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İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü 

bir iş birliği içinde; öğrenci, akademis-

yen ve paydaşlarının insanlığa değer 

yaratma potansiyellerini keşfetmeleri 

için uluslararası yeterlilikte üst düzey 

eğitim, araştırma, uygulama, proje alt-

yapısı ve imkânı sunan; sahip olduğu 

üstün bilgi ve donanım, milli ve insa-

ni değerler çerçevesinde, tasarlayan, 

yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci bi-

reyler yetiştiren; ülkemizin bilim ve 

teknoloji geliştirme yetkinliğinin artı-

rılmasında sorumluluk üstlenen; öz-

gün proje ve çözümler üreterek ülke 

ve bölge kalkınması için çalışan bir 

üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesi 

Ülke ve dünya ekonomi ve kalkınması 

için yarım asrı aşkın bir süredir değer 

üreten OSTİM olarak; üreten insana 

olan derin inancımızın simgesi ve üre-

tim tecrübemizin gelecek nesillere ak-

tarılmasının teminatı olan OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’ni, milletimizin ve tüm 

insanlığın hizmetine sunmanın onuru-

nu yaşamaktayız. 

Bilgi üretiminin ve yayılımının, insanlık 

tarihinin gördüğü en büyük hıza ulaş-

tığı ve daha da hızlanacağı bu yüzyılın 

getirdiği en olumlu yenilik, birlikte ve 

deneyerek öğrenmenin yeniden keşfi-

dir. 

Sadece yetişkinlerin gençliğe, tecrü-

belinin tecrübesize, geleneğin yeni-

ye öğrettiği bir ezberinin bozulduğu; 

birlikte deneyimlemenin ortak öğren-

meye dönüşerek gelenekselin yeniyle 

kendini güncellediği, yeninin gelenekle 

derinleştiği, öğreten ve öğreneni, üre-

ticiyle faydalanıcıyı aynı deneyim ve 

çözüm arayışında buluşturarak bilgiyi 

ve ürünü birlikte inşa edebildikleri bir 

geleceğin ilk tanıklarıyız. 

Dünyanın her yerinden hiçbir ayrım 

gözetmeksizin kucak açtığımız genç-

lerimizin, bu yeni geleceğe dair öğre-

teceklerine ve girişimlerine de tanıklık 

edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 

Bu farkındalıktan hareketle, OSTİM 

Teknik Üniversitesi eğitim ve öğrenim 

yaklaşımının merkezinde, öğrencileri-

miz başta olmak üzere tüm akademis-

yen, girişimci, çalışan ve etkileşim ala-

nımıza giren tüm toplumsal kesimlerin 

kendi potansiyellerini keşfedebileceği 

deneyim tasarımları ve girişimcilik ce-

saretini güçlendirecek bir ekosistem 

kurma hedefi yer alıyor. 

İş ve akademik dünyanın birikimli ve 

tecrübeli değerlerinden oluşan Müte-

velli Heyetimiz, bu yenilikçi ve girişim-

ci öğrenme ortamını, ulusal ve ulusla-

rarası akademik ve ekonomik iş birliği 

ağlarıyla büyütmek ve geliştirmek için 

daima çalışıyor olacaktır.

Bu ekosistem, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nde her düzeyde eğitim 

gören öğrencilerimize bir taraftan 

gerçek bilgiyi edinmenin en kesin ve 

evrensel şekli olarak uygulayarak öğ-

renme imkânlarını sunarken, diğer ta-

raftan, öğrendiklerini bir faydaya dö-

nüştürerek değer üretme ve paylaşma 

ruhunu geliştiren donanımları da edin-

mesini sağlayacaktır. 

OSTİM Teknik Üniversiteli öğrencileri-

mizin her birinin, ilk günden itibaren, 

bir yandan kendi geleceğini tasarlar ve 

inşa ederken diğer taraftan ekonomik 

ve sosyal hayatın içinde seyirci değil 

aktif katılımcılar olarak yer alacakları-

na, üniversite yıllarını çalışma hayat-

larının en öğretici ve keyifli başlangıç 

yılları olarak yaşayacaklarına gönül-

den inanıyoruz.  

Mütevelli Heyetimiz adına OSTİM’in 

en kıymetli sermayesi ve gücü olan 

dostlarımız, paydaşlarımız ve çözüm 

ortaklarımıza OSTİM Teknik Üniver-

sitesi özel sayısında üniversitemiz ile 

ilgili beklenti, görüş ve düşünceleriyle 

verdikleri katkı, destek ve iyi dilekle-

ri için şükranlarımızı sunuyor ve hep 

birlikte; tüm gençlerimizi, öncelikle 

hayal ettikleri geleceğe birkaç adım 

daha yakın olmak ve yaşanabilir yeni 

bir dünyayı birlikte tasarlamak, kur-

mak ve yaşatmak için işe OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’nden başlamaya davet 

ediyoruz. 

Dünya sizi bekliyor.

Birlikte öğrenecek birlikte üreteceğiz
çünkü dünya bizi bekliyor

Orhan AYDIN

MÜTEVELLİ HEYETİ 
BAŞKANI
OSTİM VAKFI
OSTİM OSB
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

OSTİM Teknik Üniversitesi 

eğitim ve öğrenim yaklaşımının 

merkezinde, öğrencilerimiz 

başta olmak üzere tüm 

akademisyen, girişimci, çalışan 

ve etkileşim alanımıza giren 

tüm toplumsal kesimlerin kendi 

potansiyellerini keşfedebileceği 

deneyim tasarımları ve 

girişimcilik cesaretini 

güçlendirecek bir ekosistem 

kurma hedefi yer alıyor. 

1967’den bu yana yerli ve milli sanayimizin gelişmesi için çalışan OSTİM, bilim ve teknoloji geliştirme 

yetkinliğini artırarak özgün proje ve çözümlerle ülke ihtiyaçlarını üretmeye, teori ve pratiği birleştirerek 

kalkınmaya daha güçlü adımlarla ilerliyor. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin çabalarına destek vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. 



MAYIS - HAZİRAN 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3   

‘Sanayinin Üniversitesi’ olmayı amaç-

layan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

temel hedefi, bilim ve teknolojiyi uy-

gulamaya dönüştüren mezunlar yetiş-

tirmektir. Bu hedefe merkezinde yer 

aldığımız, iş dünyası, sanayici ve kamu 

sektörü ile güçlü bir iş birliği yaparak 

varacağız. 

Sahip olduğumuz bu avantajları 

uluslararası standartlarda bir eğitim, 

araştırma ve uygulama altyapısı ve 

donanımı ile destekleyerek, yenilikçi 

teknolojiler ve girişimcilik modelleri 

başta olmak üzere önceliklendirdiği-

miz sanayi ve ekonomi dallarında et-

kin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Üniversitemiz; rekabetçi iş dünyasının 

gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, 

vizyonu geniş, özgün, soran, cevap 

arayan, işbaşında öğrenen, tasarlayan, 

yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, giri-

şimci, mesleki yeterliliği kazanmak için 

çalışan, kültürel farkındalığı yüksek, 

takım içinde çalışabilen, yöneten ve 

yönetebilen, insani değerleri özümse-

miş, topluma faydalı mezunlar yetişti-

rerek Türkiye’nin geleceği için nitelikli 

insan kaynağı yetiştirmeyi prensip ola-

rak belirlemiştir. 

OSTİM Teknik Üniversitesi bir üçüncü 

nesil üniversitedir. İkinci nesil üniver-

site, 18. yüzyıldan sonra yaşanan iş 

bölümü devriminin etkisiyle daha çok 

bilimsel araştırma ve eğitimi hedefle-

mişken geliştirilen bilgilerin uygulama-

ya, üretime dönüştürülmesi şirketlere 

bırakılmıştı. Bu durum, bu ikili arasın-

daki iş birliğinin azalmasına, araların-

daki mesafenin artmasına sebep oldu. 

Üçüncü nesil ya da girişimci üniversite 

ise bu katı duvarları toplumun fayda-

sına ortadan kaldıran, üniversiteyi şir-

ketlerle birlikte üretim ve yenilikçilik 

sürecinin merkezine oturtan bir yakla-

şımdır.

Yaşadığımız çağın gerektirdiği üniver-

site sanayi iş birliği temelinde, patent, 

faydalı model, endüstriyel tasarım, 

marka geliştirme kapasitesini artırmak, 

girişimcilik ve yenilik yapmak, ekono-

mik katkı ve ticarileşmeyi hedeflemek, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ana 

eksenini oluşturmaktadır. 

Girişimci üniversite anlayışı ile bilim ve 

teknoloji çalışmalarımızı ülke ekono-

misine katma değer sağlayacak şekil-

de sanayi ile koordineli olarak gerçek-

leştireceğiz. 

Özgün proje ve çözümler üreterek, 

güçlü akademik kadrosu ile üretilen 

bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye 

imkân vermesi için gerekli mekaniz-

maları geliştirerek bölgemiz ve ülke-

mizin kalkınması için çalışacağız ve 

dünyada kendi alanında önde gelen 

üniversiteler arasına girmek için koşa-

cağız.

Öğrencilerimize, akademik ve idari 

kadromuza başarılar dilerim. 

Yolumuz açık olsun.

Prensibimiz, 
Türkiye’nin geleceği için 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir

Prof. Dr. 
Murat YÜLEK

OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ

‘Sanayinin Üniversitesi’ olmayı 

amaçlayan OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin temel hedefi, 

bilim ve teknolojiyi uygulamaya 

dönüştüren mezunlar yetiştirmektir. 

Bu hedefe merkezinde yer 

aldığımız, iş dünyası, sanayici ve 

kamu sektörü ile güçlü bir iş birliği 

yaparak varacağız. 
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Bir idealin insanlarıyız: Yeni nesil OSTİM 

Sıtkı ÖZTUNA

OSTİM VAKFI
BAŞKAN VEKİLİ
OSTİM OSB
YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN VEKİLİ

OSTİM’in 1968 yılındaki ilk genel ku-
rulu, rahmetli Kurucu Başkanı Ce-
vat Dündar’ın, “Bizler bir ideal ve 
mefkûrenin insanlarıyız. Çanakkale’de 
şehit olanlar sizlere müstakil ve müref-
feh bir vatan bırakmak için öldüler. Biz 
de bizlerden sonra gelecek sanatkâr 
kardeşlerimize çektiğimiz çileleri çek-
tirmeyecek modern bir sanayi sitesi 
bırakmak için çalışıyoruz. Hamdolsun 
gönlümüz nurlu, yolumuz aydındır.” 
sözleriyle açılır. 

Görüyoruz ki yarım asrı geçerken 
aslında hala modern bir sanayi için 
çalışıyoruz. Aradaki gelişimi ise ön-
celikle bir sanayi kooperatifi olarak 
başlayıp bir sanayi kentine, üretim 
üssüne dönüştürdüğümüz OSTİM Or-
ganize Sanayi Bölgemizle gözlemle-
yebiliriz. Bugün resmi kurumlarından 
teknoparklara, eğitim kurumlarından 
laboratuvarlara, bankalardan sosyal 
mekânlara şehirle iç içe aktif bir üre-
tim ekosistemi olarak bölge ve ülke 
kalkınmasına hizmet etmekteyiz. 

Hep yeninin peşinde koşan idealistler 
olarak her dönem ülke ve dünyadaki 
gelişmelerin yakın takipçisi olmaya ve 
yenilikleri bölgemiz işletmelerinin fay-
dasına sunmaya gayret ettik. Bugün 
OSTİM markası altında gördüğünüz 
yatırımdan projeye, eğitimden tek-
noloji geliştirmeye, teknoparktan kü-
melenmeye, medyadan kültür ve spor 
çalışmalarına kadar uzanan kurumlar 
bu gayretin eserleri ve icracılarıdır. 

Diğer taraftan tüm bu çabalar artarak 
devam ederken iş ve üretim dünyası-
na sunduğumuz daha da en önemli bir 

katkı; OSTİM’in kuruluş ruhunda bel-

ki de ahilikten devraldığı iş birliği ve 

ortak rekabet kültürü oldu. Bölge iş-

letmelerimizin üretim bilgisiyle birbiri-

nin altyapı ve yeteneklerini kullanarak 

imzasını attığı büyük işlerden ilhamla, 

biz yöneticiler de her zaman paydaş-

larımızın farkında olduk, çözüm or-

taklarımıza değer verdik. Son 10 yılda 

yoğun emek ve imkân sunarak sektör-

sanayi-üniversiteyi katma değerli üre-

tim etrafında birleştiren kümelenme 

çalışmalarıyla, fiziki coğrafyamızı şeh-

rimiz ve hatta ülke çapında etkileşim 

ve işbirliği coğrafyasına dönüştürdük. 

“Ruhu idealist dimağı realist” üreticiler 

olarak işletmelerimiz, paydaşlarımız 

ve çözüm ortaklarımızdan aldığımız 

güçle, ülke ihtiyaçlarının karşılan-

masında cesaretle görev üstlendik, 

sorunların çözümüne talip olduk ve 

üreterek gerçekleştirdik. Bu yapımız-

la her zaman kalkınmanın gözbebeği, 

diğer bölge ve ülkeler için örnek bir 

model olduk.

Dünyayı okuma ve anlama merakı, 

yenilikleri takip etme ısrarı, sorunları 

görme erdemi, çözüm için hareke-

te geçme cesareti ve gerçekleştirme 

becerisi. Ülkemizin en önemli üretim 

ve etkileşim merkezlerinden OSTİM’in 

genetik mimarisi. 

Yarım asırlık hizmet süresinde manevi 

değerlerimiz ve milli kalkınma anlayı-

şıyla yoğrulmuş bu özellikleri aktar-

dığımız OSTİM Teknik Üniversitesi ile 

ideallerimizi yine yaşatacak, topluma 

mal edecek ve sürdürülebilirliğini te-

minat altına alacağız. 

Bu özelliklerle donanmış kendi me-

zunlarımızı, çok değil bir kaç yıl içinde, 

aramızda çalışma arkadaşlarımız, bel-

ki müşterimiz hatta işverenimiz olarak 

görecek olmak şimdiye kadarki hiçbir 

girişim ve başarımızda olmadığı kadar 

gurur, ümit ve heyecan verici.  

Bu vesile ile OSTİM’in kurucuları olan 

Sayın Cevat Dündar ve arkadaşlarını 

rahmetle ve minnetle anıyor ve OS-

TİM Teknik Üniversiteli gençlerimize 

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesil-

ler isteyen Ata’mızın sözleriyle kucak 

açıyoruz: 

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler 

hepiniz,  geleceğin bir gülü, yıldızı, 

ikbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark 

edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar 

mühim ve kıymetli olduğunuzu düşü-

nerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok 

şeyler bekliyoruz.”

Yarım asırlık hizmet süresinde 

manevi değerlerimiz ve milli 

kalkınma anlayışıyla yoğrulmuş 

bu özellikleri aktardığımız 

OSTİM Teknik Üniversitesi ile 

ideallerimizi yine yaşatacak, 

topluma mal edecek ve 

sürdürülebilirliğini teminat altına 

alacağız.
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Ankara Sanayi Odası Başkanı olarak, 

üniversitelerden mezun olmuş gençleri 

istihdam eden işveren temsilcilerinden 

birisiyim. Dolayısıyla üniversitelerimize 

ilişkin bir takım tespit ve önerilerimizi 

mümkün olduğunca kamuoyu ile pay-

laşmaya çalışıyoruz. İstihdamı yaratan-

lar olarak ülkemizde üniversitelerle ilgili 

bazı sıkıntılarımız var. Birincisi; mezun 

olan, mühendis unvanı alan kişilerin 

gerçek anlamda mühendis olabilme-

leri için bizim işletmelerimizde en az 

3-4 yıl çalışması gerekiyor. Bu sürecin 

ardından ancak gerçek anlamda mü-

hendis olabiliyorlar. Ama 3-4 yıl sizin 

yanınızda çalıştıktan sonra acemiyken 

sorun yaşadığı, belki bazı şeyleri öğren-
diği ustalarla çalışmaya devam etmek 
istemiyorlar. Bu nedenle kendini yeterli 
görüp gerçek anlamda mühendis gibi 
hissettiğinde iş yerini değiştiriyor. Siz 
de işveren olarak mühendis unvanına 
rağmen 3-4 yıl emek verip yetiştirdiği-
niz, kaynak ve zaman harcadığınız bu 
insanları tam faydalı olmaya başlamış-
ken kaybediyorsunuz.

Bizim OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki 
hedefimiz; buradan mezun olan genç-
lerimizin diplomalarını aldığı andan iti-
baren çalışacakları işletmede yeniden 
bir eğitim sürecine ihtiyaç kalmadan 
faydalı olabilmeleridir. Yani üniversite 
hayatı boyunca biz hem teorik bilgiyi 
edinmelerini, hem de uygulama yap-
malarını istiyoruz. Onun için de OSTİM, 
bu iş için son derece ideal bir uygula-
ma merkezi. Yüzmeyi kitaptan öğrene-
mezsiniz, illa suya atlamak lazım. Bura-
da çocuklarımız daha okula başladıkları 
andan itibaren her yıl birer dönemlerini 
işletmelerde geçirerek tecrübe kaza-
nacaklar. Biz burada öğrencilerimize 
eğitimlerini, öğretimlerini verirken aynı 
zamanda da hayat üniversitesinden de 
mezun etmek istiyoruz. Düşündükleri-
mizi hayata geçirdiğimizde Türkiye’ye 

örnek bir model ortaya koyacağımıza 

inanıyoruz.  

Bu yıl bir milyonu aşkın gencimiz ilk 

defa üniversite sınavına girecek, bir o 

kadar da mezun olup iş arayan genci-

miz var. Bunlara iş yaratmak zorunda-

yız. Ama onların da işletmelere faydalı 

olabilecek alt yapıda yetiştirilmeleri ge-

rekiyor. Artık dünya ile rekabet içinde-

siniz. Diploma tek başına yeterli değil. 

Ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler 

yapabildiğiniz önemli. Biz bu üniversi-

tede bildikleriyle bir şeyler yapabilen 

insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bir sanayici ve bir işveren temsilcisi 

olarak üniversitelerle ilgili bir başka sı-

kıntımız da üniversite-sanayi iş birliğini 

rasyonel anlamda bir türlü gerçekleş-

tirememek. OSTİM Teknik Üniversitesi 

olarak bu konuda da bir model ortaya 

koyuyoruz. Burada öğretim görevlile-

rimizin kariyer değerlendirmelerinde, 

yapmış oldukları projeleri esas alaca-

ğız. Yani hangi işletmenin nasıl bir so-

rununu çözmüş. Hangi işletmeyle be-

raber nasıl bir projeyi geliştirmiş, ya da 

hangi ürüne patent almış bunlara baka-

cağız. Yani bilgiyi faydalı hale getirmek, 

sadece rafta duran kitap değil de, üret-

ken hale getirmek için üniversite olarak 

yola çıktık. 

Bu süreçte önem verdiğimiz bir başka 

konu ise sanayicilerimizin beklentileri. 

Öncelikle üniversitemizin alt yapı çalış-

malarını bitirmeyi hedefliyoruz. Sanayi-

cilerimiz üniversitemizi biliyor ama her-

kes için çok iyi bir tanıtım yapılacak. İş 

dünyamızın üniversitemizden beklen-

tisinin yüksek olduğunu da biliyoruz. 

Üniversitemiz de bu bilinç içinde hem 

bizlere, hem ülkemize faydalı olacak in-

sanlar yetiştirme gayreti içinde olacak. 

Biz de sanayiciler olarak onların ücretli 

stajları için destek olacağız, ayrıca istih-

damları konusunda da destek verece-

ğiz. Kaldı ki ben hedeflediğimiz eğitimi 

gerçekleştirdiğimizde bu çocuklarımı-

zın istihdam soruna yaşamayacaklarına 

inanıyorum. Bu başarıyı ortaya koydu-

ğumuzda da Üniversitemiz Türkiye’ye 

model olacak ve yol gösterecektir.  

Birçok üniversitemiz mezun verecek 

ama mezunların bazıları bilecek, ba-

zıları ise bildiğini yapabilecek nitelikte 

olacaktır.  Ben üniversite tercihi yapa-

cak öğrencilerimize fark yaratmak isti-

yorlarsa burayı tercih etmelerini öneri-

yorum. 

Fark yaratmak isteyen gençlerimizi
OSTİM Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz

Nurettin ÖZDEBİR

ANKARA SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI 
OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

Her konuda temel esastır. OSTİM OSB 
sadece Türkiye’de değil, dünyaya ör-
nek olmuş bir OSB’dir. Adım adım bü-
yüdü. Konuları içine sindirerek girişim-
lerde bulundu ve bugünkü seviyesine, 
bir sanayi kenti haline geldi.

Eğitim her şeyin başı. Türkiye’nin yıllar 
yılı en büyük sorunu, başta; sermaye ol-
madı, girişim olmadı. En büyük sorun; 
yetişmiş insan gücü. 

OSTİM’de bu gelişme hikayeleri adım 
adım yaşandığı için böyle bir ihtiyaç 
doğdu ve bu ihtiyacı karşılama bakımın-
dan da OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
hedefleri de çok memnuniyet verici. 

Sayın Rektör Prof. Dr. Murat Yülek’in 
anlattığı hedefler beni fevkalade duy-
gulandırdı. Tamamen daha çok saha 
ağırlıklı bir proje. Dolayısıyla üniversi-

tede teorik dersleri görürken çalıştığı 
iş yerinde de adeta eski çırak, usta iliş-
kisi gibi orada da tecrübeyi yaşayacak 
gençler.

Bu model, sanayileşmede Türkiye’nin 
önünü açacak bir modeldir. Ümit edi-
yorum ki diğer teknik üniversitelerimiz 
de giderek bu modeli seçecektir. Çün-
kü dünyada küreselleşme sürecinde 
özet olarak aslolan olay şudur; gümrük 
duvarları kalkıyor ve tek pazar haline 
dönüşüyor bütün dünya. Bu yüzden 
tabi küreselleşmenin olumlu yönleri 
var.  Fakat gelişmekte olan ülkeler için 
büyük sorunlar getiriyor. Sebebi de şu; 
korkunç bir rekabet başlıyor. Bu reka-
bete dayanabilmenin, ayakta durmanın 
tek şartı var: teknoloji ve Ar-Ge ön-
cülüğünde rekabet gücü yüksek ülke 
olabilmek. Rekabet gücü yüksek ülke 
olabilmenin de yolu teknolojiden, sana-

yileşmeden geçiyor.

Hala tartışmalar var; tarım mı, sana-
yi mi? Sanayi tarımı da ayağa kaldırır. 
Neden? Örneğini vereyim, pamuk ta-
rım ürünüdür. Pamuk olarak üretirsen 
sadece tarımcı olursun ve pamuğu sat-
mak durumunda kalırsın. Pamuğu iplik 
yaparsan iplikten, kumaş, kumaştan 
konfeksiyon olur. Dolayısıyla sanayileş-
me tarımı da kalkındırır. Sanayi öncülü-
ğünde tarım kalkındığı zaman hizmet 
sektörü de büyür. Ve ülke o zaman 
rekabet gücü yüksek ülke olur. Ekono-
mik ve teknolojik sömürü düzeninden 
kurtulur. 

Batı, sömürü düzeniyle zenginliğe ulaş-
tı. Bugün sömürü düzeni değişiyor. 
Eğer rekabet gücü yüksek ülke olmaz-
sanız, teknolojik ve ekonomik bakım-
dan sömürge haline düşersiniz. Bunun 

çıkış yolu OSTİM Teknik Üniversitesi 

modeli ile sanayinin önünü açmak, sa-

nayiye yeni fikirler, yeni tezler getirmek, 

sanayinin sorunlarını çözecek tezlere 

önem vermek ve kaliteli eleman yetiş-

tirmek.  

Bu model, sanayileşmede 
Türkiye’nin önünü açacak

Ali COŞKUN

ESKİ SANAYİ VE 
TİCARET BAKANI
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Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, Türkiye Emlak Katılım Ban-

kası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ticaret 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği 

yapan, OSTİM Teknik Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti Üyesi Mehmet Zeki Sayın, 

“Üniversitemizde aranan mühendisi ye-

tiştirmek istiyoruz.” dedi. 

Sayın’ın değerlendirmeleri şöyle: 

“Türkiye’de üniversiteyi bitiren mühen-

dislerimizin tulum giymediklerini masa 

başında mühendislik yaptıklarını ayrıca 

Türkiye’nin bir aranan mühendise ihti-

yacı olduğu yıllardır söyleniyor. Yıllardır 
bu husus dile getiriliyor.

Öğrenciler o kadar çok teşvik edildi ki 
üniversitelerde. Sanki bürokrat yetiştirir 
hale geldiler. OSTİM olarak iş yerleri-
nin bu sıkıntısını yakında izledik. Hem 
aranan mühendis sıkıntısını, hem de 
üniversiteyi bitirmiş teknik elemanla-
rın tulum giymeyip, bürokratik hizmet 
yaptıklarını gördük. Dolayısıyla biz OS-
TİM Teknik Üniversitesini kurmak için, 
dedik ki; üniversitede yetişen mühen-
dislerimiz de tulum giyerek işin içini 
görsün. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde teoriyi 
bilecek ve CNC tezgâhlarıyla rahatlık-
la çalışabilecek, onlarla iş yapabilecek; 
uygulamasını da yaparak üniversiteyi 
bitiren aranan mühendisi yetiştirmek 
istiyoruz. Bu düşünce içerisinde yıllardır 
çaba sarf ediyoruz. Kar amacımız yok. 
Bütün mesele; ülkemize faydalı olacak, 
aranan mühendislere vesile olmaktır.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde sta-
jını yapmış, tulumunu giyen, CNC 
tezgâhlarında çalışabilen mühendisleri 

yetiştirdiğimiz zaman yeni yaklaşımlar 
ve buluşlar ortaya çıkacaktır. Dolayı-
sıyla bu mühendis tezgâhın başında 
çalışırken, bakış açısı; ‘Acaba o tezgâha 
hangi aparatı eklersek daha güzel, ve-
rimli hale gelir?’ şeklinde gelişecektir.  
Öyle bir durum var ki; üniversitelerimiz-
de her iki öğrenciye düşen bir tezgâhı 
bulamıyorsunuz. Bir motorun parça-
lanmış halini göremiyorsunuz. OSTİM 
Teknik Üniversitesi bunları sağlamaya 
çalışacak. 

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Yülek, iş-
letme ve mühendislik bilgisine sahip 
kıymetli bir bilim insanı. Akademik tec-
rübesi var. Dünyadaki bütün ekonomik 
durumları görmüş, o bilgilerle yoğrul-
muş. Kendisinin, akademik ve idari kad-
rosuyla birlikte üniversitemizin amaçla-
rını gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

OSTİM bugün sadece Türkiye’de değil, 
yurt dışında da tanınmış bir bölge. Bu-
rada birçok zanaatkâr, ihracat yapan, 
ne isteniyorsa onu yapabilecek firma-
larımız var. OSTİM Teknik Üniversitesi 
olarak tasarım yapacak, parçaları bir-
leştirecek, kalitesine göre üretim yapa-
bilecek aranan mühendisi yetiştirmek 

istiyoruz.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrenci-

leri finansı, işletmeyi ve üretimi öğ-

renecekler. Hedefimiz; OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin, diğer teknik üniversi-

telerden, diğer işletme fakültelerinden 

apayrı bir üniversite olmasıdır. Diplo-

mayı eline almak çözüm değil. Üni-

versiteye gelen gencimiz sınavı esas 

görmemeli. Meseleyi görmeli, onu çöz-

melidir. Onların yaptığı işi esas olarak 

görüyoruz. 

Diğer üniversitelerden farklı olarak eği-

timlerin uygulamalarını yaptıracağız. 

Aynı zamanda bunları yerine getirirken 

iş dünyasının temel dinamiklerini, giri-

şimciliği de öğreteceğiz: Bir iş adamı 

nasıl olunur? Teknik eleman o fabrikada 

nasıl çalışır? 

Biz bunu vermek istiyoruz. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’nde.

Bunu başardığımızda işletme sahip-

leri, ‘Ben fabrikama OSTİM Teknik 

Üniversitesi’ni bitiren mühendis almak 

istiyorum.’ diyeceklerdir.”

Günümüzde bir üniversite kurmak; mü-
racaatı, takibi, mimarisi, inşası, finansı 
ve yönetilmesi çok kapsamlı bir iş. OS-
TİM gibi bir yapıya üniversite kesinlik-
le şarttı; büyük bir fayda sağlayacak. 
OSTİM Yönetimi, olağanüstü bir çalış-
ma ile OSTİM Teknik Üniversitesi’ni bu-
günlere getirdi. Üniversitemizin kuruluş 
sürecinde birlikte çaba gösterdiğimiz; 
ülkemizin sanayileşmesi yönünde iş 
ve akademik hayatında büyük emek-
ler veren Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan 
ile ülkemize dünya markası kazandıran 
HİDROMEK’in kurucusu Hasan Basri 
Bozkurt’u rahmetle anıyorum. 

OSTİM’den çok önemli firmalar çıkmış-
tır. OSTİM bölgesinin, çevresi ile bir-
likte neredeyse 12 bin tane işletme ve 
100 bini aşan çalışanı var. Bu işletme-
lerimizin her biri ortalama 10-12 kişiye 
istihdam sağlıyor. İşletme sahiplerinin 
çocukları genellikle baba mesleğine 
yöneliyor ve mühendisliği tercih ediyor. 
İşin başına geçince de daha büyük ba-
şarılara imza atıyorlar. 

Bence OSTİM’in kendisi zaten bir 
üniversite. Üniversite, bir bakıma 
OSTİM’de var olan teknolojinin taçlan-
dırılması olacak. OSTİM, teknolojinin 
içerisinde. Bizim asıl sorunumuz şu: 
Üniversitelerde okutulan bilgiyle, sana-
yide kullanılan güncel bilgiler çoğu za-
man örtüşmüyor. Sanayicinin, üniversi-
telerden Ar-Ge başta olmak üzere çok 
farklı alanlarda bilgi ve desteğe ihtiyacı 
var. Yeni dönemde, akademisyenler ve 
işletmeler bir araya gelerek üniversite-
sanayi iş birliğini pekiştirecek ve bir si-
nerji oluşacak; 1+1 değil de 1+3 olacak. 

Stajlar kesinlikle gereklidir. OSTİM’deki 
işletmelerde yer alan gençler ileride iş 
insanı olma potansiyelini daha fazla ta-
şıyor. Bunun sebebi de şu; teknoloji ve 
bilimin içinde yetişiyorlar. OSTİM Teknik 
Üniversitesi ise bunu bir üst seviyeye 
taşıyacak. 

Girişimcilik başarı için OSTİM ekosiste-
mi bulunmaz bir fırsattır. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nde eğitim görenler, tek-
nolojiyle iç içe oldukları zaman bu iş-

lerin çok da zor olmadığını anlayacak-
lar. Çünkü eliyle tutacak ve görecek. 
OSTİM’i teknolojinin Silikon Vadisi gibi 
düşünelim. Öğrenciler bunun içerisinde 
olduğu zaman bu işlere alışacak, kork-
mayacak ve ‘ben de yaparım’ fikrine 
sahip olacak. Burası girişimciliğin de 
Silikon Vadisi olacak. Tekrar etmekte 
fayda var; OSTİM’in kendisi zaten bir 
üniversitedir, eğitim açısından. Çünkü 
bütün insanlar burada doğal bir eğitim 
süreci yaşıyor. Bu süreç, OSTİM Teknik 
Üniversitesi ile birlikte akademik bü-
tünlüğe kavuşacaktır.

Dünya artık Ar-Ge ve inovasyon ağır-
lıklı. Şirket olarak kendi alanımızda ge-
lişen teknolojiyi takip ediyoruz. Daha 
önce üniversitelerle iş birliği konusunda 
arayış içinde olduk ve sıkıntı da çektik. 
Hızla ilerleyen teknolojide detayları tek 
başına çözmek mümkün değil. Örne-
ğin Almanya’da bütün firmalar en ufak 
sorunlarını üniversite ile birlikte ele alı-
yor. Biz de OSTİM Teknik Üniversitesi ile 
aynı düşünceyle iç içe olacağız.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin sadece 
ülkemizde değil diğer ülkelerden de 
çok büyük ilgi çekeceğine inanıyorum. 

Bizim üniversitemizin hedefleri çok bü-
yük; çok iyi yerlere geleceğine inanıyo-
rum. 

İşletmelerin bütün ikinci kuşak öğrenci-
lerinin bir numaralı tercihi OSTİM Tek-
nik Üniversitesi olacaktır. Olmalıdır da. 
Çünkü çok büyük fırsat.

Üniversitemizde aranan mühendisi 
yetiştirmek istiyoruz

Başarı için OSTİM ekosistemi 
bulunmaz bir fırsattır 

Mehmet Zeki SAYIN

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
KAMU BANKALARI ORTAK 
YÖN. KUR. E. BŞK.
TÜRKİYE EMLAK KATILIM 
BANKASI YÖN. KUR. ÜYESİ

Mehmet KAYBAL

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
SANAYİCİ – MEKA MÜH. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Ankara’mızın yeni üniversitesi OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nin kuruluşunu kut-
luyor; yakın gelecekte katma değer ya-
ratan, yenilikçiliği ile örnek gösterilen, 
ülkemizin ve dünyanın saygın eğitim 
ve araştırma kurumlarından biri olma-
sı dileklerimle ülkemize ve milletimize 
bu yeni nesil girişimci üniversitemi-
zin hayırlı olmasını diliyorum. Gerek 
ASELSAN’ımızın Macunköy yerleş-
kesine olan fiziksel yakınlığı, gerekse 
ülkemizin son yıllarda ivme kazanan 
millileştirme ve yerlileştirme adımların-
da sürdürdüğümüz ortaklıkları dolayı-
sıyla hem OSTİM’i hem OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ni ASELSAN olarak doğal 
bir paydaşımız olarak görmekteyiz. 
Ayrıca OSTİM Teknik Üniversite’mizin 
mütevelli heyeti üyesi olmaktan da 
hem şahsım hem de ASELSAN adına 
memnuniyet duymaktayım.

ASELSAN, kuruluşu, misyonu ve viz-
yonu gereği bugüne kadar üniversite 
sanayii iş birliğine büyük önem veren, 
bu yöndeki çalışmaları için insan kay-
nağı ve bütçe ayıran bir şirket. Üniver-
siteler ile çift yönlü sürdürdüğümüz 
bilgi, yetenek ve tecrübe paylaşımımız 
bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda bunu 
perçinleyecek önemli adımlar attık. 
Örneğin YÖK tarafından araştırma 
odaklı üniversiteler olarak belirlenen 4 
üniversitemizin bulunduğu ASELSAN 
AKADEMİ 2017 yılında kuruldu. Şu an 
354 personelimiz bu üniversitelerde 
lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdü-
rüyor, yeni öğretim yılı için de 188 baş-
vuru bulunmakta. ASELSAN olarak 
üniversite-sanayi iş birliğine farklı bir 
boyut kazandırabilmek ve persone-

limizin lisansüstü eğitim çalışmalarını 
kurumsal olarak yönetebilmek üzere, 
4’üncü nesil üniversite tanımına uyan 
bir uygulama başlatmış olduk. Lisan-
süstü eğitim almış personelin; hem bu 
eğitimi alırken, hem de lisansüstü eği-
timini tamamladıktan sonra endüstride 
çalışabilmesini teşvik eden program-
ların güçlendirilmesinin önemli oldu-
ğunu değerlendiriyoruz. ASELSAN 
AKADEMİ’de üniversitelerimiz ile bir-
likte ileri teknoloji uygulamaları içeren, 
ülkemizin millileştirme hedefine doğ-
rudan katkı sağlayan ve ihracat kısıtını 
ortadan kaldıracak konularda tez çalış-
maları gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ASELSAN üretim tesislerinin 
ve laboratuvarlarının da bu 4 üniversi-
temiz için bir kampüs alanı olduğunu 
vurgulamak isterim. Bu program dahi-
linde olan üniversitelerimiz ve öğretim 
üyelerimizin savunma sanayiine yeni ve 
çok önemli fikir ve projeler kazandıra-
cağına olan inancımız tamdır.

Bugüne kadar çok sayıda üniversite-
sanayi iş birliği projesi başlattık. 2018 
yılı içerisinde öz kaynaklı Ar-Ge proje-
lerimizin yönetimi ile ilgili şirket içeri-
sinde yeni bir süreç tanımlamış bulu-
nuyoruz. Projelerimiz kurum içerisinde 
TÜBİTAK-TEYDEB benzeri hakem ve 
komite değerlendirme aşamaları ile de-
ğerlendiriliyor. Bu süreç ile öz kaynakla-
rımız ile finanse edilen Ar-Ge projeleri-
mizi; teknoloji kritikliği, yenilikçi yönleri, 
teknoloji hazırlık seviyeleri, üniversite 
ve KOBİ iş birlikleri, teknolojik kazanım 
ile ulaşılacak yeni ürünler ve satışlar 
gibi konularda sistematik bir şekilde 
takip ederek yönetmekteyiz. Şu an sa-
dece 2018 yılı içerisinde başlatılan yeni 
projelerimiz ile birlikte toplam 126 pro-
jemizde üniversite iş birliğimiz devam 
etmekte. ASELSAN bünyesinde, son 
dönemlerde öz kaynak projelerindeki 
artan iş birliklerini de dahil edersek bu-
güne kadar 54 üniversitemiz ile ortak 
çalışmalar yürüttüğümüzü görüyoruz.  
Yakın zamanda OSTİM Teknik Üniver-
sitesi de bu üniversitelerimizin arasına 
katılacaktır. 

ASELSAN olarak Ar-Ge ve yenilikçilik 
ekosistemimizde geleceğin teknoloji-
lerini ve alanında öncü ürünleri geliştir-
meyi hedefliyoruz. Bu elbette ancak bir 
ekosistem ile mümkün. 7 bini aşkın ça-
lışanımız, altyüklenicilerimiz, birlikte ça-

lıştığımız kamu kuruluşları ve araştırma 
merkezlerinin yanı sıra, bu ekosistemde 
bizim için çalışmaları çok kıymetli üni-
versitelerimiz, akademisyenlerimiz ve 
KOBİ’lerimiz var. Üniversitelerimizi bu 
ekosistemin her noktasında etkisi olan 
en önemli yapıtaşlarından biri ve itici 
güç olarak görmekteyiz. Yakın zaman-
da OSTİM Teknik Üniversitesi’nin de Ar-
Ge ekosistemimizin doğal ve önemli bir 
parçası olacağından eminiz. 

