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BAŞKANDAN

Merhaba…
2018 yılı tüccarımız, sanayicimiz, girişimcilerimiz için
zor bir sene oldu. Eskişehir Ticaret Odası camiası olarak yeni umutlar ve yeni başarılar için heyecanla 2019
yılına başladık.

Bir yandan kalıcı eser projelerimize devam ederken bir
yandan da üyelerimizin ihracatını geliştirmek, şehri-

Geride bıraktığımız yılda siz üyelerimize vermiş oldu-

mize yeni girişimciler kazandırmak için çalışmalarımız

ğumuz sözleri tutmanın, Eskişehir’in hayalini gerçek

tüm hızıyla sürüyor. Siz üyelerimize yeni ufuklar açmak

kılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Eskişehir

için eğitim, seminer, yurt içi fuar organizasyonları tertip

ekonomisine her yıl yüz milyonlarca lira gelir getirecek

etmek için programımızı da belirledik. Aylık periyotlar

olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi çatısı altındaki Es-

halinde odamızın web sitesinden eğitim ve seminerlere

kişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi’ni ve Vehbi

başvurabilir, düzenlenen fuarlara ücretsiz olarak katılım

Koç Kongre Merkezimizin açılışını Aralık ayında yaptık.

sağlayabilirsiniz.

Eskişehir Kitap Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak hiz-

Öte yandan gerek meslek komitelerimiz vasıtasıyla

mete sunduğumuz Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’miz
henüz ilk organizasyonu olmasına rağmen 90 bine yakın
ziyaretçiyi konuk etti.

gerekse yönetim kurulumuz aracılığıyla sizlerden gelen
talep ve beklentileri ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaya, sorunlarınızı çözmek için üzerimize düşen görevi ye-

Gerçekleşen organizasyon sayesinde daha ilk fuarda

rine getirmeye devam ediyoruz. Meslek komitelerimiz

şehir ekonomisine kayda değer bir hareketlilik geldi.

sorunların bizzat takipçisi oluyor; kamu kurumlarını ve

Fuarın düzenlendiği hafta içinde stant açan firmalar

kuruluşları ziyaret ederek sizlerden gelen şikayetle-

ve gelen ziyaretçiler vesilesiyle otel doluluk oranları

ri ilgili kurumların yöneticilerine aktarıyor. Sizlerden

yükselirken, organizasyon sayesinde yaklaşık 200 kişi

gelen talepleri yazılı raporlar halinde de TOBB ve ilgili

geçici olarak istihdam edildi.

bakanlıklar nezdinde iletiyor, çözüm bulmak için gayret

2019 yılında düzenlenecek fuarlarla ve zaman içinde

gösteriyoruz.

eklenecek ulusal ve uluslararası kongrelerle birlikte

Siz üyelerimize öncülük etmeye, sorunlarınızın çözül-

Eskişehir Fuar Kongre Merkezimiz şehrimizde çok kıy-

mesi ve taleplerinizin yerine getirilmesinde aracılık et-

metli bir potansiyeli harekete geçirecek ve fuar kongre

meye devam edecek; projelerimiz ve faaliyetlerimizle

turizminden hak ettiği payı alabilecek.

Gelişen Eskişehir’in Büyüyen Ekonomisi için çalışmayı

Eskişehir Fuar Kongre Merkezimiz ile aynı arsa üzerin-

sürdüreceğiz.

de yer alan ETO Hizmet Binası’nın da hizmete girmesiyle birlikte hem 32 bin metrekarelik projemizi tamamlayacak hem de şehrimize 365 gün yaşayan, hizmet veren,
ticaret hacmi yaratan bir yapı topluluğunu kazandırmış
olacağız.

Saygı ve sevgilerimle…
Metin Güler
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Mart 2019
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İÇİNDEKİLER

Eskişehir 50 Yıllık Fuar ve Kongre
Merkezi Hayaline Kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, protokol,
Eskişehir ve çevre illerdeki kurum ile
kuruluşların temsilcilerinin katıldığı
muhteşem törenle hizmete sunuldu.

AVM Esnafları ile Toplantı

Talep ve sorunlarını iletmek üzere Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile toplantı
gerçekleştirildi.

ETO Ziyaret İçin Ankara’ya Çıkarma Yaptı

Ankara’da Eskişehir milletvekillerini ve Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı Destici’yi ziyaret
eden ETO Başkanı Güler, üyelerin taleplerini
iletti.

28

KAPAK
KONUSU
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ETO Vilayet
Meydanı’nda
Atatürk’ü Andı
Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ebediyete
intikal edişinin 80’nci
yıl dönümünde törenle
anıldı.

Prof. Dr. Naci Gündoğan
(YÖK Yürütme Kurulu Üyesi)

Yükseköğretimdeki Gelişmeler ve Eskişehir
Üniversiteleri

Metin Güler
(Eskişehir Ticaret Odası Başkanı)
Bilgi Toplumu ve Eğitim

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
(Anadolu Üniversitesi Rektörü)

ESKİŞEHİR’DE
YÜKSEKÖĞRETİM

Anadolu Üniversitesi Öncü Rolünü
Sürdürecek

Prof. Dr. Kemal Şenocak

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Rektörü)
ESOGÜ Evrensel Bilime Değer Katıyor

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
(Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü)
Eskişehir Teknik Üniversitesi Kente ve
Ülkeye Değer Katmaya Hazır

58
RÖPORTAJ

Engin Dinç
Eskişehir’in Huzuru için
24 Saat Görevdeyiz

62

GÖRÜŞ

Gönüllü Sadelik ya da Zorunlu
Sadelik
Prof. Dr. Yavuz Odabaşı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi

Eskişehir Ekonomisinin Yeni
Dinamosu: Fuar ve Kongre Turizmi
Arda Genç

Eskişehir Ticaret Odası
Genel Sekreter Yardımcısı
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ESKİŞEHİR 50 YILLIK FUAR VE KONGRE MERKEZİ
HAYALİNE KAVUŞTU

E

skişehir Ticaret Odası TÜYAP
Fuar Merkezi ve Vehbi Koç
Kongre Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, protokol,
Eskişehir ve çevre illerdeki kurum
ile kuruluşların temsilcilerinin katıldığı muhteşem törenle hizmete
sunuldu. Düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Eskişehir Valisi Özdemir
Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir
Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur
Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer,
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel
Müdürü Cihat Alagöz, Koç Holding
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Rahmi Koç, Koç Holding CEO’su
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Levent Çakıroğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, ilçe
belediye başkanları, çevre illerdeki
ve Eskişehir’deki oda başkanları,
kurum ve kuruluşların temsilcileri
katıldı.

EFKM Eskişehir
ekonomisinin vizyonuna
katkı sağlayacak
Törende konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, oda tarihinin en büyük projesini hayata geçirmekten
gurur ve mutluluk duyduklarını,
Eskişehir’in 50 yıllık fuar ve kongre
merkezi hayalini gerçekleştirmenin
sevincini yaşadıklarını söyledi. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin özel
sektör ve devletin desteği ile inşa
edildiğini belirten Güler, “Eskişehir

Fuar Kongre Merkezi çatısı altında
5 bin metrekarelik 2 fuar bloğu ve
3 bin metrekarelik fuaye alanından
oluşan Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’ni, 750 kişilik ana
salon olmak üzere 5 farklı salonu ile
toplamda 1000 kişiye hizmet verecek Vehbi Koç Kongre Merkezi’ni
hizmete sunuyoruz. 2019 yılında
düzenleyeceğimiz 10 fuarla Eskişehir ekonomisi yeni bir enstrüman
daha kazanacak. Üstelik gelecek
yıllarda düzenlenecek fuar sayısı da
artacak. Düzenlenecek olan ulusal
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ve uluslararası kongrelerle Eskişehir ekonomisi daha da canlanacak.
Tabii bunlar Eskişehir ekonomisinin
gelecek vizyonuna katkı sağlayacak.
Şehrimizin uluslararası bilinirliliği
artacak, ticari ilişkileri ve işbirlikleri gelişecek. Eskişehir’deki otelden
tutun da, restoranından taksicisine,
reklamcılık sektöründen lojistik firmalarına kadar birçok sektör daha
çok kazanacak” dedi.

Bakan Varank’tan övgü
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir’in 50 yıllık hayali olan fuar ve
kongre merkezinin açılış töreninde
Eskişehirlilerle bir arada olmaktan
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Eskişehir’in ilk geniş kapsamlı fuar
ve kongre merkezinin hizmete sunulmasından sevinç duyduğunu
belirten Varank, Eskişehir’in geçmişten günümüze eğitim ve kültür

şehri olduğuna dikkat çekti. Şeyh
Edebali, Nasrettin Hoca, Yunus
Emre gibi değerlerin Eskişehir’de
yaşadığını hatırlatan Varank, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şehrin bu misyonuna hizmet edeceğini
dile getirdi. Nitelikli eğitim alt yapısı
ve yetişmiş insan kaynağı ile Eskişehir’in Türkiye’nin eğitim başkenti unvanını hak ettiğini belirten Varank,
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin
kitap fuarı ile birlikte açılışının eş
zamanlı gerçekleştirilmesinden de
mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
milletvekilleri, belediye başkanları,
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi
Koç, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş.
Genel Müdürü Cihat Alagöz, ETO
eski başkanlarının katılımı ile birlikte kurdele kesilerek, Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından Bakan
Varank ve törene katılanlar Eskişehir Kitap Fuarını ziyaret etti.

TÜYAP olarak şehre
yatırım yapmaktan
memnunuz
Törende konuşan TÜYAP Anadolu
Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat
Alagöz, büyük işlerin başarılması
için büyük bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’e
şehre büyük bir yatırım kazandırdığı için teşekkür etti. Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’nin gerçekleşmesi
için destek veren BEBKA ve KOÇ
Holding’e teşekkür eden Alagöz,
TÜYAP olarak şehre yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını

ifade etti. Törende Konuşan Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk
ise, kitap fuarlara ilginin giderek arttığını belirterek, Eskişehir’de 170’ten
fazla yayınevi ve 200’den fazla yazar ile kapsamlı bir kitap fuarı düzenlemekten mutluluk duyduklarını
söyledi.

Fuar Kongre Merkezi
şehrin gelişimine katkı
sağlayacak
Törende konuşan Koç Holding
CEO’su Levent Çakıroğlu, Eskişehir’de uzun yıllardır işletmeleri
bulunduğuna dikkat çekerek, Eskişehir’de 5000’den fazla kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. Eskişehir’in son yıllarda yaşadığı gelişime
dikkat çeken Çakıroğlu, Eskişehir’in
ekonomik gelişimine fayda sağlayacak olan Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi çatısı altındaki kongre
merkezinde, Türk iş dünyasının duayenlerinden Vehbi Koç’un isminin
yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Törende konuşan
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,
Eskişehir’in ticaret ve sanayi şehri olduğuna vurgu yaparak, açılışı
gerçekleştirilen Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi ile şehrin kongre ve
fuar alanında da ivme kazanacağını kaydetti. Açılışı gerçekleştirilen
kitap fuarı boyunca şehirde kültür
şöleninin yaşanacağını belirten Vali
Çakacak, Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi’nin şehre kazandırılmasına katkı sağlayan Eskişehir Ticaret
Odası başta olmak üzere BEBKA ve
KOÇ Holding’e teşekkür etti.
Mart 2019
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ETO VİLAYET MEYDANI’NDA ATATÜRK’Ü ANDI

C

umhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin
80’nci yıl dönümünde, Kasım Salı günü Vilayet
Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Eskişehir Ticaret Odası her 10 Kasım’da olduğu gibi
anma törenlerinde yerini aldı. Törene Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Süleyman Kutlu
ve Ali Koşar, meclis divanı, meclis üyeleri, disiplin
kurulu, komite üyeleri ve ETO personeli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören
Atatürk’ün Anıtı’na çelenk sunulması, Atatürk’ün
kendi sesinden 10. Yıl Nutku’nun dinletilmesiyle
ile tamamlandı.
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AVM ESNAFLARI İLE TOPLANTI

E

spark Alışveriş Merkezi’nde faaliyet gösteren ETO üyeleri, talep
ve sorunlarını iletmek üzere Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler ile toplantı gerçekleştirdi. ETO
üyesi esnaf ve tüccarlar toplantıda,
faaliyet gösterdikleri alışveriş merkezinde dükkan kiralarının ve diğer
gider kalemlerinin arttığını dile getir-

diler. Kira sözleşmelerinin döviz kuru
ve TÜFE oranı nedeniyle yükseldiğini ve maliyetlerinin arttığını kaydeden ETO üyeleri, Türkiye’nin enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde
AVM’nin tutumunun kabul edilemez
olduğunu ifade ettiler. Artan kira
bedelleri ve maliyetler karşısında
tüccar ve esnafın mağduriyet yaşa-

dığını ifade eden ETO üyeleri,yeni
dönem kira sözleşmelerinin ticareti
sürdürülemez hale getirdiğini vurguladılar. Kira bedellerinin İstanbul, Ankara gibi metropollerdeki AVM’lere
göre belirlenmesinden şikayet eden
ETO üyeleri, kira bedellerinde Eskişehir şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediler.

SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN BURSA TSO İLE TOPLANTI

E

sskişehir Ticaret Odası’nın Sağlık Hizmetleri
Meslek Komitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Bursa’da gerçekleştirilen toplantıya Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur,
Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı ve ETO Meclis Üyesi Hüsniye Tali, Sağlık Hiz-
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metleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Naziker
katıldı. Sektörde yaşanan sıkıntıların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği toplantıda, bölgedeki sektör
temsilcilerinin katılımıyla daha geniş çaplı istişareler
gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçların rapor halinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurumlara
iletilmesi kararlaştırıldı.

HABER

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE İŞBİRLİĞİ
ZİYARETİ

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu bir araya gelerek, işbirliği yapılabilecek
projeleri değerlendirdi. Eskişehir Ticaret Odası Meclis
Başkanı Halil İbrahim Ara ve yönetim kurulu üyelerinin
de yer aldığı ziyarette konuşan Güler, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte Eskişehir’in “ Üniversiteler
Şehri” misyonunun pekiştiğini dile getirdi. Üniversite
ve özel sektör arasında işbirliğinin önemine de değinen ETO Başkanı Güler, şehrimizdeki yetişmiş insan kaynağından faydalanılması, üniversitelerimizin
laboratuar ve teknik donanımından yararlanılması

ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
FUARCILIK SEKTÖR
MECLİSİ’NDE

E

skişehir Fuar Kongre Merkezi, fuar ve kongre turizmi konusunda ulusal düzeyde görev üstlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Türkiye
Fuarcılık Sektör Meclisi toplantısında, Eskişehir Fuar
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gerektiğinin altını çizdi.

Rektör Döğeroğlu işbirliğine vurgu yaptı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay
Döğeroğlu ise üniversite olarak şehir ile bağları ve işbirliğini güçlendirmek istediklerine vurgu yaptı. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin laboratuarlarının teknik
alt yapısının çok ileri düzeyde olduğuna dikkat çeken
Döğeroğlu, şehirdeki havacılık ve mühendislik alanında
faaliyet gösteren firmalarla işbirliğine hazır olduklarını
dile getirdi.

Kongre Merkezi, Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi üyesi
olarak ulusal düzeyde temsil hakkı kazandı. Bu sayede
50 yıldan fazla fuar ve kongre merkezi hayali kuran Eskişehir, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ile birlikte Türkiye’nin devleriyle birlikte sektöre yön verecek. Ayrıca
Eskişehir hem fuar ve kongre turizminin fırsatlarından
yararlanma hem de sektörde söz sahibi olma hakkı kazandı. Gerçekleşen toplantıda TÜYAP Anadolu Fuarları
A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz yeniden Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi başkanı olarak seçildi.
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ETO ZİYARET İÇİN ANKARA’YA ÇIKARMA YAPTI

A

nkara’da Eskişehir milletvekillerini ve Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı Destici’yi ziyaret eden ETO
Başkanı Güler, üyelerin taleplerini
iletti.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Ankara’da milletvekillerine
yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
ETO Başkanı Güler’e Ankara ziyaret-

lerinde Meclis Başkanı Halil İbrahim
Ara eşlik etti. AK Parti Eskişehir
Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine
Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İYİ
Parti Eskişehir Milletvekili Arslan
Kabukçuoğlu ve Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici ile
bir araya gelen ETO Başkanı Güler,

üyelerin talep ve beklentilerini iletti.
Ziyaretlerde Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi’nin 2019 yılı takviminden de
bahseden ETO Başkanı Güler, şehrin
fuar ve kongre turizminden daha çok
pay alması, uluslararası etkinliklere
ev sahipliği yapması için şehirdeki
tüm kurum ve kuruluşlara görev düştüğünü vurguladı.

ESKİŞEHİRLİ YAZILIMCILAR İÇİN DEV PROJE

Eskişehir Ticaret Odası tarafından yürütülen ESİYAK projesine Ticaret Bakanlığının
onay vermesi halinde inovasyon, AR-GE, bilişim ve yazılım sektörlerindeki 27 firmaya 3 yıl boyunca %75 oranında destek verilecek.

E

TO, teknoloji odaklı inovasyon, AR-GE, bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerin desteklenmesi, uluslararası firmalarla rekabet edebilmesi
için ESİYAK (Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve AR-GE Kümelenmesi) projesini başlattı. Ticaret Bakanlığı nezdinde
yürütülecek ESİYAK projesinde yer alan firmalara 3 yıl
boyunca %75 oranında destek verilecek. Ticaret Bakanlığının değerlendirilmesine sunulun projeye Eskişehir’de 27
firma başvuru yaptı. Ticaret Bakanlığının projeyi onaylaması halinde teknoloji odaklı inovasyon, AR-GE, bilişim ve
yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren ETO üyeleri, 3 yıl
boyunca yürütülecek Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün
Artırılması Projesi (HİSER) ile desteklenecek. Ayrıca proje
kapsamında tüm destek kalemleri Eskişehir Ticaret Odası
ön finansmanıyla yapılacak ve işletmelere ek maliyet getirilmeyecek. Bu sayede sektörde faaliyet gösteren Eskişehirli işletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmesi için
gerekli altyapı kurulacak.
Mart 2019

19

HABER

FUAR ESKİŞEHİR’E HAREKETLİLİK GETİRDİ
Şehir ekonomisine katkı
sağladı

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın katıldığı
törenle kapılarını açan Eskişehir
Kitap Fuarı şehir ekonomisine
kayda değer katkı sağladı. Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar
Merkezi ve Vehbi Koç Kongre
Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuar ve etkinlikler şehir
ekonomisine hareketlilik getirdi.

E

Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP
Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar
ve etkinliklere 90 bin kişi katıldı.
Özellikle hafta sonu fuarı ziyaret
etmek isteyenler uzun kuyruklar
oluştururken, şehir merkezi ve
çevre illerden gelen ziyaretçiler
fuara yoğun ilgi gösterdi.

İNSAN HAKLARI FİLM GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

skişehir AB Bilgi Merkezi İnsan Hakları Günü kapsamında 8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri
düzenledi. Etkinlik kapsamında üç gün boyunca ödüllü 6
film izleyici ile buluştu. İlk gün birinci seansta Macar yapımı “Deneme Maçı” yayınlandı. İkinci seansta Türk, Alman,
Polonya Fransız ortak yapımı olan “Tereddüt” isimli film
gösterime sunuldu. İkinci gün ilk seansta “Afgan Kömürü”
ile Portekiz yapımı “Sıradan Zamanlar” filminin gösterimi yapıldı. Son gün ise Jale İncekol’un yönettiği “Müzikli
Bir Hikâye” ve Ercan Kesal’ın yönettiği “Fındıktan Sonra”
isimli belgesel izleyicilerle buluştu. Üç günlük halka açık
festivale insan hakları savunucuları başta olmak üzere
sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Lise ve üniversite
öğrencileri öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ekinliğe
toplam 543 kişi katıldı.

20

Mart 2019

176 yayınevinin stant açtığı, 200’den
fazla yazarın katıldığı, 60’a yakın
söyleşi ve etkinliğin gerçekleştiği
kitap fuarı hizmet sektörü başta olmak üzere şehir ekonomisine değer
kattı. Kitap Fuarı’nın düzenlendiği
dönemde şehirdeki otel doluluk
oranı da yükseldi. Fuar dolayısıyla
otellerdeki doluluk oranı hafta içi
olmasına rağmen % 60-70 civarına
ulaşırken, çevre illerden gelen ziyaretçiler nedeniyle Şehirler Arası
Otobüs Terminali ve Yüksek Hızlı
Tren Garı’nda hareketlilik yaşandı.
Ayrıca 6 gün süren fuar boyunca
200’den fazla kişiye kısa süreli istihdam sağlandı.

HABER

AB EKONOMİ MÜSTEŞARLARI ETO’NUN
EVSAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

A

vrupa Birliği üyesi 13 ülkeden 19
ekonomi müsteşarı ve bürokratı, ETO bünyesindeki Eskişehir
AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde, bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir’de
bir araya geldi. AB üyesi ülkelerin
ekonomi müsteşarları Eskişehir ziyareti kapsamında ilk resmi temasını
ETO Başkanı Metin Güler’in katıldığı
toplantı ile gerçekleştirdi. ETO Yunus Emre Toplantı Salonu’nda düzenlenen Avrupa Birliği Ekonomi Müsteşarları Toplantısı’na, Portekiz
Büyükelçiliği’nden Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota, Romanya Büyükelçiliği’nden Ekonomi ve Ticaret İşleri Bakan Müsteşarı
Corneliu Diaconita, Yunanistan Büyükelçiliği’nden Baş Katip Sam Zisis,
Fransız Büyükelçiliği’nden Sürdürülebilir Kalkınma Ataşesi M. Berat
Durmuş, Lüksemburg Büyükelçiliği’nden Ekonomi Danışmanı Koray
Nicolas Namer, Çek Cumhuriyeti
Büyükelçiliği’nden Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Pavel Danek, İngiltere Büyükelçiliği’nden Ticaret Ataşesi David Machin, Ekonomi ve
Enerji Memuru James Charlton,
Avusturya Büyükelçiliği’nden Ticaret
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Ataşesi Dr. Christian Maier, Bulgaristan Büyükelçiliği’nden Baş Katip Dimitar Nedkov, İrlanda Büyükelçiliği’nden Misyon Başkan Yardımcısı
Catherine McManus, Hollanda Büyükelçiliği’nden Derya Kaplan, Macaristan Büyükelçiliği’nden Ticaret Ataşeleri Aron Sipos ve Gabor Takacs, AB
Türkiye Delegasyonu’ndan Ticaret ve
AB Politikaları Bölümü’nden Müsteşar Bartosz Przywara, Almanya Büyükelçiği’nden Ekonomik İşbirliği ve
Çevre Bölüm Başkanı Özcan Bulgen
katıldı.

