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ÖZ 
irket üniversiteleri, irketlerin özel e itim ve geli tirme taleplerinin kamu üniversitelerin-

de sunulan e itim tarafndan kar lanamad  durumlarda, bir bo lu u doldurmak için son yllarda 
ortaya çkm tr. Geleneksel üniversitelerde verilen e itimlerin piyasann ihtiyacn kar lama 
konusuna yetersiz olmas nedeniyle ve sürdürülebilir rekabet avantaj yaratmak amacyla çal an-
larn güçlendirilmesi, bilgi teknolojilerinin kullanlmas ve ö renen organizasyon olma zorunlulu-

u ortaya çkm tr. Geleneksel e itim departmanlar, isimlerini artk irket üniversitesi olarak 
de i tirmektedirler. Bu çal mada, öncelikle irket üniversitelerinin ne oldu u ve e itim depart-
manlarndan farklar ile ilgili teorik çerçeve olu turulmaya çal lm  ve sonuç olarak Türkiye�de 
irket üniversiteleri konusunda yaplacak olas çal malarla ilgili öneriler getirilmi tir.   
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ABSTRACT 
Number of corporate universities increased in the last years. Corporates� request special 

training and development programmes, and public universities are sometimes inadequate to meet 
this demand. Corporate universites are emerged to fullfill this demand. Corporates wants to create  
competetive advantage by empowerment, e-learning and learning organizational skills. 
Traditional training departments changed their names as corporate university. In this study, a 
theoretical framework about Corporate Universities and difference of these universities from 
training departments are presented. Finally suggestions are given for he future studies about 
corporate universities in Turkey.  
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G R   
Son yllarda irket üniversiteleri, Avrupa ve Amerika�da ça da  irket e i-

tim ve geli tirme programlar açsndan giderek önemli bir rol üstlenmeye  ba -
lam tr. Özellikle Amerika�da irket üniversitelerinin geli imi oldukça yaygn-
dr. Ara trmaclar tarafndan irket üniversitelerinin büyüme oranlarnn gele-
cek on yl içerisinde geleneksel üniversiteleri sayca geçece i tahmin edilmek-
tedir (Macpherson vd, 2005: 34). Bir zamanlarn geleneksel e itim departman-
larnn yeniden isimlendirilmesi olarak dü ünülen irket üniversiteleri, son yirmi 
ylda örgütsel bilgi üretimi, stratejik insan sermayesinin yaratm ve yönetimin-
de önemli de i iklikler yapm tr. Bu geli me irket üniversitelerinin, stratejik 
olarak geli en insan sermayesinde bir paradigma de i imi sunup sunmad  
veya e itim i levinin yeni bir paketi olup olmad  ile ilgili literatürde artan bir 
gerilime yol açm tr (Holland ve Pyman, 2006: 19). Bu çal mann amac, Türk 
yaznnda hemen hemen hiç yer almayan � irket üniversiteleri� kavramnn ne 
oldu u, geli im safhalar, rol ve i levleri, yararlar, e itim departmanlar ile 
irket üniversitelerinde verilen e itimler arasndaki farklar, irket üniversiteleri-

nin geleneksel üniversiteler ile kar la trlmas, irket üniversitelerinde verilen 
kurs ve seminer türleri ve irket üniversitelerinin örgütsel ö renme ve bilgi üre-
timine olan katklar konusunda teorik çerçeve olu turmaktr. Bu çal ma bir 
ara trma makalesi de il, bir tarama makalesi olarak hazrlanm tr. Bu çal -
mann önemi ise, günümüzde irket üniversitelerinin sanayinin ihtiyac olan 
kalifiye eleman problemini çözmesi, sanayi ve üniversite i birli inde bir model 
olmas ve e itim hizmetinin artk irket içerisinde olu turulan üniversite / aka-
demilerce sunulmasna önem vermesi bakmndan yazna katk sa lamasdr. 
Ayrca bu çal mann di er katks Türkiye�de irket üniversiteleri ile ilgili yap-
lacak çal malara öncülük edebilece inin dü ünülmesi ve ilerde yaplacak ça-
l malarla ilgili öneriler getirilmesidir.  

I. RKET ÜN VERS TELER  NED R? 
A. RKET ÜN VERS TELER  KAVRAMI  
Aslnda irket üniversitesi kavramnn bir tanmn yapmak kolay de ildir. 

Çünkü irket üniversitleri, çok farkl formlarda, örgütler arasnda farkllk göste-
ren, çok yönlü amaçlar olan bir ekilde ortaya çkm tr. 1980�li yllarn sonla-
rnda geleneksel e itim departmanlarnn yerini alarak, irket stratejisi ile ba -
lantl e itimler vermek üzere ortaya çkm tr. Geleneksel üniversitelerde veri-
len e itimlerin piyasann ihtiyacn kar lama konusuna yetersiz olmas nedeniy-
le ve sürdürülebilir rekabet avantaj yaratmak amacyla çal anlarn güçlendi-
rilmesi, bilgi teknolojilerinin kullanlmas ve ö renen organizasyon olma zorun-
lulu u irket üniversitelerini do urmu tur (Allen, 2002). irket üniversiteleri ile 
ilgili literatüre bakt mzda u tanmlara yer verilmi tir.  

irket üniversiteleri; �örgütün i  stratejilerini kar lamak için çal anlarn, 
mü terilerin ve tedarikçilerin e itim ve geli imini sa layan stratejik bir emsi-
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yedir� (Walton, 2005: 3). Bir irket üniversitesinde, çal anlar bireysel ve örgüt-
sel yetenekleri kazanrlar ve böylece irketin bütün performansnda geli me 
sa larlar.  

 irket üniversiteleri, hissedar de erini artrma amacn gerçekle tirmek 
için irketin bilgi varlklarn ve ö renme süreçlerini yönetmede örgütsel bir 
sorumluluk sahibi olan bir olu umdur (Allen, 2002: 4).            

 irket üniversiteleri; bireysel ve örgütsel ö renme, ilim ve irfan sa layan 
faaliyetleri uygulama konusunda, misyonunu gerçekle tirmek için ebeveyn ör-
gütüne yardm etmek üzere tasarlanan bir stratejik araç rolü olan e itimsel kim-
liktir (Allen, 2002: 4).   

 irket üniversiteleri, hem i yerindeki e itim ve yeti tirmenin gelece i aç-
sndan, hem de geleneksel ö renme okullar açsndan çok büyük bir geli imdir 
(Vine ve Palsue, 1999: 19).  

 irket üniversiteleri; ba arya ula mak için gerekli olan çal an yetenekle-
rini geli tirmek konusunda örgüte yardm eden bir merkezi olu umdur (Allen, 
2002: 5).  

 irket üniversitesi, çal anlarn yeteneklerini geli tiren, liderlik ve i -
odakl performans iyile tirme üzerinde önemli bir vurgu yapan ve irketin stra-
tejik yönü ile bunlar bütünle tiren, irketteki bir fonksiyon veya departmandr 
(El-Tannir, 2002: 76).  