OSTİM ile çok uzun yıllardır üretim ala-
nında, son yıllarda da tasarım ve çö-
züm ortaklığı seviyesinde sürdürdüğü-
müz iş birlikleri bulunuyor. Halihazırda 
OSTİM’de faaliyet gösteren 200’ü aşkın 
firmayla çalışmalarımız devam etmek-
tedir. Üretim ve tasarım faaliyetlerinin 
yanı sıra, hazır malzeme tedariği konu-
sunda da OSTİM firmalarıyla çalışmalar 
yürütmekteyiz. 2015 yılından bu yana  
OSTİM’de yerleşik firmalara verdiğimiz 
siparişin toplamı 300 milyon dolar tu-
tarına yaklaşmış durumdadır. Son yıl-
larda Ar-Ge çalışmalarını da arttırmaya 
çalışan ve büyük ölçekli ürün odaklı 
çalışmalara doğru yönelen OSTİM’in 
ülkemiz sanayii ve ekonomisindeki 
önemi giderek artıyor. Bizim yine son 
dönemde ağırlık verdiğimiz millileştir-
me ve yerlileştirme çalışmalarımızın en 
önemli paydaşlarından biri yine OSTİM 
olacak. Özellikle Enerji, Raylı Ulaşım 
Sistemleri, Haberleşme gibi odaklan-
dığımız pek çok alanda OSTİM’de ba-
şarılı kümelenmelerin bulunması sebe-
bi ile bu sistemlere dair iş birliklerimiz 
giderek artacaktır; şu anda da ASEL-
SAN olarak Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temleri (ARUS) kümelenmesinde de 
üye olarak yer almaktayız. Bu nedenle 
OSTİM’in eğitim, öğretim ve araştırma 
gücü de olacağına inandığımız OSTİM 
Teknik Üniversitesi ile sürdürülebilir 
güçlü bağlar kurmamız artık bir zorun-
luluktur diye düşünüyoruz.

ASELSAN bu yıl dünya savunma şir-
ketleri arasında 55’inci sıraya yüksel-
di ve artık daha da üst basamakları 
hedefliyoruz. Bu yolda bu ekosistem 
içerisinde yetişmiş, bilgi, teknoloji ve 
yeteneklerini katma değere dönüştü-
recek, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar-
da giderek katkısını arttıracak insan 
kaynağımızın iyi yetiştirilmesine ihtiyaç 
duyuyoruz.  OSTİM Teknik Üniversite-
sinin de insan kaynağımız açısından 

iyi bir zemin hazırlamasının yanı sıra 

özellikle imalat üzerine uzmanlaşmayı 

hedefleyen bir üniversite olarak üretim 

ihtiyaçlarımızın karşılanması ve mali-

yetlerimizin düşürülmesinde çok olum-

lu katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. 

Tüm bunlara ek olarak OSTİM Teknik 

Üniversitesi Rektörümüz ile yaptığımız 

değerli görüşmede, ASELSAN perso-

nelinin kariyer hedeflerine katkı sağla-

yacak, uluslararası alanda kendilerini 

ispat etmiş kıymetli akademisyenlerle 

desteklenen programlar başlatabilece-

ğimizi öngördük.

Bahsettiğim gibi geliştirdiğimiz ürün 

aileleri ve üstlendiğimiz misyon gereği 

ASELSAN; üniversitelerimizin özellikle 

elektrik-elektronik, bilgisayar, makina 

ve malzeme mühendisliği bölümleriy-

le yıllardır doğrudan iletişim içerisin-

de. Gerek Savunma Sanayii Başkanlığı 

(SSB), TÜBİTAK destekleri ile gerek 

az önce bahsettiğim gibi ASELSAN 

öz kaynaklarıyla desteklenen projeler 

başlatıyor, üniversitelere bu projelerde-

ki ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma 

altyapılarında destek oluyoruz. Diğer 

üniversitelerimizle olduğu gibi OSTİM 

Teknik Üniversitesi ile de bünyesinde 

bulunan pek çok ayrı bölüm ile yakın 

zamanda benzer eksenlerde yoğun ve 

uzun soluklu iş birlikleri kurmamız ge-

rekecektir.

ASELSAN öncesinde bir teknik üniver-

sitenin rektör yardımcılığı, bir başka 

teknik üniversitenin kurucu rektörlüğü-

nü yapmış; yoğun olarak üniversite-sa-

nayi işbirliği çalışmalarında bulunmuş 

bir araştırmacı akademisyen ve yöne-

tici olarak bu yeni nesil girişimci OS-

TİM Teknik Üniversitemizin yola çıktığı 

ilk günden başlayarak başarıya emin 

adımlarla ilerleyeceğinden yana hiç 

kuşkum yoktur.

Ülkemizin ve milletimizin kaynakları-

nı en verimli şekilde kullanarak bilgi, 

katma değer, yetenek ve insan kay-

nağı üretme görev ve sorumluluğunu 

kıvançla paylaşacağımız ve bu yolda 

önemli bir ortağımız olacağına inan-

dığımız OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

kuruluşunu bir kez daha kutluyor, yeni 

üniversitemize her alanda başarı ve 

muvaffakiyet diliyorum.

OSTİM Teknik Üniversitesi, 
ASELSAN Ar-Ge ekosisteminin 
önemli bir parçası olacak

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

ASELSAN 
YÖNETİM KURULU BŞK.
GENEL MÜDÜRÜ 
OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
MÜTEVELLİ HEYETİ 
ÜYESİ
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Sadece bir üniversiteyi değil 
ortak geleceğimizi tasarladık

Gülnaz 
KARAOSMANOĞLU

OSTİM VAKFI 
MÜDÜRÜ

En çok da her insandan, 

özellikle zamanın ruhunu 

üzerinde taşıyan gençlerden 

öğrenmeye, geleceğe onların 

yardımıyla hazırlanmaya 

mesela…

OSTİM Teknik Üniversiteli 

gençlerle birlikte zamanı 

anlamaya, yakalamaya ve 

aşmaya hazırız.

OSTİM’in maddi ve manevi emanetle-

rini yaşatmak ve sürdürebilirliğini sağ-

lamak için çalışan bir vakıf olarak bir 

üniversitenin sadece gençleri eğiten 

bir kurum değil, aslında bir dönüşüm 

ve üretim merkezi olduğunu idrak etti-

ğimiz gün üniversitemizi kurabileceği-

mize karar verdik. Çünkü biz üretmek-

ten anlarız ve dönüşmeye her zaman 

hazırız. Neye dönüşeceğiz?

Bilginin mutfakta hazırlanıp önümüze 

konulmasını artık beklemeden ken-

dimizin, toplumun ve yaşamın içinde 

durduğunu bilerek onu keşfetmeye;

Büyük keşifler için büyük sorular sor-

maya ve büyük sorunlarla yüzleşmeye;

Çözüme dair projeleri merkeze koya-

rak öğrenmeye;

Üniversitenin duvarlarını yıkıp sınırla-

rını bilgiyi talep eden her yere kadar 

genişletmeye;

Üretim yapılan her yeri üniversitenin 

bir parçası ilan etmeye;

Üniversite-toplum iş birliğinden top-

lumun üniversitesine dönüşmeye ha-

zırız. 

En çok da her insandan, özellikle za-

manın ruhunu üzerinde taşıyan genç-

lerden öğrenmeye, geleceğe onların 

yardımıyla hazırlanmaya mesela…

OSTİM Teknik Üniversiteli gençlerle 

birlikte zamanı anlamaya, yakalamaya 

ve aşmaya hazırız. 

Ankara sanayi ve ticaretinin en güçlü 

ve tecrübeli markalarıyla, stratejik sek-

törlerde gerçekleştirdiğimiz kümelen-

melerimiz, ortak proje tasarlama ve 

uygulama becerimiz, girişimcilik yete-

neğimiz, ulusal ve uluslararası çözüm 

ortağımız ve iş birliği ağlarımızla, üni-

versite-sanayi iş birliği deneyimlerimiz, 

geliştirmekte olduğumuz teknoloji ta-

banlı milli projelerimiz, teknoparkımız, 

yaşam boyu eğitim merkezimiz, kari-

yer merkezimiz, girişimcilik karnemiz, 

en önemlisi sizlere önce öğrencileri 

sonra iş arkadaşları ya da komşu işlet-

meleri olarak kapılarını açan işletmele-

rimiz ve onların tecrübeli çalışanlarıyla, 

hayata dokunmaya hazır akademik 

organizasyonumuz, yeni nesil girişimci 

üniversitemizle hazırız.  

Dünyayı okuma ve anlama merakı, 

yenilikleri takip etme ısrarı sorunları 

görme erdemi, çözüm için hareke-

te geçme cesareti ve gerçekleştirme 

becerimizi yeni nesillerde görecek ol-

manın heyecanıyla yeni liderlerimiz ve 

emanetçilerimiz olan gençlerimizin, 

tüm bu maddi manevi imkânlarımızdan 

faydalanabileceğiniz bir ekosistem ile 

birlikte, tasarlayan, yapan, yaşatan, 

yenilikçi, girişimci potansiyelinizi de-

rin bir üretim tecrübesi ve çok sayıda 

deneyim tasarımıyla güçlendiren, bir 

eğitim modeli yapılandırdık. 

Yeniçağın beceri ve yeteneklerini ak-

tif çalışanlar ve toplum bireylerine de 

aktarabilmek için araçlar geliştiriyor 

onları hem birer öğretici hem de öğ-

rencimiz olarak kaydediyoruz.

İnsanlığın ilerleme tarihini üreten in-

sanlar yazar. Yaklaşımlarımızı tasarlar 

ve yapılandırırken üretim dünyasın-

dan ilham alıyor, onların ihtiyaçlarını ve 

gösterdiği rotaları izliyoruz. 

Geleceğini bize emanet edecek genç-

lerin eğitim ve kariyer yaşamları üze-

rine iyi düşünmek ve onlara güçlü bir 

ekosistem hazırlamak önemli bir görev. 

Zira biz de onlara kendi geleceğimizi 

emanet ediyoruz. Bu yüzden sadece 

bir üniversite değil aslında bir gelecek 

tasarladık.

Geleceğin kapısında birlikte beklediği-

miz bugünlerde gençlerimize ve ken-

dimize başarılar diliyoruz.
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OSTİM Teknik Üniversitesi bizim için 
çok önemli; son iki senedir en çok za-
manımızı ayırdığımız, en çok enerjimi-
zi verdiğimiz ve çok inandığımız bir 
projemiz.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
olarak bölgedeki firmalara insan kay-
nağıyla, ihracat kapasitesini artırmay-
la, teknolojik ihtiyaçlarını ve her türlü 
altyapısını karşılamayla ilgili birçok 
imkân sunuyoruz; onların işlerini ko-
laylaştırmak adına birçok projeler 
geliştiriyoruz, hizmet veriyoruz. Fir-
malarımızın en çok ihtiyaç duydukları 
nitelikli insan kaynağını sunma adına 
Bölge Müdürlüğümüzde bir İstihdam 
Ofisimiz var. Burada yılda yaklaşık 250 
ila 350 arasında eleman yerleştiriyo-
ruz bölgemizdeki firmalara. Fakat en 
çok yaşadığımız problemlerden bir 
tanesi nitelikli eleman. Mühendis olan 
mezunlar, firmalara geldiği zaman fir-
malar çocuklara “bir mühendis” diye 
işlerini teslim edemiyorlar, çekiniyor-
lar. Mevcut eğitim sisteminde makine-
yi bazen mezun olduktan sonra, bazen 
uygulamayı mezun olduktan sonra 
görüyorlar maalesef. Eğer nitelikli bir 
yerde staj, üretim içinde staja girme-
dilerse çok donanımlı gelemiyorlar sa-
nayiye.

Biz bütün bunları yaşayan ve gözlem-
leyen bir kurum olarak nasıl bir insan 
kaynağı yetiştirilmesi gerektiğini, bir 
teknik üniversitenin nasıl bir öğrenci 
profili ve mühendis yetiştirmesi ge-
rektiğini firmalarımızdan alınan geri 
dönüşlerle teşhis edebiliyoruz: Öğ-
renci, birinci sınıftan son sınıfa kadar 
tamamen kendi mesleğiyle ilgili uy-
gulamaların içerisinde olsun, önlüğü 
okula adım atar atmaz giysin ve hangi 
meslekteyse ömrü boyunca o önlüğü 
çıkartmasın. Mezuniyetten sonra işin 

başına geçmesin.

Bölgemizde, 2010 yılında eğitim-öğre-

time başlayan Gazi Üniversitesi Teknik 

Bilimler OSTİM Meslek Yüksekokulu 

var. Okuldaki uygulamanın sanayiye 

ve firmalarımıza katkı veren sonuçla-

rını gözlemliyoruz. Öğrencilerimizin 

hemen hemen tamamına yakını OS-

TİM veya yakınlarındaki firmalarda 

çalışmaya başlıyor. Orada 3 sömestir, 

14 hafta işbaşı eğitimi var ve gençler 

teorik ile pratiği gerçek hayatla birlikte 

yoğurarak mezun oluyorlar. Bu 14 haf-

ta boyunca işletmelerde hem pratik 

hem teorik eğitim görüyorlar, ikisi har-

manlanarak çocuk mezun oluyor. Öğ-

renci işletmede işletmenin kültürünü, 

işi öğreniyor, işletmeyi tanıyor, çalışan-

ları tanıyor. İşletmeye eleman, mezuna 

iş lazım. İşletme sahibine diyoruz ki: 

“Bu çocuğa bir aidiyet duygusu verin, 

burayı sahiplensin, siz de onu sahiple-

nin.” Mezun olunca zaten ona iş lazım, 

ona da eleman lazım ve o iş yerinde 

devam ediyor.  

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yapısı-

nın da böyle olmasını öngördük. İn-

şallah mezunların çoğunun hiç iş ara-

madan, hiçbir yere gitmeden, okurken 

işi hazır olacak ve çoğu işletmelerde 

çalışmaya devam edecek. Uygula-

ma, firmaların da niteliğini artıracak, 

sanayimize de değer kazandıracak. 

Türkiye’de şu anda bünyesinde teknik 

üniversite olan başka organize sanayi 

bölgesi yok. OSTİM Teknik Üniversitesi 

diğer bölgelere de bir model olacak ve 

çıtayı yükseltecek. OSTİM olarak yü-

rüttüğümüz diğer projelerde olduğu 

gibi hem Organize Sanayi Bölgemiz 

adına hem ülkemiz, hem Ankara adına 

çok ciddi bir değer katacak. Çünkü işin 

başında, mütevellisinde veya işin içe-

risinde sanayicilerin, girişimcilerin ve 

nasıl bir insan kaynağı istediklerini bi-

len, bilinçli insanların olmasının; eğitim 

sistemimize de yeni bir model getire-

ceğine inanıyorum. 

Beklentimiz sadece insan kaynağıy-

la da kalmayacak, bu üniversite aynı 

zamanda bölgemizdeki firmalarımızın 

teknolojik ihtiyaçlarının karşılanma-

sında, sorunlarının çözülmesinde, he-

men yanındaki Ostim Teknopark ve 

üniversitedeki hocalarımızın yapacağı 

çalışmalarla birlikte de bölgemizdeki 

firmalara ciddi kaynak ve destek ve-

recek. 

Sanayicilerimiz OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin çok doğru bir pro-

je olduğunu değerlendiriyor; herkes 

çok ümitli, beklentimiz çok yüksek. 

Beklentinin yüksekliği bizlere yeni so-

rumluluklar getiriyor. OSTİM başlığı al-

tında yapılan bütün faaliyetlerde çok 

iddialıyız. Bölgemizde ve ülkemizde 

çığır açan, örnek bir yapımız var ve bu 

yapıyı inşallah Teknik Üniversitemizle 

devam ettireceğiz. 

Sanayimize değer kazandıracak 
ve model olacak

Adem ARICI

OSTİM OSB 
BÖLGE MÜDÜRÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi diğer 

bölgelere de bir model olacak 

ve çıtayı yükseltecek. OSTİM 

olarak yürüttüğümüz diğer 

projelerde olduğu gibi hem 

Organize Sanayi Bölgemiz 

adına hem ülkemiz, hem Ankara 

adına çok ciddi bir değer 

katacak.
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Ankara sanayisinin önemli üretim mer-

kezlerinden biri olan OSTİM ekosiste-

mine, teknik statüde bir üniversitenin 

de katılmış olmasından dolayı çok 

memnun olduğumu belirtmek iste-

rim. On binlerce ürünün ortaya çıktığı, 

binlerce girişimci ve üretici firmanın 

yer aldığı, Ar-Ge ve yenilikçi çalışma-

ların sanayiye yönlendiği böyle geniş 

bir ekosistemde ihtiyaç duyulan ge-

rekli teknik altyapının, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin akademik gücü ile çok 

daha güçleneceğine inanıyorum. 

OSTİM Teknik Üniversitesi'nin belir-

lemiş olduğu ‘sanayinin üniversitesi 

olmak’ vizyonu, aslında benim OSTİM 

Teknik Üniversitesi’ne dair beklentimi 

çok iyi anlatıyor. Bununla birlikte be-

lirtmek isterim ki, sektördeki büyük 

işlere ancak yüksek tasarım gücüne 

sahipseniz imza atabilirsiniz. İşte bu 

nedenle, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

bir sanayi üniversitesi olarak, özellikle 

tasarım, imalat sistemleri ve yenilikçi 

teknolojiler başta olmak üzere birçok 

alanda sanayi ile etkin bir koordinas-

yon içinde yürüteceği çalışmalar ile 

ülkemizdeki yerli ve milli üretimin des-

teklenmesinde önemli bir rol üstlene-

ceğini değerlendirmekteyim. OSTİM 

Teknik Üniversitesi’nin yakın bir za-

manda, özgün projeleri ile ülkemizin 

uluslararası alanda başarılı ürünlerinin 

ortaya çıkmasını sağlamış ve ülke kal-

kınmasında rolü olan bir üniversite ol-

masını ümit ediyorum.

Her şeyden önce gençlerimizin gelişen 

ve değişen sanayi koşullarına hazırlıklı 

olmaları gerekiyor. Gelişen teknolojiye 

ayak uyduracak insan kaynağına ihti-

yacımız var. Dördüncü sanayi devri-

minin biçimlendirmekte olduğu yeni 

ekosistem, Türkiye imalat sanayini 

doğrudan ilgilendirmektedir. Bu kap-

samda, Türkiye’nin katma değerli 

ürünler üretebilmesi ve yüksek tek-

nolojiye dayalı ihracatını arttırabilmesi 

için, mesleki ve teknik eğitimin kalite-

sinin artırılması büyük önem arz et-

mektedir. Bu kapsamda Milli Teknoloji 

Hamlesi  gençlerimizin önünü açmak 

için başlatılmış bir seferberlik niteli-

ğindedir. Beklentimiz, alanında gerekli 

bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, 

üreten, yenilikçi, girişimci, özgüven 

sahibi, sorumluluk alabilen gençlerin 

yetişmesine yardımcı olmak. Gençle-

rimizin bu yönlerini kuvvetlendirecek 

faaliyetleri, akademik hayatlarında va-

kit kaybetmeden en erken zamanlarda 

başlayarak takip etmelerinin ve aktif 

olarak söz konusu faaliyetlere katılma-

larının çok faydalı olacağını değerlen-

diriyorum. 

Staj Koçu, kuşkusuz, ideal bir sistem. 

Hem teorik eğitimi, hem de mesleğe 

ilişkin belirli bilgileri eşzamanlı olarak 

sunabilen bir örgün eğitim sistemi ol-

malı. İyi kalitede temel eğitim, beceri 

geliştirme fırsatları ile genç nesilleri iş 

hayatlarına hazırlarken, onlara anahtar 

becerileri kazandırarak yaşam boyu 

kendilerini geliştirmelerine olanak sağ-

lamalı. Bu amaçla eğitim sisteminden 

beklenen, müfredatı daha etkileşimli, 

katılımcı ve yenilikçi yöntemlerle sos-

yal ve bilişsel becerilerin de gelişmesi-

ne ortam sağlayacak biçimde öğrenci-

lere aktarmak olmalıdır. Bu kapsamda 

değerlendirdiğimde, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin Staj Koçu uygulama-

sının katılımcı ve yenilikçi bir yöntem 

sunmakta olduğunu görmekteyim. 

Dünyada birçok eğitim sistemi için öğ-

rencilere işbaşı eğitim gibi uygulama-

ya yönelik becerileri kazandırmak ön-

celik haline gelmişken, Türkiye için de 

bu tür örneklerin olması sevindiricidir.

Mezun olmadan daha okurken iş dene-

yimi yaşatarak, gençlerimize kapasite 

ve yeteneklerinin bilincinde olabilme 

imkânı sağlayan Staj Koçu uygula-

masının, başarılı bir örnek oluşturarak 

Türkiye’deki tüm üniversitelerimize 

yayılmasını diliyorum. 

Günümüzde Ar-Ge, fikri mülkiyet, eko-

nomik katkı ve ticarileşme konuları 

üniversitedeki eğitim-öğretim prog-

ramlarından ayrı düşünülemez durum-

dadır. Gençlerimizin odağında da bu 

konular sürekli olmalı ki bu alanlarda 

farkındalıklarını hep güncel tutabilsin-

ler. Başta da belirttiğim gibi alanında 

gerekli bilgi ve donanıma sahip; ta-

sarlayan, üreten, yenilikçi, girişimci, 

özgüven sahibi, sorumluluk alabilen 

gençlerin yetişmesi adına düzenlenen 

programları yarışmaları düzenli olarak 

takip edip katılsınlar. Öğrenme süreç-

lerinde uygulama sürecini de takip 

etmeleri, kendi potansiyellerini keşfet-

meleri ve geliştirmeleri için çok faydalı 

olacaktır. 

2018 yılı Aralık ayında Başkanlığımız 

tarafından ilki düzenlenen Türk Sa-

vunma Sanayii Zirvesi’nde tanıtımını 

yaptığımız Vizyoner Genç; üniversite 

öğrencilerinin yerli ve milli üretim far-

kındalığına kavuşturulmaları amacıyla 

oluşturulmuş olup, gençlerimizin kari-

yer hedeflerine ışık tutmak üzere çalış-

malarına devam etmektedir. 

Genç arkadaşlarımız, Vizyoner Genç 

kapsamındaki ilgili internet sayfasını 

takip ederek; güncel savunma sana-

yii gelişmelerinden haberdar olabilir, 

kişisel gelişim ve kariyer alanlarında 

mevcut yaklaşımlar ile tavsiyeleri öğ-

renebilir, güncel staj ve iş olanaklarını 

takip ederek, ilanlara başvuruda bulu-

nabilirler.

Diğer yandan savunma sanayi sektö-

rünün öncelikleri doğrultusunda sa-

vunma sanayi şirketleri ile üniversiteler 

arasındaki bilgi transferinin daha siste-

matik hale getirilmesi, üniversitelerde 

yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin 

Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olacak şe-

kilde yapılandırılması ve savunma 

alanında nitelikli Ar-Ge elemanı yetiş-

tirilmesi amacıyla Savunma Sanayii 

İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) bulunmaktadır. Ayrıca savun-

ma sektörünün ihtiyaç duyduğu yet-

kin insan kaynağını yetiştirmeye katkı 

sağlamak amacıyla SSB Akademi ku-

rulmuştur.

Tüm bu faaliyetler öğrencilere fırsat 

vermek amacıyla yürüttüğümüz çalış-

malardır. Bunun yanında başlattığımız 

Ar-Ge projeleri kapsamında üniversi-

te-sanayi iş birliği esas alınmakta olup, 

birçok üniversite yüklenici veya alt 

yüklenici olarak sözleşmelerde taraf 

olarak yer almaktadır. Umarım, OSTİM 

Teknik Üniversitesi de ileriki zamanlar-

da, Ar-Ge projelerimizde ihtiyaç duy-

duğumuz alanlarda nitelikli çalışmaları 

ile katkı sağlayacaktır. 

OSTİM Teknik Üniversitesi
yerli ve milli üretimin desteklenmesinde
önemli bir rol üstlenecek

Dr. Celal Sami TÜFEKCİ

SAVUNMA SANAYİİ 
BAŞKAN YARDIMCISI
ANKARA UZAY VE 
HAVACILIK İHTİSAS OSB 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

bir sanayi üniversitesi 

olarak, özellikle tasarım, 

imalat sistemleri ve yenilikçi 

teknolojiler başta olmak 

üzere birçok alanda sanayi 

ile etkin bir koordinasyon 

içinde yürüteceği çalışmalar 

ile ülkemizdeki yerli ve milli 

üretimin desteklenmesinde 

önemli bir rol üstleneceğini 

değerlendirmekteyim.
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Gençlerin girişimcilik ruhuyla 
yetiştirilmesi değişim için en temel unsur

Gürsel BARAN

ANKARA TİCARET ODASI 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

OSTİM’in sanayi ve üretim alanında 

gösterdiği ilerleme ve örnek teşkil ede-

cek diğer çalışmalarını gururla takip 

ediyoruz. Büyük çoğunluğunu KOBİ’le-

rin oluşturduğu bölgede; eğitimden 

danışmanlığa, istihdamdan rehberliğe, 

Ar-Ge’den teknoloji transferine, pazar-

lamadan tanıtıma birçok alanda şirket-

lere destek veriliyor. Şirketleri uluslara-

rası rekabet koşullarına hazırlamak için 

birçok imkân sunuluyor.

OSTİM ekosistemi, şirketleri uluslara-

rası rekabet koşullarına hazırlayarak 

üretim ve istihdamı artırmaya, şirket-

lerimizin katma değeri yüksek ürünler 

üreterek ihracat yapmalarını sağlama-

ya hizmet ediyor. Yeni dönemle birlikte 

ilk öğrencilerini alacak OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin de güçlü kadro ve ya-

pılanmasıyla bu hedefi daha yüksekle-

re taşıyacağına inanıyorum. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, reel 

sektör ve üniversite iş birliğinin en iyi 

uygulama noktası olacağından hiç 

şüphem yok. Bilim ve teknolojinin uy-

gulamaya dönüştürülmesi, nitelikli iş 

gücü ve genç girişimcilerin ekonomi-

ye kazandırılmasında çok kısa sürede 

öncü bir rol üstlenecek. 

Günümüzde teknoloji öylesine baş 

döndürücü bir hızla gelişiyor ki, işlet-

melerimizin bunu takip ederek üretim 

süreçlerine dâhil etmeleri oldukça zor-

lu bir süreç. Oysa diğer taraftan bilim-

sel bilgiye dayalı gelişen teknoloji, sa-

nayileşme ve ekonomik gelişmenin itici 

gücünü oluşturuyor.

İşte OSTİM Teknik Üniversitesi, bilimsel 

gelişmelere bağlı teknolojiyi, üretim 

cephesinde yer alan ve ekonomik bü-

yümenin dinamiğini oluşturan işletme-

lere aktarırken aradaki mesafeleri kal-

dırarak, iki kesim arasındaki iş birliğinin 

artmasını sağlayacak. Ayrıca yapacağı 

bilimsel çalışmalar için girdi oluştura-

rak, sektörün ihtiyacına yönelik nite-

likli iş gücünü istihdama kazandıracak. 

Böylece hem Başkentimiz hem ekono-

mimiz hem de ülkemiz kazanacak.

Son dönemde yaşanan teknolojik ge-

lişmelerin karşısında hayranlık duyma-

mak, etkilenmemek mümkün değil. 

Ancak Endüstri 4.0 hepimizin işlerinde 

ve iş yapış biçiminde köklü değişiklik-

lere yol açacak bir süreç. Yeni süreçte, 

bugün insanlar tarafından yapılan işle-

rin çok büyük bölümü robotlarla yapı-

lacak. 

Bu dinamik yapıda gençlerimizin özel-

likle problem çözme, eleştirel düşünce 

ve olayları farklı açılardan değerlendi-

rebilme becerileri ile yaratıcılık yönleri-

ni geliştirmeleri gerekiyor. Yeni dönem 

sürekli kendini yenileyen bir eğitim 

sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi, 

teknolojik altyapı yatırımlarının güç-

lendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin 

yakından takip edilmesini ve özel sek-

törle yakın bir iş birliğini gerekli kılıyor. 

Staj Koçu uygulaması, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin öğrencilerine sağla-

yacağı en önemli ayrıcalıklardan birisi 

olur. Gençlerimiz üniversitelerde teo-

rik bilgi öğreniyor, ancak teorik bilgiyi 

uygulama noktasında eksik kalıyorlar. 

Oysa eğitim alırken iş hayatını görüp 

öğrenmeleri, iş deneyimi kazanmaları 

da çok önemli. Gençlerimizin bilgi, be-

ceri ve yeteneklerine uygun alanlarda 

kariyerlerine başlayıp, kendilerini bu 

alanlarda eğitmeleri insan kaynağının 

doğru kullanılması açısından önem ta-

şıyor.

Gençlerimizin girişimcilik ruhuyla ye-

tiştirilmesi değişim ve dönüşüm için 

en temel unsurlardan biri. Dünya eko-

nomisinde söz sahibi olmak, yeni işler, 

yeni markalar ortaya çıkarmak ancak 

cesur girişimci gençlerimizle mümkün. 

Bu noktada henüz eğitim alırken “giri-

şimcilik” algısının oluşturulmasını çok 

anlamlı buluyorum. Yenilikçi, bilimsel, 

katma değerli ve teknolojik üretime 

dayalı ekonomimizi genç girişimcileri-

mizle desteklediğimizde, işte o zaman 

ülkemizi dünyanın gelişmiş ekonomile-

ri arasına taşıyabiliriz. 

Teknik Lise Makine Bölümü mezunu-

yum. Teknik bir eğitim almaktan mem-

nunum. Ancak şimdi eğitim hayatıma 

başlıyor olsaydım kesinlikle yeni ça-

ğın gereklerini öğreten bir üniversi-

tede okumak isterdim. OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nde Makine ve İmalat Mü-

hendisliği bölümünde seve seve okur-

dum. İş hayatına da yine öğrenciyken 

çalışmaya başlayarak hazırlanırdım. 

157 bini aşkın üyesiyle Ankara Ticaret 

Odası çok güçlü bir yapı. Bu yapının 

içerisinde üretimiyle, istihdamıyla, sağ-

ladığı katma değerle, ihracatıyla çok 

büyük ve değerli şirket de yer alıyor. 

Hepimizin ortak çabası ülkemiz için, 

ülkemizi gelişmiş ekonomiler arasına 

taşımak için. Bu noktada şahsım ve 

Ankara Ticaret Odası adına bu alanda 

yapılacak çalışma ve yürütülecek her 

türlü projeye elimizden gelen desteği 

seve seve veririz.
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Almanya, 1945’li yıllarda harap bir şe-

kilde savaş sonrası sıkıntılarını çeker-

ken, bir Alman yönetici demiş ki; “Çok 

yakında toparlanırız. Eski gücümüze 

kavuşuruz.” “Neye güveniyorsunuz?” 

diye sormuşlar, “Almanya’daki üniver-

sitelere güveniyoruz.” cevabını vermiş. 

Gerçekten de Almanya, sanayide dün-

ya devi bir ülke oldu. Tabii bu, üniver-

sitelerin çokluğuna bağlı. Bugün itiba-

riyle Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) yaklaşık 8 bin tane üniversite 

var. 

İngilizlerin bir sözü vardır; “Binlerce 

millik yolculuk bir adım atmakla baş-

lar.” Genelde Organize Sanayi Böl-

geleri yöneticilerine üniversite konu-

sunda tavsiyelerim oluyor. Üniversite 

yöneticilerine de OSB’lerden birinde 

bir dijital dönüşüm meslek yükseko-

kulu kurmalarını öneriyorum. 

OSTİM’deki gelişmeleri yakından takip 

ediyor ve çok mutlu oluyorum. Üniver-

site eğitimini fevkalade önemli bulu-

yorum. Değerli dostum Orhan Aydın’a 

da yıllar önce iletmiştim; “Burada bir 

üniversite kurun, OSTİM’in içinde sa-

nayi ile iç içe olsun ve burada yetiştirin 

çalışanlarınızı.” Bu proje hayata geçti. 

Çok sevinçliyim, çok mutluyum. 

Birçok üniversite mezunu görüyorum; 

ancak stajdan sonra hayata atılmaya, 

iş kurmaya veya iş aramaya çalışıyor-

lar. OSTİM Teknik Üniversitesi eğitim 

sürecinde o imkânı sağlayacak. Öğ-

renciler hem teori öğrenecek hem de 

sanayinin içinde pratik yapacaklar ve 

hayata hazır hale gelecekler. Böylece 

yetişmiş personeller iş dünyasına sayı-

sız katkı sağlayacak.

Sanayi bölgelerinin, iş dünyasının, iş 

birliği, güç birliği yapmaları büyük 

yarar sağlar. Buradan büyük sinerji 

doğar, Türk sanayii güçlenir. Şu anda 

Türkiye’nin tek eksiği var; üretim. Yük-

sek teknolojili ve katma değerli üre-

time ihtiyaç var. OSTİM’in bunu ger-

çekleştireceğine eminim. Emek veren 

arkadaşlarımızın hepsi de bu konuyu 

iyi biliyor.

Kariyer günlerinde genç kardeşlerime 

sürekli vurguluyorum; “Ne olur öğren-

ciyken bir yerde çalışın. Gidin iş dün-

yasının havasını teneffüs edin.” OS-

TİM Teknik Üniversitesi’nin Staj Koçu 

uygulaması da bu noktada değerlidir, 

öğrencilere güven getirir, hayata ha-

zırlıktır. Üniversitede öğrendikleri te-

oriyi pratikte de uygulamaları, onların 

önünü açar. Burada eğitim alacak öğ-

rencilerimiz, staj yapmadan ve sanayi 

bölgelerinin içindeki üniversitelerde 

okumadan işe başlayanlardan daha 

avantajlı olacaklardır. Hayata yüz adım 

önde başlamalarını sağlayacaktır. 

Gelecekte çalışanlarda; yapay zekâ, 

inovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm, 

aranılan beceriler arasında olacak. 

Yoksa bir tsunami, teknoloji depremi 

geliyor; sanayiyi, iş dünyasını, çalışan-

ları, üniversite öğrencilerini etkileye-

cek. Gençlerimizin zaman geçirmeden 

kendilerini yeni teknolojiye uyumlu 

hale getirmeleri şart. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin başarıya 

ulaşacağına inanıyorum. Yükseköğre-

nime büyük katkı sağlayacak, en kısa 

zamanda Türkiye’nin en seçkin, en 

saygın üniversitelerinin arasına gire-

cektir. Çünkü OSTİM’de bu işe gönül 

veren isimleri iyi tanıyorum. Hepsi ge-

leceği gören, çalışkan, idealist, ülkesi-

ne, devletine, milletine hizmet etmeyi, 

gece gündüz çalışmayı şiar edinmiş 

isimler. Bu girişimin son derece faydalı 

olacağına inanıyorum. 

OSTİM yöneticilerini, mütevelli heyet 

üyelerini, kurucularını, öğretim üyeleri-

ni ve Rektörümüzü candan tebrik edi-

yorum. İnşallah yoğun ilgi olur OSTİM 

Teknik Üniversitesi’ne ve Türkiye’de 

sayılı üniversitelerden biri olur. Çünkü 

hem teoriği, hem pratiği bizzat vere-

cektir bu üniversite. 

İş dünyası da elini taşın altına sokacak-

tır bu aşamadan sonra. Merhum Veh-

bi Koç’un dediği gibi; “Ülkemiz varsa 

biz varız. Devletimiz varsa biz varız.” 

Bizim varlığımız, ülkemizin ve devleti-

mizin varlığına bağlı. Devlet ne kadar 

güçlü olursa, ülkenin önü o kadar açık 

olur. Huzur gelir, ferah gelir, refah gelir. 

Onun da yolu üniversite ve iş dünya-

sının daha yoğun ve sıkı iş birliğinden 

geçer. Yıllardır bunun mücadelesini 

veriyorum. 

Her türlü desteği kendilerine vermeye 

hazırız. Bütün sivil toplum kuruluşları 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yanın-

dadır, başarılar diliyorum.

Kısa zamanda Türkiye’nin en seçkin 
üniversitelerinden biri olacak

Veli SARITOPRAK

TÜRK SANAYİCİ VE 
İŞ ADAMLARI VAKFI
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

başarıya ulaşacağına 

inanıyorum. Yükseköğrenime 

büyük katkı sağlayacak, en kısa 

zamanda Türkiye’nin en seçkin, 

en saygın üniversitelerinin 

arasına girecektir. Çünkü 

OSTİM’de bu işe gönül veren 

isimleri iyi tanıyorum. Hepsi 

geleceği gören, çalışkan, 

idealist, ülkesine, devletine, 

milletine hizmet etmeyi, gece 

gündüz çalışmayı şiar edinmiş 

isimler. Bu girişimin son derece 

faydalı olacağına inanıyorum. 
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OSTİM, yıllardır ülke sanayimizin ku-
luçka merkezi olmuş ve birçok firmayı 
büyüterek başka OSB’lere uğurlamış; 
herkes için yıllardır öğretmen olmuş ve 
olmaya devam etmektedir. Bu neden-
le öğrenmenin en güzel yeridir OSTİM. 
Burada yetişen her çalışan, her firma 
ülkemize faydalı işler üretmiş; hem yurt 
içinde, hem de yurt dışında kalitesiyle 
adından söz ettiren ürünlere ve başa-
rılara imza atmış ve atmaya devam et-
mektedir.

Geleceğimiz çocuklarımız... Onlar, tek-
nolojiyi ve bilişimi doğru yönetirlerse, 
Endüstri 4.0 bizi korkutmaz aksine 
ayak uydurmamız çok zaman almaz. 
Bu, gençlerin tek başına gerçekleşti-
rebileceği bir durum değil; bu konu da 
bilinçlenmiş, konuya hâkim kimselerin 

yönlendirmesi faydalı olacaktır. 

Gençlerimiz, insan gücünün değerinin 
en aza indiği, makine gücünün daha 
aktif kullanıldığı bir dönemle karşı kar-
şıyalar. Benim tavsiyem konuyu önem-
sememezlik yapmayıp iyi araştırmalı, 
takip etmeli, dijital meslekleri iyi öğren-
meli, gerçekleştirilen seminer, panel ve 
konferanslara katılmalıdırlar.

Öğrencilerimiz staj için biz sanayicilere 
müracaat ettiklerinde şunu görüyoruz; 
stajın tam olarak amacının farkına va-
ramayabiliyorlar. Bu noktada, OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nin projelendirdiği 
Staj Koçu gibi bir uygulamanın, Tür-
kiye’deki tüm üniversitelerde hayata 
geçirilmesi durumunda öğrencilere ve 
işletmelere önemli faydalar sağlanacak, 

staj dönemi oldukça verimli geçecektir. 
Öğrenciler böylece okul ve iş dünyası-
nın temel dinamiklerine farkına varabi-
lecekler, iş yaşamına hızlı adımlarla iler-
leyebileceklerdir. 

Günümüzde sadece okul okumak tec-
rübe kazandırmıyor; o işin tozunu yut-
mak da gerekiyor elbette. OSTİM Tek-
nik Üniversitesi’nin girişimciliğe teşvik 
edici zorunlu seminer ve uygulamaya 
yönelik sistemi sayesinde, öğrencileri-
miz girişimden korkmayıp daha cesur 
adımlar atacaklardır. 

