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Eskişehir, birçok açıdan ele alınan 
özellikleriyle, öncelikle bir demiryolu 
kenti olmuştur. Şehrin tarihine bakıldı-
ğında da bu özelliğinin ön plana çıktığı 
görülmektedir.

Bilindiği gibi, 19. yüzyılda, dünya eko-
nomisinin oluşumunda belirleyici rol 
oynayan en önemli faktör demiryol-
ları olmuştur. Ekonomik açıdan henüz 
gelişmemiş ülkeler bile demiryolu 
akımının dışında kalamamıştır. Üste-
lik söz konusu ülkeler için de gelişmiş 
ülkelere yönelik bu faaliyet alanı çok 
karlı demiryolu yatırımları sayesinde 
yeni ekonomik ve siyasi avantajlar 
sağlamıştır.

Demiryolu Kenti
Almanya, Anadolu ve Mezopotam-
ya’da nüfuz alanları oluşturmak için 
demiryolu yapımını araç olarak kul-
lanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu. 
İzmit-Eskişehir-Ankara Demiryolu 
Hattı’nın inşa edilmesi için 11 Şubat 
1889’da Anadolu-Osmanlı Demiryolu 
Şirketi kurulmuş, demiryolunun Eski-
şehir’e ulaşması 1892 yılının Haziran 
ayında, Ankara ise aynı yılın Kasım 
ayında gerçekleştirilmiştir (Yakut, 
2009: 420-421). 

Demiryolunun Eskişehir’den geçme-
si idari, sosyal, ekonomik ve kültürel 
açıdan büyük değişiklikler yaratmış-
tır. Osmanlı Devleti’nin değişik böl-
gelerinde olduğu gibi, Avrupa’dan da 
demiryolunun yarattığı iş alanında 
çalışmak üzere işçi ve teknik eleman 
gelmiş, bununla birlikte 19. yüzyılın 
sonlarında 20. yüzyılın başlarında 
Kafkasya’dan ve Balkanlardan gelen 
göçmenler demiryolu hattı boyunca, 

alanlara yerleştirilmiştir. Demiryolu-
nun Eskişehir’den geçmesi bu bölge-
nin liman kentlerine bağlanmasına 
yol açtığı gibi, pazar için üretim yapıl-
masına da olanak sağlamış, üretilen 
ürünlerin ucuz ve kolay bir şekilde ta-
şınması söz konusu olmuştur. Nitekim 
Eskişehir, başta İstanbul olmak üzere 
imparatorluğun hububat ihtiyacını 
karşılayan belli başlı merkezlerden 
biri olmuş, Eskişehir ekonomisinin 
bel kemiği olan lületaşı, daha kolay ve 
ucuz şekilde Avrupa pazarlarına taşı-
nabilmiştir  (Yakut, 2009: 421-423).

Cer Atelyesi den TÜLOMSAŞ’a
Anadolu Bağdat Demiryolları ağının 
en önemli hatlarından birini oluşturan 
Haydarpaşa- Eskişehir Hattı, 19 Ha-
ziran 1892’de işletmeye açılmış, böy-
lece. Alman sermayesi, bu demiryolu 
projesini Bağdat’a ve Basra’ya kadar 
uzatarak, geniş bir alanda nüfuz kur-
mak istemiştir. Bu çerçevede, hattı 
işleten Almanlar, 1894 yılında, buharlı 
lokomotiflerin ve vagonların bakım 
ile onarımlarını sağlamak için, Eskişe-
hir’de Anadolu-Osmanlı Kumpanyası 
adı verilen küçük bir atelye kurmuş-
tur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Cer 

Atelyesi, yeni dönemin idealleri çer-
çevesinde yeniden canlandırılmıştır. 
Cer Atelyesi’nde, 5 Haziran 1925’ten 
itibaren başlatılan yeniden yapılan-
mayla, Eskişehir Cer Atelyesi, kentin 
ekonomisini canlı tutan bir kurum 
durumuna gelmiştir. Çok sayıda işçi 
ve mühendis çalıştırmasının yanı sıra, 
birçok sektöre de girdi sağlamıştır 
(Yakut, 2015: 59-61). 