Nihai olarak, bize göre irket üniversiteleri, � irketlerin özel e itim ve ge-
li tirme taleplerinin kamu üniversitelerinde sunulan e itim tarafndan kar la-
namad  durumlarda, bir bo lu u doldurmak için ortaya çkm tr�. u an irket 
üniversiteleri, kamu üniversiteleri ile rekabet etme düzeyinde de illerdir fakat 
de i en piyasa ko ullarnda irket üniversitelerinin geli me gösterece i dü ünü-
lebilir.  

B. RKET ÜN VERS TELER N N GEL M SAFHALARI 
Fortune 500 irketlerinin %80�inin ya irket üniversitesi vardr ya da bir 

irket üniversitesi planlamaktadrlar (Nixon ve Helms, 2002, s.144). Son ara -
trmalara göre, irket üniversitesi kurmann en öncelikli nedeni �çal anlarna 
onlarn de erli oldu unu göstermek ve sürekli ö renmeyi ba armaktr� (Nixon 
ve Helms, 2002: 144). Bu orann gelecek yllarda daha da artaca  beklenmek-
tedir. Dünyada 2010 ylna kadar 37.000 civarnda irket üniversitesi olaca  
beklenmektedir ve bu durum irket üniversitelerinin, mevcut ve gelecekteki 
i gücü e itiminin do as ve yönelimi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip ola-
ca  anlamna gelmektedir (Macpherson vd, 2005: 33).  

Bir irket üniversitesinin, örgütsel stratejiye özgü farkl ili kiler tarafndan 
karakterize edilen ve bu yüzden bilgiye ve bilgi üretimine farkl bir yakla m 
olan çe itli geli im safhalar olabilir. Rademarks (2001), irket üniversiteleri 
için 3 jenerik geli im safhas belirtmi tir. Bunlar; Tablo 1�de görüldü ü gibi 
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operasyonel, taktiksel ve stratejik safhalardr. Bu ayrm geli imsel olarak göz-
lenmi tir. Her bir irket üniversitesinin lineer bir ekilde bu safhalar vastasyla 
geli ti i varsaylm tr  (aktaran Jansink vd, 2005: 50-51). 

Tablo 1: irket Üniversitelerinin Geli im Safhalar 

 Operasyonel Safha Taktiksel Safha Stratejik Safha 
* irket  
  Üniversitesi  
  Tipi 

-�Geli mi  e itim 
departman� 

-�Bilgi sunucusu� - �Bilgi fabrikas� 

* Amaç - Etkinlik - Örgütsel amaçlarla 
ba lantl 
- Direkt ve reaktif 

- Geli meye  
odaklanma 

* Stratejiyle 
  li kisi 

- Dolayl ve reaktif - Direkt ve reaktif - Direkt ve proaktif 

*Temel  
  Faaliyeti 

- irket içindeki  
e itim faaliyetlerini 
birle tirmek 

- lgili stratejiden  
direkt olarak  
çkartlan kurslar 

- E itim ve ara trmalar 
yoluyla strateji geli tirme 
ve gerçekle tirme 

Kaynak: Jansink, F.; Kwakman, K. & Streumer, J. (2005). The Knowledge-Productive Corporate University, 
Journal of European Industrial Training, 29, 1, ABI/INFORM Global, s.40. 

 
Allen ise, irket üniversitelerinin geli im safhalarn faaliyet alanlarna gö-

re snflandrm  ve dört farkl seviye olarak bu geli imi açklam tr. Bunlar 
(Allen, 2002: 7):  

- 1. Seviye: Yalnzca e itim verme. 
- 2. Seviye: E itime ek olarak yönetici geli im program sa lama. 
- 3. Seviye: Akademik kredi sa layan kurslar (sertifika) verme. 
- 4. Seviye: Akademik unvan sunma eklindedir.  

irket üniversitelerinin faaliyetleriyle ilgili birinci seviye, basitçe olu turu-
lan e itim departmanlardr. Onlar, çal anlarna i le ilgili spesifik e itimler 
sunmak için varlk göstermektedirler. kinci seviyedeki irket üniversitelerinin 
varlk sebebi, e itime ilave olarak yönetici geli tirme kurs hizmetleri sa lamak-
tr. E itim, spesifik görevlerle ilgili becerilere odaklanrken, geli tirme ise yöne-
ticiye ve onun davran larnda de i im yaratmak için tasarlanan e itime vurgu 
yapmaktadr. irket üniversitesinin üçüncü seviyesi, akademik kredi sa layan 
kurslar (sertifika) sunmaktr. Bu akademik kredi sunma durumu, üniversiteler 
ile kurulan ortaklk yoluyla gerçekle ir. irket üniversitelerinin dördüncü sevi-
yesi ise, akademik unvan sunmadr. Bu durum irket üniversitelerinin sahibi 
olan irketten ba msz ve kar amac olmayan bir üniversite (vakf üniversitesi) 
haline gelmesi yoluyla olur. Örne in, Northrop Üniversitesi, geli mekte olan 
havaclk sektörünün yeti mi  insan gücünü kar lamak üzere 1940�l yllarda 
Northop Aviation tarafndan kurulan irket üniversitelerden birisidir. Daha son-
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ra faaliyet alanna hukuk ve i letmeyi ekleyerek geni lemi , sahibi olan irket-
ten ayrlm , ba msz kar amac olmayan, akredite olmu  bir üniversiteye dö-
nü mü tür (Allen, 2002: 7-8).   