Girişimci adaylarına tavsiyem; gelecek-
te çalışacakları iş kollarına ait firmalarla 
eğitimleri esnasında yoğun bir iletişim 
içinde olsunlar, teknik bilgilerini sanayi-
cilerin tecrübeleriyle harmanlasınlar.

Eğitim hayatına yeni katılan OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nin, sanayinin en 
büyük sıkıntılarından biri olan ara ele-
man ihtiyacını karşılamak konusunda 
katkı sağlayacağı, mezunlarının ise is-
tihdam piyasasındaki nitelikli iş gücü 
ihtiyacını karşılama konusunda büyük 
öneme sahip teknik okullar arasında 
yer alacağını ümit ediyorum. 

Günümüzde beşerî sermaye, hızla de-
ğişen ve küreselleşen dünyanın en 
önemli üretim faktörü haline gelmiştir. 
Gün geçtikçe artan teknolojik ilerle-
meler ve buna bağlı olarak refah sevi-
yesi artan toplumların hemen hemen 
tamamı, geldikleri bu durumu, beşerî 
sermayenin artması için yaptıkları ya-
tırımlara borçludurlar. Teknik eğitim ve 
iktisadi gelişme arasında doğrudan bir 

ilişki vardır. Eğitim ve eğitime yapılan 
yatırımların önemi tüm dünyada iyice 
artmaya başlamıştır. Bu nedenle bir 
ülkenin kalkınması ve kalkınmanın ta-
bana yayılması için iyi yetişmiş nitelikli 
bireylerin iş gücü piyasasına katılmaları 
büyük önem taşımaktadır. Bu bakım-
dan, OSTİM Teknik Üniversitesi teknik 
bir eğitim kurumu olarak, nitelikli iş gü-
cünü sağlayıp ekonomik kalkınmanın 
anahtarı olacaktır. 

Sanayi Devrimi olarak adlandırılan En-
düstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı tek-
nolojiler ile geleceğimize yön vermek-
tedir. Özellikle Z Kuşağı olarak bilinen 
yeni neslin, teknolojinin doğal bir par-
çası olduğu düşünüldüğünde, öğrenci-
lerin öğrenme ve öğretim etkinliklerini 
bu platformlara taşıması da giderek 
önem kazanmaktadır. Yakın geleceğin 
iş dünyasının gerekliliği olan Endüstri 
4.0’a uyum sağlayabilecek teknolojiyi 
her alanda tasarlayacak, geliştirecek, 
üretecek ve üretilen teknolojiyi kulla-
nabilecek insan gücünün eğitimi kaçı-
nılmaz bir gerçektir. Problemleri doğ-
ru tanımlayacak  (eleştirel düşünme),  
çözümü için yenilikçi fikirler üretecek 
(yaratıcı düşünme), çözüm için doğru 
yöntem ve teknikleri kullanabilecek (bi-
limsel ve analitik düşünme) bireylerin  
her alanda yetiştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Geleceğin meslekleri listesine yeni mes-

lek kolları ekleniyor. Kol emeği, yerini 
zihin emeğine bırakarak gerek çalışma 
ortamlarında gerekse mesai saatlerin-
de esneklik sağlanıyor. Robotlar, yapı-
lan işlerin daha hızlı tamamlanmasını 
sağlayacak olsa da ilk etapta robotla-
rın sorunlara yaratıcı çözüm getireme-
yecek olması insana duyulan ihtiyacın 
artmasına neden olacak. Böylelikle ya-
ratıcılık, çalışanların ihtiyaç duyacağı ilk 
üç beceriden biri haline gelecektir. Yeni 
ürünler, yeni teknolojiler ve yeni çalış-
ma yöntemleri karşısında çalışanların 
yaratıcı düşünmeye, yaratıcı çözümler 
üretmeye ihtiyaç duyacak. Bu kapsam-
da, gençlerimiz, üretimde kullanılan 
teknolojik makine ve teçhizatları kul-
lanma yetkinliğine sahip olacak şekilde 
kendilerini yetiştirmelidirler. 

Öğrenciler iş hayatına tam olarak atıl-
madan önce ileride nasıl bir ortamda 
çalışıldığını görme fırsatı edeceklerin-
den aynı zamanda işe uygun beceri-
lerini geliştirmeleri açısından staj çok 
önemli ve gerekli bir adımdır. Okulda 
öğrenilen teorik bilgi staj ile pratiğe 
dökülür. Böylelikle yapılan en ufak bir 
hatanın bile nelere yol açabileceğini ye-
rinde öğrenmiş olurlar. Ahilik geleneği, 
işin erbabının yanında çalışarak öğrenil-
mesi geleneğine dayandığından, yeni 
nesil esnaf ve sanatkârlarımızın nitelikli 
yetişmeleri açısından bu gelenek vaz-
geçilmezdir. İşletmelerde beceri eğitimi 
sırasında da gençlerin işyeri tabanlı be-

ceriler edinmesinin yolu açılmaktadır. 
Bu beceri eğitimleri; öğrencilerin ge-
lecekteki mesleklerini tanımalarına, bu 
sayede de bilgi beceri ve ilgi alanlarına 
göre akılcı tercihler yapmalarına imkân 
vermektedir.

Ülkemizdeki öğrenciler ortaöğretim 
sırasında gerek kültürel, gerek kurum-
sal nedenlerle maalesef iş deneyimi 
edinemiyorlar. Deneyim edinmeyi üni-
versite sonrasına bırakmak çok yanlış. 
Üniversite öğrencilerine her fırsatta staj 
yapmalarını ve yarı zamanlı çalışma-
larını öneriyorum. Profesyonel olarak 
çalışmayı planlayanlar için bu deneyimi 
edinmek, sonrasında bu deneyimi an-
lamlı bir şekilde özgeçmişe ve mülakat-
lara yansıtabilmek çok önemli. Gerek 
özel sektör, gerekse dernek ve vakıflar 
tarafından çok sayıda etkinlik yapılma-
ya başlandı. Girişimci adaylarına, gide-
bildikleri kadar çok etkinliğe giderek 
diğer girişimci adaylarıyla tanışmalarını 
ve fikir alışverişinde bulunmalarını öne-
riyorum.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile yurt içi ve 
yurt dışı kaynaklı AB projeleri başta ol-
mak üzere çeşitli projelerde ve eğitim 
faaliyetlerinde iş birliği içerisinde çalı-
şabiliriz. Dolayısıyla, iş gücüne nitelikli 
gençler yetiştirme, bu alanda faaliyet 
gösteren tüm kurum ve kuruluşların or-
tak gayesi olmalıdır.  

Nitelikli iş gücünü karşılamada
büyük öneme sahip olacak

Öğrenmenin en güzel yeridir OSTİM

Bendevi PALANDÖKEN

TÜRKİYE ESNAF 
VE SANATKÂRLARI 
KONFEDERASYONU 
GENEL BAŞKANI

Levent ÇAMUR

OSTİM ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ SANAYİCİ, 
İŞADAMI VE 
YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ 
(ORSİAD)
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
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Eğer zamanı geri çevirmek mümkün 
olabilseydi; en az üç dil, en az üç ya-
bancı ülkede kalıcı dostlarımın olma-
sını, özellikle teknolojik alanda eğitim 
veren bir üniversitede eğitim almayı 
çok isterdim. Eğer böyle bir imkanı 
elde edebilseydim; eminim ki, ülkeme 
bir iş insanı olarak sağladığım katkı, bu-
günkünün katbekat üstüne çıkardı. Ne 
yazık ki, hayat bizim gibi ülkelerde bi-
raz tesadüflerle, kendi doğal seyrinde 

şekilleniyor. Oysa, gelişmiş, refah sevi-
yesi yüksek batılı ülkeler eğitim ve sa-
nayi konusunda bütüncül bakış açısına 
sahip ve bu nedenle sürekli bir ilerleme 
içinde... 

Türkiye’nin, üniversite-sanayi iş birliği 
konusunda başarılı olduğu söylene-
mez; ancak son yıllarda umut verici 
gelişmeler de olmuyor değil. Bu ör-
neklerden birisi, başlangıçta geleneksel 
usta-çırak ilişkileriyle yürüyen küçük 
atölyelerden oluşan zamanla büyüyen 
ve markalaşan OSTİM’de, bu yıl öğ-
renci alımına başlayacak Ostim Teknik 
Üniversitesi’nin kurulmuş olmasıdır. 
Böylece, kendi dünyasına hapsolmuş 
akademik dünya, üretim çarklarının 
döndüğü bir mekânda sanayiye açıla-
cak, sanayiciler de üniversitenin ürettiği 
bilgi ve deneyimden yararlanacak. 

Kümelenme çalışmalarıyla üretimde 
teknoloji derinliğinin artırılmaya çalı-
şıldığı ve umut verici gelişmelerin kay-
dedildiği bir dönemde üniversitemizin 
açılışı, OSTİM’in sanayileşme serüveni 

açısından bakıldığında anlamlı zaman-
lara da denk geliyor. Çünkü dünyanın 
her yerinde üretim yapısını, hukukunu, 
insan davranışlarını, yaşam tarzlarını 
doğrudan etkileyecek olan ve adına 
Endüstri 4.0 denilen yepyeni bir dalga 
geliyor. Bu yeni süreçte, birçok mesle-
ğin yok olacağı, ancak yeni meslekle-
rin ortaya çıkacağı bilinen bir gerçek. 
Dolayısıyla bugünün çalışanları da 
yeni yetişen gençleri de yarın için ha-
zırlıklı olmalı. Çalışanların sisteme en-
tegre edilebilmesi, teknolojinin verimli 
kullanılabilmesi, katma değeri yüksek 
teknolojik ürünlerin üretilebilmesi için 
eğitim anlayışının çağın gereklerine 
uygun içerik ve yöntemlere kavuşturul-
ması gerekmektedir ki, OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nden bu yöndeki beklen-
timiz yüksektir. Mevcut durumda ara 
eleman konusunda sanayide yaşanan 
önemli bir açığı kapatacağını düşünü-
yoruz. Hem teorik hem pratik eğitimin 
aynı anda verilmesi işletmelerin per-
sonel istihdamı ihtiyacını giderecek, 
üniversite öğrencileri okulu bitirdikleri 

zaman işleri hazır olacaktır. Üniversi-
te sanayi iş birliğinin güzel bir örneği 
olarak sanayicinin kalifiye eleman açığı 
giderilecek üretim daha etkin ve sonuç 
odaklı olacaktır. Üniversitenin eğitim 
müfredatı gereği öğrenciler hem oku-
yup hem eğitim süresi zarfında tecrü-
belerini sahada uygulama imkânı bula-
cak böylelikle bilgiyle birikim bir araya 
gelecektir. 

Ayrıca, Staj Koçu uygulamasıyla işbaşı 
eğitim süreçleri daha verimli geçirile-
ceğinden, hiçbir pratik uygulama ol-
madan ezbere dayalı gerçekleştirilen 
eğitim nedeniyle yaşanan iş hayatına 
adaptasyon, mesleki yeterlilik, beceri 
vb. sorunların ortadan kaldırılması da 
mümkün olabilecektir. Gençlerin öz-
güvenleri artacak, girişimcilik algı ve 
niyetleri yükselecektir.

Şu bir gerçek ki, OSTİM, üniversite ile 
yepyeni bir sıçrama yapacak; hem sa-
nayicinin hem de gençlerin vizyonunu 
genişletecektir. 

OSTİM ekosisteminin bu kadar geniş 
ve gelişmiş altyapısının teknik bir üni-
versite ile taçlandırılması, bu yapıyı çok 
daha ileri taşıyacaktır. OSTİM Teknik 
Üniversitesi; hem üniversite-sanayi iş 
birliği açısından hem de sanayinin ih-
tiyacı olan yetişmiş teknik eleman ve 
mühendisler açısından önem arz et-
mektedir. 

Dünyaca ünlü üniversitelere baktı-
ğımızda da hepsinin derin geçmişe, 
seçkin öğretim üyeleri ve seçilmiş 
öğrencilerden teşekkül ettiğini ve Ar-
Ge alanında çok ciddi çalışmalar yap-
tıklarını görmekteyiz. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin başlangıçta çok bölüm 
çok öğrenci değil de, konusunda uz-
man hocalarla eğitim düzeyi yüksek, 
ayrıcalıklı bir üniversite imajı ile başlan-
gıç yapmasının daha doğru olacağı ka-
naatindeyim. Kurulacak olan üniversi-
tenin ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, 
insan faktörü dışlanamaz. Öğrenciler 
yetiştirilirken teknolojinin gelmiş oldu-

ğu son durumlara göre eğitim verilmesi 
gereklidir. Endüstri 4.0 üretim ve hiz-
metlerde dijital dönüşümü sağlarken, 
günümüzde yapılan birçok işin yapılış 
şeklinde de değişime neden oluyor. 
Dolayısıyla geleceğin meslekleri liste-
sine yeni meslek kolları ekleniyor. Kol 
emeği, yerini zihin emeğine bırakarak 
gerek çalışma ortamlarında gerekse 
mesai saatlerinde esneklik sağlanıyor. 
Bu açıdan bakıldığında Endüstri 4.0 bir 
nevi ‘elek sistemi’ oluyor. Endüstri 4.0 
göreni, tasarlayanı, iletişim kuranı, ko-
mut vereni, koordine edeni ve kod ya-
zanı kanatları altına alacak. Gençlerimiz 
de çağın teknolojisine ayak uydurarak, 
Endüstri 4.0’a dair yol haritalarını önle-
rine alarak, stratejilerini geliştirmelidir-
ler.

Eğer mümkünse, ortaöğretim ve lise 
döneminde üniversitede yapılacak özel 
çalışmalar neticesinde öğrencilerin ka-
biliyetlerine ve ilgi alanlarına göre tes-
pitler yapılmalı. Zekâ ve kabiliyet dü-
zeyi yüksek öğrenciler takip edilerek 
onların OSTİM Teknik Üniversitesi’ne 

gelmesi sağlanmalı. Zekâsı ile üniver-
sitede, kabiliyeti ile atölyelerde eğitim 
almalı; hatta sosyal hayatı da destek-
lenerek topluma her şeyiyle tastamam 
insanlar yetiştirilmeli. Bu yetişmiş insan, 
iş hayatı ve hayata hazır bir şekilde baş-
langıç yapacağı için diğerlerine göre 
çok önde başlayacaktır.

Pilotlar ilk uçuş eğitimlerini sanal kok-
pitlerde alıyor ve tüm hataları onda 
yaparak hata yapmamayı öğreniyorlar. 
Öğrencilerin girişimci potansiyellerini 
keşfetmeleri ve geliştirmeleri için aynen 
bunun gibi özel programlar yazılmalı; 
girişimcilik yetenekleri sanal ortamda 
test edilerek becerileri hangi yönde ise 
o yöne kanalize edilmeleri sağlanma-
lıdır. Bunun akabinde küçük sermayeli 
şirketler kurarak buralarda kendilerini 
gerçek hayatta da test etmeliler. 

Eğitim hayatına yeniden başlama 
imkânım olsaydı lise döneminden iti-
baren sosyal hayatın içinde, eğitim ha-
yatım boyunca beraber olduğum ve 
olamadığım tüm çevremle irtibatımı 
kesmezdim. Yine İnşaat Mühendisliği 

bölümünü okurdum. Yalnız bir konu-

da muhakkak yüksek lisans yapardım. 

Buna ek olarak işletme alanında yük-

sek lisans eğitimi almak isterdim.

MÜSİAD Ankara olarak 350’nin üze-

rinde, iş adamlarından oluşan bir üye 

kapasitemiz var ve bu üyelerimiz çeşitli 

sektörlerde iş yapmaktalar. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi öğrencileri için elimiz-

den geleni keyifle yapmaya talibiz.

Teknik üniversite vizyonumuz 
genişleyecek

Sanayinin ihtiyacı olan mühendisler 
yetiştirecek

Süleyman EKİNCİ

OSTİM SANAYİCİ VE 
İŞİNSANLARI DERNEĞİ 
(OSİAD) 
YÖNETİM KURULU BŞK.

Hasan Basri ACAR

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE 
İŞADAMLARI DERNEĞİ 
(MÜSİAD)
ANKARA ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU BŞK.
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OSTİM OSB önemli öncelikleri olan 

çok önemli bir sanayi merkezidir. 

Teknopark’ı, sanayi kümelenmeleri ile 

ekonomimiz içerisinde saygın bir yer 

edinmiştir. Şimdi, OSTİM sanayi zinci-

rine yeni bir halka olarak OSTİM Tek-
nik üniversitesi ekleniyor. 2019-2020 
güz döneminde bu üniversite öğrenci 
alarak öğretime başlayacak. Doğaldır 
ki sanayi ile iç içe bu üniversitede eği-
tim gören gençler. Çağın imkânlarına 
uygun olarak, daha okul dönemlerin-
de yaratıcılıklarını önde tutarak yeti-
şecekleri için, mezuniyetleri sonrası iş 
bulma dertleri olmayan mühendisler 
olarak hayata hazırlanmış olacaklardır.

Ülkemizde üniversite mezunu genç 
işsizler ordusu her geçen yıl büyü-
mektedir. Bu nedenle OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin eğitim modelinin sağ-
lam temeller üzerine sanayi ile iç içe 
onun taleplerine cevap verecek şekil-
de kurulmasının çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Bu model içindeki 
okulun mezunlarının hemen kolayca 

iş bulmalarının yanı sıra, çalışacakları 

iş yerlerine katkı yapacak bireyler ola-

rak yetiştirilebileceğini düşünüyorum. 

Unun, şekerin hazır olduğu OSTİM’de-

ki bu eğitim ortamında, helvanın güzel 

olacağına inanıyorum.

OSTİM’de bir sanayi ekosistemi mev-

cuttur. Bu sistem içerisinde, işliklerin, 

fabrikaların yanı sıra ortak kullanım 

alanları ve teknopark ile teknokent 

mevcuttur.

Ayrıca, OSTİM’de Savunma, Medikal, 
Enerji, İş ve İnşaat Makineleri, Ray-
lı Ulaşım Sistemleri, Kauçuk, Haber-
leşme Teknolojileri gibi kümeler de 
mevcuttur. Doğaldır ki OSTİM Teknik 
üniversitesi ile bu kümeler arasında 
eğitim süresince işbirlikleri gelişecek-
tir. Bu da öğrencilerin daha iyi yetiş-

mesine ve eğitim döneminde endüst-
ri 4.0 gibi çağın gelişmelerine uygun 
eğitim almalarına imkan sağlayacaktır.

OSTİM Yönetimi, öğrencilerin Staj 
Koçu gibi uygulamalarla işbaşı eğitim 
sürecinin verimli geçmesini sağlaya-
cak uygulamaları hayata geçirmeye 
kararlıdır. Bunlar da öğrencilerin do-
nanımlı yetişmelerine katkıda buluna-
caktır.

Bir süredir OSB’ler içinde kurulacak 
teknik okullarla işe uygun eleman ye-
tiştirilmesinin önemli olduğu belirtil-
mektedir. O açıdan baktığımızda OS-
TİM içinde bu yıl öğrenime başlayacak 
olan OSTİM Teknik Üniversitesi’nde 
yapılacak eğitimi bu konuda atılmış 
çok önemli bir adım olarak değerlen-
diriyor, alkışlanıcı bir başlangıç olarak 

görüyorum. 

Üniversitelerin iki temel işlevi var: İş-

levlerden biri var olan temel bilgileri 

aktarmadır. Diğeri de, var olan bilgi 

alanlarını yaygınlaştırma, derinleştirme 

ve zenginleştirmedir. Üniversitelerin iki 

işlevinin nitelik ve niceliğini belirleyen 

ekosistem,  bilim ve teknoloji alanla-

rındaki hızlı değişim ve dönüşüm ne-

deniyle farklılaşmaktadır. “Durumsal 

farkındalığı yüksek toplumlar” yaklaşık 

yirmi yıldır, “Humbolcu Üniversite” al-

gısını değiştirerek, “yeni nesil üniversi-

te” arayışının standartlarını oluşturmak 

için çabalamaktadır. OSTİM Teknik 

Üniversitesi’ni bu açıdan ele almalıyız 

ki, “yapıları oluşturmak işin yarısı bile 

değildir; işin büyük bölümü yapıların 

içine hayat doldurmaktır.” saptaması-

nın gereklerini yerine getirebilelim.

OSTİM altyapısı, OSB’si, oluşturdu-

ğu kümeler ve kümelerin “sinerjik etki 

yaratma” potansiyellerinde ülkemizin 

önemli birikimlerine sahiptir. Bu açıdan 

bakıldığında, değişen teknolojik yapı 

ve oluşan ekosistemin ihtiyaçları doğru 

saptanır; üniversitenin yapıları ona göre 

planlanır; içine hayat dolduracak olan 

akademik kadro bu ihtiyaçları karşıla-

yacak biçimde oluşturulursa, ülkemiz 

önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Planın hayati önemi

Yeni nesil üniversiteler yapılandırılır-

ken, değişmelerin hızı, yarattığı “asi-

metrik oluşumlar” dikkate alınmalıdır. 

Bir önceki üniversite anlayışının üze-

rine oturduğu, klasik sanayileşmenin 

değerler sistemi, yapıları, işlevleri ve 

kültürü bugünün sorunlarına çözüm 

üretemiyor. Hızlı değişimler, en bü-

yük ile en küçüğün, bireysel olan ile 

toplumsal olanın iç içe yaşadığı bir 

etkileşim ortamı yaratıyor. Bu ortam, 

üniversite ekosistemini ve teknolojik 

donanımlarını da farklılaştırıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi, birçok üni-

versiteden farklı olarak üretimin içinde 

oluşmaktadır. Bu açıdan, çalışanların 

birikimi, müşterilerin birikimi, iç ve 

dış süreçlerdeki değişmelerin hızı ve 

yönü, inovasyon ile rekabet bağlantısı 

gibi alanlardaki veri ve bilgilerini yan-

sıtarak; üniversitenin etkinliğini bir ba-

samak yukarı taşıma potansiyellerine 

sahiptir.

Asimetrik ilişkilere yanıt verecek üni-

versite yapısı, işlevi ve kültürünü daha 

başından doğru biçimde oluşturulabi-

lirse, birçok üniversiteye göre avantaj 

yaratabilir. Bu ciddi bir plan sorunu-

dur; birikimli bir kuruluş olan OSTİM, 

öngörme ve önlem alma disiplinini, 

daha da önemlisi ödünsüz gözetim ve 

denetim mekanizmalarını dikkate alan 

bir üniversal eğitim-öğretim modeli 

yaratma şansını iyi kullanabilmelidir.

Bir önerimiz var

OSTİM Teknik Üniversitesi gibi ku-

rumlar yapılandırılırken; durumsal 

farkındalık beş temel eğilimi dikkate 

almalıdır: Birincisi, üretim süreçleri ve 

iş gücü profillerindeki değişmenin ya-

rattığı “üretimin iç örgütlenmesindeki” 

değişmeleri dikkate almak.

İkincisi, küreselleşme ile birlikte hız-

lanan “üretimin mekânsal hiyerarşisi-

nin” değişmesini göz ardı etmemek. 

Teknolojinin, son döneme kadar insan 

performansını artıran, şimdi ise insanın 

yerini almaya aday gelişmelerinin olası 

etkilerine dikkat ederek; “ucuz-emek 

odaklı üretim” yaygınlaşmasının, “mer-

keze dönüş eğilimine” göre yapı, işlev 

ve kültür oluşturmak. 

Üçüncüsü, sistemleri ve sistemlerin 

sistemini etkileyen başta “platform ya-

pılar” olmak üzere dijital dönüşümün 

potansiyellerini hesaba katmak. 

Dördüncüsü, özellikle mobil iletişimde 

5G standardının yaratacağı “bağlantı, 

iletişim-etkileşim ve iş birliği” yapılan-

masının yeni “rekabet stratejileri” üze-

rine eğitim-öğretim inşa etmek. 

Beşincisi, üniversite sisteminin “ken-

dini yeniden üretme mekanizmasını” 

sağlıklı temeller üzerinde kurmak ve 

işletmek.

Üniversite ciddi iştir; OSTİM’in “rol 

modeli üniversite” yaratma konusun-

da birikimi, bilinci, bakış açısı, buluş 

yetenekleri, beklenti oluşturma us-

talığı ve bereket üretme gücü vardır. 

Önemli olan zoru başarmaktır; bu zor-

lu ve anlamlı işi de başaracaktır.

Sanayi kümelenmeleri ile iç içe 
OSTİM Teknik Üniversitesi açılırken

OSTİM bu zorlu ve anlamlı işi de 
başaracaktır

Osman S. AROLAT

DÜNYA GAZETESİ 
BAŞYAZARI

Rüştü BOZKURT

DÜNYA GAZETESİ
KÖŞE YAZARI
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Ankara’nın sanayileşmesinde önemli 
bir lokasyon olan OSTİM’de beş binin 
üzerinde küçük sanayicinin mühendis-
lik, tasarım ve imalat gücü OSTİM Yö-
netiminin başarılı çalışmalarıyla sinerji 
oluşturmakta ve ülkemize ciddi değer 
katmaktadır. OSTİM şimdi lokal başa-
rısını üniversitesi ile sistematik olarak 
evrensele taşıyacak, daha doğrusu ta-
şımalı diye düşünüyorum. 

Herkesin söylediği gibi ülkemizin en 
önemli problemlerinin başında üni-
versite-sanayi iş birliği gelmektedir. 
Birlikte olduğu takdirde büyük işler 
başarabilecek olan bu iki yapı, uygun 
ara yüzlerle bir araya gelmelidir. Aksi 
takdirde ne sanayi katma değeri yük-
sek ürün üretebilir, ne de üniversite 
teorik bilgisini uygulamaya sokabilir. 
Sanayinin kalbinde kurulacak bir üni-
versitenin üniversite-sanayi iş birli-
ğinde örnek olacağını düşünüyorum. 
Buna yönelik uygulamalar ve projeler 
yapmasını bekliyorum. Yine herkesin 
söylediği üzere ülkemizin önemli ek-
siklerinden biri de ara eleman açığıdır. 
Sanayicilerimizin bu konuda çok dert-

li olduklarını bizzat biliyorum. OSTİM 
Teknik Üniversitesi bünyesinde kurula-
cak Meslek Yüksek Okulu’nun bu an-
lamda ciddi bir açığı kapatacak. 

İhracat hacminin artması olumlu bir 
gelişme olmakla birlikte ihracatın kat-
ma değerinin artması da önem arz 
etmektedir. Genel olarak tüm üni-
versitelerimizden, özellikle de uygu-
lama ile iç içe olacak OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nden bu değeri artıracak 
çalışmalar bekliyoruz.

Endüstri 4.0 ile birlikte en can alıcı 
soru her şeyin dijitalleşmesi ve robot-
lara teslim edilmesi sonucu kronik bir 
işsizlik sorunu ortaya çıkmaz mı? İşte 
bu noktada sizin de sorunuza cevap 
olacak tespit şudur: “Gelişen ve de-
ğişen hayatımızda henüz adını bile 
bilmediğimiz birçok yeni meslekler 
ortaya çıkacaktır.” Hepimiz yeniliklere 
ve gelişmelere ayak uydurmalıyız. Ye-
teneklerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. 

Öğrencilerin kapasite ve yeteneklerine 
göre geniş bir networkten faydalana-
rak, okurken iş deneyimi kazanmaları 
elbette fayda sağlayacaktır. Ancak uy-
gulamanın detaylarını bilmeden tam 
olarak yorum yapmak mümkün değil.  
Birkaç yıl önce dinlediğim bir konfe-
ransta, o zamanın devlet bakanı eğitim 
hayatımızdaki iki sorundan bahsetmiş-
ti. Birincisi, Türkiye’de aktif çalışma ha-
yatında bulunanların ortalama eğitim 
süresi 6,5 yıldır. Yani ortalama olarak 
ortaokul ikiden terk bir çalışan görün-
tümüz var. İkincisi de genç yaşta iş-
sizlik oranımız çok yüksek iken birçok 
işletmenin uygun eleman bulamaması 
sorunumuz devam ediyor. Eğer proje-
niz uygun elemanın bulunmasını sağ-

layacaksa ülkemizin en önemli prob-
lemlerinden birini çözecek demektir.

Ayrıca genç neslimizi hayata hazır-
layacak staj müessesesi ülkemizdeki 
uygulamada maalesef biran önce sırtı-
mızdan atılması gereken kamburdur. İş 
alemi stajı bir yük olarak görmektedir. 
Ben birçok işletmenin prensip olarak 
stajyer öğrenci almıyorum diye işin 
başında olumsuz tavır belirlediğini bili-
yorum. Birçok işletmemiz eğer geri çe-
viremeyeceği bir referansla staj talebi 
gelirse staj belgesinin imzalanmasına 
ancak razı olmaktadır. Bazı işletmeler 
için ise stajyer, günlük getir götür işle-
rini ve temizlik hizmetlerini yapan be-
dava iş gücüdür.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin sahip ol-
duğu sanayi altyapı avantajı nedeniyle 
de bu soruna çözüm bulacağına ina-
nıyorum. Başarıldığı takdirde üniver-
siteniz hem önemli bir tercih nedeni, 
hem de diğer üniversitelerimize örnek 
olacaktır. 

Her konunun teorik ve pratik yönü var-
dır. Ancak bazı konular vardır ki bizatihi 
pratik kavramlardır. Bence girişimcilik 
de pratik bir kavramdır. Seminerlerle, 
derslerle belki belli bir sınırda kapasite 
artırmak mümkün olabilir ama özün-
de girişimcilik; eldeki imkânlarla yeni 
iş olanakları, projeler üretebilmek, or-
taklıklar kurabilmek, fırsatlar yakala-
yabilmektir. OSTİM olarak elinizde bu 
anlamda geniş imkânlar bulunmakta-
dır. Zaten doğal müteşebbis kuluçka 
merkezi olan OSTİM’in bu özelliğinin 
sahaya indikleri ölçüde öğrenciler için 
de söz konusu olacağı açıktır. Üniver-
site idaresi koordinasyon sağlayarak 
olabildiğince uzun süre öğrencileri 

işletmelerde tutmalıdır. Öğrenci, işlet-
menin süreçlerinin içine girebilmelidir. 

İş yaşamında girişimcilerin yenilikçi ve 
yaratıcı olmak, esnek olabilmek, risk 
alabilmek, durumu önceden sezebil-
mek gibi özellikleri başarı getirmek-
tedir. Kapasite ve yeteneklerine göre 
öğrencilerin deneyim kazanması giri-
şimcilik açısından da değerlendirilme-
lidir. Özellikle yabancı uyruklu öğrenci-
lerden çok sayıda sermaye ortaklıkları 
çıkabileceğini düşünüyorum. Hem mal 
ticareti, hem de sermaye ortaklığı için 
yabancı uyruklu öğrenci politikası ge-
liştirilmelidir.

30 yılı aşan iş hayatı tecrübelerim ile 
bugün yeniden eğitim hayatına baş-
layacak olsam fakülte tercihim yine 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, bölüm ter-
cihim yine İşletme olurdu ancak bu 
kez bu tercihler yüksek lisans eğitimi 
için olurdu. Lisans eğitimi içinse bir 
mühendislik bölümünü seçerdim diye 
düşünüyorum. İş hayatın içinde geçen 
bu zaman da mühendislik eğitiminin 
kazandıracağı analitik değerlendirme 
özelliği ile işletme yüksek lisansının 
kazandıracağı 2+2’nin her zaman 4 
etmediği, birden çok çözümün oldu-
ğunun görülmesi gerektiği yaklaşımı 
bir araya geldiğinde yapılan analizlerin 
daha iyi sonuçlar vereceğini gördü-
ğümden bunu söylüyorum.

Hem şahsi işletmemde, hem de yö-
neticiliğini yürüttüğüm sivil toplum 
örgütlerinde OSTİM Teknik Üniversi-
tesi öğrencilerine fırsat tanıyacağımızı 
zevkle belirtmek isterim. Gençler bizim 
geleceğimizdir. Geleceğimizi emin ve 
nitelikli kişilere teslim etmemiz lazım. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, ülkemi-
zin üretim, ihracat ve nitelikli iş gücü 
ihtiyacına katkılar sağlayacağını düşü-
nüyorum. Köklü bir sanayi geleneği ve 
mirasına sahip OSTİM’in yapmış olduğu 
bu çalışma, iyi bir örnek teşkil edecektir. 

Aslında tam da burada OSTİM’in teknik 
üniversite faaliyetinin anlamı ortaya çı-
kıyor. Özellikle yetenek sahibi bilgi biri-
kimi olan gençlerimizin teknik okullar-
da, üniversitelerde yetiştirilmesi; Ar-Ge, 
inovasyon, girişimcilik alanında yepyeni 
bir anlayışın filizlenmesini sağlayacaktır. 

OSTİM ekosistemi içeresinde, uygula-
ma odaklı bir eğitim programı kapsa-
mında Staj Koçu uygulamasının kesin-
likle başarılı çalışma olduğunu ifade 

etmek isterim. Her sektörde bu çalış-
maların doğru isabetli olacağı kanaa-
tindeyim.

OSTİM Teknik Üniversitesi’ne kayıt olan 
öğrencilerin, girişimcilik ruhuna ve de-
neyimine ilk adımı, girişimcilik vergi 
numarasına sahip olarak atması çok 
değerli. 5 zorunlu seminer ve uygula-
manın devamındaki diğer 5 seminer, 
girişimcilik algısının gelişmesini ve üre-
time daha okurken başlamasına imkân 
tanıyacak. Bu tip seminerlerin artarak 
geliştirilmesi, gençlerimizin potansi-
yelini açığa çıkarma konusunda ciddi 
faydalar sağlar. Stratejik ürün üretimi 
noktasında bu çalışmalar çok anlamlı 
ve değerli.  

Böyle üniversitelerin toplumun tüm 
kesimleri ile iş birliği içerisinde olma-
sının her projeye katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. OSTİM Teknik Üniversi-
tesi öğrencilerine ülkesini seven herkes 
destek vermeli, bu destekler ile gele-
ceğimizin emanet edeceğimiz genç-
lerimizin moral ve motivasyonunu üst 
seviyelerde olmasını sağlamalıyız.

OSTİM Yönetimine böyle bir çalışma-
dan dolayı teşekkürlerimi sunuyor, ba-
şarılı yol kat edileceğine tüm kalbimle 
inanıyorum.

İş dünyasına ve yükseköğrenime di-
namizm kazandıracak OSTİM Teknik 
Üniversitesi gibi kurumların artmasını 
temenni ediyorum.

Bugünü yaşayan gençlerimiz 
geleceğe yönelik strateji geliştirmeli

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine 
ülkesini seven herkes destek vermeli

Şerafettin CECELİ 

ORTA ANADOLU 
İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
KOORDİNATÖR BAŞKANI

Recai KESİMAL 

GİMAT 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
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Türkiye’nin daha nitelikli bir üretim 
ekosistemine sahip olabilmesi için üni-
versiteler çok önemli. İnsan kaynağının 
yetiştirilmesinden bilginin üretilmesi-
ne, bilginin üretime odaklanmasından 
pazarlamaya kadar her alanda üniver-
sitelerin katkısı aslında, sanayinin re-

kabetçiliğini artırmak için son derece 
kritik. Bu anlamda yeni eğitim/öğretim 
döneminde ilk öğrencilerini almaya ha-
zırlanan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
önemli bir açığı kapatacağını düşünü-
yorum. 

OSTİM Teknik Üniversitesi'nin, 6 bin 
200’den fazla işletmesi ve 60 bini aşan 
çalışanı ile OSTİM OSB’de konuşlandı-
rılması da, üniversitenin başarısının sür-
dürülebilir kılınmasına çok pozitif kat-
kılarda bulunacaktır. Ben bu anlamda 
OSTİM OSB Başkanımız Orhan Aydın 
beyi, yönetim kurulunu ve emeği ge-
çen herkesi kutluyorum. Ayrıca OSBÜK 
olarak, artık Türkiye’de teknik üniver-
sitelerin, teknoparkların her biri üretim 
üssü haline gelen OSB’ler içerisinde 
kurulmasını son derece anlamlı bulu-
yor, bu konuyu da her platformda ifade 
ediyoruz.  Çünkü, sanayinin, üretimin 
hemen yanı başında kurulan üniversi-

teler o üniversitede okuyan gençlerin, 
üretime daha fazla dokunmasına, ülke-
mize tezgahın başında-üretimin içinde 
yetişmiş mühendisler kazandırılmasına 
daha pozitif katkılar verecektir. 

Bugün Türkiye’de üniversitelerin, mes-
leki ve teknik eğitim veren kurumların 
en önemli problemi, iş dünyasının ihti-
yaç duyduğu nitelikteki insan kaynağını 
yetiştirme konusunda sınırlı kalmala-
rı. Tabii üniversitelerden mezun olan 
mühendis ve diğer branşlardaki insan 
kaynağının aynı zamanda, işletmelere 
vizyon çizmeleri de çok önemli. Çünkü, 
artık 4. Sanayi Devrimi’nin fiilen başla-
dığı yeni ve daha rekabetçi olmamız 
gereken bir dönemdeyiz. Bunun için 
de işletmelerimizi ve organize sanayi 
bölgelerimizi de, yerelden güç alarak 
ama küresel düşünerek üniversitele-
rimizle birlikte daha nitelikli bir hale 
getirmek zorundayız. Bu pencereden 

baktığımızda da ben, OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin ülkemizin bu yerli ve 
milli dönüşüm sürecine çok kritik katkı-
larda bulunacağına inanıyorum. 

Ülkemizde şu anda 80 şehrimizde 331 
organize sanayi bölgemiz bulunmak-
tadır. Bu organize sanayi bölgelerimiz 
bulundukları bölgelerde üretimin, is-
tihdamın ve ihracatın kaynağı haline 
gelmişlerdir. OSTİM Organize Sanayi 
Bölgemiz de, tek durak ofis anlayışıyla 
katılımcılarına, dolayısıyla Türk sanayi-
sine hizmet eden önemli OSB’lerimizin 
başında gelmektedir. Bu anlamda OS-
TİM Teknik Üniversitesi’nin, sanayimizin 
rekabet gücünü artırmak amacıyla ka-
tılımcılarına en kaliteli hizmeti, en ve-
rimli şekilde sunma gayreti içinde olan 
ve sürdürülebilir kaliteyi yakalayan OS-
TİM OSB’mize, iş dünyamıza ve ülkemi-
ze yeni değerler katacağını umuyorum.  