Güler vize sorununa
dikkat çekti
Toplantıda konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, Eskişehir’in Avrupa

Birliği üyesi ülkeler ile ekonomik
ve kültürel işbirliğine vurgu yaparak, her iki taraf arasındaki
bağların güçlendirilmesi için
çaba gösterdiklerinin altını
çizdi. Eskişehir’in 2017 yılında
gerçekleştirdiği 2.2 milyar dolar
ihracatın % 43’ünü Avrupa Birliği
üyesi ülkelere yaptığını belirten
Güler, şehrin ihracat yelpazesinde
ilk on sırada 9 AB üyesi ülkenin yer
aldığını kaydetti. Güler ayrıca Türk
iş insanlarına uygulanan vize zorunluluğuna dikkat çekerek, bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Vize sorununa İtalya, Fransa ve Macaristan
Büyükelçiliği ile yapılan vize kolaylaştırma anlaşmaları ile çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Güler,
bu kapsamda Eskişehir’deki tüccar
ve sanayicilere 2506 uzun süreli
Schengen vizesi sağladıklarını kaydetti. Toplantıdan sonra AB ekonomi müsteşarları Eskişehir temasları
kapsamında, kurum ve kuruluşların
temsilcileri ile görüşerek, TANAP
projesini, TÜLOMSAŞ’ı ve TÜSAŞ’ı
inceleyerek, Eskişehirli ihracatçılarla bir araya geldi.

HABER

MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTIDA
BULUŞTU

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, üyelere verilen sözleri yerine getirmenin ve
şehir ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, yürütülen projeleri
ve faaliyetleri anlatmak üzere ETO
meslek komiteleri ile bir araya geldi. Yönetim kurulu, meclis divanı,
meclis üyeleri, meslek komiteleri,
disiplin kurulu ve hesapları inceleme komisyonunun da katıldığı
meslek komiteleri müşterek toplantısında, ETO birimlerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında kısa bir
sunum yapıldı. Toplantıda konuşan
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, üyelere ve Eskişehir’e
verilen her sözü yerine getirmenin
gururunu yaşadıklarını belirterek,
şehir ekonomisine öncülük etmeye
devam edeceklerini dile getirdi. Kalıcı eser projeleri kapsamında Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’nin
ardından Eskişehir Ticaret Odası
TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç
Kongre Merkezi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Güler, ETO’nun yeni
hizmet binasının da tamamlanması
ile birlikte projenin toplam 32 bin
metrekareye ulaşacağını söyledi.

İhracatçı üyelere 427
milyon dolar kredi ve
sigorta desteği
2018 yılında Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu ile ihracatçı
üyelere kredi ve sigorta desteği
kapsamında 427 milyon dolar katkı
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sağladıklarını belirten Güler, ETO
Akademi ile 8000’den fazla kişiye
eğitim ve seminer verdiklerini söyledi. ETO-METSEM’in sınav faaliyetlerine başladığını ve oda bünyesinde
verilen girişimcilik eğitimleri ile 372
müteşebbisin kendi iş yerini açma
başarısı gösterdiğini kaydeden Güler, İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya’da düzenlenen fuarlara 1000’e
yakın üyenin katıldığını ifade etti.
Meslek komitelerinin oda tarihinde
ilk kez yoğun bir tempo içinde ve etkin olarak çalıştığını belirten Güler,
meslek komiteleri tarafından 4 ayda
20 kez kurum ve kuruluş ziyaretleri
yapılarak, üyelerin dertlerine çare
arandığını vurguladı. Güler meslek
komitelerine yoğun çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.

www.etonet.org.tr

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE OTO GALERİCİLERE
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

E

TO’nun gayrimenkul danışmanlığı yapan üyelerine “Gayrimenkul Mevzuatı ve Taşınmaz Ticareti
Eğitimi”, ikinci el araç satışı yapan
üyelerine ise “Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkında Yönetmelik”
hakkında bilgilendirme toplantı-

sı düzenlendi. ETO Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısına Ticaret
İl Müdürü Cemil Kürkçü, Ticaret
Bakanlığı’ndan Uzman Fatih Okay
ve Burak Kaplan katılarak değişen mevzuatlar hakkında bilgi
verdi. “Gayrimenkul Mevzuatı
ve Taşınmaz Ticareti Eğitimi” ve
“Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” hakkındaki bilgilendirme toplantısı öncesinde
açılış konuşması yapan Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, üyeleri değişen mevzuatlar ve
yönetmelikler hakkında bilgilendirdiklerini, bu sayede bilgi eksikliğinden kaynaklanacak mağduriyetlerin engellendiğini söyledi.

KORSAN FOTOĞRAFÇILIĞA
DİKKAT ÇEKİLDİ

E

skişehir Ticaret Odası üyesi fotoğrafçılar, talep ve sorunlarını
görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiler. 40’a yakın firma katıldığı toplantıya Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler de katılarak sektörde yaşanan sorunları
dinledi. Fotoğrafçılık sektöründeki
üyeler, özellikle korsan fotoğraf
çekimi yapanlar dolayısıyla mağduriyet yaşandığını dile getirdiler.
Eskişehir’de vergi mükellefi olmayan ve yasal yükümlülüğünü yerine
getirmeyen 200’den fazla korsan
fotoğrafçı olduğunu belirten ETO
üyeleri, bu kişilerin hem sektörü
baltaladığını hem de yaptıkları kalitesiz işlerle vatandaşları mağdur

ettiklerini dile getirdiler. Şehirdeki
parklarda ve kamuya açık alanlarda, düğün ve nişan dolayısıyla korsan fotoğraf çekildiğini kaydeden
ETO üyeleri, sorunun çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görev düştüğünü ifade ettiler. ETO Başkanı
Metin Güler, korsan fotoğrafçılığın
önüne geçilmesi için ilgili kurumlarla temasa geçeceğini belirterek,
fotoğraf sektöründe yaşanan haksızlığın sona erdirilmesi için talepleri ileteceğini kaydetti. Toplantının
ardından korsan fotoğrafçılığa dikkat çekmek için ETO tarafından afiş
çalışması gerçekleştirilerek, ilgili
kurumlarla temasa geçildi.

İŞ KADINLARI
TEB KADIN
AKADEMİSİ İLE
BULUŞTU

T

ürk Ekonomi Bankası (TEB)
Kadın Bankacılığı kapsamında
oluşturduğu TEB Kadın Akademisi, Eskişehir’deki kadın girişimcileri bir araya getirdi. TEB Kadın
Akademisi adı altında kadın girişimcilere yönelik sağlanan danışmanlık ve kredi desteği hakkında
bilgi verilen toplantıya Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Güler, ETO
Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara
ve Eskişehir İl Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda konuşan Eskişehir İl
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali, kadın
girişimciliğini geliştirmek ve girişimcilik ruhunu güçlendirmek için
yürüttükleri faaliyetleri aktardı.
ETO Başkanı Güler ise girişimciliğin önemine dikkat çekerek, kadın
girişimciliğin gelişmesinin Türkiye ekonomisine katacağı değere
vurgu yaptı.
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FUAR KONGRE MERKEZİ İÇİN PLAKET TÖRENİ

E

skişehir Fuar Kongre Merkezi’nin yapımında emeği geçenler için plaket töreni düzenlendi. Teşekkür
plaketleri ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve ETO
Başkanı Metin Güler tarafından takdim edildi. Törende konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’nin yaklaşık dört yıl süren yoğun bir

çalışma sürecinin ardından tamamlandığını belirterek,
bu süreçte fuar ve kongre komisyonunun, yönetim kurulu ve genel sekreterliğin üstün gayret gösterdiğini
söyledi. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin yapım sürecinde gece gündüz demeden mesai yapıldığını belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜLER’DEN KDV VE ÖTV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
ETO Başkanı Güler, 2018 yılı sonu itibariyle
süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni
yılda devam etmesinin ekonomiye canlılık
getireceğini kaydetti.
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E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler,
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürdürülen “Enflasyonla Mücadele Programı” hakkında
değerlendirmede bulundu. Enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini kaydeden Güler, enflasyonla mücadelenin
aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi
maliyetleriyle de mücadele etmek anlamına geldiğini ifade etti. Enflasyonla mücadeleyi ne kamunun
ne de özel sektörün tek başına yapabileceğinin
altını çizen ETO Başkanı Güler, enflasyonla mücadelede herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek amacıyla 2018 yılında uygulanan KDV ve ÖTV
indirimlerinin 2019 yılında da devam ettirilmesinin
önemine değinen Güler, bu sayede ekonominin
daha da canlanacağını dile getirdi.

KAPAK

www.etonet.org.tr

KAPAK KONUSU

ESKİŞEHİR’DE
YÜKSEKÖĞRETİM

KAPAK

Yükseköğretimdeki
Gelişmeler ve
Eskişehir Üniversiteleri

İ

Prof. Dr. Naci
Gündoğan
YÖK Yürütme
Kurulu Üyesi

İçinde bulunduğumuz
süreç, yirmi birinci
yüzyılın başından
itibaren, siber-fiziksel
sistemleri, nesnelerin
internetini ve bulut
sistemlerini içeren ve
Endüstri 4.0 olarak
adlandırılan Dördüncü
Endüstri Devrimi
evresidir.
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ngiltere’de 18. Yüzyılda su ve buhar
gücüne dayalı mekanik üretimin
kas gücünün yerini almaya başlamasıyla ortaya çıkan Endüstri Devrimi,
elektrik enerjisine ve işbölümüne
dayalı kitlesel üretime geçilmesiyle
19. Yüzyıldan itibaren ikinci aşamaya
geçmiştir. Yirminci yüzyılda (1970’lerde) ise elektronik cihazların, bilgi teknolojilerinin ve otomatik üretimin bilgisayar teknolojisiyle desteklendiği
üretim süreçlerinin otomasyonuyla
Üçüncü Endüstri Devrimi sürecine
girilmiştir. Şu an içinde bulunduğumuz süreç ise, yirmi birinci yüzyılın
başından itibaren, siber-fiziksel
sistemleri, nesnelerin internetini ve
bulut sistemlerini içeren ve Endüstri
4.0 olarak adlandırılan Dördüncü Endüstri Devrimi evresidir. Bu süreçte
ortaya çıkan mobil internet, bilişsel
işlerin otomasyonu, robotik, enerji
depolama, üç boyutlu yazıcılar gibi
yıkıcı teknolojiler (destructive technologies) önümüzdeki dönemde
ekonomik ve sosyal dönüşümü bü-

yük oranda etkileyecektir. Bu konuda
yapılan bazı çalışmalara göre, 2025
yılında gelişmekte olan bu teknolojilerin değeri yılda 14 trilyon dolar ile
33 trilyon dolar arasındaki potansiyel
ekonomik etkiyle, küresel GSYİH’nın
üçte birini oluşturabilir.
Teknoloji güdümlü ekonomi ve dijital dönüşüm eğitim kurumlarını ve
özellikle de üniversiteleri değişime
zorlamaktadır. OECD’ye göre, bugünkü çocuklarımızın %65’i gelecekte
bugün var olmayan işlerde ve faaliyet
kollarında çalışacaklar. Teknolojik gelişmelerde yaşanan bu hızlı değişim
karşısında üniversitelerin bu gelişmelere ayak uydurabilen hatta bu
değişimi yönetebilen kurumlar haline
gelmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla
üniversiteler artık eğitim öğretimde
çağ nüfusla sınırlandırılmayan, yer ve
zamandan bağımsız, öğrenen merkezli ve kişiselleştirilmiş, dijital teknolojilerin ağırlıklı olarak kullanıldığı,
proje tabanlı öğrenme yaklaşımının
benimsendiği hayatboyu öğrenme
odaklı bir modeli merkeze almışlardır.
Üniversitenin tarih boyunca geçirdiği evrimi ve tarihin çeşitli noktalarında oynadığı rolü ortaya koyan
Ronald Barnett, üniversitenin evrimi
aşamalarını şöyle tanımlar:
Ortaçağda, din ve maneviyat hizmetinde çalışan üniversite (Metafizik
Üniversite - Üniversite 1.0);

♦
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Teknolojik gelişmeleri ve ekonomik büyümeyi destekleyen araştırmalar tarafından yönlendirilen
sanayi sonrası üniversite (Sanayi
Sonrası Araştırma Üniversitesi Üniversite 2.0);
♦

Rekabetçi piyasa ortamında kendi kaynaklarını oluşturma yönünde
motive olan çağdaş üniversite (Girişimci Üniversite - Üniversite 3.0);
♦

♦ İçinde yeraldığı topluma derinden bağlı, bilgi kaynaklarını özgürce kullanılabilir kılan ve daha iyi bir
dünya yaratmak için aktif olarak
çalışan üniversite (Ekolojik Üniversite - Üniversite 4.0). Barnett’in
ekolojik üniversite anlayışında üniversite, ne araştırma üniversitesinde olduğu gibi “kendisi içinde” ne de
girişimci üniversitede olduğu gibi
“kendisi için” değil; “başkaları için”
bir üniversitedir. Barnett, ekolojik
üniversitenin tüm bunları toplumdaki ağlarını oluşturarak ve aynı
zamanda bu ağları geliştirerek yapacağını söyler.

Türk Yükseköğretimi ve
“Yeni YÖK”
Türkiye 206 üniversitesinde
eğitim öğretim gören, sayıları sekiz milyonu aşan öğrencisi ve 162
bin öğretim elemanıyla Avrupa
Yükseköğretim Alanının (EHEA)
Rusya’dan sonra en yüksek öğrenci sayısına sahip ikinci ülkesi olma

Türkiye,
Avrupa
Yükseköğretim
Alanının
(EHEA)
Rusya’dan
sonra en
yüksek öğrenci
sayısına sahip
ikinci ülkesi.
özelliğini taşımaktadır. Elbette
yükseköğretimdeki nicelik kadar
niteliğin de ele alınması ve kaliteyi
arttırmaya yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerekir.
Dünyadaki gelişmeleri yakından
takip eden Yükseköğretim Kurulu da 2014 yılından itibaren “Yeni
YÖK” vizyonuyla Türk Yükseköğretiminde büyük bir yapısal dönüşüm başlatmıştır. Bu dönüşümün
sonuçları önümüzdeki yıllarda çok
daha net olarak ortaya çıkacaktır.
Bu dönemde uygulanmaya başlanılan önemli projelerden bazıları
şunlardır:
Bu vizyon çerçevesinde “tek tip
üniversite” anlayışı terk edilmiş,

♦

Türkiye’de ilk defa “araştırma
üniversitesi” ve “bölgesel kalkınma odaklı misyon üniversiteleri”
uygulamaları başlatılmıştır. Bu
çerçevede 11 asıl ve 5 aday üniversitemize araştırma üniversitesi
etiketi verilmiş olup bu üniversitelerimize yönelik gerek YÖK ve gerekse TÜBİTAK tarafından destek
programları uygulanmaktadır. Aynı
şekilde ilk beşi 2016 ve ikinci beşi
de 2018 yılında ilan edilen, 2006
yılından sonra kurulmuş olan 10
üniversitemiz de bölgelerinde tarım, hayvancılık, sağlık, jeotermal,
tekstil, dericilik ve tabiat turizmi
gibi alanlarda “bölgesel kalkınma
odaklı üniversiteler” olarak belirlenmiş ve kendilerine özel olarak
destek programları uygulanmaya
başlanmıştır.
Fen, sağlık, mühendislik ve sosyal bilimlerin 100 öncelikli alanında
nitelikli insan kaynağı ihtiyacının
karşılanmasına yönelik her yıl 2
bin kişiye verilen doktora desteği
programı olan 100/2000 burs programı halen başarıyla yürütülmektedir. Bu proje kapsamındaki doktora
öğrenci sayısı 3200’e ulaşmıştır.

♦

“Yeni YÖK”ün kalite odaklı yükseköğretim vizyonu çerçevesinde
onlarca yıldır eksikliği hissedilen ve
sürekli gündemde olan idari ve mali
bakımdan bağımsız Yükseköğretim
Kalite Kurulu kurulmuş ve yasal zemine kavuşturulmuştur.

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

♦

Yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda 2014
yılında 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 150 bine yaklaşmıştır.
♦

♦ Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında başta
YÖK ve üniversitelerin altyapılarının ve sunulan hizmetlerin dijitalleşmesi olmak üzere seçilen 8
pilot üniversitede eğitim-öğretim
faaliyetlerinin ve ders materyallerinin de dijital ortama aktarılması
amacıyla öğretim elemanları ve
öğrencilere Anadolu Üniversitesi’nin altyapısı kullanılarak eğitim
verilmeye başlanmıştır.
♦ Açıkbilim / Açık Erişim projesiyle, kamu kaynakları kullanılarak
üretilen tüm çalışmaların, araştırma verilerinin ve proje çıktılarının kamuyla serbestçe paylaşımı
amaçlanmakta ve proje kapsamında TÜBİTAK’la yapılacak işbirliği
ile üniversitelerimizde üretilen bilimsel bilginin topluma yayılması
hedeflenmektedir.

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

♦
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Günümüzde
sürdürülebilir
ekonomik
gelişme ancak
Ar-Ge ve
inovasyona
dayalı bir
ekonomik
model ile
mümkün
olabilmektedir.
Üniversite-Sektör
İşbirliği
Günümüzde sürdürülebilir ekonomik gelişme ancak Ar-Ge ve
inovasyona dayalı bir ekonomik
model ile mümkün olabilmektedir. Bu anlamda üniversite-sektör işbirliği ulusal ve uluslararası
arenada yayınlanan tüm stratejik
belgelerde öncelikle vurgulanan
ana tema haline gelmiştir. Değer
yaratma ekseninde üniversitenin daha organize ve kaynaklarını
verimli kullanarak belli bir amaca
yönelik bilgi üretmesi ve ürettiği
bilgiyi de en üst düzeyde değerlendirmesi önem taşımaktadır.
Sektör açısından değer yaratmak
ise şirketlerin sürdürülebilir rekabetçi bir yapıya sahip olabilmeleri,
bilgiye dayalı inovatif, katma de-

ğeri yüksek ürünlerin gelişmesine
yönelik faaliyetler yapmalarıyla
mümkün olabilmektedir. Üniversite ile sektörün bu konuda birlikte
çalışmaları ise hem değer yaratma sürecini hızlandıracak hem de
bu konuda bir sinerji yaratacaktır.
Bu açıdan bakıldığında iki tarafın
da birbirine katacağı çok şey olduğu ve bunun sonucunda önemli
kazançların oluşturulacağı açıktır.
Üniversite-sektör işbirliğinin
geliştirilmesi için temelde iki tarafın da birbirini yakından tanıması ve beklentilerinin ve kısıtlarının
farkında olması gerekmektedir.
Sektörün, üniversitedeki öğretim
üyesi uzmanlara ve laboratuvar
altyapısına kolay erişim olanağına sahip olması gereklidir. Buna
ek olarak doğacak işbirliklerinin
hayata geçirilebilmesi için gerekli
mekanizmalar kurulmalıdır. Yapılacak üniversite sektör işbirlikleri
için kaynak yaratılması konusunda
ulusal ve uluslararası destek programlarının bilinmesi veya bu konuda destek sağlanması gerekmektedir. Ayrıca patent ve diğer tescil
durumlarının nasıl yapılacağının
belirlenmesini sağlayan destek
mekanizmalarına ihtiyaç vardır.
Üniversitelerimizin bünyesinde
hizmet veren teknoloji transfer
ofisleri tüm bu hizmetleri tek bir
noktadan profesyonel şekilde
sunmayı amaçlayan önemli yapılardır.
Üniversite-sektör işbirliğini
destekleyecek arayüz mekanizmaları olan teknoloji transfer
ofislerinin yaptığı çalışmalar
üniversitelerimizdeki bilgi birikiminin, sermayenin ve nitelikli
işgücünün biraraya getirilerek,
teknoloji yoğun üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sektörde tüm tabana yayılması, şehrin üretim ve ihracat
potansiyeli için büyük önem arz
etmektedir.
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Eskişehir’de
Yükseköğretim ve
Üniversiteler
Bir eğitim şehri olarak bilinen
Eskişehir, Türk Yükseköğretimine
her alanda çok değerli katkılar sunmaktadır. Eskişehir’deki ilk yükseköğretim kurumu olarak Prof. Dr.
Orhan OĞUZ’un önderliğinde 1958
yılında kurulan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden bugün itibariyle
Eskişehir’de birbirinden değerli 3
üniversite; Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik gibi çevre illerde de 3
üniversite olmak üzere 6 üniversite
doğmuştur.
Bugün itibariyle Eskişehir’de;
Anadolu, Eskişehir Teknik ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde
kayıtlı öğrenci sayısı yetmiş binin
üzerindedir. Açıköğretim için şehirde
ikamet eden öğrencileri de dahil ettiğimizde bu sayı neredeyse yüz bini
bulmaktadır. Yine iki binin üzerinde
uluslararası öğrenci Eskişehir’deki
kampüslerde öğrenim görmektedir.
Üç üniversitemizde 644’ü profesör,
466’sı doçent, 778’i doktor öğretim
üyesi, 885’i öğretim görevlisi ve 1031’i
de araştırma görevlisi olmak üzere
yaklaşık dört bin akademisyen görev
yapmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı tarafından
2014 yılında hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında
Eskişehir, odağında endüstriyel büyüme olan kentler arasında değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme
sonucunda yakın dönemde Eskişehir ve bölgesinde üniversite-sektör
işbirliği imkanlarının gelişmesi, üniversitelerle sektörün ortak projelerde eşgüdümlü bir şekilde çalışarak
oluşturacağı sinerji ile girişimciliğin
ve istihdamın artması beklenmektedir.

