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(Katılımcı listesi tutanağın ekindedir)

Görüşülen Konular :
1. Prof. Dr. Adnan ÖZCAN öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ederek kendini tanıttı ve katılımcıların da kendini
tanıtmalarını rica etti.
2. Görüşmenin stratejik plan çalışmasındaki önemine değinerek, Üniversitenin kısa tanıtmını ve stratejik plan
hazırlıklarını anlatan bir sunum yaptı. Çalışanlarımız ve öğrencilerimizin görüşleriyle sonuçlandırdığımız SWOT Analizini 420 paydaşımızdan aldığımız geri bildirimlerle değerlendirdiğimizi, bu toplantıdan elde edeceğimiz katkılarla
taslağımızın son şeklinin verileceğini belirtti. Toplantının "Anadolu Üniversitesinin güçlü ve zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir? Gelecek dönemde Anadolu Üniversitesi için fırsat ve tehditler nelerdir? Kurumunuzun hangi faaliyetleriyle Anadolu Üniversitesini ilgilendirmektedir? Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir ve hangi işbirliği
geliştirilebilir?" soruları çerçevesinde görüş bildirmeleri üzerine toplantının açıldığını ifade etti.
3. Savronik Temsilcisi Mesut BÜYÜKERÇEVİK Üniversitenin amaçları arasında uluslararası Ar-Ge ve işbirliklerinin ,
Ar-Ge networkünün geliştirilmesinin yer alabileceğini söyledi. Prof. Dr. Adnan Özcan bu görüşü değerlendirmeye
alacağımızı, amaçlarımızı daha genel belirlediğimizi ancak hedef olarak uluslararası işbirlikleri içerisinde değerlendirilebileceğini ifade etti.
4. Moderatör Prof. Dr. Deniz TAŞCI; Anadolu Üniversitesi denildiğinde sizlerin aklıan ne geliyor? Üniversitemizle
ilgili algınız nedir? Sizce şehre, diğer kurum ve kuruluşlara nasıl bir katkı sağlıyor? Sorusunu yöneltti.
Migros temsilcisi Yağmur ÇETİN; Anadolu Üniversitesinin Türkiye'de yaygınlaşmış bir Üniversite olması şirketimiz
için çok önemli olduğunu, bunun dışında Açıköğretim Fakültesi ile şirket olarak anlaşmalı bir e-sertifika programı olduğunu belirtti. Programların tercih ediliyor olmasının ve Türkiye de tanınır bir Üniversite olmasının oldukça önemli

Görüşülen Konular (Devamı):
olduğunu ekledi. Prof. Dr. Deniz TAŞCI, Anadolu Üniversitesi şunu da yapsa iyi olurdu diyebileceğiniz bir eksikliği
var mı? diye sordu. Yağmur Hanım belirtebileceği bir eksiklik görmediklerini şirketleri adına tam da çalışılabilecek
müşteri portföylerine uygun yöneticiler yetiştirebilecekleri bir Üniversite olarak gördüklerini söyledi.
Prof. Dr. Adnan ÖZCAN, Migros ile ilk çalışmada Migrosun 17 öğrencimizi programa aldığını, talep gelince hemen
buna yönelik dersleirn açıldığını ve daha sonra yarım dönem Migrosta parttime çalıştıklarını hatırlattı. İkinci dönem
ise stajer müdür yardımcısı olarak çalıştılarını söyledi.
5. Hoover Temsilcisi Hakan ÜNAL; Anadolu Üniversitesi ile birlikte Ar-Ge merkezi olarak birçok AR-Ge projesi
yaptıklarını, Türkiye'de en çok işbirliği yaptıkları Üniversite olduğunu belirtti. Özellikle stajer öğrenci konusunda
birbirimize ihtiyaç duyduğunmuzu ekledi. Üniversitenin güçlü yanlarını saymaya gerek bile duymadığını , biz neler
isterdik konusunda birkaç ekleme yapacağını dile getirdi. Dayanıklı tüketim malları anlamında Arçelik ile beraber
çok önemli bir istihdam ve üretim gerçekleştirdiklerini, en çok eksikliğini hissettikleri konunun da kendilerini
ilgilendiren süreçlerle ilgili Üniversitelerdeki akademik çalışmaların yeterli olmaması ya da kendilerine ulaşmıyor
olması olarak nitelendirdi. Sanayi tarafından bir çıktı ya da girdi olarak kullanabileceğimiz akademik çalışmaları
birlikte desteklememiz gerektiğini ifade etti.Bu proseslerin çok çeşitli olduğu, mühendislik ve temel bilimler
alanlarında olduğu kadar istetistik konusunda da ciddi çalışmalar yapabileceğimizi söyledi. Öğretim elemanlarının
puanlamalarında bu tür çıktıların akademik çalışamalarının farklı bir değerlendirmesinin olması gerektiğini belirtti.
