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İTÜ OTAM, çift vardiyaya geçti
Otomotiv sektörünün küresel 
pazarlardaki rekabet gücünü 

geliştirmek amacıyla çalışmalar 
yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi 

Otomotiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), 

artan müşteri talebi nedeni ile çift 
vardiya çalışma sistemine geçme 

kararı aldı. Otomotiv firmalarının Ar-
Ge’ler arası eşgüdümlü çalışmasına 
olanak tanıyan hizmetler sunan İTÜ 

OTAM, bu kararı ile birlikte çalışan 
sayısını da artırmayı hedefliyor.

 İTÜ ARI Teknokent’te hizmet veren ve son 
olarak 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla WLTP 
Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye alan 
İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi 
(İTÜ OTAM), çalışma sisteminde yeniliğe 
gitme kararı aldı. Otomotiv sektörünün 
küresel pazarlardaki rekabet gücünü 
geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten 
İTÜ OTAM, artan taleplere yetişebilmek için 
Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çift 
vardiyaya geçti.
İTÜ OTAM, bu uygulamanın ardından 
istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. 
Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, 
“Verdiğimiz çift vardiya kararının İTÜ 
OTAM için çok önemli bir atılım olduğuna 
inanıyoruz. Çalışan sayımızı da vardiya artışı 

ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

Bu yıl, 2017 ve 2018 cirolarının 
toplamının bir buçuk katına ulaşacak
Özcan, hizmet verdikleri şirket temsilcilerinin, 
aynı anda İTÜ OTAM bünyesindeki yetkiliye 
birebir bağlanarak ekran paylaşımından 
çizime, yazışmadan bilgilendirmeye kadar 
tüm operasyona eşgüdümsel katılımını 
sağlayan Artırılmış Gerçeklik Platformu ile 
hem zaman kaybını hem de maliyetleri 
azaltmak adına sektörde önemli bir yeniliğe 
imza attıklarını anımsattı. İTÜ OTAM’ın bu 
başarılı sürece gelmek için önemli bir aşama 
kaydettiğini vurgulayan Özcan, “İTÜ OTAM 
olarak, geçen yılın Mayıs ayından itibaren 
faaliyetlerimizi hızlandırma kararı aldık. Bu 
kapsamda merkezimizdeki test cihazları daha 
verimli kullanılmaya başlandı.
Böylelikle yaptığımız yatırımların geri 
dönüş süresini yarı yarıya azalttık diyebiliriz. 
İTÜ OTAM, kurulduğu 2004 yılından bu 
yana tarihinde ilk kez çift vardiyaya geçiş 
kararı aldı. Bu kararımız; 2019 ve sonrasına 
ait büyüme hedefleri kapsamında atılan bir 
adım. Tüm bunlara baktığımızda önemli 
bir yol aldığımızı daha açık görüyoruz. 
Çift vardiyaya geçiş kararı elbette ki ciro 
rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl ciroda, 
2017 ve 2018 cirolarının toplamının 
bir buçuk katına ulaşmayı planlıyoruz” 
açıklamasını yaptı.

Otomotiv sektörünün 
küresel pazarlardaki rekabet 
gücünü geliştirmek amacıyla 
çalışmalar yürüten İstanbul 
Teknik Üniversitesi Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), 
artan müşteri talebi nedeni ile 
çift vardiya çalışma sistemine 
geçme kararı aldı. Otomotiv 
firmalarının Ar-Ge’ler arası 
eşgüdümlü çalışmasına olanak 
tanıyan hizmetler sunan İTÜ 
OTAM, bu kararı ile birlikte 
çalışan sayısını da artırmayı 
hedefliyor.

Talep arttı, çift 
vardiyaya geçti

İTÜ OTAM, ÇİFT VARDİYAYA GEÇTİ
Otomotiv sektörünün küre-
sel pazarlardaki rekabet gücünü 
geliştirmek amacıyla çalışmalar 
yürüten İstanbul Teknik Üniversite-
si Otomotiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), 
artan müşteri talebi nedeni ile çift 
vardiya çalışma sistemine geçme 
kararı aldı.

OTAM’dan

2,5 milyon liralık  
emisyon test yatırımı
Avrupa’da yeni otomobiller için istenen WLTP emisyon tes-
tleri kapsamında, Türkiye’deki üreticilerin taleplerinin tamamı 
artık Türkiye’de yapılabilecek. Bu konuda önemli bir adım atan 
Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi OTAM, 
2,5 milyon TL’lik bir yatırımla yeni prosedüre göre modernize 
edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye aldı. OTAM 
bünyesinde hizmet verecek olan WLTP Emisyon Test test merkezi 
sınırlı olan Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor.

OTAM’dan artırılmış gerçeklik platformu
Otomotiv sektörünün 
küresel pazarlardaki 
rekabet gücünü artırmak 
amacıyla çalışmalar yürüten 
Otomotiv Teknolojileri 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi (OTAM), bir ilki 
hayata geçirerek Artırılmış 
Gerçeklik Platformu’nu 
sektöre ve müşterilerine 
sundu. Hizmet verdiği 
otomotiv firmalarının 
Ar-Ge’ler arası eşgüdümlü 
çalışmasına olanak tanıyan 
teknoloji ile birden fazla 

yetkilendirilmiş şirket kullanıcısı, aynı anda OTAM’ın test yetkilisine bağlanarak süreçleri birebir takip 
ederek zaman kaybı ve maliyetleri azaltıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisini Türkiye ve Avrupa’da 
bir test kurumu olarak ilk kez devreye almanın gururunu yaşadıklarını belirten OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan, “Otomotiv firmaları testlerini bizlere yaptırırken süreci yerinde izlemek ve test sürecine 
müdahale etmek isteyebiliyorlar. Bu da lokasyonumuzdan uzak firma temsilcilerinin tesisimize 
gelmesi ve zaman-maliyet kaybı oluşması anlamına geliyor. Bundan böyle bir ilke imza atarak, 
dünyanın neresinde olursa olsun mühendislik ve test hizmetlerimizden yararlanmak isteyenler, ilgili 
parçaların test, kontrol ve denetim gibi tüm süreçlerine uzaktan birebir katılabilecekler” dedi.

Bir gözlükle testi 
ayaklarına götürdü

OTAM ile anlaşmalı otomotiv şirketleri, “artırılmış gerçeklik” teknolojisiyle test 
merkezine gitmeksizin oturdukları yerden canlı bağlanıp, testlere birebir katılım 
sağlayabiliyor...
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İÇERİK: İTÜ Vakfı Dergisi 
her sayıda özel bir "Dosya 
Konusu"nun yanısıra, özgün 
bilimsel makale, araştırma 
yazıları ve derlemelere; 
İTÜ’deki tüm disiplinler ve 
disiplinlerarası konularda 
güncel bilimsel makalelere; 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
ve yeniliklerle ilgili haberlere; 
İTÜ öğretim elemanlarının 
akademik başarı, yenilikçi proje 
ve buluş, yayın haberlerine 
ilişkin metin ve görsel malzeme 
katkılarına açıktır. 

YAZI BOYUTU: İTÜ 
Vakfı Dergisi’ne gönderilecek 
makaleler 4 sayfa; 1500 sözcük 
(14 bin karakter) sınırını 
aşmamalıdır. Dipnotlar ve 
kaynaklar bu sınırlamaya 
dahildir. 

METİN YAZIM 
ÖZELLİKLERİ: Dergiye gönderilecek metin, Microsoft 
Word programıyla yazılmalı, yazıda 12 punto boyutu 
kullanılmalı, yazı karakteri olarak Times New Roman 
veya Arial tercih edilmelidir. 

GÖRSEL MALZEME: Gönderilen yazıda kullanılacak 
fotoğraf, şekil, tablo vb. görsel malzemenin sayısı 
makaleler için 5’i, haberler için 1’i aşmamalıdır. Görsel 
malzeme, kesinlikle metin içine yerleştirilmemeli, 
ayrıca iletilmelidir. Renkli, siyah-beyaz fotoğraf görsel 
gönderilebilir. Görsel malzemenin dijital imaj dosyası 
olarak JPG, TIFF, PSD formatlarında sunulmalı ve 

çözünürlükleri 300 DPI’dan 
düşük olmamalıdır. 

YAZAR İSMİ: Gönderilen 
makale, haber vb. metinlerde 
yazar ismi, unvanı ve çalıştığı 
kurum/görevi belirtilmelidir. 

METİN BAŞLIĞI: 
Makalelerde başlık 
bulunmalıdır. 

DİPNOT: Dipnotlar sayfa 
altında değil, metnin sonunda 
yer almalıdır. Metin içinde 
dipnot göndermeleri yer 
alacaksa, sıra numarası ile 
belirtilmeli ve metin sonunda 
da aynı sıra numarası ile 
yazılmalıdır. 

KAYNAKLAR: Metin 
sonunda yer almalı ve sıra 
numarası verilmelidir. Metin 
içinde kaynaklara gönderme 
varsa, parantez içinde 
gösterilmelidir. Kaynakça 

yazım düzeni; yazar soyadı, adı, basım tarihi, yayın 
adı, çevirmen adı-soyadı, yayınevi, basım yeri şeklinde 
olmalıdır.

Metin ve görsel malzeme elektronik ortamda 
e-posta ile veya CD’ye kayıtlı olarak, aşağıdaki iletişim 
adresimize gönderilmelidir. 
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basin@ituvakif.org.tr

Tel. 0212 291 34 75 – 230 73 71
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5 kıtada 60 ülkeye yayılan 
ihracatı ve ABD’deki üretimiyle 

globalleşen bir yıldız

Bakır İhracatında Lideriz.
Sarkuysan, 2014 yılında da İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri tarafından verilen “İhracatın Yıldızları 
Ödülleri”nde “Bakır Teller ve Örme Halatlar İhracatı” 
kategorisinde 1. sırada yer aldı.

www.sarkuysan.com

Şirketler Topluluğumuz



4 itü vakfı dergisi

Değerli Okurlar, 

Mesleki ve teknik eğitim bireyler, işletmeler ve toplumlar açısından çok 
yönlü işleve; dünyada genç işsizliği ile mücadelede en etkili yöntem-
lerden biri olarak hayati öneme sahip. Her yönü ile beklentilerin yüksek 
olduğu bu alan, doğal olarak devlet kadar, toplumun her kesiminin far-
kındalığını, ilgisini zorunlu kılıyor.  

Nitelikli insan kaynağının ekonomik kalkınmaya doğrudan etkileri göz 
önüne alınarak; mesleki ve teknik eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, sorun-
ların giderilmesi, işgücü piyasasının günümüzdeki ihtiyaçlarına uygun 
olarak yeniden yapılandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) son dönemde önemli adımlar atıyor, çok sayıda projeyi 
hayata geçiriyor. 

MEB bu kapsamdaki çalışmalarını ileri bir boyuta taşıyarak, Ocak 
2019’da İstanbul Teknik Üniversitesi ile  Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal 
Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanların-
da bir iş birliği protokolü imzaladı.  “MEB 2023 Eğitim Vizyonu” kapsa-
mında imzalanan bu protokol ile Türkiye’de bir ilk olan “İTÜ Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” kuruldu. Yine aynı tarihlerde MEB tarafından atı-
lan bir diğer önemli adım ise, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren 
okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların 
niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamayı amaçlayan “Mesleki  Eğitim İş 
Birliği Protokolü” oldu.  Bu protokolün tarafları arasında İTÜ’nün yanı sıra 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret 
Odası bulunuyor.   

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak. Bu hızlı gelişmele-
rin ışığında; hazırlıklarına başlamış olduğumuz “Gamification” dosyamızı 
Ocak ayına öteleyip, İTÜ Rektörlüğünün önerisi ile, 83. sayımızı “Mesleki 
ve Teknik Eğitim” konusuna ayırdık. Yapılan çalışmalara dikkat çekmek 
ve katkıda bulunmak üzere okurlarımıza sunduğumuz bu dosyanın içeri-
ği, İTÜ Rektörlüğünün ilgili ekibi; Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. Hüseyin 
Toros, Prof. Dr. Gülname Turan, Prof. Dr. Çağatay Seçkin ve Dr. H. Ömer 
Tontuş tarafından oluşturuldu.

Dosyanın ilk bölümünde Milli Eğitim cephesindeki yazılar yer alıyor. Ko-
nuyu geniş bir perspektiften inceleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mahmut Özer, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili öne çıkan 
ana sorun alanlarını ayrıntılı olarak ele alıp, sorun alanlarının arka planla-
rına değiniyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim 
Vizyonu çerçevesinde bütünsel çözüm önerileri ve geliştirilen modelleri 
sunuyor. Peşi sıra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Mesleğim Hayatım’ portalı-
nın tanıtımı ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Son Altı Ay’ başlığı altında, 
hayata geçirilmiş somut adımlara dikkat çekiliyor. İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı da yazısında,  ‘Milli Eğitim 2023 Eğitim Vizyonu’ 
çerçevesinde yürütülen  proje ve protokollerin altını çizerek, mesleki ve 
teknik eğitimin bütün alanlarındaki ilerlemenin ilham verici olduğunu 
kaydediyor.

İTÜ öğretim üyelerinin, mesleki-teknik eğitim ve İTÜ MTAL’deki yenilikçi 
yaklaşımları değerlendirdikleri  bölümün giriş yazısında Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca lise projesini “Altın Fırsat Kapısı: ‘Başka Türlü’ Bir Mes-
lek Lisesi” şeklinde nitelendiriyor. Karaca, projenin temel amacının, top-
lumda yerleşmiş meslek lisesi algısından bambaşka; şaşırtıcı, güncel, 
nitelikli bir yaklaşımla ezberleri bozmak olduğunu vurguluyor. 

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros ve YTÜ Eğitim Fakültesinden 
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu imzalı yazıda  Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde disiplinlerarası fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eği-
timinin önemine vurgu yapılıyor; gerekli altyapı ve inovasyon destekleri 
verilerek bu okullarda geleceğin mucit gençlerinin yetiştirilebileceğine 
dikkat çekiliyor. 

Bireyleri mesleğe hazırlamak için tasarlanan mesleki ve teknik eğiti-
min, üretkenlik ve rekabetçilik yönü ile ulusal kalkınma ile doğrudan 
ilişkili olduğuna dikkat çeken yazıda ise İTÜ Rektör Danışmanı Dr.  H. 
Ömer Tontuş görüşleriniz bizimle paylaşıyor.  

İTÜ MTAL’in eğitim programına İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile 
Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi tarafından katkı sağlana-
cak. Gençleri yapay zeka, artırılmış/sanal gerçeklik teknolojileri ile ta-
nıştıracak olan bu programın ayrıntılarını Prof. Dr. Şule Gündüz Öğü-
dücü ve Prof. Dr. Gözde Ünal  ile Doç. Dr. Berk Üstündağ aktarıyorlar.   

Denizcilik sektöründe meslek eğitimine değinilen yazıların yer aldığı 
bölümde İTÜ’den Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, konuyu Avrupa 
Birliği ülkeleri perspektifini aktararak değerlendiriyor. İTÜ Denizcilik 
Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat, denizcilik endüstrini bir üst 
seviyeye taşıyabilecek, profesyonel işgücünün gelişmesi için erken 
yaşlarda alınacak eğitimin önemini vurguluyor; uzakyol başmühen-
disi  Bülend Temur ise, tecrübelerine dayanarak,  mesleki eğitim 
önerilerini ve denizciliği meslek  edinecekleri bekleyen sorumluluk-
ları sıralıyor. 

Yeni bir model teşkil ederek, geleceğin eğitim kurumlarına örnek ola-
cak İTÜ MTAL için planlanacak İngilizce eğitim  programı İTÜ Yaban-
cı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıyor. Bu programın çerçeve-
sini  ve meslek eğitiminde yabancı dilin önemine de vurgu yapan 
yazıyı Prof. Dr. Burçkin Dal kaleme aldı. 

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil yazısında, İTÜ MTAL’de 
Ar-Ge pratiğine sahip akademik kadronun üniversite öncesi gençle-
rimizin eğitimine katkı sağlayacak olmasını en önemli nokta olarak 
görüyor.  

Sektör temsilcilerinin yazılarının yer aldığı bölümde; Uyumsoft’tan 
Mehmet Önder, UTESAV’dan Mehmet Develioğlu, İstanbul Ticaret 
Odası’ndan İsrafil Kuralay, MÜSİAD’dan Adurrahman Kaan, sek-
törün ihtiyacı olan nitelikli işgücünü karşılayacak mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarının önemine değiniyorlar. Bu bölümde İsrafil Kuralay, 
mesleki eğitim alan gençlere ‘ara eleman’ tanımı yapmaktan vazge-
çilmesi yönünde dikkat çekici bir çağrıda bulunuyor. TÜZDER’den 
Tunahan Coşkun, ülkelerin kalkınmasına fen, edebiyat, sanat, ekono-
mi, ticaret ve politika alanlarında liderlik yapacak üstün zekalı ve ye-
tenekli çocukların özelliklerine, eğitim ihtiyaçlarına dikkat çekiyor; bu 
kapasitenin, insanlığın geleceği açısından taşıdığı önemi vurguluyor. 

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Emre Onur Kahya, me-
rakla okuyacağınızı düşündüğümüz bir bilim-araştırma yazısı yazdı. 
Gökbilimcilerin, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli  
kara deliğin fotoğrafını ilk kez çekmeleri dünyada büyük yankı yaptı. 
Emre Onur Kahya, yazısında bu güncel konuya odaklanarak; kara 
delik gözleminin zorluğuna değiniyor, bu sonucun kuramsal fizik üze-
rine düşündürdüklerini bizimle paylaşıyor.   

İTÜ’den ve İTÜ Vakfından haberler, İTÜ ARI Teknokent’teki  gelişme-
ler, öğrencilerin gururlandıran başarıları yine bu sayımızda geniş şe-
kilde yer alıyor.