İş dünyasının temsilcileri olarak bizler 
öteden beri hep şu gerçeği savunduk; 
kalkınma için çok üretim değil nitelik-
li üretim şart. Yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimi, ihracatı, global pa-
zarda uluslararası markalarla rekabet 
edilebilirlik bizlerin temel hedefi olma-
lı. Biliyoruz ki Türkiye’nin, dünyanın sa-
yılı ekonomileri arasında yer alabilmesi 
noktasında kilit rolü teknolojiye dayalı 
ürünlerin üretimi oynuyor. Tam da bu 
noktada sanayi-üniversite iş birliğine 
çok büyük görev düşüyor. Üniversite-
lerimizdeki bilimsel potansiyelin bu iş 
birliği sayesinde sanayiye aktarılması 
muhakkak ekonomik değere dönüşe-
cektir. Bunun tek çatı altında yapılacak 
olması ise muazzam bir fırsat. Bu an-
lamda OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
kuruluşunu çok önemsiyor, ülkemiz 
ekonomisine önemli katkılar sunacağı-
na inanıyoruz.

Sanayiyi büyütmek için gelişen ve de-
ğişen teknolojiyi yakalamak gerekiyor. 
Geleneksel sanayiyi, bilgisayarlaşma 
yönünde teşvik etme ve yüksek tek-
nolojiyle donatma projesi olan En-
düstri 4.0, dünyada 24 trilyon dolarlık 
muazzam bir pazar oluşturuyor. Ülke-
mizin bu yeni sanayi devrimine ayak 
uydurup, rekabette öne çıkması için 

Endüstri 4.0’a ayrı bir sayfa açmalıyız. 
Aslında sahip olduğumuz genç ve di-
namik nüfusla Endüstri 4.0’ı yakalaya-
bilecek büyük bir potansiyele sahibiz. 
Burada mühim olan; sahip olduğumuz 
bu genç ve dinamik nüfusu 4. Sanayi 
Devrimi’ne göre şekillendirmek, yani 
eğitmek. Bütün bilgiye dijitalde ula-
şabiliyoruz. Çocuklara bilgiyi ezber-
letmek yerine nasıl kullanacaklarını 
öğretmeliyiz. Çocukları bilgisayarla 
yarıştırmak yerine onları yeteneklerine 
göre yönlendirip eğitmeliyiz. Müzik, 
sanat ve spor gibi alanlarda eğitim 
vermeli ve sıfırdan modelleme yetisine 
sahip olduklarını öğretmeliyiz. Daha 
da önemlisi, Türkiye’nin global pazar-
da rekabet gücünün artıracak, milleti-
mizin hayat kalitesinin yükseltecek bu 
dijital dönüşüm konusunda bir kültür 
yaratmalıyız.

Staj Koçu uygulamasından faydalanan 
her öğrencinin iş hayatına 1-0 önde 
başlayacağını söylemek hiç de abartılı 
olmaz. Bugün ekonomisi gelişmiş ül-
kelere baktığımızda, gençlerin henüz 
eğitim dönemlerinde bu ve benzeri 
yöntemlerle iş hayatına hazırlandıkla-
rını görüyoruz. Gençlerin daha üniver-
site yıllarında edinecekleri iş tecrübesi, 
yalnızca onların kariyerini değil, ça-
lıştıkları işletmelerin ve uzun vadede 
ülkemizin geleceğini de yakından ilgi-

lendiriyor. 

Ülkemizin bugün temel ekonomik so-
runlarının başında ne yazık ki işsizlik 
geliyor. İşsizlik sorunu özellikle genç-
ler arasında giderek artıyor ve durum 
her geçen yıl daha dramatik bir nok-
taya geliyor. Peki, ne yapacağız, işsiz-
liği nasıl azaltacağız? İşsizliğin panze-
hirinin girişimcilik olduğu gerçeğine 
uygun hareket ederek… Ne kadar çok 
girişimci, o kadar çok yeni yatırım, 
yeni işletme demek. Her yeni yatırım 
da üretimin, istihdamın önünü açar. 
Bu anlamda Türkiye en büyük yatırı-
mı öncelikle girişimci ruhlu gençlere 
yapmak durumunda. Ekonomik gücün 
anahtarı olan girişimcilik konusunda 
Türkiye, genç ve dinamik nüfusu ba-
kımından çok büyük bir potansiye-
le sahip. Önemli olan bu potansiyeli 
verimli kullanabilmek. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin girişimcilik ruhunun 
geliştirilmesine yönelik çalışması, bu 
anlamda büyük bir boşluğu doldura-
cak diye düşünüyoruz. Öğrencilerin 
de bu fırsatı en iyi şekilde değerlen-
dirmeleri, genel kültür, iş ve ekonomi 
dünyası, iş güvenliği, iş etiği, iş disiplini 
gibi konularda var olan bilgilerini taze-
lemeleri, yeni bilgilerle kendilerini ge-
liştirmeleri, özellikle de iş insanlarının 

işletmelerinde çeşitli alanlarda staj ya-
parak girişimcilik ruhunu geliştirmeleri 
çok işe yarayacaktır. 

Gazi İİBF İşletme Bölümü mezunu-
yum ve bugün ticaretle uğraşıyorum. 
Bu bakımdan yaptığım işle okuduğum 
bölüm büyük oranda örtüşüyor. İş ha-
yatına hazırlanırken çok çalışmaktan 
vazgeçmedim, risk almaktan çekin-
medim. Henüz üniversite yıllarınday-
ken dahi ticarete dönük girişimlerim 
oldu. Yeniden başlamam gerekseydi, 
fazladan yapacağım şeyler arasında 
birden fazla yabancı dil öğrenmek 
olurdu ki bunun için de geç kalmış sa-
yılmam.

Üretimin yanı başında kurulan 
üniversiteler pozitif katkılar verecek

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
kuruluşunu çok önemsiyoruz

Memiş KÜTÜKCÜ

ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİ ÜST 
KURULUŞU (OSBÜK) 
YÖNETİM KURULU BŞK.

M. Nezih ALLIOĞLU

GENÇ GİRİŞİM VE 
YÖNETİŞİM DERNEĞİ 
(GGYD) 
YÖNETİM KURULU BŞK.
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OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı, makine 

mühendisi Orhan Aydın ve OSTİM Vak-

fı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu’nu 

ziyaret etme olanağını buldum. Orhan 

Bey ve Vakfın hafızası Gülnaz Hanım, 

her ikisi de olağanüstü çalışkanlıkla-

rıyla OSTİM'de uygulamaya konulan 

projelerin başarılı olabilmeleri için her 

sürecin içinde oluyorlar.

Öncelikle Orhan Aydın’ı OSTİM’e ka-

zandırdığı onlarca projeler nedeniyle 

kutlamak istiyorum. Kendisini KOSGEB 

Başkanlığım dönemimde yakından ta-

nıdım. KOSGEB’in OSTİM hizmet bi-

nasının yapımında destek ve katkıları 

olmuştu.

Orhan Bey’in ülke sanayisine, ekono-

misine yerlilik ve millik kavramını her 

boyutuyla sloganın ötesinde fiili uygu-

lamalarıyla büyük katkılar sağlayan bir 

OSTİM yaratılmasındaki çalışmalara, 

projelere önderlik yaptığına yaklaşık 

25 yıldır tanık olanlardanım.

Gerek OSB Yönetim Kurulu gerekse 

OSTİM Vakfı’ndaki arkadaşlarıyla ya-

ratılan uyumlu çalışmalara Ankara’daki 

üniversitelerin bilim insanlarını katıp, 

Ankara Sanayi Odası'nın değerli baş-

kanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Ku-

rulunun destekleriyle OSTİM'de dünya 

ölçeğinde yerli ve milli üretim anlayı-

şıyla bölgesel bir kalkınma modelini 

oluşturmuşlar.

1997 yılında OSB statüsü kazanan 

OSTİM, 17 sektör 139 iş kolunda, 6 

bin 200’den fazla firma ve 60 binden 

fazla çalışanıyla inovasyon ve Ar-Ge 

sonuçlarının ürüne dönüşeceği binler-

ce nitelikli girişimci ve üretici firması, 

Türkiye'nin zengin makine parkı ve 50 

yıllık üretim tecrübesiyle de bir sanayi 

kenti.

Orhan Bey’in anlatımıyla “OSTİM, çok 

farklı disiplinlerde esnek üretim ye-

teneği, planlama, Ar-Ge, tasarım ve 

mühendislik deneyimi ile işletmeler, ih-

tiyaçlar çerçevesinde planlı programlı 

olarak kurulmuş profesyonel destek 

kuruluşları, uzmanlaşmış çözüm ortak-

ları ve müzakereci katılıma açık yöne-

tişim anlayışıyla Türkiye’de başarısını 

kanıtlayan ve uluslararası alanda örnek 

gösterilen Bölgesel Kalkınma Mode-

li için, tarih ve coğrafyamızın verdiği 

sorumlulukla, Ortadoğu, Afrika, Orta 

Asya ve Balkanlar başta olmak üze-

re tüm dünyada bilgi ve tecrübelerini 

paylaşarak tarihi bir misyonu da üstle-

niyor.“ diyor.

Orhan Bey’den önce kümelenmeyi, 

Teknoparkı son olarak ta üniversite 

projelerini kısaca anlatmasını rica et-

tim.

"Kümelenmeden başlarsam." diyor 

Orhan Bey; "Sektörel rekabet anali-

ziyle başlatılan çalışmalar ve özellikle 

bölgesel kalkınma modeli olarak dün-

yada gösterdiği başarı değerlendirile-

rek rekabet gücü yüksek sektörlerde 

kümelenme projeleri hayata geçiril-

miştir. Türkiye'nin kümelenme faaliyeti 

alanında en çok girişimi olan bölgesi 

olarak dikkat çeken OSTİM‘de; iş ve in-

şaat makineleri, yenilenebilir enerji ve 

çevre teknolojileri, savunma ve havacı-

lık, kauçuk teknolojileri, raylı sistemler, 

medikal ve haberleşme teknolojileri 

sektörlerinde 7 farklı küme ile ülke ih-

tiyaçlarına yerli-milli çözümler için çalı-

şılmaktadır.

Kümeler böyle, Teknoparkımıza gelin-

ce, bizim tanımımızla Teknoloji Üretim 

Fabrikası, OSTİM'in kalbindeki tasa-

rım ve üretim merkezi. Dünyanın sayılı 

merkezlerinden biri olmasını hedefle-

yerek yola koyulduk...

Teknoloji Üretim Fabrikası (TÜF) 1000 

metrekare atölye ve 600 metrekare 

ofis alanı ile; OSTİM'de bulunan giri-

şimciler/firmalar başta olmak üzere 

Ankara bölgesinde mevcut ve kurul-

ması planlanan teknoloji tabanlı firma-

lara yönelik, uygulamalı araştırma, açık 

inovasyon, hızlı prototipleme, prototip 

üretimi ve Ar-Ge çalışmalarına imkan 

sağlayacak alternatifli makine parkuru 

ve ofis şeklinde kullanabilecekleri alan-

ları olan bir merkez oluşturulacaktır.

Bununla birlikte makine satın alma-

ya ihtiyaç duymadan tasarım ve ürün 

geliştirme faaliyetleri, gelişen teknolo-

jilere yönelik eğitim ve etkinlikler, fikri 

mülkiyet gibi çeşitli hizmetler de Külti-

vasyon Hizmetleri adı altında Teknoloji 

Üretim Fabrikası’nda sunulacaktır."

"Büyük projemiz OSTİM Teknik 

Üniversitesi’ne sıra geldi." derken Or-

han Bey ve Gülnaz Hanım’ın gözleri 

parlıyor; heyecanlanıyorlar anlatırken 

gurur, sevinç ve mutluluk yüzlerine ve 

konuşmalarına yansıyordu.

"Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel 

kalkınması amacıyla faaliyet gösteren 

Vakfımız." ifadeleriyle başladığı anla-

tımını; “Günümüz ve geleceğin gelişen 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda baş-

ta eğitim, istihdam, Ar-Ge olmak üzere 

yenilikçilik, teknoloji transferi, girişim-

cilik, sektörel ve bölgesel kalkınma 

modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel 

kurumsal bir yapı içinde yürütülme-

sinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir 

olacağı düşüncesi ile Vakfımızın maddi 

ve manevi birikim ve değerleriyle bu-

luşturularak ülkemizin bilim ve tekno-

loji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve 

özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle 

OSTİM Teknik Üniversitesi'ni kurma ka-

rarı almıştır.

1 Temmuz 2017'de yürürlüğe giren 

'Üretim Reform Paket’i içinde OSTİM 

Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuna iliş-

kin yasal statü tamamlanmıştır. Hede-

fimiz, uluslar arası üniversiteler sırala-

masında ilk 500’de yer alan, milli ve 

insani değerleri özümsemiş, her yö-

nüyle saygın bir üniversite olması. Üni-

versitede güncel ve öğrencinin sürekli 

kullanımına açık laboratuvarlar ve atöl-

yeler hedefliyoruz ancak bizim asıl la-

boratuvarımız ve kampüsümüz OSTİM 

ve Ankara'nın tüm işletmeleri olacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mü-

hendislik Fakültesi, Meslek Yüksek 

Okulu ve 2 enstitü üniversite bünyesin-

de eğitim verecek. Değerli bilim insanı 

Prof. Dr. Murat Yülek, Cumhurbaşkan-

lığımızca Rektör olarak atandı. Binala-

rımızı hazırladık, önümüzdeki günlerde 

kadro, yönetmelikler gibi gerekli çalış-

maları Rektörümüzün liderliğinde baş-

latıp 2019 yılında öğrenime başlayaca-

ğız.” sözleriyle tamamladı.

OSTİM’e değer katan projeleri ger-

çekleştiren Başkan Orhan Aydın’a, 

Vakıf Mütevelli Heyetine, OSB Yöne-

tim Kuruluna, Vakıf Müdiresi Gülnaz 

Karaosmanoğlu’na ve emeği geçenle-

re teşekkürler.

OSB’den teknik üniversiteye; 
bir serüvenin kahramanları

Hilmi DEVELİ

20. DÖNEM DENİZLİ 
MİLLETVEKİLİ
KOSGEB 
ESKİ BAŞKANI

OSTİM, çok farklı disiplinlerde 

esnek üretim yeteneği, 

planlama, Ar-Ge, tasarım 

ve mühendislik deneyimi 

ile işletmeler, ihtiyaçlar 

çerçevesinde planlı programlı 

olarak kurulmuş profesyonel 

destek kuruluşları, uzmanlaşmış 

çözüm ortakları ve müzakereci 

katılıma açık yönetişim 

anlayışıyla Türkiye’de başarısını 

kanıtlayan ve uluslararası alanda 

örnek gösterilen Bölgesel 

Kalkınma Modeli için, tarih 

ve coğrafyamızın verdiği 

sorumlulukla, Ortadoğu, Afrika, 

Orta Asya ve Balkanlar başta 

olmak üzere tüm dünyada bilgi 

ve tecrübelerini paylaşarak tarihi 

bir misyonu da üstleniyor.
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OSTİM OSB, bölgesindeki katılımcı-

larla etkileşimi, bölge kapasitesi, farklı 

faaliyet alanlarındaki başarılı çalışma-

larıyla ülkemizin önde gelen üretim 

merkezlerinden birisidir. Aynı zaman-

da Ankara’nın da ilk Organize Sanayi 

Bölgesi olma özelliğiyle birçok alanda 

öncü olduğu gibi teknik eğitim altyapı-

sında da tüm Türkiye’deki OSB’ler için 

örnek teşkil edecek girişimlerde bulun-

maktadır. Biz de Ankara’nın batı hattın-

da gelişmekte olan bir OSB olarak bu 

çalışmaları yakından takip ediyoruz. 

Ben her şeyden önce Teknik Üniversi-

tenin sanayinin ve üretimin bugünkü 

değişen yapısına bakıldığında sade-

ce OSTİM için değil her OSB için bir 

gereklilik olduğuna inanıyorum. Artık 

dünyada üretim ilişkileri daha eklektik 

bir hal almaktadır. 

Bugün dünya döngüsel ekonomiden, 

yeşil organize sanayi bölgelerinden 

bahsedilmekte, bu uygulamalara geçiş 

yapılmakta ve sanayinin eğitim, sağlık, 

kültür ve sosyal donatı gibi farklı kav-

ramlarla anıldığı bir dönemi yaşamakta-

yız. Tam da burada Türk sanayisinin de 

kendisini yeniden dizayn etme, üretimin 

maliyetlerini düşürürken kalitesini artır-

ma ve dünya pazarında rekabet edebil-

mesi artık bir zaruret halini almıştır. Bu 

anlamda bakılırsa teknik üniversiteden 

beklentiler büyük olmalıdır. Sanayicile-

rimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman 

ve ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacak, 

bilimsel araştırmalar yapacak, iş geliş-

tirme çalışmalarına katkı sağlayacak bir 

teknik yapının OSB bünyesinde olması 

hayati önem taşımaktadır. Ben bu çer-

çevede OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

hem OSTİM OSB’ye hem de Ankara 

civarındaki tüm OSB’lere pozitif katkısı 

olacağına inanıyorum.

Aslında geçmişi köy enstitülerine ka-

dar uzanan uygulamalı eğitim, bugün 

gençlerimizi yeniden tanıştırmamız ge-

reken önemli bir kültür ve yöntemdir. 

Burada kültür ifadesini kullanıyorum 

çünkü eğitim sadece başlı başına bir 

metotlar bütünü değildir. Eğitimin aynı 

zamanda bir kültürü, perspektifi, pren-

sipleri ve ahlakı da vardır. Etik kavramı 

vardır mesela, meslek ahlakı dediğimiz 

kavramlar vardır. Ben bu uygulama-

lı yöntemi desteklerken diğer yandan 
da gençlerimizin meslek ahlakına ve 
meslek bilincine sahip olmaları gerek-
tiğine inanıyorum. Eğer imkân varsa bu 
konuda da gençlerimiz yetiştirilmelidir. 
Çünkü meslek ahlakı da sanırım bu ilk 
staj deneyimleri sırasında edinilir. Genç-
lerimize, teknik bilgiyi aktarırken bilgiyi 
üretimle buluşturduklarında meslek bi-
lincine ve meslek etiğine de sahip çık-
maları gerektiğini anlatmalıyız. 

Girişimcilik için temelde iki şeye ihtiyaç 
vardır. Bunlardan birincisi hayal gücü 
diğeri ise aksiyoner olmaktır. Öncelik-
le gençlerimizin girişimci ruha sahip 
olmalarını istiyorsak, hayal gücünü ge-
liştirici uygulamalar/dersler koyabiliriz. 
Bu derslerin mahiyetinde çeşitli kişisel 
gelişim eğitimleri de yer alabilir. Yani 
gençlerimiz, stres yönetimi, kriz yöne-
timi, planlama, koordinasyon vb. konu-
larda bilgi ve beceri sahibi olmalılar. 

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde, 
öğrenci kulüpleri olmalı. Gençler okulun 
teknik ve eğitsel alanlarında karar alıcı 
konseyler kurmalı ve bu konseylerde 
yararlı faaliyetler yürütmelidirler. Bunun 
yanında düzenlenecek organizasyon-
larda gençlerimize de görevler verilme-
lidir. Bu görevler onların sorumluluk bi-
lincini artıracağı gibi sahada krizle yüz 
yüze geldiklerinde neler yapacaklarını 
da önceden uygulamalı olarak göster-
miş olur. Böylece aksiyoner bireyler ol-

malarının önünü açmış olabiliriz. Bir de 

olabildiğince teknik geziler yapılmalıdır. 

Hatta OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

kendine özgü bir “Teknik Gezi’’ kültürü 

olmalıdır. Yurt içi ve yurt dışında sürekli 

biçimde gençlerimizi farklı uygulama-

larla, farklı yapılarla ve işletmecilerle bir 

araya getirmeliyiz. Bu çok yönlü uygu-

lamaların gelişim sürecinde onlara cid-

di katkısı olacağına inanıyorum.

Polatlı OSB olarak henüz gelişmekte 

olan bir Organize Sanayi Bölgesi oldu-

ğumuzu ifade etmeliyim. Tabi bu sü-

reçte Ankara içerisindeki OSB’lerimiz 

ile iletişim, bilgi transferi ve koordi-

nasyon bağlarımızı güçlü tutmaya ça-

lışıyoruz. Bu anlamda OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin de sadece bize değil 

Ankara’nın tümüne ciddi faydaları ola-

cağına inanıyorum. 

Bu anlamda biz OSTİM Teknik 

Üniversitesi’yle, gençlerin eğitimi konu-

sunda bilgi alışverişi ve ortaklaşa pro-

jeler düzenlemeye açığız. Gelecekte 

daha iyi daha çevreci, daha sürdürüle-

bilir ve daha rekabetçi bir Türk sanayisi 

hedefine ulaşmak adına gençlerimizi 

yetiştirmemiz gerektiğinin farkındayız. 

Umarım bizim de bu süreçte katkıları-

mız olur ve bu vesileyle biz de sürecin 

içerisinde gençlerimizle buluşma fırsatı 

yakalarız.

OSTİM Teknik Üniversitesi, gelişen 
sanayi teknolojisinin takibi ve uygu-
lanması kapsamında gelişmiş bireyler 
yetiştirerek ülkemize katkı sağlaya-
caktır. Teknoloji çağına uyumlu, dünya 
ekosistemi içerisinde yer edinebilecek 
bireylerin yetiştirilmesi yönünde ümit-
liyiz.

Artan iletişim ağı, sayısallaşan dünya 
ve akıllı makineler devleşen sektörleri 
dönüştürürken, geleceğin yeni nesil 
çalışanlarından beklenilenleri değişe-
cektir. Bu nedenle yetiştirilecek birey-
lerde hissedebilme, söylenenin deri-
nine inebilme kabiliyeti olması, sosyal 

kabiliyetinin olması, özgün düşünce, 

bilişsel ve görsel gelişime açık gençler 

yetiştirilmesi teşvik edilmesi ile insan 

gücünün yerine geçen makinalardan 

her zaman önde olmasının sağlanma-

sının gerektiği kanaatindeyim.

Eğitim sırasında yapılacak stajlar, 

gençlerin öğrendiklerini pratiğe dök-

me imkânı, iş çevresi edinebilme 

imkânı ve iş görüşmelerinde kendine 

güveni artıracaktır.

Öğrencilere, girişimci potansiyellerini 

keşfetmeleri ve geliştirmeleri için öz-

gün düşünme yetilerinin geliştirilerek 

girişimci fikri bulmalarına olanak sağ-

lanmalıdır. Onlara, ortaya çıkan fikri 

hayata geçirebilmeleri için bilgi ve do-

nanım seviyesinin yükseltilerek cesa-

ret kazandırılması, yeni bir girişim fikri 

yoksa dahi bulunduğu işte en iyi olma-

sı gerektiği ve bunun için gelişime açık 

olmasının sağlanması gerekir.

İlçemizde kuruluş çalışmaları devam 

eden Şereflikoçhisar Organize Sanayi 

Bölgesi ile ortak projelerde yer almayı 

her zaman isteriz ki öğrencilerin staj 

eğitimlerinde yine bölgemiz faaliyete 

geçtiğinde destek verilecektir.

Sadece OSTİM için değil her OSB için 
bir gereklilik 

Ortak projelerde yer almayı 
her zaman isteriz

Erol ÜNAL

POLATLI OSB
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

Sedat YILDIRIM 

ŞEREFLİKOÇHİSAR 
ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BŞK.
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İçinde bulunduğumuz dönem bilgi ça-
ğıdır. Bilgiye sahip olan ve bunu kulla-
nabilen ekonomiler çok kısa zamanda 
büyük başarılar elde edebiliyor. Eğer 
bilgi üretebilir ve ürettiğimiz bilgiyi pra-
tikte kullanabilirsek dünya ile rekabet 
edebilir güce ve potansiyele sahip ola-
biliriz. Küreselleşmeyle birlikte bilgi tek-
nolojilerini kullanabilen, iyi eğitim almış, 
üretken ve nitelikli insanların kalkınma 
sürecindeki rolleri artmıştır. Bu nedenle 
nitelikli insan gücünü yetiştiren üniver-
sitelerimizin görevleri ve sorumlulukları 
da her geçen gün artmaktadır. 

Üniversiteler, özel sektörün en büyük 
araştırma, geliştirme, inceleme, tekno-
loji ve bilgi kaynağıdır, bilim merkezle-
ri olmalarının yanında büyümenin ve 
kalkınmanın da en önemli anahtarıdır. 
Üniversitelerin bu gücünden yararlana-
bilen toplumlar, küresel rekabetin öncü 
faktörleri haline gelmektedir. Yaşadığı-
mız bilgi çağının öncüleri arasında yer 
alabilmek için ülkemizin geleceğine 
değer katan, lider, yenilikçi ve vatanse-
ver bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu 
noktada OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, 
ülkemizin kalkınmasında ve gelişme-
sinde etkin bir rol üstleneceğine ina-
nıyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi, 
dünya standartlarında mesleki eğitim 
ekipmanlarıyla, öğrencilerimize en son 
teknolojiyle eğitim alma imkânı tanıya-
cak olmanın yanı sıra Türkiye'nin önde 
gelen eğitim kadrosuyla gençlerimizi 
emin ellerde meslek hayatına hazırlaya-
caktır. Görünen o ki OSTİM Teknik Üni-
versitesi yakın bir gelecekte Türkiye’nin 
bir numaralı teknik üniversitesi olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.

Yerli üreticimiz ve genç girişimciler 

hem teknolojiyi yakından takip etmeli, 
hem de marka değerlerini ihtiyaç hisse-
dilen ürünlerle buluşturmalıdır. Sanayi 
yatırımlarında geleceğe dair görünen 
eğilim, ileri teknoloji ve katma değeri 
yüksek ürünlerin imalatının yapılacağı 
sanayi yatırımları olacağıdır. Sahip ol-
duğumuz genç ve girişimci nüfusumuz 
bizim en büyük gücümüz. Sanayide 
düşünen, üreten, tasarlayan ve gelişti-
ren öğrencilere ihtiyacımız var. Gençle-
rimizin hızla dijitalleşen dünyadaki yeni 
konuları iyi anlayıp yorumlamaları ve 
istikballeri için gerekli hazırlıkları yap-
malarının çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum.

Önümüzdeki beş sene içinde, istihdam 
piyasasında bugün önemli olarak de-
ğerlendirilen becerilerin üçte biri de-
ğişmiş olacak. Gençler, Endüstri 4.0’da 
başarılı olmak için; karmaşık problem 
çözme, insan ilişkileri, insan yönetimi, 
eleştirel düşünce, müzakere yeteneği, 
kalite kontrolü, hizmet verme eğilimi, 
yargı ve karar verme, aktif dinleme ve 
yaratıcılık becerilerini geliştirmelidirler. 

Üniversitede okuyan öğrenci artık ha-
yata atılmadan önceki son basamakta 
olduğunu bilmelidir. İş hayatıyla ne ka-
dar erken tanışırsanız hayatınıza yön 
verme dönemi o kadar sakin geçer. 
Zira okurken çalışmış bir öğrenci ol-
mak sizi iş hayatının zorluklarını bilen 
bir birey haline getirir. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin Staj Koçu uygulaması iş 
tecrübesi kazanmak isteyen üniversite 
öğrencileri için sunulan mükemmel bir 
fırsat. Aynı zamanda iş hayatının pro-
vası niteliğinde uygulanacak olan Staj 
Koçu ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğ-
rencileri, iş hayatının zorluklarını görüp, 

tecrübeli insanlarla bir araya gelip, on-
larla çalışma imkânı bulacaklar. İş haya-
tına okurken atılan öğrencilerimiz kendi 
kabiliyet ve becerilerini keşfederek, ye-
teneklerini fark edebilecek. Bu sayede 
öğrenciler mesleğine ilişkin yol haritası 
çıkarıp, hangi dallara yöneleceğini be-
lirleyebilecekler. 

Üniversite öğrencileri eğitimleri sıra-
sında çeşitli nedenlerle maalesef iş 
deneyimi edinemiyorlar. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nde öğrencilere stajlarını 
yapmış olmak için değil de öğrenmek 
için yapma bilincinin verilmesi gerekti-
ğine inanıyorum. Ayrıca staj çalışmala-
rının uzun süreli olmasını öneriyorum. 
Öğrencilerin girişimciliğe özendirilmesi 
için yarışmalar ve rol model iş adamla-
rının katılacağı seminerlerin düzenlen-
mesi çok büyük fayda sağlayacaktır.  
OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri-
nin araştırma ve geliştirme projelerinde 
mümkün olduğu kadar erken ve daha 
fazla yer almalarını tavsiye ediyorum. 
Gençlerin girişimci yeteneklerinin geliş-
tirilmesi için; problem çözme ve karar 
verme becerisini geliştirecek,  başarı-
sızlıktan ders almasını sağlayacak, öz-
güveni güçlendirecek, yapıcı yolların  
öğretilmesi ile ilgili kapsamlı eğitimler 
ve programlar verilebilir. Ayrıca genç-
lere; neyi ve neden değiştirmek istedik-
leri ve yerine ne önerdikleri sorularak, 
mantıklı düşünme becerilerini artırma-
da ve davranışlarını şekillendirmede 
yardımcı olunmalıdır. 

Eğitim hayatıma başlama şansım olsay-
dı almış olduğum eğitimleri tekrar al-
mak isterdim. Ben eğitim alanında tüm 
hedeflediğim okulları kazanma şansına 
sahip olan nadir şanslı kişilerdenim. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
metalurji ve malzeme mühendisi ola-
rak mezun oldum. Profesyonel olarak 
iş hayatına atıldığım zaman ekonomi 
ve muhasebe bilgimin yeterli olmadığı-
nı fark ettim. Bir şansım daha olsaydı 
bunun üzerine bir de işletme alanında 
yüksek lisans yapmak isterdim. Bir yö-
neticinin iyi derecede ekonomi, muha-
sebe bilgileri ile hayata başlamasının 
önemli olduğuna inanıyorum.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu olarak 
sanayicilerimize ve yaklaşık 50 bin iş 
ortağımız olarak gördüğümüz çalışanı-
mıza fayda sağlayacak her türlü katkı-
yı vermek adına çalışmalar yapıyoruz. 
Eğitim bunların içinde önemli bir yer 
kaplıyor. OSTİM Teknik Üniversitesi ile 
de firmalarımız arasında üniversite-sa-
nayi iş birliği geliştirilmesi, öğrencilerin 
ASO 1. OSB’de yer alan işletmelerde 
staj ve bitirme projeleri yürütebilme 
imkânı sağlanması gibi konularda ve 
Üniversite tarafından talep edilecek 
diğer konulara destek vermeye hazır 
olduğumuzu belirtmek isterim.

Üniversitenin kurulmasına öncülük 
eden OSTİM ekosistemi, girişimcilik, 
yerli üretim, sanayileşme ve mühendis-
lik alanlarında ekonomimize çok önemli 
katıklar sağlamış ve sağlamaya devem 
etmektedir. Böylesine doğal ortamında 
kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi ile 
bu deneyimler gençlerimize aktarılacak 
ve mühendislik, girişimcilik ve yerli tek-
noloji geliştirmede ülkemizin hedefleri-
ne ulaşmasına katkı sağlanacaktır.

Geleceğin endüstrisinde akıllı sistemler, 
otomasyon, makine örenme, artırılmış 
gerçeklik gibi teknolojik uygulamaların 
yanında daha az sayıda kişilerin çalışıp 
yönettiği mikro işletmeler ön planda 

olacaktır. Bu alanlardaki ürünleri tasar-
layıp üretebilen ve piyasada kendine 
yer edinebilen mühendislik, işletmeci-
lik ve girişimcilik yetenekleri belirleyici 
olacaktır.

Staj Koçu uygulamasıyla; mezuniyetle 
birlikte belli bir iş ve uygulama deneyi-
mine, belli bir alanda deneyimli mühen-
dis/işletmeci olarak piyasaya çıkmanın 
avantajlarına sahip olunacaktır. 

Öğrencilerimizin girişimci potansiyel-
lerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için 
üniversite bünyesinde ve yakın çevre-
mizdeki laboratuvar, atölye ve fabrika-
larda yapılacak olan ders, uygulama, 

staj ve okul içi ve sonrası çalışmalarla 
gerçek hayatı, sanayi ve girişimciliği 
tanıyıp kendi yollarını çizmeleri kolay-
laşacaktır.

Tekrar eğitim hayatıma başlama şan-
sım olsaydı mühendislik ve işletme 
gibi doğrudan iş hayatının içinde olan 
bölümleri okurken, teorik bilginin ve 
üniversite ismi ile yetinmeyen fakat uy-
gulamaya önem veren, mühendislik/
üretim/satış/pazar alanlarında network 
ve ilişkileri olan bir ekosistemi içinde 
olmayı isterdim. Bu sayede iş bulma, 
hayatı öğrenme ve deneyim kazanma 
sürelerimi kısaltan bir üniversite tercih 
ederdim.

Gençlerimizi emin ellerde meslek 
hayatına hazırlayacaktır

Gerçek hayatı, 
sanayi ve girişimciliği tanımak

Niyazi AKDAŞ

ASO 1. OSB 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

Prof. Dr. Turan EROL

OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
MÜTEVELLİ HEYETİ 
DANIŞMANI 
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Türkiye’de her alanda olduğu gibi sa-
vunma sanayii alanında da yetişmiş ve 
kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu nedenle ülkemizin gelişmesi ve 
kalkınması için ihtiyaç duyulan nitelikte 
teknik personel ve mühendisin, sanayi 
ile iş birliği içerisinde yetiştirilmesi bü-
yük önem arz etmektedir. 

Bizler OSTİM Teknik Üniversitesi’nden 
yenilikçi, rekabetçi, girişimci, mesleği 

konusunda uluslararası yeterlilikte üst 
düzey eğitim almış ve ülkemiz sanayi-
sinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ni-
telikli mezunlar beklemekteyiz. OSTİM 
Teknik Üniversitesi’ne bu konuda olan 
inancımız tamdır. OSTİM OSB ile yıllar-
dır süregelen iş ortaklığımız ve iş birli-
ğimizin, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
mezunlar vermesiyle artarak devam 
edeceğine inanıyoruz.

Endüstri 4.0’ın ülkemizin gençleri 
için büyük bir fırsat olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu nedenle OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ne, üreten gençler yetiştir-
mek konusunda büyük iş düşmektedir. 
Ülkemizin dışa bağımlılığından kurtul-
ması ve savunma sanayii alanında dün-
yada söz sahibi olabilmesi için Endüstri 
4.0’ı takip eden, dünyadaki gelişmeler-
den bilgi sahibi olan ve kendini sürekli 
geliştiren gençlere ihtiyacımız var.

Staj iş hayatının ilk ve en önemli adı-
mıdır. Aynı zamanda üniversitede öğ-
renilen teorik bilgilerle elde edilen ka-
zanımların uygulamaya dökülmesi ve 

iş hayatına aktarılması için öğrencilere 
sunulan fırsattır. Stajın bir öğrenciye 
kattığı en önemli şey, stajda kazandığı 
tecrübedir. Bir mühendisin veya tek-
nik çalışanın iş ortamında nasıl çalıştı-
ğını, derslerin sahada hangi alanlarda 
kullanıldığını en iyi gözlemleyebilece-
ği alan stajdır. Bu nedenle iş hayatına 
üniversitede okurken atılmak ve bu 
bilince sahip olmak öğrencinin gelişi-
mi için çok önemlidir. Geriye dönsem 
sanırım yine okuduğum üniversite ve 
bölüm olan ODTÜ Elektrik Elektronik 
Mühendisliği’nde eğitim hayatıma baş-
lamak isterdim. Ama stajlarımı daha 
verimli geçirirdim. Stajlar değerlendi-
rilmesi gerekli olan önemli fırsatlardır. 
Stajları mümkün olduğu kadar verimli 
geçirmek, iş hayatınızda büyük kolaylık 
sağlar.

Girişimci insanlar sıradan olanları ye-
niden yorumlayarak, yenilikçi ve araş-
tırmacı yönüyle yeni bir değer orta-
ya çıkaran kişilerdir. Girişimciler yeri 
geldiğinde risk ve inisiyatif alır. Katma 

değerli ürünler üretmek ve ülkemizin 
gelişmesine katkı sağlamak için genç-
lerimiz kendine güvenmeli, sürekli 
okumalı, çalışmalı ve araştırmalıdır. 
Özellikle savunma sanayiinde üreten, 
farklı düşünen, yeni ürün ve fikirler or-
taya koyan insanlara ihtiyacımız var. 
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, öğren-
cilerine girişimcilik bilinci oluşturmasını 
ülkemiz ve geleceğimiz için çok değerli 
buluyoruz.

TÜBİTAK SAGE olarak OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ne her zaman destek ver-
mek isteriz. Savunma sanayiimizin OS-
TİM ekosisteminden ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nden beklentileri yüksektir. 
OSTİM Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olacak olan, ülkemizin geleceğini ema-
net edeceğimiz gençlerimize çok gü-
veniyoruz. Önümüzdeki dönemlerde iş 
birlikleri ve ortak projelerle ilgili detay-
ları görüşerek, yaptığımız iş birliklerini 
artırarak ülkemizin gelişmesine olanak 
sağlayacak fırsatları beraber ortaya 
koymak isteriz.

Dünya'nın ilk yapay uydusu Sputnik 1’in 
1957 yılında uzaya fırlatılması ile başla-
yan Uzay Teknolojileri hızla gelişmekte 
ve yaygınlaşmaktadır. 1980’li ve 90’lı 
yıllar ülkemizin bu alanda çalışmalarını 
somut olarak başlattığı yıllardır. 1985 
yılında kurulan TÜBİTAK UZAY 2003 
yılında BİLSAT, 2011 yılında RASAT ve 
2012 yılında GÖKTÜRK-2 yer gözlem 
uydularını uzaya fırlatmıştır. Ülkemiz 
stratejik ihtiyaçlarının yerli teknoloji ile 
karşılanması amacıyla TÜBİTAK UZAY 
olarak elimizden geleni yapıyoruz, 
ülke ekonomisine katkı yapmaya çalı-
şıyoruz.

Ülkemizin uzay ve havacılık alanında 
gelişmesi için devlet, sanayi ve üniver-
site iş birliklerinin çoğalması ve des-
teklenmesinin önemi büyüktür. Gü-
nümüzde teknoloji geliştirmenin yolu 
Ar-Ge merkezlerinde, üniversitelerde 
ve şirketlerde yürütülen çalışmalarla 
bilginin üretilmesi ve akabinde üretilen 
bilginin ürüne dönüştürülmesi ile sağ-
lanmaktadır. Ülkemizin kalkınması ve 
teknoloji üreten ülkeler sıralamasına 
girmemiz bu iş birliklerinin çoğalması 
ile olacaktır.

Endüstri 4.0, yapay zeka ve uzay tek-
nolojilerindeki gelişmeler çalışanlarda 
aranacak olan yetkinliklerin de değiş-
mesine neden olacaktır. Öğrencilerin 
özellikle yabancı dil konusunu mezun 
olmadan önce ileri seviyeye getirme-
leri ve mezun olacakları alanlarda gö-
nüllü olarak projelerde görev almaları 
iş hayatında başarılı sonuçlar almasını 
sağlacaktır. Uzay teknolojileri yeni-
liğe açık ve her zaman güncellenen 
bir alandır. Bu kapsamda öğrencilerin 
gelişmeleri takip etmeleri ve bu geliş-
melerin kendi kariyerlerini nasıl etki-
leyebileceklerini araştırmaları gerek-
mektedir.

