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İngiltere’de 18. Yüzyılda su ve buhar 
gücüne dayalı mekanik üretimin 

kas gücünün yerini almaya başlama-
sıyla ortaya çıkan Endüstri Devrimi, 
elektrik enerjisine ve işbölümüne 
dayalı kitlesel üretime geçilmesiyle 
19. Yüzyıldan itibaren ikinci aşamaya 
geçmiştir. Yirminci yüzyılda (1970’ler-
de) ise elektronik cihazların, bilgi tek-
nolojilerinin ve otomatik üretimin bil-
gisayar teknolojisiyle desteklendiği 
üretim süreçlerinin otomasyonuyla 
Üçüncü Endüstri Devrimi sürecine 
girilmiştir. Şu an içinde bulunduğu-
muz süreç ise, yirmi birinci yüzyılın 
başından itibaren, siber-fiziksel 
sistemleri, nesnelerin internetini ve 
bulut sistemlerini içeren ve Endüstri 
4.0 olarak adlandırılan Dördüncü En-
düstri Devrimi evresidir. Bu süreçte 
ortaya çıkan mobil internet, bilişsel 
işlerin otomasyonu, robotik, enerji 
depolama, üç boyutlu yazıcılar gibi 
yıkıcı teknolojiler (destructive te-
chnologies) önümüzdeki dönemde 
ekonomik ve sosyal dönüşümü bü-

yük oranda etkileyecektir. Bu konuda 
yapılan bazı çalışmalara göre, 2025 
yılında gelişmekte olan bu teknoloji-
lerin değeri yılda 14 trilyon dolar ile 
33 trilyon dolar arasındaki potansiyel 
ekonomik etkiyle, küresel GSYİH’nın 
üçte birini oluşturabilir.

 Teknoloji güdümlü ekonomi ve di-
jital dönüşüm eğitim kurumlarını ve 
özellikle de üniversiteleri değişime 
zorlamaktadır. OECD’ye göre, bugün-
kü çocuklarımızın %65’i gelecekte 
bugün var olmayan işlerde ve faaliyet 
kollarında çalışacaklar. Teknolojik ge-
lişmelerde yaşanan bu hızlı değişim 
karşısında üniversitelerin bu geliş-
melere ayak uydurabilen hatta bu 
değişimi yönetebilen kurumlar haline 
gelmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla 
üniversiteler artık eğitim öğretimde 
çağ nüfusla sınırlandırılmayan, yer ve 
zamandan bağımsız, öğrenen mer-
kezli ve kişiselleştirilmiş, dijital tek-
nolojilerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, 
proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 
benimsendiği hayatboyu öğrenme 
odaklı bir modeli merkeze almışlardır.

 Üniversitenin tarih boyunca ge-
çirdiği evrimi ve tarihin çeşitli nok-
talarında oynadığı rolü ortaya koyan 
Ronald Barnett, üniversitenin evrimi 
aşamalarını şöyle tanımlar: 

♦ Ortaçağda, din ve maneviyat hiz-
metinde çalışan üniversite (Metafizik 
Üniversite - Üniversite 1.0); 
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♦ Teknolojik gelişmeleri ve ekono-
mik büyümeyi destekleyen araş-
tırmalar tarafından yönlendirilen 
sanayi sonrası üniversite (Sanayi 
Sonrası Araştırma Üniversitesi - 
Üniversite 2.0); 

♦ Rekabetçi piyasa ortamında ken-
di kaynaklarını oluşturma yönünde 
motive olan çağdaş üniversite (Gi-
rişimci Üniversite - Üniversite 3.0); 

♦ İçinde yeraldığı topluma derin-
den bağlı, bilgi kaynaklarını özgür-
ce kullanılabilir kılan ve daha iyi bir 
dünya yaratmak için aktif olarak 
çalışan üniversite (Ekolojik Üni-
versite - Üniversite 4.0). Barnett’in 
ekolojik üniversite anlayışında üni-
versite, ne araştırma üniversitesin-
de olduğu gibi “kendisi içinde” ne de 
girişimci üniversitede olduğu gibi 
“kendisi için” değil; “başkaları için” 
bir üniversitedir. Barnett, ekolojik 
üniversitenin tüm bunları toplum-
daki ağlarını oluşturarak ve aynı 
zamanda bu ağları geliştirerek ya-
pacağını söyler.