Atelye 1923 yılında Eskişehir Cer Atel-
yesi, 1958 yılında Eskişehir Demiryolu 
Fabrikası ve 1986 yılına gelindiğinde 
TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve 
Motor Sanayii A.Ş.) adını almıştır. 
Fabrika kurulduğu günden günümüze 
Türkiye’nin lokomotif ve vagon ihtiya-
cının karşılanmasında önemli bir rol 
oynamıştır (Yılmaz, 2014:215).

Çırak Mektebi
Haydarpaşa - Eskişehir - Ankara ve 
Eskişehir Konya Hatları işletmeye 
açıldıktan sonra, 21 Kasım 1896’da 
memur ve işçi yetiştirilerek, demiryo-
lu hatlarında çalıştırılmak üzere Eski-
şehir’de bir okul açılmıştır. Almanlar, 
1909-1910 yılında da 71 öğrencisi olan 
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bir okul daha devreye sokmuşlardır. 
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 
bu okullar kapanmış ve sadece Cer 
Atelyesi kapsamında bir çırakhane bi-
rimi kalmıştır. Çırak mektebi 1926’dan 
sonra geliştirilmeye devam etmiştir. 
Çırak mektebi Cer Atelyesi’nin en 
önemli eleman kaynağı durumunda 
olmuştur (Yakut, 2015: 62).

Demiryolu Meslek Lisesi
Ulusal demiryolculuğumuzun ilk Ge-
nel Müdürü Kurmay Albay Behiç Erkin, 
Selanik - Dedeağaç Demiryolu Askeri 
Komiseri (Müfettişi) iken Demiryolla-
rı’nda Türkçe dil ve Türk memur kulla-
nılmasına dikkat çeken bir rapor hazır-
lar. Demiryolları, 16 Temmuz 1920’de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün istek ve 
önerisiyle Behiç Erkin’in sorumlulu-
ğuna verilir. Behiç Erkin’in demiryolu 
işletmesini “Türkleştirmek ve Türk-
çeleştirmek” işinde kısa zamanda yol 
alınır ve Behiç Erkin yapılan bu çalış-
maları, “Tren, savaş içindeki ordumuzu 
izler duruma getirilecektir”  şeklinde 
ifade eder. Demiryolu Meslek Okulu 
işte böyle bir tarihsel sürecin ürünü 
olarak kurulmuş olur. 

Demiryolu Meslek Okulu, 1 Ekim 
1942’de, Ankara Demiryol Mahalle-
si’nde Mimar Kemalettin’in tasarımı 
olan bir yapıda açılmış, 1946’da ise 
kapatılması gündeme gelmiş, bu ne-
denle öğrenci alınmamış ve okuldaki 
öğrencilerin mezuniyetlerini izleyen 
yılda, Şubat 1950’de kapatılmıştır. 
Yedi yıllık bu ilk faaliyet döneminde 
yaklaşık 500 öğrenci mezun edilmiş-
tir. Demiryolu Meslek Okulu 28 Şubat 

1950’de kapatıldıktan sonra, 1955’te 
Eskişehir’de tekrar açılmış, okulda yol, 
hareket ve muamelat olmak üzere üç 
dalda eğitim verilmiştir. Demiryolu 
Meslek Okulu, 1957 yılında yeniden 
Ankara’ya, ilk açıldığı binaya taşın-
mıştır.  Okuldan 1959-1960 öğretim 
yılı sonuna kadar toplam 326 öğrenci 
mezun olmuştur.  Aynı öğretim yılında 
okula tesisler bölümü eklenmiş 1961 
yılında liman bölümü açılmış,  mua-
melat bölümü de muhasebe bölümü 
olarak değiştirilmiştir. 1 Temmuz 1964 
yılında yeniden kapatılan okulun öğ-
rencileri başka okula gönderilmiştir.  
Bu nedenle de okulun 1965 mezunları,  
Ankara Yükseliş Koleji’nden mezun 
edilmiştir. 