Üniversite öğrencilerinin mezun olma-
dan önce yapması gereken en önemli 
faaliyetlerin başında staj gelmektedir. 
Çalışmayı ve kariyerlerini devam et-
tirmeyi düşündükleri kurumların staj 
imkânlarını araştırıp o iş yerlerinde staj 
yapmaları onların iş hayatındaki sektör 
seçimlerinde faydalı olacaktır. Öğren-
ciler staj imkânı ile firmanın faaliyet 
alanlarını direk yerinde görme ve çalı-
şanların memnuniyet seviyelerini gör-
me fırsatı yakalayacaklardır. 

Gelişmiş ülkelerde girişimci genç başa-
rılı örnekler bulunmaktadır. Gençleri-
mizin de bu kapsamda desteklenmesi 
ve imkanların verilmesi gerekmektedir. 
Girişimciliğin örneklerinden olan tek-
noparklar devlet, sanayii ve üniversite 
işbirlikleri için başarılı örneklerdir.

Ben ODTÜ’yü kazandığıma ve burada 
okuduğuma çok memnunum. Ancak 
derslerin içeriği konusunda hep eleş-
tirilerim olmuştur. Teorik bilgiyi yete-
rince öğrenmiştik ancak pratik mana-
da hiçbir şey bilmiyorduk. Amerika’ya 
yüksek lisans ve doktora çalışmaları 
için kabul aldım. Ayrıca yarı zamanlı 
mikrodalga firmalarında çalıştım. Bir 
yandan teorik bilgimi pekiştirirken bir 
yandan pratik devreler yaptım. Mikro-
dalga konusunda kendime güvenim 
çok arttı. 

Problem tabanlı bir öğretimde öğren-
cinin aklında daha çok şey kalacaktır. 
OSTİM Teknik Üniversitesi'nin bu ko-
nuyu başaracağına ve farklılık getire-
ceğine inanıyorum. 

İş hayatına hazırlanırken çok yönlü 
hazırlanmak gerekiyor. Dil, bilgisayar 
bilgisi, kodlama, biraz hukuk, biraz su-

num teknikleri, biraz insan ilişkileri gibi 

konularda hazırlık yapmak gerekiyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin lokas-

yon olarak sanayinin içinde olma-

sı, teorikte öğrenilen bilginin hızlı-

ca pratiğe dönüştürülmesine imkan 

sağlayacaktır. Sanayinin laboratuvar 

ortamına dönüştürülmesi teknolojik 

gelişime öncülük edecektir. Bu kap-

samda yeni kurulacak olan OSTİM 

Teknik Üniversitesi’nin başarılı olaca-

ğına gönülden inanıyor, çalışanlarına 

ve öğrencilerine başarılar diliyorum.

Sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
nitelikli mezunlar bekliyoruz

Sanayinin laboratuvar ortamına 
dönüştürülmesi teknolojik gelişime 
öncülük edecektir

Gürcan OKUMUŞ

TÜBİTAK SAGE 
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Lokman KUZU

TÜBİTAK UZAY 
TEKNOLOJİLERİ 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU BŞK. 
VE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
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Avantaj olarak nitelendirdiğimiz genç 
nüfusumuzu, dönüşen kültürel ve sosyal 
yapı nedeniyle eğitemiyor; üretimin de-
ğil, tüketimin aktörleri haline getiriyoruz…

Aachen Üniversitesi’nden gençlerle soh-
bet ettim önceki hafta… Nerede?

Messe Frankfurt tarafından düzenlenen 
Techtextil Fuarı’nda… Daha da önemlisi…

Çinli bir firmanın standında!.. Fuarda, 
stant da açmış üniversite… Sanayici ile 
iş birliği yaparak geliştirilen ürünlere ilgi, 
yüksek seviyede… Ama… Öğrenciler 
vakit kaybetmiyor, geliştirdikleri ürünle-
rin gölgesinde… Akılları ve bedenleriyle 
yeni ürünlerin peşinde!

20-22 yaş arasında 12 öğrenci, seralarda 
kullanılan örtülerin verimliliğini artırmak 
için başladıkları çalışmada sona gelmiş-
ler… Ürünle, yüzde 30’a kadar verimlilik 
artışı da sağlamışlar… Ama, son doku-
nuşla bunu yüzde 35’e çıkarmak için inat 
etmişler…

Bir ara… Sorularını tam anlamıyla yanıt-
layacak kişilere ulaşamadıkları için üzül-
düler…

Ama… Çin’deki teknik personelin ileti-
şim bilgisine ulaşmak için, her yolu de-
nediler… Ve…“Yaptığımız iş, paylaşarak 
büyüyebilir.”, “Bizim de onlara faydamız 
olabilir!”  şeklinde, yüzleri gülümseten 
cümlelerle, firma temsilcilerini ikna etti-
ler… 

Bizde mi? Milyonlarca öğrencimizi ve 
iş aramayan gençlerimizi saymazsak, iş 
arayan gençlerimizin dahi dörtte birinin 
işsiz olduğu biliniyor… Ve bu oran üçte 
bire doğru hızla ilerliyor…

Çalışan üçte ikinin, ihtiyaçlara cevap ve-
rebilme oranı mı? Ekonomiye bakınca 
anlaşılıyor!

Temelden başlamak gerekiyor temel-
den… Örneğin, tekstil mühendisi olacak 
gençlerimiz, dünyanın en büyük fuarın-
da yoklar! Neden!?

Çoğunluğumuza, üniversitede dahi, so-

run değil, soru çözmek öğretildi…

Hayal eden ve hayalini gerçekleştirebi-

lenlerimizin öğretmeni ise ‘hayat’ oldu…  

Oysa… İlkokuldan itibaren matematik, 

sanat, spor sevdirilmeliydi…O yolu seçen 

ülkeler, 20’li yaşlarında uluslararası şir-

ketlere sahip gençler yetiştirirken;

dersi hayattan almaya mecbur kalanlar, 

her şeyde gecikti!

OSTİM yönetimini ve çalışmalarını yıl-

lardır takip ediyorum… Bu konuda en 

az benim kadar ‘dertli’ olduklarını bi-

liyorum… Bu nedenle, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin, ‘düşünen, araştıran, 

dünya ihtiyaçlarına göre fikir, mal, hiz-

met geliştirip, üreten gençler’ yetişti-

receğine ve yıllarca aradığımız ‘eğitim 

sistemi modeli’ olacağına yürekten ina-

nıyorum… 

OSTİM Teknik Üniversitesi’ni, konumu 
itibariyle güçlü bir sanayi ekosistemi 
içerisinden doğan ve sanayi ile iş birliği 
noktasında yüksek potansiyel vadeden 
bir üniversite olarak görüyorum. Özel-
likle “Sanayi Üniversitesi” konseptini 
benimsemiş olması ve başta özellikle 
imalat sistemleri ve yenilikçi teknolo-
jilerin hedeflendiği bir eğitim kurumu 
olması dolayısıyla umut vadediyor. 
Üniversitenin uygulamalı mühendislik 
eğitimi için laboratuvar ve atölye kur-
masına gerek kalmadan gerçek alanda 
sanayi tesislerinde yapılacağını ümit 
ediyorum.

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin en kilit 
kavramı Nesnelerin İnterneti (IoT) ol-
duğunu söyleyebiliriz. Bu kavram ile 
birlikte internet fiziksel ve sanal dünya 
arasında köprü vazifesi görecek, nes-
neler birbirleriyle ve insanlarla devamlı 

iletişim halinde olacak. IoT’nin etkilerini, 
ev ve bina otomasyonu, endüstri, enerji 
sektörü, ulaşım ve daha pek çok alanda 
hissediyor olacağız. 

Endüstri 4.0’ın getireceği dijital dönü-
şümde Bulut Bilişim ve Big Data önem 
arz etmektedir. Bulut Bilişim, geniş de-
polama alanları ve endüstriyel üretim 
açısından büyük öneme sahip olan 
verilerin toplanması, analizi ve saklan-
masını sağlamaktadır. Bulut bilişimin 
doğru şekilde sisteme entegre edilme-
si, hızlı kaynak erişimi, verimlilikte artış, 
lisanslama maliyetlerinde artış gibi bü-
yük faydalar sağlamaktadır. Bulut bili-
şim olanaklarının, depolama ve bilişim 
gücü sınırlarını ortadan kaldırması Big 
Data’nın da önünün açılmasına yardım-
cı olmuştur. Big Data kavramını, elde 
ettiğimiz bütün verilerin anlamlı ve işle-
nebilir hale dönüştürülmüş biçimi ola-
rak tanımlayabiliriz. 

Bu kapsamda verilerin elde edilmesi 
ve doğru veriyi doğru şekilde kullan-
ma yeteneği ilerleyen yıllarda daha da 
önem kazanacaktır. Bu verileri stratejik 
olarak gören şirketler hayatta kalacak 
ve gelişimini sürdürecektir. 

Endüstri 4.0’ın getireceği değişimleri 
ülkemiz açısından ele aldığımızda be-
ceri noktasında bir talep artışı olması 
beklenmektedir. Bu değişim ile birlik-
te, ihtiyaç duyulan beceri türleri bü-
yük veride toplanan dataların analizi 
ve karmaşık bilgileri işleme becerisi ve 
kabiliyetidir. Gençlerimizin bu alanla-
ra yönelik hazırlık yapmalarını tavsiye 

ederim. 

Staj Koçu uygulamasının, ülkemizde 
mühendislik eğitimi ile sanayi uygu-
lamaları arasındaki boşluğu ikame 
edeceğini düşünüyorum. Öncelikle 
öğrencilerin kariyer planlarını üniversi-
te dönemlerinde belirlemesi ve buna 
yönelik adımları öğrencilik yıllarında 
atmasını önemli buluyorum. Öğrenci-
lerin kişisel yetkinlik ve donanımlarına 
yönelik yapacakları gelişimler iş hayat-
larına başladıklarında bir avantaj sağla-
yacaktır. 

Kapasite ve yeteneklerine göre kayıtlı 
olan öğrencilerin deneyim kazanmasını 
sağlayacak olan Staj Koçu uygulaması-
nın, öğrencileri yetenek ve becerilerine 
göre doğru alanlara yönlendirmesi öğ-
rencilere yarar sağlayacaktır. Zorunlu-
luk nedeniyle yapılan stajlardan ziyade 
kişinin kendi isteğiyle yapmış olduğu 
kazanımların daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. İş tecrübesi sunması 
açısından stajlar önemlidir. Daha önem-
lisi öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe 
dökmesine imkân tanır.

Fikir önemlidir. Fikir geliştirecek iklim 
temin edilmeli ve teşvik edilmelidir. Ül-
kemiz girişimcilik potansiyeli ve eğilimi 
bakımından yüksek bir imkâna sahip-
tir. Üniversite öğrencilerinin girişimci 
ve atılgan bir potansiyele sahip olması 
önemlidir. Bu profil toplumun daha ye-
nilikçi fikirlere sahip olması açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu nok-
tada üniversitelerde girişimcilik eğitimi, 
seminer ve konferans gibi faaliyetlerin 

düzenlenmesi faydalıdır. Öğrencilerin 
girişimci potansiyellerini geliştirebil-
mesi için öncelikle yeteneklerinin farkı-
na varması ve bu yetenekleri daha da 
geliştirmesi gerekmektedir. Girişimcilik 
yeteneklerinin gelişiminde eleştirel dü-
şünebilme ve problem çözme, iletişim 
becerisi, kendine güvenmek ve yeni-
likçilik gibi kavramlara odaklanmak 
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
potansiyellerini geliştirmeleri açısından 
faydalı olacaktır.

Eğitim hayatımda yine makine mühen-
disliğini tercih ederdim sanırım. Ama 
eğitimimin her döneminde sanayi te-
sislerinde bir konu çalışarak üniversite-
de öğrendiğim teoriyi pratik ile birleşti-
rerek daha geniş zemin kazanırdım.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) üniversite ve sanayi ile iş birliği 
projelerine önem vermektedir. Gerek 
üniversiteler gerekse sanayi kuruluş-
larıyla projeler gerçekleştirmekteyiz. 
Bu iş birlikleri çerçevesinde TÜBİTAK 
MAM enstitüleri ve üniversitelerin bil-
gi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de 
yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de 
uygulamayı taahhüt eden kuruluşla-
rın ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne 
ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine 
katkı sağlanmaktadır. Staj konusunda 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merke-
zi (MAM) olarak stajyer öğrenci kabul 
ediyoruz. Üniversite öğrencileri TÜBİ-
TAK MAM web sitemizden staj ile ilgili 
bilgi edinebilirler.

Sanayi ile iş birliğinde 
yüksek potansiyel vadediyor

Öğretmeni ‘hayat’ olanlar, gecikti!

Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN

TÜBİTAK MARMARA 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
BAŞKANI

Ferit PARLAK

DÜNYA GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ
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OSTİM Teknik Üniversitesi, sanayinin 

içinde kurulmuş bir üniversite olarak 

aslında akademik bilgi birikimi ile bi-

zim hep yapmaya çalıştığımız saha-

daki deneyimi birleştirebilecek bir üni-

versite. Temel olarak konuştuğumuz; 

mezun olan öğrencilerimizin yeterli 

saha bilgisine pratik bilgiye sahip ol-

ması. OSTİM Teknik Üniversitesi, mak-

ro seviyede bunu çözebilecek. Direkt 

mezunlarının zaten sahada yetişmesi 

itibari ile de çözüm odaklı öğrenci-

ler yetiştirebilecek bir kurum. Ostim 

Teknopark üzerindeki beklentimiz; 

öğrencilerimizin birinci sınıf itibariyle 

girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge konula-

rında farkındalıklarla yetişmesi. Ve as-

lında kariyer planlaması yaparken son 

seneye geldiklerinde “Mezun olduktan 

sonra ne yapacağım?” sorusunu me-

zun olduktan sonra değil çok önceden 

sorabiliyor olmaları ve neler yapabile-

cekleri konusunda da fikir sahibi olma-

ları. 

Bence en önemli olgulardan biri; 

gençlerin analitik düşünebiliyor, ne-

den-sonuç ilişkilerini çok iyi kurabiliyor 

olmaları. Bu zaten sanayinin temeli. 

Bunu ön görmeleri ve ön gördükleri 

ölçüde de aslında kendilerinde önlem 

alarak ilerleyebilmeleri. Öğrencilerin 

teknolojiyi yakından takip edebilme-

leri çok önemli; yeni teknolojiler, dil-

ler, makineler, tasarımla ilgili yapılacak 

olanları öğrenebilmeliler. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi eğitim dilinin İngilizce 

olması çok kritik; bu sayede literatürü 

ve yenilikleri takip edebilecekler. 

Staj Koçu uygulaması isabetli; Ostim 

Teknopark olarak bu çalışmada yer 

alıyoruz ve çok mutluyuz, çok aktif bir 

parçası olmayı istiyoruz. Firmalarımız-

la, OSTİM Teknik Üniversitesi öğren-

cilerine Staj Koçu olarak atayabilmek 

için gerekli çalışmaları yapıyor, onları 

teşvik ediyoruz. Girişimcilik kabiliye-

tini geliştirmenin en güzel yolu, bir 

girişimin içinde olmaktır. Yeni mezun 

öğrencilerin girişimdeki başarıları nis-

peten daha düşük olabiliyor ama bel-

li bir miktar çalışmış, deneyime sahip 

gençler daha başarı olabiliyor.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü me-

zunuyum. Doktora zamanında çok 

disiplinli çalışmıştım. Eğitim hayatıma 

tekrar başlıyor olsaydım; muhtemelen 

temel bilimler okumak isterdim. İleri 

teknoloji, temel bilimlere dayanıyor. 

Temel bilimlerdeki araştırmalar olma-

dan herhangi bir teknolojiyi geliştir-

memiz maalesef çok zor. Buna çok 

ağırlık verilmesi gerekiyor. Öğrenci-

lerimize şunu tavsiye ediyorum; farklı 

işlerde deneyimler kazansınlar hiçbir 

işten geri durmasınlar.

OSTİM Teknik Üniversitesi’ne ve öğ-

rencilerimize tüm imkânlarımızla kapı-

mız açıktır.  Girişimcilik eğitimleri, tek-

noloji sohbetleri, seminerler, eğitimler 

düzenleyeceğiz. Ostim Teknopark 

A.Ş.’nin Teknoloji Üretim Atölyesi var. 

Bu yapı, üniversite ile entegre olabi-

lecek. Öğrencilerimiz, teknoloji geliş-

tirme aşamasında start-up’larla, KO-

Bİ’lerle yan yana çalışma aynı ortamda 

bulunma imkanı edinebilecekler.

OSTİM; Organize Sanayi Bölgesi Yö-

netimi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 

Üniversitesi ile sürekli gelişen ve değer 

oluşturan bir ekosisteme sahip. Eko-

nomik kalkınma ve ülke başarısında, 

akademik bilginin ticarileşmesi, sana-

yinin üniversiteyle iç içe olması gerek-

liliği kaçınılmaz bir gerçek. OSTİM’de 

ise mevcut sanayici ve KOBİ bilgi bi-

rikimi bulunuyor. Özellikle mühendis-

lik ve temel bilimler ağırlıklı üniversite 

bölümlerinde teori ve pratiği bir araya 

getirmek gerçekten önem arz ediyor. 

Bu doğrultuda, OSTİM Teknik Üni-

versitesi öğrencileri önemli bir şansa 

sahip olacaklar. Üniversitede öğren-

dikleri teorik bilgiyi kolayca sanayide 

pratiğe dökebilecek; araştırma, geliş-

tirme ve üretimle ilgili konularda yeni-

likçi çözümler ortaya koyabilecek bir 

altyapıya sahip olacaklar.

Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle sana-

yide dijitalleşme ve otomasyon konu-

su, son zamanlarda ülkemizde de gün-

demde bulunuyor. Teknolojinin hızla 

değiştiği bu dönemde, değişimi yaka-

layamayanlar çağın gerisinde kalacak-

lar. Bu yüzden, hem gelecekte hem de 

günümüzdeki çalışanların teknoloji ile 

çok yakından ilgili olması gerekiyor. 

Endüstri 4.0 gelecekte daha nitelikli iş 

gücünün değer kazanacağı bir hal ala-

cak. Bu yüzden gençlerimiz, okuduk-

ları uzmanlaştıkları alanla birlikte, di-

ğer alanlarda da günceli takip etmeli, 

teknolojiye kolay adapte olabilmeliler.

Yeni mezunların iş hayatına giriş sü-

recinde yaşadıkları zorluklar aşikar. 

Özellikle öğrencilik hayatında yeterin-

ce staj, yarı zamanlı iş ve sosyal aktivi-

te gibi faaliyetlerde bulunmamış kişiler 

iş hayatına girerken zorlanıyorlar. Ül-

kemizde üniversite mezunu sayısının 

da son yıllarda arttığını göz önünde 

bulundurursak; Staj Koçu gibi özel 

uygulamalar bir yandan öğrencilerin 

teoriyle pratiği bir araya getirmesini 

sağlarken diğer yandan iş hayatına gi-

rerken şanslarını artırıyor.

Genel itibariyle öğrencilerin daha 

okurken girişimcilikle tanışıyor, tecrü-

be ediyor olmaları faydalı bir uygula-

ma. Ancak genel itibariyle öğrenciler 

girişimci olmadan önce iyi yetişmeli, 

devlette ya da özel sektörde tecrübe 

edinmeli, iş hayatını iyi tanımalılar. Bu 

süreçleri hızlandıracak uygulamalar, 

her zaman önemli katkılar sağlayacak-

tır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora haya-

tımda, metalürji-malzeme mühendis-

liği, üretim ve teknoloji politikaları ile 

ilgilendim; ayrıca yönetsel yetenekler 

kazanabilecek çalışmalarda bulun-

dum. Bugün yeniden eğitim hayatıma 

başlama şansım olsa alan olarak yine 

aynı alanları yani sevdiğim alanları se-

çerdim. Gençler de aynı şekilde seve-

cekleri ve keyifle çalışacakları alanlar 

seçmeli, bu alanlarda kendilerini iyi 

yetiştirmeliler.

Biz Gazi Teknopark olarak hem 

Ankara’da, hem de diğer illerde birçok 

konuda iş birliği ve ortak projeler yü-

rütüyoruz. Öğrencilere yönelik yürüt-

tüğümüz birçok program bulunuyor. 

Bu programlardan OSTİM Teknik Üni-

versitesi öğrencilerini de faydalandır-

maktan memnuniyet duyacağız. Ay-

rıca öğrencileri firmalarımızdaki staj 

imkânlarından faydalandırabiliriz. Üni-

versite akademisyenlerine yönelik de 

her konuda iş birliği imkânına açığız. 

Üniversite akademisyenleri ile firma-

larımız arasında Gazi Üniversitesi’nin 

de dahil olabileceği ortak çalışmalar 

yapılabilir. 

Öğrenciler yeterli saha bilgisine 
sahip olacak

Teorik bilgi kolayca sanayide 
pratiğe geçecek

Dr. Derya ÇAĞLAR

OSTİM TEKNOPARK A.Ş. 
GENEL MÜDÜRÜ

Tuğrul İMER

GAZİ TEKNOPARK 
GENEL MÜDÜRÜ
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Gelişen küresel ekonomi ve genişle-

yen e-ticaret pazarlarıyla birlikte ürün-

lerin, hizmetlerin, ilgili bilginin ve para-

nın çift yönü akışını ve çoklu hareketini 

sağlayan fiziksel ve dijital ağ yapıların 

tek bir platformda birleştirilmesi ger-

çeği, iş dünyasını yeni ileri ve kombine 

teknolojileri kullanma arayışı içerisine 

sokmuştur. Bu arayışlar sonucu yeni 

bir dijital ve bilişsel eko-sistem olarak 

ortaya çıkan 4.Endüstri Devrimi  (En-

düstri 4.0) yeni insan-makine dijital 

endüstri çağını başlatmıştır.

Endüstri 4.0; tüm alanlarda fiziksel, 

dijital ve biyolojik inovasyonunların 

bir ürünü olan kombine (birleştirilmiş) 

teknolojileri (robot, dron, AI, ML, IoT, 

IIoT, 3D, büyük veri, nano teknoloji, 

füzyon, mobil network, cyber teknolo-

ji, beyin araştırmaları, dijital-fiziksel-bi-

yolojik sistemler, sensor, autonomous 

araçlar, bilişsel ağ (network) yapıla-

rı, mobil ve süper akıllı sistemler vb.) 

ve sürücüleri sanayinin ve diğer tüm 

alanların merkezine alan bir dijital dö-

nüşüm, değişim ve gelişime ait bir ye-

niden yapılanma sürecidir. 

Bu yeniden yapılanma sürecinde özel-

likle füzyon teknolojisi; dijital, fiziksel 

ve biyolojik yapıları ortak ve tek bir 

düzlemde bir araya getirerek yeniden 

şekillendirmektedir. Diğer bir ifadey-

le Endüstri 3.0 dijital iç bağlantılara 

odaklanırken (internet gibi), Endüstri 

4.0 ise, tüm alanlarda kullanılan tek-

nolojilerin birleşimine (kombinasyonu-

na) ve entegrasyonuna odaklanmakta 

olup; dijital, fiziksel ve biyolojik yapıları 

tek bir platform üzerinde toplamakta-

dır. 

Oluşan tekli platform, iş dünyasının 

küresel pazarlarda yaratmış olduğu 

geniş ölçekli akıllı ve bilişsel değer zin-

cirleri üzerinde uzun dönemli sürdü-

rülebilir rekabet avantajı elde etmele-

rinde içsel, ilişkisel ve birleşik temel bir 

güç kaynağı olmakta ve stratejik bir 

önem kazanmaktadır.

Endüstri 4.0, akıllı fabrika veya akıllı 

üretim süreçleri olarak da adlandırılan 

bu değişim ve dönüşüm süreci, bu-

gün hayal bile edemeyeceğimiz son 

derece gelişmiş yeni yetenekleri ve 

becerileri yaşamın tüm alanlarında ya-

ratacak ve kullanacaktır. Bu kapsamda 

başta eğitim alanı (ön lisans, lisans ve 

lisansüstü) olmak üzere, ileri beceri ve 

yetenek alanları, iş kolları, iş çevresi ve 

diğer tüm alanlar bu yeniden yapılan-

ma süreci altında temel ve radikal bir 

dönüşüm, değişim ve gelişim sağlaya-

caktır. Bu kapsamda araştırmalar yakın 

gelecekle ilgili bize göstermiştir ki;

•	 Dünyada çalışan insanların %65 işini 

kaybedecek (WEF-2018),

•	 Az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-

keler için bu durum bir risk tehdidi 

olacak (WEF-2015),

•	 Mevcut iş kollarının %10 yok olacak, 

%90 ise radikal bir değişime uğraya-

cak (MIT-2017),

•	 ABD çalışan insanların %4 işini kay-

bedecek (OECD-2016),

•	 Küresel İstihdam  (210 Milyon) risk 

altında kalacak (OECD-2017),

•	 AB çalışan insanların 66 milyonu işi-

ni kaybedecek (Oxford-2018)vb.

Endüstri 4.0 ve teknolojik ınovasyon-

ları yalnızca ekonomi, sanayi ve tica-

rette değil aynı zamanda da; 

•	 Toplumda ve sağlıkta, 

•	 Eğitimde, kültürde ve sanatta,

•	 Askeri ve güvenlik alanlarında,

•	 Bilişim, teknoloji ve otomasyonda,

•	 İş birlikli inovasyonlarda, 

•	 Dijital sosyal platformlarda ve 

•	 İnsan-makine ilişkileri vb. gibi birçok 

alanda büyük ve önemli bir değişi-

me ve dönüşüme sebep olmakta ve 

her geçen gün etkisini artırarak de-

vam etmektedir. 

Endüstri 4.0 platformu aslında küresel 

seviyede dijital sinir ağ (network) ya-

pılarının yaratılması anlamına da gel-

mektedir. Bu küresel sinir ağ yapıları 

bir birleriyle içsel ilişki ve etkileşimde 

bulunan ve “dijital yakınsama alanları”, 

“kazanım alanları” ve “fırsat alanların-

dan” oluşan üç boyutlu bir platform 

üzerine inşa edilmiştir.

Sonuç olarak, Endüstri 4.0; gelişmekte 

olan pazarlar, hızlı genişleyen dünya 

ticareti, iş çevresi ve değişen sivil top-

lum yapısı altında oluşan küresel sevi-

yedeki yeni üniversite eko-sistemi ve 

buna bağlı olarak yeniden şekillenen 

eğitim, öğretim ve üniversite kültürü 

içerisinde Üniversite 4.0 Konseptinin 

uygulanmasını bir zorunluluk haline 

getirmiştir. 

Bu bağlamda Endüstri 4.0’ın bir alt 

sekmenti olan, derin ve çok boyutlu 

öğrenme ilkesini kendine temel alan 

bu Üniversite 4.0 konseptsel yaklaşı-

mının, başta OSTİM Teknik Üniversitesi 

olmak üzere ülkemizdeki diğer üniver-

siteler için; 

•	 Yükseköğrenim alanında ve küresel 

seviyede uzun dönemli sürdürülebi-

lir bir rekabet avantajı elde etmede 

üstün bir beceri ve yetenek kaynağı, 

•	 Eğitim seviyesini geliştiren ve eğitim 

hizmet süreç ve sistemlerini kolay-

laştıran bir kılavuz,

•	 Yenilikçi üniversite yönetim ve eği-

tim hizmet modellerini yaratmada 

yol gösterici bir rehber,

•	 Eğitim programlarını geliştirmede 

stratejik bir sürücü ve

•	 En iyi yeni nesil eğitim hizmetleri ya-

ratmada ve sunmada derin bir stra-

teji, olacağı değerlendirilmektedir.

4. Endüstri Devrimi (Endüstri 4.0) ve
Teknolojik İnovasyonları
“Gelecek Nesil Dijital Yeni Ekosistem
Yeni Dijital Endüstri Çağı”

Dr. Doğan KARADOĞAN

OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ/LOJİSTİK 
ÖN LİSANS PROGRAM 
BAŞKANI

Fırsat Alanları;
Büyüme, Yeni Ekosistemler, Yeni İş ve Hizmet 

Alanları ve Modelleri, Düşük Maliyetler, 

Yüksek Verimlilik, Yüksek Performans, 

Geleceğin Dönüşümü vb.

Küresel Dijital Sinir Ağları 

Dijital Yakınsama Alanları;
AI-ML, Robotics, IoT, Big Data, Blockchain, 

Quantum, Nano-Bio Tech, 3D Print, Sensing 

Capabilities, Predictive-Prescriptive 

Analytics, Beyin Araştırmaları, Mobil 

Network, Cognitive vb.

Kazanım Alanları;
Hız, İçerik, Kapsam, Doğruluk Derecesi, 

Kolaylık, İş, Beceri, Zaman, İş Gücü, Sürat, 

Yetenek ve Eğitimde Radikal Değişim, 

Küresel Endüstrilerde Yıkıcı Etki, Rekabet 

Avantajı vb.

Aşağıdaki tabloda bu üç boyutlu platform yapısı detaylı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kaynak: Dünya Ekonomik Formu (WEF-2016)
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Küreselleşme sürecinde artan reka-

bet koşulları ve teknolojik gelişmeler, 

özellikle sanayi sektöründe iş gücü 

piyasasının ihtiyaç duyduğu vasıfları 

çeşitlendirmiş ve vasıflı ara elemanı 

ihtiyacını artırmıştır. Bu da mesleki ve 

teknik eğitimin önemini artırmış ve sis-

temin bu ihtiyaçlar doğrultusunda ye-

niden yapılandırılması gereğini ortaya 

çıkarmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitim bireye belli bir 

mesleğin gerektirdiği bilgi, yetenek ve 

pratik uygulamaları edindirmenin yanı 

sıra, bireyin genel olarak toplumsal ha-

yatta iyi bir şekilde konumlanabilmesi 

için gerekli zihinsel, duygusal, ekono-

mik ve sosyal gelişimini sağlayabilme-

sini amaçlamaktadır.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yetiştir-

diği nitelikli, donanımlı ve bilgili gençler 

ile ülkemizin üretim, istihdam ve ticare-

tine katkılar yapacağına inanıyoruz.  

Gelişen endüstrinin gerekliliklerine 

bağlı olarak her geçen gün yeni mes-

lek dalları oluşmaktadır. Endüstri 4.0 

ile endüstrinin işleyişinden, yönetim 

organizasyonuna kadar birçok alanda 

olacağı gibi iş tanımlarında ve çeşit-

lerinde de oldukça önemli değişimler 

olması bekleniyor. 

Endüstri 4.0, sadece somut olarak 

gelişmeyi değil hem bu teknolojiyi 

üreten personelin hem de bu tekno-

lojiden faydalanacak bütün insanlı-

ğın eğitimini ve bilinçlenmesini de en 

önemli hedefler arasında tutmakta-

dır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için 

uygun eğitim stratejileri ile birlikte iş 

yerinde sürekli öğrenmeyi sağlayacak 

çalışma yöntemleri hem üreticiyi hem 

de bu teknolojiyi kullanacak olan tüke-

tici bilinçlendirmek son derece önemli.

Okullarda öğrenilen bilgilerin çoğun-

luğu teoriktir. Amaç; öğrencilerin, uy-

gulamaların altında yatan temelleri ve 

düşünce biçimini algılamasını sağla-

maktır.

Derslerde yapılan uygulamaların bir-

çoğu da öğrenmeyi kolaylaştırmak için 

basite indirgenmiştir. Bu uygulamala-

rı başarı ile yapan öğrenci de okulda 

öğrendiklerini kolayca iş yaşamında 

uygulayabileceğini düşünür. Oysa ger-

çek iş yaşamındaki uygulamalar okul-

da yaptırılanlardan hem daha farklıdır 

hem de daha karmaşıktır.

Herkes okul hayatı sona erdiğinde iyi 

bir yerde çalışabilmenin hayalini kuru-

yor. Bazıları hayal kurma aşamasında 

kalır, bazıları ise hedefine kavuşmak 

için çalışıp çabalar. İstediğimiz işi el 

de etmek için sadece mezun olmak, 

İngilizce bilmek yeterli olmuyor. Her 

zaman çalışmamız gerekiyor. Tabi bu-

rada çalışmak derken sadece derslere 

çalışmaktan bahsetmiyorum. Elbette 

okuduğumuz okul, aldığımız eğitim 

ilerideki iş yaşamımız için çok önemli 

ama yeterli değil.

Okulda edinilen teorik bilginin uygu-

lamaya dökülmesi, okul dışında da 

kariyerimiz adına bir şeyler yapmamız, 

yeni şeyler öğrenmemiz, kendimizi sü-

rekli olarak geliştirmemiz gibi şeyler 

de oldukça önemli. İş arama süreci-

nin sancılı geçtiği, benzer yetenekte 

çok fazla adayın olduğu ülkemizde, 

çoğunluğun arasından sıyrılmak için, 

hem yaz stajlarının hem de uzun dö-

nemli stajların olabildiğince verimli 

geçmek çok önemli.

Bir ülkenin kalkınmasında girişimcili-

ğin artırılması, girişimci özelliklerinin 

ve niteliğinin geliştirilmesi son derece 

önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyet-

leri ülkede istihdam yaratılmasında, 

ekonomik büyümenin hızlandırılma-

sında, yeni endüstrilerin ortaya çıkma-

sında, toplumun değişim ve gelişim 

sürecinde oldukça işlevseldir. 

Girişimcilik potansiyeline sahip bi-

reylerin sahaya çıkarılabilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Bu bireylerin orta-

ya çıkarılması ve girişimcilik ruhunun 

geliştirilmesi için; bireyin içinde bulun-

duğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapı, 

aile, toplumsal davranış örüntüleri, 

eğitimin kalitesi, düzeyi, genel ekono-

mik koşullar ile devletin girişimciliğin 

gelişmesine ilişkin teşvik edici tutum 

ve uygulamalar gereklidir.

Eğitim hayatına yeniden başlama 

imkânım olsaydı; mesleki eğitimle ilgili 

bir kurumda başlamayı tercih eder, al-

mış olduğum eğitimle orantılı olarak iş 

hayatıma devam etmeyi arzu ederdim. 

Zira alacağım teorik bilgilerle pratiğin 

bir araya gelmesi neticesinde iş haya-

tının çok daha farlı yerlere gelebilece-

ğine inanıyorum. 

İster gelişmiş isterse de gelişmekte 

olan herhangi bir ülkenin, sürdürüle-

bilir rekabet gücünü koruması ve ge-

liştirmesi için bilgiye sahip olması ve 

bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüş-

türebilmesi gerekmektedir. Bunun için 

çağı yakından takip eden ve bünye-

sinde teknolojiyi barındıran sanayi ile 

birlikte çalışan üniversitelere ve eği-

timle teknolojinin birlikte büyüdüğünü 

kabullenmiş öğrenen örgütlere yani 

sanayiye, işletmelere önemli görevler 

düşmektedir.

Üniversitenin sanayiye, sanayinin de 

üniversiteye sağlayacağı girdiler diğe-

rinin gelişmesinde ve güçlenmesinde 

çok önemli katkı sağlayacaktır. Üniver-

sitelerin ve sanayilerin birbirinden farklı 

üstünlüklerinin olduğu alanlar bulun-

maktadır. Üniversiteler bilim adamı ve 

araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkın-

masındaki görevlerini yerine getirirken, 

sanayinin de finansal kaynak yönünden 

destek vermesi üniversitelerin bu görev 

ve sorumluğu daha iyi yerine getirme-

sini sağlayacaktır. Bu durumda hem 

üniversiteler gelişirken, hem de sanayi 

daha bilgili, deneyimli kadroya sahip 

olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği 

malın kalitesi artarken, maliyetleri dü-

şecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve 

refah düzeyi artmış olacaktır.

Bu noktalar dikkate alındığında, Kayseri 

OSB olarak yapılacak inceleme ve görüş 

alışverişleri sonrasında OSTİM Teknik 

Üniversitesi ile ortak projelere imza atı-

labileceğine gönülden inanıyoruz. 

Teknik üniversite ihtiyaç ve 
zorunluluktur

Tahir NURSAÇAN

KAYSERİ OSB
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

yetiştirdiği nitelikli, donanımlı 

ve bilgili gençler ile ülkemizin 

üretim, istihdam ve ticaretine 

katkılar yapacağına inanıyoruz.  
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OSTİM sadece Ankara ve İç Anado-

lu Bölgesi için değil, ülkemiz sanayisi 

için de bugüne kadar çok büyük kat-

ma değer sağlamış, yarım asırlık tec-

rübeyle bugün 17 farklı sektörde, 139 

farklı iş kolunda faaliyet gösterir duru-

ma gelmiş, örnek bir organize sanayi 

yapılanmasıdır.

50 yılı aşkın süredir, sahada binlerce 

gencin yetişmesini, meslek öğren-

mesini, yeni iş kurmasını ve istihdam 

yaratılmasını sağlayan OSTİM, bugün 

kendi bünyesinde bir teknik üniversite 

kurulmasına öncülük ederek, artık sa-

hadaki eğitimin bilimsel kaynaklar yo-

luyla ve bir teknik üniversite aracılığıy-

la da verilmesinin önünü açmış oluyor. 

Usta-çırak ilişkisini üretime ve verim-

liliğe dönüştüren OSTİM, yeni kurulan 

ve öğrenci alımlarına başlayan OSTİM 

Teknik Üniversitesi’nde verilecek eği-

timle, teknik eleman yetiştirme konu-

sunda ciddi sorun yaşayan ülkemizin 

bu derdine derman olma yolunda en 

önemli adımlardan birini atmış olacak-

tır.

HAVELSAN olarak bizim de önce-

liğimiz, hiç şüphesiz ki ülkemize ve 

insanlarımıza hizmet etmek, gençleri-

mizin iş hayatına katılımını sağlamak 

ve onların geleceğe dair ufkunu geniş-

letmek. Bu doğrultuda, OSTİM Teknik 

Üniversitesi ile HAVELSAN’ın güçlü bir 

iletişim ile önemli iş birliklerine imza 

atabileceğine inanıyorum. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’nin gerek savunma 

sanayiimize gerekse de diğer sanayi 

kollarına nitelikli eleman yetiştirme 

konusunda çok önemli bir işlevi yerine 

getireceğini düşünüyorum.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla 

hayatımıza girmesi, yeni meslekleri, 

daha doğrusu geleceğin mesleklerini 

ortaya çıkardı. Aslında ben, sanayi ve 

bilişim alanında yaşanan bu dönüşü-

mün, gençlerimiz için büyük fırsatlar 

sunduğunu düşünüyorum. Örneğin; 

veri bilimcisi, siber güvenlik uzmanı 

gibi yepyeni mesleklerin hayatımı-

za girdiği günümüzde, gençlerimizin 

özellikle yazılım ve kodlamaya yönelik 

eğitimleri, daha eğitim hayatları de-

vam ederken almaları gerektiğini dü-

şünüyorum. 