Türk Yükseköğretimi ve 
“Yeni YÖK”

 Türkiye 206 üniversitesinde 
eğitim öğretim gören, sayıları se-
kiz milyonu aşan öğrencisi ve 162 
bin öğretim elemanıyla Avrupa 
Yükseköğretim Alanının (EHEA) 
Rusya’dan sonra en yüksek öğren-
ci sayısına sahip ikinci ülkesi olma 

özelliğini taşımaktadır. Elbette 
yükseköğretimdeki nicelik kadar 
niteliğin de ele alınması ve kaliteyi 
arttırmaya yönelik politikaların ge-
liştirilmesi ve uygulanması gerekir.

 Dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip eden Yükseköğretim Kuru-
lu da 2014 yılından itibaren “Yeni 
YÖK” vizyonuyla Türk Yükseköğ-
retiminde büyük bir yapısal dönü-
şüm başlatmıştır. Bu dönüşümün 
sonuçları önümüzdeki yıllarda çok 
daha net olarak ortaya çıkacaktır. 
Bu dönemde uygulanmaya başla-
nılan önemli projelerden bazıları 
şunlardır:

♦ Bu vizyon çerçevesinde “tek tip 
üniversite” anlayışı terk edilmiş, 

Türkiye’de ilk defa “araştırma 
üniversitesi” ve “bölgesel kalkın-
ma odaklı misyon üniversiteleri” 
uygulamaları başlatılmıştır. Bu 
çerçevede 11 asıl ve 5 aday üniver-
sitemize araştırma üniversitesi 
etiketi verilmiş olup bu üniversite-
lerimize yönelik gerek YÖK ve ge-
rekse TÜBİTAK tarafından destek 
programları uygulanmaktadır. Aynı 
şekilde ilk beşi 2016 ve ikinci beşi 
de 2018 yılında ilan edilen, 2006 
yılından sonra kurulmuş olan 10 
üniversitemiz de bölgelerinde ta-
rım, hayvancılık, sağlık, jeotermal, 
tekstil, dericilik ve tabiat turizmi 
gibi alanlarda “bölgesel kalkınma 
odaklı üniversiteler” olarak belir-
lenmiş ve kendilerine özel olarak 
destek programları uygulanmaya 
başlanmıştır. 

♦ Fen, sağlık, mühendislik ve sos-
yal bilimlerin 100 öncelikli alanında 
nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik her yıl 2 
bin kişiye verilen doktora desteği 
programı olan 100/2000 burs prog-
ramı halen başarıyla yürütülmekte-
dir. Bu proje kapsamındaki doktora 
öğrenci sayısı 3200’e ulaşmıştır.

♦ “Yeni YÖK”ün kalite odaklı yük-
seköğretim vizyonu çerçevesinde 
onlarca yıldır eksikliği hissedilen ve 
sürekli gündemde olan idari ve mali 
bakımdan bağımsız Yükseköğretim 
Kalite Kurulu kurulmuş ve yasal ze-
mine kavuşturulmuştur. 
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♦ Yükseköğretimde uluslararası-
laşma hedefi doğrultusunda 2014 
yılında 48 bin olan uluslararası öğ-
renci sayısı 150 bine yaklaşmıştır.

♦ Yükseköğretimde Dijital Dönü-
şüm Projesi kapsamında başta 
YÖK ve üniversitelerin altyapıla-
rının ve sunulan hizmetlerin diji-
talleşmesi olmak üzere seçilen 8 
pilot üniversitede eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin ve ders materyalle-
rinin de dijital ortama aktarılması 
amacıyla öğretim elemanları ve 
öğrencilere Anadolu Üniversite-
si’nin altyapısı kullanılarak eğitim 
verilmeye başlanmıştır.