Önümüzdeki sayının konusu “Bilim ve Teknoloji Tarihi”. 2019’un “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin” yılı ilan edilmesi ve İTÜ’nün de bu protokolün taraf-
larından biri olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek olması 
üzerine gündeme gelen konuyu geniş şekilde ele alarak, bir başvu-
ru sayısı daha hazırlamayı planladık. İlgi duyan İTÜ’lülerin katkılarını 
bekliyoruz…

BU SAYIDA

Saygılarımızla,
Yayın Kurulu
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Prof. Dr. Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakan Yardımcısı

Bu çalışmada Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili 
öne çıkan ana sorun alanları ayrıntılı olarak ele alınmakta, sorun 
alanlarının arka planlarına değinilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bütünsel 
çözüm önerileri ve geliştirilen modeller sunulmaktadır. Ayrıca 
geliştirilen çözüm önerileri kapsamında atılan adımlara kısaca 
değinilmektedir…

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların 
Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim 
Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası*

Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin eko-
nomik kalkınmasında ve istihdam 

politikalarındaki etkisi nedeniyle üzerinde yo-
ğun tartışmaların yapıldığı bir eğitim türünü 
oluşturmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimden 
bu bağlamda beklentilerin yüksek olması, 
hem eğitimcilerin hem de iş dünyası ve sek-
törün ilgisini sürekli canlı tutmuştur. Eğitim ve 
ekonomi açısından önemi dolayısıyla, birçok 
uluslararası kuruluş tarafından mesleki eği-
timin güçlendirilmesi ile ilgili çok sayıda ve 
kapsamlı araştırma yapılmıştır (OECD, 2010; 
2014a; 2017; CEDEFOP, 2018; World Bank, 
2019) 
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da ülkelerin ekonomik dönüşümlerine göre 
esnek ve dinamik bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Eşzamanlı olarak ülkeler kendi 
durumlarına göre farklı evrelerde olmalarına 
rağmen mesleki eğitim ile genel eğitim ora-
nının değişiminin benzer bir örüntüye sahip 
olduğu görülmektedir. Ekonomik gelişmenin 
ilk safhalarında mesleki eğitim genişlemekte, 
dolayısıyla genel eğitime oranı büyümekte; 
ancak ekonomik gelişmenin sonraki safha-
larında mesleki eğitimin bu avantajlı durumu 
genel eğitim lehine değişmektedir (Flora, 
1983; Bertocchi ve Spagat, 2004). 

Mesleki eğitimin genişlediği birinci safha-
da, teknolojik gelişmenin hayatın her safha-
sına girmesi, bu alanlardaki hizmetlerin sür-
dürülebilmesi için hızla artan sayıda mesleki 
ve teknik alanlarda nitelikli eleman ihtiyacını 
artırmış, bu büyüyen talebe arz üretebilmek 
için mesleki ve teknik eğitimde büyük bir ka-
pasite artışına gidilmiştir. Ancak, teknolojinin 
hayatın her alanına yayılması ve verimliliği 
artırmasına paralel olarak, mesleki ve teknik 
eğitimde kazandırılan bilgi ve beceriler nis-
peten statik bir görünüm arz etmeye başla-
mıştır. 

İkinci safhada, ekonomik ve sosyal dönü-
şümün eş zamanlı yaşandığı görülmektedir. 
Bu safhada teknolojinin hayatın her alanına 
yayılımının nispeten tamamlandığı ve artık 
teknolojide çok hızlı ve radikal dönüşümlerin 
yaşandığı bir dönem başlamıştır. Geleneksel 
mesleki ve teknik eğitimde kazandırılan bilgi 
ve beceriler, yeni dönemin talep ettiği bilgi ve 
becerileri karşılamakta zorlandığı için mes-
leki ve teknik eğitim sorgulanır duruma gel-
miştir. Artık mesleki eğitimde reform veyahut 
yeni arayışlar, sürekli olarak gündemdeki ye-
rini almıştır (World Bank, 2019). Teknolojideki 
hızlı değişim ve dönüşümler mesleki eğitimin 
laboratuvar güncellenme ihtiyacını sürekli kıl-
mış, bu da mesleki ve teknik eğitimin ekono-
mik maliyetinin sürekli artmasına yol açmıştır. 

Birçok ülke, mesleki ve teknik eğitimi yeni 
duruma adapte etmek için revizyonlar yap-
mıştır. Bu süreçte eğitime ve okullara yükle-
nen misyonda da kırılma yaşanmıştır. Artık 
okulların öğrencileri eğitim aşamasında var 
olmayan mesleklerde çalışabilecek ve he-
nüz tanımlanmamış problemlere ve ürünlere 
çözümler üretebilecek şekilde yetiştirmeleri 
beklenmektedir (Darling-Hammond, 2010). 
Bu tartışmaların ötesinde bu safhayı dene-
yimleyen ülkelere bakıldığında genel olarak 
mesleki ve teknik eğitimin genel eğitime göre 
birinci safhanın tersine daraldığı, akademik 
becerilere ağırlık veren eğitimin payının gide-

büyük oranda yakınsama olduğu görülmek-
tedir. MEB tarafından açıklanan 2023 Eğitim 
Vizyonu mesleki ve teknik eğitimde yapılan 
tüm bu çalışmaları da dikkate alarak sektö-
rün taleplerine duyarlı, ülkenin önceliklerine 
göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik 
bir mesleki eğitim inşası için çözüm adım-
larını, yani yol haritasını içermektedir (MEB, 
2018a). 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan 
şu ana kadar geçen kısa sürede mesleki ve 
teknik eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili atılan 
adımların çokluğu ve çeşitliliği, bu yaklaşımın 
ne kadar anlamlı olduğuna işaret etmektedir 
(Özer, 2018). 

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili sorunların 
ötesinde algı da önemli bir rol oynamaktadır. 
Kimi zaman rasyonel bir karşılığı olmayan 
algılar, mesleki ve teknik eğitimin sorunlarının 
kaynağının gerçekçi bir şekilde tespit edile-
bilmesini zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı, 
veriye dayalı gerçekçi analizlere ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada, küresel eğilimler ışığında 
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili so-
run alanları ve 2023 Eğitim Vizyonu çerçeve-
sinde çözüm önerileri ve geliştirilen modeller 
ele alınmıştır. Bu kapsamda atılan adımların 
ayrıntılı örnekleri Özer (2018) tarafından bir 
başka çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışma-
da ise ana sorun alanlarının arka planlarına 
daha detaylı değinilmiş ve 2023 Eğitim Viz-
yonu çerçevesinde geliştirilen çözüm öneri-
leri ve atılan adımlar sorunlarla ilişkili olarak 
ele alınmıştır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Algısı  
ve Dönüşümler 
Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınma 
ve iş dünyası ilişkisi nedeniyle sıcak tartış-
maların odağını oluşturmaktadır. Bu neden-
le sorunları da aynı derecede ilgi odağında 
olmakta ve konu ile ilgili kesimler tarafından 
çözüm önerileri geliştirilmektedir. Yapılan bu 
tartışmalara bakıldığında hemen hemen her 
ülkede mesleki ve teknik eğitimin algısı ile 
ilgili sorunlar olduğu görülmektedir (Chong, 
2014; Pilz, 2017; Cedefop, 2018). Mesleki 
eğitime başarı düzeyi nispeten düşük öğ-
rencilerin gittikleri ve terk oranları ve devam-
sızlıkların da yüksek olduğundan şikâyet 
edilmektedir (Vantuch and Jelinkova, 2013; 
Waltzer and Bire, 2014; Abusland, 2014; 
EQAVET, 2015; Cedefop, 2018). Ülkeler ken-
di eğitim sistemleri ile ilişkili çözümler üret-
meye ve mesleki ve teknik eğitimin algısını 
iyileştirmeye çalışmaktadır. 

Bu bağlamda, ülkelerin eğitim sistemle-
rinde mesleki eğitimin genel eğitime oranının 

Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin ekonomik 
kalkınmalarını etkileyen en önemli eğitim tür-
lerinden birisini oluşturduğu için, tarih içeri-
sinde izlemiş olduğu süreç aynı zamanda 
ülkelerin ekonomik dönüşümlerini de yansıt-
maktadır. Bu bağlamda ülkelerin ekonomik 
durumları, teknoloji kapasiteleri ve sanayi 
ve endüstrinin eğilimleri, mesleki ve teknik 
eğitimden beklentileri doğrudan etkilemek-
tedir (World Bank, 2019). Bu da beraberin-
de mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm ta-
leplerini getirmektedir. Bu nedenle ülkelerin 
ekonomik dönüşümlerinin ayak izleri, o ülke-
lerdeki mesleki eğitimin geçirdiği dönüşüm-
lerden dolaylı olarak izlenebilmektedir. 

Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimle 
ilgili duyarlılık dünyadaki eğilimlerle benzer-
likler göstermektedir. Türkiye’nin kalkınma 
planlarında mesleki ve teknik eğitim önemini 
sürekli korumuş ve güçlendirilmesine önem 
verilmiştir (DPT, 1963, 1967, 1972, 1979, 
1985, 1989, 1996, 2001, 2007). Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) son dönemde mesleki eği-
tim ile ilgili sorunları çözmek ve güçlendir-
mek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda 
projeyi uygulamaya geçirmiştir (MEB, 2018b; 
Özer, 2018). 2000’li yıllarda da Türkiye’de 
mesleki ve teknik eğitimin Avrupa Birliği (AB) 
ile uyumlaştırılması sürecinde bu çalışma-
lar özellikle yoğunlaşmış, mesleki ve teknik 
eğitime yükseköğretimi de kapsayacak şe-
kilde bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılarak 
mesleki eğitimin modernizasyonu ve AB ile 
uyumlaştırılması bağlamında çok sayıda 
çalışma gerçekleştirilmiştir (Günay ve Özer, 
2014; 2016; Özer, Çavuşoğlu ve Gür, 2011). 

Kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası, 
akademi ve düşünce kuruluşları da benzer 
duyarlılıkla Türkiye’de mesleki ve teknik eği-
timdeki sorunların tespitini ve güçlendirilmesi 
için çözüm önerilerini içeren çok sayıda ça-
lışmayı gerçekleştirmiştir (TED, 1983; Şen-
can, 2008; Aktaşlı, Kafadar ve Tüzün, 2012; 
Oral, 2012; Aktaşlı ve Tüzün, 2012; Gür ve ar-
kadaşları, 2012; Günay ve Özer, 2014; Çelik 
ve arkadaşları, 2017; Günay ve Özer, 2016; 
MEB, 2018a; 2018b; 2018c). Bu çerçevede 
yapılan çalışmalara bakıldığında hem sorun-
ların tespitinde, hem de çözüm önerilerinde 

Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin 
ekonomik kalkınmalarını etkileyen 

en önemli eğitim türlerinden birisini 
oluşturduğu için, tarih içerisinde 

izlemiş olduğu süreç aynı zamanda 
ülkelerin ekonomik dönüşümlerini 

de yansıtmaktadır.
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girmesi, mesleki ve teknik eğitim mezunları-
nın istihdam kaynağını devletten özel sektöre 
yöneltmiştir. Bu dönem aynı zamanda mes-
leki ve teknik eğitim ölçeğinin büyüdüğü ve 
geçmişe oranla daha fazla mezun verildiği 
bir dönem de olmuştur. 

Ancak, o zamandan günümüze hem 
mesleki ve teknik eğitim ölçek olarak büyü-
müş, hem de istihdamda ana alıcı kamu-
dan özel sektöre kaymıştır. Tam da böyle bir 
dönemde mesleki ve teknik eğitimde kalite 
tartışmaları başlamıştır. Bu döneme derinle-
mesine bakıldığında iki önemli sorun alanı 
dikkat çekmektedir. Birincisi, diğer ülkelerde 
de devletin üretim ve hizmet sektöründen çe-
kilmesi ile birlikte mesleki ve teknik eğitimde 
özel sektörün payı giderek artmasına rağ-
men Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimde 
özel sektörün payı son derece kısıtlı kalmıştır. 
2010’lu yıllarda bu oranın %1’in altında oldu-
ğu görülmektedir. İkincisi, mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarından mezun olanların istih-
dam oranları diğer lise türlerine göre olduk-
ça yüksek olmasına rağmen mezun olunan 
alanlarda istihdam oranları genelde çok dü-
şük kalmıştır (MEB, 2018b). Bir diğer deyişle 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 
mezun olanlar, mezun oldukları alanlarda 
değil, diğer hizmet sektöründe istihdama yö-
nelmektedir. Bu durumun da mezun olunan 
alanla diğer hizmet sektöründe istihdamda 
ücret farklılığı olmamasından kaynaklanabi-
leceği düşünülmektedir. Bu durumun sonu-
cunda, özel sektör de aradığı nitelikli elemanı 
bulamamaktan şikâyet etmekte, hatta bu du-
rumu mesleki ve teknik eğitimin iyi olmaması 
ile ilişkilendirmektedir. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde  
Mevcut Durum 
Mesleki ve teknik ortaöğretim; mesleki ve tek-
nik Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri 
ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
dışında diğer genel müdürlüklere bağlı or-
ta-öğretim kurumlarında yürütülmektedir. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumların-
da son on yılda eğitim gören öğrenci sayıları 
Grafik 1’de verilmiştir. Son yıllarda mesleki ve 
teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğ-
renci sayısında bir düşüş görülmekte olup, 
toplam öğrenci sayısının yaklaşık iki milyon 
bandında kaldığı görülmektedir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik 
eğitim ortaöğretimde eğitim gören öğrenci 
sayısı ortaöğretimde eğitim gören toplam öğ-
renci sayısının %35’ini oluşturmaktadır (MEB, 
2018b; Özer, 2018). 

leki eğitimin önündeki en önemli zorlukların-
dan birisi olarak durmaktadır. 

Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitim-
le ilgili durum, dünyadaki gelişmelerden ve 
eğilimlerden farklı değildir. Ancak Türkiye’de 
mesleki eğitimi doğrudan etkileyen dışsal ve 
sistematik müdahaleler de söz konusu ol-
muştur. Örneğin yükseköğretime geçişte kat-
sayı uygulaması gibi kararlar, doğal akışında 
dahi yukarıda değinilen sorunları bünyesin-
de barındıran mesleki eğitimdeki sorunları 
artırmıştır. Katsayı uygulamasının olumsuz 
etkileri uzun yıllar boyunca mesleki ve tek-
nik eğitime eşlik etmiştir (Özer, Çavuşoğlu, 
& Gür, 2011; Özer, 2018). Diğer taraftan, 
2014 yılından 2017 yılına kadar ortaöğretim 
kurumlarının tamamına öğrencilerin merkezi 
sınavla yerleştirilmesi başarılı öğrencilerin 
özellikle fen liselerine, sosyal bilimler liseleri-
ne ve Anadolu liselerine yönelimlerini daha 
da artırmış, mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında nispeten başarısız öğrencilerin 
kümelenmesine yol açmıştır (Çelik, Boz, Ar-
kan ve Toklucu, 2017). 2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılına kadar devam eden bu uygulama, 
mesleki ve teknik eğitime başarılı öğrenci-
lerin talebini olumsuz etkilediği gibi mesleki 
ve teknik eğitimin algısını daha da olumsuz 
hale getirmiştir. Böylece, mesleki ve teknik 
eğitimdeki öğrenci terk oranları ve devamsız-
lıklarının bu durumdan olumsuz etkilendiği 
düşünülmektedir (Özer, 2018). 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime öz-
lemle atıf yapılan dönemlerin en önemli özel-
liği devletin elektrikten haberleşmeye, gıda-
dan demir-çelik ve tekstile kadar çok geniş 
alanda üretim ve hizmet sektörlerinin hemen 
hemen tüm alanlarında yer almasıdır. Dolayı-
sıyla, bu dönemlerde teknik eleman istihdamı 
da bizzat devlet tarafından sağlanmaktaydı. 
Mesleki ve teknik eğitimin o dönemlerdeki 
ölçeği de göz önüne alındığında arz-talep 
dengesinin sağlandığı, dolayısıyla mesleki 
ve teknik eğitimle ilgili bir istihdam sorunu-
nun da olmadığı düşünülmektedir. Devletin 
üretim ve hizmet sektöründen tedrici bir şe-
kilde çekilmesi ve bu alanlara özel sektörün 

rek arttığı görülmektedir (Flora, 1983; Bertoc-
chi ve Spagat, 2004). Bu da yeni durumda 
eğitimin artık temel ve akademik becerileri 
yüksek, dolayısıyla değişen durumlara hızla 
adapte olabilen mezunlar verilmesine yönel-
diğini göstermektedir. Dünya Bankası'nın da 
eğitim sektörüne yönelik projelerinde 1980’li 
yıllardan itibaren temel eğitime ağırlık verdiği, 
mesleki eğitime yönelik proje desteklerini bü-
yük oranda azalttığı görülmektedir (Bennel 
ve Segerstrom, 1998). 

Diğer taraftan her iki safhada da ülkeler-
de refah seviyesinin artmasıyla farklı sosyoe-
konomik katmanlardan eğitime erişimin art-
tığı görülmektedir. Yukarıda değinilen birinci 
safhada, mesleki ve teknik eğitimin genel 
eğitimdeki oranı sürekli arttığı için farklı ge-
lir seviyesinden öğrencileri daha fazla kap-
sadığı düşünülmektedir. Bir diğer deyişle, 
birinci safhada mesleki eğitim, öğrencilerin 
ailelerinin ekonomik seviyesinden nispeten 
bağımsız bir girdi çeşitliliğine sahip olmuştur. 
Ancak, ikinci safhada hem genel eğitimin ka-
pasitesinin artması hem iş piyasasının daha 
çok akademik ve temel becerilere yönelmesi 
öğrencilerin genel akademik eğitime yöne-
limlerini artırmıştır. Diğer taraftan ülkelerde 
gelir seviyesinin giderek artması orta sınıfın 
beklentilerini de dönüştürmüş ve daha çok 
mesleki eğitime yönelen bu kesimin yüksek 
öğretime talepleri giderek artmıştır (Chong, 
2014). Bu durum mesleki eğitimde birin-
ci safhadaki çeşitliliği azaltmış, mesleki ve 
teknik eğitim daha çok başarısız veya gelir 
seviyesi düşük aile çocuklarının zorunlu se-
çeneği haline gelmiştir. Dolayısıyla ikinci saf-
ha mesleki eğitimle ilgili yeni bir kümelemeyi 
de beraberinde getirmiştir. Bu da mesleki 
eğitimin genel olarak ülkelerdeki prestijini ve 
algısını olumsuz etkilemiştir (Cedefop, 2018). 