Gençlerimizin, fırsatların yoğun bir 

şekilde ortaya çıktığı ve önümüzde-

ki yıllarda artarak devam edeceği bu 

alanlara yönelerek, gelecek planlama-

larını yapmaları gerektiği kanaatinde-

yim. Bir gencimizin bilgisayar, yazılım 

ya da elektrik-elektronik mühendisi ol-

ması tek başına yetmiyor. Gençlerimiz 

artık rekabet algısını sadece yurt içi re-

kabeti olarak belirlememeli, gelişen ve 

değişen teknolojiye göre dünya genç-

leri ile rekabet edebilir hale gelmelidir, 

fark yaratacak işleri ortaya koymalıdır. 

Biz, HAVELSAN olarak öğrencilere yö-

nelik çeşitli yarışmalar, hackathonlar 

düzenliyoruz. Buralarda derece elde 

eden gençlerimizi kendi bünyemizde 

istihdam ediyoruz. Yaz ve kış teknolo-

ji kamplarımızda eğitimler veriyoruz. 

Bu eğitimlerden yeni personel seçimi 

yapıyoruz. Bu yıl da, test mühendisli-

ği, yazılım mühendisliği, siber güvenlik 

uzmanlığı, büyük veri analizi, sistem 

mühendisliği ile Pardus ve açık kaynak 

yazılımları alanlarında eğitimler vere-

ceğiz. 

HAVELSAN’ın bir de Aday Mühendis-

lik diye bir yapısı var. Not ortalaması 

tutan son sınıf öğrencileri 1 yıl bo-

yunca bizimle çalışıyor. Uygun olan-

ları bünyemize katıyoruz. Kısacası 

HAVELSAN’ın; kendisini iyi hazırlayan 

her bir OSTİM Teknik Üniversitesi öğ-

rencisi için hem staj, hem aday mü-

hendislik, hem de iş fırsatları açısından 

en ideal şirketlerden biri olduğunu 

söyleyebilirim.  

Staj programları; öğrencilere üniversi-

te öğrenimleri boyunca teorik olarak 

edindiği bilgileri sahaya yansıtabile-

cekleri, profesyonel çalışma deneyi-

mi edinebilecekleri bir ortam sağlar. 

Bu sayede okudukları bölümler ile 

çalışmak istedikleri alanı karşılaştırıp, 

mezun olduktan sonra doğru işi seç-

meleri konusunda kendilerine güven 

duymaları ve kariyerlerine en doğru 

yerden başlamaları mümkün olacaktır. 

Bu uygulama aynı zamanda şirketle-

rin, adayları işe almaya başlamadan 

önce kurum kültürüne ve ilgili pozis-

yona uygunluğunu test etmelerinin de 

en verimli yoludur.

İşverenler için de çeşitli staj program-

larıyla deneyim kazanmış yeni mezun 

adaylar her zaman bir adım öndedir. 

Bunlara ek olarak öğrencilerin staj de-

neyimi sırasında tanışmış olduğu pro-

fesyoneller ileride yapacakları iş baş-

vurularında onlar için iyi birer referans 

olarak işe alımını olumlu yönde etkile-

yecek bir unsur halini alacaktır.

Günümüzde gençlerimiz hem tek-

nolojiyi, hem sosyal medyayı çok iyi 

kullanıyor. Aynı zamanda kendilerine 

rol model olarak belirledikleri belli in-

sanların yaptığı şeylere ya da söyle-

diği sözlere çok önem veriyor. Sosyal 

medyayı çok iyi kullanan pek çok ba-

şarılı girişimcinin de, genç kuşağın ilgi 

alanında olduğunu görüyoruz. Bu açı-

dan, öncelikle kurumsal bir yapı olarak 

üniversitelerimize düşen görevin neler 

olduğu yönünde kanaatlerimi belirt-

mek istiyorum. Üniversitelerimiz, ken-

di başarı hikâyelerini yazmış ve özel-

likle etkin sosyal medya kullanımıyla 

genç nesli peşinden sürükleyen doğru 

insanları mutlaka kendi bünyesindeki 

öğrencilerle buluşturmalıdır. 

Üniversitelerimiz aynı zamanda, ge-

nel olarak bir öğrenci inisiyatifi şeklin-

de başlayan ama doğru işler yaparak 

zamanla geniş kitlelere hitap eden 

bir yapıya dönüşebilen öğrenci top-

luluklarını da mutlaka desteklemelidir. 

Üniversite yönetimlerinin ve akade-

misyenlerin bu öğrenci topluluklarının 

organizasyonlarına katılım sağlamala-

rı, öğrenci arkadaşlarımızın girişimcilik 

potansiyelini artıran bir unsur olacaktır. 

Öğrencilere düşen en önemli görevler 

ise dünyayı yakından takip etmek, çe-

şitli teknolojik çalışma gruplarının içine 

dâhil olmak, gerektiğinde hayallerini 

gerçekleştirebilmek için risk almak ve 

ne olursa olsun dünyadaki doğru giri-

şimcilik örneklerini takip etmektir. 

Kendi işini kurmayı planlayan mezun-

lar, iş hayatına küçük işletmelerden 

başlamalılar ki, kolay ayrılabilsinler. 

Kariyerine profesyonel yoldan devam 

etmek isteyenler ise iş hayatına olabi-

len en iyi ve büyük işletmelerden baş-

lamalılar ki, kendilerini daha iyi yetişti-

rebilsinler. Ben de öyle yaptım.

Eğitim hayatım ile ilgili hiçbir pişman-

lığım yok ama imkânım olsa aldığım 

Elektronik Mühendisliği eğitimimin 

üzerine, İşletme veya Ekonomi dal-

larında doktora yapmak isterdim. İş 

hayatına doğru yerden başlama ko-

nusunda kendimi şanslı addediyorum. 

TELETAŞ gibi bir şirkette işe başlayıp, 

NETAŞ gibi Türkiye’nin en iyi şirketle-

rinin başında gelen bir yerde yaklaşık 

25 yıl çalıştım. 

HAVELSAN olarak iş birliği içerisinde 

olduğumuz çeşitli eğitim kurumları 

bulunuyor. İlgili kurumlarda okuyan, 

staj kriterlerimizi de sağlayan öğrenci-

leri ilgili bölümlerde uzun dönemli staj 

programları kapsamında değerlendi-

rebiliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi 

ile de benzer iş birlikleri içerisinde ola-

biliriz.

Güçlü bir iletişim ile önemli iş birliklerine 
imza atabileceğimize inanıyorum

Ahmet Hamdi 
ATALAY

HAVELSAN
GENEL MÜDÜRÜ

HAVELSAN’ın; kendisini iyi 

hazırlayan her bir OSTİM Teknik 

Üniversitesi öğrencisi için hem 

staj, hem aday mühendislik, 

hem de iş fırsatları açısından en 

ideal şirketlerden biri olduğunu 

söyleyebilirim.  
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Son yıllarda üniversitelerde teknoloji 

geliştirme, inovasyon, fikri sınai mül-

kiyet hakları ve girişimcilik konularına 

olan ilgi, ülkemizdeki üniversite-sanayi 

iş birliklerine paralel olarak artış gös-

termiştir. TÜBİTAK tarafından her yıl 

hazırlanan ve üniversiteler arası giri-

şimcilik/yenilikçilik odaklı rekabetin 

artmasına, böylelikle girişimcilik eko-

sisteminin gelişmesine katkı sağlayan 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite En-

deksi sayesinde, ülkemizin en girişimci 

ve yenilikçi üniversiteleri belirlenmek-

tedir. 

Bu üniversitelerin ortak özellikleri in-

celendiğinde, üniversitelerin bilimsel 

ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri 

mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, 

girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile 

ekonomik katkı ve ticarileşme boyut-

larında ön plana çıktıkları gözlenmiştir. 

OSTİM Teknik Üniversitesi de özellik-

le OSTİM ekosistemindeki potansiyeli 

değerlendirerek; eğitim ve araştırma 

rollerine ek olarak girişimci üniversi-

te misyonunu üstlenmeli ve özellik-

le Teknoloji Transfer Ofisi kurarak bu 

misyonu hayata geçirmeye başlama-

lıdır. Bununla birlikte, OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin proaktif bir yaklaşım 

benimseyerek, sektör ihtiyaçlarına 

yönelik sanayi ile bağlarını güçlendir-

mesi, belirli alanda ihtisaslaşması, ilgili 

konuda mükemmeliyet merkezi haline 

gelmesi ve bu alanlarda nitelikli insan 

kaynağı yetiştirerek kritik kitle oluş-

turması önem arz etmektedir. Ayrıca, 

sanayi ile iş birliği içinde sektörlerin 

ihtiyaçlarına yönelik lisans ve yüksek 

lisans programlarının oluşturulması, 

ders müfredatlarının ortak belirlen-

mesi, bitirme projesi ve tez çalışmala-

rının sanayi problemleri çerçevesinde 

tamamlanması ve sanayide uzman 

araştırmacıların yarı zamanlı öğretim 

görevlisi olarak OSTİM Teknik Üniver-

sitesi öğrencilerine ders vermesi mo-

delleriyle bu etkileşimi artırmalıdır. 

Güçlü bir şirket olmanın yegâne yolu-

nun güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon alt 

yapısı ve kültürüyle olacağının bilin-

cindeyiz. Bu bilinçle çıktığımız yolda; 

tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde 

Şirketimizin küresel rekabet gücüne 

ulaşmış ‘Dünya Markası Havacılık ve 

Uzay Şirketi’ olmasını hedefliyoruz. 

Türkiye’nin durumuna küresel ölçekte 

bakıldığında, üniversite-sanayi iş bir-

liğinde geliştirmeye açık alanların ol-

duğunu görüyoruz. TUSAŞ olarak bu 

kapsamda üniversitelerin beklentile-

rini iyi anlamayı önemsiyoruz. OSTİM 

Teknik Üniversitesi ile güvene dayalı, 

uzun soluklu, ortak hedefler doğrul-

tusunda ve kazan kazan prensibi ile 

iş birliklerimizi daha da güçlendirmek 

istiyoruz. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Staj 

Koçu uygulaması, öğrencilerimizin 

okurken deneyim kazanması açısından 

çok ciddi önem taşıyor. Türk Havacı-

lık ve Uzay Sanayii olarak, geçtiğimiz 

yıllarda Stajyer Mühendis adında bir 

program başlattık. Bizim de bu prog-

ramı başlatmamızdaki amaç, öğrenci-

lerin haftada en az 1 tam gün buraya 

gelerek çalışmaları oldu. Yani bu tip 

programlar hem öğrencilerin deneyim 

kazanmasını sağlıyor, hem şirketlerin 

kültürünü benimsiyor hem de nitelik-

lerini artırıyor.

Savunma sanayiinde geleceğin hare-

kat ortamında kullanılacak ürünler için 

teknolojik olarak hazır olma ve rekabet 

üstünlüğü sağlayacak yeni teknolojik 

yetkinlikler kazanabilme hedeflerimiz 

doğrultusunda, etkin ve sürdürülebilir 

Ar-Ge uygulamalarını ve çalışma mo-

dellerini hayata geçirmek büyük önem 

arz ediyor. Sadece Ar-Ge yapan değil 

yaptıran, ülkemizdeki havacılık ve uzay 

ekosistemine yön veren bir şirket ola-

rak teknoloji kazanımında Üniversite 

Sanayi İşbirliği (ÜSİ) uygulamalarımızı 

çeşitlendirerek, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin filizlendiği, yeni fikirle-

rin akademik özgürlükle çalışılabildiği 

üniversitelerle pek çok farklı yol ile iş 

birliği yapıyoruz. 

Bu mekanizmalardan biri de lisans son 

sınıf öğrencilerinin mezun olmaları 

için tamamlamaları gereken bitirme 

projeleri uygulamalarımızdır. TUSAŞ 

Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı 

ile ilişkili araştırma konularında, aka-

demik danışman ve sanayi danışmanı 

rehberliğinde bitirme projelerini yü-

rütüyoruz. Projelerde, Şirketimizde 

yaşanan bir üretim ya da tasarım so-

rununun çözülmesinin hedeflenmesi 

veya TUSAŞ’ta uygulama potansiyeli 

olan bir ürün, yöntem veya sürecin ge-

liştirilmesi ya da iyileştirilmesine katkı 

sağlanması beklenmektedir. 

Üniversitedeki öğretim üyeleriyle 

gerçekleştirilen iş birliği toplantıla-

rında gündeme gelen lisans seviye-

sindeki proje fikirleri ya da TUSAŞ’ta 

staj yapan öğrencilerden gelen proje 

önerileri de değerlendirmeye alın-

maktadır. Böylelikle öğrencilerden ve 

akademik danışmanlardan gelen ye-

nilikçi yaklaşımların ele alınmasına da 

fırsat sağlanmaktadır. Her bir mühen-

dislik disiplini için ayrı proje konuları 

yayımlanmakla birlikte, disiplinler arası 

proje konularında da öğrencilere çalış-

ma imkânı sunulmaktadır.  Yıl sonunda 

şirketimizde yürütülen lisans bitirme 

projelerinin çıktılarının sunulduğu, sa-

nayi danışmanı, akademik danışman 

ile öğrencilerin davet edildiği geniş 

katılımlı bir seminer de düzenlenmek-

tedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile de sa-

nayimizin gelişimini hedefleyen tüm 

projelerde yer almaktan mutluluk du-

yacağız.

Ortak hedefler doğrultusunda 
iş birliklerimizi güçlendirmek istiyoruz

Prof. Dr. Temel KOTİL

TÜRK HAVACILIK VE 
UZAY SANAYİİ 
GENEL MÜDÜRÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

Staj Koçu uygulaması, 

öğrencilerimizin okurken 

deneyim kazanması açısından 

çok ciddi önem taşıyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi ile 

güvene dayalı, uzun soluklu, 

ortak hedefler doğrultusunda 

ve kazan kazan prensibi 

ile iş birliklerimizi daha da 

güçlendirmek istiyoruz. 
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Eskiden beri öne çıkan bir marka olan 

ve kuruluşundan bu yana çok güzel 

yol alan OSTİM’de 1987-1988 yıllarında 

ben de çalıştım. Geçmişten bugüne 

bölgenin gelişimini gözleme fırsatım 

oldu. Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şe-

killenen OSTİM, savunma sanayii gibi 

öncü sektörlerle birlikte yurt dışına da 

açıldı. Bu, OSTİM’in ilk kurulduğu yıl-

lardan bu yana gelişerek artık dünya-

daki eğilimleri de izlediğini gösteriyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’ni duy-

duğum ilk andan bu yana çok mutlu 

olduğumu belirtmek isterim. Yurt dı-

şında kaldığım yıllarda eğitim kurum-

larını yakından tanıma fırsatım oldu. 

Örneğin Amerika’da çok büyük bir 

devlet üniversitesi, kaynak (welding) 

alanında uzmanlaşmış en iyi kaynak 

mühendislerini yetiştiriyor. Bu okulun 

yanında Stanford, MIT ve Yale gibi üni-

versiteler olmasına rağmen, alanında 

uzmanlaştığı için “Kaynak Mühendisi” 

denildiğinde akla bu üniversite geliyor. 

Bence Türkiye’nin üniversite alanın-

daki zenginliği, üniversiteler arasın-

daki farklılıktan geliyor. OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin de bir farklılık yarata-

cağına inanıyorum; çünkü arkasında 

OSTİM gibi bir sanayi ekosistemi var. 

Girişimciler, sanayiciler ve tasarımcı-

larla iç içe bir üniversitenin, Türkiye 

için ayağı yere basan birçok genci ye-

tiştireceğine ve mezun olacak öğren-

cilerin çok daha hızlı iş bulabileceğine 

inanıyorum. Çünkü OSTİM gibi bir sa-

nayiden gelecekler ve alanlarında belli 

ölçüde çalışma deneyimi edinecekler. 

Kariyerim boyunca 1984-1987 yılları 

arasında üç yıl boyunca bir savunma 

sanayii şirketinde, ardından bahsetti-

ğim gibi bir yıl da OSTİM’de çalıştım. 

Bir yılda OSTİM’de, üç senede savun-

ma şirketinde öğrendiğim kadar farklı 

bilgiyi hayatın içinde öğrendim. 

OSTİM’e çok stajyer gönderiyorum, 

hatta “Roketsan’dan önce OSTİM’de 

staj yapın” önerisinde bulunuyorum. 

İyi öğrencilerin oralardan geçmesini 

ve KOBİ’leri görmesini istiyorum. Özel-

likle mühendislik öğrenicilerinin sana-

yinin içine girmesi gerektiğine inanı-

yorum. Öğrenciler tasarımcı da olmak 

istese, imalatçı da olmak istese bunu 

üniversite döneminde yaşaması lazım. 

Bence OSTİM, kendi öğrencilerine ön-

celik verecektir. İyi bir akademik kad-

royla, çok iyi öğrenciler yetiştirecektir. 

İlk mezunlarını vermesini sabırsızlıkla 

bekliyorum. 

Bugün bir mühendisin; “Ben sadece 

makine mühendisiyim, makine bilirim” 

ya da “Ben sadece elektrik mühendi-

siyim, elektrik-elektronik bilirim” di-

yeceğini zannetmiyorum. Birçok yeni 

alan çıktı; robotik, elektromekanik ve 

malzeme bilimi çok gelişti. Yeni mü-

hendisler gelecekte “Endüstri 4.0” da 

çalışacaklar. Gençlerin farklı alanlarda 

bilgi ve becerileri olmaları gerekiyor. 

Bu nedenle günümüzde öğrencile-

rin farklı beceriler geliştirmesi gere-

kiyor. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

de gençlere bu olanakları verebiliyor 

olması lazım. Başka bir deyişle; bir 

makine mühendisliği öğrencisi, örne-

ğin elektrik-elektronik, yazılım ya da 

malzeme gibi farklı bir alanda yan dal 

yapabilmeli. 

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri-

nin en büyük şansı OSTİM’de bu kitleyi 

kucaklayacak bir sanayi olmasıdır. Öğ-

renciler staj yaparak, yazları çalışarak 

üniversiteyi bitirdiklerinde, sanayiyi 

bilen mühendisler olarak hayata atıla-

caklar. Ben de buna şimdi ve gelecek-

te katkı vermekten mutluluk duyarım. 

Bu konudaki çalışmaların birinci sınıf-

tan itibaren başlaması gerekiyor. Ça-

lışmalar, Staj Koçluğu şeklinde olabilir. 

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin haf-

tada bir yarım gününü seçmeli ders 

niteliğinde seminerlere katılarak ge-

çirmesinde yarar görüyorum. Mesela, 

her hafta en az bir sanayici yaptıkları 

işi gençlerle paylaşmalı. Bu, yurt dışın-

da sıklıkla görülen bir uygulama olarak 

tek kredilik bir seminer dersi şeklinde 

olabilir.  Böylece çocukların gelecekte 

hayatlarına yön verirken de farkında-

lıkları yüksek olacaktır. Bu imkânları 

sadece stajlara bırakmamak lazım. 

Staj Koçu çalışmasında OSTİM’in ba-

şarılı olacağından hiç şüphem yok. 

Öğrencilerin de istedikleri alanda staj 

yapabilmeleri konusunda zorlanacağı-

nı hiç sanmıyorum.   

OSTİM, girişimciler tarafından oluştu-

rulmuş ve günümüzde girişimcilerin 

üzerinde yükselen bir ekosistem ha-

line gelmiştir. Gençlerimiz bu sayede 

girişimcilik, ahilik ruhu ve yeni tekno-

lojileri harmanlayacaktır. Bunu güzel 

bir sinerjiyle OSTİM Teknik Üniversi-

tesi yapabilir. Girişimciliğin mutlaka 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bir par-

çası olması gerektiğine inanıyorum. 

Bir Girişimcilik Merkezi OSTİM Teknik 

Üniversitesi’ne yakışır. Zaten üniversite 

bünyesinde de böyle bir amaç var. 

Roketsan’ın kapısı OSTİM Teknik Üni-

versitesi dâhil tüm üniversitelerimize 

açıktır. Başarılı ve çalışmaya hevesli 

öğrencileri mutlaka şirketimize bek-

leriz ve bu konuda destek veririz. 

Türkiye’nin; çalışkan, gelişmeye açık, 

girişimci ve kendisini yetiştirmek iste-

yen insanlara ihtiyacı var. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’ne ve öğrencilerine, 

staj ve kariyer gelişimi noktasında des-

teğe hazırız. Ben ve arkadaşlarım katkı 

vermekten, beklentilerimizi iletmekten 

mutluluk duyarız. Bugün üniversiteler-

de eğitim alan gençler, gelecekte bi-

zim şirketlerimizde çalışacak. Bizim en 

büyük isteğimiz de, ülkemize daha bü-

yük katkı sağlayabilmek adına gençle-

rimizin bize en iyi donanım, beceri ve 

yetkinliklerle gelmesidir. 

İlk mezunları sabırsızlıkla bekliyorum
Selçuk YAŞAR

ROKETSAN A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi 

öğrencilerinin en büyük 

şansı OSTİM’de bu kitleyi 

kucaklayacak bir sanayi 

olmasıdır. Öğrenciler staj 

yaparak, yazları çalışarak 

üniversiteyi bitirdiklerinde, 

sanayiyi bilen mühendisler 

olarak hayata atılacaklar. 

Ben de buna şimdi ve gelecekte 

katkı vermekten mutluluk 

duyarım. 
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Müfredatın İSG, Çevre ve Kalite bakış 

açısı ile savunma sanayii teknolojilerini 

ön plana çıkartabilecek şekilde plan-

lanması ve ürün yaşam döngüsü bo-

yunca tüm yetkinlikleri kullanabilecek 

uzmanlar yetiştirebilecek bir eğitim 

sisteminin kurulması halinde, OSTİM 

Teknik Üniversitesi’nin önde gelen 

teknik üniversitelerden biri olacağını 
düşünüyorum. Üniversitede yapılacak 
bilimsel araştırmaların, ülkemizin dışa 
bağımlılığının azaltılması ve teknoloji 
transfer eden değil teknolojiyi üreten 
ülke olma hedeflerine önemli katkısı 
olabileceği kanısındayım. Bunun yanı 
sıra OSTİM’de yer alan yan sanayi-
nin teknik gelişimini de desteklerken, 
meslek lisesi öğrencilerinin vizyonunu 
genişletmesi için projeler yapılması ve 
akademik bir yol haritası oluşturulma-
sının OSTİM Teknik Üniversitesi’ne artı 
değer katacağını düşünüyorum. 

Yaratıcılık, değişim ve dönüşüm ge-
leceğin anahtar kelimeleri. Yüksek 
kişisel farkındalık, bilgi ve teknoloji 
üretmek ve gelişimi takip etmek şimdi 
olduğu gibi ileride de aranan önem-
li yetkinlikler olacak. Gençler, gelişimi 
prensip edinerek, kişisel gelişimlerine 
katkı sağlayacak faaliyetleri takip et-

meli. Müfredata uygun araştırmalar 

yapabilir, değişimleri gözlemleyerek, 

kolay adapte olmanın ve hatta bu de-

ğişime öncü olmanın yollarını araştıra-

rak kendilerini geleceğe hazırlamalılar.

Staj Koçu uygulaması ile öğrencilerin 

eğitimleri devam ederken deneyim 

kazanmasının çok değerli olduğunu 

düşünüyorum. Teori ve pratiği birleş-

tirme şansı yakalarken, ileride istihdam 

edilme oranlarını yukarıya taşıyacak 

bir şans yakalamış oluyorlar. Bu prog-

ram sayesinde iş hayatı ile ilgili pratik 

bilgiye ulaşabilir ve sonucunda ken-

di gelecekleri ile ilgili daha net hedef 

koyma konusunda vizyonlarını geniş-

letebilirler.

Öğrenci topluluklarının kurulması, öğ-

rencilerin kendi potansiyellerini keşfet-

meleri için iyi bir platform sağlayabilir. 

Bir topluluğun yönetilmesi, etkinlikle-

rin planlanması ve sonucunda güçlü 

ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi, 

girişimcilik potansiyellerini keşfetme-

lerine destek verir. Bunun yanı sıra 

üniversitenin öğrencilerine sunacağı 

farklı yurt dışı değişim programları ol-

ması halinde katılım göstermeleri fark-

lı kültür ve yaşam tarzları dahilinde 

kendilerini tartabilmeleri adına değerli 

olur. Ayrıca stajlarını farklı firmalar-

da ve farklı fonksiyonlarda yapmaları 

hangi konuya daha yatkın ya da istekli 

olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

FNSS olarak, teknoloji üreten bir top-

lum inşa etme yolunda gençlerimize 

bilgi ve donanımlarımızı aktarmaya 

hazırız. Kadrolarımız İSG ve teknik ko-

nular ile ilgili ders verebilir ve OSTİM 

Teknik Üniversitesi ile okul-sanayi iş 

birliği programları uygulayabiliriz. 

OSTİM, Ankara’da mevcut 35 üretim 

sektörünün tamamını bünyesinde ba-

rındıran, yurt içi ve dışında ülkemizi 

hem temsil ederek; üretim hacmi ile 

Türkiye ekonomisinde yer alan başat 

aktörlerden biridir. Yarım asrı geri-

de bırakan OSTİM, tüm paydaşlarıyla 

ülkemiz için çok önemli bir konuma 

sahiptir ve bölgenin birikiminden bek-

lenti büyüktür. 

YD Yazılım, 21 yıldır teknoloji gelişti-

ren OSTİM’de kurulmuş bir firmadır. 

Bu sürede yaşadığımız en temel sorun 

‘nitelikli personel’ ihtiyacıdır. Bu sorun, 

tüm sektörlerde şiddetli bir şekilde 

hissedilmekte ve sıkça dile getirilmek-

tedir. Bu yaraya merhem olmak OSTİM 

Teknik Üniversitesi'nin temel sorumlu-

luğudur kanaatindeyim. 

Üniversitemizin adını OSTİM Teknik 

Üniversitesi olarak belgelediğimizde 

bu sorunu çözmek doğal görevimiz 

haline gelmiştir. Nitelikli Personel ih-

tiyacı dillendirilmekle birlikte şirketim 

adına tanımlayacak olursam; nitelikli 

personel, görev verilmesini beklemek-

sizin gerekeni gerektiği yerde ve layı-

ğı ile yapabilme becerisine haiz olan 

insan demektir. Bu sadece mesleki 

açıdan değil insani açıdan da sorum-

luluktur. 

Kuruluş ilkeleri doğrultusunda; nitelik 

düzeyi yüksek, dünyayı tanıyan, özve-

rili ve mücadeleci gençler yetiştirme 

hedefinde olan OSTİM Teknik Üniver-

sitesi, Türk sanayisine deneyimli ve 

alan tecrübesine sahip, donanımlı öğ-

rencileri kazandıracaktır. 

‘Sanayinin Üniversitesi’nin; pergelin bir 

ayağı OSTİM olmak üzere dünya ça-

pında bir daire çizip, memleketimizin 

kalkınması için sistem şuuru içinde ça-

lışabilecek, uzun vadeli hedeflerle yola 

çıkacak gençlere olan ihtiyacı karşıla-

yacağını ümit ediyorum.

Endüstri 4.0 ile gelecekte yeni alanlar 

ve mesleklerle tanışacağız. Bu meslek-

lerde aranılan temel becerilerin bazı-

larını; hızlı tepki verme ve uyum yete-

neği, girişimcilik, merak ve hayal gücü, 

bilginin değerlendirilmesi ve analiz 

edilmesi şeklinde sıralayabiliriz. 

OSTİM Teknik Üniversitesi, sürdürü-

lebilir bir sistem kurarak Endüstri 4.0 

konusunda dünyada gerçekleşen tüm 

akımları ve farklılıkları takip ederek 

indeksleme çalışması yapmalı ve öğ-

rencileri, dünyadan haberdar olarak 

geliştirmeye, üretmeye teşvik edici 

mekanizmalar ile sisteme dahil olma-

lıdırlar. Ayrıca, öğrencilerini, Endüstri 

4.0 ile daha otonom ve daha global 

ölçekte yaşanacak olan hayat tarzına 

uyum sağlayabilmeleri için çoklu di-

siplinle yetiştirmek zorundadır.

Endüstri 4.0 büyük bir sistemdir. Bu 

sistemi kuracak, daha büyük düşüne-

bilen, hayal edebilen ve çalışan maki-

neler yapıp bunları birbiri ile konuştu-

racak beyinlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu beyinler ülkemizde mevcuttur. İna-

nıyorum ki bu eğitimi OSTİM Teknik 

Üniversitesi en iyi şekilde verecektir.

Alan deneyimini etkin şekilde kazan-

dırmak için sistemin bütünü içerisinde 

OSTİM’i oluşturan binlerce firma ile 

öğrenciler açısından fayda doğuracak 
bir staj sistemi kurulmalıdır. Mezun 
olan gençlerin sanayiye, iş hayatına 
atıldıklarında staj tecrübesinin bütün-
cül bir faydaya dönüştürülmesi gerek-
liliktir.  

Genç arkadaşlarımıza bir üniversite 
bitirmenin yeterli olmadığı bir çağda 
yaşadığımızı hatırlatmak isterim. Se-
çimleri doğrultusunda ikinci üniver-
siteyi ya da yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini iş hayatı ile birlikte devam 
etmelerini öneririm.

Teknoloji üreten ülke olma hedefine 
önemli katkısı olacak

Türk sanayisine donanımlı 
öğrenciler kazandıracak

Nail KURT

FNSS SAVUNMA 
SİSTEMLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ

Oğuz YILMAZ

YD YAZILIM KURUCU ORTAĞI
ANKARA SANAYİ ODASI 
MECLİS ÜYESİ
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Sanayi ve teknolojik üretim sistemleri-

nin en önemli yetişmiş insan kaynak-

larından biri üniversitelerdir. Dünyada 

ilk 10 büyük ekonomiden biri olmayı 

hedefleyen ülkemizde, hedefler kap-

samında yükseköğretim kurumlarına 

çok büyük görevler düşmektedir. Kat-

ma değeri yüksek ve verimli üretim 

altyapılarının oluşturulması için ülke-

mizdeki insan kaynaklarının en uygun 

şekilde kurgulanması gerekmektedir. 

Uluslararası alanda insan kaynakları-

mızın rekabete hazır bir konuma taşın-

ması zorunludur. Bu bağlamda yükse-

köğretim kurumlarından mezun olan 

bireylerin sanayinin ihtiyacına uygun 

bir eğitim alması önem arz etmektedir. 

Ülkemizde 2 milyon 829 bin ön lisans, 

4 milyon 420 bin lisans programına 

kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Şekil 

1’de gösterilen 2014 yılı OECD raporu-

na göre ise yükseköğretim eğitimi al-

mış bir bireyin kamu ve özel getirisinin 

çeşitli ülkelere göre gösterimi bulun-

maktadır. İlgili raporda katkı oranları 

incelendiği zaman OECD ülkeleri ara-

sında hem bireysel hem de toplumsal 

katkı olarak Türkiye’nin düşük değer-

lere sahip olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 1’de ise bu verilerden yola çıkı-

larak bireysel/toplumsal bazdaki katkı 

oranları da çeşitli OECD ülkeleri üze-

rinden gösterilmiştir.

Bu veriler incelendiğinde ülkemizdeki 

yükseköğretim eğitimi almış bireyle-

rin ekonomik katkılarının hem bireysel 

hem de toplumsal olarak artırılması 

gerekmektedir. Ayrıca bireysel değer-

lerin toplumsal değerlere oranı irde-

lendiğinde bu oranın da OECD orta-

laması olan 1.74 değerinden oldukça 

üzerinde olduğu (2.95) gözlemlen-

mektedir. Bu sorunun çözümü için de 

üniversitelerin sanayinin ihtiyaçlarına 

uygun ve yeniliklere açık yapıdaki bi-

reyler yetiştirmesi gerekmektedir. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yenilikçi 

yaklaşımı ile ülkemizde yapılacak olan 

sanayi üniversitesi sisteminin, öğren-

cilerin sanayi ve üretim süreçlerine 

hâkimiyeti önemli oranda artırılacak 

ve yükseköğretim sisteminin bireysel 

ve toplumsal katkıları artırılacaktır.  Ha-

milik olarak adlandırılan bu sistem ile 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin öğrenci-

leri yükseköğretim süreçleri boyunca 

alanında uzman firmalarda kısmi za-

manlı olarak istihdam edilecek ve bu 

istihdam sürecindeki öğrenim çıktıları 

belirli aralıklarda kontrol edilecektir. 

Bu sistem hem meslek yüksekokulla-

rında hem de fakülte bölümlerinde uy-

gulanacaktır. Bu şekilde öğrencinin sa-

nayinin ihtiyaçlarını erken bir aşamada 

fark etmesi, bu bilgilerin ışığında öğ-

renimini şekillendirmesi ve sanayi ile 

öğrencilerin gerçekten uzun soluklu 

bir etkileşimi sağlanacaktır. Belirtilen 

bu yenilikçi sistem ile OSTİM Teknik 

Üniversitesi öğrencilerinin iş yaşamına 

geçişi son derece hızlı ve verimli ola-

caktır. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yeni mezun 

bir bireyin ortalama iş arama süre-

si yaklaşık 8 ay şeklindedir. Bu süreç 

OECD ortalamasına yakın olmasına 

rağmen ülkemizin kaynakları ve gelişim 

süreci göz önüne alındığında olduk-

ça uzun bir süredir ve bu durum yeni 

mezun bir bireyi hem psikolojik hem 

de maddi olarak oldukça yormakta ve 

çalışma motivasyonunu azaltmakta-

dır. Yeni mezun bireylerin iş arama sü-

reçlerinin bu kadar uzun olmasının en 

temel nedeni sanayinin ihtiyacı olan 

tecrübenin, yükseköğretim sürecin-

de oluşturulamamasıdır. OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’nde uygulanacak olan 

hamilik sistemi ile öğrencilerin eğitim 

hayatları boyunca kazanacakları tec-

rübeler ile sanayi üniversitesi olmanın 

getirdiği avantajlar birleştirilecektir. 

Bu sayede öğrenciler için hem mezu-

niyet sonrası iş arama süreçleri önemli 

ölçüde azaltılacak hem de OECD orta-

lamasına göre düşük olan yükseköğre-

tim mezunlarının bireysel ve toplumsal 

katkıları yeni bir kalite yapısı ile kurgu-

lanan özel bir eğitim ile artırılacaktır.
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OECD ülkelerinde ki bireylerin yükseköğretim görmelerinin bireysel ve toplumsal katkıları

Ülkeler Bireysel Katkı ($) Toplum Katkısı ($) Bireysel/Toplumsal Toplam ($)

Avusturalya 152.892 103.866 1,47 256.758,36

Avusturya 171.029 118.368 1,44 289.397,07

Belçika 122.584 174.293 0,70 296.876,92

Kanada 161.982 71.201 2,28 233.183,11

Fransa 200.812 103.724 1,94 304.535,99

İspanya 120.546 28.735 4,20 149.281,03

İsveç 78.094 38.676 2,02 116.770,15

TÜRKİYE 64.177 21.724 2,95 85.901,50

İngiltere 248.322 127.919 1,94 376.240,75

Amerika 383.649 198.730 1,93 582.378,94

OECD ortalaması 185.284 106.346 1,74 291.630,19

Tablo 1. Lise sonrası alınan eğitimin bireysel ve toplumsal getirilerinin birbirine göre oranı

Yaş Grubu Türkiye (2013)

15 - 19 6,2

20 - 24 7,3

25 - 54 8,1

55 + 11

Tablo 2. TEPAV 2013 raporuna göre yaş 
gruplarının ortalama iş arama süreleri (Ay) 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

yenilikçi yaklaşımı ile 

ülkemizde yapılacak olan 

sanayi üniversitesi sisteminin, 

öğrencilerin sanayi ve üretim 

süreçlerine hâkimiyeti 

önemli oranda artırılacak ve 

yükseköğretim sisteminin 

bireysel ve toplumsal katkıları 

artırılacaktır. 
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OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kurul-

masının ve faaliyete geçecek olma-

sının kesinlikle çok doğru bir karar 

olduğuna inanıyorum. OSTİM yıllardır 

Türk sanayisine yön vermiş bir birliktir. 

Eminim ki, üniversite akademik kadro-

suyla bugüne kadarki katkıları daha da 

büyük başarılara taşıyacaktır.

Yeni nesil sanayicilik olarak tanımla-

nan Endüstri 4.0’ın sanayiyi hızlı bir 

şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. 

Bu bağlamda, çalışanların gelecekte 

teknolojik anlamda donanımlı, yenilik-

leri takip eden, inovatif, pratik zekâ ve 

koordinasyona sahip olmalarını bek-

liyorum. Gençlerimiz her geçen gün 

hızla gelişen teknolojik yenilikleri takip 

etmeliler ve kendilerini Endüstri 4.0’ın 

getireceği yeniliklere erken yaşlarda 

hazırlamalılar.

Staj Koçu uygulamasının öğrencilerin 

kariyerlerinde kesinlikle çok faydalı 

olacağını söyleyebilirim. Değerli üni-

versitelerimizde verilen teorik eğitim-

ler ancak pratikte uygulama ile hayata 

geçirilebilir. Öğrencilerin henüz üni-

versitede okurken bu iş deneyimine 

sahip olmaları, okulları bittiğinde iş ha-

yatında diğer rakiplerinden 1-0 önde 

hayata başlamalarını sağlayacaktır.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencile-
rine sunulacak olan girişimcilik algısı-
nın gelişmesini ve üretime üniversite 
hayatında başlamaları için planlanan 
uygulamanın kesinlikle çok faydalı ola-
cağına inanıyorum. Gençlerimiz ken-
dilerini geliştirmek için daha çok oku-
malı, araştırmalılar. Zamanlarını verimli 
kullanmalılar. Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen girişimcilerinin hayatlarını 
irdeleyerek, onların bu yolda yaşadık-
ları zorlukları ve bu zorlukların onları 
yollarından döndürmediğini öğrenme-
liler. 

Eğitim hayatıma TED Ankara 
Koleji’nde başladım ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladım. Her iki oku-
lumun da bana çok şeyler kattığına 
inanıyorum, yine aynı okullarda oku-

mak isterdim. Makine Mühendisliği 

Bölümü’nü tekrar okumak isterdim. 

Çünkü makine mühendisliği mesleği; 

yaratıcılık, inovasyon ve vizyon açısın-

dan çok geniş bir perspektife haiz bir 

meslek, ayrıca insanı her açıdan çok 

geliştirdiğine inanıyorum.