Ülkemizde ciddi bir Ar-Ge potasnsiyeli olduğu, sayının bugün 650 iken 1000'e çıkarılmasının hedeflediği ancak
Eskişehirde bu rakamın 70-80 civarında iken ülke ekonomisine kattıklarının çok daha fazla olduğunu ekledi.
Bunun dışında Üniversitelerin staj programlarını gözden geçirmeleri gerektiği, staj sürelerinin kısalığının önemli bir
sorun olduğu, bir dönem staj yapan bir öğrencinin sektöre daha yetişmiş bir şekilde hazırlanabildiğini dile getirdi.
Son olarak Üniversiteden laboratuvar, altyapı ve ölçme, analiz ve test konularında her zaman yeterli desteği
alamadıklarını, bunun sebebini laboratuvarların bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillenmemesi olarak niteledi. Ancak
Üniversitemizin seramik, havacılık, sinema ve televizyonla ilgili son derece öne çıkan yönlerinin bilindiğini ifade
etti. Prof. Dr. Adnan ÖZCAN Hakan Beye, Üniversitemizde 90 gün süresi olan Proje Tabanlı Staj olduğu ve ayrıca
yeni çıkan kanunla temel bilimler ve mühendislik bilimleri alanındaki öğrencilerin son dönemlerini sektörde
geçirebilmelerinin önünün açılacağını bildirdi. Porsuk MYO Öğretim Üyesi Hüseyin KOCA'da söz alarak bu gelişmelerin çok önemli olduğu, yüksekokul olarak konuyla ilgili hazırlıklarının bulunduğunu ve bir an önce faaliyete
geçireceklerini dile getirdi.
6. Eskişehir Sanayi Odası Temsilcisi Emre HEPER; Özellikle sanayi kesiminde çalışan insanların kendilerini geliştirmesi için tezsiz yüksek lisansın çok büyük bir imkân olduğu, sayının ve çeşitliliğin arttırlmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşülen Konular (Devamı):
Sanayi Odası olarak yılda 50’ye yakın eğitim verdiklerini, bunun çok az bir kısmının Anadolu ve Osmangazi ile yapılabildiği, bu konudaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtti.
7. ANATEK Temsilcisi Yeliz ERKOÇ, sektörden taleplerin sürekli olarak alındığını,büyük firmaların kampüslerinde de
birtakım yükseklisans programlarının uygulamaya başlandığını gördüklerini, bizim de bazı dersleri sanayi bölgesine
taşımayı düşünebileceğimizi öneri olarak dile getirdi.
8. TEI Temsilcisi Bilkay GÜLAÇTI, Anadolu Üniversitesi ile iyi ilişkiler içinde olduklarını 3 yıldır Havacılık Mükemmeliyet Merkezinde Metalik Malzemeler Test Laboratuvarı kurma çalışmalarında olduğunu, Üniversitenin güçlü yanı olan
finans kaynağını kendilerine sunmasının havacılık kümelenmesi adına büyük bir çalışmanın da başlangıcı olduğunu
belirtti. Ancak mevzuat gereği bazı engellerin çıktığını dile getirdi. Eskişehi'in havacılık şehri ve büyük projelerin
geliyor olmasına rağmen personel istihdamında zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Bunun açılan Makine
Mühendisliği ile ve Uçak Mühendisliği bölümünü açarak yapabileceğimizi söyledi.
"Bizim özelimizde bakıldığında özel derslerin konması laboratuvarların yapılması gerekiyor. Burada laboratuvar
seviyesinde ilk başta test merkezini kurma aşamasındayız. Bunun aerotermal ve yapısal test merkezi olarak devam
ettirilmesini istiyoruz ama buradaki en büyük kaygımız şu ki yeterli öğretim görevlisi ve bunları takip edecek
öğrencilerin de yetişmesi lazım." Ayrıca yükseklisans programlarının yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa yapılması gerekliliğinin altını çizdi.