1942 yılında Demiryolu Meslek Okulu 
olarak öğretime başlayan Demiryolu 
Meslek Okulu’ndan, 1977’de Demiryo-
lu Meslek Lisesi olarak Eskişehir’de 
yeniden öğretime başlayıp 1998 yılın-
da öğretiminin sona ermesine kadar,  
4.198 demiryolcu mezun olmuştur.  
Mezunların çoğu halen TCDD’de ve 
bağlı kuruluşlarında görevlerini sür-
dürmektedir.

Devrim Otomobili
Devlet Demiryolları Fabrikaları ve Cer 
Dairelerinin yönetici ve mühendisle-
rinden 20 kişilik bir ekip 16 Haziran 
1961 günü Ankara’ da bir toplantıya 
çağrıldılar. Toplantıya başkanlık eden 
Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğ-
lu, “bir otomobil tipinin geliştirilmesi “ 
görevinin TCDD İşletmesine verildiği 
ve çalışmalar için en uygun yerin, (bu-
günkü TÜLOMSAŞ) Eskişehir Demir-
yolu Fabrikaları olacağını belirtmiştir. 
Verilen termin 29 Ekim 1961, yani ta-
nınan süre 4.5 ay gibi kısa bir süredir. 
Bu süre içerisinde,  29 Ekim 1961 sa-
bahı Türkiye’ de yapılan ilk otomobil, 
kaportası pürüzsüz olmasa da, kendi 
tekerlekleri üzerinde ve yine Türkiye’ 
de yapılan kendi motorunun gücüyle 
imal edilmiştir (Erişim: Ocak 2017. 

Devrim'in önemi Türkiye’de üretilen ve 
tasarlanan ilk otomobil olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca benzin, yağ 
ve hız gibi göstergeleri Türkçedir. 1961 
yılında 4 adet üretilen Devrim Otomo-
billerinden sadece birisi günümüze 
ulaşmış olup, TÜLOMSAŞ içerisinde 
sergilenmektedir (Yılmaz, 2014:215).

Havacılık Kenti
Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM 
Hükümeti, kendine ait bir hava kuvve-
ti oluşturmak yoğun bir çaba harcadığı 
bilinmektedir. Müdafaa-ı Milliye Vekâ-
letinin 13 Haziran 1920 tarihli yazısıyla 
Konya Tayyare İstasyonu’nun yanı sıra 
Eskişehir ve Erzincan’da da Tayyare 
İstasyonları kurulmuştur. Eskişehir’de 
kurulan Birinci Sınıf Tayyare İstas-
yonu olarak yer alıştır. Türk Askeri 
Havacılığının kurumsal gelişmesinde 
önemli olan adımlardan biri de savaş 
sırasında Eskişehir’de Kuva-yı Hava-
iye Müdüriyeti’nin kurulmasıdır. Cer 
atelyesinin bir bölümü tayyarelerin 
tamiri için ayrılmıştır. Cumhuriyet 
döneminde özellikle iki dünya savaşı 
arasında askeri havacılık teknolojisin-
de büyük bir sıçrama yaşanması, ateş 
ve saldırı gücü yüksek uçak modelle-
rinin yapılması dikkatle izlenmiş ve 16 
Şubat 1925 yılında Tayyare Cemiyeti 
kurulmuştur. Cemiyet’in temel amacı 
Türkiye’de havacılığın askeri, iktisadi, 
siyasi ve sosyal önemini halka anlat-
mak ve havacılığa gerekli olan insan 
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ve malzemeyi sağlamak olarak belir-
lenmiştir. Türkiye’nin uçak imal etme 
projesinde ilk akla gelen kentlerden 
biri Eskişehir’dir. 1926’da TOMTAŞ 
(Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirke-
ti) ne Alman Junkers şirketi arasında 
gerçekleştirilen işbirliği sonucunda, 
Eskişehir ve Kayseri’de tayyare fab-
rikaları inşa edilmesi kararlaştırılmış-
tır. Eskişehir’de havacılık faaliyetleri 
1930’larda artarak devam etmiş ve 
havacılık, kenti canlandıran, geliştiren 
temel etkenlerden birisi olmuştur. Es-
kişehir havacılık açısından çok yönlü 
bir kenttir. Bir yandan uçak prototipi 
imal edilirken öte yandan ise hava kuv-
vetlerinde kurumsal değişikliklerin 
merkezi durumundadır. Türk Tayyare 
Cemiyeti (1935’ten sonra Türk Hava 
Kurumu) 3 Mayıs 1935’te Türk Kuşu 
adıyla bir eğitim merkezi kurmuştur. 
Bu çerçevede 10 Temmuz 1936’da İnö-
nü’de planör kampı açılmıştır (Yakut, 
2015:251-257)