Şirket olarak, her yıl diğer üniversite-

lerimize sağladığımız staj kontenjanla-

rını OSTİM Teknik Üniversitesi için de 

sağlayabiliriz. Bülbüloğlu Vinç Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., üretim yapan bir firma 

olmakla birlikte aynı zamanda bir Ar-

Ge merkezidir ve bu merkezde 24 mü-

hendisimiz görev almaktadır. ODTÜ ile 

iş birliğimiz devam etmektedir ve bu 

bağlamda, OSTİM Teknik Üniversitesi 

ile de iş birliği yapabiliriz. Yapılacak 

olan bu iş birliği faaliyetleri hem öğ-

rencilere, hem firmamıza, hem de Türk 

sanayisine faydalı olacaktır.

Teknik üniversiteler, bilim ve tek-

nolojinin beşiğidir. OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin sanayi bölgesine yakın 

olması, hem sanayinin ihtiyacı olan ni-

telikli iş gücünün oluşmasına, hem de 

üniversite ile yapılacak iş birlikleri ile 

akademik çalışmaların üretime enteg-

re edilmesi beklentisini doğurmakta-

dır.

Yapılan çalışmalara göre analitik dü-

şünme yeteneği gelişmiş, ayrıntıları 

fark edebilen, karmaşık problemleri 

çözebilen, büyük resmi görebilen, elde 

ettiği verilerle eğilimleri gözlemleme 

yeteneğine sahip, sözlü ve yazılı ileti-

şim yetenekleri gelişmiş kişilere talep 

artacak. 

Gençler, ezberci bir eğitim sistemin-

den ziyade katılımcı interaktif eğitim-

ler ile laboratuvar ortamlarında, bizzat 

üretimin, Ar-Ge’nin içinde, proje bazlı 

eğitimler ile yoğurulmalıdır. Hangi eği-

tim modelinde öğrenebildiği konusun-

da koçluk yapılarak, yönlendirilebilir. 

Öğrencilere bireysel koçluk yapılarak, 

kendilerini keşfetmeleri sağlanmalıdır. 

Kendilerini keşfettikleri bu yolculukta 

rehberlik yapılarak doğru yönde yön-

lendirilmeliler. Öğrencilerin güçlü yön-

leri, zayıf yönleri, kişilik tipleri ortaya 

çıkarılmalıdır. Uygun sektörler, uygun 

iş alanları gibi konularda farkındalık 

yaratılmalıdır.

Gençlerin içindeki girişimci ruhun or-

taya çıkarılmasına müsaade edilmeli-

dir. Kendi potansiyellerini keşfetmeleri 

adına doğru ve bilinçli şekilde yönlen-

dirilmeleri gerekir. OSTİM Organize Sa-

nayi Bölgesi bunca girişimci ve başarılı 

uygulama ile doluyken OSTİM Teknik 

Üniversitesi’nin öğrencilerini doğru 

şekilde yönlendireceğinden şüphemiz 

yok. Ayrıca, gerçek başarı ve başarı-

sızlık hikâyelerini birinci ağızdan din-

lemeleri faydalı olacaktır. Teorik bilgi-

lerin yanı sıra denemiş, başarmış veya 

başarısız olup tekrar denemiş kişilerin 

tecrübeleri muhakkak gençlere ilham 

verecektir. 

Bozankaya da 30 yıl önce bir genç gi-

rişimcinin, otomotiv sektörüne yönelik 

yeni çözümler geliştirmek için elini ta-

şın altına koymasıyla ortaya çıkmış ve 

bugün yüksek katma değerli tekno-

lojik ürünler üretip dünyaya satan bir 
marka haline gelmiştir. 

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencile-
ri ‘ortak eğitim programı’ sayesinde 
ilgilendikleri alanlarda, merak ettik-
leri sektörlerin içinde yetişme fırsa-
tına sahip olacaklar. Bizim ‘sanayinin 
üniversitesi’nden beklentimiz; bilimsel 
bilgiye dayalı araştırmaya ve yeni çö-
zümler tasarlamaya teşvik eden, üre-
tim alanındaki teknolojik gelişmelerin 
farkında olan, sorumluluk alabilen me-
zunlar yetiştirmesidir.

Bu programlar öğrencilere vizyon ka-
tacaktır. Daha yüksek hedefler koya-
cak, bu hedefe nasıl yol alacaklarını 
sistemli bir şekilde kurgulayabilecek-
lerdir. Kendilerine uygun sektörü, iş 
alanını, deneyimleyerek bulmaları sağ-
lanacaktır.

Bu program mutlaka yurt dışı değişim 
programları ile desteklenmeli, yurt dışı 
konferans kongrelerinde öğrencile-
re kontenjan yaratılmalıdır. Ülkemizin 
ilgili konuda bulunduğu konum, dün-
yanın bu konudaki konumu ve yönü 
konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

Yurt dışındaki iyi örnekler incelenerek 

verilen eğitimin tüm dünyada rahatlık-

la kabul edilebileceği seviyelere ulaşıl-

malıdır.

Bozankaya yıllardan beri çeşitli üniver-

sitelerden akademisyenler ve öğren-

cilerle projeler gerçekleştirmektedir. 

Önemli Ar-Ge projelerinde gençlere 

uygun çalışma koşullarını sağlamakta 

ve onların katkılarına değer vermek-

tedir. OSTİM Teknik Üniversitesi ile de 

benzer ilişkilerimiz muhakkak olacak-

tır. 

Teorik eğitimler ancak pratikte 
uygulama ile hayata geçirilebilir

Öğrencileri doğru yönlendirecek

Önder BÜLBÜLOĞLU

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

Aytunç GÜNAY

BOZANKAYA A.Ş. 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
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Ulusal savunma sanayimizde uzun 

yıllardır hizmet eden tecrübeli 235 

üyemiz ile ülkemiz savunma ve hava-

cılık sektörünün ilerlemesinde gayret 

gösteren OSTİM Savunma ve Havacı-

lık Kümelenmesi olarak; OSTİM Teknik 

Üniversite’mizin üniversite-sanayi grup 

çalışmaları ve yeni iş birlikteliklerinin 

oluşturulmasına; fikirden ürüne giden 

her süreçte, üniversitenin bilgi birikimi-

nin üretime ve bu birikimin uygulamalı 

eğitime aktarılarak, savunma ve hava-

cılık sektöründe birçok konuda öğren-

ciler ve mezunlarımız için çalışma alan-

ları yaratabileceğimize inanıyoruz. 

Gerçek bir üniversite-sanayi iş birliği-

nin eserleri olarak büyük katkı sağla-

yacaklarına, OSTİM Teknik Üniversiteli 

öğrencilerimizin aldıkları eğitimin ka-

litesi ile sektörümüzde fark ve değer 

yaratacaklarına güvenimiz tamdır. Ülke 

savunmamızın onlarla birlikte göklere 

yükselmesi için OSTİM Savunma ve 

Havacılık Kümelenmesi de onları bek-

liyor.

OSTİM Bölgesi ve civarında bulunan 

10 bin işletmeden üniversite ile iş bir-

liği oranı oldukça düşüktür. Akademik 

bilginin ve teknolojinin üretime dahil 

edilmesi, sanayicinin ihtiyacı olan bi-

limsel desteğin sağlanması ancak OS-

TİM Teknik Üniversitesi gibi sanayiyi 

içine alan bir eğitim modeli ile sağla-

nabilir. Kümelenmelerin temel amaç-

ları olan KOBİ’lere kurumsal altyapının 

oluşturulmasında, Ar-Ge kabiliyetle-

rinin kazandırılmasında ve uluslarara-

sı pazarda rekabet edebilir ürünlerin 

geliştirilmesinde destek bu kez en 

yakından gelecektir. Üniversite ve kü-

melerin birlikte yürüteceği projelerin 

verimlilik ve kalkınmada kaldıraç etkisi 

yaratacağı herkesin kabulüdür.

Sanayimizin en büyük sorunlarından 

birisi de yetişmiş personel bulma 

zorluğu. Yeni mezun öğrenciler özel-

likle biz KOBİ’lerde işi öğreniyorlar. 

Sanayinin içinden gelen OSTİM Tek-

nik Üniversitesi’nin elbette çok büyük 

katkıları olacaktır. Öğrencilere verilen 

eğitimin, sanayinin ihtiyacına göre be-

lirlenmesi biz sanayicilerin nitelikli iş 

gücü konusunda elimizi rahatlatacak-

tır. Ayrıca firma sahiplerinin de üniver-

sitede alacağı eğitimler, firmalarımızı 

büyütürken bizlere yeni ufuklar kazan-

dıracaktır. Kümeler, teknopark ve üni-

versite iş birliği ürün ve süreç geliştir-

mede önemli bir ivme yaratacaktır.

Kavram olarak Endüstri 4.0 ve diji-

talleşmenin iyi anlaşılması, mevcut 

seviyenin sanayide tespiti ve 4.0 he-

deflerinin belirlenmesi çok önemlidir. 

Gençlerimizde farkındalık yaratmak, 

4.0 hedeflerine ulaşmak için yerine 

getirilmesi gereken ara adımları be-

lirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek 

için kullanılacak enstrümanların eği-

timini vermek temelde bizim görevi-

mizdir. Sanayi 4.0 hedeflerinin farklı 

alanlarda, eğitimde ve sosyal hayatta 

benzer modelleri oluşturulmalı ve ba-

sit uygulama örnekleri ile gençlerde 

aşinalık oluşturulmalıdır. Geleceğin 

teknolojisine uyum sağlayacak olan 

gençlerimizdir. Mevcut 4.0 uygulama-

larını bütünüyle incelenerek yenileri 

tasarlanabilir. 

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme sanayide 

hiç koşulsuz geleceğimizi yönlendi-

recek başlıklardır. Özellikle üretim ve 

pazarlama sürecinde, gelişmiş ülkeler-

de hızla artan dijitalleşme ve Endüstri 

4.0 çağına bizler de ayak uydurmak 

zorundayız. Bu sebeple gelecekte fir-

malarımızda çalışacaklarda öncelikle 

otomasyonu iyi bilen isimlere ihtiyacı-

mız olacak. Tabii bu tek başına yeterli 

değil. Aynı zamanda bilgisayar prog-

ramlama dillerini çok iyi biliyor olmala-

rı gerekecek. Gençlerimizin sanayideki 

bu değişim ve gelişimi yakalamak için 

kullandığımız makinelerin yetenek ve 

kabiliyetlerini iyi bilmeleri, bunun için 

de en az bir yabancı dili çok iyi anlıyor 

ve konuşabiliyor olmaları gerekecek. 

Üretim süreçlerini, verimlilik çalışmala-

rını iyi analiz eden, analiz gücü yüksek 

gençlere ihtiyacımız olacak.  

Şu an birçok okulda staj dönemle-

ri, yıllık 20’şer günden oluşan iki dö-

nemle tamamlanmaktadır. Bu süreçte 

bizler firma olarak onlara çok fazla bir 

şey veremediğimiz gibi öğrencilerden 

de faydalanamıyoruz. İşbaşı eğitim 

süreci, öğrencinin teorikte öğrendiği 

bilgiyi pratiğe dökmesi için inanılmaz 

güzel bir fırsat. İnsan, öğrendiği bir 

şeyi uygulayarak pekiştirirse onu ko-

lay kolay unutmaz. Öğrencilerimize 

sunulan Staj Koçu imkânı, onları reel 

hayatla tanıştıracak. Özverili bir şekil-

de stajını yapan öğrencilerimizi mezun 

olduğunda da bırakmak istemeyiz. Şir-

ketimizin bir personeli olarak devam 

etmelerini isteriz. 

Her öğrenci kıymetlidir ve kendine 

özgü yetenekleri vardır. Öğrencilik ha-

yatı boyunca ve işbaşı eğitimi sürecin-

de bu yeteneklerini keşfetmeleri gere-

kir. Yetenekli oldukları alanları başarı 

ile taçlandırırlarsa eminim yaptıkları 

işi de seveceklerdir. Sevdikleri işlerde 

de başarılı olacaklardır. Öğrencilerimiz 

girişimci potansiyellerini keşfetme-

leri ve geliştirmeleri için araştırmak-

tan, sormaktan asla vazgeçmemeliler. 

Kendilerine özgüvenleri olmalı. Bunun 

yanısıra işbaşı eğitimlerinde; firmada 

çalışan tecrübeli personel, ustabaşı, 

mühendis ve firma sahibinin tecrübi-

leri ile kendilerini yoğurmaları gerekir. 

Tecrübeler ile yenilikleri harmanlaya-

rak uygulamaya geçmeliler.

Kendi sektörümüze özel mühendislik 

ve teknoloji eğitimleri temel şarttır. 

Tecrübe ederek ve izleyerek yolumu-

zu bulmaya çalıştığımız yöneticilik ve 

işletmecilik konusunda muhakkak eği-

tim alınması gerektiğini düşünüyorum. 

Mevcut tecrübemizin temel bilgi ile 

desteklenmesi, işletmelerimizin verim-

liği açısından çok önemlidir. Yöneticiler 

için işletmecilik yüksek lisansı yapmak; 

lisans mezunu olmayan yöneticiler için 

sertifika programlarını almak için geç 

kalmadığımıza inanıyorum. 

Üretim süreçlerini iyi analiz eden 
gençlere ihtiyacımız olacak

Halide RASİM

İŞ VE İNŞAAT 
MAKİNELERİ 
KÜMELENMESİ (İŞİM)
YÖNETİM KURULU BŞK.

Öğrenciler aldıkları eğitimin kalitesi ile 
fark yaratacaklar

A. Mithat ERTUĞ

OSTİM SAVUNMA 
VE HAVACILIK 
KÜMELENMESİ
YÖNETİM KURULU BŞK.



MAYIS - HAZİRAN 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 39   

Bölgesel kalkınma çalışmalarında öncü 
olan OSTİM Ekosisteminin yeni üyesi 
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ülkemi-
zin kalkınma çalışmalarında da öncü 
olacağı inancındayız. Türkiye’de böl-
gesel kalkınma konusunda ilk küme-
lenme çalışmalarını yürüten OSTİM, 
teorik bilginin sahaya aktarılmasında 
önemli görevler üstlenmiştir. Üniversi-
tenin kurulmasıyla hem bilginin üretil-
mesi, hem de bu zamana kadar geliş-
tirmiş olduğu araçlarla bilginin sahaya 
aktarılmasında yeni bir dönem başla-
yacağı inancındayız. 

Kalkınma elbette birçok boyutuy-
la ele alındığında, nitelikli insan kay-
nağı konusunda da saha ile iç içe ol-
masını beklediğimiz OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin, ihtiyaca yönelik insan-

ların yetiştirilmesinde de kritik görev-
leri olacaktır.

Dijital dönüşümün yaşandığı son dö-
nemlerde, geleceği ön görebilmek 
herkes için hem güç, hem de önemli 
bir gündem. Özellikle mevcut meslek-
lerin önümüzdeki yıllarda bazılarının 
yok olacağı, bazılarının evrileceğini 
düşündüğümüzde bugünden önlem-
lerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
Dijital dünyaya adapte olabilecek nite-
likte gençler yetiştirmeliyiz. Dünyayla 
iletişim kurabilecek nitelikte dil bilgi-
sine sahip olmak ve iş birliği yapabil-
me kültürüne açık olarak yetişmeliler. 
Günümüzde her işin bir kişi tarafından 
yapılmasındansa, herkesin kabiliyet-
leri ölçütünde iş birliği yapabildiği re-
kabetçi bir sistem mevcut. Dolayısıyla 

yeni neslin iş birliği yapabilme kültürü-
nü kazanması gerekmektedir.

Yükseköğrenime yeni bir soluk getire-
cek OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Staj 
Koçu uygulamasının; öncelikle öğren-
cinin iş dünyası tanıması adına iyi bir 
uygulama olacağı inancındayız. Haya-
tında tezgâh görmeden mezun olan 
makine mühendisleri, hiç santral gör-
memiş enerji mühendisleri veya teknik 
çizim okumayı bilmeyen mühendis-
lerle çok sıkça karşılaşıyoruz. Eğitim 
sistemimiz gençlerimizi bu duruma 
düşürüyor olabilir. Ancak OSTİM Tek-
nik Üniversitesi’nin bu uygulamasının 
istikrarlı olarak uygulanması halinde 
hem işverenler, hem de öğrenciler açı-
sından oldukça verimli olacağı düşün-
cesindeyim. Bu sayede iş disiplini edin-

me, mesleğini öğrenme, sorumluluklar 
alabilme, iş hayatını tanıma konusunda 
deneyim kazanacaklar. Yaptığı işten 
mutsuz olan insanlar yerine, deneyim-
leyerek sevdiği işi yapmak isteyen in-
sanlar yetiştirileceğini umuyorum.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, OSTİM 
Yönetiminin vizyoner bakış açısıyla 
kurulması, biz sanayiler açısından çok 
olumlu bir gelişme; ülkemizde ihtiyacı 
sıkça hissedilen üniversite-sanayi iş bir-
liğinin geliştirilebileceği uygun bir adım 
olduğunu düşünüyorum. Bu noktada 
üniversitemize, OSTİM Yönetimine ve 
sanayicilerimize büyük görevler düşü-
yor. 

Öğrencilerimizin gerçek hayatta neler-
le karşılaşacaklarını görmeleri, dene-
yimlerini artırmaları ve kendilerine yol 
çizebilmeleri için burada herkes reh-
berlik yapacak. Kuruluşunu destekle-
mekten mutluluk duyduğumuz OSTİM 

Teknik Üniversitesi çok büyük bir fırsat. 
Burada açılacak bölümlerin başarılı 
öğrenciler yetiştireceğine inanıyoruz. 
Öncelikle, ders programlarının belirlen-
mesinde de kümelenmelerle bir görüş 
alışverişinde bulunulması yararlı ola-
caktır. Sektördeki ihtiyacın ve yetişmiş 
eleman ihtiyacının ne yönde olacağının 
belirlenmesi için bunun bir şart oldu-
ğunu söylemek isterim. Klasik anlam-
da yapılan eğitimler verimli olmuyor. 
Burada yeni bir bakış açısıyla; akademi 
ve saha bir araya gelerek sanayinin ih-
tiyacı olan nitelikli mühendis ve teknik 
iş gücü yetiştirilecek. Ortaklaşa belirle-
necek eğitim programlarıyla çok daha 
başarılı olunacağına inanıyorum.

Ülke olarak maalesef teknolojiyi üreten 
değil takip eden bir pozisyonundayız. 
Bu aşamaya gelebilmek belli bir alt-
yapı ve imkânları gündeme getiriyor. 
Endüstri 4.0’a geçiş sürecinin uzun sü-
receğini düşünüyorum. Zaten ülkelerin 
durumuna göre bu endüstri seviyele-
rinde çalışmaları uygun oluyor. Dolayı-
sıyla, var olan sistemlerin en yakın en-
düstri seviyelerine çekilmesi ve ileride 
ihtiyaç duyulduğu takdirde bunların 
Endüstri 4.0’a geçirilmesi gerekiyor. 
Bunlar sanayicilerimizin imkânları, alt-
yapıları ve ihtiyaçları göz önüne alına-
rak beraberce üniversiteyle belirlenebi-

lir ve sanayiden gelen önerilerle eğitim 
programları ayarlanabilir. 

Üniversitelerimizde hâlihazırda kullanı-
lan staj sistemi geçerli. Benim mezun 
olduğum üniversitede 2 dönem birer 
aylık staj yapılıyordu. Ama bu birer ay-
lık staj kesinlikle öğrencinin ne ufkunu 
açmıyor, ne de onun bundan sonraki iş 
deneyimine bir rehber olabiliyor. OS-
TİM Teknik Üniversitesi’nin Staj Koçu 
uygulaması çok faydalı olacaktır. Öne-
rim; kredili bir ders şeklinde bunun ya-
pılmasıdır. 

Girişimcilik günümüz iş dünyası için de-
ğerli bir kavram. Girişimci olmak isteyen 
öğrencilerimiz öncelikle kendi branşın-
daki teknolojik gelişimleri izlemeli, dün-
yada ve Türkiye’de bunların nerelerde, 
ne şekilde yapıldığını anlamalı, bunu bir 
proje şeklinde değerlendirmeli, bu pro-
jeyi hocası ve projeyle ilgili olan sanayi-
cilerimizden oluşan bir hakem heyetine 
sunmalıdır. Özetle girişimci olabilmek 
için proje çalışılması gerekiyor. Hangi 
alanlarda girişimci olmak istiyorlarsa 
o alanda faaliyette bulunmuş isimlerle 
sıkça bir araya gelip, tecrübelerden ya-
rarlanmalılar. 

Bizim dönemimizde Türkiye’de öğren-
ciler çok bilinçsizdi; puanına göre sı-

ralardı, nereyi kazanırsa orayı okurdu. 
Mezun olduğunda ne iş yapacağını bile-
mezdi. Gerçekten başarılı, lisede ilk 3’e 
giren arkadaşlarımız istedikleri bölümü 
yazar ve kazanırlar, ne olacaklarını da 
bilirlerdi. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü mezunuyum. Yükse-
köğrenim hayatına yeniden başlasam 
aynı bölümü bir daha okumak ister-
dim. Bunun alternatifi olarak mimarlık 
da okuyabilirdim. İş hayatına; öncelikle 
istediğim işle ilgili firmalarda staj yapa-
rak, o firmaların gerçekte neler yapıp 
neler yapmadığını gözlemleyerek ve o 
firmalarda çalışacaksam onlara nasıl bir 
katkım olacağını düşünerek çalışırdım. 
Ya da edindiğim bilgi ve beceriyle ken-
dime bir firma kurar ve yapılmayan iş-
leri yapmaya çalışarak başlamayı düşü-
nür ve bu konuda kendimi hazırlardım. 

OSTİM, bizim üniversitemiz. Kümelen-
me olarak elimizden geldiği şekilde her 
konuda üniversitemizi destekleyeceğiz. 
Üniversitemizle beraber proje gelişti-
rebiliriz, akademisyenlerimizle ortak 
projeler yapabiliriz. Öğrencilerimize 
staj imkânı sağlamanın ve onları gerçek 
hayata hazırlamanın bizim de bir göre-
vimiz olduğunu düşünüyorum. Bu ko-
nuda da beraber çalışmaya hazırız. 

Başarılı öğrenciler yetiştireceğine 
inanıyoruz

Bilginin sahaya aktarılmasında 
yeni bir dönem başlayacak

Fatin DAĞÇINAR

OSTİM MEDİKAL SANAYİ 
KÜMELENMESİ
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

Yaşar ÇELİK

OSTİM YENİLENEBİLİR 
ENERJİ VE ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİ 
KÜMELENMESİ 
YÖNETİM KURULU BŞK.
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Ülkemiz imalat sektörünün son dönem-
de ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ih-
tiyacının OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla karşılanabileceğini düşü-
nüyorum. Firmamızın geliştirdiği ‘ye-
rinde yaparak öğrenme’ uygulamalı 
eğitim modelinin Ankara imalat sek-
törünün yoğun olduğu bir yerleşkede 
kurulan üniversite iş birliğinde yürütül-
mesi öğrenciler ve ülkemiz için önemli 
bir kazanç olacaktır. 

Tasarımı öncelikli temalarından biri 
olarak tanımlayan OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin, Arcora gibi tasarım 
odaklı çalışmalar üreten firmaların uy-
gulamaya ve üretime yatkın teknik ve 
idari personeli yetiştirecek olması, yerli 
ve milli üretimin geliştirilmesi açısından 
oldukça önem taşımaktadır. 

Üniversiteden yeni mezun olan kişilerin 
mezuniyetten hemen sonra üretim ala-
nında çalışmak istediklerinde; eğitim-
leri sırasında beceri odaklı yetkinlikler 
yeterince kazandırılamadığından istih-
dam süreçlerinde güçlükler yaşanmak-
tadır. Bu sorunun çözülebileceği en 
önemli alan öğrencilerin iş yerlerinde 
eğitim almasıdır; OSTİM Teknik Üniver-
sitesi tarafından bu konunun teşvik edi-
leceğini görmek gençlerimiz için umut 
kaynağıdır. 

Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik yeni-
likler ile birlikte tasarım ön plana çıktığı 
için, tasarımcıların katma değeri çok 

daha fazla önem kazanmıştır. Tasarım-
cıların, müşterilerin ihtiyaçlarını, eski-
sinden daha fazla, geliştirme sürecinin 
daha da erken aşamalarında anlayıp 
öğrenmeye ve tüm imalat süreçlerine 
katılmaları gerekmektedir. 

Bu durum, bir yandan ‘dijital medya’ 
ile çalışabilme teknik becerisine sahip 
olma, iş süreçlerinde medya olanak-
larından rasyonel ve verimli olarak ya-
rarlanabilme gibi ileri teknolojiyi kul-
lanabilme becerilerini gerektirirken, 
sanal modelleme alanında yazılımları 
kullanmayı, üretim süreci hakkında bil-
gi sahibi olup bunun sayısallaşma ile 
nasıl değiştiğini bilmeyi ve yorumlama 
yapabilmeyi gerektirmektedir. Diğer 
yandan problem çözme yetisi, proje 
yönetimi gibi konularda da becerilerin 
geliştirilmesi gerektiğini öne çıkmak-
tadır. Mühendislik alanlarında olduğu 
kadar tasarım alanında sistemli, analitik 
düşünme ve disiplinler arası iş birliği 
gün geçtikçe artmakta ve tüm dünya-
da olduğu gibi son yıllarda ülkemizde 
de üretimde tasarım ve üretim birlikte 
düşünülmekte ve disiplinler arası dü-
şünmenin önemini daha da öne çıkar-
maktadır. 

Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün-
ler üretmesinin önündeki en büyük 
sorunlardan biri insan kaynağıdır. Tek-
noloji üretebilen, rekabetçi tasarımlar 
geliştirebilen, Ar-Ge ve inovasyon ya-
pabilen, öğrendiğini hayata geçirebi-

len insanlara ihtiyacımız var. Üniversite 
- sanayi iş birliği odağında çalışmalarını 
yürüteceğine inandığımız OSTİM Tek-
nik Üniversitesi’nin, Staj Koçu uygula-
masıyla, disiplinler arası çalışmaların da 
sektöre yansıtılacağı aşikârdır. 

Arcora tarafından Başkent Üniversite-
si ile birlikte geliştirilen Arcora Garage 
Academy adıyla iç mimarlık eğitimin-
de üniversite - sanayi iş birliği ile ye-
nilikçi bir eğitim modeli geliştirilmiştir. 
Bu yenilikçi modelin özünü iç mimar-
lık eğitiminde, teorinin pratik yaşama 
dönüşümündeki ‘yerinde uygulama’, 
‘yerinde görme’, ‘yaparak öğrenme’ ey-
lemi oluşturmaktadır. Bu model, üniver-
site - sanayi iş birliği ile meslek pratiği 
içerisinde, üniversite eğitiminde eksik 
kalan uygulama ve mesleki bilgi biriki-
minin tamamlanmasını sağlamıştır. Bu 
eğitim modeli kapsamında öğrenciler, 
sürdürülebilir bir malzeme olan ahşabı 
her yönü ile çalışma fırsatı bulmuş, fir-
mamız tarafından temin edilen atölye-
lerde bire bir, yüz yüze konu anlatımını 
takip eden yerinde uygulamaya katılım 
sağlanmıştır. Projeye katılan öğrenciler, 
uygulama ortamlarının fiziki ve kültürel 
altyapısını gözlemleyerek adaptasyon 
süreçlerini hızlandırmışlardır. Bu an-
lamda öğrencilerin mesleki disiplininin 
geliştirilebilmesi ve ilerletilebilmesine 
katkı sağlanmıştır. Ayrıca, teorik bilgiyi, 
uygulamayı ve gözlem süreçlerini de 
içine alan bu model, eğitimin kalitesini 

arttırmaya yönelik kümülatif bir eylem 
modeli olarak örnek oluşturmuştur. 

Bu örneği, OSTİM Teknik Üniversite-
si iş birliğinde de geliştirebileceğimizi 
düşünüyor ve eğitimin sadece üni-
versitenin içinde olmadığı vurgusu ile 
sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
karşılayacak gençlerin yetiştirileceğini 
ümit ediyoruz. 

Yeniden eğitim hayatına başlama 
imkânım olsaydı iç mimarlık lisansı ya-
pıp üzerine işletme yüksek lisansı yap-
mak, lisans ve lisansüstü eğitimim ara-
sında, 2 yıl farklı ülkelerdeki eğitim ve 
workshoplara katılmayı isterdim. İş ha-
yatına da başlamadan önce muhakkak 
5-6 senemi farklı alanlarda (özellikle 
şantiye ve imalat ortamlarında) çalışa-
rak geçirmek, mesleğim açısından ina-
nılmaz bir tecrübe olurdu.

OSTİM Teknik Üniversitesi, üniversite-
sanayi iş birliğinin gelişmesinde öncü 
olarak, ülkemizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda yerli, yenilikçi ve milli marka 
çıkarma rolünü başarıyla yerine geti-
recektir. Üniversite, farklı sektördeki 
kümelenmeler, firmalar ve teknoparklar 
ile beraber ülkemizin ihtiyaçlarına yö-
nelik Ar-Ge projeleri geliştirilecek ve ül-
kemizin kalkınmasında faydalı ve örnek 
bir model olacaktır.

Gençlerimiz, yaşanacak değişimi takip 
ederek gelecekte robot teknolojisi, in-
sansız araçlar, otomasyon, 3D yazıcı 
mühendisliği, yazılım, endüstriyel veri 
bilimciliği, giyilebilir teknoloji,  bulut 
hesaplama uzmanlığı, veri güvenlik 
uzmanlığı, siber fiziksel güvenlik ve 
kriptografik mühendislik, aktüerya uz-
manlığı, yapay zeka, finans yöneticisi, 

web tasarımcılığı alanlarına yönlenme-
lidirler. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Staj Koçu 
uygulaması; eğitimle birlikte öğrencinin 
mesleki deneyimler edinmesi, mesleki 
beceriler kazanması, teorik eğitimini 
aldıkları mesleklerde uygulamayı öğ-
renmesi, makinalarla birlikte olması, 
üretimi görmesi, çalışma ortamına uyu-
mun sağlanması konularında büyük ka-
zanım sağlayacaktır.

Girişimciden beklenen; toplumun ihti-
yaçları doğrultusunda piyasada ürün, 
hizmet üretimi, istihdam, ulusal gelire 
katkı yapacak yeniliklerin ortaya çıka-
rılmasıdır. Başarılı bir girişimcinin eği-
tim ile geliştirilmesi kadar önemli bir 
başka konuda gerekli yetkinlikleri ta-
nımlamaktır. Bunun için önemli ihtiyaç 
ise sağlam altyapılara dayandırılmış 

değerlendirme araçlarının geliştirilme-
sidir. Bir girişimcinin kişilik özellikleri, 
yapacağı işlerin başarısında çok önemli 
bir faktördür. Bu nedenle girişimcinin 
bağımsız olma özelliğinin yanında yö-
netsel yetkinlik, psikolojik yetkinlik ve 
sosyal yetkinliklerini de öğrenebilmesi, 
potansiyelini keşfetmesine yardımcı 
olacaktır. Bu konularda seminerler ve-
rilmelidir.

ODTÜ Metalurji Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
aynı alanda yüksek lisansımı tamamla-
dım. Gazi Üniversitesi Makine Mühen-
disliği alanında ise doktora derecesi 
elde ettim. Tekrar eğitim hayatına baş-
lasaydım aynı bölümü okumayı tercih 
ederdim. Fakat üniversite hayatımda 
bu uygulamaları alsaydım daha girişim-
ci olarak iş hayatına hazırlanırdım.  

Ülkemizin kalkınmasında faydalı ve 
örnek bir model olacak

Dr. İlhami PEKTAŞ

ANADOLU RAYLI 
ULAŞIM SİSTEMLERİ 
KÜMELENMESİ 
KOORDİNATÖRÜ

İş yeri eğitimi gençlerimiz için 
umut kaynağı

Gökhan UYSAL

ARCORA 
İÇ MİMARLIK OFİSİ 
KURUCUSU
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Ülke kalkınmasına üniversitelerin en 

büyük katkısı; ekonomik, sosyal ve 

kültürel yaşama katkıları temelinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, 

üniversitelerin ülke kalkınmasında 

oynayacakları roller, en önemli kat-

kıları arasında görülmektedir. 

OSTİM Teknik Üniversitesi; üniver-

site-sanayi iş birliğinin motor gücü 

olan küçük ölçekli sanayi tesislerinin 

ekonomiye katkılarının yönlendiril-

mesi ve teşvik edilmesi açısından 

çok önemli örneklerden birisi olabi-

lir. Özellikle ülkemizin ithal ettiği ara 

malların ülkemiz kaynaklarıyla ve ül-

kemizde gerçekleştirilmesi anlamın-

daki boşluğun doldurulmasının ülke 

ekonomisine katkıları çok büyük 

olacaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi, 

bu hedef çerçevesinde ülke ekono-

misine en büyük katkılardan birisini 

yapan örnek bir eğitim ve öğretim 

kurumu olabilecektir.

Ülke ekonomisine katkısı yanında 

OSTİM Teknik Üniversitesi; sanayi-

nin ve özellikle küçük ölçekli sana-

yi tesislerinin ihtiyaç duyduğu ara 

elemanların yetiştirilmesi anlamında 

çok önemli bir misyonu da gerçek-

leştirebilir. 

Değişen ve dönüşen yeni sanayi ve 

üretim süreçlerinde yer alacak ele-

manların yetiştirilmesi, bugün üni-

versite ve meslek okullarının temel 

görevlerinden birisi durumuna gel-

miştir. Öğrencilerin teorik bilgi ya-

nında üretim sürecindeki sorunları 

anında çözebilecek pratik deneyim 

ve yeteneklere kavuşmaları anla-

mında OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 

Staj Koçu uygulamasının büyük 

katkı sağlayacağı çok açıktır. Uygu-

lamanın teorik üniversite eğitimin 

veremediği ihtiyaç ve yeteneklerin 

kazandırılması anlamında çok ge-

rekli bir uygulama olduğu kanısın-

dayım. 

Son zamanlarda ekonomik, sosyal 

ve politik alanlarda yine kötümserlik 

rüzgârları esiyor. Sadece ülkemiz değil 

tüm dünya maalesef böylesi bir dö-

neme girdi. Bu konjonktürde, “OSTİM 

Teknik Üniversitesi 2019-2020 güz dö-

neminde öğrenci almaya hazırlanıyor” 

haberi,  doğrusu beni çok umutlandır-

dı.

Geçtiğimiz yıllarda açılan çok sayıda 

devlet ve vakıf üniversitelerine ilişkin 

haberler çokça dudak bükülerek kar-

şılanıyor. Bu üniversitelerin çoğunun 

yetersiz öğretim kadrosu ile öğretimi 

sürdürdüğüne dair yaygın bir kanaat 

var. Hele hele ülkemizde %15’lere va-

ran işsizlik oranının genç üniversite 

mezunlarında %30’a yaklaşmış olması 

bu kötümserliği artırıyor. Anne baba-

ları çocuklarına yükseköğretim imkânı 

sağlama konusunda derin bir umut-

suzluğa sürüklüyor.

Benim umudum, OSTİM’deki geliş-

meleri 30 yıldır yakından izlememden 

kaynaklanıyor. Yıllardır hep sözünü 

ettiğimiz fakat bir türlü istenilen sevi-

yede başarılı olamadığımız üniversite-

sanayi iş birliği, girişimcilik, inovasyon, 

katma değer gibi konularda OSTİM’de 

gerçekleştirilen başarılı çalışmalar üni-

versite konusunda da beni umutlandı-

rıyor.

Bilgi toplumunun global ekonomisi, 

yepyeni teknolojileriyle artık sadece 

insanın kas gücünü değil akıl gücünü 

de ikame etmeye başladı. Bu süreç 

devam ediyor. Hem de tarihte hiç gö-

rülmediği kadar hızlanarak sürüyor. 

Sadece fiziki emeğin değil fikri emeğin 

de yerini makineler alıyor.

Bu gelişme zaten var olan işsizliği daha 

da mı artıracak? Üniversitelerimiz, bu 

gelişmelere uygun elemanlar yetiştire-

bilecek mi? İşverenlerimiz, girişimcile-

rimiz katma değeri yüksek yatırımlarla 

global rekabet şartları altında başarılı 

olabilecek mi?

Çözüm bir yandan tüm eğitim ve 

öğretim kurumlarına düşüyor. Yeni 

teknolojileri değerlendirebilecek ele-

manlara ihtiyaç doğuyor. Ama bunlar 

sadece işçisinden profesyonel yöne-

ticisine kadar iş görenler değil! Artık 

girişimcilik de bir meslek olmak zorun-

da. Girişimcilik, bir statü olmaktan çı-

kıp meslek olma yolunda hızla ilerliyor. 

Artık üniversiteler işletmelere girişimci 

de yetiştirmek durumunda. 

“Nasıl bir girişimcilik eğitimi?” sorusu 

tüm ülkelerin gündeminde. Sadece iş-

verenler nitelikli iş gören aramıyor. İş 

görenler de, nitelikli işveren (girişimci) 

arıyor. Yaptığı yatırımlarla, global re-

kabetle sağladığı başarılarla kendisine 

daha yüksek ücret verebilecek nitelikli 

girişimciler arıyor. Nitelikli iş gücü ken-

di ülkesinde nitelikli girişimci bulamaz-

sa başka ülkelere gitmeyi tercih ediyor. 

Hızla gelişen teknoloji ve globalleşme 

beyin göçünü teşvik ediyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nden bekle-

diğimiz de tam da bu noktada girişim-

cilik eğitimi konusunda ülkemizde rol 

model olabilmesi. Unutmayalım, glo-

bal ekonomide başarının anahtarı olan 

inovasyonun son halkası olan yeniliğin 

ticari değere dönüştürülmesi, katma 

değer oluşturması girişimcinin işi. Gi-

rişimcilik, inovasyonun maestrosu ko-

numunda bir meslek. Girişimcilik, yıllar 

sonra Schumpeter’in öngörüsü doğ-

rultusunda bir işletme veya sermaye 

sahipliği statüsünden çıkarak “ yaratıcı 

yıkıcılar” olarak dinamik girişimci nite-

liğiyle bir meslek olma yolunda hızla 

ilerliyor.

Öğrencilerin eğitiminde Staj Koçu uy-

gulaması, hem gençlerin girişimcilik 

niteliklerinin farkına varmaları, hem 

de akademik eğitimlerini daha verimli 

bir şekilde değerlendirebilmeleri açı-

sından katkı sağlayacaktır. Bu uygula-

ma diğer yandan, üniversite-sanayi iş 

birliğinin ihtiyaç duyduğu teori-pratik 

sinerjisinin de harekete geçirilmesine 

katkı sağlayacaktır.

