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DÖRDÜNCÜ NESIL ÜNIVERSITE VE
 TANIMLAYICI BIR UNSUR OLARAK 

SOSYOPARK

Kitap Adı: Dördüncü Nesil Üniversite ve Tanımlayıcı bir Unsur Olarak 
Sosyopark 

Yazar: Prof. Dr. Gülfettin Çelik

Yayınevi: İstanbul Bilimler Akademisi Yayınları

Sayfa Sayısı: 135

Gülfettin Çelik’in kaleme aldığı Dördüncü Nesil Üniversite ve Ta-
nımlayıcı bir Unsur Olarak Sosyopark kitabı; kamu-üniversi-
te-sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinin kurgusunu 

açıklamaya çalışmaktadır. Üniversite’nin 21. Yüzyıl’da üstlendiği yenilik-
çi işlevin gerekçelerini aktarmaktadır. 

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde üniversitenin rolüne 
ve işlevine dair bahisler yer almaktadır. Örgütlenme kültürünün inşa-
sında üniversitelerin rolüne değinilmiştir. Ayrıca dördüncü nesil üni-
versite kavramına açıklık getirilmektedir. Eğitim katılımcı demokratik 
yönetimde, bireyin öne çıktığı sosyal örgütlenme yapısında ve piyasa 
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ekonomisi koşullarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerek-
lilik olarak görülmesi vurgulanmaktadır. Nitekim içinde bulunduğumuz 
toplumsal yapı içerisinde teknolojik ilerleyişler, gündelik hayat pratik-
lerinin değişimini etkilemiştir. Üretim teknolojisi, taşıma teknolojisi ve 
iletişim teknolojisinde ki ilerleyiş toplum-devlet ilişkisinin yeniden or-
ganize edilmesine zorunluluk katmıştır. 21. Yüzyıl yetkinliklerinin, bilgiyi 
organize eden temel bir faktör olarak dönüştürücü bir etki yaratmış-
tır. Bu doğrultuda üniversitelerinde işlevi değişmektedir.  Sosyopark, 
üniversitelerin sivil toplum ile ilişkilerinin örgütlenebileceği bir ortam 
sunmaktadır. Sosyopark üniversitelerin amacı aslında toplumda öğ-
rencilerin aktif bir aktör olarak katılımlarını sağlamayı amaçlamakta-
dır. “Modern dünyada bireyin toplumsaldan kopuşu veya toplumsalla 
arasındaki mesafenin artışı gerçeğinde sosyal alana ilişkin çıktı vur-
gusunun daha güçlü olması beklenebilir” (s.24). Üniversitelerin gelir 
modeli inşa ederek piyasa ekonomisinde uygun konum elde etmesi 
gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Devlete yük olacak bir kurum yerine, 
21. yüzyılın gereklerini yerine getirerek devletin yükünü azaltıp, başka 
unsurlar ile destekleme çabası içerisinde olan kurumların oluşmasını 
vurgulamaktadır. Bu durum da toplumsal yapı içerisinde demokrasi 
anlayışının, birey- devlet ilişkisinin boyut değiştirmesini tetiklemiştir. 
Bireysel özgürlüklere dayalı bir sosyal yapı inşa etmektedir. Bireyi göz 
ardı etmeyen bir yaklaşımın gelişmesi üniversitenin kazandırması ge-
reken doğal bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Diğer bir yandan üni-
versiteye giden öğrenci sayısındaki artış yıldan yıla artış göstermiştir. 
Üniversite eğitimi alan öğrenci sayısındaki artış, akademisyen sayısın-
daki artışı da etkilemiştir. Yıllara göre artış sayısındaki ulaşılması he-
deflenen ise AB standartlarıdır. Toplumsal amaçların geri plana düşme 
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riski üniversitelerin ekonomik değer üretme kapasitesini arttırmıştır. 
Türkiye bilgiyi üretme konusunda yeterli bir bakiyeye sahip olamasa 
da bilgiyi ve bilgiye dayalı üretilmiş ürünleri pazarlama konusunda iyi 
bir vizyon geliştirmiştir. Diğer bir yandan artan üniversite sayıları ile 
birlikte, üniversitelerin geliştirdikleri stratejiler önemlidir. Üniversitele-
rin kuruldukları şehrin kalkınmasına yardım etmeli misyonuna sahip 
olmalı. Zira toplumsal alanda kalkınmanın sağlanmasında nitelikli 
insan gücünü yetiştirebilmenin önemini ifade etmektedir. Bu konuda 
üniversitelerin kamu kurumlarıyla, diğer kuruluşlarla işbirliği geliştir-
me; akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına 
yönelik bir altyapı ve şartlarının oluşturulması gerekmektedir. 4. ne-
sil üniversite olgusu didaktik bir temadan sıyrılarak toplum odaklı bir 
yapı teşkil etmektedir. Bilimsel bilginin pratiğe dökülmesi sürecine iliş-
kin ortaya çıkan aşamalarda toplumsal alan ile temasa geçmektedir.