♦ Açıkbilim / Açık Erişim projesiy-
le, kamu kaynakları kullanılarak 
üretilen tüm çalışmaların, araş-
tırma verilerinin ve proje çıktıları-
nın kamuyla serbestçe paylaşımı 
amaçlanmakta ve proje kapsamın-
da TÜBİTAK’la yapılacak işbirliği 
ile üniversitelerimizde üretilen bi-
limsel bilginin topluma yayılması 
hedeflenmektedir.

♦ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK 
ve TÜBİTAK işbirliği ile yürütülen 
üniversitelerin araştırma altyapı-
larının etkinleştirilmesi projesi de 
bir diğer önemli çalışmadır. Alt-
yapı envanterinin güncellenmesi 
tamamlandığında bu altyapıların 
kamu-üniversite-sanayi arasında 
daha etkin ve verimli kullanımının 
sağlanması için önemli bir adım 
atılmış olacaktır.

♦ Üniversite sanayi işbirliğine 
yönelik, meslek yüksekokulları-
nın sanayi bölgelerinde açılması 
ve işyeri odaklı eğitimin teşvik 
edilmesi, üniversitelerde serma-
ye şirketi statüsünde teknoloji 
transfer ofislerinin kurulması gibi 
uygulamalar da yine bu dönemde 
gerçekleştirilmiştir.

Üniversite-Sektör 
İşbirliği

 Günümüzde sürdürülebilir eko-
nomik gelişme ancak Ar-Ge ve 
inovasyona dayalı bir ekonomik 
model ile mümkün olabilmekte-
dir. Bu anlamda üniversite-sek-
tör işbirliği ulusal ve uluslararası 
arenada yayınlanan tüm stratejik 
belgelerde öncelikle vurgulanan 
ana tema haline gelmiştir. Değer 
yaratma ekseninde üniversite-
nin daha organize ve kaynaklarını 
verimli kullanarak belli bir amaca 
yönelik bilgi üretmesi ve ürettiği 
bilgiyi de en üst düzeyde değer-
lendirmesi önem taşımaktadır. 
Sektör açısından değer yaratmak 
ise şirketlerin sürdürülebilir reka-
betçi bir yapıya sahip olabilmeleri, 
bilgiye dayalı inovatif, katma de-

ğeri yüksek ürünlerin gelişmesine 
yönelik faaliyetler yapmalarıyla 
mümkün olabilmektedir. Üniversi-
te ile sektörün bu konuda birlikte 
çalışmaları ise hem değer yarat-
ma sürecini hızlandıracak hem de 
bu konuda bir sinerji yaratacaktır. 
Bu açıdan bakıldığında iki tarafın 
da birbirine katacağı çok şey ol-
duğu ve bunun sonucunda önemli 
kazançların oluşturulacağı açıktır.

 Üniversite-sektör işbirliğinin 
geliştirilmesi için temelde iki ta-
rafın da birbirini yakından tanıma-
sı ve beklentilerinin ve kısıtlarının 
farkında olması gerekmektedir. 
Sektörün, üniversitedeki öğretim 
üyesi uzmanlara ve laboratuvar 
altyapısına kolay erişim olanağı-
na sahip olması gereklidir. Buna 
ek olarak doğacak işbirliklerinin 
hayata geçirilebilmesi için gerekli 
mekanizmalar kurulmalıdır. Yapı-
lacak üniversite sektör işbirlikleri 
için kaynak yaratılması konusunda 
ulusal ve uluslararası destek prog-
ramlarının bilinmesi veya bu konu-
da destek sağlanması gerekmek-
tedir. Ayrıca patent ve diğer tescil 
durumlarının nasıl yapılacağının 
belirlenmesini sağlayan destek 
mekanizmalarına ihtiyaç vardır. 
Üniversitelerimizin bünyesinde 
hizmet veren teknoloji transfer 
ofisleri tüm bu hizmetleri tek bir 
noktadan profesyonel şekilde 
sunmayı amaçlayan önemli yapı-
lardır. 