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

törlerin başında havacılık ve raylı sistemler sektörleri gelmektedir. Kamu
ve özel kuruluşların çok güçlü olduğu
bu iki sektörde de şehrimiz üniversitelerinin çok önemli çalışmaları bulunmaktadır. Yapılması gereken aynı
alanda faaliyet gösteren bu kuruluşları ortak projelerde buluşturmaktır.
Halen Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinin bünyelerinde
yürütülen iki Mükemmeliyet Merkezi projesine özel olarak vurgu yapmak gerekir. Temel hedefi ülkemizin
ekonomik kalkınmasında öncelikli
bir yeri olan demiryolu taşıt ve bileşenleri konularında Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, çıktılarını ürün hâline
getirmek ve patentlemek, mevcut
sistemlerin modernizasyonları, testleri ve uluslararası standartlarda
sertifikalandırılmaları olarak belirlenmiş olan Ulusal Raylı Sistemler
Mükemmeliyet Merkezi (URAYSİM)
projesinde Anadolu Üniversitesi’nin
bölünmesi sonucu ortaya çıkmış
olan belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması ve tüm paydaşların şehir ve ülke açısından büyük

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

Üniversitelerin bulundukları şehre ve bölgeye olan katkılarını sadece
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önem taşıyan bu projeyi sahiplenmesi elzemdir.

Eskişehir’deki üniversitelerimize savunma sanayii özelinde de pek
çok sorumluluk düşmektedir. Ülkemizin savunmada sürdürülebilir ve
rekabetçi teknolojik yetkinliğinin
sağlanması, özgün tasarım ürünler
ile dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması hedefiyle paralel savunma sanayii ile ortak pek çok proje
gerçekleştirilebilir. Geçmişte,
Anadolu ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitelerimiz ile savunma sanayii firmaları arasında geçmişte
imzalanan SAYP (Savunma Sanayi
için Araştırmacı Yetiştirme Programı) protokolleri ile ortak Ar-Ge
projelerine yeni bir bakış açısı getirilmiştir.

Son dönemde savunma sanayiinde üniversite sanayi işbirliğine
yönelik en somut adımlardan bir
Yine temel amacı; uçuş emtanesi YÖK-ASELSAN işbirliği
niyetini sağlamak üzere kanat,
ile geliştirilen ASELSAN Akadegövde gibi statik yapıların yanınmi’dir. Bu projeyle YÖK ihtisaslaşda yüksek sıcaklık ve basınca mama sürecinde bulunan Araştırma
ruz kalan dinamik uçak ve motor
Üniversitelerinin akademisyenlebileşenlerinin anlık durumlarını
rine uygulamalı teknolojik proje
izlemek için tasarımların geliştiortamı sağlamıştır. ASELSAN’ın
rilmesi olarak belirlenen Havacıinsan kaynakları niteliğinin bilgi ve
lık Mükemmeliyet Merkezi’nin de
bilim temelli olarak daha da arttıtamamlanması büyük önem arzetrılmasını sağlayan ASELSAN Akamektedir. Her iki proje de Türkiye
demi Lisansüstü Eğitim Programı,
projesidir.
YÖK’ün himayelerinde 1 Ağustos
2017 tarihinde imzalanan protoBütün bunların yanısıra Eskişekolle başlatılmıştır. Proje kapsahir’deki üniversitelerimizin bünyemında YÖK’ün koordinasyonunda
lerinde bulunan teknoloji transfer
araştırma üniversitesi olarak seofislerimiz ARİNKOM ve ETTOM
çilen İTÜ, ODTÜ, Gazi ve Gebze
aracılığıyla üniversite ve sektör
Teknik Üniversiteleri; bilgisayar,
işbirliği örneklerinin arttırılması
elektrik-elektronik, malzeme ve
Ülkemizin savunmada
önem taşımaktadır. Mühendismakine mühendislikleri alansürdürülebilir ve rekabetçi
likten havacılığa, sağlık bilimlarında ASELSAN Akademi
lerinden spor bilimlerine ve teknolojik yetkinliğinin sağlanması, Lisansüstü Eğitim Programı
güzel sanatlardan tasarıma
çerçevesinde işbirliği yapözgün
tasarım
ürünler
ile
dışa
pek çok alanda hem tekil hem
mışlardır. ASELSAN Akadebağımlılığının ortadan kaldırılması mi’de 2018-2019 öğretim yılı
de disiplinler arası olarak gerçekleştirilecek projelerin hem
itibariyle 329’u yüksek lisans
hedefiyle paralel savunma
üniversitelerimizdeki bilimsel
ve 71’i doktora programlarında
sanayii ile ortak pek çok proje olmak üzere toplam 400 öğrenci
kapasiteyi hem de şehrimizi gegerçekleştirilebilir.
liştireceğini söyleyebiliriz.
lisansüstü öğrenim görmektedir.
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Projeyle ayrıca ASELSAN’ın beş
sektöründe bulunan ve değeri 1.5
Milyar TL’nin üzerinde olan laboratuvar, entegrasyon ve test alt yapılarının üniversiteler tarafından
kullanılması sağlanmıştır. Bu projenin en önemli çıktısı da kuşkusuz
yerli ve milli üretimin üniversitelerimiz tarafından verilen akademik destek sayesinde arttırılmış
olmasıdır.
Eskişehir savunma sanayi ürünleri ihracatında Ankara’dan sonra
ikinci sırada yer almaktadır. TEI
başta olmak üzere savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir
çok firma şehrimizde faaliyet göstermektedir. ASELSAN Akademi
benzeri bir proje şehrin üniversiteleriyle başta TEI olmak üzere bu firmalar arasında rahatlıkla yapılabilir. Böylece hem akademisyenlerin
bu firmaların gelişmiş altyapılarından yararlanması hem de bu firmalarda çalışanların akademik niteliklerinin arttırılması sağlanabilir.
Geçmişte Havacılık Mükemmeliyet
Merkezi kapsamında TEI - Anadolu
Üniversitesi arasında yapılan “Havacılık Metal Test Laboratuvarı”
işbirliği protokolü buna önemli bir
örnektir.

Eskişehir savunma
sanayi ürünleri
ihracatında Ankara’dan
sonra ikinci sırada yer
almaktadır. TEI başta
olmak üzere savunma
sanayii alanında
faaliyet gösteren bir
çok firma şehrimizde
faaliyet göstermektedir.
ASELSAN Akademi
benzeri bir proje şehrin
üniversiteleriyle başta
TEI olmak üzere bu
firmalar arasında
rahatlıkla yapılabilir.

Eskişehir Üniversiteleri projelerin yanısıra hem akademisyenlerin
hem de öğrenci ve mezunların yeni

şirketler kurmaları ile bilimsel bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmelerini her yönden desteklemeli ve
mensuplarının teknoloji geliştirme
bölgesinde şirket kurmalarını ve
şirketlerde görev almalarını teşvik
etmelidirler.
İnanıyorum ki üniversitelerimiz
yenilikçi ve girişimci kimlikleriyle,
ülkemizin ve şehrimizin ticaret ve
sanayi kapasitesini daha da arttıracak yeni projelere imza atarak bir
üniversite şehri olan Eskişehir’in
aynı zamanda katma değeri yüksek
ileri teknoloji ürün ihracatında önde
gelen bir şehir olmasına katkı sağlayacaklardır. Üniversitelerimiz;
kent, bölge, ülke ve dünya insanının
hayat kalitesini yükselten; bilim,
teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle
evrensel bilgi ve kültür birikimine
katkı sağlayan; her yaştaki bireye
nitelikli öğrenme olanakları sunan;
toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler
üretme misyonu ile faaliyetlerine,
geçmişten aldıkları güçle önümüzdeki dönemde de pek çok yeni projeyle Eskişehirimize ve Türkiyemize
katkı sunmaya devam edeceklerdir.
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Anadolu
A
Üniversitesi
Öncü
Rolünü
Sürdürecek

nadolu Üniversitesi, Eskişehir
Ticari İlimler Akademisi olarak
kurulduğu 1958 yılından bugüne, Eskişehir ve Türkiye için önemli değerler üretmeyi başarmış bir üniversite
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 yıllık macerasında Ülkemizin
en önde gelen, saygın eğitim kurumlarından biri olma başarısını gösteren, Eskişehir’in Türkiye ve dünyada
görünen yüzü olan Üniversitemiz,
2019 yılı itibariyle Türkçe, İngilizce,
Fransızca, Almanca ve Rusça olmak
üzere 5 dilde eğitim verirken; 3’ü
açık ve uzaktan öğretim olmak üzere 12 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek
yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 6 enstitü ve 23 akademik birimle
öğrencilerine üst düzey bir eğitim
sunuyor.

Merkez ve birimlerimizle
şehrimize, ülkemize ve
dünyaya faydalı olmayı
sürdürüyoruz

Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı
Anadolu Üniversitesi
Rektörü

Eskişehir’in Türkiye ve
dünyada görünen yüzü
olan Üniversitemiz, 2019
yılı itibariyle Türkçe,
İngilizce, Fransızca,
Almanca ve Rusça
olmak üzere 5 dilde
eğitim veriyor.
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Üniversitemiz bünyesinde bulunan nitelikli donanım ve insan kaynağına sahip merkezler ve birimleriyle de şehrimizin ve ülkemizin yanı
sıra dünya çapında Üniversitemize
ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya gayret ediyoruz.
Kuruluş öyküsü 1980’li yıllara dayanan Dil ve Konuşma Bozuklukları
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz, Eskişehir’e ve Türkiye’ye
ilkleri yaşatmış, önemli merkezlerimizin başında geliyor. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere tanı/
değerlendirme, terapi, danışmanlık
hizmeti veren ve bu alanda eğitim
gören/görecek lisans ve lisansüstü
öğrencilere uygulama olanağı sağlayan birimimiz, kent, bölge, ülke
ve dünya insanının yaşam kalitesini
yükseltme hedefiyle faaliyetlerine
devam ediyor ve aileleriyle birlikte
her yıl ortalama 3 bin kişinin hayatına dokunuyor.
Üniversitemiz ve TÜBİTAK’ın
desteğiyle kurulan Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi

Kuruluş
öyküsü 1980’li
yıllara dayanan
Dil ve Konuşma
Bozuklukları
Eğitim Araştırma
ve Uygulama
Merkezimiz,
Eskişehir’e ve
Türkiye’ye ilkleri
yaşatmış, önemli
merkezlerimizin
başında geliyor.
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ÜYEP), Türkiye’de ilk ve tek program olarak yoluna devam ediyor ve
Ülkemizdeki üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyor. Zekâ, üstün zekâ ve yaratıcılık
alanlarında bilimsel çalışmalar yürüten merkezimiz, zekâ ölçümleri
yoluyla üstün yetenekli öğrencileri
tanılıyor, onların potansiyellerini
en üst düzeye ulaştırmalarını sağlayarak Ülkemize faydalı olacak
geleceğin bilim insanlarına eğitim
ve rehberlik hizmeti sunuyor. 2016
yılında Türkiye’nin ilk yerli zekâ testi olan ASİS’i geliştiren Merkezimiz,
zekâ testlerinin yurt dışından ithal
edilmesine son vermesiyle de büyük
önem taşıyor.
Ayrıca üniversitemiz, yaz spor
okullarıyla her yaşta öğrencinin
gelişimine destek oluyor. Anadolu
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen yaz spor okulları, alanında uzman eğitmenlerle çocukların
sporla tanışması, kişisel, zihinsel ve
fiziksel becerilerinin geliştirilmesi
ve zamanlarının verimli geçmesi için
futbol, basketbol, voleybol ve tenis
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branşlarında ücretsiz eğitimler sunuyor.
Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik Türkiye’de ilk ve
tek enstitü olan Engelliler Araştırma Enstitümüz ise çocuklarımıza,
çocuklarımızın ailelerine, çocuklarımızla çalışan uzmanlara ve topluma yönelik disiplinler arası bir
yaklaşımla hizmet sunmak üzere
çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin her yerinden talepler alan
Enstitümüz, bu alanda kurulacak
yeni araştırma enstitüleri için de
model olma misyonunu sürdürüyor.
Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir diğer göstergesi de Çocuk
Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezimiz bünyesinde kurulan
Çocuk Üniversitemiz. Yaşam boyu
eğitim anlayışımızla paralel olarak
her yaştan bireyin kendisini geliş-

tirmesine katkı sağlayan projelerimizden biri olan Çocuk Üniversitesi; bilimsel yöntemler, programlar
ve projeler üreterek, keşfederek
ve uygulayarak çocukların eğitim
ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayıp,
hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapma
hedefiyle 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

URAYSİM ve
DOPNA-LAB ile şehrimizin
ayrıcalıklarına yenilerini
ekliyoruz
Üniversitemiz, Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda hayata
geçirmeye hazırlandığı Ulusal Raylı
Sistemler Mükemmeliyet Merkezi
(URAYSİM) Projesi ile Eskişehir’i
raylı sistemler mükemmeliyet merkezi hâline getirmeyi amaçlıyor. Eskişehir ve Türkiye için olduğu kadar

coğrafya için de önemli olan proje
ile Üniversitemiz, raylı sistemler
alanında yürütülecek birçok Ar-Ge
faaliyetini ve çeken/çekilen araçların test ve sertifikasyonuna yönelik
işlemlerini gerçekleştirecek.
Üniversitemizin Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı Doping
ve Narkotik Maddeler Analiz Laboratuvarı (DOPNA-LAB), Üniversitemizin yetiştirdiği uzman personeli,
ileri teknoloji ürünü donanımı ve fiziki altyapısı ile şehrimize, ülkemize
ve bölge ülkelere hizmet sunuyor.
Avrupa ve Türkiye’de sayılı olan cihazlarla donatılan laboratuvarımızda doping ve narkotik maddelerin
doğal, sentetik ve biyolojik örneklerden analizlerini gerçekleştirmenin yanı sıra çevre, gıda ve ilaç sektöründen gelebilecek taleplere de
cevap veriyoruz.
Üniversitemiz, şehrimize ve yurt
içi ve dışındaki vatandaşlarımıza
yönelik faaliyetlerinin yanı sıra
Türkçemizin de yayılması ve öğrenilmesi noktasında önemli bir faaliyet yürütüyor. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi alanında açık ders
malzemesi olarak kullanılabilecek
çevrim içi ortam olan “Ana-Dil: Türkçe” öğrenme ortamı ile Türkçemizin
yabancı dil olarak öğretilmesi ve
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.
Türkiye’de bulunan ve dil eğitimine
bütçe ayıramayacak olan mültecilerin, her yıl Türkiye’ye eğitim için gelen yaklaşık 90 bin yabancı uyruklu
öğrencinin, Türk devletlerinde yaşayan veya Türk kültürünü ve dilini
öğrenmek isteyen tüm dünya vatanMart 2019
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daşlarının hizmetine sunulan projemiz ile Türkçe öğreniminde yeni bir
sayfa açarak Türkçe öğreticileri için
de farklı öğrenme malzemeleri ile
zenginleştirilmiş bir ortam sağlıyoruz.

Türkiye’nin tek Eğitim
Karikatürleri Müzesi
Üniversitemizde
Eskişehir’e eğitim ve bilim alanında katkılar sunmasının yanında
kültür ve sanat hayatına da dokunan
Üniversitemizde, hem bünyemizdeki nitelikli çalışmaları Eskişehir halkına ulaştırma hem de nitelikli çalışmaları destekleme faaliyetlerini
sürdürüyoruz. Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestrası, Halkbilim Araştırmaları Merkezi, Tiyatro Anadolu
ve öğrenci toplulukları faaliyetlerinin yanı sıra her yıl düzenlenen
ve şehrin olduğu kadar ülkenin de
önemli kültür sanat faaliyetlerinin
başında gelen uluslararası festivallerle şehre renk katmaya devam
ediyoruz. Bu yapının önemli parçalarından biri olan, dünyadaki sayılı
karikatür müzelerinin içerisinde yer
alan ve Türkiye’de de tek olma özelliğine sahip Anadolu Üniversitesi
Eğitim Karikatürleri Müzemiz ile
önemli çalışmalara imza atıyoruz.
Türkiye’de üç büyük kent dışında
ilk üniversite müzesi olma özelliği
taşıyan Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzemiz ile de sergilediğimiz eserler ve müze koleksiyonuyla sanat kokan bir ortamda
sanatseverleri ağırlıyoruz. Üniver-
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sitemizin sanata açılan kapılarından
biri olan Çağdaş Sanatlar Müzesi ile
başarılı sanatçıların çalışmalarını
halkımıza sunmanın yanında, ziyaretçilerimize kültürel olarak da bir
sanat arşivi sunuyoruz. Üniversitemiz, Kültür Bakanlığı’nca da onaylanarak denetlenen 3 müzesi (Çağdaş Sanatlar, Eğitim Karikatürleri,
Cumhuriyet Tarihi Müzesi) ile devlet
üniversiteleri arasında seçkin bir konumda bulunuyor.

Üniversitemizin
sosyal tesislerinde en iyi
hizmeti sunuyoruz

yanı sıra Eskişehir’de yaşayan Açıköğretim Sistemi öğrencileri de
başvuruda bulunup yararlanabiliyor.
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere yönelik koruyucu, önleyici
ruh sağlığı hizmeti vermenin yanı
sıra öğrencilerin çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı, kendilerini daha iyi hissetmeleri
amacına yönelik karşılıklı bir iletişim
kuruyoruz.

Sivil Havacılık Parkı ile
havacılık alanındaki bilgi
ve birikimimizi şehrimizle
paylaşıyoruz

Eğitim öğretim ve kültür sanat
faaliyetlerinin yanı sıra alt yapı hizmetlerine de önem veriyor ve bu
konuda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin sosyal
tesislerinde, yetişmiş personel ve
kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet
veriyoruz. Yüzme havuzundan spor
tesislerine, misafirhanelerden konukevlerine kadar her alanda misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı
amaçlıyoruz.
Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören örgün öğrencilerimiz ve
üniversite personelimize kapsamlı
biçimde koruyucu, önleyici ruh sağlığı hizmeti veren PDRM (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi)
sayesinde, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacı olmak
üzere 3 farklı meslek grubundan
uzmanlar ile psikolojik destek sunuyoruz. Merkezimizdeki danışmanlık
hizmetlerinden örgün öğrencilerin

Türk Yükseköğretim Sistemi’nin
lokomotifi olma özelliği taşıyan
Anadolu Üniversitemizin, sivil havacılık alanındaki bilgi birikimini ve
tecrübesini Havacılık Parkı aracılığıyla şehirle buluşturuyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak her alanda
kaliteli ve yenilikçi bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Bu bilinçten
hareketle de Havacılık Parkımız
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Anadolu
Üniversitesi
Türk Dünyası
Bilim, Kültür ve
Sanat Merkezi,
Türk kültürünün
yaşatılması
açısından büyük
önem taşıyor.
bünyesinde 2015 yılında hız verdiğimiz çalışmalarımıza her geçen gün
yenilerini ekliyoruz. Yıllık ortalama 30-40 bin civarında ziyaretçiyi
ağırlayan Havacılık Parkımız ile her
geçen gün bünyesine katmış olduğu
yeniliklerle birlikte hem ziyaretçi
sayısını artırmayı hem de her yaştan
bireye havacılık sevgisini aşılamayı
hedefliyoruz.

Üniversitemiz ve şehrimiz
Türk Dünyası Bilim Kültür
ve Sanat Merkezi’nde
buluşuyor
Eskişehir’in Kültür Başkentliği
sürecinde bünyemize kattığımız ve
bugün de şehrimizle buluşma noktalarımızdan biri olan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür
ve Sanat Merkezi, Türk kültürünün
yaşatılması açısından büyük önem
taşıyor. Üniversitemiz, bu merkezimiz sayesinde her yıl binlerce
kişiyi Tük dünyasının çatısı altında
buluşturuyor. Buradaki temel amacımız; Türk dünyasıyla var olan tarihi, siyasi ve kültürel bağları devam
ettirmenin yanında Türk dünyasının
ortak değerleri olan müzik, sanat ve
bilimsel faaliyetler açısından da bir
cazibe merkezi durumuna getirmek.
Bu yüzden de yıl boyu kültür-sanat
alanında düzenlediğimiz etkinlikler
sayesinde kapılarımızı sadece halkımıza değil, şehir dışından gelen pek

çok ziyaretçilerimizi de açıyoruz.
Şehir ile iç içe olmayı ve kentin
farklı bölgelerindeki merkezler ve
birimlerimizle halkımızla bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin en eski yerleşim
yerlerinden olan Odunpazarı’nda,
akraba ve soydaş topluluklarla ilgi
araştırma yapmak, yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bilgi üretimini sürekli hâle getirmek, üretilen bilginin dolaşımını
ve paylaşımını sağlamak, bu konuda
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmanın
yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere 2014’te Türk Dünyası Uygulama
ve Araştırma Merkezimizi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kütüphanemiz modern
yapısıyla kapılarını
öğrencilerimize 7/24
açık tutuyor
Kütüphanemizin daha yoğun ve
verimli bir şekilde kullanımına yönelik olarak hayata geçirdiğimiz
7/24 uygulaması, öğrencilerimizin
her an kütüphane olanaklarından
faydalanmasını sağlıyor. Bu kapsamda, kütüphanemizde bazı fiziki
iyileştirme ve yenileme çalışmaları
da gerçekleştirerek öğrencilerimize
yönelik yeni uygulama ve hizmetler
hayata geçirdik. Öğrencilerimize
ücretsiz olarak çorba, çay ve kahve

ikramlarımız, özellikle Eskişehir’in
kış şartlarında öğrencilerimizin çalışmalarında önemli motivasyon ve
memnuniyet kaynaklarından birini
oluşturuyor. 7/24 uygulaması ile
birlikte yoğun ve verimli bir şekilde
hizmet veren kütüphanemiz, sınav
haftaları dışında 2 bin 500 ile 3 bin
500 kişiye hizmet sunarken, sınav
dönemlerinde ise bu sayı günde
ortalama 8 ile 9 bin kişiye kadar
ulaşıyor.