“Sosyopark, üçüncü sektörün üniversitele-
re entegre olmasını saglayan bir yapıya dö-
nüsmüstür. Böylelikle üniversite tüzel kisili-
ginden farklı bir tüzel kisilik kimligi ile özel 
sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel ida-
recilerin katılımına imkân veren sosyal bir 
platform alanı haline gelmistir.”

. . .
.

.

“
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İkinci bölümde Sosyopark hikayesinin temellerine dair bilgiler akta-
rılmaktadır. Toplumsal sistem boyutunda rol değişimlerine bilgiler 
verilmektedir. Sivil toplum kavramının ve sivil toplum kuruluşlarının 
toplumsal yapı içerisinde etkin bir noktaya yükselmesinden bahsedil-
mektedir. Devletin sosyal alan oluşturmada zayıf kalmasının tesiri ola-
rak ortaya çıkan 4. nesil üniversiteler, aslında devletin hareket alanını 
kolaylaştıran mekanizmaların sisteme dahil olması sosyal alanın daha 
efektif bir şekilde kurgulanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla sivil toplu-
mun modern toplumsal örgütlenme yapılarında, yatay ilişkiler ağının 
gelişmişliğinin bir sonucu olarak önemli bir yerinin olduğu söylenebilir.  
Birey odaklı bir toplum anlayışının geliştiği 21. yüzyılda, insanların sos-
yal sorumluluk geliştirme davranışları kazanmalarına odaklanılmakta-
dır. 21. yüzyıl dünyasında ortak değerlerin benimsenmesi ve korunması 
insanların sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi, eğitici ve öğ-
retici roller üstlenerek insanları değişime sevk etmesi, sosyal sermaye 
gelişimine destek vermesi, toplumsal güven tesis etme gibi rolleri inşa 
etmektedir. Aslında devletten beklenen toplumsal yapı içerisinde ara-
cı davranış sergilemesidir. Zira devletin temel işlevi iç ve dış güvenliği 
sağlamaktır. Diğer gelişmelerin sivil toplum aracılığıyla geliştirilmesi 
toplumsal refahın ve insan kapasitesinin gelişmesini etkileyeceği söy-
lenebilir. Fakat gelinen noktada, sivil alanın devletin müdahalesinden 
uzak tutulması gerektiği türünden çatışmacı yaklaşımların hala var 
olduğu söylenmektedir. Bu noktada Sosyopark toplumsal örgütlenme-
mizde yeni aşamanın bir aracısı olarak görülmelidir. 
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Yönetim-Kamu hizmeti anlayışının yeniden oluşumu kentleşme ve bu 
çerçevede ortaya çıkan yapısal dönüşümler; ihtiyaçların farklılaşma-
sından kaynaklanmaktadır.  Bugün gelinen noktada yerel idare bi-
rimlerinin hizmet alanında artan faaliyetleri, nitelikleri arttırılmış ve 
farklılaştırılmış kadrolara olan talep ihtiyacını tetiklemiştir. Kamu hiz-
metlerine ilişkin örgütlenme biçimi, değişen ve dönüşen hizmet alan-
larının toplumda oluşmasıyla ilişkilidir. Nitekim 2007 de var olan teknik 
personel unvanları ile 2011 yılındaki teknik personel unvanların da deği-
şiklik oluşmuştur. Bunun göstergesi olarak yoğun hareketliliğin olduğu 
kentlerin yaşadığı sosyal dönüşümün, mekân ve insan üzerine yansı-
ması şeklinde dönüşmesidir. Kitapta bu dönüşümün toplumsal alanın 
dışsal şartlardan kaynaklanan bir nedenle dönüştüğünü, zamanla bu 
dönüşümün sosyal yapıları da ulusal ve küresel ölçekte kapsayacağı 
vurgulanmaktadır. Sosyal alanın özel sektörde artan önemine yöne-
lik gelişmelerde üretim faktöründe yeni oluşumlar meydana gelmiştir. 
Sosyokültürel boyut böylelikle daha önemli hale gelmiştir. Zira bu dö-
nemde pazarlanma ve tüketimde sosyal yaklaşım önemli bir hale gel-
miştir. Ayrıca sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi önemli bir kriter 
olmuştur. Bütün bu gelişmeler değişime ayak uydurabilme için atılan 
adımları kapsamaktadır. Ekonomide üretim, pazarlama ve tüketim sü-
reçlerinde toplumsal alan ile iş dünyasının iç içe olmasını gerektiren, 
özel sektörün sosyal alanı bilme, ondaki değişimi algılama ve hatta 
yönlendirebilme açısından onu takip etmesini gerekli kılmaktadır (s. 
79). Bununla birlikte üniversitelerinde problem şemasının bütüncül fel-
sefi-teorik kurgusunu geliştirilmesinde, çözümleme aşamalarının be-
lirlenmesinde ve çözüm kurgusu oluşturmasında işlevi vardır. İşte Sos-
yopark’ta; üniversite, yerel idare organları, özel sektör teşebbüsleri ve 
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sivil toplumun birlikteliğinin ilk önemli kurumsal adımı olabilecek ör-
gütlenme biçimi olarak dikkat çekmektedir. Sosyopark, üçüncü sektö-
rün üniversitelere entegre olmasını sağlayan bir yapıya dönüşmüştür. 
Böylelikle üniversite tüzel kişiliğinden farklı bir tüzel kişilik kimliği ile 
özel sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel idarecilerin katılımına imkân 
veren sosyal bir platform alanı haline gelmiştir. Dolayısıyla Sosyopark 
bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı sosyal oluşumları ifade eder.