Teori-pratik sinerjisinin her açıdan 

önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda 

Franz Oppenheimer’in sözü, ne kadar 

anlamlıdır: “Teorisiz pratik pusulasız 

gemiye, pratiksiz teori de gemisiz pu-

sulaya benzer.” Evet pusulasız (teori-

siz) gemi, kıyılarda seyredebilir ama 

global ekonominin etkin rekabet orta-

mında enginlere açılmak, okyanuslar-

da yol almak gerekmektedir. Öyleyse 

her geminin (işletme veya kurumun) 

büyük ya da küçük olması fark etmek-

sizin bir pusulaya (teoriye) ihtiyacı var-

dır. Yine aynı konuda Berlin Teknik Üni-

versitesi savaş sonrası hocalarından 

Prof. Dr. Mellerovic de “Teori ile pratik 

uyuşmuyorsa, ya teori yanlıştır ya da 

pratik tembel.” diyor. Teori yanlışsa 

yeni teoriler aranır. Pratik tembelse o 

zaman pratiğin (işletmenin) başındaki 

girişimci yeni niteliklerle donatılmalı 

veya değiştirilmelidir. Üniversitelerimiz 

de dümenin başına geçecek başarılı 

kaptanları (girişimcileri) yetiştirmekle 

görevlidir.

Girişimcilik eğitiminde rol 
model olmasını bekliyoruz

Örnek bir 
eğitim ve 
öğretim kurumu 
olacak

Prof. Dr. Mustafa Tamer 
MÜFTÜOĞLU

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ 

Doç. Dr. Birol ERTAN

SİYASET BİLİMİ VE 
KAMU YÖNETİMİ

Benim umudum, OSTİM’deki 

gelişmeleri 30 yıldır yakından 

izlememden kaynaklanıyor. 

Yıllardır hep sözünü ettiğimiz 

fakat bir türlü istenilen 

seviyede başarılı olamadığımız 

üniversitesanayi iş birliği, 

girişimcilik, inovasyon, katma 

değer gibi konularda OSTİM’de 

gerçekleştirilen başarılı 

çalışmalar üniversite konusunda 

da beni umutlandırıyor.
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Geçmişte üniversitelerimiz çok akade-
mik kalıyordu. Firmalar da hiçbir aka-
demik seviyeye inmeden iş yapıyordu. 
OSTİM Teknik Üniversitesi bizim için 
çok önemli; çünkü bizim hem ileri aka-
demik çalışmalar, hem de bu yapaca-
ğımız çalışmaları doğrudan teknolojiye, 
arkasından da Türkiye’nin ve dünyanın 
ticaretine indirebileceğimiz bir alan 
olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim ça-
lışmalarımızı, Türkiye’nin durumunu ve 
Türkiye’deki mevcut bütün üniversite-

lerden daha farklı bir konumda olacağı-

nı hayal ediyoruz. 

Bugünkü teknoloji çoklu disiplin; içinde 

elektroniği, mekaniği var. OSTİM Teknik 

Üniversitesi sanayinin içinde. Dolayısıy-

la farklı birçok sanayinin üniversiteye 

dahil olması ve dokunması, üniversi-

tenin de buralara dokunuyor olması 

bizim için çok daha başarılı sonuçlar 

çıkaracaktır.

Buradan yetişecek öğrenciler de çok 

daha geniş bir açıyla bakıp, kendi ko-

nularında derinlemesine bir uzman 

olup geniş bir açıyla bakıp oraları düşü-

necek. Sonrada oradaki uzmanlarla bir-

likte çalışabilecek formatta kendilerini 

yetiştirmesi gerekiyor. Finlandiya’da, 

İşviçre’de, Almanya’da, İngiltere’de, 

Kore’de, Çin’de bu çok yapıldı. Öğrenci-

ler daha üniversitenin birinci sınıfından 

itibaren ne işle uğraştığını, işin nerede 

kimin tarafından yapılıp, nasıl bir bilim, 

teknoloji ya da ürün çıkabileceğini bi-

liyor. OSTİM Teknik Üniversitesi’nde de 

bunun başlaması müthiş bir heyecan 

ve mutluluk aslında. Çünkü buradaki bir 

çocuk sadece ders geçmeyecek. Ama-

cı ders geçmek, not almak değil! Al-

dığı eğitimin, öğretimin, staj yapacağı 

yerlerde nereye dokunacağı ve bunun 

ileriye doğru, canlı olarak nereye gide-

ceğini somut olarak hissetmesi lazım. 

Böylece aslında aldığı eğitimi somut-

laştırmaya, somut gördüğü problemle-

ri de eğitiminde derinleştirmeye imkân 

sağlayacak. Çok değerli bir birliktelik 

olacak, akademik ve gerçek dünyadaki 

stajın bir arada olması.  

Şimdiki gençler aslında bir işe girip ça-

lışmaktan çok, kafalarındaki heyecanı, 

yaratıcılığı, gerektiğinde, Türkiye’yi, 

dünyayı değiştirebilecek bir heyecanı 

nerede gerçekleştirebilecekse oraya 

gitmeliler. Dolayısıyla öğrencilere daha 

üniversiteye girerken; “Siz girişimci ola-

caksınız, siz düşünün ve kendi başını-

za da yürüyebilirsiniz.” ruhunu vermek 

çok önemli. Bundan sonra, okuldan, 

stajdan aldıkları ve OSTİM bünyesin-

deki kümelenmelerden görecekleri ile 

eğer varsa bu yolda bir meziyetleri ve 

istekleri, bu, pozitif olarak destekleye-

cektir girişimciliği.

Kurumlarımızla, şirketlerimizle öğrenci-

lere fırsat vereceğiz inşallah. Öğrenci-

lerin, okuldaki derslerin, ticari dünyada 

karşılığını görmeleri lazım. Dolayısıyla 

biz daha işin başındayken, bu çocuk-

ların okulun birinci sınıfındayken bizi 

bilmelerini, biz de kendimizi onlara 

anlatmayı hedefliyoruz. Bu sayede bu 

gençlerimiz dersi, pratiğe döndürebile-

cek şekilde de görmeye başlayacaklar. 

Ayrıca ileriye doğru derinleşmesi ge-

reken konular ve tezleri geldiğinde de 

bunları uygulayabilecekleri firmaların 

olduğunu bilecekler OSTİM’in bünye-

sinde. Bu da bizim için çok önemli.

Hem kümelenmemiz, hem kendi fir-

mam, hem Kümelenme içindeki birçok 

firma; hem gönüllüyüz hem de öğren-

cilerin ve hocaların da bizi bu konuda 

zorlamasını istiyoruz.    

Akademi ve gerçek dünyanın 
bir arada olması çok değerli  

Veli Murat ÇELİK

HABERLEŞME 
TEKNOLOJİLERİ 
KÜMELENMESİ
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

Bir üniversite kurmak oldukça zor. 

Ciddi zaman aldı, uğraşıldı. Sürecin 

başından beri takip ediyorum. Böyle 

bir üniversite kurmasından dolayı ön-

celikle OSTİM’i kutluyorum. Sanayinin 

içerisinde bir teknik üniversite olması 

çok önemli. Bize bir teknik üniversite 

lazımdı. Olması gerekiyordu, hatta geç 

bile kalındı. Çünkü biz sanayicilerin ye-

tişmiş, nitelikli elemanlara ve mühen-

dislere ihtiyacı var. Bu üniversitenin de 

iyi bir eğitim vereceğine kalpten inanı-

yorum. Çünkü sanayi ile iç içe. Öğren-

cilerimiz sanayide stajlarını yapacaklar. 

Dolayısıyla donanımlı mühendisler çı-

kacağına inanıyorum. 

Öğrencilerimizin okuldaki eğitim süre-

si kadar da sanayide de staj yapması 

lazım. İşi, yerinde, tezgâhın başında 

çalıştırarak örneklemeliyiz. Şu anda 

üniversiteden mezun olan mühendis 

adaylarının eğitimi çok zayıf. Nedeni; 
cihazda, tezgâh üzerinde çalışamıyor-
lar, ölçme aletleri yok. Neredeyse sıfır 
geliyorlar, işe başladıktan sonra öğre-
niyorlar. 

Tekrar vurgulamak gerekirse; öğrenci-
ler okulu bitirip iş hayatına atıldığında 
bir yerlerde çalışıp deneyim kazanmış 
olmalılar. Deneyim kazandıktan sonra 
geleceklerinin parlak olacağına ina-
nıyorum. Akademik bilgileri sanayi-
de öğrendikleriyle birleştirdiklerinde 
meslek hayatlarında önde olacaklardır. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Staj 
Koçu planlaması, gelişmiş ülkelerde de 
gördüğümüz çok isabetli bir uygula-
ma. Öğrenci, sanayici ile iş birliği içeri-
sinde çalıştığında bu eğitimin çok daha 
ileri düzeyde olacak. Bu anlamda üze-
rimize düşen her türlü görevi yaparız. 
Fabrikalarımızda staj imkânı sunmaya 

hazırız. Bütün sanayicilerin de destek 
vereceğini düşünüyorum. Öğrenciler, 
üniversitemizdeki eğitimlerinin yanın-
da sanayide eğitim aldıklarında iyi bir 
mühendisler kazanacağız.

Eğitim hayatına yeniden başlasam 
kesinlikle bir teknik üniversite okur-
dum. Teknolojiyi, üniversiteleri çok 
seviyorum. Ama maalesef bizim döne-
mimizde böyle imkânlarımız olmadı. 
İmkânımız olsaydı, iyi bir teknik üniver-
site okuyup iyi bir mühendis olmak is-
terdim. Çünkü çok iyi tasarımcıyımdır 
ben. İyi bir tasarım mühendisi olmayı 
düşünürdüm.

Üniversitede üzerimize düşen her tür-
lü görevi yapacağız. Elimizden geldiği 
ölçüde her türlü maddi ve manevi des-
teği vermeye hazırız üniversitemize. 
Ülkemiz ve OSTİM için çok önemli bir 
kurum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Sanayinin içerisinde teknik üniversite 
çok önemli

Akman KARAKÜLAH

OSTİM KAUÇUK 
TEKNOLOJİLERİ 
KÜMELENMESİ 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
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Kariyer Planlama ve İşbaşı Eğitim Ofis 

Koordinatörlüğü’müzün üniversite-sa-

nayi iş birliği kapsamında, geliştirdi-

ği “İşletme Uygulamaları” ile stratejik 

insan kaynağını yetiştireceğimiz ve 

ülkemizin kalkınması için model ola-

cak uygulamamızı hayata geçirmeyi 

hedefliyoruz. Rekabetçi üstünlükler 

sağlanması, nitelikli insan kaynağının 

istihdamı ve geliştirilmesine yönelik 

geliştirdiğimiz işletme uygulamaların-

da sizlerin de desteği ile birlikte başarılı 

sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. 

Ülkemizin geleceği için sermaye ve 

teknoloji transferinin yanında beşeri 

sermayenin de geliştirilmesi, ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi göz önünde 

bulundurulduğunda büyük önem taşı-

maktadır.  

Eğitim, yalnızca iktisadi kalkınma için 

değil aynı zamanda bu kalkınmayı des-

tekleyen daha uzun bir süreç için de 

hayati derecede önem taşımaktadır. 

Beşeri sermayenin niteliği, ülkelerin ge-

lişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde 

kullanılan en önemli ölçütlerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin tümü; insan kaynak-

larının geliştirilmesi, iş gücünün gerekli 

nitelik ve nicelik düzeyine ulaştırılması 

ve bu alanda sürekli ve uygulanabilir 

politikaların oluşturulması ve uygulan-

masında başarı sağlamaktadır.

Üretim faktörlerinden biri olan iş gücü-

nün kalite ve niteliğini artırmak ve buna 

uygun olarak kullanmak, kalkınma ile 

eğitim arasındaki ilişkinin temelini oluş-

turmaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi 

olarak nitelikli insan gücü yetiştirilme-

sinde Türkiye’de öncü üniversite olma 

idealiyle öğrencilerimizin bugünden 

geleceğe hazırlıkları için etkin öğrenme 

ortamları sağlıyoruz.

KARPİEM Koordinatörlüğü olarak hem 

üniversite öğrencilerimize, hem de 

topluma katkı sağlayacak noktalar-

da verimli çalışmalar üretebilmesi için 

geliştirdiğimiz iş birliği modelleri ile 

öğrencilerimizin üniversite hayatında 

etkinliğini oldukça yüksek tutmayı he-

defliyoruz. 

“Doğru işe doğru insan” felsefesi ile 1. 

sınıfta başlayacağımız kariyer planlama 

sürecinde, iş hayatına hazırlayacağımız 

öğrencilerimizin bilinçli hazırlıkları ile 

istihdam oranlarımızla başarılı sonuçlar 

alacağımıza inanıyoruz. 

Karpiem Uygulamaları

KARPİEM Öğrenci Bilgi Envanter Sis-
temi/Kariyer Planlama Süreci/Öğrenci 
Kulüpleri/İŞ’te Fırsat Programı/İŞ’te 
Gezi Programı/İŞ’te İK Programı/İşlet-
me Network Ağı ve İşbirlikleri/ERAS-
MUS Plus/Girişimcilik Karnesi/Yetkinlik 
Bazlı Uygulamalı Atölye Çalışmaları/
Üniversite Hayatına Giriş Ders Progra-
mı/Geleceğini İnşa Et Ders Programı

İşletme Uygulamaları

Üniversitedeki bilgi birikiminin sanayi-
ye, sanayide var olan teknolojinin üni-
versiteye aktarılma süreci hızlandırmayı 
planlıyoruz. Üniversitemizin önlisans ve 
lisans programlarının içerikleri, gelece-
ğin farklılaşan gereksinimleri öngörüle-
rek hazırlandı. Öğrencilerimizin hafta-
nın belirli gününde sanayide görev alıp; 
eğitimden aldığı bilgiyi işletmeye, işlet-
meden aldığı bilgiyi eğitime aktarması 
için geliştirdiğimiz model ile KARPİEM 
Koordinatörlüğü olarak üniversite-sa-
nayi iş birliği modelinde ilk çalışma İş-
letme Uygulamaları olacak. İşletme Uy-
gulamaları: İŞ YERİ Deneyimi, İŞ YERİ 
Uygulaması, İŞ YERİ Eğitimi’nden oluş-
maktadır.

Öğrencilerin mesleklerine daha iyi ha-
zırlanmaları, öğrenme sürecinde ka-
zandıkları genel kültür, bölüm eğitimi 
ve teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkan-
lıklarını gerçek bir iş yeri ortamı içinde 
kullanabilme yeterliliği kazanmalarını 

hedefliyoruz.

ÖN LİSANS VE LİSANS 
PROGRAMLARINDA 
UYGULAMA

1. Sınıf 2. Yarıyıl/2. Sınıf 3. Yarıyıl, 4. 

Yarıyıl İş Yeri Deneyimi

•	Her öğrencimizin bir hamisi olur. Ha-
milik; usta-çırak ilişkisi ile mesleğin 
yanı sıra çalışma hayatının da genç 
kuşaklara kazandırılmasının Selçuklu-
lardan gelen bir örneğidir. 

•	Öğrencilerimiz 2. yarıyıldan itibaren 
hamilerinin işyerlerinde haftanın bir 
gününde tamgün iş yeri deneyimi ka-
zanması için iş ortamında bulunurlar. 

•	Her hafta öğrencinin yapacağı dene-
yim gözlemleri müfredat içerisinde 
belirlenmiştir. Bu ders hami ya da iş 
yeri eğitimcisi tarafından uygulanır, iş 
yeri deneyimi dersinin iş yerinde eği-

tim sorumlusu en az lisans düzeyinde 

eğitimli ve tecrübeli çalışandır.

•	Ön lisans öğrencisi bir dönem bu 

dersi alır. 

•	Lisans öğrencisi 3 dönem bu dersi 

alır. Her dönem ders içerikleri belir-

lenmiştir.

•	Genellikle gözlem ve raporlandırma 

şeklinde uygulamadır. Ölçme ve de-

ğerlendirmesini ağırlıklı olarak iş yeri 

eğitimcisi yapar.

•	Öğrencilerin faaliyetleri dönem sonu 

sunumları ile bölüm içerisinde bir 

sonraki program geliştirmek için de-

ğerlendirilir.

3. Sınıf 5. Yarıyıl, 6. Yarıyıl, 7. Yarıyıl 

İş Yeri Uygulaması

•	Ön lisans öğrencilerimiz 3. yarıyıl, li-

sans öğrencilerimiz 5., 6., 7. yarıyılda 

bu dersi almaya başlarlar. 

•	Haftada bir gün,  iş yeri deneyimi der-

sinin devamı niteliğinde olup, iş yeri 

deneyimi dersinde yapılan gözlemler 

artık bu evrede uygulamaya başlanır. 

•	Üniversitede gördükleri eğitim içe-

riklerini, yenilikleri işyerlerine taşıyıp 

farklılık, yenilik kazandırmaya çalışır-

lar. Her kısımda uygulama yaparak 

deneyimli eleman olarak yetişirler. 

•	Araştırmalarını, ödevlerini, projelerini 

iş yerinin bir sorununu çözmek üze-

re hazırlarlar. Öğretim elemanlarımız 

öğrencilerimize verdikleri ödev ve 

uygulama çalışmalarında öğrencinin 

iş yerine  katma değer olacak şekilde 

dikkate alır. Ölçme ve değerlendir-

mesini ağırlıklı olarak iş yeri eğitimcisi 

yapar.

•	Öğrencilerin faaliyetleri dönem sonu 

sunumları ile bölüm içerisinde bir 

sonraki program geliştirmek için de-

ğerlendirilir. Öğrencilerimiz işe ve 
mesleğe kendine güvenli şekilde ha-
zırlanırlar.

4. Sınıf 5. Yarıyıl İş Yeri Eğitimi

•	Öğrencilerimiz son yarıyıllarını işlet-
melerde çalışarak bu dersi tamam-
larlar.

•	 İşbaşında her hafta bir dönem bo-
yunca işletmenin bir çalışanı olurlar. 
Haftalık çalışma programı iş yeri eği-
timcisi ve bölüm öğretim elemanı ile 
birlikte hazırlanır.

•	 İnovasyondan proje geliştirmeye, Ar-
Ge merkezinden satınalmaya, yöne-
tim ve organizasyona kadar işletme 
için gerekli tüm birimlerde çalışması 
sağlanır.

•	Tüm ülkemiz eğitim sahamızdır. Böy-
lece öğrencilerimiz dönem sonunda 
sürekli olarak iş yerinde çalışmaya 
başlama fırsatı bulmuş olurlar.

•	Bunun için mezuniyet projelerini li-
sans öğrencilerimiz 7. yarıyıllarında 
tamamlamış olurlar. Bu uygulamada 
en büyük iş ortağımız Ostim küme-
lenmeleridir. Bölümlerdeki her öğre-
tim elemanımız en az bir küme ile iş 
birliği yaparak bu çalışmayı gerçek-
leştirmiş oluruz.

Kariyer Planlama ve İşbaşı Eğitim Ofis 
Koordinatörlüğü (KARPİEM) 
İşletme Uygulamaları

Yasemen ÇALIŞKAN

OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
KARİYER PLANLAMA VE 
İŞBAŞI EĞİTİM 
OFİS MÜDÜRÜ

ÖNLİSANS

Dönem Güz Bahar

1. Yıl - İş Yeri Deneyimi

2. Yıl İş Yeri Uygulaması İş Yeri Eğitimi

LİSANS

Dönem Güz Bahar

1. Yıl - İş Yeri Deneyimi I

2. Yıl İş Yeri Deneyimi II İş Yeri Deneyimi III

3. Yıl İş Yeri Uygulaması I İş Yeri Uygulaması II

4. Yıl İş Yeri Uygulaması III İş Yeri Eğitimi



MAYIS - HAZİRAN 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 45   

OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemi-
zin kalkınmasında önemli rol üst-
lenecektir. Savunma, medikal, raylı 
ulaşım sistemlerinde çok yakın bir 
zaman kadar dışa bağımlılık had saf-
hadaydı. Bu alanlarda bilgi çok ula-
şılabilir değildir ve küçük çapta bir 
tekelde toplanmıştır. OSTİM Teknik 
Üniversitesin’de öğrenim görecek 
öğrenciler bilgiyi yaygınlaştırarak, 
sermaye sahiplerinin bilgiye kolay 
ulaşmasını ve farkındalığını büyük 
oranda artıracak ve zaten girişimci 
olan milletimiz bu alanlarda yatırım-
larını yapacaktır. Doğru politikalar 
izlenirse bu alanlarda dışa bağımlılı-
ğımız azalacaktır. Değerli üniversite 
yönetimine tavsiyem; bahsedilen 
alanlarda yatırım yapmak isteyen, 
ölçeği ne olursa olsun yatırımcıyı ka-
bul edecek bir birim oluşturup hem 
vizyon, hem bilgi, hem de nitelikli iş 
gücü alanında destek vermesidir.

Staj uygulamaları en önemli gelişim 
ve değişim fırsatı iken, yeteri kadar 
iyi değerlendirilememektedir. Bazen 
işletmeler staj için gelen öğrencilere 
gerekli özveriyi göstermeyip, konusu 
ile ilgisiz alanlarda çalıştırabiliyorlar 
ve yeterli kazanım elde edilemiyor. 
Bu durum aşılıp farkındalık oluşturu-
lursa ve öğrenciler doğru işletmele-
rin doğru bölümlerinde bulunurlarsa, 
tecrübe kazanmış olacak ve öğrenim 
gördüğü alanı anlamlandırmış ola-
caklar. Okurken iş deneyimi kazan-
mak farkındalık ve ayrıcalıktır.

Girişimcilik için ilk adım kişisel mo-
tivasyonun yüksek olmasıdır. Kendi 
işini kurmak isteyenlerin içsel mo-
tivasyonunu yükseltecek ve sürekli 
koruyacak eylemlerde bulunması, 
ikinci adımda ise alanı ile ilgili veya il-
gisiz sürekli donanımını artırması ge-
rekmektedir. Bu sayede kendinden 
emin olacak, iş yapmaktan kaçınma-
yacaktır. Bilmelidir ki, yapacağı her 
çalışma, katıldığı seminer, ön yargısız 
dinleme etkinlikleri, bir basamak yu-
karı taşıyacaktır. Tüm bunları yapar-
ken vizyonunu kaybetmedikçe, za-
manla iyi bir girişimci olacaktır.

Üniversitelerde verilen kaliteli eğitim; 

toplum bilincini geliştirme, karma-

şık sorunların anlaşılmasını sağlama, 

teknolojik ilerlemeye yardımcı olma 

ve kültürel yetenekleri keşfetme gibi 

birçok etkiye sahiptir. Bu sebeple, üni-

versitelerde verilen eğitimin kalitesi-

nin belirli standartta tutulması büyük 

önem taşımaktadır.

OSTİM sanayi bölgesi ise bir teknik 

üniversitenin kurulabileceği en uy-

gun merkezdedir. Her öğrencinin ve 

her öğretim üyesi ya da görevlisinin 

çalışmak ve kullanmak isteyeceği bir 

eğitim ve uygulama havuzu OSTİM’de 

mevcuttur. 

Teknik üniversitelerin kurmak için bü-

yük çabalar gösterdiği laboratuvar-

lardan pek çoğunun birkaç kilometre 

içinde bulunduğu, uygulamaya yöne-

lik her türlü eğitmenin var olduğu bir 

merkezdir OSTİM. OSTİM Teknik Üni-

versitesi de teorinin verdiği güçle, OS-

TİM Teknik laboratuvarında ekonomik 

ve sosyal yapıya uygun, müfredat ve 

uygulama ile iç içedir. Gerçekleştirile-

cek projelerle “yerelden enternasyo-

nale” uzanabilecek bir ortama ve şan-

sa sahiptir.  

Endüstri 4.0 devrimiyle beraber orta-

ya çıkan yeni gelişmeler gerek yaşam 

biçimimizi gerekse çalışma koşulları-

mızı değiştirecek, bizde bu değişimi 

yakalamalı ve bu değişime ayak uy-

durmalıyız. Gelecekte ekonomilerin 

büyümesi ve rekabeti, mevcut ve ge-

lecekteki çalışanları bu yeni gerçekle-

re hazırlamak için gereken becerilerle 

donatabilmelerine bağlıdır. Bu da bü-

tün çalışanlar için mesleki yeterlilik ka-

zandırma mekanizmalarında ve eğitim 

sistemlerinde önemli değişikliklerin 

gerekli olduğu anlamına gelmektedir.

Geleceğin iş gücü piyasasında mesleki 

becerileri öğreten eğitim sistemlerine 

ihtiyacımız var. Bir başka deyişle, özel-

likle matematik, bilim, teknoloji ve mü-

hendislik gibi temel yetkinliklerin yanı 

sıra yaratıcılık, esnek düşünme, kıyas-

lama, liderlik ve pratik zeka gibi sosyal 

ve davranışsal becerilerin de düzgün 

bir şekilde öğretileceği sistemlere ih-

tiyacımız var.

“Bilginin çok hızlı tüketildiği” gerçeği 

dikkate alındığında yaşam boyu öğ-

renmenin önemi açıktır. Özellikle genç, 

düşük vasıflı veya yaşlı çalışanları “öğ-

renme becerisini” geliştirmeye odak-

lamak gerekir. Çalışanlar buna hazır. 

Yeni araştırmaya göre, çalışanların 

yüzde 65’inden fazlası, önümüzdeki 

3-5 yıl içinde akıllı makinelerle çalı-

şabilme becerilerini geliştirmelerinin 

önemli olduğunu düşünüyor. Ancak, Y 

kuşağı çalışanlarının yüzde 60’ı ise bir 

işyerinde 7 ay çalışmanın o işyerine ai-

diyet için yeterli olduğunu düşünüyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin gerek 

müfredatı gerek projeleri ile üretimin 

sürdürülebilirliği ile insanların düşün-

celeri arasındaki “kırılgan” dengeyi 

oluşturmasının gereği net şekilde gö-

rülmektedir.

İş deneyimi kazanmanın öğrenciler için 

ne kadar önemli olduğunu herkes bil-

mektedir. Öğrenciler bu sayede; teorik 

bilgiyi pratik ile birleştirerek deneyim-

leme fırsatı bulmaktadırlar. İş hayatının 

nasıl yürüdüğünü görmekte, tecrübeli 

kişileri tanımakta ve onlarla çalışma 

fırsatı bulmaktadır. Buna ek olarak, 

zamanı iyi yönetebilmeyi öğrenmekte 

ve referans kazanmaktadır. Böylece, 

kendini tanıyarak yeteneklerini fark 

etmekte, mezun olduktan sonra ise iş 

aramaya başladığında ne ile karşılaşa-

cağını bilmekte, kendilerine daha ger-

çekçi hedefler koyabilmekte ve mezun 

olduğunda da çalışmak istediği sektö-

rü seçmesini kolaylaştırmaktadır.

Koçluk, teknolojiler ilerledikçe öğren-

ciler arasındaki farklılıkları daha net 

şekilde ortaya koyan mekanizmalardır. 

Bugün ilkokula başlayan çocukların 

yüzde 65’inin eğitimlerinin sonunda 

günümüzde mevcut olmayan yepyeni 

iş türlerinde ve mesleklerde çalışacak-

ları düşünülürse, uygulamadan gelen 

koçların yeni meslekleri öğrencilere 

öğretmelerinin önemi açıktır.

Girişimci potansiyelini ortaya çıkar-

mak, yaratıcı olmaktan geçmektedir. 

Yaratıcılığı geliştirmek için öğrenciler; 

çeşitli proje gruplarında yer almalı, 

teknik gezilere katılmalı, katma değer 

sağlayacak ürünlerle uğraşmalı, sosyal 

girişimcilerle bir araya gelmeli ve bura-

larda karşılaştıkları problemleri, yaratı-

cılıklarını geliştirebilmek için bir fırsat 

olarak görmelidirler. Amaçları ise, sü-

rekli olarak mevcut durumun ilerisine 

gidebilmek ve üretkenlik yeteneğini 

kullanarak fark edilememiş fırsatları 

tespit ederek değerlendirmek olmalı-

dır.

Açık söylemek gerekirse, bugün insa-

na “dokunan” her mesleğin çok keyifli 

olduğunu düşünüyorum. Herhalde ye-

niden bir imkânım olsaydı, yine insana 

“dokunan” ve onu “değerli kılan” bir 

eğitimi tercih ederdim.

Bir teknik üniversitenin 
kurulabileceği 
en uygun merkez

Okurken
iş deneyimi 
kazanmak 
ayrıcalıktır

Bülent PİRLER

LABORLAB İNSAN 
KAYNAKLARI 
HİZMET VE 
DANIŞMANLIK A.Ş. 
KURUCUSU

Fatih BAL 

BALOĞLU İNŞAAT 
KURUCU ORTAĞI

OSTİM sanayi bölgesi bir teknik 

üniversitenin kurulabileceği 

en uygun merkezdedir. Her 

öğrencinin ve her öğretim üyesi 

ya da görevlisinin çalışmak ve 

kullanmak isteyeceği bir eğitim 

ve uygulama havuzu OSTİM’de

mevcuttur.
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Günümüzde eğitim, ülkelerin gelişebil-
meleri ve gelişimlerini devam ettirebil-
meleri için son derece önemli ve üze-
rinde hassasiyetle durulması gereken 
bir konu olup, üniversitelerimiz bunun 
büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Üni-
versiteler bilimsel bilginin üretildiği ve 
yayıldığı iktisadi kalkınmanın temelleri-
ni oluşturan son derece toplumsal öne-
me sahip alanlardır. 

Gelişmiş ülkelerin ortak noktası yeni 
fikirlere ve inovatif ürünlere değer ve-
riyor olmalarıdır. İnovasyon; yeniliğe 
ayak uydurmak ve girişimcilik ruhunu 
yakalamakla birlikte, ekonomik büyü-
menin ve artan istihdamının kilit nokta-
sıdır. Türkiye’deki yeni kurulan üniversi-
telerle birlikte gelişim süreci göz önüne 
alınarak incelendiğinde görülmektedir 

ki, Türkiye’de yeni üniversitelerin ku-
rulması, artan genç nüfus ve yaşadığı 
çevrenin bilincine varmış gençlerin ih-
tiyaçlarını karşılanmasının yanında ku-
ruldukları bölgelere yapacakları olumlu 
yönde katkılar da yadsınamaz gerçek-
lerdir.

Teknolojinin gelişmesini ve dijital dö-
nüşümlere ayak uydurulması açısın-
dan teknik eğitime önem veren teknik 
üniversitelerin varlığı bu gelişime katkı 
sağlamaktadır. İlerleyen zamanlarda 
Endüstri 4.0 ile değişen dünyada özel-
likle bu değişime ayak uydurabilen in-
san iş gücüne ve teknik üniversiteden 
mezun olmuş kişilere ihtiyaç duyula-
caktır. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
de bu dijital dönüşümlerin ışığında son 
derece teknik ve modern bilgiler ile 
toplumsal yarar sağlayacak öğrenciler 
yetiştireceğine inanıyorum.

Endüstri 4.0 incelendiğinde girişimcilik 
anlayışının gelişmesine zemin hazırla-
yarak dünyada dengelerin değişme-
sini de beraberinde getiriyor. Bilgi ve 
teknoloji ile birlikte dünya da yeni bir 
boyuta doğru evriliyor. Endüstri 4.0 ya-
pısına bakıldığında üretim yapılan her 
alanın bilişim alt yapısı olmadan üre-
timini gerçekleştiremeyeceği, bilişim 
altyapısı ile akıllı üretimi gerçekleştire-
bileceği, sürecin hukuki altyapı ile sağ-
lamlaşabileceği ve yeni iş modelleri ile 

gelişmenin devam edeceği kavramları 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu durumda araştırma kuruluşları ve 
üniversitelere çok önemli bir görev dü-
şüyor. Üniversitelerdeki teknik derslerin 
varlığı ile ileriye dönük bilgi ve beceri-
lerin gelişmesi, bu bilgi ve beceriler ile 
şimdiki nesilleri bu devrime hazırlaması 
açısından büyük bir öneme sahiptir. En-
düstri 4.0‘ın beraberinde getirdiği yeni 
iş kolları ile beraber eğitim kurumlarının 
da programlarında güncellemeler yap-
ması gerektiğini düşünüyorum. Özellik-
le gençlerimizin; fen bilimleri, matema-
tik, mühendislik ve bilişim teknolojileri 
ile mekatronik alanlarında güncel yak-
laşımları benimsemesi ile yenilikleri 
takip ederek Ar-Ge faaliyetleri başta 
olmak üzere birçok alanda aktif rol 
almalarının gelecekleri açısından çok 
önemli olacağının kanısındayım.

Okulda öğrenilen bilgiler genellikle 
teori aşamasında kalır. Ve bu bilgiler 
uygulanmadıkları sürece unutulmaya 
mahkumdur. Üniversite yıllarında daha 
bu bilgiler tazeyken yapılacak stajla be-
raber, öğrenciler sadece teoriden çıkıp 
öğrendiklerini pratiğe geçirme imkânı 
bulur. Böylelikle öğrenci eksik yönleri-
ni de keşfedecektir. Bugüne kadar ne 
yaptığı ve bundan sonra ne yapması 
gerektiğini anlaması, hangi sektörde 
hangi alanlarda çalışmak istediğini keş-

fetmesi açısından staj yapmanın bireyin 
gelecek hayatı için önemli olduğunu ve 
deneyim kazanmanın üniversite son-
rasına bırakılmaması gerektiği kanısın-
dayım. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
sunduğu Staj Koçu imkânından öğren-
ciler kesinlikle çok olumlu geri dönüş 
alacaklardır. Uygulamanın bu konuda 
eksikliği olan diğer eğitim kurumlarına 
örnek olması gerekir.

Girişimcilik Günleri adı altında öğrenci-
ler, start-up firmalarıyla bir araya gelip, 
kendilerinden önce bu yola çıkmış kişi-
lerin bilgi ve tecrübelerinden yararlana-
bilirler. Girişimci ruhuna sahip gençler 
teknokentlerde bulunan ön kuluçka 
merkezlerine kendi projelerini hayata 
geçirebilmek için başvuruda bulunabi-
lirler. Böylelikle teknokentlerde sunulan 
imkânlar ile araştırmalarına katkı sağ-
layacak şekilde düzenlenmiş altyapılar 
sayesinde iş kurma olanaklarını artıra-
bilirler.

Hacettepe Teknokent olarak ön kuluçka 
merkezimizde ön prototipleme alanına 
sahibiz. Üniversitenizin öğrencilerine 
merkezimizde yer almaları ve ticarileş-
me hususunda danışmanlık-mentör-
lük konularında yardımcı olabiliriz. Bir 
protokol ile merkezimizin kullanımında, 
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin öğrenci-
lerine staj imkânı sağlamak açısından 
her zaman kapımız açık olacaktır.

Öğrencilere her zaman 
kapımız açık olacak

Cem ÜNAL 

HACETTEPE 
TEKNOKENT 
GENEL MÜDÜRÜ

Hayatımıza yeni girmiş gibi düşünülse 
de yapay zeka kavramı 1950’lerde or-
taya çıkmıştır. Filmlerden öğrendiğimiz 
kadarıyla bazen insanların dostu, bazen 
de insanları yok edecek teknoloji oldu-
ğunu düşündük. Bu yazıda yapay zeka 
ile ilgili teknik bilgilerden veya tarihi ge-
lişiminden bahsedileceğini düşündüy-
seniz yanıldınız. Yazımız yapay zeka ile 
ilgili fakat aklınızdan geçtiği gibi değil.

"Gelecekte yapay zeka ile insan arasın-
da patent hakları ile ilgili karmaşıklık 
olursa patent sahibi hangisi olmalı?" 
Bu bir sınav sorusunun parçası. Yapay 
zekanın icat (invention) yapması ile 
birlikte patent sahibinin yapay zeka 
mı, yoksa yapay zekayı üreten insan mı 
olacağı şu anda tartışma konularından 
bir tanesi. 

Bu konudaki fikrinizi aklınızda tutun. 
Fikriniz karar dönüşmeden önce alan-
dan uzak olanlar için şu anda çok ilgisiz 
gibi görünen "açık kaynak kodlu yazı-
lım" kavramından kısaca bahsedelim. 

Bir otomobil aldınız, fakat alırken imza-
ladığınız sözleşmede;

Araçta herhangi bir değişiklik yaptıra-
mayacağınız (paspasları değiştirmek, 
geri görüş kamerası taktırmak gibi), 

Otomobili başkasına kullandıramaya-
cağınız hatta diğer koltuklar boş olsa 
dahi yolcu olarak bile başkasını bindi-
remeyeceğiniz,

Aracın nasıl çalıştığına, hangi malzeme-
lerin kullanıldığına hatta kaputun altına 
bile bakamayacağınız,

Aracı ikinci el olarak satamayacağınız 
ve kiralayamayacağınız yazıyor.

Bu koşullar size saçma geldiyse tekrar 
düşünün, çünkü her gün bu koşulları 
onayladığınız yazılımlar kullanıyorsu-
nuz. Genelde okumadan onayladığımız 
yazılım lisans anlaşmalarında bunlar 
yazıyor. Yazılımı inceleyemezsiniz, de-
ğiştiremezsiniz, başkasına kullandıra-
mazsınız, devredemezsiniz, kiralaya-

mazsınız vb.

Açık kaynak kodlu yazılım veya özgür 
yazılım buna karşı çıkan bir dünya gö-
rüşü. Bilginin insanlığın ortak malı oldu-
ğu görüşüyle, imece usulü herkesin işin 
ucundan tuttuğu isteyenin inceleyip 
geliştirebildiği, değiştirebildiği, bir kaç 
kişi yerine binlerce kişinin kalite kont-
rolünden geçen yazılımlara açık kaynak 
kodlu yazılım diyoruz. Sonuçta ortaya 
tüm dünyanın sahip olduğu, kullanabil-
diği, geliştirebildiği düşük maliyetli ya-
zılımlar ortaya çıkıyor. Kullanım oranla-
rıyla ilgili açık kaynak kodlu ve ücretsiz 
"wordpress" veya "moodle" istatistik-
leri merak edenler için yeterli olacaktır. 
Açık kaynak kodlu yazılım insanlığın or-
tak malı olduğundan patent ile korun-
ması, 20 yıl boyunca kullanım hakkının 
kısıtlanması gibi sorunları olmuyor. 

"Açık kaynak kod dünyasının, gele-
cekte yapay zeka ile insan arasındaki 
patent hakları ile ilgili karmaşıklığa na-
sıl bir etkisi olabilir?" sınav sorusunun 

orijinal hali bu. Bilgiyi sahiplenme yak-
laşımı ile devam edersek yapay zeka 
kendi haklarını savunmaya başlayana 
kadar bu konu üzerinde sadece insan-
lar tartışacak. Şimdi fikrinizi hatırlayın. 
İnsan veya yapay zeka diye aklınızdan 
geçirdiniz. Fakat fikriniz karara dönüş-
meden önce son bir cümle; "bir ihtimal 
daha var".

Bir ihtimal daha var
Dr. Levent EMMUNGİL
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