C. RKET ÜN VERS TELER N N ROLLER   
irket üniversiteleri, globalle en yeni bilgi sektörünün ve firmalarn tüm 

payda lara kar  sorumlulu unun esas oldu u yaratc de i imlere özgü sorunla-
rn ve risklerin farknda olan yöneticilere ihtiyaç duymaktadr (Dealtry, 2002: 
256). Bugün irket üniversitelerini yöneten ve yakla k yarm milyon dolar ka-
zanan ö renme müdürleri (chief learning officers-CLO), temel stratejik ve lider-
lik rollerine sahiptir ve ço u kez do rudan CEO�ya rapor vermektedirler. Bir-
çok yazar irket üniversitelerinin oynad  rolü snflandrm tr. Bu önemli 
snflandrmalardan biri Fresina (1997) tarafndan geli tirilmi tir ve irket üni-
versitelerinin gerçekle tirebilecekleri üç farkl stratejik rol tanmlam tr. Bunlar 
(Prince ve Allison, 2003: 231);  

1. Uygulamalar desteklemek ve sürdürmek. irket içerisinde meydana 
gelen e itim faaliyeti uygulamalarna öncü olmak ve desteklemek.    

2. De i imi yönetmek. E itim departmanlarnda meydana gelen de i imi 
yönetecek nitelikte olmak. 

3. Örgütün süreklili ini sa lamak ve geli tirmektir. Örgütün sürdürülebi-
lir rekabet avantaj yaratmas için i lev görmek. 

Chase (1998) ise irket üniversitelerinin yedi rolü oldu unu belirtmi tir 
(aktaran, Jarvis, 2001: 118); 

1. irket kültürü e itimi vermek. irket çal anlar tarafndan irket kültü-
rünün payla lmas ve desteklenmesine özgü e itimler vermek.  

2. Çarpaz fonksiyonel becerileri geli tirmek. Farkl departmanlara özgü 
uzmanlar bir araya getirip takm çal mas yoluyla çal anlar e itmek. 

3. Teknoloji tabanl e itimlerden yararlanmak. Bilgi sistem altyapsna 
özgü geli meler sa layarak, e-ö renme, intranet, uzaktan e itim avan-
tajlarndan çal anlar faydalandrmak.  

4. Çal an devir orann azaltmak. Çal ann yaratclk ve geli imine öz-
gü e itimler yoluyla, sorumluluk almasn sa layp motivasyonunu ve 
i e ba ll n arttrmak. 

5. letme içi e itim faaliyetini yerine getirmek. letmelerin KY fonksi-
yonundaki e itim i levini tek elden yürütmek.  

6. letme d ndakileri e itmek. Sadece irket elemanlarn de il, irketin 
ili kide oldu u acente, bayi ve sektör çal anlarn e iterek sektörün ih-
tiyac olan nitelikli eleman ihtiyacn kar lamak, sektör-üniversite i -
birli inde bir model olmak. 
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7. Geleneksel üniversitelerle ortaklk geli tirmektir. Verilen e itimlere 
sertifikasyon sa lama a amasnda bir üniversite ile i birli i çerçeve-
sinde e itimler vermek.  

D. RKET ÜN VERS TELER N N ÖZELL KLER   
Prince ve Allison, bütün irket üniversitelerinin payla t  ve amaç edindi-

i varsaylan birçok özellik tanmlam tr. Bunlar  (Prince ve Allison, 2003: 
230-231). 

Bir i letme veya ortaklk tarafndan bütün olarak kontrol edilme ve sa-
hiplenme. 
Rekabet edebilirli ini arttrmak için bir bütün olarak, örgüt amaçlar 
do rultusunda kendi kendini geli tirmeye katk sa lama yetene i. 
Örgütün çal anlar, mü terileri ve tedarikçileri için e itim ve geli tir-
menin ba lca tedarikçisi ve koordinatörü. 
Elektronik e itim veya bina/kampus içi e itim ya da ikisinin belli 
kombinasyonlar yoluyla e itim ve geli tirme sa lama. 
Ö renmenin de erini vurgulamak için �üniversite� ba l n veya e i-
tim sektöründen ba ka bir terim (akademi) kullanma. 
Örgütsel karar vermenin merkezine �e itim ve geli tirmeyi� getirmeye 
odaklanmadr. 

Moore�a göre en iyi irket üniversiteleri a a daki özellikleri payla rlar. 
Bunlar (Moore, 1997: 79-80);  

irketin temel stratejik ihtiyaçlarna ba l amaçlar belirlemek. 
Özgünle tirilmi  yetkinlik modellerini temel alan e itimler geli tirmek. 
Temel bir amaç olarak irketin payla lan bir vizyonunun geli tirilme-
sini sa lamak. 
Örgütsel ö renme ve bilgi üretiminde, bireysel ö renmeyi yaratma ve 
dönü türme için bir laboratuar i levi görmek. 

Jansink ve di erleri (2005)�ne göre ise, irket üniversitelerinin örgütsel ö -
renme ve bilgi üretimine katk sa layan 11 özellik seti vardr. Bilgi üreten irket 
üniversitelerinin özellikleri unlardr; 

1. Ö renme örgüt amaçlarna ula tracak standartlarla ilgilidir. Örgütsel 
hedefler özelli i.  

2. Bilgi transferi, bilgi payla m ve bilgi yaratma tüm bilgi süreçlerinde 
olmaldr. Bilgi süreçleri özelli i.   

3. Derslerdeki ö renmeye ek olarak yaparak ö renme üzerine odaklanan 
daha geni  ö renme faaliyetleri organize edilebilir. Yaparak ö renme 
özelli i.  



E itim Departmanlarndaki De i im: irket Üniversiteleri 367 

4. Dersler zorunlu olmamal, ö renme hedefleri snrlanmamaldr fakat 
çal anlar kendi bilgi ve ö renme hedeflerini sahiplenmeleri gerekir. 
Ö renme hedeflerini sahiplenme özelli i.  

5. Belirli çal ma ko ullar için sonuçlarla ilgili örgütsel hedef ve beklen-
tiler kurulmaldr ve bu hedef ve beklentiler örgütün tüm seviyelerinde 
katlm gerektiren mü terek süreçlerdir. Ö renme hedefleri kurma 
özelli i.  

6. Derslerde ö renme ve çal may bütünle tirmek önemlidir ve bu durum 
uygulama örnekleri yaplarak ba arlabilir. Günlük pratikler kullanma 
özelli i.  

7. Ö renme ve çal mann bütünle mesi çal ma çevresine meydan oku-
ma (challenge) ile ba arlabilir. Çal ma çevresine meydan okuma 
özelli i.  

8. irket üniversiteleri ö renme ve çal ma çevresini daha güçlü hale ge-
tirmelidir ve ö renme i levlerinin faaliyette oldu undan emin olmal-
dr. Ö renme i levleri özelli i.  

9. Örgütte çal anlar veya ö renme aktivitelerine katlanlar birbirlerini is-
teklendirmelidir. Çekicilik özelli i.  

