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Yüksekögretim Kurulu (YÖK) Baskani Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçesme, Usak Üniversitesinde çesitli incelemelerde

bulunarak akademisyenler, ögrenciler ve kentteki paydas kurumlarla bir araya geldi.

Yüksekögretim Kurulu (YÖK) Baskani Prof. Dr. Erol Özvar, Usak Üniversitesine yaptigi ziyarette üniversitenin sanayi is birlikleri konusundaki çalismalarini

yerinde inceledi, çalismalarla ilgili bilgi aldi.Usak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savas, Rektör Yardimcilari Prof. Dr. Murat Mustafa Öntug ile Prof. Dr.

Kenan Tas, Senato Üyeleri, Ögrenci Konseyi ve Ögrenci Senatosu baskani tarafindan rektörlük önünde karsilanan YÖK Baskani Prof. Dr. Erol Özvar’a Usak

Üniversitesi Ögrenci Konseyi ve Ögrenci Senatosu Baskanlari çiçek takdiminde bulundu.Erol Özvar, Usak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savas’i

makaminda ziyaret ederek seref defterini imzaladi. Usak’ta bulunmaktan mutluluk duydugunu ifade eden Özvar, Usak Üniversitesinin faaliyetleri hakkinda

bilgi almak, akademisyenler ve yöneticilerle görüsmeler yapmak için Usak’a geldiklerini belirterek, "Üniversiteler artik sadece egitim vermiyor sanayiye

verdikleri destekle ülkemizin ekonomik kalkinmasinda büyük rol oynuyor. Usak Üniversitemiz bu is birliginin en güzel örneklerinden biri" dedi.Usak

Üniversitesinin misyonu çerçevesinde deri, tekstil ve seramik alanlarinda ihtisaslasma konusunda ciddi mesafeler kat ettigine dikkati çeken Özvar, "Usak

Üniversitemizin de önümüzdeki dönemde ülkemizde üniversite-is dünyasi iliskilerinde fevkalade örnek model potansiyelleri barindirdigini biliyoruz. Iste bu

bakimdan ’Üniversite-is dünyasi iliskilerinde üniversitemizin daha yapabilecegi neler olacak?’ Bu sorular etrafinda üniversitemizin çok kiymetli hocalariyla bir

araya geldik. Dolayisiyla bir açidan egitim ögretim, bir açidan da üniversite-is dünyasi iliskilerini birlikte degerlendirecegiz.” dedi.YÖK Baskani Özvar’i ve YÖK

Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçesme’yi Usak’ta agirlamaktan onur duydugunu belirten Rektör Savas ise “Baskanimizin Üniversitemize tesrifleri bizleri

çok mutlu etti.’’ ifadelerini kullandi.Rektörlük ziyaretinin ardindan Usak Üniversitesi Senato Toplantisi’na katilan Özvar, burada yaptigi konusmada, Usak

Üniversitesinin genç nesil bir üniversite oldugunu belirterek, “Uçusa hazir bir uçak gibi. Bunu büyük bir avantaja dönüstüreceksiniz eminim.”

dedi.“Üniversitelerimiz görünürlüklerini artirmali”Yeni kurulan üniversitelere zaman vermek gerektiginin altini çizen Özvar, üniversitelerin zamanla

gelismelerini tamamlayacagina ve her üniversitenin bir vizyon ile yolunu bulacagina inandigini kaydetti. Özvar sunlari söyledi:“Bütün üniversitelerimiz için en

önemli sey görünüm. Üniversitelerimiz görünürlüklerini artirmali. Görünürlügü istenilen seviyeye çikarmak için birkaç basligimiz var. Görünürlükte kampüs çok