7’den 70’e herkesin
eğitimdeki buluşma
noktası: Açıköğretim
Sistemi
Anadolu Üniversitesi olarak Açıköğretim Sistemimiz aracılığıyla
yaklaşık 40 yıldır, 7’den 70’e herkese
sağladığımız öğretim olanaklarıyla
hayatlara değer katmayı sürdürüyoruz. 1982 yılında temellerini
attığımız Açık ve Uzaktan Öğretim
Sistemimizde 29 bin 500 bin kişiyle
başladığımız eğitim yolculuğumuza
bugün aktif ve pasif olmak üzere
3 milyon 124 bin 978 öğrencimizle
devam etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllar içerisinde
sürekli gelişen ve değişen Üniversitemiz, Açıköğretim Sistemimiz
aracılığıyla öğrenim hizmetlerini
ulaştırdığı öğrenci sayısı bakımından dünyanın en büyük 3’üncü üniversitesi olma özelliği taşıyor.
Mart 2019
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diğimiz proje sayesinde kendisini
farklı alanlarda geliştirmek, örgün
bölümde okuyan ve halen bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ya
da üniversite mezunu olan bireylere
yönelik olarak ikinci üniversite olanağı sunuyoruz. Hayallerine ulaşmak isteyen herkes Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri aracılığıyla sunduğumuz 37’si ön lisans ve
18’i lisans düzeyindeki programımıza kayıt yaptırabiliyor.

Üniversitemiz
üstün organizasyon
yeteneklerine sahip

Üniversitemiz, yurt dışı programlarıyla da soydaşlarımıza öğrenim
olanaklarını sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Batı Avrupa ülkelerindeki eğitim ve öğretim hizmetlerimizin ardından 2009-2010 öğretim
yılından itibaren dost ve kardeş ülkemiz olan Azerbaycan’daki vatandaşlarımıza, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Kosova, Makedonya
ve Bulgaristan, 2015-2016 öğretim
yılından itibaren Bosna Hersek
ve Arnavutluk, 2016-2017 öğretim
yılından itibaren Kuzey Amerika,
2017-2018 öğretim yılından itibaren
de Suudi Arabistan ve Mısır Programları ile Arap dünyasındaki soydaşlarımıza öğretim hizmetlerini
ulaştırıyoruz.

Anadolu
Üniversitesinden
herkese İkinci
Üniversite fırsatı
Üniversitemiz “Yaşam Boyu Öğrenme” hedefinin bir parçası olarak
hayallerindeki bir bölümü okumak
isteyen milyonlarca kişiye “İkinci
Üniversite”nin kapılarını açıyor.
Anadolu Üniversitesi olarak 20012002 öğretim yılında hayata geçir-
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Üniversitemiz, açık ve uzaktan
eğitim alanındaki bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra üstün organizasyon
yetenekleriyle de alanında dünyanın
sayılı örnekleri arasında yer alıyor.
Açıköğretim Sistemimiz aracılığıyla
milyonlarca öğrencimize sunduğumuz sınav hizmetlerimiz düzenlediğimiz önemli organizasyonlarımızın
başında geliyor. Bu alanda edindiğimiz tecrübelerden hareketle ise
bugün sadece Açıköğretim sınavlarını düzenlemekle kalmayıp yurt
içinde ve yurt dışında da kamu ve
YÖK nezdinde olmak üzere pek çok
sınav organizasyonunu başarıyla
gerçekleştirebilecek teknik altyapıya, bilgiye ve nitelikli insan kaynağına da sahibiz. Geniş kapsamlı

Geniş kapsamlı
kurum sınavları
çerçevesinde
500 bin kişilik
bir operasyonla,
bir oturumda
1 milyondan
fazla katılımcıya
bu hizmeti
sunabilecek
konumdayız.
kurum sınavları çerçevesinde 500
bin kişilik bir operasyonla, bir oturumda 1 milyondan fazla katılımcıya
bu hizmeti sunabilecek konumdayız.
Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da hizmetlerini başarıyla sürdüren Anadolu Üniversitesinin dünya
genelinde; Batı Avrupa’da 8, Balkanlarda 5, Azerbaycan’da 1, Suudi Arabistan’da 3, Amerika ve Kanada da
dâhil olmak üzere toplamda 20’den
fazla aktif kullanılan yurt dışı hizmet
ofisi bulunuyor.

KAPAK

ESOGÜ
Evrensel
Bilime
Değer
Katıyor

Prof. Dr. Kemal
Şenocak

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Rektörü

Teknolojik gelişmelere
ve ülke ihtiyaçlarına
uyumlu olarak; bilgi
üreten ve ürettiği
bilgiyi katma değere
dönüştüren bir akademi,
tüm dünyanın ve
ülkemizin en büyük
ihtiyacıdır.
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ilimin, sanatın ve kültürün hem
yaşam alanı hem de üretim merkezi olan üniversiteler, yarattıkları
bu değerleri toplumla buluşturamadığı sürece sadece raflarda kalan
bilgi yığınları üreten, toplumdan izole yapılar olarak kalırlar. Oysa içinde
bulunduğumuz teknoloji çağında,
teknolojik gelişmelere ve ülke ihtiyaçlarına uyumlu olarak; bilgi üreten
ve ürettiği bilgiyi katma değere dönüştüren bir akademi, tüm dünyanın
ve ülkemizin en büyük ihtiyacıdır.
Zira sadece bilgiyi üretebilen ve insan hayatını kolaylaştıracak biçimde
sanayileştirebilen ülkeler geleceği
inşa edebilecektir. Bu gelecek için
nitelikli beşeri sermayeyi ve yüksek
teknolojili üretim için gerekli olan
bilimsel altyapıyı ülke hizmetine
sunması gereken yegane kurumlar
ise üniversitelerdir.
Çağımızda kalkınmanın yolu bilgi
ve teknolojiye dayalı ekonomi modellerinden geçmekte, bu modelleri
hayata geçirmek ise bilginin üretimi,
korunması, katma değeri yüksek ileri teknolojik ürünlere dönüşmesi ve
bu ürünlerin dünya ile buluşturulması süreçlerinin işler hale getirilmesi
ile mümkündür. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, patentlerin,
üniversiteden sanayiye teknoloji
transferinin makroekonomik etkileri özellikle gelişmiş ekonomilerde öne çıkmaktadır. Çağımızda
araştırma-geliştirme faaliyetlerine
yapılan yatırımlar, bir gelişmişlik
göstergesi olduğu gibi, sürdürülebilir kalkınmanın da ön koşuludur.
Hal böyleyken, üniversitelerde de
bilimi yalnızca bilimsel ilgi adına yapan, içine kapanık, klasik zihniyetin
yerini; toplum için üreten ve bilgiyi
somut çıktılarıyla değerlendiren yapılar almıştır. Nitekim üniversiteler
girişimcilik endeksleriyle, araştırma
üniversitesi kriterleri ile değerlendirilmeye tabii tutulmaya başlamış,
öğretim elemanları patent ve ürün
odaklı araştırmalara yönlenmiş
bulunmaktadır.

Bilimsel
altyapıyı ülke
hizmetine
sunması
gereken
yegane
kurumlar
üniversitelerdir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, üniversitelerin araştırma ve eğitim gibi asli
fonksiyonları yanında üçüncü bir
fonksiyon ve görev olarak, bilgi ve
teknoloji transferi rolü de ortaya
çıkmıştır. Bu fonksiyon, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve mikro işlemciler gibi yoğun araştırmaya dayalı
yeni sanayi dallarının doğumuyla
bağlantılı olarak ortaya çıkmış, bu
alanlarda bilgi üretmeyi ve sanayi ile
entegrasyonu beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin bu yeni misyonu,
bilimsel araştırmaların hedefinde de
değişikliğe yol açmıştır. Buna göre,
bilimsel araştırmalar sürekli olarak
ekonomik gelişmeye ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına ve
çeşitlendirilmesine yol açmalıdır.
Bilim ve ekonomi dünyasında yaşanan tüm bu gelişmeleri yakından
takip eden ve bu gelişmelere ayak
uyduran; milli kalkınma hedeflerini
eğitim ve araştırma stratejilerinde
rehber olarak değerlendiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak
bizler, gerek ülke ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli beşeri sermayenin
yetiştirilmesi konusunda gerekse
bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi sağlayacak AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölgenin ve ülkenin ekonomik, ticari ve endüstriyel aktörleri
ile işbirliği içinde ürüne ve değere
dönüştürülmesi konusunda yoğun
bir gayret gösteriyoruz. Sahip ol-
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duğu akademik birikim ve altyapıyı
ülkemizin milli ve yerli sermayesine
sunarak milli kalkınmada etkin rol
almaya ve üzerine düşen vazifeyi
layıkıyla yerine getirmeye çalışan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
kendi sürdürülebilir AR-GE ekosistemini tamamlamış, ülkemizin
iddialı ve stratejik araştırma geliştirme projelerinde görev almaya
başlamıştır.
Ekonomik kalkınma ve bunun
temeli olan yüksek teknolojili
üretimin en önemli koşulu olan
kamu-üniversite-sanayi işbirliğini
dijital dönüşüm, raylı sistemler, biyoteknoloji, havacılık ve savunma
sanayi gibi alanlarda önemli projelerle bu işbirliğini tesis etmiştir.
Bunun en iyi örneği ve en değerli
çıktılarından biri; üniversitemiz
Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ETTOM)’un,
akademik danışmanlık sağladığı bir
araştırma projesi olan ve 40 melek
yatırımcının ortağı olduğu ALBİLA
İlaç A.Ş.’nin Eskişehir’in ilk ilaç üretim tesisi olarak Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi’ne kazandırılmasını
sağlamıştır. İleri teknolojilerin sağlık alanında uygulanması ve son yıllarda artan sağlıkta AR-GE çalışmaları, yenilikçi tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesine olanak sağlamış,
medikal ürün üretimine büyük bir
ivme kazandırmıştır. Ülkemiz için
kritik öneme sahip alanlardan birisi

olan bu sektöre üniversite-sanayi
işbirliği ile katkı sağlamış olmanın
yanında, üniversitede üretilen bilgi
ve teknolojilerin ürüne dönüşerek
ticarileşmesine, topluma fayda sunulmasına başarılı bir örnek teşkil
edeceğini düşünüyoruz.
Üniversitemiz düzenlediği
çeşitli bilimsel toplantılarla da,
kamu-üniversite-sanayi işbirliği
konusunda farkındalık yaratmayı
hedeflemekte ve ülkesel kalkınma
hedeflerimizde öncelikli olan alanları bilimsel ve endüstriyel yaklaşımla değerlendirmeye almaktadır.
Bu çerçevede 2018 yılında, Eskişehir Sanayicileri ile birlikte işbirliği
yaparak eğitimler, çalıştaylar ve
çeşitli proje toplantıları düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde ulusal ve
uluslararası işbirlikleri ile Eskişehir AR-GE ekosistemi güçlendiril-

meye çalışılmıştır. Bunlar arasında
yakın dönemde işbirliği sürecini
geliştirdiğimiz I. Hava İkmal Bakım
Merkezi Komutanlığı Fabrikası,
TUSAŞ-TEI, Havelsan, Tülomsaş,
Lande, Benli, Turkcell, Vodafone,
DMO gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliklerimize devam ediyoruz. Ayrıca üniversitemiz Teknoloji Transfer
Ofisi tarafından birçok firmaya ve
kamu kuruluşuna AR-GE danışmanlığı, proje eğitim ve danışmanlıkları,
ticarileşme ve girişimcilik danışmanlıkları verilmektedir.
Nöropazarlama araştırmalarının yapılacağı Davranış Bilimi ve
Biyometrik Ölçüm Laboratuvarı,
2018 yılında Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu tarafından
desteklenmiş ve altyapı çalışmaları tamamlanarak bu yıl itibariyle
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faaliyete geçmiştir. İnsan tutum
ve davranışlarının oluşum aşamalarının, bileşenlerinin, hatırlama ve
öğrenme ile ilişkisinin, davranış ile
arasındaki bağın akademisyenler
ve uygulamacılar tarafından anlaşılmasının, insan davranışlarını anlayabilmenin çıkış noktası olacağını
düşüncesinden hareketle Davranış
Bilimi ve Biyometrik Ölçüm Laboratuvarı, en doğru sonuca varabilmek
için EEG, Termal Görüntüleme, Göz
Takibi, Deri İletkenliği, EKG ve EMG
gibi toplamda 13 biyometrik cihazı
bünyesinde bulundurmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak amacımız, Türkiye’nin
dört bir yanından gelmiş evlatlarımızı çağın gerektirdiği şartlarda
nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirmek, ülkemize katkı sağlayacak niteliklere kavuşturmaktır.
Öğrencilerin mezun olduklarında
sadece akademik başarılarıyla ve
teorik bilgileriyle değerlendirildiği
günler geride kalmıştır. Bu nedenle
AR-GE, inovasyon, mükemmeliyet
ve uluslararası rekabet edebilirlik
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eğitim stratejilerimizin de merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimizi uygulama becerisine sahip,
yenilikçi düşünebilen, kalifiye, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek
hedefindeyiz.
Eğitim alanında yenilikçi bir vizyonla hareket ederek Üniversitemiz bünyesinde yapılandıracağımız
Dijital Üniversite üzerine çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Dijital
sistemlerin hayatımızda her geçen
gün daha fazla yer alması ile birlik-

Öğrencilerimizin
tüm dünyadaki
etkinliklere,
fuarlara,
kongre ve
konferanslara
katılmalarını
sağlıyoruz.

te “dijital öğrenme” kavramı ortaya
çıkmış, açık öğretim ve uzaktan
eğitim modelleriyle iletişim kanallarından hizmet veren sistemler
daha da mobil hale dönüşmüştür.
Bu durumun doğal sonucu olarak
öncü Üniversitelere “Dijital Bilgi” üretme ve yayma sorumluluğu
yüklenmektedir. Üniversitemiz de
Ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri olarak bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde
hizmet üretmek arzusundadır. Bu
kapsamda Üniversitemizde yürütülmekte olan derslerin dijital
formları hazırlanarak kullanıcılara
sunulması ve buradan hareketle
ileriye dönük olarak “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dijital Öğrenme” platformunun hazırlanması
çalışmaları başlatılmıştır.
AR-GE ve inovasyon ekosisteminin oluşumu ve geliştirilen yeni
teknolojik ürünlerin üretim araç
veya sistemlerinin kullanımı için kalifiye eleman yetiştirilmesi hayati
öneme sahiptir. Bu, eğitimin bütün
kademelerinin nitelikli yapılmasını
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gerektirmenin yanı sıra hayat boyu
öğrenme ve beceri geliştirme ekosistemi ile mümkündür. Bu eğitim
modelini hayata geçirmek amacıyla yine öğrencilerimizi proje odaklı
düşünmeye ve üretmeye teşvik
etmeye gayret göstermekteyiz. Bu
kapsamda Eskişehir Sanayi Odası
ve Üniversitemiz işbirliği ile her yıl
olduğu gibi, bu yılda üniversitemiz
son sınıf öğrencilerinin hazırlamış
olduğu projelerin sanayicilere tanıtılması amacıyla düzenlediğimiz
Fair Play Proje Fuarı’nı gerçekleştirdik. Bu yıl beşincisi düzenlenen
fuarda öğrencilerimiz 93 projeyi sektör temsilcilerinin ilgisine
sunma fırsatı buldu. Bunlarla da
yetinmeyip, öğrencilerimizin uluslararası arenada yetkinliğini geliştirmek amacıyla sadece ülkemiz ve
şehrimiz sınırları içinde değil, tüm
dünyadaki etkinliklere, fuarlara,
kongre ve konferanslara katılmalarını sağlıyoruz.
Üniversitemiz öğretim üyelerinin akademide ürettikleri bilginin,
üretim sahaları ile daha fazla ve
doğru koşullarda buluşması ve değere dönüşmesi için “Fikri Haklar,
Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileşmesi Yönergesi”ni yayınladık.

Yine alanında Türkiye’de bir ilk olan
üniversitemiz “Akademik Girişimcilik Etik Beyanı” da yürürlüğe girmiştir. Bütün bu gelişmelerin, gerek
yerleşkelerimizden dışarı açılan
bir pencere ile toplumla gerekse
yerleşkemizin sınırları içindeki insanlarımız, beşeri değerlerimiz ile
buluşmasını sağlayabilmek adına
attığımız pek çok adım da söz konusudur. Bu gelişmelerin en somut örneklerinden biri de, üniversitemizin
kurumsal yapısını güçlendirmeye
yönelik olarak tesis edilen Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma
Merkezi olmuştur. Merkezin faaliyetleri ışığında üniversitemiz bünyesinde üretilen bilginin, hak ettiği
değeri elde etmesi, bilginin yayılımının daha doğru ve sağlıklı gerçekleştirilmesi ve böylece toplum
ve insanlığa yönelik yararın azami
kılınması hedeflenmektedir.
Küreselleşme ve artan rekabet,
bilgi toplumu ve ekonomisine geçiş, disiplinler arası ve çok disiplinli
araştırmalara yöneliş ile birlikte
üniversitelerde yerleşen akademiden ekonomiye bilgi ve teknoloji
akışı kültürü, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde sağlam adımlarla ilerlemekte ve yerleşmektedir.

Yenilikçi stratejileri ve mükemmeliyetçilik prensibi ile üniversitemiz,
ülkesinin ihtiyaçlarına duyarlı, milli
kalkınmada üzerine düşen büyük ve
kıymetli vazifenin farkında bir üniversite olarak, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir araştırma
üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir.
Endüstri ve bilimin bir araya gelmesiyle açığa çıkan mikro düzeyde
bir gelişmenin, makro düzeyde bir
ülke ekonomisinin gelişmesi için ne
kadar önemli olduğunun bilinci ile
AR-GE faaliyetlerimizin yanı sıra
kamu, üniversite ve sanayi işbirliklerimizi artırarak sürdürürken, bir
yandan da öğrencilerimize uluslararası düzeyde bir eğitim, yeterli
donanım ve bilgiye erişim olanakları, zengin sosyal ve kültürel faaliyetler ile nihayetinde bilimin, kültürün, sanatın merkezi olan yaşayan
bir kampüs sunmak için, her geçen
gün var olana bir yenisini daha eklemek için, bütün ESOGÜ ailesi olarak çalışıyoruz. Bu hedefler ve bu
inançla, büyük ve donanımlı bir ekip
olarak, insanlığa, ülkemize, milletimize ve şehrimize hizmet etmeye,
evrensel bilime ve değerlere katkı
sağlamaya devam edeceğiz.
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Eskişehir Teknik
Üniversitesi Kente
ve Ülkeye Değer
Katmaya Hazır

Y

irmiüçbini Anadolu Üniversitesinde, Otuzikibini Eskişehir
Osmangazi Üniversitesinde, Onüçbini ise Eskişehir Teknik Üniversitesinde okuyan yaklaşık 70-80 bin
üniversite öğrencisinin ve 4000
akademisyenin yaşadığı bir kent
Eskişehir. Mevcut durumda, kentte
yaşayan yaklaşık her 10 kişiden birisi üniversite öğrencisi.