Bilindiği gibi, 1926 yılında Eskişehir’de 
Tayyare Bakım Atölyesi kurulmuş, 
fabrika, uçak bakım faaliyetlerine 
1960'lı yıllardan sonra jet uçak ve 
motorlarının bakımlarını üstlenerek 
devam etmiştir. 1985 yılında TUSAŞ 
(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) 
ve General Electric arasında TEI (TU-
SAŞ Engine Industry Inc.) ortaklığı 
kurulmuştur. Fabrikanın ana faaliyet 
alanlarını parça ve modül üretimi, 
motor montaj ve test, bakım onarım, 
revizyon ve motor tasarımı oluştur-
maktadır (Yılmaz, 2014:215).

Ulaştırma Alanında Yürütülen 
Eğitim Faaliyetleri

Bir ülkede verilen sağlık, eğitim ve 
ulaştırma hizmetlerinin yaygınlığı ve 
kalitesi, o ülkenin gelişme düzeyinin 
önemli bir göstergesidir. Ulaştırma 
hizmetlerine olan talebin artışı, hiz-
met çeşitliliğindeki zenginlik, ortala-
ma yaşam süresinin artması, ulaştır-
ma sektöründeki mevcut mesleklerin 
iş yükünü artırırken, yeni mesleklerin 
ve istihdam alanlarının da ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. İnsan 
gücünden etkili ve verimli bir şekilde 
faydalanmak için de ulaştırma alanın-
da ihtiyaç duyulan iş gücünü nicelik ve 
nitelik açısından belirlemek ve buna 
uygun planlar yapmak gerekir. Ulaş-

tırma hizmetlerinin etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülebilmesi için sektör 
personelinin yeterli sayıda ve çağdaş 
ölçütlere göre yetiştirilmesi ve iyi bir 
planlama ile ülke çapında dengeli bir 
şekilde dağılımı sağlanmalıdır.

Toplumun ihtiyaç duyduğu yerde, za-
manda ve hak ettiği nitelikte çağdaş 
ulaştırma hizmeti alabilmesi ve bu 
hizmetin sürdürülebilirliği için ulaş-
tırma alanı ile ilgili insan gücü yetişti-
rilmesinde farklı uzmanlık alanlarına 
ihtiyaç olduğu gözlenmekte olup bu 
bilim alanlarının ekip anlayışıyla etkin 
çalışmaları gerekmektedir.