9. Prof. Dr. Deniz TAŞCI "Sektörde laboratuvarlar kurulsun, ARGE çalışmaları yapılsın, öğrenci yetiştirmeye açığız
diyor. O zaman sizce nerede sıkıntı var?" şeklinde soru yöneltti. TEI temsilcisi Bilkay GÜLAÇTI, mevzuatsal sorunlar
olduğunu, teknik desteği, şartaname hazırlama süecini yapmalarına rağmen satın alma sürecinde beklemek zorunda
kaldıklarını, iki tarafın da vazgeçmediğini dile getirdi. Üniversite de kurulan sistemlerin yönetsel değişillikler sonrasında farklı bir uygulamaya mazruz kalınarak kullanamazmıyız düşüncesinin yer aldığıni belirtti.
Hoover Temsilcisi Hakan Bey yöneltilen soru için, staj konusunu yeniden dile getirdi. Çözümün öğrencinin 4. sınıfta
yıl içine yayılmış olan staj yapması olduğunu, finans kısmının Üniversiteyle ortak bir çalışma sonucunda çözülmesi
gerektiğini vurguladı.
10. Osmangazi Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Özer ÖZAYDIN konuyla ilgili YÖK tarafından edindikleri bilgiyi aktardı.
7+1 sisteminin kesinleştiği, devletin sigortayı ve 1/3 maaşin da ödemesinin yapılacağının bilgisini paylaştı.
11. Moderatör Prof. Dr. Deniz TAŞCI, Anadolu Üniversitesinden sizlerin beklentileri nelerdir? Üniversitemizin
stratejik planında sizin açınızdan var olması gerekenler nelerdir? sorusu yöneltildi.
Savronik Temsilcisi Mesut BÜYÜKERÇEVİK "Savronun asıl iştigal alanlarından ikisi havacılık ve raylı sistemler üzerine
olan çalışmalar. Bunun yanında bilişim, simülasyon alanında çalışmalarımız var. Ama artık geldiğimiz noktada

sanayide en çok ihtiyaç duyduğumuz şey mesleğine bakılmaksızın biraz daha kodlama ve yazılım kabiliyeti olan
mühendis arıyoruz. Sabancı ve TOBB gibi üniversitelerden gelen mezunlarda ya da stajyerlerde yazılım kabiliyeti
olurken maalesef devlet üniversitelerindeki yazılım sadece sınava dayalı." dedi. Ayrıca son dönemde öğrencilerin
özel sektörden çok kamu personeli olmaya yönelmelerinin de artışına dikkat çekti.
12. Arçelik Temsilcisi Dr. Metin KAYA laboratuvarlar konusunda ilave yapmak istediğini belirtti. "İhtisas
laboratuvarları olması gerekli. Yani akredite olmuş, içerisindeki teknisyeni, mühendisi, süreci belli. Çünkü biz bazı
testlerimizi sertifikalandırmak için yurt dışına gönderiyoruz. Mesela enerji testleri için özellikle. Burada akredite
bir laboratuvarımız olursa hem öğrencileri, öğretim üyeleri sektör içerisinde kendilerini daha iyi yetiştirmiş olurlar,
hem proje yapmış olurlar bizle beraber hem de biz de yurt dışına verdiğimiz dövizleri bırakmış oluruz ayrıca önemli
bir hız da kazanmış oluruz." şeklindedevam etti. İhtisas laboratuvarları kurmanın yolunu sektörel BAP projesi olarak
ARİNKOM ile yaptıkları çalışmalardan örnek vererek açıkladı. "Eğer akredite olursa yani tüm dünyanın kabul
edebileceği sertifikaları verebilirse Türkiye için sertifikalandırma kuruluşu haline gelebilir. " dedi.
13. Eskişehir Ticaret Odası Temsilcisi Arda GENÇ, Anadolu Üniversitesinin çok daha güçlü olduğu alanın sosyal
bilimler alanı olduğu, geçmiş dönemlerdeAnadolu Üniversitesi özel sektöre kaynak yetiştiren vizyonel bir
Üniversite olarak anıldığını, bunun yeniden güçlendirilmesi ve kamuya kayan öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Mevzuat çerçevesinde akademisyenlerin dışarıya yaptıkları danışmanlığın sınırlı kalması nedeniyle yeterince yararlanamadıklarını söyledi. Bir örnek vererek; "Ticaret Odası olarak şöyle bir araştırma yapmak istedik. Yüksek Hızlı Tren
Eskişehir’e geldi. Bunun örnekleri İspanya’da, Fransa’da belki 25 sene önce İtalya’da çok net yaşandı. Tren bir
şeyleri etkiledi o bölgelerde. Dedik ki Eskişehir’de ne olacak bunu araştıralım. Ve araştıracak bir tane akademisyen
bulamadık ve bir şirket kanalıyla yaptık araştırmayı.