Prof. Dr. Tuncay
Döğeroğlu

Eskişehir Teknik
Üniversitesi Rektörü

Nitelikli ve başarılı
öğrencileri çekebilmek
üzere şehrin dinamikleri
her üç üniversite için
değerli ve önemli olduğu
kadar üniversitelerimizin
kente katacağı değerler
de kentin gelişimi ve
değişimi açısından
aynı ölçüde kıymetli ve
değerli.
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Eskişehir; yaşam standardı yüksek
ve öğrencilerin tercih ettiği bir şehir; nitelikli ve başarılı öğrencileri
çekebilmek üzere şehrin dinamikleri her üç üniversite için değerli ve
önemli olduğu kadar üniversitelerimizin kente katacağı değerler de
kentin gelişimi ve değişimi açısından aynı ölçüde kıymetli ve değerli.
Eskişehir’de, 18 Mayıs 2018 tarihine
kadar iki devlet üniversitesi vardı;
Anadolu Üniversitesinin öğrenci
ve akademik kadrosunun 1/3’ü yeni
kurulan üniversiteye aktarıldı ve bu
tarihten sonra 5 Fakülte, 2 MYO, 3
Enstitü ve Araştırma Merkezleriyle
Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül kampüsünde yeniden yapılanma
sürecini başlattı.
Teknik Üniversite, her ne kadar kuruluş yılı itibariyle yeni bir yükseköğretim kurumu olarak değerlendirilse de kökleri 1968 yılında kurulan
Kimya Mühendisliği Yüksekokuluna
kadar uzanıyor. Geçmişi 1986’ya
uzanan bugünkü Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesinin ilk nüvesinin
atıldığı Sivil Havacılık Sektörüne

uluslararası standartlara uygun
kalifiye insan kaynağı yetiştirmek
amacıyla kurulan Sivil Havacılık
Yüksek Okulu, İki Eylül Kampüsündeki ilk akademik birimimizdir. Sivil
havacılık sektörüne pilot, hava trafik kontrolörü ve bakım elemanları
yetiştiren alanında ülkemizdeki
“ilk Okul” olma özelliğini taşımakla
birlikte gerek sahip olduğu insan
kaynağı gerekse altyapısı ile ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Havacılık
sektörüne nitelikli insan kaynağı
yetiştirme ve alt yapısını sektörün
kullanımına açma konusunda istekli
olan Fakülte, aynı zamanda uluslararası uçuşa açık Hasan Polatkan
Havaalanını da işletmekte.
1993 yılında Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu olarak kurulan ve
2012 yılında yeni ismiyle anılmaya
başlayan Spor Bilimleri Fakültemizi, benzerlerinden farklı kılan güçlü
araştırma altyapısı ve sportif performansın değerlendirildiği laboratuvarlarının olması. Alt yapısını
kent, bölge ve ülkeyle paylaşmaya
hazır olan Fakültemiz, bu akademik
yılda 4-12 yaş arasındaki çocuklara
spor okulu açarak ilk adımı attı; bu
etkinlikleri devam ettirme ve bu konuda benzerlerine göre fark yaratma konusunda kararlı.
Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ise güçlü altyapısı ve nitelikli
insan kaynağı ile nitelikli bilgi ve
ürün üretme ve sanayi ile işbirliği
yapma konusunda son derece istek-

Eskişehir;
yaşam
standardı
yüksek ve
öğrencilerin
tercih ettiği
bir şehir.
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♦ Fotonik araştırma grubu, henüz
yeni kurulmuş olmasına rağmen
hem nitelikli insan yetiştirme hem
de bilgi ve ürün üretme konusunda
değerli katkılar sunmaya başladı.

li. Daha önceki yıllarda TÜBİTAK
desteğiyle Anadolu Üniversitesi
bünyesinde kurulan ARİNKOM
TTO, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili
olarak kamu ve özel sektör işbirliği
yapma, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında
koruma altına alma ve uygulamaya
aktarma konularında hem Anadolu
Üniversitesine ve hem de Eskişehir Teknik Üniversitesine hizmet
veriyor.
Geçmişi 20 yıl önce kurulan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okuluna dayanan Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi, tasarım alanındaki yetkinliği ile İki Eylül kampüsünde ArGe, İnovasyon ve Tasarım Vadisi
oluşturma konusunda iddialı ve bu
kapsamda Eskişehir Sanayi Odası
ve Eskişehir Ticaret Odasıyla işbirliği ve güç birliği yapmaya hazır.
Ulaştırma MYO, ulaştırma ve raylı sistemler sektöründe, Porsuk
MYO ise basın-yayın, medya, bilgisayar teknolojileri gibi pekçok
teknik alanda istihdam edilebilir
nitelikli ara eleman yetiştiriyor.
TÜBİTAK’ın 2016 yılında yayımladığı Üniversite Yetkinlik Analiz
Çalışması sonuçları, Eskişehir
Teknik Üniversitesinin (çalışmanın
yapıldığı tarihte Anadolu Üniversitesi bünyesinde olup, Mayıs 2018
sonrasında Eskişehir Teknik Üniversitesi kadrosundaki öğretim
elemanlarının yetkinlik alanlarına

giren konular değerlendirildiğinde Eskişehir Teknik Üniversitesi
performansı olarak listelenmiştir) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(Robotik ve Mekatronik Sistem
Teknolojileri, Veri İşleme, Koruma
ve Depolama Teknolojileri, Yarı
İletken Teknolojileri ve Entegre
Devreler), Çevre Bilimleri (Arıtma
Teknolojileri, Meteoroloji ve Atmosfer Bilimleri), Enerji (Biyoenerji, Fosil Yakıtlar: Kömür, Rüzgâr
Enerjisi), Fizik (Deneysel Fizik, Katı
Madde Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği), Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri, İleri Fonksiyonel Malzeme
(Metaller ve Alaşımlar, Polimer ve
Plastikler, Yüzeyler, Kaplamalar ve
Filmler), Kimya, Kimya Mühendisliği, Madencilik-Madencilik Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri ve
Seramik konusunda yetkinlik düzeyinin kalite ve hacim açısından
iyi durumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca;
Seramik Araştırma Merkezi
(SAM A.Ş.) ve öğretim elemanlarının spin off şirketleri ile yirmi yıldır
geleneksel ve ileri teknoloji malzemeleri alanında seramik sektörüne sunduğu hizmetler, geçmişte
yürüttüğü ülkenin ilk endüstriyel
doktora programı ve işbirlikleri artık başarı öyküsü haline geldi.
♦

Nanoboyut laboratuvarında
yapılan araştırmalar ve geliştirilen ürünler ile savunma sanayiine
önemli katkılar sunulmakta.
♦

♦ İnsansız Hava Sistemleri (İHS)
konusunda güçlü bir altyapısı ve
tecrübesi var. Konuya ilişkin çalışmalar, Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesinde İnsansız Hava Sistemlerinin (Mini/Mikro boyutlu
İHA) tasarımı, üretimi, kontrolü ve
eğitimi üzerine Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde ise bu sistemlerin
sinyal, görüntü işleme ve haberleşme alanlarındaki uygulamaları
üzerinde yoğunlaşmakta.
♦ İnşaat sektörünün hizmetine
sunulan Sismik İzolatörü Test
Merkezi, diğer test merkezleri ile
kıyaslandığında yükleme kapasitesi açısından dünya sıralamasında ilk beş içerisinde yerini alacak
kapasitede olup deprem izolatör
birimlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin de yürütülmesine olanak sunmakta.
♦ Tekstil Tasarım Laboratuvarı,
tekstil malzemelerin her türlü test
ve analizlerini yapabilecek yetkinlikte; ürettiği katma değer ile pek
çok kurum ve kuruluş ile işbirliği
yapıyor.

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, ilgili bakanlıklar ve kurum ve
kuruluşlarla yürüttüğü CBS destekli projeleri, deprem algılama
sistemlerine ilişkin çalışmalarıyla
hem kente hem de bölge ve ülkeye
önemli katkılar sunmakta.
♦

♦ Borabey göleti yakınında Eskişehir Teknik Üniversitesine ait
Gözlemevindeki eğitim laboratuvarı, araştırma laboratuvarı ve
gezegen araştırmaları simülasyon
laboratuvarında araştırma faaliyetlerinin yanısıra bilimsel, top-
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lumsal ve kültürel açıdan katkı ve
konuya ilişkin farkındalık yaratmayı da önemseniyor.
♦ 2014 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden takımların
katıldığı güneş arabaları yarışını
2. olarak tamamlayan ve Avustralya’da World Solar Challenge 2015
yarışında 3022 kilometrelik mesafeyi eksiksiz bir şekilde tamamlayan ilk Türk ekibi olmayı başaran
güneş arabası takımı ile Shell Eco
Maraton yarışlarında önemli dereceler elde eden hidrojen yakıtlı
aracımız, insansız hava araçları
ve insansız hava sistemleri ülke
içinde de TÜBİTAK tarafından
düzenlenen yarışlarda başarılara
imza atan ve bizleri gururlandıran
öğrenci projelerimiz arasında yer
alıyor.

Anadolu Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülen Strateji ve Bütçe
Başkanlığı (eski adıyla Kalkınma
Bakanlığı) destekli Ulusal Raylı
Sistemler Mükemmeliyet Merkezi (URAYSİM) projesi kapsamında
Eskişehir Teknik Üniversitesi, 20
kadar doktoralı insan kaynağı ve
alana özgü bilgi birikimi ile katkı
sunuyor ve projenin yürütücülüğünü yapıyor; yine aynı Bakanlık
tarafından desteklenen Havacılık
Mükemmeliyet Merkezi projesinin
yürütülmesine de Üniversitemiz
kampüsünde kurulu laboratuvarlarda güçlü bir altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla fiilen katkı
sunuyor.
Eskişehir Teknik Üniversitesinin
toplam öğrenci sayısının yaklaşık
%16’sını lisansüstü öğrencileri
oluşturmakta. Araştırma yetkinliği yüksek bir üniversite olmanın
önemli bir göstergesi olan lisansüstü öğrenci sayısını zaman içerisinde artırma ve %50 seviyesine
taşıma yönünde hedefi var. Bu kapsamda, tezli ve tezsiz YL, uzaktan
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eğitim YL programları ve doktora
programlarının sayısını artırma ve
özellikle disiplinlerarası programlarını arttırma konusunda önemli
hedefler koydu. Bu kapsamda da
hem YÖK 100/2000 doktora burs
programı hem de sektörle entegrasyonun önemli bir aracı olarak
2244 Sanayi doktora programında
işbirliği yaptığı sektör ve öğrenci
sayısını artırma hedefi en önemli
performans göstergeleri arasında.
Bu vesileyle özellikle yakın çevresindeki sanayinin doktoralı eleman
sayısını attırma konusunda işbirliği
yapmak ve katkı sunmak istiyor.
Özetle; Eskişehir Teknik Üniversitesi, nitelikli insan kaynağı ve
güçlü alt yapısıyla nitelikli insan
kaynağı yetiştirme, nitelikli bilgi
ve bilim üretme konusunda iddialı,
açık bilim ve açık erişimi önemseyen tematik bir üniversite. Bu
kapsamda Yükseköğretim Kurulunun genel yaklaşımı çerçevesinde
hareket etmeyi ve ülkemizdeki ve
Avrupa yükseköğrenim alanı içindeki yaklaşımları benimsemeyi ve
dünyadaki gelişme ve ilerlemelere
paralel yürümeyi hedefliyor. Öğrenci merkezli, öğrenme temelli,
öğrenme kazanımlarına dayanan
eğitim yaklaşımını benimsemiş

bir kurum olarak 26 lisans programının %50’sinin akredite olması
eğitim öğretim sürecinde ulusal ve
uluslararası standartları sağlama
konusundaki duyarlılığının önemli
bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde akreditasyon süreçlerini diğer lisans programları ile ön lisans
ve lisansüstü programlarına yayma
konusunda da kararlı.
Üniversitenin sunduğu eğitim,
araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile Kentin gelişimi için üniversite-iş dünyası işbirliğinin çok
önemli olduğunun farkında olan
Eskişehir Teknik Üniversitesi; azalan kamu kaynakları ve rekabetçi
ortamda varlığını gösterebilmek
ve her alanda sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere kendi kaynaklarını yaratma ve çeşitlendirme
hedefi doğrultusunda ilerliyor.
Bu hedefine benimsediği katılımcı yönetim modeli çerçevesinde
oluşturduğu dış danışma kurulu,
iç paydaşlardan oluşan politika ve
istişare kurulları, tematik komisyonları aracılığıyla ve liyakat esaslı görev ve sorumluluk paylaşımı
yaklaşımıyla süreçlerine stratejik
iç ve dış paydaşlarını dahil ederek
ulaşmak istiyor.

KAPAK

Bilgi
Toplumu
ve Eğitim

D

ünya ekonomisinde son yıllarda meydana gelen değişmelerin sonucunda, bilginin önemi
giderek artmıştır. Emek, sermaye,
doğal kaynaklar gibi ekonominin
temel girdikleri yanında bilgi de
önemli bir üretim fonksiyonu haline
dönüşmüştür.
Bilginin hâkim olduğu toplumsal
yaşam, çok hızlı bilgi artışı ve aktarımı, hızlı iletişim, yeni teknolojiler,
ekonomiden diğer sosyal konulara
kadar her alanda bilginin temel güç
ve kaynak olduğu, hızlı değişim ve
gelişmenin yer aldığı ve yaşamın tüm
yönlerini etkileyen bir süreç olarak
kaşımıza çıkmaktadır.

Metin Güler

Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı

Emek, sermaye,
doğal kaynaklar gibi
ekonominin temel
girdikleri yanında bilgi
de önemli bir üretim
fonksiyonu haline
dönüşmüştür.
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Bütün bu gelişmeler, günümüzde
toplumların yüksek bir teknoloji düzeyine ulaşmasına yol açmıştır. Her
ne kadar halen yeryüzünde yaşayan
ilkel ve tarım toplumu örnekleri gösterilebilirse de insanlığın çok önemli
gelişmeler kaydettiği söylenebilir.
Tarım toplumunda toprak ve işgücü,
sanayi toplumunda sermaye merkezi
bir öneme sahip iken, bilgi toplumunda bilgi stratejik bir kaynak haline
gelmiştir. Çünkü yeni toplumda teorik bilgiyi piyasada yeni ürün ve hizmetlere başarılı şekilde dönüştürenler ile eğitim ve AR-GE harcamalarına
en çok yatırım yapan işletmelerin ve

Tarım
toplumunda
toprak ve
işgücü, sanayi
toplumunda
sermaye
merkezi bir
öneme sahip
iken, bilgi
toplumunda
bilgi stratejik bir
kaynak haline
gelmiştir.
toplumların başarılı olacağı ifade
edilmektedir.
Bilgi toplumu, insanların yaşam kalitesini yükseltme, sosyal ve ekonomik
örgütlenmenin verimini artırma potansiyeli taşımaktadır. “Yeni teknolojiler sayesinde küreselleşen dünya
ekonomisi içinde rekabet edebilmek
ve başarılı olmak için, uzun dönemde işsizliğin azaltılması ve çevrenin
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♦ Eğitim,
toplumun kültürel
mirasının bireylere aktarılmasını
sağlar.

♦ Bireylerin
yeteneklerinin
geliştirilmesine ve belli vasıflar
kazanmasına olanak verir.

♦ Toplumda dikey hareketliliğe
zemin hazırlayarak gelir dağılımının
iyileşmesine katkıda bulunur.

♦ Bireyi sosyalleştiren, toplumda
yeni fikirlerin ve yeni ürünlerin
ortaya çıkmasını tetikler.

korunması gibi karşı karşıya olunan
acil görevlere başlamak için gerek
duyulan bazı araçlara kavuşmaktır.
Bilgiye önem veren ve bilginin gelişmesinde katkısı bulunan ülkeler
daha ileri medeniyet düzeyine, daha
güçlü ekonomiye ve daha büyük
bir öneme sahip olacaklardır. Yeni
yüzyılın eşiğinde daha bugünden
bilgi, varlığını ve potansiyelini göstermiştir. 21. yüzyılda ekonomik güç
bilgiyle ölçülecek, savaşlar bilgi ve
teknoloji ile kazanılacak, ülkelerin
güçleri, etkenlikleri ve prestijleri,
bilgi düzeyine ve bilgiden yararlanmadaki arzu ve becerilerine bağlı
olacaktır.
Bilginin bugün için önemi ve yeni
yüzyılda sahip olacağı potansiyelin
bazı belirtileri bugün elle tutulur
hale gelmiştir. Bilginin kazanacağı
bu önem yakın gelecekte ekonominin biçimini, üretimin yapısını,
gelir dağılımını ve savaşların, silahlı kuvvetlerin, ulusal savunma
yöntemlerinin büyük ölçüde değişmesine neden olacaktır. Bu nedenlerle bilgi üretiminin artırılması
gerekir. İşte bu nedenle eğitimin
önemi her geçen gün artmaktadır.

Çünkü eğitim, bilim ve teknoloji sanayi toplumunda görülen yapısal
dönüşümün arkasındaki en önemli
faktörlerin başında gelmektedir.
Dolayısıyla bu faktörler bilgi toplumunun “olmazsa olmaz” koşullarını
oluşturmaktadırlar.
Bilgi toplumu olabilmenin temeli eğitimden geçer. Dolayısıyla
eğitime yapılan yatırım, insana
yapılan yatırımdır. Eğitime ve dolayısıyla insana yatırım yapıldığı
ölçüde bir ülkenin bilim ve teknoloji
yönünden daha ileriye gideceğini
söyleyebiliriz.
Beşeri sermaye unsurlarından
biri olan eğitimin en temel özelliği
birey, firma ve toplumların geleceğine yatırım yapmasıdır. Bu nedenle
eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamdaki dönüşümde, başka bir deyişle
refah düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Eğitim, ekonomik anlamda;
büyüme, kalkınma, ulusal rekabet
gücü ve verimlilik artışı, sosyal anlamda ise; katılımcılık, gelir dağılımı,
yoksulluk, sosyal uyum ve çevrenin
korunması gibi politika alanlarının
merkezinde yer almaktadır.

♦ Doğurganlık oranlarının ve bebek
ölümlerinin azaltılması ve sağlıkla
ilgili diğer etkileri yoluyla daha
sağlıklı bir toplumun yaratılmasına
olanak tanır.

♦ Böylelikle sadece bireye değil,
tüm topluma fayda sağlayan,
sosyal, kültürel, iktisadi ve hatta
siyasi boyutları olan bir alandır.

Eğitim ayrıca şu temel
kazanımları da sağlamaktadır:
♦ Çalışma kapasitesi ile emeğin
verimliliğini doğrudan doğruya
etkileyerek geliştirir.

♦ Teknolojik
gelişme olanağı
sağlar ve böylece dolaylı olarak
sermayenin verimliliğini etkiler.

♦ İyi bir eğitim, iş olanaklarında
istikrar ve düzen sağlamaya
yardımcı olur.

♦ İş koşullarındaki değişmelere
uyabilme yeteneği, sosyal konum
ve saygınlığın kazanılmasını sağlar.
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Bir ülkede okuma yazma bilenlerin sayısı, okullaşma oranları
ve eğitim harcamalarının GSYİH
içerisindeki payı bilgi toplumunun
beşeri göstergeleri olarak sayılabilir.
Türkiye’nin eğitim harcamaları
yönüyle gelişmiş ülkeleri yakalama adına son yıllarda göstermiş
olduğu performans sevindirici olmasına karşın, bilgi toplumu olma
yolunda Türkiye’nin, bu konuda
daha fazla gayret göstermesinin
de zorunluluk olduğu açık bir şekilde görülmektedir.
Okullaşma oranının yüksekliği,
bilgi toplumunun diğer bir önemli göstergesini oluşturmaktadır.
Bilgi toplumu, toplumun büyük
bir kesiminin elde ettiği formel
eğitimle dinamikliğini sürdürmektedir. Bilim adamı, uzman
araştırmacı, eğitimci, planlamacı,
işletmeci, mühendis, avukat gibi
bilgi ağırlıklı personel yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Bu nedenle, yüksek öğretim
okullaşma oranının yüksekliği bir
toplumun bilgi toplumu olabilme
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Bir ülkede
okuma yazma
bilenlerin sayısı,
okullaşma
oranları
ve eğitim
harcamalarının
GSYİH
içerisindeki
payı bilgi
toplumunun
beşeri
göstergeleri
olarak
sayılabilir.
ölçütünü vermesi açısından oldukça önemlidir. Eğitilebilir yaştaki
insan sayısının, mevcut okullarda
almış olduğu almış olduğu öğretim
süresine bölümünden elde edilen
“eğitim süresi”nin, Türkiye’de ar-

tan nüfusa bağlı olarak her geçen
yıl düşmesi, bilgi toplumu olma
söylemlerini boşa çıkarmaktadır.
Türkiye’de kişi başına düşen eğitim yılının 3.8 olduğu düşünülürse
ve bu oranı gelişmiş ülkelerle karşılaştırılırsa Türkiye’nin bilgi toplumu olmasını beklemek gülünç
olacaktır.
Üniversiteler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verildiği en
üst düzeydeki eğitim kurumlarıdır. Bilgi toplumunun ana ekseni
eğitim ve sürekli öğretim olduğu
dikkate alındığında, üniversitelere bu anlamda büyük işlevler
düşmektedir. Ancak, üniversitelerin beklenen işlevi görebilmesi,
öğretime ayrılan kaynaklara ve
yeterli öğretim elemanı sayısına
bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında,
Türkiye’deki üniversitelerdeki
eleman sayısı, gelişmiş ülkelerin
oldukça gerisinde kalmaktadır..
Ayrıca, her geçen yıl artan üniversite sayılarına rağmen, milli gelirden üniversitelere ayrılan payın
azalması Türkiye’nin eğitim açısından yaşadığı bir diğer açmazı
oluşturmaktadır. Tüm bunlar ise,
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“beşeri sermaye” birikimini geciktirmekte ve sonuçta bir taraftan
özel sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman temininde sorunlar
yaratırken, diğer taraftan da yeni
teknolojiler yaratacak araştırmacıların artırılmasında darboğaz
oluşturmaktadır.
Eğitim yoluyla beşeri sermayenin geliştirilmesinde temel amaç,
işgücü verimliliğini artırmaktır.
İşgücü verimliliğinden sağlanacak
artışlar, kuşkusuz elde edilecek
hasılanın daha büyük olmasına ve
böylece kalkınmanın daha hızlı olmasına yol açacaktır.
Eğitimde Türkiye’nin bilgi toplumu olmanın çok gerisinde olduğunu gözlenmektedir. Maalesef,
hem nicelik hem de nitelik açısından eğitimde çok büyük eksiklikler yaşanmaktadır. Bugün kabul

gören inanç, eğitim sisteminin
düşünmeyi değil, söyleneni yerine
getirmeyi öğreten, yani ezbere
dayalı tek düze insanlar yetiştirdiği yönündedir. Rekabet değil,
bir nevi standartlaşma teşvik
edilmektedir. Oysa bilgi toplumunun temel özelliğini sanayi toplumundaki gibi standartlaşmaya ve
çalışma hayatında belirli rutinlere
dayanmayan hızlı değişim oluşturmaktadır. Dolayısıyla, eğitim
sürecinde ezberletilen bilgiler
çok kısa sürede unutulacağından,
esas olan bireylerin “yaratıcılığının” teşvik edilmesi olmalıdır.
Türkiye’de son bir iki yıldır eğitim kalitesini iyileştirmeye ve
öğrencileri ezbercilikten ziyade
düşünmeye sevk eden gayretler
memnuniyet vericidir. Ayrıca, AB
müzakerelerinin de Türkiye’deki
eğitim kalitesinin iyileştirilmesi

Türkiye’de
son bir iki
yıldır eğitim
kalitesini
iyileştirmeye
ve öğrencileri
ezbercilikten
ziyade
düşünmeye sevk
eden gayretler
memnuniyet
vericidir.
yönünde olumlu etkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan, tüm bu
unsurlarla birlikte eğitimde gösterilen gayretlerin sürdürülebilir
olduğu takdirde başarıya ulaşılabileceğini de unutmamak gerekir.
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Eskişehir’in Huzuru için
24 Saat Görevdeyiz
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir’de güvenliğin ve huzurun sağlanması
için emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmaları Eskişehir Ticaret Odası
Dergisi’ne anlattı.