Ulaştırma faaliyetleri, ülkelerin ik-
tisadi, kültürel ve fiziksel açılardan 
bütünlüğünü sağlar. Dolayısıyla, 
öğrencilerin, ekonomik büyüme ve 
kalkınma sürecini anlayabilmeleri 
yönünden ulaştırma faaliyetlerinin 
rolü de iyi kavranmalıdır. Ulaştırma 
olgusunda, güzergah seçimi, fiyatlan-
dırma, taşıma modunun seçimi, vb.,  
unsurlar oldukça önemlidir. Ulaştırma 
faaliyetleri, "sadece insanların ve mal-
ların hareket etmesini içeren basit bir 
faaliyet değil, çeşitli seçeneklerin sü-
rekli birbirinin yerini aldığı karmaşık 
bir faaliyettir.

Diğer taraftan, dünyada akademik 
ilginin ötesinde, ulaştırmayla ilgili 
giderek artan düzeyde bir farkında-
lık vardır. Uygulamaya geçilen prog-
ramlar sonucunda, ulaştırma eğitimi, 
ilköğretim, ikinci öğretim, lisans ve 
lisansüstü eğitim düzeyinde destek-
lenmekte; yaşam boyu eğitim yoluyla, 
mevcut ulaştırma profesyonellerinin 
eğitimi de ayrıca önem kazanmakta 
ve sadece teknik eğitim almış olmak 
veya daha önce ulaştırma eğitimi al-
mış olmak yeterli olmamaktadır. Ar-
tık, ulaştırma, çok-disiplinli ve yaşam 
boyu etkili bir alan haline gelmektedir. 

Teknolojik ilerlemeler, ulaştırma eği-
timi üzerinde birçok açıdan etkili ol-
maktadır. Bilgisayarların kullanılması, 
web siteleri ve iletişim kanalları ile 
bilgi paylaşımı sayesinde öğretme ve 
öğrenme süreci çok farklılaşmış ve 
gelişmiştir. Artık çalışma alanları sı-
nıfları aşmaktadır. 

Günümüzde ders programı içeriği, 
diğer uzmanlaşma alanlarını içere-
cek şekilde geleneksel çerçevesinin 
ötesine doğru gitmektedir. Örneğin, 
günümüzün ulaştırma karar alıcıları, 
aldıkları kararların çevre üzerinde ya-
rattığı dışsallıkları analiz etme ve bun-
ların içselleştirilmesini planlayabilme 
yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, 
ulaştırmaya ilişkin kararların ortaya 
çıkardığı toplumsal etkilerin hesap-
lanması ve bu etkilere ilişkin politika-
ların uygulanması için sosyal fayda ve 
maliyet analizi yapılması gereklidir. 
Bir diğer güncel konu da, teknolojinin 
ulaştırma altyapısının gelişimi üzerin-
deki etkilerinin incelenmesidir.

Ulaştırma alanına yönelik eğitim bi-
rimlerinin açılma gerekçeleri sektö-
rün gelişimi, kalkınma planlamaları ve 
devletin stratejik planlamaları çerçe-
vesinde ve eğitim birimlerinin de ülke 
ekonomisi ile kamu ve özel sektöre 
nitelikli işgücü sağlaması açısından 
oldukça önemlidir.

Ülkemizde son yıllarda sıkça gündeme 
gelmeye başlayan ulaştırma eğitimi, 
multi-disipliner yapısı gereği üzerin-
de detaylı çalışılması ve planlanması 
gereken bir dal olarak değerlendiril-
melidir. Aktivitenin taraflarının çok 
olması, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
çevresel boyut taşıması konunun hem 
sosyal bilimler hem fen bilimleri hatta 
sağlık bilimleri tabanında çok geniş 
bir yelpazede ele alınmasını gerektir-
mektedir. 

Amaç ve hedeflere uygun bir hizmet 
sunulabilmesi için, bu alanda çalışacak 
her meslek grubunun ulaştırma temel 
bilgilerine ve diğer meslek grupları 
hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip 
olması gerekir. 