önemlidir. Üniversiteler dogustan sansli ise iyi bir sehirde kurulur. Kampüse bakinca bana kalirsa Usak dogustan sansli bir üniversite. Kampüs güzel bir

sehirde ve güzel konumlanmis. Ikinci görünürlük konusu akademik üretkenlik. Dünyada büyük üniversitelere baktigimizda büyük iletisim bütçeleri

ayirmadigini ama akademik üretkenlikle görünürlügünü sagladigini görüyoruz.”“Üreten akademisyenlere pozitif ayrimcilik yapilmali ”Özvar, görünürlük

konusunda en nesnel ölçünün akademik üretkenlik oldugunu, kendisinin dikkate aldigi parametrenin de bu oldugunu belirterek, “Üreten akademisyenlere

pozitif ayrimcilik yapilmali” dedi. Özvar söyle devam etti:“Iyi yayin yapanlara sahip çikalim omuzlarimizda tasiyalim. Daha fazla yayin hepimize daha fazla

katki sagliyor. Iyi yayin yapan arkadaslarimiza her türlü destek verilmeli. Kaliteli yayin yapan akademisyenlerimizi omuzlarimizda tasiyalim.Bir üniversitenin

elverisli bir iklim insa edilmesi için üretkenligin tesvik edilmesi lazim. Bütün üniversitelerin yayinlarinizi izliyoruz. Görünürlük konusundaki üçüncü önemli konu

ögrenci memnuniyeti. Ögrencinin memnun oldugu bir üniversitenin görünürlügü çok yükseliyor. Dünyanin en etkili iletisimcisi kendi üniversitesini tanitan bir

ögrenciden daha iyi olamaz. Ögrencilerinize ulasin. Üniversitelerinize iyi ögrencileri çekin.”Toplantida Rektör Prof. Dr. Savas, Usak Üniversitesinin çalismalari

ve projeleri ile ilgili bir sunum yapti. Prof. Dr. Savas, göreve geldikleri ilk andan itibaren Usak Üniversitesini bulundugu noktadan daha ileriye tasimak için

çalistiklarini ve yapilan çalismalar sonucu dünyanin sayili üniversite siralamalarina girdiklerini belirterek “2018-2021 yillari arasi üniversitemiz ögrenci odakli

çalismalariyla, kalite odakli çalismalariyla, proje üretimiyle, Ar-Ge çalismalariyla, fiziki çalismalariyla bir basari grafigi yakalamistir. Usak Üniversitesi ailesi

olarak çalismalarimiza hiz kesmeden devam ediyoruz. Hep daha ileri ve daha iyisi için çalismaya devam edecegiz.”seklinde konustu.Rektör Savas’in

sunumunun ardindan YÖK Baskani Özvar, senato üyeleriyle istisarelerde bulunarak katilimcilarin görüs ve önerilerini dinledi.-Ziyaret ve Incelemeler-Erol

Özvar Senato Toplantisi’nin ardindan aralarinda 20 uluslararasi ögrencinin de oldugu ve 100 ögrencinin egitim gördügü Teknoloji Transfer Ofisi USTECH

Nitelikli Istihdam Merkezini ziyaret ederek bilgi aldi. Uluslararasi ögrencilerin önemine deginen Özvar, Usak Üniversitesinde yapilan bir programla burada

okuyan uluslararasi ögrencilerin kendi ülkelerinin sanayicileriyle Türkiye’deki sanayiciler arasinda köprü vazifesi gördügünü bundan büyük memnuniyet

duydugunu belirtti.Usak Üniversitesi kampüsünü gezen Özvar, Deri, Tekstil ve Seramik Tasarim Uygulama ve Arastirma Merkezi (DTS), Bilimsel Analiz ve

Teknolojik Uygulama ve Arastirma Merkezi (UBATAM), Binicilik ve Cirit Toplulugu Talimhanesi ve Usak Üniversitesi Stadyumunda incelemelerde

bulundu.Erol Özvar dünyanin en büyük kanyonlarindan olan Ulubey Kanyonu’nu ve Blaundos Antik Kenti’ni de gezerek bilgi aldi.“Üniversitelerin sanayi ve

sivil toplum örgütleriyle iliskilerini gözlemliyoruz”Ziyareti dahilinde Usak Valisi Funda Kocabiyik’i makaminda ziyaret eden Özvar, daha sonra Usak

Üniversitesi DTS Tasarim Merkezinin tasarimlarina da yer veren Usak Ceza Infaz Kurumundaki deri üretim merkezi satis magazasini gezdi. Usak Organize