10. Çal anlar kendi azim ve hrslarn bilmelidir. Azimli olma özelli i. 
11. Çal anlar örgütün geli mesi için te vik edildiklerini ve desteklendik-

lerini bilmelidir. Geli me için mücadele özelli i.  
E. RKET ÜN VERS TELER N N YARARLARI           
Blass (2005), irket üniversitelerinin örgüte kazandrd  çok sayda ve çe-

itli yararlar oldu unu iddia etmektedirler. Bunlar;  
Çevredeki de i im hznn art  ile yar abilmek için irket içindeki 
ö renme orann arttrma yetene i. De i ime ayak uydurabilmek için 
gerekli e itimler vererek ö renmeyi arttrmak.  
Teknolojinin kullanm yoluyla globalle menin tehditlerine cevap ve-
rebilme yetene i. Teknolojinin avantajlarndan yararlanarak e itim 
maliyetlerini dü ürmek.  

irket amaçlar ve ö renme stratejilerini uyumla trma yetene i. irke-
tin amaçlarna uygun olan ve amaçlara ula tracak stratejiler geli tir-
mek.  
Sahip olunan bir faaliyetin do rudan ve koordineli olarak merkeze ko-
nulmas. E itim faaliyetinin tek elden yürütülmesi.  
Farkl yerel kültürlere yayld  zaman dahi örgüt kültürünü korumay 
amaçlamak. Farkl kültürlerde faaliyet gösteren irket çal anlarna ve 
expatrietlere irket kültürünü a lamak.  
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Örgütün bütün üyelerinin, bir rekabet avantaj yaratma ve sürdürmede, 
�ö renme ve bilginin anahtar rolü� üzerinde odaklanmasn sa lamak. 
Tüm çal anlarn irket amaçlarna odaklanmasn sa layacak ö renme 
programlar düzenlemektir.   

irket üniversitelerinde verilen e itimler sayesinde e itimin kalitesinde ar-
t , e itim maliyetlerinde dü ü , çal an memnuniyetinde art  ve çal an devir 
hznda dü ü  gözlenmesi beklenebilir.  

F. RKET ÜN VERS TELER NDE VER LEN E T MLER 
irket üniversitelerinin e itim i levlerine bakt mzda; çal anlarna, mü -

terilerine, tedarikçi ve da tmclarna çe itli e itim ve kurslar verildi i gözlen-
mektedir. Ayrca yönetici adaylar için yönetici e itim seminerleri de verilmek-
tedir. A a daki Tablo 2�de gösterildi i gibi Motorola Üniversitesinin sundu u 
kurs ve seminerler �tercihli ve fonksiyonel� olmak üzere 2 türü içermektedir. 
Bu kurslar Motorola irketi çal anlarna, tedarik ve da tm zincirindekilere ve 
yaygn mü terilerine sunulur. Motorola Üniversitesi ayrca yöneticiler için tam 
gün �yönetici e itim seminerleri� hizmeti de sa lamaktadr (Jarvis, 2001: 120-
121). Tercihli kategoride tarih, finans, ki isel geli im vb kurslar yer alrken 
fonksiyonel kategoride mü teri hizmetleri, kalite kontrol, imalat teknikleri vb 
kurslar yer almaktadr. Yönetici seminerleri ise küreselle me, liderlik, takm 
olu turma vb kurslar içermektedir.   

Tablo 2: Motorola Üniversitesi Tarafndan Verilen Kurs ve Seminerler 

Kurs Katalo u Yönetici Seminerleri 
Tercihli ( nterest) 
Kategoriler 
 
- irket üniversitesi /    
  Yeti tirme 
- Devir süresini  
  ksaltma/ Çapraz  
  fonksiyonel süreç  
  haritalar 
- Güçlendirme /  
  Takm olu turma 
- Finans 
-Tarih 
- Yönetim / Liderlik  
  geli tirme 
- Ki isel geli im 
- Kalite / Alt sigma 
- Stratejik planlama /  
 letme ihtiyaç analizi 

Fonksiyonel (Topic) 
Kategoriler 
 
- Mü teri hizmetleri 
- Mühendislik deste i 
- Yönetim 
- malat yönetimi ve   
kontrol 
- malat teknikleri 
- Kalite kontrol 
- Sat , pazarlama ve  
  da tm 
- Yazlm mühendisli i 
- Sat  teknikleri 

- Globalle me 
- Liderlik 
- Motorola kalite ve  
  devir süresini ksaltma    
  hikayeleri 
- Mü teri odakl kalite 
- Liderler için e itim  
  ve geli tirme 
- Takm olu turma 
- Ödül ve takdir görme 
- Global bir irkette  
  çal anlarla ileti im.  
- Kalite 
- Sürekli iyile tirmeye   
  liderlik etme. 
- Sürekli de i im  
  ortamnda örgütün   
  yönetimi. 

Kaynak: Jarvis, P. (2001). Universities and Corporate Universities. London: Kogan Page, s.120-121.  
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G. DÜNYA ve TÜRK YE�DEK  RKET ÜN VERS TELER   
irket üniversitelerinin dünya�daki geli imi incelendi inde 1914-1950 yl-

lar arasnda irket okullar olarak faaliyet göstermeleridir. Bunlara örnek Gene-
ral Electric ve General Motors�dur. 1950-1990 yllar arasnda ise irket üniver-
sitelerinin ortaya çkt  gözlemektedir. Bunlara örnek Motorola Üniversitesi ve 
Disney Üniversitesidir. 2000�li yllarda ise uluslar aras irket üniversitelerinin 
ortaya çkt  gözlenmektedir. Bunlara örnek British Aerospace ve Northern 
Orient Lines�tr. 1980�li yllara kadar irket üniversitelerinin banka, sigorta, 
mühendislik, sa lk ve tekstil sektörlerinde yo unla t  gözlenmi ken 1990�l 
yllardan sonra dan manlk, imalat, hizmet sektörü, dot.com irketleri ve kamu 
sektöründe yo unla t  gözlenmektedir.  irket üniversitelerinin Türkiye�deki 
geli imi incelendi inde ise bu olu umlara irket üniversitesi yerine irket aka-
demisi unvan verildi i gözlenmektedir. lk irket akademisi 1999 ylnda kuru-
lan Mudo Akademisidir. Mudo Akademinin kurulu  amac sektörün nitelikli 
ma aza yönetici adaylarn yeti tirmektir. 2005 ylndan sonra ise irket akade-
milerinin saysnda bir art  gözlenmektedir. Teknosa Akademi, Türk Telekom 
Akademi, Halk Akademi, Turkcell Akademi, TNT akademi bunlardan bazlar-
dr ve öncelikle kendi çal anlarnn e itim ve geli imi için kurulmu lardr 
(Özevren ve Yldz, 2008, s.453).  