Kitabın üçüncü bölümünde Sosyopark’ın faaliyet alanları ve faaliyet 
süreçlerine dair bilgiler aktarılmaktadır. Bu doğrultuda ilgili kurum 
ve kuruluşları örgütlenme ve faaliyet süreçleri çerçevesinde iki temel 
alanda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kuruluş sürecinin ilk etme-
ni kaynakların maksimum verimliliğini önemseyen, yurtiçi ve yurt dışı 
kaynakları en iyi şekilde kullanımı esas alan bir yaklaşıma sahip olma-
sıdır. Kuruluş sürecinde ihtiyaç duyulacak ikinci hususun kurumsal bir 
örgütlenme içerisinde olmasıdır. Burada hem Sosyopark’ın işlev meka-
nizmasının genişlemesi hem de hareket alanı olarak geniş bir ağ oluş-
turmasını sağlamak adına kurumsal örgütlenmenin önemine işaret 
etmektedir. Kurumsal örgütlenme başarılı bir şekilde kurgulandığın-
da Sosyopark’ın imkanlarından yararlanmak isteyen kurum-kuruluş 
ve kişilerin sosyal alana dair bilgi ve materyal kullanımından istifade 
etmesine imkan tanınacağı söylenmektedir. Bu husus özellikle yeni olu-
şan sivil toplum kuruluşları için kuluçka mekanizması konumundadır.  
Bölümün bu kısmında Sosyopark’ın kurum ve kuruluşlar için bir da-
nışma merkezi ve onların desteklerinden yararlanan bir işlev öne sür-
mektedir. Burada aslında kamu-üniversitesi, sivil toplum ve özel sektör 
arasında iş birliği imkanın olabileceğini ifade ederken disiplinler üstü 
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bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyopark 
faaliyet süreçlerinin yürütülmesinde destek mekanizmasıdır. Ayrıca 
faaliyet uygulamak isteyen üyelerine de destek verdiği belirtilmekte-
dir. Birey odaklı toplumsal yapı içerisinde bu şekilde bir destek olma 
toplumun dinamikliğini korumasını sağlar. Sosyopark’ın faaliyetleri 
desteklemelerde güçlü bir denetim biriminin olması, faydalı ve işlevsel 
kullanımı pekiştirecektir. Sosyopark faaliyet desteği isteyen kişilere 5 
alanda (kurumsal hukuki danışmanlık desteği, araştırma-proje üretme 
ve uygulama desteği, kariyer planlama desteği, kadroların eğitimi des-
teği, faaliyet süreçlerinin yönetimi desteği) katkı sağlamaktadır (s.100). 
Böylelikle daha nitelikli etkinliklerin, projelerin; bilgili ve donanımlı in-
sanların gelişmesini desteklemektedir.