 Üniversite-sektör işbirliğini 
destekleyecek arayüz mekaniz-
maları olan teknoloji transfer 
ofislerinin yaptığı çalışmalar 
üniversitelerimizdeki bilgi biri-
kiminin, sermayenin ve nitelikli 
işgücünün biraraya getirilerek, 
teknoloji yoğun üretim yöntemle-
rinin geliştirilmesi, ticarileştiril-
mesi ve sektörde tüm tabana ya-
yılması, şehrin üretim ve ihracat 
potansiyeli için büyük önem arz  
etmektedir.
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Eskişehir’de 
Yükseköğretim ve 

Üniversiteler

 Bir eğitim şehri olarak bilinen 
Eskişehir, Türk Yükseköğretimine 
her alanda çok değerli katkılar sun-
maktadır. Eskişehir’deki ilk yükse-
köğretim kurumu olarak Prof. Dr. 
Orhan OĞUZ’un önderliğinde 1958 
yılında kurulan İktisadi ve Ticari İlim-
ler Akademisi’nden bugün itibariyle 
Eskişehir’de birbirinden değerli 3 
üniversite; Afyonkarahisar, Kütah-
ya ve Bilecik gibi çevre illerde de 3 
üniversite olmak üzere 6 üniversite 
doğmuştur.

 Bugün itibariyle Eskişehir’de; 
Anadolu, Eskişehir Teknik ve Eski-
şehir Osmangazi Üniversitelerinde 
kayıtlı öğrenci sayısı yetmiş binin 
üzerindedir. Açıköğretim için şehirde 
ikamet eden öğrencileri de dahil et-
tiğimizde bu sayı neredeyse yüz bini 
bulmaktadır. Yine iki binin üzerinde 
uluslararası öğrenci Eskişehir’deki 
kampüslerde öğrenim görmektedir. 
Üç üniversitemizde 644’ü profesör, 
466’sı doçent, 778’i doktor öğretim 
üyesi, 885’i öğretim görevlisi ve 1031’i 
de araştırma görevlisi olmak üzere 
yaklaşık dört bin akademisyen görev  
yapmaktadır.

 Kalkınma Bakanlığı tarafından 
2014 yılında hazırlanan Bölgesel Ge-
lişme Ulusal Stratejisi kapsamında 
Eskişehir, odağında endüstriyel bü-
yüme olan kentler arasında değer-
lendirilmektedir. Bu değerlendirme 
sonucunda yakın dönemde Eskişe-
hir ve bölgesinde üniversite-sektör 
işbirliği imkanlarının gelişmesi, üni-
versitelerle sektörün ortak projeler-
de eşgüdümlü bir şekilde çalışarak 
oluşturacağı sinerji ile girişimciliğin 
ve istihdamın artması beklenmekte-
dir.

 Üniversitelerin bulundukları şeh-
re ve bölgeye olan katkılarını sadece 

öğrencilerinin yarattığı ekonomik 
hareketlilikten ibaret görmemek ge-
rekir. Üniversitenin şehre kattığı en 
önemli değer kuşkusuz entelektüel 
zenginliktir. Üniversiteler bulunduk-
ları şehirlerde entelektüel hayatın, 
bilimin, kültür ve sanatın lokomatifi 
konumundadırlar. Üç üniversitemi-
zin de Eskişehir’de oluşturduğu çok 
önemli bir entelektüel birikim var. 
Üniversitelerinde görevli farklı bilim 
alanlarında uzmanlaşmış dört bine 
yakın akademisyenin yaşadığı bu 
şehirde öncelikle bu entelektüel bi-
rikimin kıymetini bilmek ve bunu iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca üç 
üniversitemizde de yıllık olarak ge-
rek ulusal ve gerekse de uluslararası 
bilimsel, sanatsal ve sportif binlerce 
etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerin 
de şehre kattığı ekonomik, sosyal ve 
entelektüel değeri de unutmamak 
gerekiyor.

 Eskişehir sanayi ve ticaretinde 
rekabet gücü yüksek ve şehri uzun 
vadede daha ileri hedeflere taşıya-
cak sektörler aslında bellidir. Bu sek-

törlerin başında havacılık ve raylı sis-
temler sektörleri gelmektedir. Kamu 
ve özel kuruluşların çok güçlü olduğu 
bu iki sektörde de şehrimiz üniversi-
telerinin çok önemli çalışmaları bu-
lunmaktadır. Yapılması gereken aynı 
alanda faaliyet gösteren bu kuruluş-
ları ortak projelerde buluşturmaktır.