Bu ekilde bir üniversitenin yaplandrlmasnda öncelikle her irketin 
kendisine özgü stratejik programlar hayata geçirmesi gerekmektedir. Örne in 
çal ana veya mü teriye verilecek e itimlerin irketin hangi stratejisini destek-
leyecek olmasnn belirlenmesi gerekmektedir. Üst kademenin deste i bu yap-
lanmada hayati öneme sahiptir. Ayrca sektörün nitelikli i gücü ihtiyac proble-
mi, irket üniversitelerinde verilecek e itimler yoluyla ortadan kaldrlarak top-
luma fayda yaratlr (Özevren, 2008, s.95-97). Örne in Motorola ve 
Northwestern Üniversitesi, MBA için kalite dersi geli tirmi tir (müfredat olu -
turmada i birli i yoluyla). Tofa ; talya Torino Politeknik Üniversitesi ve Ulu-
da  Üniversitesi ile Otomotiv Mühendisli i Yüksek Lisans Program ba latm -
tr. MEB ile Fiat Teknik Ö retim Program kapsamnda 9 ilde 11 endüstri mes-
lek lisesine Fiat Laboratuar kurmu tur. Turkcell, 7 bölge 7 üniversite projesi ile 
müfredat olu turmada i birli i yapm tr. Pegasus, Uçu  Akademisini kurmu  
ve hem yabanc hem yerli pilotlar mezun etmektedir. Acbadem Üniversitesi 
ise sektörün nitelikli sa lk eleman ihtiyacn kar lamak için kurulmu tur 
(Bozku  ve Ylmaz, 2008).   

II. E T M DEPARTMANLARINDAN RKET   
ÜN VERS TELER NE  

irket üniversitelerinin meydan okuyucu duru unu anlamak için ilk önce 
onlarn nasl, ne zaman ve niçin ortaya çktklar üzerinde dü ünmemiz gerekir. 

letme okullar yakla k 100 yllk bir geçmi e sahipse, irket üniversiteleri de 
bu sürenin yars kadar geçmi e sahiptir. Motorola ve Disney Üniversiteleri 
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yakla k krk yldr farkl biçimlerde faaliyet göstermektedir. irket üniversitele-
rinin saysndaki art  aslnda be  veya on yl önceye dayanmaktadr. irket 
üniversiteleri, 1980�li yllarn sonunda az sayda iken, 1994 ylnda saylar 400 
olmu  ve bugün ise 1000�den daha fazla sayya ula m tr (Roesner ve Walesh, 
1998, s.56). irket üniversitelerinin bu muazzam yükseli ini sa layan çevre 
ko ullarna neler oldu u asl sormamz gereken eydir. Daha önce de irketlerde 
e itim departmanlar yer almaktayd, fakat imdi onlar geleneksel i letme okul-
larnn en önemli meydan okuyucular olmu tur. irket üniversiteleri son on yl 
boyunca geli meye ba lam tr. Çünkü artk i letmeler, �de i im ve yenilik hz-
nn ö renmeyi temel bir yetenek konumuna getirdi inin farkna varm lardr�. 

letme gurularnn deyimiyle, irketler; sürdürülebilir rekabet avantaj yarat-
mann rakiplerinden daha hzl ö renme yetene ine ba l oldu unun farkna 
vardklar için irketin e itim departmanlarn geli im merkezlerine 
(development centers) ve daha sonra da irket üniversiteleri haline dönü tür-
mü tür. Onlar, ö renmenin yeni bir taahhüdünü gösteren �Üniversite� unvann 
benimsemi lerdir (Moore, 1997: 80-81). 

irketlerin e itim i levinde günümüzde meydana gelen de i me ve geli -
meler sonucunda irketler kendi bünyelerinde veya bir üniversite ile i birli i 
halinde bir üniversite (akademi) kurma yolunu seçmi lerdir. Gerek maliyet k-
stlamalar nedeniyle gerekse sektörün ihtiyac olan nitelikli personelin e itilip 
geli tirilmesinde, irketler artk dan manlk irketlerinden de il kendi e itim 
departmanlarn irket üniversitelerine dönü türmek yoluyla, bu e itimleri ver-
mektedirler. Geleneksel e itim departmanlarnda verilen e itimler ile irket 
üniversitesi bünyesinde verilen e itimler kar la trmal olarak a a daki Tablo 
3�de gösterilmektedir (Morin ve Palsue, 2004:295).  
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Tablo 3: Geleneksel E itim Departman ve irket Üniversitesi E itimi Kar -
la trmas 

 Geleneksel E itim irket Üniversitesi E itimi 
Odak - Bireyler üzerinde; spesifik 

performans problemlerine 
kar  bireysel çaba. 

- Örgüt üzerinde; i letme stratejileri-
ne ula maya yardm etmeyi amaç-
layan proaktif, bütünle ilgili ve sü-
rekli çaba. 

Yararlananlar - Çal anlar. - Çal anlar, tedarikçiler, mü teriler 
Geli tirilen 
Yetkinlikler 

- e özel. - Örgütsel geli im ve de i imi des-
tekleyen. 

Amaçlar - Bireysel i  performansn 
arttrmak. 

- Bireysel ve örgütsel performans 
arttrmak, planlamaya yardm et-
mek,  çal anlar çekmek ve elde 
tutmak, çal anlar, tedarikçiler ve 
mü teriler arasnda payla lan kül-
tür geli tirmek. 

Sorumlu -  nsan kaynaklar departman. - CEO ve yönetim ekibi. 
Yap - Ademi merkezi; faaliyetler 

beceri kategorilerine ayrl-
m tr. 

- Merkezi; faaliyetler global ö renme 
stratejileri ile bütünle mi tir. 

Sunu  - Sade yakla m; Ço u formal 
dersler yoluyla yaplr. 

- Farklla trlm  yakla m; Ö renme 
faaliyetleri ve di er aktif metotlar 
temel alr.  

E itici - Konu veya sorun uzmanlar, 
içsel veya d sal. 

- çsel yönetim ekibi ve d sal uz-
manlar. Formal kolej veya üniversi-
telerle i birlikleri oldukça yaygn-
dr.  

Kaynak: Morin, L. ve Renaud, S. (2004). Participation in Corporate University Training: Its Effect on 
Induvidual Job Performance, Canadian Journal of Administrative Sciences, 21,4, ABI/INFORM 
Global, s.295. 