Bouerdieu ve Passeron (1990), toplumsal 
yapıda eğitim ile eşitsizliklerin giderilmediğini 
ve sınıfsal hareketliliğin sağlanamadığını be-
lirterek sınıfların sürekliliğinin sağlanmasında 
eğitimin rolüne vurguda bulunmaktadır. Eği-
time erişim artmasına rağmen eğitimde ta-
bakalaşma (stratification) sürmekte, böylece 
sınıfların sürekliliği eğitim üzerinden yeniden 
üretilmektedir. Bu bağlamda mesleki eğiti-
min genel eğitime oranı artık eğitim sistemi 
ve toplumun tabakalaşmasının (stratification) 
bir ölçüsü olarak da değerlendirilebilmekte-
dir (Bertocchi ve Spagat, 2004). Bir taraftan 
mesleki eğitimden beklentilerin tüm dönü-
şümlere rağmen giderek artması, diğer ta-
raftan da mesleki eğitimin başarılı öğrenciler 
için tercih edilebilir olmaktan çıkması, mes-

Bir taraftan mesleki eğitimden 
beklentilerin tüm dönüşümlere 
rağmen giderek artması, diğer 

taraftan da mesleki eğitimin başarılı 
öğrenciler için tercih edilebilir 

olmaktan çıkması, mesleki eğitimin 
önündeki en önemli zorluklarından 

birisi olarak durmaktadır. 
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2008-2009 eğitim öğretim yılından 2017-
2018 yılına kadar son on yılda mesleki ve 
teknik eğitim veren özel öğretim kurumların-
da eğitim alan öğrencilerin tüm mesleki ve 
teknik ortaöğretim içindeki payları Grafik 3’te 
verilmiştir. 

Grafik 3’te görüldüğü gibi, özel mesle-
ki ve teknik ortaöğretim kurumları sayısının 
toplam mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim 
kurumları içindeki payı son derece düşük 
kalmıştır. Grafik 3’te 2012 yılında yapılan ve 
2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarı ile uy-
gulamaya konulan yasal düzenlemenin özel 
sektörün mesleki ve teknik eğitime yönelimini 
giderek artırdığı görülmektedir. 

2016 yılında OSB’leri kapsayan teşvik uy-
gulamasının OSB dışını da kapsayacak şe-
kilde genişletmek üzere düzenleme yapılmış 
ve OSB dışında açılan özel meslekî ve teknik 
eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere 
de 2016-2017 öğretim yılından itibaren aynı 
şekilde eğitim-öğretim desteği verilmesine 
başlanmıştır. Geliştirilen teşvik mekanizma-
ları sonucunda 2017-2018 eğitim-öğretim yı-
lında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumla-
rında eğitim gören öğrencilerin %5.49’u özel 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 
eğitim görmektedir. Sonuç olarak tüm des-

larında yer almaktadır (Hippach-Schneider, 
Krause ve Woll, 2007). Hollanda’da lise dü-
zeyinde mesleki ve teknik eğitim veren devlet 
okulu sayısı 69 iken özel okul sayısı 100’ün 
üzerindedir (OECD, 2014b). Hindistan’da 
mesleki ve teknik eğitimde ulusal ölçekte 
devlet kurumlarında okuyan öğrenci sayısı 
1 081 924 iken özel öğretim kurumlarında 
1 723 686 öğrenci eğitim almaktadır (Tutan, 
2016). Yükseköğretim seviyesinde mesle-
ki ve teknik eğitimde de özel sektör payının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Örne-
ğin Japonya’da ön lisans düzeyinde mesleki 
ve teknik eğitim veren devlet kurumu sayısı 
202 iken, özel yükseköğretim kurum sayısı 2 
999’dur (Tsukamoto, 2016). 

Türkiye’de de hükümetler, özel sektörü 
mesleki ve teknik eğitime çekebilmek için 
çok sayıda teşvik mekanizması geliştirmiştir. 
Sektörlerin kümelendiği organize sanayi böl-
geleri (OSB) teşvik mekanizmasının odağını 
oluşturmuştur. Mesleki ve teknik eğitime özel 
sektörün katılımının artırılması amacıyla 2012 
yılında yasal düzenleme yapılmış ve OSB’ler-
de özel mesleki ve teknik eğitim veren okulla-
rın açılmasının desteklenmesi için 5580 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 
OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik or-
taöğretim okullarında öğrenim gören her bir 
öğrenci için teşvik sistemi getirilmiştir. Bu Ka-
nun kapsamında OSB’lerde faaliyet gösteren 
özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumla-
rına, her eğitim-öğretim yılı itibarıyla MEB ve 
Maliye Bakanlığı tarafından müştereken be-
lirlenen alanlarda ve tutarda eğitim ve öğre-
tim desteği yapılmaktadır. Yasal düzenleme 
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulmuştur. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurum-
larından son on yılda mezun olanların 
dağılımı Grafik 2’de verilmiştir. Mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumlarından mezun 
sayısının son on yılda giderek arttığı, dört 
yüz binler seviyesine ulaştığı görülmek-
tedir. Özel mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından mezun sayısının ise toplam 
mezun sayısının %10’nun altında seyrettiği 
görülmektedir. 

Diğer taraftan 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında en fazla mezun verilen on alandan 
mezun sayılarının dağılımı Tablo 1’de veril-
miştir. Geçmiş yıllara benzer şekilde, en faz-
la mezun verilen ilk üç alanın sağlık hizmet-
leri, bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik 
teknolojileri alanları olduğu görülmektedir. 

Özel Sektörün Mesleki ve Teknik 
Eğitimdeki Yeri 
Son yıllarda mesleki ve teknik eğitimle ilgi-
li yapılan tartışmalarda özel sektör payının 
artmasının mesleki ve teknik eğitimin kalite-
sinin ve verimliliğinin sürdürülebilirliği ile iliş-
kilendirildiği görülmektedir. Dünya Bankası 
da gelişmekte olan ülkelere bu doğrultuda 
mesleki eğitime yönelik kamu harcamalarını 
azaltmalarını, bu eğitimin ağırlıklı olarak özel 
sektöre kaydırılmasını tavsiye etmektedir 
(World Bank, 1995). Ülkelerde mesleki ve 
teknik eğitimde özel sektörün paylarına ba-
kıldığında bu yaklaşımın yaygınlaştığı görül-
mektedir. Örneğin mesleki ve teknik eğitimle 
ilgili sıklıkla örnek gösterilen Almanya’da tüm 
mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üçte iki-
sini özel öğretim kurumları oluşturmakta olup, 
2002 yılı itibari ile mesleki ve teknik eğitim 
alan öğrencilerin %68’i özel öğretim kurum-

Türkiye savunma sanayiinde 
çok önemli hamleler yapmasına 

rağmen, bu alanda nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamak üzere mesleki 

ve teknik eğitimde yeterli yer 
verilmediği görülmüş ve MEB, 

ASELSAN ile ortak hareket ederek 
Ankara’da ASELSAN Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesini kurmuştur.

Grafik 1: Son on yılda mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayıları dağılımı
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gileri Tablo 2’de verilmiştir. Mesleki ve teknik 
eğitim mezunlarının işgücüne katılım ve istih-
dam oranlarının diğer lise mezunlarına göre 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan mesleki ve teknik eğitim mezunları-
nın işsizlik oranı diğer lise türlerine göre daha 
düşüktür ve yükseköğretim mezunları ile aynı 
seviyededir. Mesleki ve teknik eğitim mezun-
larının işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik 
oranlarının geçmiş yıllara doğru gidildikçe 
de benzer karakteristiğe sahip olduğu görül-
mektedir (Gür, Çelik ve Yurdakul, 2018; MEB, 
2018b; Özer, 2018). Dolayısıyla mevcut du-
rumda mesleki ve teknik eğitim mezunlarının 
istihdamı ve işgücüne katılım oranları, yaygın 
olarak sanıldığı gibi, genel liseler ile benzer 
değil, onlardan daha iyi düzeydedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008-
2009 ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılları 
arasında mezun olanların istihdam durumları 
ile ilgili araştırması ise, konunun başka bir bo-
yutunu öne çıkarmaktadır (MEB, 2018b). Söz 
konusu araştırma sonuçlarına göre, mesleki 
ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oran-
ları yüksek olmasına rağmen, mezun olduk-
ları alandaki istihdam oranları son derece dü-

ekonominin ihtiyaçlarına cevap üretebilmesi 
açısından özel sektörün himayesi ve/veya 
kontrolünde meslek okulu açılması oldukça 
önem arz etmektedir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının 
İstihdam Durumu 
TÜİK tarafından 15 Şubat 2019’da yayımla-
nan işgücü istatistiklerine göre, Haziran 2018 
itibarıyla eğitim durumuna göre işgücüne ka-
tılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı bil-

teklere rağmen mesleki ve teknik eğitimde 
özel sektörün katılımının oldukça düşük ve 
yetersiz olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim ile 
ilgili tartışmalarda sık sık diğer ülkelerde 
mesleki ve teknik eğitimin genel eğitim için-
deki payına atıflar yapılmasına rağmen, o 
ülkelerde mesleki ve teknik eğitimdeki özel 
sektör payına atıf yapılmadığı görülmekte-
dir. Ancak, bu iki hususun birbiriyle oldukça 
ilgili olduğu görünmektedir. Mesleki eğitimin 

Grafik 2: Son on yılda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun sayılarının dağılımı

Mühendislik alanındaki tarihsel 
birikimi ve deneyimi oldukça 

güçlü olan, ayrıca artırılmış sanal 
gerçeklik (AVR) yaklaşımı ile 

mesleki İngilizce öğretimi ile ilgili de 
önemli birikimi bulunan İTÜ’nün bu 

birikimlerini aktarabileceği bir model 
okul, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi İstanbul’da kurulmuştur.

Tablo 1.  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinden en fazla mezun verilen on  
alandaki mezun sayılarının dağılımı
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Vizyonu kapsamında sorunların çözümüne 
yönelik iyileştirmelere ana hatları ile değinil-
mektedir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörle Yeni 
İşbirliği Yaklaşımı 
Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitim 
ortaöğretim kurumlarında 53 alanda ve 199 
dalda eğitim hizmeti sunmaktadır.

MEB eğitim verdiği alanların her biri ile 
ilgili sektörlerle yıllardan beri işbirlikleri kur-
muş ve eğitimin kalitesini artırmak için bu iş-
birliklerini sürdürmüştür. 2023 Eğitim Vizyonu 
ile mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirlik-
leri gözden geçirilmiş ve yukarıda da ifade 
edildiği gibi özel sektörün mesleki ve teknik 
eğitimdeki payının oldukça düşük olması du-
rumunu veri olarak kullanarak özel sektörün 
katılımını artırmak için yeni bir işbirliği modeli 
geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. 

Yeni işbirliği modeli, mesleki ve teknik 
Anadolu liselerinin hem yönetim, hem de 
eğitim süreçlerinin sektör ile ortak yürütül-
mesi ve yönetilmesini kapsamaktadır. Dola-
yısıyla yeni model, işbirliğine bütünsel olarak 
bakmaktadır. Yeni işbirliği modeli müfredatın 
sektör ile birlikte güncellenmesini ve öğrenci-
lerin beceri eğitimlerini ve stajlarını sektörün 
gerçek iş ortamlarında yapmalarını, mevcut 
alan öğretmenlerinin işbaşı eğitimlerinin ve 
mesleki gelişim eğitimlerinin düzenli aralık-
larla yapılmasına sektör tarafından destek 
verilmesini kapsamaktadır. Yeni modelde 
okulların yöneticileri de birlikte belirlenmekte, 
ayrıca sektör, işbirliği yaptığı okullardaki öğ-

taöğretim kurumlarından mezun olanların 
yüksek öğretime girme oranının oldukça dü-
şük olduğu, ancak her yıl sınava o yıl mezun 
olanlardan çok daha fazla mezunun girdiği 
göz önüne alındığında mesleki ve teknik 
eğitim mezunlarının yükseköğretim taleple-
rinin mezun olduktan sonra da devam ettiği 
görülmektedir. Diğer taraftan alan dışı hizmet 
sektöründe çalışma arayışının bu talebe yö-
nelik hazırlık ve çalışmaya daha fazla imkân 
verdiği ve bu bağlamda geçici bir istihdam 
olarak görüldüğü için tercih edildiği de düşü-
nülebilir. Mesleki ve teknik eğitimde ortaöğ-
retim ve yükseköğretim mezunlarının aldıkları 
ücretler arasındaki fark daralmadığı sürece 
bu talebin azalmasını beklemek gerçekçi gö-
rünmemektedir. Ancak daha somut bulgular 
elde etmek için bu konuda kapsamlı saha 
araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Yapılan İyileştirmeler 
Bu kısımda mesleki ve teknik eğitimle ilgili 
mevcut sorunların çözümü için 2023 Eğitim 

şüktür. Grafik 4’te de görüldüğü gibi mesleki 
ve teknik eğitimden mezun olanların mezun 
oldukları alanda istihdam oranı %10’un üze-
rinde az sayıda alan olmasına rağmen çoğu 
alan için bu oran %10’un altındadır (MEB, 
2018b, Grafik 22). Sonuç olarak mesleki ve 
teknik eğitim mezunlarının istihdam oranları 
genel liselere göre yüksek olmasına rağmen 
mezuniyet alanlarında istihdam oranlarının 
son derece düşük olduğu görülmektedir. 

Bu durum mesleki eğitim mezunlarının 
büyük oranda mezuniyet alanlarının dışında 
diğer hizmet sektörlerinde istihdama yönel-
diklerini göstermektedir. Mesleki ve teknik 
eğitimin diğer eğitim türlerine göre pahalı 
bir eğitim olduğu göz önüne alındığında bu 
problem hem yatırımın verimliliğini düşür-
mekte, hem de sektörün ihtiyaç duyduğu 
elemanı bulamamasına yol açmaktadır. Bu 
problem aynı zamanda mesleki ve teknik 
eğitim mezunlarının mezun oldukları alanda 
istihdamları ile ilgili bir sorun olduğuna işa-
ret etmektedir. Bu sorunun büyük oranda 
mesleki ve teknik eğitim mezunlarının mezun 
oldukları alanda veya alan dışında çalıştıkla-
rında genel olarak ücret farklılığı olmamasın-
dan kaynaklandığı, bu durumda da çalışma 
koşullarından dolayı alan dışı istihdama yö-
nelimin arttığı düşünülmektedir (Özer, 2018). 

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının 
alan dışı istihdam arayışı, yükseköğretime 
yönelik talep ile de ilişkilidir. Yükseköğretime 
yönelik talep sadece genel liselerde değil, 
mesleki ve teknik eğitim üzerinde de ciddi 
baskı oluşturmaktadır. Mesleki ve teknik or-

Grafik 3: Özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının son 10 yılda mesleki ve teknik eğitimdeki payının dağılımı

İşletmelerde yapılacak beceri 
eğitimi toplamda haftada 24 

saatten 55 saate çıkartılmıştır. 
Böylece işletmelerdeki beceri 

eğitimi süresi mevcuttaki sürenin 
iki katının üzerine çıkartılmış 

olup, öğrencilerin mesleklerinin 
gerektirdiği ve sektörün talep ettiği 
becerileri, işletmelerde uzun süreli 

öğrenme imkânları artırılmıştır. 
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tarihi itibariyle %1’e düşürülmüştür. Yıllardan 
beri talep edilen bu düzenlemenin, mesleki 
ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ve algı-
sının iyileştirilmesine çok önemli katkıları ola-
caktır. Öğrenciler bu kapsamdaki üretimde 
sektörün talep ettiği becerileri eğitimleri aşa-
masında kazanacak, dolayısıyla istihdamları 
da kolaylaşacaktır. 

Diğer bir konu, mesleki ve teknik orta-
öğretim kurumlarında müdür olarak görev-
lendirilecek öğretmenlerin mesleki ve teknik 
eğitim alanından olması talebi idi. Yönetici 
görevlendirme yönetmeliğinde yapılan ve 9 
Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan değişiklik ile mesleki ve teknik or-
taöğretim kurumlarına müdür atanmasında, 
mesleki ve teknik eğitim alan öğretmeni olma 
şartı getirilmiştir. 

Tematik meslek ve teknik Anadolu lisele-
rinde tek bir meslek alanı kısıtı nedeniyle ka-
pasite olmasına rağmen öğrenci kapasitesi 
artırılamıyordu. 14 Şubat 2019 tarih ve 30686 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, 
Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu 
kurumlar öğretim programı, öğretmen kayna-
ğı, atölye donanımı ve benzeri özellikler ba-
kımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında 
eğitim hizmeti sunabileceklerdir. 

Anadolu Meslek 
Programlarında Düzenlemeler 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde Ana-
dolu teknik ve Anadolu meslek olmak üzere 
iki farklı program uygulanmaktadır. Anadolu 
teknik programı daha çok akademik ağırlıklı 
bir eğitim sunmakta olup öğrenciler 40 gün 

ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmuştur (Özer, 
2018). 

Türkiye savunma sanayiinde çok önemli 
hamleler yapmasına rağmen, bu alanda nite-
likli eleman ihtiyacını karşılamak üzere mes-
leki ve teknik eğitimde yeterli yer verilmediği 
görülmüş ve MEB, ASELSAN ile ortak hare-
ket ederek Ankara’da ASELSAN Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesini kurmuştur. Yönetimin 
ortaklaşa yürütüleceği bu okulda, savunma 
sanayiine özgü dallarda eğitim verilecek ve 
müfredat ortaklaşa belirlenecek olup, öğren-
ciler beceri eğitimlerini ASELSAN tesislerin-
de yapacaklardır. ASELSAN uzmanlarının da 
alan ve dal derslerine gireceği okulda başa-
rılı öğrencilere burs desteği sağlanacak ve 
mezun olanların istihdamı da sağlanacaktır. 
Mezunların araştırma üniversitelerinin ilgili 
bölümlerini kazanmaları durumunda da, öğ-
rencilere yükseköğrenimleri boyunca burs 
desteği devam edecektir. Benzer şekilde 
mühendislik alanındaki tarihsel birikimi 
ve deneyimi oldukça güçlü olan, ayrıca 
artırılmış sanal gerçeklik (AVR) yaklaşımı 
ile mesleki İngilizce öğretimi ile ilgili de 
önemli birikimi bulunan İTÜ’nün bu biri-
kimlerini aktarabileceği bir model okul, 
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İs-
tanbul’da kurulmuştur. 