 Halen Anadolu ve Eskişehir Tek-
nik Üniversitelerinin bünyelerinde 
yürütülen iki Mükemmeliyet Merke-
zi projesine özel olarak vurgu yap-
mak gerekir. Temel hedefi ülkemizin 
ekonomik kalkınmasında öncelikli 
bir yeri olan demiryolu taşıt ve bile-
şenleri konularında Ar-Ge faaliyet-
leri yürütmek, çıktılarını ürün hâline 
getirmek ve patentlemek, mevcut 
sistemlerin modernizasyonları, test-
leri ve uluslararası standartlarda 
sertifikalandırılmaları olarak belir-
lenmiş olan Ulusal Raylı Sistemler 
Mükemmeliyet Merkezi (URAYSİM) 
projesinde Anadolu Üniversitesi’nin 
bölünmesi sonucu ortaya çıkmış 
olan belirsizliklerin bir an önce or-
tadan kaldırılması ve tüm paydaş-
ların şehir ve ülke açısından büyük 
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önem taşıyan bu projeyi sahiplen-
mesi elzemdir.

 Yine temel amacı; uçuş em-
niyetini sağlamak üzere kanat, 
gövde gibi statik yapıların yanın-
da yüksek sıcaklık ve basınca ma-
ruz kalan dinamik uçak ve motor 
bileşenlerinin anlık durumlarını 
izlemek için tasarımların gelişti-
rilmesi olarak belirlenen Havacı-
lık Mükemmeliyet Merkezi’nin de 
tamamlanması büyük önem arzet-
mektedir. Her iki proje de Türkiye 
projesidir.

 Bütün bunların yanısıra Eskişe-
hir’deki üniversitelerimizin bünye-
lerinde bulunan teknoloji transfer 
ofislerimiz ARİNKOM ve ETTOM 
aracılığıyla üniversite ve sektör 
işbirliği örneklerinin arttırılması 
önem taşımaktadır. Mühendis-
likten havacılığa, sağlık bilim-
lerinden spor bilimlerine ve 
güzel sanatlardan tasarıma 
pek çok alanda hem tekil hem 
de disiplinler arası olarak ger-
çekleştirilecek projelerin hem 
üniversitelerimizdeki bilimsel 
kapasiteyi hem de şehrimizi ge-
liştireceğini söyleyebiliriz.

 Eskişehir’deki üniversitelerimi-
ze savunma sanayii özelinde de pek 
çok sorumluluk düşmektedir. Ülke-
mizin savunmada sürdürülebilir ve 
rekabetçi teknolojik yetkinliğinin 
sağlanması, özgün tasarım ürünler 
ile dışa bağımlılığının ortadan kal-
dırılması hedefiyle paralel savun-
ma sanayii ile ortak pek çok proje 
gerçekleştirilebilir. Geçmişte, 
Anadolu ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitelerimiz ile savunma sa-
nayii firmaları arasında geçmişte 
imzalanan SAYP (Savunma Sanayi 
için Araştırmacı Yetiştirme Prog-
ramı) protokolleri ile ortak Ar-Ge 
projelerine yeni bir bakış açısı ge-
tirilmiştir.

 Son dönemde savunma sanayi-
inde üniversite sanayi işbirliğine 
yönelik en somut adımlardan bir 
tanesi YÖK-ASELSAN işbirliği 
ile geliştirilen ASELSAN Akade-
mi’dir. Bu projeyle YÖK ihtisaslaş-
ma sürecinde bulunan Araştırma 
Üniversitelerinin akademisyenle-
rine uygulamalı teknolojik proje 
ortamı sağlamıştır. ASELSAN’ın 
insan kaynakları niteliğinin bilgi ve 
bilim temelli olarak daha da arttı-
rılmasını sağlayan ASELSAN Aka-
demi Lisansüstü Eğitim Programı, 
YÖK’ün himayelerinde 1 Ağustos 
2017 tarihinde imzalanan proto-
kolle başlatılmıştır. Proje kapsa-
mında YÖK’ün koordinasyonunda 
araştırma üniversitesi olarak se-
çilen İTÜ, ODTÜ, Gazi ve Gebze 
Teknik Üniversiteleri; bilgisayar, 