 
Buna göre geleneksel e itim departmanlarnda odak birey üzerinde; irket 

üniversitelerinde odak irket üzerindedir. Geleneksel e itim departmanlarnda 
sunulan e itimlerden sadece irket çal anlar faydalanrken irket üniversitesi 
e itimlerinde tedarikçi ve mü teri gibi payda lar da faydalanr. Geleneksel e i-
tim departmanlarnda geli tirilen yetkinlikler i e özel iken irket üniversitelerin-
de örgütsel geli imle ilgilidir. Geleneksel e itim departmanlarnda amaç birey-
sel performans arttrmak iken irket üniversitesi e itimlerinde hem bireysel 
hem de örgütsel performans arttrmak amaçlanm tr. Geleneksel e itim de-
partmanlarnda sorumlu insan kaynaklar departman iken irket üniversitesinde 
ise CEO ve yönetim ekibi sorumludur. Geleneksel e itim departmanlarnda 
e itim yapsnda faaliyetler beceri kategorilerine ayrlm ken irket üniversitele-
rinde global ö renme stratejileri ile bütünle mi tir ve merkezi konuma alnm -
tr. Geleneksel e itim departmanlarnda sunulan e itimler formal dersler yoluy-
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la yaplrken irket üniversitelerinde farklla trlm  aktif e itim metotlar ile 
sunulmaktadr. Geleneksel e itim departmanlarnda e iticiler, irket içinden 
veya dan manlk firmalarndan konu ve sorun uzmanlar iken irket üniversite-
sinde ise e iticiler, içsel yönetim ekibi ve akademisyenlerdir. Ayrca üniversite-
lerle i birli i halinde olan irket üniversitelerinde verilen e itimler sonucunda 
çal anlar sertifika sahibi olmaktadr.   

III. KAMU VE RKET ÜN VERS TELER  KAR ILA TIRMASI 
irket üniversiteleri fenomeninin ilk örnekleri olarak addedilen Disney ve 

Motorola Üniversiteleri 1981 ylnda faaliyete ba lam lardr. Disney ve Moto-
rola Üniversiteleri e itim departmanlarn irket üniversitesine dönü türmü ler, 
e itmenler olarak irket liderlerinden faydalanm lar, örgütsel bilgilerinin nasl 
ve hangi insanlar etkileyece ini incelemi ler,  e itime yapm  olduklar yat-
rmlarn de erini ölçmü ler, i letme okullar ve üniversitelerle yeni ortaklklar 
koordine etmi  ve çal m lardr. E itmenler olarak liderlerin kullanlmas özel-
likle ilginçtir. Kamu üniversiteleri ise, belli dönemlerde fakülte ziyaretleri ya-
pan uygulayclardan ziyade e itmen olan akademisyenlere güvenmektedirler. 
ngiltere�deki Unipart Üniversitesi�nde üniversite yaps içerisindeki kurslar, 

belli bir seviyenin üzerindeki yöneticiler vermektedir. Örgüt içerisinde bilginin 
elde tutulmas ve payla lmas, bir irket üniversitesinin temel yararlarndan 
birisi olarak görülmektedir. Kamu ve irket üniversitelerinin kar la trmal bir 
analizi Tablo 4�de gösterilmektedir (Blass, 2005: 65). 
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Tablo 4: Kamu ve irket Üniversitesi Modellerinin Kar la trmal Bir Analizi 

 Kamu Üniversitesi irket Üniversitesi 
Unvan Üniversite isimli kurumlarda 

toplumsal geli imden kaynakla-
nr. 

irket içerisinde geli tirilen 
ö renme kültürünü yanstr. 

Tarihçe Ortaça /klasik kökler. Eski üni-
versitelerin geli imi 17-19.yüzyl, 
yeni üniversite sektörünün geli-
imi 20. yüzyl, kitle yaylm. 

irket içerisinde geli tirilen 
e itim ve yeti tirme departman-
lar; yeni hizmetler sunma, 
yaratclk, AR-GE. 

Amaçlar Kamuya daha yüksek seviyede 
liberal ve/veya mesleki e itim 
sa lamak. 

irketlerinin bilgi temelini 
geni letmek, rekabet edebilirli i 
arttrmak, de i im için katalizör 
olarak davranmak. 

Çktlar Yetkinlikler (derece, mesleki 
nitelikler) ve ara trma. 

Ba arlabilecek ey üzerinde 
ilerlemek, irketin tarihi, de er-
leri ve etik kurallar if a etmek. 

E itim 
Seviyesi 

Üniversite, yüksek lisans ve 
doktora e itimi verilir. 

levsel e itimlerden yüksek 
lisans çal malarna her seviye-
de e itim verilir. 

Büyüklük 
ve Ö rencilerin 
Farkl  

Giri  artlarn tamamlayan her-
hangi global kamu üyesi. 

Örgütteki her çal ana, yllk 
minimum bir e itim miktar 
garanti. 

Bilgi Üretme Geleneksel e itim modeli. Bazen 
de sektör ortaklk anla malar 
yoluyla verilen e itim modelleri. 

Sektöre özgü e itim modeli. 
Ara trmalar, alenen de il irket 
içi yaynlar yoluyla ortakl  
oldu u örgütler ile payla lr. 

Sahiplik ve 
Kontrol 

Kamu harcamas için yaymlan-
m , finansman bakmndan dev-
let tarafndan gözetilen sahiplik. 
Yaymlanan raporlar devletin 
örgütlerine açktr ve hesap veri-
lir. Kontrol, akademik özgürlük 
konsepti nedeniyle seyrektir. 

Sahiplik irket tarafndandr. 
Kontrol kurumun ademi merke-
zile me durumuna göre de i ir. 
Daima baz i letme haklar 
olmas gerekir. 

Kamu 
Üniversiteleriyle 
Ba lantlar 

Ba lca i birli i ara trma proje-
lerinde mevcuttur. 

Baz ara trma ve akredite edil-
mi  kurslar ile ilgili ba lantlar 
mevcuttur. 

Kaynak: Blass, E. (2005). The Rise and Rise of Corporate University. Journal of European Industrian 
Training, 29, 1, ABI/INFORM Global, s.65.  

