir proje başlatt ık. 
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Üniversitemiz Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından 
desteklenen bu projeyle; 

♦ Bölgesel kalkınmayı, 

♦ Sosyal sermayenin ve sosyal ağla-
rın güçlenmesini desteklemeyi

♦Etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. 

Yol haritası oluşturuldu
Bu sayede mezunların sektör tara-
fından tercih edilebilir olmalarını 
sağlamayı; böylece üniversitemizin, 
şehrimizin hatta ülke ekonomisinin 
kazanımlarını en üst düzeye çıkar-
mayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalar 
esnasında, öğrencilerimize birtakım 
ihtiyaç ve durum analizleri yaparak ve 
anketler uygulayarak ilgili oldukları 
konuları, aynı zamanda eksik yönleri-
ni ve beklentilerini araştırdık. Böylece, 
öğrencilerin mezuniyet sonrasında is-
tihdam edilebilirliklerini artırmak için 
eğitim öğretim süresi boyunca nasıl 
bir sosyal ve beşeri sermaye donanı-
mı kazanmaları gerektiğine ilişkin bir 

yol haritası oluşturduk. Bu yol ha-
ritası doğrultusunda; etkinlikler, 
eğitimler, atölye çalışmaları ve 
toplantılar yapmaya devam 
ediyoruz. Yetenekli gençlerin 
potansiyellerini ortaya çıka-
racakları, bilimsel çalışmala-
rını yapacakları, ilgi alanlarına 
yatırım yapacakları çalışma 
ortamı ve araştırma fırsatlarını 
onlara en iyi şekilde sunuyoruz. Bir 
taraftan da sektör temsilcileriyle 
çalışmalar yaparak, firmaların farkın-
dalıklarını artırıyoruz. Bu kapsamda 
“Firma Farkındalık Çalıştayı” düzen-
leyerek, sosyal sermaye ve beşeri 
sermaye kavramlarını firmalara anla-
tarak, bunların şehir ve ülke ekonomi-
si üzerindeki olumlu etkilerine dikkat 
çekiyoruz. 

Bilgi birikimi oluşturuluyor
Yine bu amaca yönelik olarak; işbirlik-
lerimizi devam ettirdiğimiz, ülkemiz-
deki ve yurtdışındaki üniversitelerle 
birlikte çalışmalarımız her geçen gün  

 
 

 
 
artmaktadır. Bu işbirlikleri ile oluş-
turduğumuz kazanımlarla sahip ol-
duğumuz yeterliliklerimizi artırmaya 
ve günümüz insanının beklentilerine 
evrensel niteliklerde cevap verecek 
bilgi birikimini oluşturmaya özen gös-
teriyoruz. 

Mesleki bilgi ile işe 
alımlar geride kaldı

Günümüzde, gerek güçlü uluslarara-
sı firmalar, gerekse onlarla rekabet 
etmek için bilim ve teknolojinin hızlı 
değişimine uyum sağlamak zorunda 
olan yerli firmalar, iş gücü temini için 
hem mesleki hem de kişisel yetkinlik-
lerin sorgulandığı bir süreci benimse-
mişlerdir. Sadece mesleki bilgiyle işe 
alımlar çoktan geride kalmıştır. Artık 
çalışanların mesleki ve teknik bilgile-
rinin haricinde; ilgilendikleri konular, 
toplumsal sorumluluk faaliyetlerine 
katılımları, yer aldıkları sosyal ve 
kültürel aktiviteler önem arz etmek-
tedir. Bu nedenle biz de öğrencileri-

Firmalar, iş gücü temini 
için hem mesleki hem 
de kişisel yetkinliklerin 
sorgulandığı bir süreci 