Yaşanan bu gelişmeler konuyla ilgili 
olarak;
♦ Sektörde çalışan ve çalışacak 
personelin eğitimini uluslararası ta-
şımacılık olanaklarına uygun “birlikte 
işletilebilirlik” ve ortak standartları 
kapsayacak biçimde düzenlemek; 
♦Teknolojik gelişmelere uyum sağla-
yacak araç ve altyapının bakımı ile ilgili 
olan profesyonel işgücüne duyulan ih-
tiyacı belirlemek;



♦ Ulaştırma faaliyetiyle ilgili olarak 
girişimcilik faaliyetlerinde görülen 
artışla ulaştırma sektörüne yönelik 
istihdam ihtiyacının giderilmesini 
sağlayacak personele yönelik eğitim 
ihtiyaçlarını gidermek;
♦ Ulaştırma alanında gerekli personel 
eğitimlerini temin eden eğitim kurumu 
ve kurumların olanaklarının varlığını ve 
erişilebilirliğini belirlemek konusunda 
çalışma yapmak gerekmektedir.

Yolcuların ve eşyaların emniyetli, hızlı, 
konforlu, elverişli ve çevreyle uyumlu 
olarak taşınmasını sağlamak amacıyla 
ulaşımın herhangi bir türü için planla-
ma, fonksiyonel tasarım, araçların 
ve tesislerin işletilmesi konularında 
teknolojik ve bilimsel prensiplerin 
bir uygulaması” olarak tanımlanan 
ulaştırma alanında gerçekleştirilecek 
eğitim, trafik, güvenlik, işletme vb. çok 
geniş bir alanda öğretim ve uygulama 
olanağına sahiptir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de,  
birçok meslek sahibinin elde etmesi 
gereken yeterlilikler standartlaştırı-
lacak ve bazı uygunluk değerlendirme 
yöntemleri ile kişilerin bu kriterlere 
sahip olup olmadıklarını belirlemek 
üzere faaliyette bulunan Ulusal Mes-
lekî Yeterlilik Sistemi’nin de “eğitim 
faaliyetleri ile işgücü niteliğinin yük-
seltilmesine” olan katkısı oldukça 
önemlidir. Aynı zamanda, bu konuda 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
yapılacak akreditasyon çalışmalarıyla 
işgücümüz,  uluslararası dolaşım hakkı 
kazanabilecektir.

Ülkemizin ulusal ulaşım ağı, önemli 
projeler kapsamında genişleyecektir. 
Yeni inşa edilecek ağların kapasitele-
rinde mevcut duruma göre çok büyük 
bir artış sağlayacak ve araç sayıları 
önemli miktarlarda yükselecektir. 
Kent içi ulaşım ağları ise; belediyelerin 
projeleri ile yapılan yatırımlar da artış 
eğilimi sergilemektedir.  

Anadolu Üniversitesi’nin Ulaştırma 
Alanındaki Eğitim 

Faaliyetleri ve Çalışmaları
Üniversitemizin stratejik planında 
önem verdiği dört öncelikli alandan 
biri Raylı Sistemler Araştırma Mer-
kezi diğeri ise Sivil Havacılık Araştır-

ma Merkezi’dir. Üniversitemiz, birçok 
alanlarda ilkleri gerçekleştirme kültü-
rüne sahip bir üniversite olarak yine 
bu alanlarla ilişkili bir uzmanlaşma ve 
hizmet sağlayacaktır. Üniversitemiz 
bünyesinde yer alan ön lisans prog-
ramları bu öncelikli alanlara doğrudan 
hizmet verecek ve AR-GE’ye yönelik 
donanımlı, bölgenin ve ülkenin ihti-
yacını karşılayacak nitelikli personel 
ihtiyacının karşılanmasına katkıda 
bulunacaktır.

Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü
Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Ens-
titüsü, Anadolu Üniversitesi bünye-
sinde 1993 yılında 496 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Rektörlüğe 
bağlı olarak kurulmuştur. Ulaştırma 
Ekonomisi Araştırma Enstitüsü’nün 
adının “Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü” 
olarak değiştirilmesi Bakanlar Kuru-
lu’nca 4/10/2012 tarihinde kararlaştı-
rılmış ve 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ulaştırma Bilim-
leri Enstitüsü Ülkemizde alanındaki 
ilk ve tek enstitüdür. Bu enstitü bün-
yesinde, Ulaştırmanın multi-disipliner 
yapısı çerisinde, Yüksek lisans ve Dok-
tora çalışmaları yürütülebilecek ve bu 
sayede, bu alandaki bilgi birikimine 
öneli katkı sağlanacaktır.

 Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
uluslararası sivil havacılık standartla-
rına uygun nitelikli eleman yetiştirmek 
üzere 1986 yılında Sivil Havacılık Mes-
lek Yüksekokulu olarak kurulmuş olup 
11 Temmuz 1992 tarihinde Sivil Havacı-
lık Yüksekokuluna, 23 Haziran 2012 ta-
rihinde fakülteye dönüştürülmüştür. 
♦  Havacılık Elektrik ve Elektroniği, 
♦ Uçak Gövde Motor Bakım, 

♦ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 
♦ Hava Trafik Kontrol ve 

Pilotaj bölümlerinde bir yıl İngilizce 
hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimi 
verilmektedir. Öğrenciler Hava Trafik 
Kontrol bölümüne ön kayıt ile, Havacı-
lık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde 
Motor Bakım, Sivil Hava Ulaştırma İş-
letmeciliği ve Pilotaj bölümlerine mer-
kezi yerleştirmeyle girebilirler.

Raylı Sistemler Araştırma 
Merkezi (URAYSİM)

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisin-
de demiryollarımız için stratejik amaç 
olarak; “Teknolojik gelişmelerden fay-
dalanarak, diğer ulaştırma türleri ile 
uyumlu yaygın bir demiryolu ağı kura-
rak, Demiryollarını; ülke kalkınmasının 
lokomotif gücü olacak şekilde ekono-
mik, güvenli, hızlı, konforlu ve çevreye 
duyarlı tercih edilen bir ulaşım sistemi 
haline getirmek ve işletilmesini sağla-
mak” belirlenmiştir.

Bu hedef ve öneriler kapsamında 
Üniversitemiz, Eskişehir’de Ulusal 
Raylı Sistemler Mükemmeliyet Mer-
kezi kurulması için 2010 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatına bir proje sun-
muş ve 2012 yılı yatırım programında 
2011K120210 proje numarasıyla “Raylı 
Sistemler Araştırma Merkezi” adıyla 
yer almıştır. Bu proje öncelikle Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı olmak üzere ilgili diğer Bakanlık-
ların, TCDD, TÜLOMSAŞ, TUVESAŞ, 
TÜDEMDAŞ, Eskişehir Raylı Sistem-
ler Kümesi ve diğer tüm paydaşların 
işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Merkezin kuruluşunun tamamlanma-
sıyla ülkemizde tasarlanacak ve üreti-
lecek raylı sistemler çeken ve çekilen 
araçlarının uluslararası standartlarda 
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test ve sertifikasyonu tamamen yurt 
içinde gerçekleştirilebilecek Demir-
yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 
faaliyetleri desteklenecek, yurt dışı-
na döviz çıkışının önüne geçilecektir. 
Demiryollarımızdaki özelleştirme 
hamlesiyle yurt dışından ithal edile-
bilecek çeken ve çekilen araçların va-
tandaşlarımızın can ve mal güvenliği 
bakımından uluslararası standartlara 
uygunluk kontrolleri ve yola elveriş-
lilikleri yurt içinde test edilecektir. 
Dünyadaki 400 km/saat hıza erişilebi-
len tek test merkezi olması nedeniyle, 
özellikle Avrupa’da üretilen yüksek 
hızlı trenlerin aktif yol yerine, test 
yolunda daha detaylı testlerine imkân 
sağlayacağından, yabancı üreticilere 
test hizmeti yoluyla hizmet ihracatı 
da gerçekleştirilebilecektir.