♦ Eskişehir, Türkiye’ nin en güvenli
şehirlerinden biri konumunda. Bu
konudan biraz bahsedebilir misiniz?
Şehrimizde güvenliğin sağlanması
için Emniyet Teşkilatımızda kaç kişi
görev yapıyor?
Tabi ki öncelikle Emniyet Teşkilatımızın
ve Jandarmamızın Eskişehir’in güvenli
şehirlerden biri olmasında katkısı çok büyüktür. Aynı zamanda Eskişehir Halkının
güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalarda gösterdikleri desteği ve duyarlılığı göz
ardı edemeyiz.
Yaklaşık 3000 personel ile şehrimizin güvenliğini sağlıyoruz. Sık sık medyada da
belirtildiği gibi ‘Dünya Güvenli Şehirler
Listesinde’ Eskişehir’in de yer aldığını görmek hem Emniyet Teşkilatımızın
başında olan bir müdür olarak hem de
Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş olarak
bizleri gururlandırıyor.
Böylesine güzel gelişmelerde Sayın Bakanımızın, Genel Müdürümüzün, Valimizin, ildeki siyasi liderlerin, yerel yönetimlerin ve Jandarma Teşkilatının katkısını
göz ardı etmemek gerekir.
Görevimizi yaparken, temel inancımız
halkla iç içe olmak, onları dinlemek ve
sorunlarına birlikte çözüm bulmaktır.
Bunu da ilimizin güvenli şehir olmasından
anlıyoruz.
Bir de şunu belirtmek istiyorum ki başarı bir ekip işidir. Arama noktalarından,
ilçelere, polis merkezlerine, şube müdürlerinden müdür yardımcılarına, polis
memurlarından bekçilere tüm meslektaşlarımın özverili çalışmaları sayesinde
başarıya ulaşıyoruz.
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Görevimizi
yaparken,
temel
inancımız
halkla iç içe
olmak, onları
dinlemek ve
sorunlarına
birlikte çözüm
bulmaktır.
Bunu da
ilimizin
güvenli şehir
olmasından
anlıyoruz.

Eskişehir’de göreve başladıktan sonra ilk
yaptığımız iş, şehrin suç haritasını çıkartarak, analiz çalışmalarını yapmak olduk.
Bunlara karşı tedbir aldık. En başta uyuşturucu satıcılarını ve uyuşturucu kullanımını hedef aldık. Son 2 yıl içerisinde 600
uyuşturucu satıcısı ile ilgili adli işlemler
yaptık. Amacımız uyuşturucu satışını tamamen ortadan kaldırmaktır.
Diğer taraftan özellikle hırsızlık suçları ile
mücadeleyi yoğunlaştırdık. Bu konuda da
%40’lara varan bir azalma ve suçluların
faillerinin bulunmasında ciddi bir artış
sağladık.
Çocuklarımızın güvenliği noktasında
Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla Çocuk ve Okul Polisi
Projelerini gerçekleştirdik. Toplamda
322 okul polisi ile beraber çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde
eğitim –öğretim hayatlarına devam et-
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melerini sağlıyoruz. Okul Polisliği
ile çocuklarımızın gelecek nesillerin gençleri olduğunu unutmadan, onlarla kuvvetli bağlar ve
iletişimler kurmaktayız.

için kapasitemizi güçlendirmek
ve daha etkin önlemler almak için
suçluların yeni geliştirmiş oldukları yöntemler hakkında sürekli
kendimizi yeniliyoruz.

Ayrıca halkımızı özellikle rahatsız
eden abart egzozlarla ilgili 2017
yılında başlattığımız çalışmalar
ile toplamda 953 araca işlem yapılmıştır. Halktan aldığımız geri
bildirimler ile bu sayının ciddi
oranda azaldığını ve halkımızda
büyük memnuniyet yarattığını
gözlemlemekteyiz.

Tüm bunları yaparken de vatandaşlarımızı huzursuz etmeden
tedbirlerimizi almaya gayret ediyor, daha da huzurlu bir kent olabilmek için vatandaşlarımızdan
da yardım ve destek bekliyoruz.
Sonuç olarak; ben ve mesai arkadaşlarım şehrimizin huzuru için
24 saat göreve hazırız.

Muhtarlarımızla periyodik toplantılar yaparak, yaptığımız
hizmetlerin geri dönüşlerini ilk
ağızdan dinleyerek başarılı ve
başarısız olduğumuz noktaları
gözden geçirme fırsatını elde
ediyoruz.

♦ Eskişehir’ in güvenli bir şehir
olması özellikle “üniversite
şehri” imajına ne gibi katkılar
sağlıyor?
Bu
durumun
ailelerin öğrenim görmeleri
için çocuklarını Eskişehir’ e
göndermelerinde etken oluyor
mu?

Yine değinmek istiyorum ki, Bakanlığımızın verdiği kadrolarla
yeni göreve başlayacak 125 Çarşı Mahalle Bekçisi ile mahallelerimizde sabaha kadar devriye
görevi hizmeti yapılacaktır.
Şehrimizin stratejik bölgelerine
yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde kritik gördüğümüz
alanları plaka tanıma sistemleri
ve kent güvenlik yönetim sistemleri ile sıkı şekilde denetliyoruz.
Ekiplerimizin olaylara müdahale
hızını 4-5 dakikadan daha da aza
indirmek için uğraşıyoruz.
Suç ve suçlu ile mücadele etmek

Eskişehir, konumu ve sosyokültürel imkânları ile ülkemizin çeşitli
bölgelerinden gelen öğrencilerin
yoğun olarak tercih ettikleri illerimizin başında gelmektedir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak
yapılan çalışmalar neticesinde,
ilimizin güvenli şehirlerin başında gelmesi, özellikle dış illerden
yapılan Üniversite tercihlerinde
veliler ve öğrenciler tarafından
öncelikli olarak tercih edilmesini
sağlamaktadır.
Şehrimizde 80.000’e yakın öğrenci bulunmakta ve nüfusunun
1/3’ü genç nüfus olarak görünmektedir. Özellikle gençliği

Engin Dinç
İl Emniyet Müdürü
1966 yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğdum. Aslen Erzurumluyum.
İlköğrenimimi Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Koleji’nden, 1989 yılında Polis Akademisinden
mezun olarak, Komiser Yardımcısı
rütbesiyle göreve başladım. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra
lisansüstü eğitimimi Kamu Hukuku
alanında tamamladım.
Değişik illerde görev yaptıktan sonra
3 Mayıs 2013 tarihinde Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı
görevine getirildim. 2016 yılı Kasım
ayında Eskişehir İl Emniyet Müdürü
olarak atandım ve halen bu görevi sürdürmekteyim.
Çeşitli dönemlerde yurt dışında birçok
ülkede eğitim ve görev amaçlı bulundum. Evliyim ve üç çocuk babasıyım.
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tehdit eden uyuşturucu ve zararlı
alışkanlıkları birinci öncelik olarak
ele alarak, gençlerimizin zamanlarını geçirmek için tercih ettikleri
mekânlar üzerinde denetimlerimizi
sürdürmekteyiz.
Neticesinde sizin de bildiğiniz gibi
gençlerimiz bu sayede 24 saat güven ortamında okula gitme ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca gençlerimizin yasadışı örgütlerin tuzağına düşmemeleri için
de ilgili birimlerimiz tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini
yoğunlaştırdık.
♦ Eskişehir’ de üniversite
öğrencilerinin
kötü
alışkanlıklardan uzak tutulması
için Emniyet Teşkilatımızın ne gibi
çalışmaları var?
Eskişehir’de üniversite öğrencilerimizin özellikle eğitim sonrasında
vakitlerini geçirdikleri, kendilerine
çeşitli sosyal imkân sunan birçok iş
yeri ve sosyal tesis bulunmaktadır.
Gençlik demek hareket demek,
enerji demek ve birazda hayatın
başlangıcı ve aslında önünde büyük
bir gelecek olan nesil demek.
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Gençlerimizi istismar (maddi-manevi) eden, onları çeşitli alışkanlıklara
çekmek isteyen şahıs ve gruplara
karşı mücadeleye büyük ağırlık verdik. Onların saf ve temiz kişiliklerini
kullanarak, ağlarına düşürmek isteyen kişilere karşı tüm gücümüzle
mücadele ediyoruz.
Gençlerimizi hedef alan uyuşturucu
satıcılarına karşı önleyici hizmetlere ağırlık vermekteyiz. Özellikle
2018 yılı bizim için Eskişehir’de
uyuşturucu satışını neredeyse sıfıra indirdiğimiz bir yıl oldu. Uyuşturucu konusunda gençlerimizi
de özellikle bu tür insanlara karşı
bilgilendirerek onlardan uzak durmalarını sağlamak için çeşitli önleyici çalışmalar yaptık. Bu bağlamda
5000’e yakın aile ve öğretmene bilgilendirme eğitimleri verdik. 2018
yılı içerisine baktığımızda gençlerin
suça karışması ile ilgili ciddi bir olay
yaşanmamıştır.
Emniyet Teşkilatı olarak geleceğe
güvenle bakan, doğru davranış sahibi, iyi, adil ve merhametli bir neslin
yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.
Devletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın birinci önceliği geleceği emanet edeceğimiz

gençlerimizi korumaktır.
♦ Sizin son olarak eklemek
istediğiniz bir konu, üniversite
öğrencilerine iletmek istediğiniz
bir mesaj var mı?
Geleceğimizin ve güçlü Ülkemizin
umudu olan sorumluluğunun farkında bir neslin yetişmesi bilinciyle
hareket eden Emniyet Teşkilatımız
her zaman gençlerimizi destekleyerek her konuda yardımlarını bugün
olduğu gibi gelecekte de esirgemeyecektir.
Gençlerimizin, kendilerini zarar vermek isteyen şer odaklarına ve kişilere karşı Emniyet Teşkilatımızdan
yardım istemekten çekinmemelerini,
sadece kendilerini değil, bu noktada
arkadaşlarını da korumaları ve bizleri
bir dost kapısı olarak görmelerini istiyoruz.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde,
ben ve arkadaşlarım ekip olarak ilimizin güvenliği ve huzuru için gece
gündüz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Emniyet Müdürlüğümüze ve bana;
Eskişehir Ticaret Odası Dergisinin
Şubat ayı sayısında yer verdiğiniz
için teşekkür ederim.

İletişim ve Rezervasyon: 0535 570 39 25 & 0222 400 0 700
Adres: Yenibağlar Mahallesi, İsmet İnönü-1 Blv No:120 Tepebaşı/Eskişehir
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Gönüllü Sadelik ya da
Zorunlu Sadelik
Türkiye; siyasi, kültürel, dini, etnik, ekonomik
olarak zihinsel ve yaşam biçimi farklılaşan
gettolara bölünmüş durumda.

Türkiye ekonomisi 2018’in ikinci yarısında
yaşanan dalgalanmalar sonrasında bir yavaşlama eğilimine girdi. Bu arada çelişkiler
içinde kalan bir ülke görünümünde dikkatleri çeken günlük yaşam pratikleri ve bunlar hakkında sık sık yorumlarla farklı konularda karşılaşmalarımız hız kesmeden
sürüyor. Bunlardan bir tanesi, yılbaşındaki
tüm kayak merkezlerinin tümünün, sahillerdeki konaklama yerlerinin benzer doluluk oranlarına ulaşmaları olmuştur. Benzer
biçimde geçen kurban bayramında dokuz
gün gibi uzun sayılabilecek bir tatili ve her
alandaki doluluk oranlarını geride bıraktık.
Tatillerdeki davranışlar ise gündemimizi
meşgul ederek yeni tartışmaları ortaya
çıkartıyor. Lüks siteler, beton binalar ve
aşırı kalabalık kuşatması altındaki sahillerde, eğlence yerlerinde keşmekeşlik
içinde “hiçbir şeyin yeterli olmadığı”
tatil günleri yaşatıyor bizlere.

Özellikle, tatil bölgelerindeki çadır ve karavanlarda kamp yapanların ve sahil yerleşim yerlerinde olanlar tarafından bırakılan
çöpler, alt yapı ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Yaklaşık otuz
milyon insan bayram tatilinde yer değiştirdi, yılbaşı için eğlenceye, konaklamaya
çalışanların yarattığı izdihamdan fırsatçılar yararlanmaya çalıştılar. Özellikle
yaşanan döviz kurlarındaki oynamalar ve
enflasyon sonucu ortaya çıkan maliyet
ve talep bazlı fiyat artışlarını her alanda
yaşattı. Fiyat saydamlığının olmaması ve
hedonist, yaşam biçimi fiyatlandırma örneği olarak keyif için gelenlere “adamına
göre fiyatlama”, “kendisine göre fiyatlama” uygulamalarının yanında gıda ve temel ihtiyaçlarımız içinde üretimin ve ürün
teslimatlarının yavaşlatılması, stokçuluk,
fahiş zamların yapılması gibi fırsatçılık örneklerine çok rastlandı bu tatilde.

Ben de Varım

Tatil bölgelerindeki
çadır ve
karavanlarda kamp
yapanların ve sahil
yerleşim yerlerinde
olanlar tarafından
bırakılan çöpler,
alt yapı ve çevre
sorunlarının ortaya
çıkmasına neden
oldu.
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Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar ile “çevreden merkeze” sadece
fiziksel olarak bir içgöç olmadı. Bunun yanında sosyo-psikolojik yapılar da değişti
ve yeni orta sınıf oluştu. Sadece 2018 yılında kırsaldan kente göç edenlerin sayısı
iki milyonu aştı. Böylece, son 10 yıl içinde
toplam yirmi milyon yurttaşımız kentlere
büyük umutlar taşıyarak göç etmiş oldu.
Türkiye; siyasi, kültürel, dini, etnik, ekonomik olarak zihinsel ve yaşam biçimi
farklılaşan gettolara bölünmüş durumda.
Sosyo-ideolojik duyarlılıkları da farklı olan
ve tüketim davranışlarının da değiştiği bu
“yeni orta sınıf” başta olmak üzere on
milyonlarca insanımız demokratik biçimde, özgürlük içinde kişisel seçim haklarını

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi

kendilerine göre tatil ve eğlence tüketiminde de kullanmaya başladı.
“Ben de varım” biçiminde ortaya çıkan
ve artarak süren biçimde var olan tüketim
modelini örnek alarak yaşamaya çalışan
bu yeni orta sınıfın 17-20 milyon insandan

www.etonet.org.tr

oluştuğu tahmin ediliyor. Hiç şüphesiz
yerleşik kentli elitlerin “kültür vahası”,
“keyif vahası”, “keyif alma bölgesi”
olarak adlandırılan her yer bu sınıfa da demokratik olarak açık olacaktır. Lüksleşme
ve seçkinleşme, keyifli ve lüks yaşama
özenme, sınıf atlamada kendinden üstte
olan sınıfların gelir ve tüketim olanaklarından yararlanabilmek için onlara erişmek
arzusu kendini şiddetli biçimde göstermektedir. Bu kesimin harcanabilir gelirindeki artış ve tüketim standartlarındaki
yükseliş, tatil ve eğlence özlemi, arzusu,
yüksek beklentisi ve yapısı bu oluşumun
derin etkisi altında kalarak tahrik edilmiş
biçimde talep patlaması yaratmaktadır.
Yaşam biçimlerini tüketim biçimleri ve sahip oldukları ürünlerle ifade etme ve sahip
olma tutkusu bu kesim için de hiç şüphesiz
geçerli bir durum.

Değişen Paradigmalar
Aşırı, israfa dayalı, sorumsuz bir tüketim
alışkanlığı taşıyan her alandaki tüketim
tercihlerinin yapıları dönüşerek, hiç kimsenin geride kalmadığı bir anlayışla eşitlikçi değerlere, insani duyarlılıkları ön plana
çıkartabilmelidir. Postmodern zamanların
bir trendi olarak yoksulluğun sürdürebilir
olması dönemi hızla geçiyor, tüketimin
sürdürülebilirliği bu anlayışın yerini hızla
alıyor.
Türkiye ekonomisindeki yapısal değişim
”tüketim odaklı büyüme” den “tasarruf-üretim odaklı büyüme” ye doğru
dönüşmektedir. Gündeme gelen “tasar-

Aşırı, israfa dayalı,
sorumsuz bir
tüketim alışkanlığı
taşıyan her
alandaki tüketim
tercihlerinin
yapıları dönüşerek,
hiç kimsenin geride
kalmadığı bir
anlayışla eşitlikçi
değerlere, insani
duyarlılıkları
ön plana
çıkartabilmelidir.
ruf” aslında günümüzde biraz da “gönüllü sadelik”, “zorunlu sadelik“ kavramları ile de bağlantılıdır. Sade bir yaşamı,
insani değerlere, iç huzura ve sonuçta insana, topluma ve doğaya önem veren bir
anlayışı seçen bir yaşam biçimidir gönüllü
sadelik. Daha az ile yaşamayı ve bunlarla
mutlu olabilmeyi özgürce ve bilinçli bir karar vererek seçmesidir sonuçta. “Zorunlu sadelik” olarak da adlandırılan fakirlik,
yoksul yaşam ise bunun tam tersidir. Zor
şartlar altında yapılacak tutumluluk ve
refleks biçiminde başta ekonomik şartlara uymak için gösterilen davranış gönüllü
sadelik içerisinde düşünülemez ve de tercih edilemez.

Bu kavramlar siyaset ve ekonomiyi güncel sorunlara ve değerlendirmelere hiç
değilse biraz daha yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Değişim ve dramatik dönüşümün
ne olduğu tam olarak anlaşılmasa bile
yeni yaşama biçimini yansıtacak tüketim
pratikleri gündemde bulunuyor. Belki de,
en önemli olanı çarpıklıkları ve olumsuz
etkilenmeleri ortadan kaldırmaya yönelik
“sürdürülebilir tüketim” anlayışını ve
uygulamasını gerçekleştirmektir. Bilinçsiz bir beslenme ve tüketme alışkanlığının
değiştirilmesi ve şimdi ve gelecekte herkesin nimetlerden daha fazla yararlanması hedeflenmelidir. Ortak bir refah anlayışıyla gerçekleştirilecek olan sürdürülebilir
tüketim bireysel olduğu kadar toplumsal
tercihlere, biçime de bağlıdır.
Sürdürülebilir tüketimin bir boyutu olarak
“gönüllü sadelik”, dış dünyada olabildiğince sade ve yalın, iç dünyada ise ruhsal
zenginliği ve derinliği olan bir yaşam sürmeyi ifade eder. Buğday Derneği yaptığı
kampanyalarda Gönüllü Sadeliği şöyle tanımlıyor: “Az olan aslında çok demektir.
Gönüllü sadelik insan ve diğer doğal
varlıklara zarar vermeyecek şekilde
ihtiyaçlarımızı gözden geçirip, satın
alma imkanımız olduğu halde bilinçli
ve gönüllü olarak, gerçek ihtiyacımız
olmayan ürün ve hizmetlerden vazgeçerek sadeleşmektir”. Çözüme dayalı
davranış değişiklikleri arasında; israftan
kaçma, sıfır atık, tüketimden geri kalanları dönüştürme, yeniden kullanma ve kompost yapma sayılabilir. 2018 yılı İsraf Araştırması’na göre; her aile haftada ortalama
iki ekmeği tüketmeden çöpe atarak israf
ediyor. Atılan yemek miktarında da büyük
bir artış var geçmiş yıllara göre. Gıdaları
tüketmeden çöpe atanların oranı yüzde
22.8 civarında.
Yeni yaşam biçimlerine yöneleceğiz gibi ve
sıfır atık hedefine doğru yönelmemiz, çevre dostu, doğada hızla yok olabilen, geri
dönüştürülmüş materyallerle üretilmiş,
doğal malzemeli ambalaj kullanma artık
hayal değil. Ülkemizde yaşayan kentli biri
günde ortalama 1-1.5. kilo çöp çıkartıyor.
Geçen yıl 5 trilyon poşeti, neredeyse kişi
başına 440 poşet düşecek biçimde alıverişlerimizde istedik ve kullandık. Böyle bir
israftan ve gerçek ihtiyaçtan üç kat fazla
poşet kullanımı, yılbaşından bu yana yapılan uygulamalarla % 60 azalarak normale
Mart 2019
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Alt ve orta sınıfın
bütçesinin önemli
bölümü gıdaya
gittiğini biliniyor.
Yıllık %20’lık
enflasyon oranının
her zaman olduğu
gibi gıdada, konutta,
ev eşyalarında
kapsayan
alanlarda biraz
daha yükseklerde
gerçekleştiği
biliniyor.
döndü ve alışverişlerimizdeki bez torba,
file kullanımı sürekli artış gösteriyor.
“Devlet-iş dünyası- tüketici” birlikteliği ve konunun önemine inanma bu sonucu
doğurdu. Alt ve orta sınıfın bütçesinin
önemli bölümü gıdaya gittiğini biliniyor.
Yıllık %20’lık enflasyon oranının her zaman olduğu gibi gıdada, konutta, ev eşyalarında kapsayan alanlarda biraz daha
yükseklerde gerçekleştiği biliniyor. Bu
nedenle sadelikten söz ederken kimler
ve hangi sınıflar için sorularını aklımızdan
çıkartmamamız lazımdır. Orta ve alt sınıfların bu konuda hissettikleri daha yoğun
ve baskı yaratan cinsten olduğu çok açık.
Bu konudaki oluşumlar, “tasarruf” ve
“verimlilik” konularını hem tüketiciler
hem de iş dünyası için gerekli kılıyor. İş
dünyasının da sorumluluğu artıyor hiç
şüphesiz ve toplumun parçası olmak,
refah düzeyini artırmak ve sıkıntılardan
çıkabilmek için gerekli önlemleri almaya
başladı. Her kesim için kemerlerin sıkılaştırılacağı, daralacağı zorlu bir dönemden
geçen ülkemizde maliyetleri kontrol ederek verimsizliği azaltmak ve genel bir tasarruf anlayışı geçerli bir uygulama alanını
oluşturuyor. Örneğin, şirketlerin görünen
tasarrufları arasında bu sene takvim, ajanda, yılbaşı hediyeleri
vermenin azalması, reklam
v e promosyonların daha
dikkatli yapılmaya başlaması, gazete sayfalarını
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azaltması, bazı gazetelerin kapanması ya
da sayfalarını azaltması sık rastlananlar
arasında. Ekonomin ve piyasaların hızla
daralması sonucu işletmelerin finansal durumlarındaki düzelme için yeni iş
modelleri ve iş yapma biçimleri yenilikçi
ve yaratıcı yönetimleri ve girişimcileri
bekliyor.