benimsemişlerdir

Amaç nitelikli insan kaynağı olmak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak amacımız; Türkiye’nin dört bir 
yanından gelmiş evlatlarımızı çağın gerektirdiği şartlarda nitelikli insan 
kaynağı olarak yetiştirmek, ülkemize katkı sağlayacak niteliklere kavuş-
turmaktır.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Eskişehir Meslek Yükse-
kokulumuzda özellikle Eskişehir sanayisinin nitelikli teknik ara eleman 
ihtiyacını karşılamaya dönük öğrenci yetiştiriyoruz. Aynı okulumuzda sa-
nayi kuruluşlarının çalışanlarına bilgi tazeleme ve güncelleme ve yeni işe 
başlayacak personellerine de işbaşı eğitimleri de vermekteyiz. 
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mizin mesleki yeterliliklerinin yanın-
da sosyal ve beşeri sermayelerini 
artırmalarını, kişisel olarak da gerekli 
donanıma sahip bireyler olarak yetiş-
melerini çok önemsiyoruz. Sayıları 
100’ü aşan öğrenci kulüplerimize de 
bu nedenle büyük destek veriyoruz. 
Kulüplerimiz kendi amaç ve hedefl e-
ri doğrultusunda önemli etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. Bilgi, fikir ve tec-
rübe alış verişinde bulunmak üzere, 
konusunda uzman kişilerin katılımla-
rıyla söyleşi ya da konferanslar dü-
zenliyorlar. Kuruluş amaçları çerçe-
vesinde, sanayiye ve özel sektöre 
daha yakın olan kulüplerimiz var. Bu 
kulüplerimiz yaptıkları etkinliklere 
ülke çapında bilinen sanayici ya da iş 
adamlarını davet ederek, kendilerini 
geliştiriyorlar. ETTOM aracılığı ile de 
teknopark firmalarını, iş dünyasının 
yöneticilerini veya melek yatırımcı-
ları öğrencilerimizle bir araya geti-
riyoruz. Kulüplerimizden kurumlara 
talep olduğu gibi, kurumlar da bizlere 
ulaşarak öğrencilerimizle bir araya 
gelme ve konferanslar düzenleme 
konusunda talepte bulunuyorlar. 
Böylece her iki tarafa da kendilerini 
birbirlerine ifade etme olanağı veri-
yoruz. 

Temsilci ESOGÜ
öğretim üyesi

  Bunun dışında, yakın geçmişte 
“Yeni Nesil Sanayi: Endüstri 4.0” pa-
neline ev sahipliği yaptık. Gün boyun-
ca devam eden panele savunma sana-

yinden, telekomünikasyon, endüstri, 
enerji ve sağlık sektörüne kadar ülke-
mizin önemli kurumlarının katılımla-
rını sağladık. Üniversite-Sanayi ilişki-
lerimizin güçlenmesi açısından, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu 
Sanayi Üniversite İşbirliği İl Temsil-
cisinin üniversitemiz öğretim üyesi 
olması da bizim için artı bir değerdir.

Ortak projelere
önem veriyoruz

Üniversitemiz, şehrimiz sanayisi ile 
iş birliğine ve ortak projeler yapmaya 
çok önem vermektedir. Bu iş birliğinin 
öğrencilerimiz açısından istihdamla 
ve sanayimiz açısından da nitelikli 
insan kaynağına sahip olmakla so-
nuçlanması, en büyük temennimizdir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
olarak, öğrencilerimize, şehrimize 
ve nihayetinde ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlamaya tüm azmimizle de-
vam edeceğiz. 

Raylı sistemlere büyük 
destek veriyoruz

Son olarak geçtiğimiz günlerde 
Mühendislik Mimarlık Fakülte-
mizle beraber, TÜLOMSAŞ A.Ş., 
Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 
Raylı Sistemler Kümelenmesi 
(RSK), İŞKUR Eskişehir İl Müdür-
lüğü ve Eskişehir Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi (ETGB) işbirliği ile 
hayata geçirdiğimiz “Ar-Ge Mü-
hendisi Yetiştirme Projesi”nden 
söz etmek isterim. Bizim için son 
derece önemli olan bu projeyle 
üniversitemiz Bilgisayar, Elekt-
rik-Elektronik, Endüstri, Kimya, 
Makine, Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği bölümlerinden se-
çilmiş 4. sınıf öğrencilerine fakül-
te dersliklerinde gerçekleşecek 
55 saatlik teorik ve TÜLOMSAŞ 
A.Ş.’de gerçekleşecek 5 haft alık 
pratik eğitim verilecek; ayrıca Ar-
Ge Merkezleri ziyaret edilecek. 
Bu proje kapsamında görevlen-
dirilen öğrencilerimizin, mezuni-
yetleri sonrasında 50%’sini İŞ-
KUR üzerinden istihdam etmeyi 
planlıyoruz. 