Kitabın dördüncü bölümünde Sosyopark’ın alt yapısına dair bilgiler 
aktarılmaktadır. Bu doğrultuda bilgi, araç-gereç ve diğer materyal, 
finansal -mali,  kurumsal, kadro- personel, fiziki alan-mekan, hukuki 
boyutlarında bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumsal boyut kapsa-
mında Sosyopark’ın kurulmasında araştırma üniversitesinin olması 
gerekmektedir. Gerekli faaliyetlerin yapılacağı çerçevenin temininde, 
üniversitenin kendi kaynak altyapısını kendisinin oluşturması önem-
li bir zaruret olarak durmaktadır. Ayrıca Sosyopark’ın sağlıklı bir iş-
lev kazanabilmesi için sosyal bilimlere dayanması şartı aranmaktadır. 
Araştırmacı üniversite özelliğinin olması, aslında Sosyopark’ın hare-
ket alanını genişletecek bir işleve sahiptir. Ayrıca sosyal sorumluluk 
bilincini aşılaması gerektiği vurgulanmaktadır. Sosyopark’ın sundu-
ğu hizmet aslında, dışarıdan daha maliyetli bir şekilde alınabilir. Fa-
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kat Sosyopark’ın motivasyon noktası burada erişilebilir olarak, güçlü 
kadro ve zengin bir birikim olan bilgi ve materyal desteğinde düşük 
maliyet ve yüksek fayda eşliğinde sunma imkanına sahiptir. Böylelikle 
alanda farklı bir yaklaşım ve metot kullanarak rekabeti tetiklemiştir. 
Tabi ki burada sunulan hizmetin kaliteli olabilmesi, çalışan persone-
lin nitelikli olmasıyla yakından ilişkilidir. Zira Sosyopark’ın personel alt 
yapısında yer alan akademik ve idari kadroların yanı sıra faaliyetlerin 
türüne göre dahil olan öğretim elemanları, öğrenciler ve ilgili kurum 
ve kuruluşlarla şekillenir. Buradaki seçici özellik ise kişilerin uzman 
oldukları bir alanın olması, öğrenmeye açık kimselerden oluşmasıdır. 
Sosyopark’ta yer alan kadroların sahip olduğu bilimsel alt yapı ve tec-
rübe birikimi kurum ve kuruluşların onlardan faydalı bir şekilde isti-
fade etmelerini sağlar. Sosyopark’ın finansal-mali boyutunda üretilen 
veya daha önce üretilen sosyal alana ilişki bilgi vb. pazarlanması, var 
olan birimin telif hakkında gelir kalemi olarak yer almaktadır. Aslında 
ilk etapta kuruluş giderlerinin öncelikli maliyet üstlenicisi üniversite 
olmaktadır. Daha sonrasında kendi gelir modelini inşa ettiği belirtil-
mektedir. Sosyopark’ın fiziki alan-mekan boyutunu belirlerken sosyal 
ilişki yoğunluğuna uygun ve maksimum faydayı gözetmek konusun-
da Sosyopark’ın üniversite kampüs ortamında çalışmasını yürütmesi 
daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Bilgi, araç-gereç ve diğer ma-
teryallerin temini konusuna bakıldığında; yerel idarelerin, sivil toplum 
örgütlerinin ihtiyaç olunan alanda uzmanlaşmaları tercih edilmekte-
dir. Buna göre üniversitenin kendi imkanları çerçevesinde gerekli bilgi, 
araç-gerecin temin edilmesi gerektiğini söylemektedir. İkinci aşama ise 
eksik olan bilginin ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile tamamlanma-
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sıdır. Hukuki olarak Sosyopark gibi merkezlerin hayal edilen şekilde 
faaliyetler gerçekleştirebilmesi için Yükseköğretim Kanununda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra mevzuat üniversite içerisin-
de araştırma geliştirme kapsamında merkezlerin oluşturulmasına izin 
vermektedir. Fakat bu merkezlerin döner sermaye kapsamında gelir 
elde edebilmesi için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
çerçevesinde kurgulanması gerektiğini belirtmektedir.