Tercih ya da Zorunluluk
Yanlış ama popüler söylemler ve bakış
açılarıyla teşvik edilen sorumsuz, bilinçsiz ve israfçı tüketim alışkanlıklarına ve
dayatılan gündelik öğretiler arasında sıkışmış olan tüketicilerin seçecekleri yol ve
edinecekleri davranış “gönüllü sadelik”
ten geçiyor ve bunun bir banallik olmadığı
kabulüne dayanıyor. Uzun zamandır ucuz,
konforlu, aşırı tüketimden edinilen “tatmin-mutluluk” ve bunun keyfine varılan
alışkanlıkları, değerleri değiştirmek yeni
bir stres ve şaşkınlık yaratıyor. “Al-kullan-at” alışkanlığına yönelik değerlerimizi, düşünce şeklimizi değiştirme, özellikle
tasarruf ve verimlilik yönlü
değiştirme, sadelik, sorumluluk, samimiyet
ve hakikilik
odaklı

özelliklerle
bir
çözüm
yolunun
mihenk
taşları
olarak
görülebilir.
Ekonomik tedbirlerin altında toplanan
uygulamaların başında tüketicilerin genel
refleksi tüketimde kısmaya yönelik frene
basmak, durmak, ertelemek oluyor. Tüketimde sadeleşmenin kitlesel bir tasarruf
refleksiyle ve bilinciyle yapılmadan başarı kazanması zor.Tüketici güveni ve harcamaları, tüketicilerin kendilerini korumaya
alması ve temkinli olmaya başlaması ile
azalıyor. Tüketicilerin kötümser ruh haline
bürünmeden, morallerinin bozulmasına
neden olmadan, güven duygusu zedelenmeden, tedirgin duruma düşmeden,
hoşnutsuzluğu artmadan kısaca tüketici
paniği olmadan ve toplumsal hoşnutsuzluklar ortaya çıkmadan bu yönde önlemler alınabilmeli. Bunu anlamanın büyüme
ve sürdürülebilir ekonomi için
önemi çok büyük.

0 222 335 0 335

eskisehirozelumithastaneleri
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Eskişehir
Ekonomisinin Yeni
Dinamosu: Fuar ve
Kongre Turizmi
Fuar ve kongre turizmi için altyapı hazırlanması
konusu 60’lı yıllardan bu yana Eskişehir’in
gündeminde yer alıyor.
Eskişehir’de bir fuar ve kongre merkezinin inşa edilmesi, diğer deyişle
fuar ve kongre turizmi için altyapı
hazırlanması konusu 60’lı yıllardan
bu yana Eskişehir’in gündeminde yer
alıyor. İnşası tamamlanan ve hizmete
açılan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi,
içinde yer alan Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç
Kongre Merkezi ile bu önemli altyapı
ihtiyacını karşılıyor; aynı zamanda
kent ekonomisi için yeni bir vizyonun
hazırlanmasına araç oluyor.
Eskişehir, tarih öncesi çağlardan bu
yana bulunduğu coğrafyada ilklere ev
sahipliği yaptı. Özellikle cumhuriyet
döneminde ilk cer atölyesinin kurulması, ağır sanayiye ilişkin ilk hamlelere ev
sahipliği yapması ve sosyal ve ekonomik anlamda adeta Anadolu’nun “deney
merkezliği” fonksiyonunu yürütmesi bu
kimliğini güçlendirdi.
Fuar Kongre Merkezi konusu da bu kapsamda son derece önemli bir milat ola-

Eskişehir Fuar ve
Kongre Merkezi
kent ekonomisi için
yeni bir vizyonun
hazırlanmasına
araç oluyor.
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rak değerlendirmek yanlış olmaz. Çünkü
Eskişehir’in, demografik ve ekonomik
olarak Bursa ya da Ankara’yla kıyaslandığı 60’lı yıllardan itibaren tartışılagelen
Fuar Kongre Merkezi’nin yapımı, ancak
2006’da dönemin ETO Yönetim Kurulu
tarafından arazisinin satın alınmasıyla
somut bir gündem haline geldi.
Bununla birlikte 2014 yılına kadar askıda
kalan proje, Metin Güler’in yönetimi devralmasıyla tekrar gündeme geldi. Fon
kaynakları arayışının, dönemin Kalkınma
Bakanlığı tarafından sağlanan güdümlü
proje desteğiyle aşılmasının ardından
proje fizibilitesi ve proje dosyası hazırlandı ve ihalesi 2016 yılında tamamlandı.

Koç Holding’ten dev destek
Elbette ki Kalkınma Bakanlığının Odamızca hazırlanan fizibilite raporunu
değerlendirerek Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni verimli bir yatırım kabul
etmesi son derece önemlidir. Bununla birlikte Eskişehir’in ilk fuar kongre
merkezi, son derece önemli bir destek
de Koç Holding’ten edindi. Başkanımız
Metin Güler ve Yönetim Kurulumuzun
Rahmi Koç ve Ali Koç nezdinde yaptıkları girişimler ve Koç Holding profesyonelleriyle yürüttüğümüz teknik çalışmanın
akabinde, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin isim hakkı 20 yıllığına Koç Hol-

Arda Genç

Eskişehir Ticaret Odası
Genel Sekreter Yardımcısı
ding’e devredildi ve Vehbi Koç Kongre
Merkezi adını aldı.
Bu çalışma iki açıdan büyük önem taşıyor: Birincisi bu karar, Koç Holding gibi
bir devin kentimize ve projemize duyduğu güvenin somut bir kanıtı. İkincisi
ise projemizin Eskişehir’e kazandıracaklarına duyduğu inancın göstergesi.
Öyle ki Koç Holding, Eskişehir için son
derece önemli iki ilke imza attı. Birincisi,
Arçelik fabrikasıyla ilk organize sanayi
devini kente kazandırdı, ikincisi Ford
kamyon fabrikasıyla ilk ağır sanayi deneyimini kente kazandırdı.
Üçüncü ilke ise kentin yeni ve gelecek
vadeden sektörüne sağladığı destekle
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imza attı: ilk fuar kongre merkezine adını verdi ve 5.000.000 TL’lik bir destek
sağladı.

Fuarcılık ülkemizde, 20.yüzyılın ikinci
yarısında dikkatleri üzerine çeken bir
sektör olarak ortaya çıktı. Öncelikle otel
lobilerinde başlayan fuarcılık aktiviteleri, başta Almanya olmak üzere fuarcılığı
yüksek ölçeklerde yürüten ülkelerin
örneklerinden istifadeyle ülkemizde de
yeni altyapılara kavuştu.

Eskişehir Ticaret
Odası TÜYAP
Fuar Merkezi, 11
Aralık 2018’de
hizmete açıldı.
Henüz ilk fuarında
(Eskişehir Kitap
Fuarı) yaklaşık
90.000 ziyaretçiyi
ağırlayan Eskişehir
Kitap Fuarı,
adeta kente bir
sinyal verdi, “ben
buradayım” dedi.

1990’larla birlikte artık fuarlar yalnızca devasa alanlarda makine denemesi
yapılan tanıtım günleri değil; kitabın,
tarımın ya da gıdanın da konu haline
geldiği işbirliği ağı kurma etkinlikleri
haline gelmişti. Aynı zamanda batıdaki
örneklerden hareketle müteşebbislerin ülkemizde de yaptıkları yatırımlarla
fuarcılık, önemli bir sektör olarak artık
ülkemizin gündemindeydi.

Buna ilave olarak fuarcılık temel fonksiyonunu yerine getiriyordu: alıcıyla satıcı
bir araya geliyor, pazarın kurallarına
doğrudan müdahale ediyor ve yeni pazarları hizmete sokuyordu. Bu durum,
fuarcılığa olan ilgiyi arttırdı; sektör bir
taraftan talep çekerken bir taraftan da
yeni yatırımlara sahne oldu.

Fuarcılık, yürütüldüğü ilk günlerden bu
yana lokomotif sektör oldu. Çünkü 3-4
gün içinde binlerce insanın bir araya
geldiği, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı
ve daha da önemlisi ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü bu sektörde, hataya
yer yoktu. Bu hassasiyet kapasiteleri geliştirdi; yürütülen her faaliyete
değer kattı.

Bu noktada Eskişehir’e dönecek olursak;
ülkemizle paralel olarak tartışılmaya
başlanmış olan fuarcılığın, kentimizde altyapısına maalesef 2018 yılında
kavuştuğunu görürüz. 10.000 m2 net
sergi alanıyla hizmete giren Eskişehir
Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi, 11
Aralık 2018’de hizmete açıldı. Henüz ilk
fuarında (Eskişehir Kitap Fuarı) yaklaşık

Bu desteğin, Koç Holding için de bir ilk
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Koç
Holding ilk kez, holding tarafından yapılmayan ve yönetilmeyecek bir yapıya
adını verdi, finansal destek sağladı.

Fuarcılık nereden nereye
geldi?

90.000 ziyaretçiyi ağırlayan Eskişehir
Kitap Fuarı, adeta kente bir sinyal verdi, “ben buradayım” dedi. Düzenlenen
2. Fuar Eskişehir Evleniyoruz 2019 da
benzer bir durumu yarattı, bu sinyali
pekiştirdi.

Fuarcılık bize ne
kazandıracak?
Fuarcılık da her ekonomik faaliyet gibi
elbette kar beklentisiyle yürütülüyor.
Ancak konvansiyonel ticaretten bir
farkı var: fuarın kar etmesi için önce
hinterlandı kar etmek zorunda. Diğer
deyişle fuarcılık sektörünün kazanması
için önce fuarcılık sektörünün paydaşlarının kazanması bir zorunluluk. Bu nedenle Eskişehir’de yapılacak her fuarın,
işletmeci TÜYAP tarafından Eskişehir’e
kazandıracak şekilde kurgulanacağını
ifade etmemiz yanlış olmaz. Peki ama
nasıl kazandıracak? Temelde üç ana eksenden bahsetmemiz mümkün:
Fuar taşeronluğu yeni bir pazar yaratacak. Ulaştırmadan stant tasarımına,
ağırlamadan temizliğe birçok sektör
için yeni bir pazar oluşacak. Yapılacak
her fuar, bu doğrultuda mevcuda ek bir
pazar payını üyelerimizle buluşturmuş
olacak.
Fuarlar, dokunduğu her sektörü yeni
müşterilerle buluşturacak, pazar payına katkı sağlayacak. Dünyanın her
yerinde olduğu gibi fuarlar, sağladığı
renkli ve profesyonel atmosferle sektörü yeni müşterilerle buluşturuyor.
Bu kapsamda fuar konularında faaliyet
gösteren Eskişehirli tüccar ve sanayiciler dünya pazarıyla uzağa gitmeden bir
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araya gelecekler. Bu da yeni pazarların
kapılarının açılmasıyla sonuçlanacak.
Kent ekonomisine katkı sağlayacak.
Fuarlar, yurtdışından ve şehir dışından
yoğun bir katılımı da beraberinde getirecek. Bu yoğun katılım, kentin 3-4 günlük
fuar süresinin yanında fuar öncesinde
ve sonrasında da kentin yeni ziyaretçilere ev sahipliği yapmasını; bu yolla tüm
kent ekonomisinin bu döngünün içine
girmesini sağlayacak. Böylece kent
içinde harcanan 1 lira, kent ekonomisine 7 lira olarak dönecek; bu da yaklaşık 600 milyon TL’lik bir ekonomiyi
beraberinde getirecek.

Kongre Turizmi Eskişehir’e
ne kazandırır?
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin kente kazandırdığı bir diğer altyapı da Vehbi Koç Kongre Merkezi. Bünyesinde
750 kişilik oditoryum ile 5 farklı paralel

salonun yanında; restoran, fuayeler ve
otopark gibi birçok imkanı barındıran
merkez, Eskişehir’in ilk tam teşekküllü
kongre merkezidir.
Kentimiz turizmine ilişkin hemen tüm
çalışmalar birkaç ana problem eksenini
işaret ediyor: Eskişehir yalnızca günübirlik turist çekiyor, misafir ettiğimiz
turistlerin harcamaları beklentimizin
altında ya da kentimizin cazibesini oluşturan turistik unsurların kendini yenilemesine ilişkin kaygılarımız bunlardan en
bilinenleri.
Aslında tüm bu tartışmalar, son yıllarda
turizmin kentimizin gündemine somut
biçimde girmiş olması ve geleceğine
ilişkin planlarımızı işaret etse de adını
koyamadığımız sorun çok açık: sürdürülebilirlik.
Yani bugün sahibi olduğumuz cazip turizmin fırsatlarına, birkaç on yıl sonra

da sahip olup olmayacağımızı bilmiyoruz ve bu belirsizliği ortadan kaldırmak
istiyoruz. Çünkü son derece verimli bir
büyüme kaydeden turizm sektöründe
edindiğimiz avantajımızı kaybetmek
istemiyoruz. İşte Vehbi Koç Kongre
Merkezi bu kaygıları da göz önüne alan
bir vizyonla inşa edildi. Ama bu anlamda
kentimize nasıl hizmet edecek?
Kıyı turizmi için ülkemize gelen bir turistin ortalama harcaması 750-800
dolar civarındayken, kongre turistinin
ortalama harcaması 2.000-2.500 dolar
mertebesindedir. Bu durum turizmde
ürün çeşitlendirmesi adına Eskişehir
için önemli bir fırsattır. Yalnızca üniversite imkanlarının elverdiği ölçüde değil,
aynı zamanda işin endüstrisini de işin
içine dahil edebilecek bir kongre turizmi
faaliyeti, kentimize ekonomik ve sosyal
olarak ciddi katkı sağlayacaktır.

Son söz
Şüphe yok ki kentimiz bugün Anadolu’nun parlayan yıldızı konumunda bulunuyor. Bugün sahip olduklarımızın
üzerine koyamamamız ya da turizm
alanlarımızı çeşitlendiremememiz durumunda ne yazık ki bu avantajı sürdürülebilir kılmak kolay olmayacaktır. Bu
nedenle kentimizin turizm altyapısını
güçlendirmek amacıyla inşa edilen her
altyapının geleceğimize yatırım olduğunu, ortak ve sürdürülebilir geleceğimiz ışığından değerlendirmek değer
yaratacaktır.
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KOMİTELERDEN

Mehmet Kahya

Üyelerimizin
Sektörel Gelişimi
için Çalışıyoruz

40. Meslek Komitesi (Dış Ticaret, Danışmanlık, Müşavirlik, Kiralama Hizmetleri)
Yönetim Kurulu Üyesi

Dış Ticaret, Danışmanlık, Müşavirlik, Kiralama Hizmetleri Meslek Komitemiz Eskişehir Ticaret Odası’nın
son komitesi olduğundan bünyesinde birçok sektörü bulunduruyor. Bu
da aslında bizlerin yani komite üyelerimizin işini daha da zorlaştırıyor.
Fakat bizler bu bilinçle görev aldık
ve fedakarca çalışmaya ve komi-

Yeni gelişmeleri
yakından
takip ediyor
ve üyelerimizi
hızlıca
bilgilendirip yeni
mevzuatlara
uygun hale
gelebilmeleri
konusunda
kendilerini
uyarıyor ve
bilgilendirme
faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz
70

Mart 2019

tede bulunan tüm sektörlerimizin
dertlerini dinlemeye ve çözüm
üretmeye çalışıyoruz.
Komitemizde bulunan sayıca en
çok üyeye sahip olanlar emlak sektöründeki üyelerimizdir. Bu alanda
yeni gelişmeleri yakından takip
ediyor ve üyelerimizi hızlıca bilgilendirip yeni mevzuatlara uygun
hale gelebilmeleri konusunda kendilerini uyarıyor ve bilgilendirme
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 5
Haziran 2018 yılı 30442 sayılı resmi
gazetede yayınlanan “Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik gereği
üyelerimizin bu mevzuata göre neler yapmaları gerektiği ile ilgili bir
toplantı tertip edip konu hakkında
ilgili sektördeki üyelerimize eğitim
verildi. Ayrıca yine bu mevzuat gereği Mesleki Yeterlilik Sertifikası
konusunda TOBB ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde MEYBEM A.Ş ile irtibat kurularak bu
eğitimlerin yapılabilmesi adına gerekli adımlar atıldı. Bu sayede yakın
zamanda bu sunavların şehrimizde
yapılması ve sertifikaların temin
edilmesi için zemin hazırlandı.
Emlak sektöründe korsan emlak
işi yapan kişilerle mücadele ede-

rek üyelerimizin bu haksız rekabet
içinde ekonomik kaybını engelleme
adına mücadelemiz de her geçen
gün artarak devam ediyor.
Komitemizde temsil edilen diğer
bir sektör ise İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) firmalarıdır. İş Sağlığı
ve Güvenliği konusunda Aile Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına
bağlı çalışan Eskişehir ve komşu
illerine hizmet veren yaklaşık 30
firma faaliyet göstermekte ve ilk
defa ETO bünyesinde bu dönem
bu konuda bir temsilcisi bulunmaktadır. İş hayatında çok önemli bir
husus olan İş sağlığı ve güvenliği
konusunda sürekli güncel gelişme-
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Sektörden
hizmet alan
vatandaşların
aynı hizmeti
aynı ücretle
alması
planlanmış ve
mağduriyetleri
önlenmiştir.
ler olmakta ve artık odamız bünyesinde toplantılar yapılarak bu gelişmeler üyelerimize aktarılmaktadır.
Bu konunun altını özellikle çizmek
istiyoruz. Odamız bünyesindeki
komitemiz tarafından planlanan
İş Sağlığı ve Güveliği ile ilgili toplantıları sürekli güncellenen tüm
iş hayatını ilgilendiren mevzuatları
içermektedir. Bu mevzuatları takip
etmek ve uygulamak hepimizin yasal zorunluluğudur.
Komitemiz bünyesinde bulunan
OSGB’ler ile bir toplantı yapılmış
olup hizmet kalitemizi artırmak
için istişareler yapılmış ve bu
doğrultuda çalışmalarımız devam
etmektedir. Tüm firmaların bu hizmetleri sadece bakanlığımızın yetki verdiği OSGB’lerin yapabileceği
ve bu firmaların da Aile Çalışma ve
Sosyal güvenlik Bakanlığı (https://
isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/) adresinden sorgulayabilmeleri mümkündür. Burada ismi bulunmayan
hiçbir firmanın yetkisi yoktur ve bu
hizmetleri sağlayamaz.

alabilirler.
Çalışma dönemimiz içinde sorunlarına çözüm aradığımız bir diğer
sektör ise profesyonel apartman
ve site yönetim sektörü oldu.
Eskişehir’de bulunan profesyonel
site ve apartman yöneticilerini bir
araya getirerek ortak sorunların,
sektör tehditlerinin, tehditlerin
çözümlerinin, ücret tarifelerinin
sektör etik kurallarının ortaya konduğu bir Mesleki Gelişim Çalıştay
toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda öncelikle profesyonel
apartman ve site yönetim firmalarından hizmet alan vatandaşların alması gereken hizmet kalitesi
anlayışı ortaya konarken yaşayabilecekleri çeşitli mağduriyetlerin

ön görüleri yapılarak sektörde
bulunan ve sektöre girecek yeni
firmalar için etik kuralları ortaya
konulmuştur.
Sektörde bulunan ücret dengesizlikleri için maliyet analizi yapılmış
ve ortak bir tarife fiyatı tespit
edilmiştir. Bu tarife sayesinde sektörden hizmet alan vatandaşların
aynı hizmeti aynı ücretle alması
planlanmış ve mağduriyetleri önlenmiştir.
Sektörün yeni olmasıyla ilgili olarak tanınırlığının yetersiz olduğu
tespit edilmiş ve sektördeki üyelerimizin ortak bir bütçe oluşturarak
şehrin belirli alanlarında billboardlara reklam vermelerine öncülük
edilmiştir.