Bu modelin sektörün nitelikli eleman ih-
tiyacını karşılamasının ötesinde mesleki ve 
teknik eğitimin kalitesinin artmasına ve al-
gısının da iyileştirilmesine önemli katkıları 
olacağı beklenmektedir. Ayrıca başarılı öğ-
rencilerin mesleki ve teknik ortaöğretime yö-
nelimlerinin artması da beklenmektedir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde  
Yapılan Düzenlemeler 
Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili süreçlerde 
yapılan iyileştirmelere ilaveten, ilgili okullardaki 
eğitimci ve yöneticilerin talepleri doğrultusun-
da mevzuat düzenlemeleri de yapılmıştır. 

Birincisi mesleki ve teknik Anadolu lise-
lerindeki öğrencilerin uygulama becerilerini 
geliştirmelerine büyük katkı sunan döner 
sermaye kapsamında yapılan üretimden ya-
pılan %15’lik hazine kesintisi, 28 Kasım 2018 

rencilere burs desteği sağlamakta ve mezun 
olanlara da istihdam önceliği sunmaktadır. 

Uygulamaya konulan ve sektör ile bütün-
sel işbirliğini sağlayan modelin, iş dünyası 
ve özel sektör tarafından da olumlu karşılan-
dığı görülmüştür. 2018 yılı Eylül ayına kadar 
mesleki ve teknik eğitimde sektörle 34 mes-
leki alanda 79 işbirliği protokolü varken, yeni 
işbirliği modelinin uygulandığı son altı ayda 
35 mesleki alanda 40 yeni işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. Bu sayı, protokollerin imzalan-
dığı süre ve protokollerin kapsamı ile karşı-
laştırıldığında, mesleki ve teknik eğitimde 
sektör ile işbirliklerinde yeni bir döneme gi-
rildiği görülmektedir. İstanbul Sanayi Odası 
(İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile birlikte İstanbul’da mesleki 
ve teknik eğitimi güçlendirmek için başlatılan 
işbirliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile başlatılan “81 İlde 81 Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” işbirliği protokolleri 
örnek olarak verilirse, yeni işbirliği modelinin 
ölçeği ve kapsamı daha net bir şekilde gö-
rülecektir. 

Diğer taraftan yeni işbirliği ile sektörün 
güçlü temsilcileri mesleki ve teknik eğitimin 
tüm süreçleri ile ilgili deneyim kazanacak-
ları için, bu deneyimi ilerleyen yıllarda özel 
mesleki ve teknik eğitim kurumları için de 
kullanabileceklerdir. Bu da, düşük seviyeler-
de seyreden özel sektörün mesleki ve teknik 
eğitimdeki payının artmasına dolaylı olarak 
katkıda bulunabilir. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Model 
Okullar Kurma Yaklaşımı 
Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan eğitim verdi-
ği alanlardaki sektörlerle yukarıda değinilen 
bağlamda güçlü işbirlikleri kurarken, diğer 
taraftan mesleki ve teknik eğitimde model 
oluşturabilecek okullar kurmaktadır. Bu mo-
delin iki özelliği kapsaması istenmektedir: Bi-
rincisi ülkenin önceliklerini ve ihtiyaçlarını kar-
şılaması, ikincisi ise okulun arkasında güçlü 
ve deneyimli bir kurum olması. Bu kapsam-
da Ankara’da ASELSAN Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve İstanbul’da İTÜ Mesleki 

Tablo 2.  Eğitim durumuna göre işgücü durumu (Haziran 2018).

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Mesleki ve teknik eğitim doğası 
gereği sektörlerle yoğun işbirliği 

gerektirmektedir. Özellikle 
öğrencilerin işletmelerde staj ve 
beceri eğitimi almaları gerektiği 

için okulların bulunduğu illerde ve 
bölgelerde eğitim verilen alanlarla 
ilgili sektörlerin var olması büyük 

önem arz etmektedir.
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dışı derslerle ilgili paket ders seçenekleri su-
nulacak olup, bu öğrenciler de işletmelerde 
40 günlük staj yapacaklardır. Düzenleme 
2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygu-
lanacaktır. Böylece Anadolu meslek progra-
mında okuyan öğrencilere kariyer planlarına 
göre esnek eğitim seçenekleri sunulacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Alan ve Dal 
Eğitiminde Sadeleştirmeye Gidilmesi 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenciler 
10. sınıfta mesleki alan eğitimi, 11. ve 12. 
sınıflarda ise alanına bağlı olarak dal eğitimi 
almaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde 
53 alan ve 199 dalda eğitim verilmektedir. 
Alanlar altındaki dallara bakıldığında ortaöğ-
retim seviyesinde mesleki eğitimde alandan 
dala kaymanın ağırlıkta olduğu görülmek-
tedir. Dünyada mesleki ve teknik eğitimdeki 
eğilimler ve yapılan dönüşümlere bakıldığın-
da akademik ve temel becerilere daha fazla 
yer verildiği ve mesleki eğitimde de daldan 
ziyade alana yönelimin arttığı görülmektedir. 
Bu nedenle alanlar altındaki dallarda sade-
leşmeye gidilmesi ve mesleki eğitimin dal ya-
pılanmasından çok, alan ağırlıklı yapılandırıl-
ması ve bu düzenleme yapılırken akademik 
ve temel becerilere daha çok yer verilmesi, 
mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirece-
ği gibi mezunların istihdamlarını da kolaylaş-
tıracaktır. Bu amaçla çalışmalara başlanmış 
olup, dallarda sadeleştirmenin ötesinde dal 
eğitiminin de 12. sınıfa kaydırılması ve işlet-
melerdeki beceri eğitimi ile desteklenmesi 
planlanmaktadır. 

beceri eğitimi toplamda haftada 24 saatten 
55 saate çıkartılmıştır. Böylece işletmelerdeki 
beceri eğitimi süresi mevcuttaki sürenin iki 
katının üzerine çıkartılmış olup, öğrencilerin 
mesleklerinin gerektirdiği ve sektörün talep 
ettiği becerileri, işletmelerde uzun süreli öğ-
renme imkânları artırılmıştır. 

Diğer taraftan Anadolu meslek progra-
mının uygulandığı mesleki ve teknik Anado-
lu liselerinde okuyan 12. sınıf öğrencilerine 
üç farklı seçenek sunulması sağlanmıştır: 
Öğrenciler isterlerse 12. sınıfta işletmelerde 
haftada beş gün, 39 saat beceri eğitimi ala-
bileceklerdir. Bu seçeneği istemeyen öğren-
cilere alanları ile ilgili yan dal eğitimi imkânı 
tanınmaktadır. Yan dal eğitimi alan öğrenciler 
işletmelerde mevcut durumda olduğu üzere 
haftada üç gün, 24 saat beceri eğitimi alma-
ya devam edeceklerdir. Bu iki seçeneği de 
istemeyen ve okul başarı puanı belirlenecek 
seviyenin üzerinde olan öğrencilere ise alan 

staj yapmaktadır. Anadolu meslek program-
ları ise daha çok uygulama ağırlıklı bir eğitim 
sunmakta olup, öğrencilerin okulda ve işlet-
melerde meslek eğitimi almaları sağlanmak-
tadır. Anadolu meslek programından mezun 
olanların daha çok sektörün talep ettiği nite-
likli eleman ihtiyacını karşılaması beklenmek-
tedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendiril-
mesi için sektörler ile yapılan görüşmelerde 
Anadolu meslek programları ile ilgili iki konu-
da düzenleme yapılması gereği sıklıkla vur-
gulanmıştır: Birincisi, Anadolu meslek prog-
ramı uygulanan mesleki ve teknik Anadolu 
liselerinde öğrencilerin alan ve dal dersleri ile 
geç tanıştıkları, bu durumun 9. sınıftan terk 
oranlarını artırdığı ve bu nedenle bu dersle-
rin 9. sınıftan itibaren verilmesi gerektiği idi. 
Okullar ve yöneticilerle yapılan görüşmeler-
de de aynı talep gelmiştir. Anadolu meslek 
programlarında öğrencilerin alanlarını 10. 
sınıfta değil, 9. sınıfta belirleyebilmeleri ve 9. 
sınıftan itibaren de alan ve dal dersleri alabil-
melerine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Düzenleme talep edilen ikinci konu, iş-
letmelerde 12. sınıfta yapılan haftada üç 
gün/24 saat beceri eğitimi süresinin yetersiz-
liği olmuştur. Bu konuda da gerekli çalışmalar 
yapılmış ve iş yerlerinde 3308 sayılı Kanun 
kapsamında 12. sınıfta işletmelerde haftada 
üç gün (24 saat) yapılan beceri eğitimi haf-
tada beş gün, 39 saate çıkartılmıştır. Ayrıca 
11. sınıfta da öğrencilere iki gün 16 saat işlet-
melerde beceri eğitimi yapabilme imkânı ge-
tirilmiştir. Dolayısıyla işletmelerde yapılacak 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde 
kalitenin sürekli artırılması 
ve mesleki ve teknik eğitim 

veren okullar arasındaki farkın 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede MEB bünyesindeki 
geçmiş deneyim ve birikimlerden 

yararlanarak mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarının tamamını 
kapsayacak şekilde kalite güvence 

(quality assurance) sistemi 
oluşturulmuştur.

Grafik 4: Bazı mezuniyet alanları için mesleki eğitim mezunlarının alanında ve alan dışında çalışma oranları (2008-2014, %)*
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süreçlerinin iyileştirilmesinde yol gösterici 
destek işlevine sahip olacaktır. Bu kapsam-
da iyi uygulama örneklerinin diğer okullarla 
paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlana-
caktır. Böylece mesleki ve teknik eğitimle 
ilgili tedrici bir şekilde ortak bir kalite kültürü 
oluşacak ve bu kültür ortamında okullarımı-
zın tüm süreçlerinde kaliteye odaklanmaları 
sağlanacaktır.   

Mesleki ve Teknik Alan Öğretmenlerinin 
Mesleki Gelişimlerine Yönelik  
Sistematik Yaklaşım 
Mesleki ve teknik eğitimde atılan adımların 
ve iyileştirmelerin en önemli ayağını, alan 
öğretmenlerinin iş başı eğitimleri ve mes-
leki gelişim eğitimleri oluşturmaktadır. Bu 
nedenle mesleki ve teknik alan öğretmen-
lerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri 
tüm çalışmaların odağına yerleştirilmiş ve 
bu konuda sistematik yaklaşım uygulama-
ya konulmuştur. Eğitim, sektörlerle yapılan 
işbirliklerinin ayrılmaz parçası haline getiril-
miştir. Böylece 2019 yılında çok sayıda eği-
tim bir paket haline getirilerek uygulanmaya 
başlanmıştır. Eğitim paketinde uzaktan eği-
tim de ilk kez uygulanmıştır. 

2018 yılında işbirliği protokolleri kap-
samında gerçekleştirilen 56 faaliyete 1057 
öğretmen katılmış ve 417 gün ve 2668 saat 
işbaşında eğitim almışken 2019 yılında top-
lam 8400 mesleki ve teknik alan öğretmeni-
ne yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitim 
planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda şu 
ana kadar 1723 öğretmene yönelik eğitim 
programı tamamlanmıştır. Bu eğitimlerin ta-
mamı sektörlerle yapılan işbirliği protokolleri 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Süreç, plan 
çerçevesinde ilerlemekte olup 2019 yılında 
bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında iş başı ve 
mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sa-
yısında önemli bir artış sağlanmış olacaktır.

Sonuç
Mesleki ve teknik eğitim, her ülkede farklı 
evrelerden geçerek ve dönüşerek günümü-
ze gelmiştir. Ülkelerin sosyoekonomik yapı-
larına bağlı olarak, mesleki eğitimin genel 
eğitim içerisindeki oranının sabit kalmadığı 
ve dinamik bir yörünge izlediği görülmek-
tedir. Küreselleşme ile birlikte birçok ülke-
de izlenen politikaların birbirine daha fazla 
yakınsadığı göz önüne alındığında mesleki 
eğitimde yaşanan değişimlerde de benzer-
likler görünmesi sürpriz değildir. Buna göre 
ekonomik büyümenin yaşandığı ve teknolo-
jinin hayatın her alanını kapsamaya başladı-

sı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada elde 
edilen bulgular kullanılarak illerde mesleki 
ve teknik eğitim verilecek alanlar güncel-
lenmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır. 
Böylece eğitim-sektör ilişkisi iller bazında 
güçlenecek ve istihdam da tedrici bir şekil-
de artacaktır. 

Tarihi Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumlarının Güçlendirilmesi 
Ülkemizde geçmişi yüzyıllara uzanan ve 
hala mesleki ve teknik eğitim hizmeti verme-
yi sürdüren tarihi okullarımız bulunmaktadır. 
Bu okullarımızda mesleki ve teknik eğitimle 
ilgili güçlü bir gelenek varlığını sürdürmekte 
olup özellikle mezunlarla güçlü ilişkiler ku-
rulmuştur. Mezunlar hem bu okulların mar-
kalaşmasına hem de eğitim kalitesinin artırıl-
masına yönelik önemli katkılar sunmaktadır. 
Bu okullardan hemen hemen tüm illerde en 
az bir tane bulunmaktadır. Tüm illerde tarihi 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları özel 
destek kapsamına alınmış olup bu okulların 
daha fazla güçlendirilmesi ve diğer okullara 
da örneklik teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite 
Güvence Sistemi Kurulması 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin 
sürekli artırılması ve mesleki ve teknik eğitim 
veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede MEB bün-
yesindeki geçmiş deneyim ve birikimlerden 
yararlanarak mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarının tamamını kapsayacak şekilde 
kalite güvence (quality assurance) sistemi 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda okullarımız 
kendi öz değerlendirmelerini yapmakta ve 
belirli aralıklarla dış değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. 2019 yılı dış değerlendirme 
ekiplerinde sektör temsilcilerinin de yer al-
maları sağlanmıştır. Kalite güvence sistemi 
okulların kalitelerini sürekli artırmalarında ve 

Mesleki Eğitim Merkezi Mezunlarına Lise 
Diploması Verilmesinde Esnek Yaklaşım 
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler 
haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer 
günler işletmelerde beceri eğitimlerine de-
vam etmektedir. Zorunlu eğitim kapsamında 
olan bu eğitim sürecinde öğrencilerden 11. 
sınıf sonunda beceri sınavlarında başarılı 
olanlara kalfalık, 12. sınıf sonunda yapılan 
beceri sınavlarında başarılı olanlara da us-
talık belgesi verilmektedir. 6764 sayılı kanun 
ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun 
olanların diploma alabilmeleri için Millî Eği-
tim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini 
tamamlamaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu 
kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yö-
netmeliğinde yapılan düzenleme ile mesle-
ki eğitim merkezlerinden ustalık belgesini 
almaya hak kazanmış mezunların diploma 
alabilmeleri için Bakanlıkça belirlenecek 
fark derslerini açık ortaöğretim kurumları 
yoluyla başarmaları zorunluluğu getirilmiş 
olup, diplomaların Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre dü-
zenlenmesi öngörülmüştür. Mesleki eğitim 
merkezlerindeki öğrenciler bu yolla diploma 
alabilmektedirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim 
merkezlerindeki öğrencilerin lise diploma-
sına erişimlerinde esneklik sağlamayı he-
deflemektedir. Bu çerçevede öğrencilerin 
açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri 
durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde 
fark derslerini alabilmelerine imkân tanın-
ması hedeflenmektedir. Böylece mesleki 
eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma 
alabilmek için fark derslerini ya açık öğre-
tim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim 
merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla ta-
mamlayabilme imkânına sahip olabilecektir. 
Düzenlemede son aşamaya gelinmiş olup 
2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile uy-
gulamaya konması hedeflenmektedir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Verilecek 
Alanların İller Bazında Güncellenmesi 
Mesleki ve teknik eğitim doğası gereği 
sektörlerle yoğun işbirliği gerektirmektedir. 
Özellikle öğrencilerin işletmelerde staj ve 
beceri eğitimi almaları gerektiği için okulla-
rın bulunduğu illerde ve bölgelerde eğitim 
verilen alanlarla ilgili sektörlerin var olması 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla tüm 
illerde üretim ve hizmet sektörleri ve kapasi-
telerini ve o illerde mesleki ve teknik eğitim-
de hangi alanlarda eğitim verildiği bilgilerini 
içeren mesleki ve teknik eğitim haritalama-

Mesleki ve teknik eğitimde atılan 
adımların ve iyileştirmelerin 

en önemli ayağını, alan 
öğretmenlerinin iş başı 

eğitimleri ve mesleki gelişim 
eğitimleri oluşturmaktadır. Bu 
nedenle mesleki ve teknik alan 

öğretmenlerinin iş başı ve mesleki 
gelişim eğitimleri tüm çalışmaların 

odağına yerleştirilmiş ve bu konuda 
sistematik yaklaşım uygulamaya 

konulmuştur.
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çalışmaları durumunda diğer hizmet sek-
töründe alacakları ücrete göre ücretlerini 
daha cazip kılacak teşvik edici yasal düzen-
lemelere ihtiyaç vardır. Diğer taraftan sektö-
rün de mesleki ve teknik eğitim mezunlarını 
istihdamlarında verecekleri ücreti iyileştir-
meleri gerekmektedir. 