 
Yukardaki Tablo 4�de kamu üniversiteleri ile irket üniversitelerinin kar-

la trlmas gösterilmi tir. Buna göre kamu üniversiteleri toplumda bir üniver-
site unvanna sahip kurulu lar iken irket üniversiteleri irkete özgü e itimsel 
kültürü yanstan bir olu umdur. Kamu üniversitelerinde kitle e itimi esas iken 
irket üniversitelerinde özelle tirilmi , yaratclk ve Ar-Ge e itimleri esastr. 
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Kamu üniversitelerinin amac kamuya mesleki e itimler sa lamak iken irket 
üniversitelerinin amac irketin rekabet edebilirli ini sa layan e itimler sun-
maktr. Kamu üniversitelerine artlar sa layan her kamu üyesi girebilirken 
irket üniversitelerine irket çal anlar katlmaktadr. Kamu üniversitelerinde 

geleneksel e itim modeli esas iken irket üniversitelerinde sektöre özgü e itim 
modelleri esastr. Kamu üniversitelerinde sahip devlet iken irket üniversitele-
rinde sahip irkettir.  

IV. GELENEKSEL E T M VE GEL T RME DEPARTMANI,    
       RKET ÜN VERS TES  VE GELENEKSEL ÜN VERS TE  
       AYRIMI  
Veldsman�a göre geleneksel e itim ve geli tirme departman, irket üni-

versitesi ve geleneksel üniversite ayrm a a daki Tablo 5�de gösterilmi tir 
(Veldsman, 2004: 28).  

Tablo 5: Geleneksel E itim ve Geli tirme Departman, irket Üniversitesi ve 
Geleneksel Üniversite Arasndaki Farklar  

E itim ve Geli tirme 
Departman 

irket Üniversitesi Geleneksel Üniversite 

Operasyonel htiyaçlar. letme ihtiyaçlar. Genel e itim ihtiyaçlar. 
Reaktif: imdi yönelimli. Proaktif: gelecek yönelimli, 

geli me / yenilik yönelimli. 
Reaktif / Proaktif: geçmi , 
imdi, gelecek yönelimli. 

Parçalanm , sadece ö -
renme olay (kurs / prog-
ram) esastr. 

Bütünle tirilmi , sürekli 
devam eden ö renme  / 
ö retme süreci 
esastr. 

Akademisyenlerin e itim 
sürecini yönetmesi esastr. 

Snrlanm  ö renme ekil-
leri ve sunum türleri. 

Sanal, birle tirilmi  ö ren-
me: her hangi bir yerde, her 
hangi bir zamanda, herhangi 
ki iyle, herhangi biçimde. 

Ço unlukla yatl, bir süreç 
içinde öngörülmü  derslerin 
sunumu. 

Bireysel, iç çal anlar. Kusursuz takmlar / Uygu-
lama gruplar. 

Bireysel ö renci. 

Bireysel teknik beceriler. Temel örgütsel yetenekler. Jenerik bilgi/ uzmanlk/ 
yetenek. 

E itim ve geli tirmeyi, 
nsan Kaynaklar sahiplenir. 

Ö renme /ö retmeyi irket 
sahiplenir. 

E itimi akademik kurumlar 
sahiplenir 

Kaynak: Weldsman, T. (2004). Corparate University: Pinnacle of the Learning Organization, Management 
Today, August, 2004, s.28.  

 
Buna göre geleneksel e itim ve geli tirme departmanlar operasyonel ihti-

yaçlar kar larken, irket üniversiteleri i  ihtiyaçlarn kar lamakta, geleneksel 
üniversiteler ise genel e itim ihtiyaçlarn kar lamaktadr. E itim ve geli tirme 
departmanlar reaktif ve imdiye odaklanrken, irket üniversiteleri proaktif ve 
gelece e, geli me ve yenili e odaklanmaktadr, geleneksel üniversiteler ise hem 
reaktif hem de proaktif özellik sergilemektedir ve geçmi , imdi ve gelece e 
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odaklanmaktadr. E itim ve geli tirme departmanlar bireysel teknik becerilere 
odaklanrken irket üniversiteleri temel örgütsel yeteneklere odaklanmaktadr. 
Geleneksel üniversiteler ise jenerik bilgi ve uzmanl a odaklanmaktadr. Gele-
neksel e itim ve geli tirme departmanlarnda e itimi nsan Kaynaklar üstlenir-
ken, irket üniversitelerinde irket, geleneksel üniversitelerde ise akademik ku-
rumlar üstlenmektedir.    

irketlerin nsan Kaynaklar i levinin bir parças olan e itim departmanla-
rnn günümüzde isim de i tirerek üniversite / akademi ad altnda bir dönü üm 
ya ad  gözlenmektedir. Çal anlarna de er verildi i hissi uyandrmas, bir 
üniversite unvann kullanmas, kamu veya vakf üniversiteleri ile i birli ine 
giderek sektöre özgü e itimlerin verilmesi ve bunun sonucunda çal anlara ser-
tifika sunulmas irket üniversitelerini farkl klan unsurlardr. irket üniversite-
leri sektörün ihtiyac olan nitelikli eleman yeti tirme konusunda geleneksel 
üniversitelerin yetersizli i sonucu ortaya çkm tr.   

SONUÇ 
irket üniversitelerinin artan rolü ve geli imine verilen öneme ra men bir 

irket üniversitesini neyin olu turdu u hala tart ma konusudur. Literatür ara -
trmalar iki konu üzerinde yo unla m tr. Birincisi fonksiyonel yakla mdr. 
Buna göre irket üniversiteleri gün be gün sadece e itim sorunlarna odaklan-
maktadr. Meister (1998)�in tanmna göre, aslnda irket üniversiteleri örgüt içi 
e itim imkan sa lamaktadr ve uzun dönemli e itim ihtiyac veya i letmedeki 
kalite problemleri nedeniyle ortaya çkmaktadr. Bu birinci yakla mdan çkar-
lacak anahtar unsurlar ise; temel becerilere odaklanma, örgütün bütününde sü-
rekli ve düzenli bilgi, beceri ve yetenek geli tirme ihtiyac ve ürün veya hizmet-
te sürekli kalitenin sa lanmas amacyla mü teri ve tedarikçilerle ebeke olu -
turmaktr. kincisi stratejik yakla mdr. Buna göre irket üniversiteleri, irketin 
insan sermayesinin uzun dönem geli tirilmesine odaklanmaktadr.  Waltson 
(2005)�un tanm, örgütün bütününde bilgiyi yaratma ve yönetme konusuna 
stratejik odaklanmay vurgulamaktadr. Waltson�a göre irket üniversitesi, bir 
organizasyonda örgütsel ö renme ve bilgiyi üretme faaliyetleri ve süreçleri için 
önemli bir gösterge olarak artan bir ekilde moda bir kavram olmaktadr 
(Waltson, 2005, s.8). Sonuç olarak, � irket üniversiteleri� kavram, nispeten 
yeni bir kavramdr ve tart malarn ço u kavramn ne anlama geldi ine, nsan 
Kayna  Geli im stratejisi ile ili kisine ve örgütsel ö renme ve bilgi üretimin-
deki rolü üzerine yo unla m tr (Shaw, 2005: 25).  