Mezunlar Birliğinin çok önemli bir kaynak olduğunu, alanında çok iyi olduğumuz Animasyon gibi bölümlerimizin de
mezunları aracılığıyla ulaşarak marka değerini arttırabileceğimizi ifade etti.
Prof. Dr. Adnan ÖZCAN şu an Üniversitemiz Mezunlar Birliği için bir yazılım üzerinde çalıştıklarını, öncelikli hedefin
doktora mezunlarına ulaşmak olduğunu bildirdi.
14. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Ömer KARACA, öğretmen adaylarının, özel eğitim alanı hariç,
uygulama ve staj anlamında çok sıkıntılar olduğunu belirtti. Özel eğitim alanındaki adayların neyle karşılaşacaklarını
bilerek geldikleri, işlerine daha hakim oldukları ancak diğer branşların bu konuda yetersiz kaldıklarını vurguladı.
Bir de aday öpretmenlere genel olarak karşılaşakları konusunda hayat dersi olarak hazırlanamları gerekliliğini
hatırlattı. Son olarak Üniversitemizden aldıkları destekle üstün yetenekliler projelerinin çok ses getirdiğini söyledi.
Prof. Dr. Adnan ÖZCAN Türkiye’deki ilk önemli yerli zekâ ölçeği, ASİS ismiyle üniversitemizde üretildiğini, bu sayede dışa bağımlılığımızın kalktığını anlattı.

15. KALDER Temsilcisi- Faruk GÜLEN Anadolu Üiversitesinde kaliteyle ilgili birçok faaliyet yürütüldüğü, örneğin Mühendislik alanında Mükemmeliyet Ödülünün olduğu, buradan gelen tecrübelerle Üniversite genelinde kalite
anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Uzaktan eğitim tecrübesiyle kalite anlayışının birleştirilip yeni
sertifika programları açarak diğer disiplinlerdeki mühendiliklere dizayn edilebileceğini söyledi.
16. E. Sanayi Odası- Temsilcisi Y. Emre HEPER, yabancı öğrencilerin sanayiyle tanışması adına, bir projeleri olduğunu,
farklı dillerin tespit eidlerek, örneğin Nijerya, Kenya vb., bir veri havuzu oluşturmayı istediklerini bildirdi.
17. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Belgin KURNALI ileletişim, reklamcılık gibi alanlarda yardım
beklediklerini, sağlıkta bir farkındalık yaratmak istedikleri, özellikle uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara inmesi
sebebiyle ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmaların etkin olabaileceğine değindi. Reklami tanıtım filmleri konusunda
destek istedi. Prof. Dr. Deniz TAŞÇI, İletişim Bil. Fakültesinin yaptığı sağlık panelleri ve İletişim Tasarımı bölümünün
proje guruplarının bu konuda destek verebileceğini söyledi. Prof. Dr. Adnan ÖZCAN da 60 öğrenci kulübümüzün
olduğunu ekledi.
18. Migros Temsilcisi Yağmur ÇETİN, yüksek lisans ve online eğitimlerle ilgili dışarıda daha çok duyuru yapılması gerektiğini bildiridi. Sanayi Odas temsilcisi Emre HEPER de içerideki faaliyetlerin duyurusu ve tanıtım konusunda bir
sıkıntı olduğunun altını çizdi.
19. BEBKA Temsilcisi Mehmet AKAR birlikte birçok proje gerçekleştirdiğimizi, ileride de destek vermekten gurur duyacakalrını ifade etti. Tekrar mali ve fizibilite destek programlarını açacaklarının da haberini verdi.
20. Eskişehir Ticaret Odası Temsilcisi Arda GENÇ de, öğrencilerin staj yerlerinin belirlenen kriterler doğrultusunda
otamatik yapıldığı bir yazılım yapılabileceğindeni TOBB'un bu konudaki projesinden örneklerle anlattı.
21. Üniversitemiz öğrenci temsilcisi Şeyda Nur KARTAL öğrencilerin sanayide staja gitmek istememe sebeplerinin
ağır çalışma koşulları olabileceğini belirtti. Ayrıca fakülte, bölm birincilerine de staj sözü talep ettiklerini söyledi.