Anadolu Üniversitesi Ulaştırma 
Meslek Yüksekokulu

Anadolu Üniversitesi’nin ulaştırma 
alanında eğitim faaliyeti gerçekleş-
tiren en önemli birimlerinden biri 
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu’dur. 
Anadolu Üniversitesi bünyesinde 
yer alan Ulaştırma Meslek Yükse-
kokulu, Bologna Süreci’nde Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesi(TYYÇ) kapsamında, Uluslararası 
Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED 
97)’na göre Eğitim Öğretim Alt Alan-
ları (Tablo 1)’ndan Temel Alan kodu 
“84” olan Ulaştırma Hizmetleri Temel 
Alanı içinde yer almaktadır. (YÖK, Bo-
logna Süreci).

TCDD Genel Müdürlüğü ile Anado-

lu Üniversitesi arasında imzalanan 
14.09.1998 tarihinde gerçekleştiri-
len protokol doğrultusunda, TCDD 
Meslek Lisesi Binası ve kampus alanı 
Anadolu Üniversitesine, Demiryol-
ları alanında meslek eğitimi vermek 
üzere devredilmiştir. Bu doğrultuda 
eğitim öğretim faaliyetini Porsuk 
meslek Yüksekokulu bünyesinde sür-
düren programlar, 2012-2013 öğretim 
yılından itibaren Ulaştırma Meslek 
Yüksekokulu olarak yapılandırılmıştır. 
Yüksekokul 9 farklı programda eğitim 
ve öğretim faaliyeti sürmektedir.

♦ Raylı Sistemler Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi Programı 
♦ Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 
Programı 
♦ Raylı Sistemler Makinistlik 
Programı 
♦ Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 
Programı 
♦ Raylı Sistemler İşletmeciliği 
Programı
♦ Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 
Programı
♦ Uçak Teknolojisi Programı 
♦ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı 

Lojistik Programı
TCDD Genel Müdürlüğü ile Anado-
lu Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde TCDD’deki uz-
man eğiticilerin desteği ve uygulama 
sahasında sunulan olanaklarla Ulaş-
tırma Meslek Yüksekokulu’nda raylı 
sistemler sektörünün ihtiyacı olan 
meslek elemanlarının örgün eğitimi 

sağlanmaktadır. Başta TCDD Genel 
Müdürlüğü olmak üzere, sektörde 
yer alan işletmeci kuruluşlarda görev 
alacak, ulusal tren makinisti standart-
larına uygun olarak makinist temel 
yetkinlikleri kazandırılmış personelin 
yetiştirilmesi için;   Raylı Sistemler 
Programında öğrenim gören öğren-
cilerin sanal sürüş uygulamalarının 
Eskişehir Eğitim Merkezi’nde kurulu 
simülatörlerde gerçekleştirilmesi 
sağlanmakta ve Anadolu Üniversite-
si Ulaştırma Meslek Yüksekokulu ile 
Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından planlanması 
yapılmaktadır. Gerçek sürüş uygu-
lamaları ise lokomotiflerle, Anadolu 
Üniversitesi ve Eskişehir Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından 
planlanmaktadır.  Aynı zamanda Raylı 
Sistem meslek elemanlarının mezu-
niyet öncesi yapmaları zorunlu olan 
stajları (30 iş günü) süresince Eskişe-
hir Depo,  Gar ve Lojistik Müdürlüğü 
ve TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
diğer illerdeki Müdürlükleri de destek 
vermektedir

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu eği-
tim iş dünyasının gelişen teknolojiyle 
artan, deneyim sahibi nitelikli ara iş-
gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla; 
alanında deneyimli, doğru karar vere-
bilme becerisine sahip, yaşam boyu 
öğrenme düşüncesini benimsemiş, 
bilgi teknolojilerini kullanabilen, kali-
teli meslek eğitimi almış, sorumluluk 
sahibi işgücü yetiştirmeyi amaç edin-
miştir.
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