Sosyopark; hem toplumsal kaynakların maksimum verimlilikte kulla-
nılmasına imkan tanıyan hem de yerel idarelerin politik söylemleri ile 
örtüşen çözüm üretme başarısını sağlaması yönünden tercih sebebi 
olarak görülebilir. Bunun yanı sıra Osmanlı mirası vakıf geleneğinin 
çağdaş bir temsilcisi konumunda yer alması bakımından, insanlığa 
uygun hizmet etme yaklaşımının geliştirilmesi, devletin yetişemediği 
ihtiyaçları karşılama ve devamlılığı sağlaması konusunda sivil toplum-
ların Sosyopark gibi merkezleri tercih etmesi önemlidir. Sosyopark, si-
vil toplum örgütlerinin birbiri ile temas ve işbirliğine aracılık ederek 
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı 
ifade edilmektedir. Kamu-sivil toplum-üniversite ve özel sektör alanla-
rının kesişim merkezi olan Sosyopark gibi yapılar, aslında düşük ma-
liyetli yüksek faydayı sunduğu için özel sektör tarafından tercih edi-
leceği söylenmektedir. Sosyopark’ın mekânsal alt boyutunu oluşturan 
üniversitelerin Sosyopark gibi merkezleri tercih etmesinde birçok fak-
tör bulunmaktadır. Öncelikle uluslararasılaşma ve küresel kimlik ka-
zanım uğraşı üniversitelerin kendi kendine yeten kurumlar olmaktan 
çıkarmaktadır. Sosyopark (gibi) merkezi, üniversite bünyesinde oluşan 
kurumsal üniteler arasında koordinasyon işlevi sağlama işlevini yerine 
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getirmektedir. Böylece Sosyopark aracılığı ile üniversite akademik ve 
idari kadroları, öğrencileri dış ortamla temas kurabilecekledir. Kitabın 
geneline bakıldığında Sosyopark ve bu misyonda var olan merkezlerin 
temel işlevinin ilişki kurma aracısı olduğu belirtilebilir. Ayrıca kamu-ü-
niversite-sivil toplum ve özel sektör arasında bir bağın oluşmasını ve iş 
modelinin gelişmesini sağlayan bir kuruluş olduğu söylenebilir. Özel-
likle 21. yüzyıl dünyasında bilginin organizasyonun gerekli olduğu birey 
odaklı toplumsal yapı içerisinde hem bireyi gelişmesi hem kurumun 
veya kuruluşlarını etkin ve verimli faaliyetlere imza atmasının destekle-
yicisi işlevi gördüğü bir yapı olduğu aktarılmaktadır.
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