Yeni bir gelişmeyi de buradan
tüm işletmelere duyurmak isteriz. 10’dan fazla çalışanı olan Çok
tehlikeli sınıfta yer alan ve son 3
senede herhangi bir ölümlü ya da
maluliyet ile sonuçlanan iş kazası
olmayan işletmeler devlet teşviği
alacaktır. Bu konuda Mali Müşavirleri ile irtibat kurup bu konuda bilgi
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Eskişehir
Neyi Hak Eder?
Yeni üniversiteyi kazanmış bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Yada çocuğunuz üniversitenin güzel bir bölümünü kazandı. Peki öğrenim göreceği
şehir nasıl olmalı? Hangi özellikleri içinde barındırmalı?
♦ Öncelikle huzurlu bir kent olmalı.
Öyle ya, çocuklarımız, gençlerimiz güven içinde okumalı. Gözümüz arkada
kalmamalı…
♦ Sonra barınma sorunu olmamalı.
Büyük devlet yurtları, apartlar bulunmalı. Ama yurtların ücretleri, apartların kiraları pahalı olmamalı. Ev sahipleri öğrenciye sıcak bakmalı. Kendi
çocuğu gibi davranmalı…

Hakkı Sağlam

Sakarya Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

♦ Ve en önemlisi yaşayan bir kent olmalı. Öğrenciler istediği zaman sinemaya gitmeli, tiyatro izlemeli. Opera
ve senfoni ile ruhunu dinlendirmeli…

Yeri geldiğinde kız kıza bara gitmeli. Orada güler yüzlü garsonlar görmeli. Erkekler onları rahatsız etmemeli.
İki bira bir patates tavaya da eşek
yüküyle para vermemeli…
♦

♦

ÖNCELİKLE HUZURLU
BİR KENT OLMALI. ÖYLE
YA, ÇOCUKLARIMIZ,
GENÇLERİMİZ GÜVEN
İÇİNDE OKUMALI.
GÖZÜMÜZ ARKADA
KALMAMALI…
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Tarihi evleri görmeli, geçmişi içine

çekmeli, müzelere gitmeli, tarihi görerek öğrenmeli…
Masal Şatosu’nu, korsan gemisinin sadece masal kitaplarında olduğunu düşünmemeli. Kendi gözleriyle
görmeli. Hayvanat bahçesine gitmeli,
akvaryumda balıklarla birlikte yüzmeli…

♦

♦ O kentin fuar merkez i olmalı.
Özellikle kitap fuarları yapılmalı.
Sevdiği kitapları yazarının elinden
almalı. Onlarla selfi yapmalı, bu
mutluluğu anı olarak saklamalı…

İşte öğrenci bunları ister, böyle bir
kentte yaşamayı hayal eder. Eskişehir’i görünce de sever ‘İşte burası
tam benim kentim’ der…
Bu nedenle Eskişehir öğrenci kenti
olmayı hak eder…

KÜLTÜR- SANAT

ESKİŞEHİR’DEN
KİTAP FUARI GEÇTİ

Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Eskişehir Kitap Fuarı şehrimizdeki ve çevre illerdeki ziyaretçiler tarafından
yoğun ilgi gördü.

A

ralık 2018’de kapılarını aralayan Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi
ilk organizasyonunu Eskişehir Kitap Fuarı ile gerçekleştirdi. Eskişehir Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir
Çakacak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü
Cihat Alagöz stantları ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin açılış
töreninin Eskişehir Kitap Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparken, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Kitap Fuarı’nın Eskişehir’in
eğitim ve kültür şehri misyonuna güç katacağını dile getirdi.
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Eskişehir ve çevre illerden 90 bine yakın ziyaretçi
Ziyaretçilerin binlerce kitabı ve yayını bir arada bulduğu, sevdiği yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladığı, süreli yayınlara, dergilere ve fanzinlere ulaştığı fuarda 176 yayınevi stant açtı. Ahmet Telli, Ali Lidar, İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Mine G. Kırıkkanat, Murat Menteş, Nilgün Bodur, Selçuk Erdem, Yasemin Uras gibi
ünlü yazar ve çizerlerin konuk olduğu kitap fuarında 200’den fazla yazar okurlarıyla buluştu. İmza günleri panel ve
söyleşiler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür programının gerçekleştiği fuarı Eskişehir
başta olmak üzere çevre illerden 90 bine yakın kişi ziyaret etti. Eskişehir’in kültür sanat hayatına renk katan Eskişehir Kitap Fuarı ziyaretçilerden tam not aldı.
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ETO ÜYELERİNDEN 4 ŞEHİRDE
10 FUAR ZİYARETİ
Eskişehir Ticaret Odası 4 şehirde 10 uluslararası fuara gerçekleştirdiği ziyaret ile üyelerinin ve çalışanlarının sektörel gelişimlerine güç kattı.
Eskişehir Ticaret Odası ücretsiz olarak düzenlediği yurt içi fuar ziyaretleri ile üyelerinin sektörel gelişimlerine güç katmaya devam ediyor. ETO üyeleri ve çalışanları İstanbul’da düzenlen Uluslararası Otel, Restoran, Cafe, Pastane Ekiplanları ve
Teknolojileri Fuarını (Hostech By Tusid), Avrasya Ambalaj Fuarı’nı, Furniture Mobilya Fuarını, endüstriyel reklam dünyasını
bir araya getiren Fespa Eurasia’yı, Uluslararası Silmo Optik Fuarını ve mobilya sektörünün yoğun ilgi gösterdiği İMOB Fuarını ziyaret etti. Bursa’da Blok Mermer Fuarını, İzmir’de ise Türkiye’nin turizm sektörünü bir araya getiren Travel Turkey’i,
gelinlik, damatlık ve abiye sektörünü buluşturan If Wedding Fashion fuarını ziyaret eden ETO üyeleri Antalya’da düzenlenen, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getiren Growtech Eurasia fuarına da konuk oldu.
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Yeni Girişimcilere Sertifikaları Törenle
Takdim Edildi

E

skişehir Ticaret Odası’nın KOSGEB işbirliği ile düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayanlar için sertifika töreni gerçekleştirildi. 60’ıncı,
61’inci ve 62’inci dönem kursiyerleri için düzenlenen törene
ETO Başkanı Metin Güler, ETO Başkan Yardımcısı Süleyman
Kutlu, ETO Disiplin Kurulu Başkanı A. İskender Bayar, Meclis
Üyesi Kerem Can Apaydın katıldı. Törende konuşan Güler, girişimcilere kendi iş yerini açma fırsatı sağlayarak, şehre yeni
firmalar kazandırmaktan ve istihdama katkı sağlamaktan
mutluluk duyduklarını dile getirdi. Güler, sertifika alma başarısı gösteren girişimcileri kutlayarak, ETO olarak her zaman
girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini sözlerine
ekledi. Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan girişimcilere sertifikaları takdim edildi.

İnsan Kaynakları
için Eğitim

E

TO Akademi tarafından, üyelere ve çalışanlara yönelik İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Eğitimi
düzenlendi. İki gün süren ve Tuğba Kaplan tarafından
verilen eğitimde, insan kaynaklarına giriş, istihdam gücünün planlaması ve iş analizi, işe alım, seçme ve yerleştirme
süreci, iş değerleme ve ücret politikası, kariyer ve yetenek
tespiti, ödül ve performans sistemi, iş güvenliği ve sağlığı
konuları hakkında bilgi verildi.
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Endüstri 4.0 Anlatıldı

E

skişehir Ticaret Odası üyeleri ve çalışanlarına “Endüstri 4.0
Neler Getiriyor?” konulu seminer düzenlendi. Gürcan Banger
tarafından verilen seminerde, ETO üyeleri ve çalışanlarına
dördüncü sanayi devrimi, endüstri 4.0 ve sistem entegrasyonu,
otonom robotlar, büyük veri ve analitikler, bulut bilişim ve endüstriyel internet, siber sistemler, simülasyon ve siber güvenlik , akıllı
makineler ve gelecek, teknolojik dönüşüm hakkındaki detaylar anlatıldı.

Mali Tablolar
Analizi Eğitimi

Y

rd. Doç. Dr. Hasan Bakır tarafından ETO
üyeleri ve çalışanları için Mali Tablolar
Analizi Eğitimi gerçekleştirildi. 2 gün bo-

yunca süren eğitimde mali tablo analizi ve finansal kararların önemi, mali tablolarda makyaj ve
enflasyon etkileri, oranlar yoluyla mali tablo analizi, tutar karşılaştırması, yüzde analizi ve eğilim
yüzdelerini analiz edebilme konularına yer verildi.

T

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sektörler Seminerle
Bilgilendirildi

ehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren ETO
üyelerine ve çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Ufuk Keskin ve Tansun Kozanlıoğlu ile Avukat İnci Balcı tarafından
verilen seminerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yasal yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yaşanan değişiklikler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki değişiklikler, tehlikeli
ve çok tehlikeli sektörlerde iş güvenliği uygulamaları, iş kazalarının
hukuksal boyutu ve işverenlere yaptırımları anlatıldı.
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E

Girişimciliğin Altın Kuralları Paylaşıldı

TO üyeleri ve çalışanlarına kişisel gelişim seminerleri kapsamında başarılı girişimciliğin altın kuralları anlatıldı. Yrd. Doç. Dr.
Hasan Bakır tarafından verilen seminerde, girişimcilik kavramı, iş fikri bulmak, pazar ve hedef pazar analizi, planlama ve
denetim faaliyetleri, finansal yönetim, girişimcilikte finans şirketleri ile irtibat kurabilmek, bütçe yönetimi ve adaptasyon
konularına değinildi.

T

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi

SE Eğitmeni Lütfiye Berber tarafından ETO üyeleri ve çalışanlarına yönelik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki eğitimi
düzenlendi. 2 gün süren eğitim boyunca, TS EN ISO 19011
standardının tanımı, TS EN ISO 9001 standardının tektik görevlisi gözüyle yorumlama, tetkikin çeşitleri, faydaları ve yönetimi,
tetkik planlama, soru listelerinin hazırlanması, pratik ve örnek
çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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Liderliğin Kuralları
Anlatıldı

E

TO üyeleri ve çalışanlarına Liderliğin Evrensel
Kuralları düzenlenen seminerle anlatıldı. Dr.
Mustafa Kemal Topcu tarafından verilen seminerde, lider ve yöneticilik kavramları, başarılı bir
liderin sahip olması gereken özellikler, etkin liderlik
ve koçluk, liderlik stili ve türleri, inisiyatif alabilme,
kriz yönetimi, yönetsel becerilerini farkına varabilme,
farklı gelişim seviyelerindeki insanları yönetebilme,
liderin çalışanlar üzerindeki etkisi, ekip çalışması hakkındaki detaylar aktarıldı.

www.etonet.org.tr

Üyeler Dış Ticaret
Teşvikleri Hakkında
Bilgilendirildi

T

C Ticaret Bakanlığı, TOBB, UİB ve Eskişehir Ticaret Odası
işbirliğinde ihracat yapan üyelerin güncel devlet teşvikleri
hakkında bilgilendirilmesi amacı ile “Dış Ticarette Devlet Teşvikleri” toplantı düzenlendi. T.C. Ticaret Bakanlığı yetkilileri Barış
Zeybek, Zöre Akşahin Şimşek, Figen Erkol ve Asım Çalış’ın sunum
yaptığı toplantıda Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk
malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin desteklenmesi,
uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için devlet tarafından verilen destekler, E-ticaret siteleri için uygulanan destekler hakkında
geniş çaplı bilgi verildi.

Etkili Satış İçin
İpuçları Paylaşıldı

K

urumsal Gelişim Eğitim Programları
kapsamında düzenlenen ve iki gün süren

Sağlıklı Yaşam için Seminer

G

özde Gence Kırtız tarafından “ 21. Yüzyılın Trendi: Sağlıklı Yaşam” isimli seminer verildi. ETO üyeleri ve çalışanlarının katıldığı seminerde sağlıklı beslenmenin tanımı, yeterli ve dengeli
beslenme, sağlıklı beslenmenin önemi, besin grupları, kahvaltının önemi, hastalıkla mücadelede sağlıklı beslenmenin etkileri, beslenmede
sıkça yapılan hatalar anlatıldı.

Etkili Satış Teknikleri eğitiminde, satış

için yapılması gerekenler aktarıldı. Ekim Banger
tarafından verilen eğitimde rekabetçi satış, pazarlama stratejileri, küresel ve uluslararası satış
stratejileri, fiyatlandırma, satış yönetimi ve satış
geliştirme, satış ikna ve müzakere teknikleri, karlılığı artıracak çalışmalar, ürün portföyü oluşturma gibi konularda bilgi verildi.

İnovasyon ve Yaratıcı
Düşünme Semineri

E

TO Akademinin kişisel gelişim seminerleri kapsamında düzenlediği seminerlerden bir diğeri İnovasyon Ve Yaratıcı Düşünme Semineri adı altında
gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Aslı Geylan tarafından verilen
seminerde inovasyonun tanımı, inovasyon türleri, başarılı inovasyon uygulamaları, yaratıcılık, yaratıcı düşünmeye yönelik öneriler aktarıldı.

Mart 2019

85

ETO AKADEMİ

Verimli Toplantılar Nasıl Yönetilmelidir?

E

TO Akademi tarafından düzenlenen ve İlker Taşçı tarafından verilen seminerde Verimli Toplantılar Nasıl Yönetilmelidir?
sorusuna yanıt verildi. Seminerde toplantı öncesinde hazırlık, toplantı gündeminin belirlenmesi, katılımcı rolleri, toplantı atmosferinin oluşturulması, dinleme becerileri, zor katılımcılarla baş etme, toplantının verimli geçmesi için yapılması
gerekenler hakkındaki detaylar anlatıldı.

Finans Yönetimi
Eğitimi

İnsan Psikolojisi Ve Öfke
Kontrolü Semineri

Y

rd. Doç. Dr. Hasan Bakır tarafından verilen
“Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
Eğitimi” 2 gün süren programla gerçekleştirildi. Eğitimde finansal yönetimdeki temel kavramlar, finansal yönetimin amacı ve önemi, finansal
piyasa, para ve sermaye piyasası araçları, finansal
tablo ve analizleri, finansal planlama ve bütçe yapma, finansal kaynak yönetimi, finansal kaynaklara
ulaşmanın yolları hakkında bilgi verildi.

K

işisel gelişim seminerleri kapsamında ETO üyeleri ve çalışanlarına Yrd. Doç. Dr. Avşar Ardıç tarafından İnsan Psikolojisi ve Öfke Kontrolü Semineri verildi. Seminerde öfkenin
tanımı, öfkenin nedenleri, öfkenin bileşenleri ve fizyolojisi, öfke
ile başa çıkma yolları anlatıldı.
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HABERLER
Tırnak Sensörü, Parkinson
Hastalarının Tedavi Süreçlerini Takip
Edecek
IBM tarafından geliştirilen tırnak
sensörü, gün içinde eldeki hareketliliği ölçerek Parkinson gibi
istemsiz hareketlerin görüldüğü
hastalıklarda tedavi sürecinin takip edilmesine katkı sunuyor.
Bilgisayar devi IBM, halihazırda
yurtdışında hastanelerde ve çeşitli eczanelerde kullanılmaya
başlayan doktor ve eczacı asistanı
Yapay Zeka Watson’ın geliştiricisi
olarak sağlık sektörüne açılmış
vaziyette. Sadece yapay zekayı
değil, pek çok teknolojik konsepti
sağlık alanına uygulamak için ça-

lışmalar yürüten IBM, geçtiğimiz
günlerde yapılan bir lansmanla
yeni geliştirdiği tırnak sensörlerini kamuoyuna tanıttı. Üretilen
tırnak sensörü, yapışkan bir bant
aracılığıyla tırnağa takılıyor ve
gün içinde hastanın elinde oluşan
kasılma, gerilme ve titremeleri
saptayıp analiz ederek Parkinson
ya da Şizofreni gibi hastalıklarda
ortaya çıkan istemsiz hareketlerin
oranını ölçmeye yardımcı oluyor.
Daha sonra gün içinde toplanan
veriler, yapay zeka destekli bir uygulama tarafından yorumlanarak
uzun vadede hastalığın durumu ya
da ilaç tedavisine verilen yanıtın
takip edilmesine imkan tanıyor.
Kaynak: http://www.tekdozdijital.
com/tirnak-sensoru.html

Fiyatıyla Şaşırtan Minik
Drone’lar Geliyor!
Airselfie, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019’da
neredeyse cebe sığacak kadar küçük olan 3 yeni drone modelini tanıtıyor.
Airselfie Holding, uygun fiyatlı ve yüksek performansa sahip drone’larını CES 2019’da tanıtacak. Özellikle boyutuyla dikkat çeken drone’lar Air
100, Air Zen ve Air Duo olmak üzere 3 modelden oluşacak.
Air 100 diğer modellere göre uygun fiyatlı ve daha düşük performanslı
olacak. Suya dayanıklı tasarım ile gelen ve 4K çekim yapabilen Air Zen,
Air 100’e göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.
Yarın başlayacak olan CES 2019’da tanıtılacak 3 drone arasında en yüksek fiyata sahip olan Air Duo geniş açılı çift kamera ve alüminyum alaşımlı tasarım ile geliyor. Air 100 100 dolar, Air Zen 140 dolar, Air Duo 240
dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/fiyatiyla-sasirtan-minik-dronelar-geliyor-41075134
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Siber Zorbalık

Siber Zorbalık Nedir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber zorbalık tanımını
şu şekilde yapıyor:
“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yaygınlaşmasıyla gençler ve çocuklar arasında internet kullanımı
giderek artmaktadır. Bu durumun
pek çok olumlu getirisi olduğu
gibi, siber zorbalık davranışlarının
sergilendiği kötü amaçlı kullanımlar da meydana gelmektedir. Siber zorbalık, elektronik ortamda
bir birey veya grubun, diğerlerine
yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu,
taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri
ifade eder.”

Siber Zorbalık Nasıl Ortaya
Çıkar?
Mobil cihazlar aracılığı ile bireylerin görüntülerini izinsizce çekip
paylaşmak,
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Sosyal ağlarda birisi hakkında dedikodu yaymak,
Bir kişiye ilişkin karalayıcı, aşağılayıcı web sayfaları hazırlamak,
Başkası adına sahte hesap açıp,
onun kimliğine bürünmek,
Bir kişinin çevrimiçi ortamdaki tüm
hesaplarını ısrarlı biçimde takibe
almak,
Ortak tanıdıkları etkileyerek hedef olarak seçilen bireyi arkadaş
listelerinden silmelerini ve bloke
etmelerini, yani sosyal olarak dışlamalarını sağlamak.

Siber Zorbalığa Karşı Nasıl
Önlem Alınabilir?
Çocuklarla siber zorbalık konusunda konuşmalı, onları yargılamadan
dinlemeli ve başkalarına saygı
konusunda çocuklara rol model
olmalı,
Siber zorbalığa karşı okulla işbirliği yapmaya teşvik etmeli,

Sosyal ağlar ya da sohbet odaları
gibi çevrimiçi ortamlarda bireyleri
aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr,
cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar göndermek,

Çocukları siber zorbalığa maruz
kaldığında bunu abartmak ya da
yok saymak yerine çocuklarına siber ataklar ile nasıl mücadele edebileceklerini öğretmeli,

Birinin kişisel bilgilerini rızası ve
haberi olmadan sosyal medya aracılığıyla paylaşmak,

Çocukların siber zorbalık vakalarını yetişkinlere, yasal kişi ve kurumlara bildirmeleri konusunda
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teşvik etmeli.
Zorbalık içeren mesajları okumayın, beğenmeyin, başkalarıyla paylaşmayın.
Yazdıklarınızın karşı tarafı incitebileceğini,
depresyona sokabileceğini düşünün.
Kişilerin yüzüne söyleyemediklerinizi sanal ortamda da söylemeyin.

Siber zorbalığın bir suç olduğunu, şikayet
halinde ceza alabileceğinizi unutmayın.
Gerçek hayatta nasıl davranıyorsanız, sanal ortamda da öyle davranın.
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/teknoloji/siber-zorbalik-nedir-siber-zorbalik-kisaca-ne-demek/haber-688549

HP, Yeni AMOLED Ekranlı Dizüstü Bilgisayarı
HP Spectre x360 ile Dikkatleri Üzerine
Çekmeyi Başardı.
Günümüzde satılan birçok akıllı telefon
AMOLED ekran ile geliyor. Ancak biliyorsunuz bu ekran maliyetler nedeniyle
kendisine dizüstü dünyasında yer bulamıyor. Ancak bu 2019’da değişecek gibi
görünüyor. Bu konuda başlangıcı yapan
HP, CES 2019 kapsamında yeni Spectre
x360 modelini görücüye çıkarttı. Oldukça şık bir tasarımı bulunan dizüstü, 15 inç
boyutunda AMOLED ekranıyla fark yaratıyor. LCD’ye göre sunduğu yüksek kontrast oranı ve renkleriyle beğeni toplayan
AMOLED teknolojisi, bilgisayarı gerçekten farklı bir seviyeye çıkarıyor. HDR destekli bu 15 inç AMOLED ekran, 100.000:1
kontrast değerine sahip ve sRGB’den tam
yüzde 33 oranında daha fazla renk gösterebiliyor. Özel menteşe yapısıyla ekranı
geriye dönen ve tablet olarak da kullanılabilen ürün, tam 17,5 saat pil ömrüyle de
dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik tarafta
yeni jenerasyon Intel Core i7 işlemci ve

Nvidia / AMD grafik birimleriyle özelleştirilebilen ürün, 16 GB RAM ve 512 GB PCIe
SSD gibi diğer detaylara sahip.
17 saatlik batarya süresi ile dikkat çeken
cihazda çift yivli tasarım ile dizüstü modelinin kapağını açmak daha kolay hale
geliyor.
Kaynak: http://www.log.com.tr
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