Sorunların yoğunlaştığı her üç alan bir-
birinden ayrık alanlar olmayıp, karşılıklı et-
kileşime sahiptir. Dolayısıyla bir alandaki 
çözüm, diğer alanlarda da sorunların çö-
zümlerini kolaylaştırma potansiyeline sahip-
tir. Diğer taraftan, belli bir alanla ilgili sorun-
ların çözülmemesi, diğer alanlar için atılan 
adımların başarılı olmasını zorlaştırma riski 
taşımaktadır. Bu nedenle tüm aşamalarda 
çoklu adımlarla ilerlenmesi iyileştirmelerin 
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 
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eğitim imkânları bu sorunun tedrici bir şekil-
de iyileşmesini sağlayacaktır. 

İkincisi eğitim sürecinin sektör ile sis-
tematik ortaklıkla yürütülmesinde yaşanan 
eksikliklerdir. Diğer taraftan son yıllarda he-
men hemen çoğu ülkede mesleki ve teknik 
eğitimde kamu yatırımlarının azaldığı ve 
özel sektör payının giderek arttığı görülmek-
te, ancak ülkemizde tüm teşviklere rağmen 
bu payın son derece düşük kaldığı bir sorun 
olarak önümüzde durmaktadır. Bu sorunun 
mesleki ve teknik eğitime etkisini azaltmak 
için 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yeni 
bir işbirliği modeli geliştirilmiş ve uygulama-
ya konulmuştur. Yeni model işbirliğine par-
çalı ve kısmi değil bütünsel bakmakta olup, 
okul yönetimi ve eğitim sürecinin tamamının 
ortak yürütülmesini öngörmektedir. Yeni mo-
del özel sektörün mesleki ve teknik eğitime 
katılımını kısa sürede hareketlendirmiş ve 
çok sayıda işbirliği protokolü yürürlüğe so-
kulmuştur. 

Üçüncüsü ise, mesleki ve teknik eği-
timden mezunların çalışma hayatlarında 
yaşanan sorunlardır. Burada da mezunların 
işgücüne katılım ve istihdam oranları yüksek 
olmasına rağmen, mezunların mezun ol-
dukları alan dışında istihdama yöneldikleri, 
dolayısıyla sektörün nitelikli eleman bulaca-
ğı havuzun daralması sorunu ile karşılaşıl-
maktadır. Diğer taraftan mesleki ve teknik 
eğitimde ortaöğretim ve yükseköğretim me-
zunlarının ücretleri arasındaki ciddi farklar, 
ortaöğretim mezunlarının yükseköğretim ta-
lebini canlı tutmaya devam etmektedir. 

Hem kamu, hem de özel sektörün mes-
leki ve teknik eğitim mezunlarını alanlarında 
istihdama yöneltecek teşvik mekanizmala-
rını eş zamanlı yürürlüğe koymaları gerek-
mektedir. Bu doğrultuda mesleki ve teknik 
eğitim mezunlarının mezun oldukları alanda 

ğı dönemlerde mesleki eğitimin genel eği-
timdeki payının giderek arttığı görülmüştür. 
Teknolojide çok hızlı dönüşümlerin artık sü-
reklilik gösterdiği ve dolayısıyla mesleki ve 
teknik eğitimin yeni beceriler doğrultusunda 
yeniden yapılandırılma ihtiyacının ortaya 
çıktığı dönemlerde ise bir taraftan bu payın 
istikrarlı bir şekilde azaldığı, diğer taraftan 
da bu alanı büyük oranda özel sektörün 
devraldığı görülmüştür. 

Gelir farklılıklarının yüksek olduğu ülke-
lerde başarısız veya gelir seviyesi düşük 
ailelerin çocuklarının mesleki okullarda kü-
melendiği, dolayısıyla toplumlardaki farklı-
laşmanın somut bir şekilde mesleki eğitime 
de yansıdığı görülmüştür. Mesleki eğitimde 
devamsızlık ve terk oranlarının da genel eği-
time göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
durum doğal olarak mesleki eğitimin top-
lumdaki algısını olumsuz etkilemiştir. Çoğu 
ülkede mesleki eğitim ile ilgili benzer so-
runların yaşandığı görülmektedir. Özellikle 
çalışma hayatı ile ilgili koşulların durumu ve 
ücret politikaları bu sorunları artırmaktadır. 
Ülkeler kendi eğitim sistemleri, ekonomileri, 
iş dünyası ve endüstrilerinin yapısına göre 
bu sorunlarla farklı ölçeklerde yüzleşmekte-
dir. Dolayısıyla mesleki eğitim ile ilgili sorun-
ların sadece mesleki eğitimin bizatihi kendi-
sinin ötesinde dışsal faktörler ile doğrudan 
ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle de 
dışsal faktörler iyileştirilmeden mesleki eği-
time ilişkin kalıcı ve sürdürülebilir çözümler 
üretmenin çok zor olduğu unutulmamalıdır. 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimde 
sorunların üç alanda yoğunlaştığı görül-
mektedir: Birincisi, mesleki ve teknik or-
taöğretim kurumlarına akademik başarısı 
nispeten düşük öğrencilerin kümelendiği ve 
mesleki ve teknik eğitimin olumsuz algısının 
da bunu beslediği görülmektedir. Bu küme-
lenme mesleki ve teknik eğitimden beklenti-
yi olumsuz etkilediği gibi bu okullardaki terk 
ve devamsızlık oranlarının da yükselmesi-
ne yol açmaktadır. Bu durumun dünyadaki 
farklı ülkelerde de benzerlikler göstermesi-
ne rağmen ülkemizde sürece katsayı uygu-
laması gibi müdahalelerin bu durumu daha 
da travmalı hale getirdiği görülmektedir. 
2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 
liselere sınavsız yerleştirmenin uygulamaya 
konulması, uzun vadede bu okul türüne gi-
den öğrenci profilinde çeşitliliği artıracaktır. 
Diğer taraftan mesleki ve teknik eğitimden 
mezunların çalışma koşullarındaki iyileştir-
meler, mesleki ve teknik eğitimde alternatif 
yaklaşımlar ve kariyer planlarına göre esnek 

Son yıllarda hemen hemen çoğu 
ülkede mesleki ve teknik eğitimde 

kamu yatırımlarının azaldığı ve 
özel sektör payının giderek arttığı 
görülmekte, ancak ülkemizde tüm 
teşviklere rağmen bu payın son 
derece düşük kaldığı bir sorun 
olarak önümüzde durmaktadır. 
Bu sorunun mesleki ve teknik 

eğitime etkisini azaltmak için 2023 
Eğitim Vizyonu çerçevesinde yeni 
bir işbirliği modeli geliştirilmiş ve 

uygulamaya konulmuştur.
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Mesleki ve Teknik Eğitime bağlı okullarda 
uygulamalı eğitimi güçlendiren döner ser-
maye kapsamında yapılan üretimin teşvik 
edilmesi amacıyla gelirin hazine kesintisi-
nin %15’ten %1’e düşürülmesi sağlandı. 

Mesleki ve teknik eğitimde döner 
sermaye kapsamında üretimde hazine 
kesintisi %15’ten %1’e düşürüldü 

Protokol ile turizm alanında eğitim veren ve 
seçilen mesleki ve teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerine burs verilmesi, işletmelerde 
beceri eğitimi ve staj uygulamalarının ger-
çek hizmet ve üretim ortamında yapabil-
meleri, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 
belirlenen turizm liselerinin eğitimlerinin 
yeniden yapılandırılması (İngilizce ve Rus-
ça hazırlık sınıfı ve Almanca, Arapça, Fran-
sızca ve Çince seçmeli yabancı diller) ve 
okul eğitici ve yöneticilerinin, hizmet içi ve 
işbaşı eğitimlerine süreklilik kazandırılma-
sı, ve mezunların istihdamına öncelik veril-
mesi sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile “Mesleki 
ve Teknik Eğitimi Geliştirme” işbirliği 
protokolü imzalandı

Mobilya ve dekorasyon alanında üretim ya-
pan Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında 
ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygu-
lama başlatıldı. Pilot uygulama için Ankara 
İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Bursa İnegöl Hacı 
Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, Balıkesir Davutbey Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Kastamonu Taşmektep 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçildi. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında 
Ahşap Oyuncak Üretimine Başlandı

50 milyon avro bütçeli proje kapsamında 
mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü 
alanlarda 20 mükemmeliyet merkezi kurul-
ması, ekipman ve eğitim desteği sağlan-
ması planlanıyor.

Mesleki ve teknik eğitimde  
20 mükemmeliyet merkezi  
kurulması için proje başlatıldı

Öğretimi yapılan tüm alan ve dal program-
larının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal 
Yeterliliklere uyumu konusunda bir çalışma 
başlatıldı. Çalışma Ekim 2018 sonu itibarıy-
la tamamlandı. Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde uygulanan 54 alan ve 199 dal 
programının ve Mesleki Eğitim Merkezlerin-
de eğitimi verilen 27 alan ve 142 dal progra-
mının tamamı yürürlüğe giren ulusal meslek 
standartları (209 UMS) ve ulusal yeterlilikler-
le (161 UY) uyumlu hale getirildi. 

Mesleki Eğitim Ulusal Meslek 
Standartlarına Uyumlu Hale Getirildi

Haritalandırma çalışması yoluyla veri ta-
banına işlenen sektöre ait çalışan profil 
bilgileri ile mesleki eğitimi verilen alanlarda 
eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazın-
da değerlendirilmesi mümkün olabilmekte. 
Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan ARGE 
merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre da-
ğılımları da iller bazında veri setine dâhil 
edildi. Mesleki eğitimin iller ve bölgelerde 
yeniden yapılandırılmasında artık bu veriler 
kullanılacak.

Türkiye’nin Mesleki Eğitim 
Haritası Çıkartıldı 

Mesleki ve 
Teknik Eğitimde 
Son Altı Ay
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Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından imzalanan ‘Geleneksel 
Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma 
ve Yaşatma İş Birliği Protokolü’ kapsamında 
ilk kez bu alanda eğitim verecek Geleneksel 
Türk Sanatları Meslek Lisesi İstanbul’da ku-
ruldu. Son yıllarda Hat, Ebru, Minyatür, Çini, 
Tezhip, Kalem İşi, Cilt, Ahşap Oymacılık, 
Katı, Dokumacılık gibi alanlarda yapılan ça-
lışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim 
seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi 
bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasın-
da büyük bir eksiklik olarak değerlendirili-
yordu. Açılan ilk lisenin bu alanda büyük bir 
boşluğu doldurması hedefleniyor. 

İstanbul’da Geleneksel Türk Sanatları 
Meslek Lisesi kuruldu 

Mesleki ve teknik eğitimde teknoparklar ile 
iş birliği protokolleri kapsamında bilişim, 
elektronik, yazılım, biyomedikal, biyotekno-
loji, makina, enerji, savunma, otomotiv gibi 
birçok alanda faaliyet gösteren firmalarla iş 
birliği ile mesleki ve teknik eğitim öğrenci-
lerinin beceri ve staj uygulamalarını gerçek 
üretim ortamlarında yapmaları sağlanacak. 
Mesleki eğitim öğretmenlerinin mesleki 
gelişim eğitimlerinin belirli periyotlarla tek-
noparklarda verilmesinin öngörüldüğü iş 
birliği kapsamında, mesleki ve teknik eği-
timde ulusal düzeyde Ar-Ge çalışmalarına 
yönelimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
de hedefleniyor.

Mesleki Eğitimde Teknoparklarla 
işbirliği dönemi başlatıldı 

Protokol kapsamında tutuklu, hükümlü ve 
denetimli serbestlik altında bulunan yü-
kümlüler ile koruma kurullarınca yönlendiri-
len eski hükümlülere iyileştirme faaliyetleri 
kapsamında Mesleki Eğitim Merkezleri ta-
rafından eğitim, öğretim, kurslar (çıraklık, 
kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik) düzen-
lenecek ve belgelendirmeleri yapılacak. 
Yine protokol kapsamında kursiyerlerin 
belirli bir mesleki alana dair geçmiş öğ-
renmelerinin değerlendirilmesine yönelik 
sınav yapılacak ve başarılı olanlara kalfalık 
ve ustalık belgesi verilecek. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitimde 
İşbirliği protokolü imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı ülkemizde geçici koru-
ma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve 
ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi 
amacıyla Avrupa Birliği ve Alman Kalkınma 
Bankası işbirliği ile ‘Mesleki ve Teknik Eği-
tim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi’ni 
başlattı. Yaklaşık 300 Milyon TL’lik bütçeye 
sahip projenin iki yılda tamamlanması plan-
lanıyor. Proje kapsamında 8 pilot il İstanbul, 
Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gazian-
tep ve Şanlıurfa olarak belirlendi. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla 
Sosyoekonomik Uyum Projesi başlatıldı 

İmzalanan protokol kapsamında maden ve 
petrol alanlarında sektörün ihtiyaç duydu-
ğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ama-
cıyla bu alanlarda eğitim veren mesleki 
ve teknik Anadolu liselerinin tamamında 
eğitim yeniden yapılandırılacak. Öğretim 
programları sektörün ihtiyaçları doğrultu-
sunda revize edilecek. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, öğrencilerin işletmelerde 
beceri eğitimi ve staj uygulamalarının ger-
çek hizmet ve üretim ortamında yapılma-
sını ve okulların alan öğretmen, eğitici ve 
yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eği-
timlerinin verilmesini sağlayacak. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ayrıca okulların 
atölye/laboratuvar ihtiyaçlarının tamamlan-
masında da destek sağlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Arasında Mesleki 
Eğitimde İşbirliği protokolü imzalandı 

Protokol kapsamında Ankara Ostim’de 
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi kuruldu. Bu lisede elektrik-
elektronik teknolojisi ve makine 
teknolojisi alanlarında savunma 
elektronik sistemleri ve savunma 
mekanik sistemleri dallarında eğitim 
verilecek. Alan ve dal derslerinin 
Aselsan uzmanları tarafından 
verilmesi sağlanacak. Öğrencilerin 
staj ve iş yeri eğitimleri Aselsan 
tesislerinde gerçekleştirilecek. 
Lisenin teknolojik altyapısı Aselsan 
tarafından donatılacak. Ayrıca bu 
alanda eğitim verecek öğretmenlerin 
mesleki gelişim eğitimleri de düzenli 
bir şekilde Aselsan tarafından 
sağlanacak. Bu okulda okuyacak 
öğrencilerden başarılı olanlara burs 
verilecek ve mezunların Aselsan’da 
istihdamlarına öncelik verilecek. 
Ayrıca, bu okulun mezunlarına, 
araştırma üniversitelerinin 
Aselsan’ın alanına giren mühendislik 
bölümlerini kazanmaları durumunda 
yükseköğrenimleri sırasında Aselsan 
tarafından burs verilecek.

Aselsan Mesleki ve Teknik  
Anadolu Lisesi kuruldu 

Millî Eğitim Bakanlığı ve İTÜ 
Rektörlüğü tarafından imzalanan 
‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ 
protokolü ile İstanbul’da İTÜ Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. 
Bu lisede sadece üç alanda eğitim 
verilecek. Lise müdürü İTÜ öğretim 
üyesi olacak ve alan ve dal derslerine 
İTÜ öğretim elemanları girebilecek. 
Lisede İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve 
dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 
koordinasyonunda verilecek. 
Derslerin uygulamasında İTÜ’nün ilgili 
laboratuvarları ve İTÜ Teknokentin 
imkânları kullanılabilecek. Öğrenci 
ve öğretmenlerin İTÜ Teknokent 
ile AR-GE işbirlikleri geliştirmeleri 
sağlanacak. Ayrıca, mezunların 
İTÜ’nün ilgili bölümlerini kazanmaları 
durumunda yükseköğrenimleri 
boyunca İTÜ tarafından burs desteği 
sağlanacak.

İTÜ Mesleki ve Teknik  
Anadolu Lisesi kuruldu 

Öğrenciler, öğretmenler, mezunlar, 
okullar ve sektör temsilcilerinin aktif 
olarak kullanabileceği ve kariyer 
imkânlarından mülakat tekniklerine, 
ülkemizdeki gelişmelerden geleceğin 
mesleklerine, öğrenci, mezun ve 
öğretmenlerin başarı hikâyelerine 
kadar mesleki ve teknik eğitimin tüm 
boyutları ile ilgili her türlü bilginin 
paylaşıldığı sürekli güncellenen bir 
portal oluşturuldu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Web Portalı 
‘Mesleğim Hayatım’ Hizmete Girdi 
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Millî Eğitim Bakanlığı yönetici gö-
revlendirme yönetmeliğinde yap-
tığı değişiklikle, mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarına müdür atan-
masında alan öğretmeni olma 
şartı getirdi. Yapılan değişiklikler  
9 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete-
de yayımlandı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarına yönetici olarak 
görevlendirileceklere alan 
öğretmeni olma koşulu getirildi 

2019 yılında 8.400 öğretmeni kap-
sayan çok sayıda iş başı ve mesleki 
gelişim eğitimi bir paket halinde uy-
gulamaya alındı. 2019 yılının ilk dört 
ayında bu kapsamda 1.723 öğretme-
nin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi 
tamamlandı. 

Alan öğretmenlerinin iş başı 
eğitim alma oranı 2019 yılında 
sekiz kat artacak şekilde 
planlama yapıldı

myTECHNIC ve Kapadokya Üni-
versitesi ile yapılan iş birliği sonucu, 
2019 yılı sonuna kadar uçak bakım 
alan öğretmenlerinin tamamına yö-
nelik iş başı ve mesleki gelişim eği-
timleri tamamlanmış olacak.

Uçak Bakım Alan Öğretmenlerinin 
tamamına ücretsiz eğitim verilmesi 
sağlandı 

Protokol kapsamında savunma sanayi ala-
nı ile ilişkili alanlarda öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerine yönelik 2023 öğretmene işba-
şı eğitim imkânı sunulacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile Mesleki 
ve Teknik Eğitim Alan Öğretmenlerinin 
İşbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerine 
yönelik Mesleki Eğitim İşbirliği 
Protokolü imzalandı

Protokol kapsamında, mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarındaki bilişim ve en-
düstriyel otomasyon teknolojileri alanların-
da görevli atölye ve laboratuvar öğretmen-
lerine, HAVELSAN’ın profesyonel bilişim 
uzmanları tarafından “PARDUS”, “ağ işlet-
menliği”, “bilgisayar teknik servisi”, “veri 
tabanı programcılığı”, “web programcılığı”, 
“mekatronik” ve “zihin haritaları” eğitimleri 
verilecek.