Günümüzde irketlerin e itim departmannda meydana gelen de i me ve 
geli meler sonucunda irketler kendi bünyelerinde veya bir üniversite ile i birli-

i halinde bir üniversite (akademi) kurma yolunu seçmi lerdir. Gerek maliyet 
kstlamalar nedeniyle gerekse sektörün ihtiyac olan nitelikli personelin e itilip 
geli tirilmesinde, irketler artk dan manlk irketlerinden de il kendi e itim 
departmanlarn irket üniversitelerine dönü türmek yoluyla bu e itimleri ver-
mektedirler. Buna göre geleneksel e itim departmanlarnda odak, bireysel çaba-
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lara yönelik iken irket üniversitelerinde ise i letme stratejilerinedir. Geleneksel 
e itim departmanlarnda sunulan e itimlerden sadece irket çal anlar faydala-
nrken irket üniversitesi e itimlerinde tedarikçi ve mü teri gibi payda lar da 
faydalanr. Geleneksel e itim departmanlarnda geli tirilen yetkinlikler i e özel 
iken irket üniversitelerinde örgütsel geli imle ilgilidir. Geleneksel e itim de-
partmanlar operasyonel ihtiyaçlar kar larken, irket üniversiteleri i  ihtiyaçla-
rn kar lamaktadr. Geleneksel e itim departmanlarnda amaç bireysel perfor-
mans arttrmak iken irket üniversitesi e itimlerinde hem bireysel hem de ör-
gütsel performans arttrmak amaçlanm tr. Geleneksel e itim departmanlarn-
da sorumlu insan kaynaklar departman iken irket üniversitesinde ise CEO ve 
yönetim ekibi sorumludur. Geleneksel e itim departmanlarnda e itim yapsn-
da faaliyetler beceri kategorilerine ayrlm ken irket üniversitelerinde global 
ö renme stratejileri ile bütünle mi tir. Geleneksel e itim departmanlar reaktif 
ve imdiye odaklanrken, irket üniversiteleri proaktif ve gelece e, geli me ve 
yenili e odaklanmaktadr Geleneksel e itim departmanlarnda sunulan e itimler 
formal dersler yoluyla yaplrken irket üniversitelerinde farklla trlm  aktif 
e itim metotlar ile sunulmaktadr. Geleneksel e itim departmanlarnda e itici-
ler, irket içinden veya dan manlk firmalarndan konu ve sorun uzmanlar iken 
irket üniversitesinde ise e iticiler, içsel yönetim ekibi ve üniversite hocalardr. 

Geleneksel e itim departmanlarnda e itimi nsan Kaynaklar üstlenirken, irket 
üniversitelerinde i letme üstlenmektedir. Ayrca üniversitelerle i birli i halinde 
olan irket üniversitelerinde verilen e itimler sonucunda çal anlarna sertifika 
sunumu gerçekle mektedir.  

Türkiye�de irket üniversiteleri ile ilgili yaplan çal malarn, sadece 
Özevren ve Yldz (2008), Bozku  ve Ylmaz (2008) ve Özevren (2008)�in ça-
l malar ile snrl oldu u gözlenmi tir. Bu çal malarda irket üniversitelerinin 
yeni i  kaps olmas, sanayi üniversite i birli ini sa lamas ve baz irket üni-
versitelerinin tanmlanmas konularna de inilmi tir. Bundan sonra irket üni-
versiteleri ile ilgili daha fazla çal malarn yaplmas önerilmektedir. irket üni-
versiteleri ile ilgili hala bilinmeyen ve bundan sonra yaplacak çal malara öneri 
olabilecek nitelikte baz hususlara ayr ayr de inmemiz gerekmektedir. Dünya-
da Disney, Xerox, Motorola, McDonalds vb. irket üniversiteleri giderek yaygn 
hale gelmektedir. Türkiye�de oldukça yeni olan ve genellikle akademi olarak 
isimlendirilen mevcut irket üniversiteleri �Teknosa Akademi, Burger King 
Akademi, Vitra Akademi, Turkcell Akademi, Siemens Akademi, Orta Anadolu 
Akademi ve Mudo Akademi�dir. Bu akademilerle ilgili ve akademilerin bilgi 
üretimine katklar üzerinde çal malar yaplabilir.  

Di er bir öneri olarak; Türkiye�de bir irket üniversitesi olu turulmas 
planlanrken dikkat edilmesi gereken konularn neler oldu u belirtilmelidir. 
Örne in, yasal dayana nn olup olmad , katlmclara sertifika verilip veril-
meyece i, kar amacn içerip içermedi i gibi konular üzerinde çal malar yap-
labilir.  
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Bir di er bir öneri olarak, Türkiye�deki irket üniversitelerinde sürdürüle-
bilir rekabet avantaj yaratmada, irketin misyon ve stratejileri ile uyumlu e i-
tim programlar verilip verilmedi i ile ilgili çal malar yaplabilir. E itim ihti-
yaç analizinin belirlenmesi ve stratejik e itim, yani örgüt stratejisi ile paralel 
e itimler verilmesi irket üniversiteleri için hayati bir konudur.  

Di er bir öneri; irket üniversitesinde verilen derslerin neler oldu u ve 
hangi sektörde hangi e itimlerin verildi i, bu e itimlerde d  kaynaklardan yani 
�üniversite hocalarndan veya dan manlk irketlerinden mi yoksa irket bün-
yesinden mi yararlanld � ve geleneksel üniversitelerle i birli i yaplp yapl-
mad  ile ilgili çal malar yaplabilir.  

Son öneri olarak; Allen�n snflamas dikkate alnarak, Türkiye�deki irket 
üniversitelerinin hangi faaliyet a amasnda oldu unun belirlenmesi ile ilgili 
çal malar yaplabilir. Yalnzca e itim faaliyeti mi veriliyor, e itime ek olarak 
yönetici geli tirme programlar düzenliyor mu, akademik kredi mi yoksa aka-
demik unvan m sa lyor gibi faaliyet konular ile ilgili durum analizi yaplabi-
lir.  
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