elektrik-elektronik, malzeme ve 
makine mühendislikleri alan-

larında ASELSAN Akademi 
Lisansüstü Eğitim Programı 
çerçevesinde işbirliği yap-
mışlardır. ASELSAN Akade-
mi’de 2018-2019 öğretim yılı 

itibariyle 329’u yüksek lisans 
ve 71’i doktora programlarında 

olmak üzere toplam 400 öğrenci 
lisansüstü öğrenim görmektedir. 
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Projeyle ayrıca ASELSAN’ın beş 
sektöründe bulunan ve değeri 1.5 
Milyar TL’nin üzerinde olan labora-
tuvar, entegrasyon ve test alt ya-
pılarının üniversiteler tarafından 
kullanılması sağlanmıştır.  Bu pro-
jenin en önemli çıktısı da kuşkusuz 
yerli ve milli üretimin üniversite-
lerimiz tarafından verilen akade-
mik destek sayesinde arttırılmış  
olmasıdır.

 Eskişehir savunma sanayi ürün-
leri ihracatında Ankara’dan sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. TEI 
başta olmak üzere savunma sana-
yii alanında faaliyet gösteren bir 
çok firma şehrimizde faaliyet gös-
termektedir. ASELSAN Akademi 
benzeri bir proje şehrin üniversite-
leriyle başta TEI olmak üzere bu fir-
malar arasında rahatlıkla yapılabi-
lir. Böylece hem akademisyenlerin 
bu firmaların gelişmiş altyapıların-
dan yararlanması hem de bu firma-
larda çalışanların akademik nite-
liklerinin arttırılması sağlanabilir. 
Geçmişte Havacılık Mükemmeliyet 
Merkezi kapsamında TEI - Anadolu 
Üniversitesi arasında yapılan “Ha-
vacılık Metal Test Laboratuvarı” 
işbirliği protokolü buna önemli bir 
örnektir.  

 Eskişehir Üniversiteleri projele-
rin yanısıra hem akademisyenlerin 
hem de öğrenci ve mezunların yeni 

şirketler kurmaları ile bilimsel bilgi-
yi toplumsal faydaya dönüştürme-
lerini her yönden desteklemeli ve 
mensuplarının teknoloji geliştirme 
bölgesinde şirket kurmalarını ve 
şirketlerde görev almalarını teşvik 
etmelidirler. 

 İnanıyorum ki üniversitelerimiz 
yenilikçi ve girişimci kimlikleriyle, 
ülkemizin ve şehrimizin ticaret ve 
sanayi kapasitesini daha da arttı-
racak yeni projelere imza atarak bir 
üniversite şehri olan Eskişehir’in 
aynı zamanda katma değeri yüksek 
ileri teknoloji ürün ihracatında önde 
gelen bir şehir olmasına katkı sağ-
layacaklardır. Üniversitelerimiz; 
kent, bölge, ülke ve dünya insanının 
hayat kalitesini yükselten; bilim, 
teknoloji, sanat ve spor alanların-
da eğitim, araştırma ve projelerle 
evrensel bilgi ve kültür birikimine 
katkı sağlayan; her yaştaki bireye 
nitelikli öğrenme olanakları sunan; 
toplumsal gereksinimleri öngöre-
rek yaratıcı ve yenilikçi çözümler 
üretme misyonu ile faaliyetlerine, 
geçmişten aldıkları güçle önümüz-
deki dönemde de pek çok yeni pro-
jeyle Eskişehirimize ve Türkiyemize 
katkı sunmaya devam edeceklerdir.

Eskişehir savunma 
sanayi ürünleri 

ihracatında Ankara’dan 
sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. TEI başta 

olmak üzere savunma 
sanayii alanında 

faaliyet gösteren bir 
çok firma şehrimizde 

faaliyet göstermektedir. 
ASELSAN Akademi 

benzeri bir proje şehrin 
üniversiteleriyle başta 
TEI olmak üzere bu 

firmalar arasında 
rahatlıkla yapılabilir.