Havelsan ile ‘Mesleki Eğitimde 
İşbirliği’ Protokolü imzalandı

Hem kalfalık hem de ustalık belgesine 
yönelik teorik sınavların e-Sınav ola-
rak yapılmasına yönelik ilk uygulama 
Ankara’da elektronik sınav merkezin-
de gerçekleştirildi. 

Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının 
teorik sınavının elektronik sınav 
olarak yapılabilmesi seçeneği ilk 
kez uygulandı 

Millî Eğitim Bakanlığının “Önceki Öğren-
melerin Tanınması, Denklik ve Ölçme 
Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul 
Ve Esaslara İlişkin Yönerge”de yaptığı 
değişiklikle toplu olarak yılda iki kez ya-
pılan kalfalık ve ustalık sınavları artık iki 
ayda bir yapılabilecek ve teorik sınavlar 
e-Sınav olarak uygulanabilecek. Düzen-
lemeye yapılan bir diğer ilave ile ihtiyaç 
durumuna göre Bakanlık bazı il ve mes-
leki eğitim merkezlerinde bu sınavların 
her ay yapılmasını da sağlayacak. Kal-
falık ve ustalık sınavları artık yılda en az 
altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç 
durumuna göre her ay da yapılabile-
cek. Böylece koşulları sağlayan kalfalık 
ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini 
beklemelerinden kaynaklanabilecek so-
runlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sık-
lığı da artırılmış oldu.

Kalfalık ve Ustalık Sınavları artık 
iki ayda bir yapılabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eği-
timde İstanbul’da yeni bir dönemi başlattı. 
MEB, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul 
Ticaret Odası (İTO), İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) ve Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü 
imzaladı. Protokol kapsamında İstanbul’da 
bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu lisele-
rinden İSO 35 adet liseye, İTO ise 54 adet 
liseye hamilik edecek. 

İstanbul’da Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Güçlendirilmesi için İTO, İSO, İTÜ ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mesleki 
Eğitim İşbirliği Projesi Başlatıldı
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Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapat-
ma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Şubat 
2019 tarih ve 30686 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 
daha önce sadece bir meslek alanında 
eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki 
ve teknik Anadolu liseleri yeni düzenleme 
ile öğretim programı, öğretmen kaynağı, 
atölye donanımı ve benzeri özellikler bakı-
mından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında 
eğitim hizmeti sunabilecekler. 

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde birden fazla alanda 
eğitim verilebilmesine yönelik 
düzenleme yapıldı 

Millî Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB-ETÜ 
arasında imzalanan protokol kapsamında 
81 okulun altyapısı güçlendirilecek, müf-
redat birlikte güncellenecek, öğrencilerin 
beceri eğitimlerini sektörün gerçek iş or-
tamlarında yapmalarına ve alan öğretmen-
lerinin mesleki gelişim eğitimlerinin düzenli 
bir şekilde yapılmasına TOBB ve TOBB-E-
TÜ destek verecek. Okul yönetim süreci de 
birlikte değerlendirilecek. Ayrıca 81 okulda 
tasarım-beceri atölyeleri kurulacak ve bu-
radaki eğitime TOBB-ETÜ destek verecek. 

TOBB ile ‘81 İl 81 Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ projesi başlatıldı

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumların-
da halihazırda 54 farklı alanda mesleki ve 
teknik eğitim veriliyor. 2018 yılı Eylül ayında 
mesleki ve teknik eğitimde sektörle geçmiş 
yıllarda imzalanmış ve yürürlüğü devam 
eden 34 alanda 79 işbirliği protokolü bu-
lunuyordu. Eylül 2018’den itibaren bu sü-
reç daha sistematik hale getirildi. Son yedi 
ayda sektörle 53 alanda 50 yeni işbirliği 
protokolü imzalanmasıyla toplam 53 alan-
da 128 protokol yürürlüğe girmiş oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Mer-
kezlerinde eğitim alan öğrencilerin diplo-
ma alabilmelerini kolaylaştırıyor. 2019-2020 
eğitim-öğretim yılından itibaren başlatılacak 
uygulama ile mesleki eğitim merkezlerindeki 
öğrenciler diploma alabilmek için başarılı ol-
maları gereken fark derslerini ya halen uygu-
lamada olan açık öğretim kurumları yoluyla 
ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim 
merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla ta-
mamlayabilme imkânına sahip olabilecek. 

Mesleki ve teknik eğitimde sektörle 
işbirliğinde yeni bir dönem başlatıldı

Protokol kapsamında Spor Lisesi mezun-
larına 1. Kademe Antrenörlük belgesinin 
verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi 
yapılması, Spor liseleri öğretim program-
larının revize edilerek mezunların spor 
tesisleri yöneticisi, kulüp yöneticisi gibi 
unvanlarda istihdamının sağlanması, ön-
celikle beden eğitimi olmak üzere tüm 
öğretmenlere antrenörlük ve hakemlik 
alanlarında hizmet içi eğitimlerin düzen-
lenmesi ve Spor liselerine yönelik ulusal 
ve uluslararası müsabakaların düzenlen-
mesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor 
Liselerinin Niteliğini Artırmaya Yönelik 
İşbirliği Protokolü imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarında kalitenin sürek-
li artırılması için önemli bir adım attı. MEB 
mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite 
güvencesi yönergesi yayımladı. Kalite gü-
vencesi yönergesine göre mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumları yılda bir kez kendi öz 
değerlendirme raporunu hazırlayacak. Öz 
değerlendirme raporu her okulun kendi im-
kânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, 
hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri 
nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultu-
sunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde 
içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları 
beş yılda en az bir kez kurumsal dış değer-
lendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre 
kurumsal dış değerlendirme ekibinde sek-
tör temsilcileri de bulunabilecek. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite 
Güvence Sistemi dönemi başlatıldı

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine 
lise diploması kolaylığı

18 Aralık 2018’de yayımlanan “Yataklı Te-
davi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 
staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günler-
le sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturul-
muş yemek servisinden ücret ödemeden 
yararlanma hakkı kazandılar.

Sağlık Hizmetleri alanında eğitim 
alan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin yataklı tedavi 
kurumlarında stajları esnasında 
yemek servisinden ücretsiz 
yararlanmaları sağlandı 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

lı etkileri bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
Örneğin genel ve zorunlu eğitim, ekonomik 
kalkınmanın başlangıç evrelerinde olmazsa 
olmaz önemli bir altyapı oluştururken, sana-
yileşmeye başlayan toplumlarda mesleki ve 
teknik eğitim daha çok öne çıktı. İçinde bulun-
duğumuz sanayi sonrası toplumda eğitimin 
geleceği üzerine ise çok farklı yaklaşımlar ve 
uygulamalar gündeme gelmektedir. Bu bağ-
lamda, hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim 
yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelerle eş 
zamanlı bir şekilde mesleki ve teknik eğitim 
sistemlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği, 
üzerindeki fikirler tüm dünyada giderek daha 
dikkat çekici hâle gelmektedir. 

Büyük Dönüşüm Süreci
Türkiye’de belli dönemlerde uygulanan ve 
başarısını gördüğümüz yaparak yaşayarak 
ama aynı zamanda tasarım odaklı eğitim 
modelinin güncellenerek yaygınlaştırılması 
için yapılan çalışmalar dünyadaki makro 
ölçekli değişimlerden bağımsız değil.1 Ay-
rıca günümüzde, iş hayatındaki ve üretim 
süreçlerindeki hızlı değişimler herhangi bir 

dürücü gelişmelerin etkisi, bütün sektörlerde 
ve hayatın her boyutunda hissedilmekle birlik-
te değişimin en çok etkilediği alanların başın-
da kurumsal eğitim süreçleri gelmektedir. 

Yapılan uzun soluklu araştırmalar eğitimin 
çeşitli türlerinin ekonomik gelişmede fark-

1 Daha detaylı analizler için bkz. https://2023vizyo-
nu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Yeniden Düşünmek
Levent Yazıcı 
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin 
bütün alanlarında ilerlediğimiz istikamet ilham vericidir. Bu durum, 
mesleki ve teknik eğitimin; eğitim sistemimizin, Türkiye´nin 
ekonomisinin, toplumsal hayatın içinde çok önemli bir parça 
olmasından kaynaklanmaktadır. Biz bu parçayı niteliksel bir 
dönüşüme tabi tuttuğumuzda, aslında toplumun tümünün 
gelişeceğini daima aklımızda bulundurmamız gerekmektedir…

Bilindiği üzere genel olarak eğitim süreç-
leri, daha özelde ise mesleki ve teknik 
eğitim çağa uygun olarak sürekli deği-

şiyor ve gelişiyor; bunların her biri belli birikim 
ve tecrübeler ışığında yenileniyor. Günümüz-
de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş dön-
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inovasyon yeterliliklerini barındıran nitelikli iş 
gücü ile gerçekleştirilebilmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim bireyler, ku-
rumlar ve toplumlar açısından çok yönlü 
işleve sahiptir. Birey açısından mesleki eği-
tim, teorik eğitim ile üretim ortamı arasında 
köprü kurarak bireyi sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda donatır; iş hayatına hazırlar 
ve bireyin bir işte çalışmasını sağlar. Ay-

yükseköğretim bölümünü tercih etmenin es-
kiden olduğu gibi doğrudan meslek tercihi 
odaklı bir şekilde düşünülmesini zorlaştırı-
yor. Öyle ki gelecek kuşakların, hayatın akış-
kanlığının etkisiyle seçtikleri meslekleri bile 
değiştirmek durumunda kalacakları belirtil-
mektedir.2 Bu durum, okul yöneticilerimizi, 
velilerimizi, öğretmenlerimizi ve kamuoyu 
oluşturucuları günden güne karmaşıklaşan 
mesleki gelişim ve kariyer açısından çok 
güçlü bir rehberlik hizmeti vermek yüküm-
lülüğüyle karşı karşıya bırakmaktadır.  Gele-
ceği inşa edebilmek için büyük düşünmeyle 
küçük adımların birbiriyle eş-zamanlı olması 
her zamankinden çok daha önemli hâle gel-
mektedir. Gelecekte hayatımızın büyük bir 
kısmını oluşturan meslekler epeyce deği-
şecek, bunun için de bizim öğrencilerimizin 
meslek algılarının sınırlarını genişletmek için 
hem kendi mesleki yolculuğumuzu hem de 
mesleklerin tabiatındaki dönüşümü düşün-
me çalışmalarını geliştirerek onlara rehberlik 
etmemiz gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığımız, 2023 Eğitim 
Vizyonu bağlamında mesleki ve teknik eğiti-
min hâlihazırda mevcut olan toplumsal algı-
sının değiştirilmesi için bir dizi proje yürütü-
yor.3 Çünkü kişinin kariyerine ve geleceğine 
dair tercihlerinde çoğu zaman algılar belir-
leyici oluyor. Günümüzde tamamen beceri 
odaklı bir hâle gelen yeni ekonominin şekil-
lendirdiği iş hayatının gerektirdiği yetkinlik-
lerle donanmış, kendi kültürü ile insanlığın 
evrensel değerlerini bir arada düşünebilen 
bireyler yetiştirmek gerekiyor. Zira iş haya-
tında ekonomik kaynakları ve bilgileri işle-
yebilme, kullanabilme, dönüştürebilme be-
cerilerine sahip bireyler öne çıkıyor. Dahası 
dünyaya yön veren katma değeri yüksek 
üretim süreçleri,  önemli ölçüde AR-GE ve 

2 Selçuk Şirin, Yetişin Çocuklar, Doğan Kitap, İstan-
bul, 2019, s.193.
3 2023 Eğitim Vizyonu’nda, mesleki ve teknik eğitim 
alanında yedi hedef belirlenmiştir. https://2023vizyo-
nu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

Tablo 1.  İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarının durumu; öğretmen, öğrenci ve eğitim verilen alan sayısı. 

Uzun zamandır uygulanan “Okul-
Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli 

Projesi” ülkemizin meslekî eğitim 
kurumlarını ve sektörün aktörlerini 
birer protokol ile birbirine bağlayan 

bir çalışma olması bakımından 
önemli. Protokol, İstanbul Çalışma 

ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve 
İstanbul Sanayi Odası ile mesleki 

ve teknik eğitim kurumları arasında 
iş birliği sağlayarak, arz-talep 
uyumsuzluğunun giderilmesi, 

yönetimsel ve operasyonel yeni 
bir mesleki ve teknik eğitim modeli 
oluşturma hedefiyle hazırlanmıştır.

rıca, çalışma hayatının ötesinde yaşamın 
diğer boyutlarında da bireylerin gelişimini 
ve sosyal hayatta aktif vatandaşlık beceri-
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Böylece, mesleki ve teknik eğitim alanıyla 
ekonomik ve insan kaynaklarına dayalı ge-
reksinimlerin karşılanmasını ve sektörlerin 
nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekil-
de karşılanması sağlanmaktadır.

Günümüzde mesleki eğitim ve ekono-
mi ilişkisinin oldukça güçlü ve birbirini dö-
nüştüren bir etkileşim içinde olduklarından 
hareketle hayata geçirilen “Tematik Meslek 
Liseleri Projesi” ise sektör ve okullarımızı 
birbiriyle kaynaştırarak, öğrenciye seçtiği 
alanda bilgi ve tecrübe aktarımı yoğunlu-
ğunu artırıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefi 
doğrultusundaki projemiz, öğrencilerimizin 
okul sonrası iş hayatına geçiş ve uyum sü-
recinin daha rahat ve kolay olmasını sağ-
lamaktadır. Ayrıca onların işletmelerde be-
ceri eğitimleri almalarını, öğretmenlerimizin 
ise mesleki gelişimlerini ve eğitim ortamla-
rımızın iyileştirilmesini de beraberinde getir-
mektedir. Teknoparklar, mesleki mükemmeli-
yet merkezleri, hayat ve tutku içeren tasarım 
beceri atölyeleri gibi bir dizi yenilik mesleki 
ve teknik eğitim alanındaki yeni iş birliği mo-
delinin sunduğu imkânların neticesi.

Millî Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve 
teknik eğitimde teknoparklarla iş birliği 
protokolleri kapsamında; bilişim, elektro-
nik, yazılım, biyomedikal, biyoteknoloji, 
makine, enerji, savunma, otomotiv gibi 
birçok alanda faaliyet gösteren firmalarla 

ğümüz tarafından çoklu iş birlikleri hayata 
geçirildi.

Türkiye’de nüfusun en fazla olduğu, 
kültür, sanat, sanayi ve ekonomi gibi her 
alanda lokomotif konumunda olan İstanbul,  
mesleki ve teknik eğitim alanında da öncü 
bir misyona sahiptir.  İlimizdeki mesleki ve 
teknik eğitim kurumlarının durumu Tab-
lo-1’de ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

Uzun zamandır uygulanan “Okul-Sana-
yi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi” ülkemi-
zin meslekî eğitim kurumlarını ve sektörün 
aktörlerini birer protokol ile birbirine bağla-
yan bir çalışma olması bakımından önemli. 
Protokol, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası ile 
mesleki ve teknik eğitim kurumları arasın-
da iş birliği sağlayarak, arz-talep uyumsuz-
luğunun giderilmesi, yönetimsel ve ope-
rasyonel yeni bir mesleki ve teknik eğitim 
modeli oluşturma hedefiyle hazırlanmıştır. 

lerini destekler. Dünyadaki büyük dönüşü-
mü takip eden Millî Eğitim Bakanlığımız bu 
çerçevede mevcut durumu veri temelli bir 
şekilde kavramaya katkı sunan raporlarını 
süreklilik arz edecek şekilde yayımlamak 
suretiyle de hem deneyimleri anlaşılır kılıyor 
hem de değişimi sağlayacak bilgileri sürek-
li göz önünde bulundurmamızı sağlıyor. Bu 
bağlamda ilk olarak 2023 Eğitim Vizyonu 
perspektifiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğümüz ile Bakanlığımız bünye-
sinde oluşturulan Danışma Kurulunun katkı-
sıyla “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Görünümü” adlı bir rapor yayımlandı.4 Bu 
rapor, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime 
geniş bir perspektiften bakan ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan ilk yayın olmasının 
yanında, mesleki ve teknik eğitimdeki geliş-
meleri değerlendirerek, temel sorun alanla-
rına ışık tutması, konunun farklı boyutlarına 
dair araştırmaları teşvik etmesi açısından da 
önemliydi. Bütünlüklü bir eğitim tasarımının 
neticesi olan yeni düzenlemelerin ve yayın-
ların tamamı mesleki ve teknik eğitimin dö-
nüştürülerek yenilenmesini hedefliyor. Hiç 
şüphesiz bu çalışmaların tümü, mesleki ve 
teknik eğitim kurumlarımızla ilgili toplumsal 
algının değişmesini sağlayacak, bu ise be-
raberinde öğrenci niteliklerini artıracaktır.