Sanayi Bölgesi’nde yer alan Usak OSB Teknopark’a giderek buradaki çalismalar hakkinda bilgi alan Özvar, ardindan Usak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim

Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde üniversitelerin bulunduklari bölgenin sanayisiyle, sivil toplum örgütleriyle iliskilerini gözlemlediklerini belirten

Özvar, “YÖK olarak nasil destek verirsek üniversitelerimiz bölgesel kalkinmaya daha fazla katki saglar? Bunun için buradayiz. Bu sebeple üniversitelere

gezilerde bulunuyoruz.” dedi.“Is dünyasina destege haziriz”Usak’in is dünyasi-üniversite is birligine en yatkin illerden biri olduguna dikkati çeken Özvar,

bugüne kadar üniversite-sanayi is birliginin is dünyasina danismanligin ötesine çok geçemedigini belirterek, “Böyle kalmasin istiyoruz. Üniversitelerimizde de

çok önemli bir bilgi birikimi var. Tecrübe aktarimi çok önemli. Ben Usakli sanayici ve is adamlarinin üniversiteyle daha hizli büyüyecegini düsünüyorum. Biz

YÖK olarak destege haziriz.” seklinde konustu.“Baraj kararimizin arkasinda demografik yapi var”YÖK Baskani Özvar, Türkiye’de yillik lise mezun sayisinin 1

milyona ulastigini, genç nüfusun ve okullasma oraninin yükselmesiyle önümüzdeki yillarda bu sayinin daha da artacagini belirterek, söyle devam etti:“Bu

sene 3 milyon 250 bin kisi sinava girecek. Önümüzdeki sayi bu sayi 4 milyon olacak. Barajin kaldirilmasi kararimizin arkasinda bu demografik yapi var. Bizim

artik üniversite ile ilgili imajimizin degismesi lazim. Bir elitist anlayis vardi. ‘Nüfusun yüzde 2’si iyi okusun geri kalani ilkokul, ortaokul mezunu olsun, isleri

yürütsün’ tavri vardi. Üniversiteler artik toplumun geneline hizmet veren kurum hâline gelmeye basladi.”Üniversite sinavina basvurularin beklenti anlamina

geldigini ifade eden Özvar, sunlari söyledi:“Bizim beklentileri anlamamiz lazim. Üniversitelerdeki bazi kontenjanlarin bos gelmesinin nedeni degisen ögrenci

tercihleri. Ögrencilerin beklentilerini ne yönlendiriyor? Bunun çok sebebi var. Sosyal degerler de degisiyor. Cari olarak ücretler de mezunlari tatmin etmiyor.

Bunlar bizim gerçeklerimiz. Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdügünde her yil 1 milyon kisiye is sagliyor. Üniversiteli kendini iyi yetistirirse is imkâni olur. Bunun

için ögrencilerin kampüsün disina çikmasi sart. Pandemi nedeniyle insanlar kamuya yöneldi. Bu hayat normale dönünce düzelecek. Birikimin ise dönmesi

lazim. Bunu hep birlikte yapacagiz.”Ögrencilerle IftarYÖK Baskani Özvar Usak Üniversitesi ziyaretini ögrencilerle iftarda bir araya gelerek tamamladi. Türk

Tasavvuf Musikisi esliginde gerçeklesen iftar yemeginde ögrencilerle bir araya gelen Özvar, ögrencilerin görüs ve önerilerini dinledi. Iftarda çok sayida
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uluslararasi ögrenci de yer aldi.Gençlerle sohbet sirasinda Usak Üniversitesi Okçuluk Kulübü ögrencileri Özvar’dan binicilik projesi için destek istedi.

Ögrencilerin yaninda Gençlik ve Spor Bakani Mehmet Kasapoglu’nu telefonla arayarak taleplerini ileten Özvar, Bakan Kasapoglu’ndan proje için destek sözü

aldi.Güzel ve verimli bir gün geçirdigini ifade eden YÖK Baskani Özvar basta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savas olmak üzere, akademisyenlere, idari

personellere ve ögrencilere tesekkür etti.Ögrencilerle iftarin ardindan Usak ziyaretini tamamlayan Özvar, Ankara’ya döndü.
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