Çoklu İş Birliklerinin Artan Önemi
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ço-
cuklarımıza öğrenme fırsatı ve ortamı yarat-
mak dahası onları dünya ile rekabet ede-
bilecek yaratıcı becerilere sahip gençler 
olarak yetişkinliğe taşımamız şart. Bunun 
için, üretim süreçlerinde yer alan sektörün 
vereceği eğitimlerle öğretmen yeterlikle-
rinin geliştirilmesi, mesleki çalışmalarının 
desteklenmesi mesleki ve teknik eğitim-
deki dönüşüm zincirinin bir diğer halkası-
nı teşkil etmektedir. Eğitim ortamlarımızın, 
teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerin 
giderilmesi için hem Millî Eğitim Bakanlığı-
mız hem de İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlü-

4 http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2018_11/12134429_No1_Turkiyede_Mesle-
ki_ve_Teknik_Egitimin_Gorunumu.pdf

Günümüzde mesleki eğitim ve 
ekonomi ilişkisinin oldukça güçlü 

ve birbirini dönüştüren bir etkileşim 
içinde olduklarından hareketle 

hayata geçirilen “Tematik Meslek 
Liseleri Projesi” ise sektör ve 

okullarımızı birbiriyle kaynaştırarak, 
öğrenciye seçtiği alanda bilgi ve 

tecrübe aktarımı  
yoğunluğunu artırıyor.
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sinden geçtiğinin farkındayız. Bu çerçeve-
de, meselenin çeşitli boyutlarını ele almak 
için düzenlediğimiz panel, konferans, fuar, 
atölye buluşmaları, yarışmalar ve çalıştay 
gibi etkinlikler dönüşüm sürecinin yoldaki 
işaretlerinden bazılarıydı. Eğitim öğretim 
yılı boyunca süreklilik arz eden bu çalışma-
ların her birinde değişik boyutlarıyla hem 
okul-sektör iş birlikleri gibi makro ölçekli 
gelişmelere hem de İstanbul’daki uygu-
lamalara dair tespitler, öneriler ve mevcut 
iyi örneklere dikkat çekilmesi gerçekten 
önemliydi. Mesela “Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi” başlıklı 
çalıştayda mesleki ve teknik eğitime orta-
okuldan itibaren geçişi sağlamak için neler 
yapılabileceği sorusuna cevap arandı. 

Hep daha iyisini yapma adına adım 
adım yol alınan uzun erimli bir dizi aktiviteyi 
içeren eğitim yolcuğunda, yöntemli hareket 
etmek sürdürülen çalışmaları daha verimli 
kılacaktır. Bu bakımdan 2023 Eğitim Vizyonu 
çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin bü-
tün alanlarında ilerlediğimiz istikamet ilham 
vericidir. Bu durum, mesleki ve teknik eğiti-
min eğitim sistemimizin, Türkiye´nin ekono-
misinin, toplumsal hayatın içinde çok önemli 
bir parça olmasından kaynaklanmaktadır. 
Biz bu parçayı niteliksel bir dönüşüme tabi 
tuttuğumuzda, aslında toplumun tümünün 
gelişeceğini daima aklımızda bulundurma-
mız gerekmektedir.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 
2023 Eğitim Vizyonumuzla yenilenen millî 
eğitim politikamızla uyumlu bir şekilde; 
üretim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duy-
duğu mesleki ve teknik eğitim alanlarda 
becerikli bireylerin yetiştirilmesini sağlaya-
cak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artır-
mak ve beceri-iş-üretim bağlantısının sağ-
lıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak 
hedefiyle çalışmalarını aralıksız bir şekilde 
sürdürmektedir.

Mesleki ve teknik eğitimi yeniden dü-
şünmenin yolunun bilim ve sanatı iç içe 
geçirebilen becerilerle donanmış, tasarım 
yapabilen bireylerle bağlantılı olduğu dü-
şüncesinden hareketle, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğümüzün katkı ve 
yönlendirmeleriyle birtakım önemli projeler 
hayata geçirildi. Mesleki ve teknik eğitim 
alanındaki toplumsal farkındalığı artırarak, 
çocuklarımızın beceri, ilgi ve yeteneği doğ-
rultusunda bu alana yönelmelerini sağla-
yacak mesleki rehberlik sistemini daha iş-
levsel bir hâle dönüştürdük. Bu bağlamda 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı 
vermek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesi-
ni artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağ-
lantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların 
önemli bir ayağını oluşturan “Mesleğim 
Hayatım” portalının aktif bir şekilde kullanıl-
masını sağladık. Öğrencilerimiz inanılmaz 
derecede aktif olan bu portalla mesleki 
gelişimleri sağlıyorlar. Eski ve yeni meslek-
lerin gerektirdiği nitelikleri daha iyi öğre-
niyorlar. Böylece mesleki ve teknik eğitim 
alanının toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin 
geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamı-
nın sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu 
süreçte daima şunu aklımızda tutuyoruz:  
Önemli olan öğrencilerimize gerekli araçla-
rı vermektir; onlara inanmaktır. Bu sayede 
onların kendilerine ve mutluluklarına odak-
lanarak harika işler başarmalarının önünü 
açmış oluyoruz.

Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir 
hikâye yazmanın yolunun, bu hikâyenin 
aynı zamanda çeşitli paylaşımlarla çok 
karakterli bir hâle getirilerek güçlendirilme-

iş birliği ile mesleki ve teknik eğitim öğren-
cilerinin beceri ve staj uygulamalarını ger-
çek üretim ortamlarında yapmalarının önü 
açılmış oldu. Mesleki ve teknik ortaöğretim 
sistemi programlarındaki 54 alanı kapsa-
yan birlikteliklerdeki temel hareket nokta-
mız, istihdam odaklı bir perspektifle üreten 
okulların, üreten öğrencileri beraberinde 
getireceğiydi. Aslında tüm bu uygulamalar, 
OECD tarafından başarılı bulunan mesle-
ki ve teknik eğitim sistemleri başta olmak 
üzere, şu an dünyanın geldiği noktayı da 
gözler önüne sermektedir.

Mesleki Rehberlik ve Yeni Bir 
Hikâye Yazmak
Son derece idealist bir yaklaşımla işe ko-
yulan birçok öğrencimizin lise sona geldiği 
hâlde hangi alanda çalışması ya da okuma-
sı, nereye yönelmesi gerektiği konusunda 
ciddi tereddüt içinde olduğu bilinmektedir. 
Altını çizmek gerekir ki, böylesi bir rehber-
lik hizmetinin en önemli boyutunu, mesleki 
ve teknik eğitim alanı oluşturmaktadır.  Zira 
memleket meselemiz olarak mesleki ve tek-
nik eğitim, doğrudan doğruya hayatla, üre-
timle ve hizmet sektörleriyle ilgili. Bu yüzden 
çocuklarımızın kendilerine uygun mesleği 
seçebilmeleri için daha detaylı bir bilgilendi-
rilmeye ihtiyaç duydukları son derece açık. 
Unutmayalım ki, büyük işler başarmanın tek 
yolu, yaptığınız işi sevmekten geçer. Hani 
denir ya “Sevdiğin işi yap; yaptığın işi sev!” 
bu endişeli küresel zamanlarda eskiden ol-
duğundan daha önemli bir hâle geldi. Tabii 
günümüz iş hayatına atılmadan herhangi 
bir mesleği sevmek için ilkin mesleklerden 
haberdar olmak, ardından onları bilmek ve 
tanımak gerekir. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın mesleki 
ve teknik eğitimde teknoparklarla 
iş birliği protokolleri kapsamında; 

bilişim, elektronik, yazılım, 
biyomedikal, biyoteknoloji, makine, 

enerji, savunma, otomotiv gibi 
birçok alanda faaliyet gösteren 

firmalarla iş birliği ile mesleki ve 
teknik eğitim öğrencilerinin beceri 

ve staj uygulamalarını gerçek 
üretim ortamlarında yapmalarının 

önü açılmış oldu.
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Altın Fırsat Kapısı: 
“Başka Türlü” Bir Meslek Lisesi

Prof. Dr. Mehmet Karaca
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

Çok yakında İstanbul Teknik Üniversitesinin büyütüp 
geliştireceği bir meslek lisesi olacak. Bunu yaparken temel amacımız 
bu tip liselerin yerleşmiş algısından bambaşka; şaşırtıcı, güncel, 
nitelikli bir yaklaşımla ezberleri bozmak.
Yola, “lise değil, ön üniversitesi tasarlıyoruz” anlayışıyla çıktığımız 
İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim 
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde tasarlandı. 
Hedefimiz, butik bir yaklaşımla, pilot bir okulla yola çıkıp ona 
yenilikçi katkılar sunmak oldu…

B ir süredir üniversitemizin dört elle 
sarıldığı ve büyük heyecan duy-
duğu bir projesi var. Bu güzel 

haberi, dergimizin okurlarıyla da paylaş-
mak istedim. Çok yakında İstanbul Tek-
nik Üniversitesinin büyütüp geliştireceği 
bir meslek lisesi olacak. Bunu yaparken 
temel amacımız bu tip liselerin yerleşmiş 
algısından bambaşka; şaşırtıcı, güncel, 
nitelikli bir yaklaşımla ezberleri bozmak. 
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akademisyenlerimiz destek verecek. 
Başlangıç olarak, birikimimizin olduğu 
alanlarda, müfredata daha çok katkı 
sunabileceğimiz bir noktadan başladık. 
Bunlar; Denizcilik, Bilişim-Bilgisayar ve 
Elektronik sahaları oldu. Bu üç alan, üni-
versitemizin kuruluşundan itibaren yo-
ğun olarak odaklandığı disiplinlerdir. 

Yapay Zeka Destekli, Dünya 
Standartlarında Bir Yabancı Dil 
Eğitimi 
İTÜ Ortaköy MTAL’de 4 yıllık lise eğitimi-
ne bir yıl hazırlık sınıfı ekledik. Yabancı 
dil eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller 
Yüksek Okulu ile koordine bir şekilde 
MEB’in eğitmenleri tarafından verilecek. 
Diğer derslerde olduğu gibi İngilizce’de 
de artırılmış gerçeklik teknolojisini Türki-
ye’de ilk kez kullanarak zamanın ruhunu 
yakalamak istiyoruz. 

Yapay gerçekliğin kullanımını bu 
denli önemseme nedenimiz ise, İTÜ 
olarak görsel eğitimin öğrenmede çok 
etkin bir araç olduğuna inanmamız. Bu 
teknik, belirli konularda eğitmene ihtiyaç 
olmadan öğrencilerimizin dil eğitimine 
yardımcı olacak.

Eğitmenlerin Eğitimi
Bu süreçte, öğrenci yetiştirdiğimiz gibi 
eğitmen de yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
“Eğitmenlerin Eğitimi” adını verdiğimiz 
bir programla, Milli Eğitim Bakanlığının 

Ülkemizde aileler, meslek liselerinde 
yetişen öğrencilerin alacağı eğitimin ka-
litesinden ve çocuklarının geleceğinden 
endişeliler. İşte bizim de amacımız tam 
da bu algıyı kırmak. Buradan hareketle, 
Üniversitemizin 250 yıllık geçmişiyle İTÜ 
Ortaköy MTAL’i kendi yapısına dahil et-
mesinin, bu ön yargının kırılmasında et-
kisi olacağına inanıyorum. 

Öncelikli Hedefimiz Meslek 
Liselerinin İmajını Değiştirmek
Meslek liselerinde dünya standartların-
da insan yetiştirmek için birincil önce-
liğimiz deneyimli akademisyenleri İTÜ 
MTAL’in yönetim ve eğitim kadrosuna 
dahil etmek. İTÜ Uçak ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği 
Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un 
gerçekleştireceği okul müdürlüğü gö-
revinin yanı sıra, derslerden bazılarına 

Yola, “lise değil, ön üniversitesi ta-
sarlıyoruz” anlayışıyla çıktığımız İTÜ Or-
taköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim 
Vizyonu çerçevesinde tasarlandı. Hede-
fimiz, butik bir yaklaşımla, pilot bir okulla 
yola çıkıp ona yenilikçi katkılar sunmak 
oldu. 

Neden İTÜ Ortaköy MTAL?
Gelişmiş ülkelere bakıldığında kalkınma-
larının ana ekseninde, eğitim alanında 
meslek ve teknik liselerine verilen önemi 
görüyoruz. Henüz lise çağından dünya 
standartlarında eleman yetiştirmek, bu 
ülkelerin ekonomisinin temel taşı halini 
almış.

Ülkemizde aileler, meslek 
liselerinde yetişen öğrencilerin 

alacağı eğitimin kalitesinden 
ve çocuklarının geleceğinden 

endişeliler. İşte bizim de amacımız 
tam da bu algıyı kırmak. Buradan 

hareketle, üniversitemizin 250 yıllık 
geçmişiyle İTÜ Ortaköy MTAL’i 
kendi yapısına dahil etmesinin, 

bu ön yargının kırılmasında etkisi 
olacağına inanıyorum. 

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluşu imza töreni
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onu kendi ayakları üzerinde durabilen, 
bizden bağımsız bir yapı haline getire-
ceğiz. Tıpkı olması gerektiği gibi… 

İTÜ Kolları Sıvadı
İTÜ Ortaköy MTAL’in ilk mezunları ba-
şarılarıyla ülke ekonomisine katkı sağ-
layacak. Sanılanın aksine, meslek lisesi 
mezunlarının istihdam alanları oldukça 
geniş. Yaşadığımız dünya değişiyor, bilgi 
ekonomisine doğru evriliyor ve meslek li-

öğretmenlerini yetiştirerek İTÜ Ortaköy 
MTAL’e üst düzey bir eğitmen kadrosu 
sunacağız. Öncelikle eğitmenleri eği-
teceğimiz, onların da diğer eğitmenleri 
eğittiği sistemimiz giderek yayılacak. 
Böylece diğer Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, hatta Anadolu Liselerine varana 
dek yaygın bir nitelikli eğitmen ağı oluş-
turacağız. Yani İTÜ bu süreçte bir köp-
rü olacak ve bu pilot uygulamada hayal 
ettiğimiz standardı tutturduktan sonra 

Bu süreçte, öğrenci 
yetiştirdiğimiz gibi eğitmen 

de yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
“Eğitmenlerin Eğitimi” adını 

verdiğimiz bir programla, 
Milli Eğitim Bakanlığının 

öğretmenlerini yetiştirerek İTÜ 
Ortaköy MTAL’e üst düzey bir 
eğitmen kadrosu sunacağız.
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Ne kadar çok sayıda nitelikli ve ye-
tenekli insan meslek liselerini tercih 
ederse, nitelikli iş gücümüzün, geliş-
miş ülkelerle yarışabilmesine o kadar 
katkı sağlanacak. Eskilerin deyimiyle 
çocuklarına “altın bilezik” kazandırmak 
isteyen ailelerin meslek liselerine şans 
vermesini yürekten diliyorum. Yeni dün-
yayı anlamış bir vizyonla, onun ihtiyaç-
larına cevap verebilen global standart-
ta bireylerle sıçrama yapacağımız bir 
ekonomik dönem ufukta… Peki siz bu 
resimde yerinizi almaya hazır mısınız?

Yeni Dünya Dinamiklerinin İzinde
Kurguladığımız eğitimde, gemiciliğin bile 
otonom gemiciliğe dönüşeceği konusun-
da bir öngörüyle hareket ediyoruz. 5-10 
yıl sonra bir elektronikçi ya da bilişimcinin, 
gemi teknisyeniyle birlikte çalışıp otonom 
gemi üretmesi bizce hayal değil. Gelişmiş 
ülkeler hızla bilgi ekonomisine dönüşüyor. 
Dolayısıyla, yakın gelecekte Mesleki Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha doğ-
rusu teknisyenleri ülke ekonomimize ciddi 
katkılar sunacak. Üniversite olarak bütün 
arzumuz bu bilgi ekonomisinde rol oyna-
mak. En çok önemsediğimiz noktalardan 
bir diğeri de usta-çırak ilişkisi; çünkü biri-
kimin getirdiği ilerlemeye inanıyoruz. Biri-
kimi ise ancak ustalar aktarabilir.  

Üniversitemizin bu sistemdeki en bü-
yük kazancı ise bu okullardan çıkan öğ-
rencilerin yüzde 10-15'lik kısmının mühen-
dis olacağını öngörmesi. Alt yapıyı çok 
iyi bilen bu potansiyel mühendisler, fark 
yaratacak, yapılmamış olanı gerçekleş-
tirecekler.  Yani bu kurumlar çekirdekten 
mühendis yetiştirmemizi de sağlayacak. 

selerindeki öğrencilerimiz bu ekonomiye 
daha çok katkı sağlayacaklar. Bu döne-
min dinamiklerini, ağır sanayinin ötesin-
de düşünmek gerektiğine inanıyorum. 
Öğrencilerin ve velilerin, günümüzde her 
şeyin otonom araçlara doğru evrildiği-
ni hesaba katmaları gerek. Üniversiteler 
sadece formasyon verebilir ama Mesleki 
Teknik Liseler bireye meslek öğretir. Bu-
nun da öğrencilerimize daha iyi bir hayat 
standardı kazandıracağını düşünüyorum. 

Üniversitemizin bu sistemdeki en 
büyük kazancı ise bu okullardan 
çıkan öğrencilerin yüzde 10-15'lik 

kısmının mühendis olacağını 
öngörmesi. Alt yapıyı çok iyi 

bilen bu potansiyel mühendisler, 
fark yaratacak, yapılmamış olanı 

gerçekleştirecekler. Yani bu 
kurumlar çekirdekten mühendis 

yetiştirmemizi de sağlayacak. 
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Disiplinlerarası Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik Eğitimi: 

Meslek Lisesi  
Memleket Meselesi

Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
YTÜ Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Toros
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Ülkemizde, teknolojiyi fen bilimleri ve matematikle buluşturacak 
insan gücünü yetiştirmeyi amaç edinen kurumların başında Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) gelmektedir. Bu tür liselerde 
teorik bilginin yanı sıra uygulamaların da ön plana çıkmasıyla diğer 
liselere göre icat, yenilik ve inovasyon anlamında çok önemli işler 
başarılabilir. MTAL’lere özellikle teknoloji altyapısı oluşturmak 
anlamında gerekli altyapı ve inovasyon destekleri verilerek geleceğin 
mucit gençleri yetiştirilebilir…

Küresel ölçekteki gelişmeler ışığında, 
çocuklarımızın mizaçlarına uygun ola-
rak eğitilmelerinde değişik yöntemlerin 

uygulanması eğitim ortamlarını zenginleştir-
mektedir. Son yıllarda eğitimde yaygın olarak 
konuşulmaya başlayan konulardan birisi de 
disiplinlerarası öğretimdir. Disiplinlerarası yak-
laşımlara örnek olarak Fen, Teknoloji, Mühen-
dislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitimini 
örnek verebiliriz. STEAM baş harflerini İngiliz-
ce ifadelerden alan Science (Fen Bilimleri), 
Technology (Teknoloji), Engineering (Mühen-
dislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matema-
tik) disiplinlerinin bütünleştirilmesine dayanan 
disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımıdır. Bu eği-
tim modelinde Mühendislik alanı adeta bir çi-
mento görevi görerek Fen Bilimleri, Matematik, 
Sanat ve Teknoloji disiplinlerini bir araya getirir. 
Böylece bu eğitimi alan öğrenciler, mühendis-
liğin gizemli dünyasıyla Fen Bilimleri, Matema-
tik, Sanat ve Teknoloji alanlarını keşfeder ve 
bu alanlara dair bilgi ve becerilerini geliştirir. 
Örneğin denizcilik, bilişim teknolojileri ve elekt-
rik-elektronik alanındaki öğrenciler, takım oluş-
turarak mini bir gemi tasarımı ile mühendisliği 
tadarken; matematik ve fen bilimleri kurallarını 
gerçek hayattan bir örnek üzerinden anlam-
landıracaklardır. Böylece öğrencilerin çoğu 
zaman sordukları “Fen Bilimleri ve Matematik 
bizim ne işimize yarayacak?” sorusu bir neb-
ze de olsa cevaplandırılmış olacaktır. Mesleki 
ve teknik eğitim veren okullarda yapılan uy-
gulamalar sonucu elde edilen ürünleri, sanat 
ve etkili iletişim yoluyla sunmaları sağlanıp 
bu alandaki gizli kabiliyetler de ortaya çıkarı-
lacaktır. Öğrencilerin, kendilerini ve yaptıkları 
işleri daha güzel ifade edebilmek için çaba 
göstermeleri, başarıya ulaşmada zamanı hız-
landıracaktır.

Eğitimde Niçin Disiplinlerarası Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 
Eğitimi Yaklaşımı?
Su ve buharın gücünden istifade, elektriğin 
kullanılması, seri üretime geçişler, bilgisayar-
ların kullanılması, yapay zeka, otomasyona 
geçiş ve sistemlerin akıllılaştırılması ile devam 
eden hızlı geçişler yaşıyoruz. Üretim mikta-
rındaki artış ve üretim hızının kısalması, emek 
yoğun dönemden zihin yoğun döneme geçiş-
ler her alanda yeni insan kaynaklarına ihtiyaç 
doğurmaktadır. Mesleklerin ve işletmelerin iç 
içe geçmeleri, beraberinde çocukların kabili-
yetlerinin erken yaşlarda açığa çıkarılması ve 
kabiliyetleri doğrultusunda eğitim alabilecek-
leri ortamların oluşması ihtiyacını doğurmak-
tadır. Küreselleşen dünyada gençlerimizin, 
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Şunu da unutmamalıyız ki, Çin ve ABD gibi 
ekonomi ve sanayi devi ülkelerin rekabet ettiği 
alanlardan birisi de disiplinlerarası fen, teknoloji, 
mühendislik ve matematik eğitimidir. ABD’nin ya-
nısıra Çin’de, Singapur’da, Kore’de STEAM yak-
laşımını uygulayan liseler açılmakta ve bu okul-
larda ileri teknoloji ve disiplinlerarası anlayışın 
hâkim olduğu eğitimler verilmektedir. ABD’nin 
disiplinlerarası eğitim yaklaşımlarına milyonlar-
ca dolar yatırım yaptığı ve NASA gibi ABD’nin 
önde gelen kuruluşlarının bu eğitim yaklaşımı-
na büyük yatırımlar yaptığı aşikârdır. Zira NASA, 
geleceğin astronotlarının ancak disiplinlerarası 
fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi 
ile yetişebileceğini ileri sürmüştür.

Denizcilik sektörü büyük bir imtihanın 
eşiğindedir. Ya hâlâ emek yoğun sistemlerle 
devam etmeye çalışacaktır, ya da elektronik 
ve bilişim ağırlıklı yeni nesil sistemlerin hakim 
olduğu; büyük veri, derin öğrenme, nesnelerin 
interneti, otonom gemiler, dronlar, artırılmış ger-
çeklik, robotlaşma ve diğerlerinin hakim oldu-
ğu bir döneme yoğunlaşacaktır. İTÜ Ortaköy 
MTAL ve onu takip edecek mesleki ve teknik 
okullar, öğrencilerine kazandıracakları beceri-
ler ile mezunlarına iki önemli fırsat sunacaklar-
dır: Mezunlar İTÜ ve YTÜ gibi teknoloji, teknik 
ve inovasyon bakımından önemli üniversitele-
re rahatlıkla girme fırsatını yakalayabilecekler 
veya hayata erken yaşta atılarak, sektörde 

aranan vasıflı ana eleman 
olmanın gururunu yaşayabi-
leceklerdir.

Evet, Disiplinlerarası 
Eğitim Meselesi 
Memleket Meselesi…

yapı ve inovasyon destekleri verilerek gele-
ceğin mucit gençleri yetiştirilebilir. Bu sayede 
ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan vasıflı 
aranan elaman ihtiyacı büyük ölçüde karşı-
lanabilir. Bu okullara destek vererek icatlar/
buluşlar yapan, patentler alabilecek zihin ya-
pısındaki gençlerin yetişmesi sağlanabilir. Bu 
tip liselerde hazır bilgiden ziyade becerinin ve 
araştırmanın öne çıktığı disiplinlerarası yakla-
şım ve uygulamaların yapıldığı ortamlar oluş-
turulabilir. Böylece bizler de bu liselerden Elon 
Musk gibi kişiler yetiştirerek geleceğin dünya-
sında hakettiğimiz yeri alabiliriz. Bu noktada 
Üniversite destekli ve Denizcilik, Bilişim Tekno-
lojileri ve Elektrik-Elektronik alanına yoğunla-
şan İTÜ MTAL Türkiye’ye örnek bir eğitim/öğ-
retim modeli sunacak; ülkemizin geleceğine, 
denizciliğe dayalı istihdam oluşturma anla-
mında büyük katkılarda bulunacaktır.  İki-üç  
kaptanın bir gemiyi yönettiği değil, bir kapta-
nın birden fazla gemiyi yönettiği yapay zeka 
ürünlerini kullanan kaptanlar yetişecektir. İTÜ 
Ortaköy MTAL’de İngilizce hazırlık sınıfı ola-
cak ve dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 
yönetiminde verilecektir. İTÜ Ortaköy, artırılmış 
sanal gerçeklik teknolojisi ile mesleki İngilizce 
öğretiminde örnek okul olacaktır. Okulda alan 
ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanlarının 
tecrübesi aktarılacaktır. 

erken yaşlarda fen ve matematiği, teknoloji ve 
mühendislikle birlikte öğrenmeleri ve bunun 
analizini/muhakemesini yapabilmeleri disiplin-
lerarası entegrasyon ile sağlanabilir. Bu bütün-
leşme, hevesli eğitimcilerin eşliğinde klasik bir 
ders mantığından ziyade bir takım oyunu çer-
çevesinde çocukların severek, isteyerek, mutlu 
ve huzurlu bireyler olmalarına katkı sağlayabilir. 

Peki, Disiplinlerarası Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik Eğitimi Yaklaşımı 
Bize Sadece Fen Bilimleri ve Matematiği 
Daha İyi Öğretmek İçin mi Lazım?
Cevap: Hayır. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerle rekabet 
edebilmek için 21. yy'ın gerektirdiği becerile-
re ve iş gücüne sahip olmak gerekir. Karma-
şık problemleri çözmek, etkili iletişim ve takım 
çalışması bu becerilerden sadece bir kaçını 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek tekno-
lojiye dayalı ürünler üretmek, inovasyona ön-
celik vermek ve girişimci ruha sahip olmak 21. 
yy’ da rekabet edebilmek adına sahip olunma-
sı gereken diğer önemli beceriler arasındadır. 
Geleceğin istihdamında yer alacak olan genç-
ler, üreten ve araştıran gençler olacaktır. Lakin 
geleceğin dünyasına/istihdamına çocuklarımı-
zı şimdiden hazırlayabilmek bugünkü klasik 
eğitim yaklaşımları ile mümkün görünmemek-
tedir. Geleceğin dünyasında üreten, inovasyo-
na değer veren, disiplinlerarası anlayışı benim-
semiş insanlara ihtiyaç vardır. Son zamanlarda 
Nobel ödüllerinin özellikle disiplinlerarası anla-
yışla çalışan bilim insanlarına verilmesi bunun 
en bariz örneklerinden biridir. Aziz Sancar ve 
araştırma ekibi bu duruma örnek gösterilebilir. 

Ülkemizde, teknolojiyi fen bilimleri ve mate-
matikle buluşturacak insan gücünü yetiştirme-
yi amaç edinen kurumların başında Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) gelmektedir. 
Bu tür liselerde teorik bilginin yanı sıra uygu-
lamaların da ön plana çıkmasıyla diğer liselere 
göre icat, yenilik ve 
inovasyon anlamında 
çok önemli işler ba-
şarılabilir. MTAL’lere 
özellikle teknoloji alt 
yapısı oluşturmak 
anlamında gerekli alt 

Küreselleşen dünyada, 
gençlerimizin, erken yaşlarda 
fen ve matematiği, teknoloji ve 

mühendislikle birlikte öğrenmeleri 
ve bunun analizini/muhakemesini 

yapabilmeleri disiplinlerarası 
entegrasyon ile sağlanabilir. 
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Lisede Yapay Zeka İTÜ'den

MEB ve İTÜ tarafından 
gerçekleştirilmiş olan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim 
programına İTÜ Bilgisayar ve 
Bilişim Fakültesi ile birlikte Yapay 
Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi 
tarafından katkı sağlanacaktır. Bu 
işbirliği ile gençlerin, geleceklerini 
şekillendiren teknoloji ile 
tanışmaları hedeflenmektedir…

Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü 
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi

Prof. Dr. Gözde Ünal 
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi Müdürü

Yapay zekâ bugüne kadar sadece 
insan zekâsı aracılığıyla yapılması 
mümkün olan görev ve işlerin ta-

mamen makineler veya bilgisayar sistemleri 
tarafından yapılır hale dönüştürüldüğü tüm 
teknolojileri kapsamaktadır. Ses, konuşma, 
görsel tanıma ve algılama teknolojilerinde 
yapay zekâ teknikleri sayesinde son seneler-
de hızlı ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin cep 
telefonumuzda ses tanımayla komut verebi-
liyoruz, çektiğimiz resimleri otomatik olarak 
gruplandırılıp içinde olduğumuz resimleri 
seçebiliyoruz ya da resimlere içeriğine göre 
otomatik olarak altyazıların eklenmesini sağ-
layabiliyoruz. Bu gibi yapay zekâ uygulama-
larının arkasında farklı matematiksel model 
ve yaklaşımlar bulunmaktadır.

Dünyada gelişmiş ülkelerde akademik, 
kamu ve sanayi paydaşları, 21’inci yüzyılda 
yapay zekânın toplumların dünyadaki sta-
tüsünü belirleyeceği görüşüyle yatırımlarını 
yapay zeka faaliyetlerine yönledirmektedirler. 
Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak ülke-
mizin yüksek teknolojide ihracatının ve ulus-
lararası rekabetçi gücünün artırılması için ya-
pay zeka alanında araştırma, bilgi ve yetişmiş 
insan kapasitesini güçlendirerek teknolojide 
bilimsel çıktı ve milli ürün üretiminin artırılma-
sı kaçınılmazdır. Bu amaçlar doğrultusunda 

Bu amaçlar doğrultusunda MEB ve İTÜ 
tarafından gerçekleştirilmiş olan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi eğitim programına 
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile birlikte 
Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi 
tarafından katkı sağlanacaktır. Bu işbirliği ile 
gençlerin, geleceklerini şekillendiren tekno-
loji ile tanışmaları hedeflenmektedir. İTÜ Bil-
gisayar ve Bilişim Fakültesi’nin varolan eğitim 
altyapı ve tecrübesi ile gençlere yapay zeka-
nın çalışma yöntemleri, yapay zekâya dayalı 
sistemleri eğitmek için kullanılan verileri işle-
me yöntemleri ve yapay zekayı yararlı uygu-
lamalara dönüştürmek için uygun teknolojiler 
ile tanıştıracak seminerler verilebilecektir. 
Yapay zekanın teorik ve uygulamalı araştır-
ma alanları olan ve İTÜ Bilgisayar ve Bilişim 
Fakültesi’nin uzmanlık alanları arasında yer 
alan doğal dil işleme, bilgisayarla görü, ya-

aktif ve lider teknik üniversite konumundaki 
İTÜ’de ülkemizin ilk Yapay Zeka ve Veri Bilimi 
Uyg-Ar Merkezi faaliyete geçmiştir. İTÜ Yapay 
Zeka ve Veri Bilimi Uyg-Ar Merkezi’nin temel 
amaçlarından biri yapay zekanın dayandığı 
temel öğrenme kuramını bilişsel, mantıksal 
ve olasılıksal boyutunda ve çoklu disiplinli 
açıdan irdeleyebilen, insan gibi öğrenen ve 
düşünen bilgisayar algoritmalarının oluşturul-
masını amaçlayan temel bilim çalışmalarının 
yürütülmesidir. Bu merkez, İTÜ’nün güçlü 
akademik altyapısı ile ülkemizin en aktif ve gi-
rişimci teknokenti olan İTÜ 
ARI Teknokent’in güçlü 
inovasyon ve girişimcilik 
altyapısını birleştirecek 
çalışmalar yürütmek-
tedir. Bunların yanı sıra 
merkezin amaçlarından 
biri yapay zekada ülkenin 
ihtiyacı olan nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesi için 
yeni derslerin açılması; araş-
tırma ve bilimsel toplantıların, 
projelerin, tezlerin yürütülmesi; 
firmalara ve kurumlara kursların 
açılması; yetiştirilen insan kayna-
ğının sektöre katılması; özellikle 
de gençlere ve çocuklara yönelik 
çalıştay ve eğitimlerle toplumda 
farkındalığın artırılmasıdır.
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zılım kalitesi, bilgisayar güvenliği, bilgisayar 
ağları, robotik, insan bilgisayar etkileşimi, pa-
ralel ve dağıtık hesaplama, bulut bilişim, akıllı 
şehirler, oyun teknolojileri, veri analitiği, veri 
madenciliği gibi konularda gençlerin bilgi sa-
hibi olmaları için çalıştaylar düzenlenecektir. 
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bu konuda 
çalışmalarına başlamış ve 18-19 Mayıs 2019 
tarihinde lise öğrencilerine yönelik "Bilgisa-
yar Güvenliğinin Temelleri" konulu atölye ça-
lışmasını gerçekleştirerek katılan öğrencilere 
sertifikaları verilmiştir. 

Yapay zekanın insanlığın yararına kullanıl-
ması için yapay zeka araştırmalarındaki etik 
tartışmaların vurgulanması önemlidir. Örneğin, 
bir yapay zeka sistemi yapay zeka olduğunu 
karşı tarafa belli etmeyecek kadar başarılı ol-
duğu durumda toplumda huzursuzluğa yol 
açabilir ya da gelişmiş yapay zekaya sahip 
robotların veya insansız hava araçlarının saldı-
rı amaçlı kullanılmak üzere geliştirilmesi sonu-
cu bu teknolojilere sahip olmayan insanlar ve 
ülkeler savunmasız durumda kalabilirler. Bu 
amaçla hem önde gelen yapay zeka teknoloji-
leri geliştiren şirketler, hem de Avrupa Birliği’n-
de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapay 
Zeka ve Etik komisyonları kurulmuştur. Bir çok 
ülkede sosyal iyilik için yapay zeka platform-
ları oluşturulmaktadır. İTÜ Bigisayar ve Bilişim 
Fakültesi ile birlikte Yapay Zeka ve Veri Bilimi 
Uyg-Ar merkezi tarafınan öğrencilere verile-
cek olan seminerlerde gençlerin yapay zeka 
ve etiği konulardaki farkındalığı erken yaşlarda 
artırılacaktır. 

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi 
Uyg-Ar Merkezi’nin temel 

amaçlarından biri yapay zekanın 
dayandığı temel öğrenme kuramını 

bilişsel, mantıksal ve olasılıksal 
boyutunda ve çoklu disiplinli açıdan 
irdeleyebilen, insan gibi öğrenen ve 
düşünen bilgisayar algoritmalarının 
oluşturulmasını amaçlayan temel 

bilim çalışmalarının yürütülmesidir.

MEB ve İTÜ "Yapay Zeka Uygulamaları" iş birliği imza töreni

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 18-19 Mayıs 2019 
tarihinde lise öğrencilerine yönelik "Bilgisayar Güvenliğinin 
Temelleri" konulu atölye çalışmasını gerçekleştirmiş ve 
katılan öğrencilere sertifikaları verilmiştir. 

Bu seminerler ve çalıştaylar sonunda öğ-
rencilerin yapay zeka kavramının ne olduğunu 
ve nasıl çalıştığını anlamaları, öğrencilere bu 
teknolojilerin kullanıldığı uygulama alanlarına 
genel bir bakış açısı sağlanması ve öğrenci-
lerin bu  alanlardaki yapay zeka teknolojileri 
ile ilgili bilgileri sentezleyerek yapay zekanın 
uygun kullanımı konusunda kendi görüşlerini 
oluşturabilecek yetkinliğe ulaşmaları hedef-
lenmektedir. 

Bu işbirliği neticesinde, lise düzeyinde, 
temelden yetişmekte olan insan gücünün, 
yapay zeka ve veri işleme alanına olan ilgi ve 
merak düzeyinin yüksek seviyelere çekilmesi 
ve bu alanda gelecekte kazanacağı yetenek-
lerin temellendirilmesi, İTÜ deneyimi ve bilgi 
birikimi ile şekillenecektir. Çağdaş teknolojik 
gereksinimlerin karşılanması temeline daya-
nan bu işbirliği ile yapay zeka ve veri bilimi 
alanında yetkin öğrencilerin teknik eğitimle-
rinin şekillendiği bir dönemde doğru bir bi-
çimde yol gösterilerek gelecekte yapay zeka 

alanında insiyatif alan liderlerin ve nitelikli milli 
projelerin mimarlarının yetiştirilmesi amaçlan-
maktadır.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi verita-
banı yönetim sistemleri, bilişim sistemleri ve 
yapay zeka alanlarındaki bilgi ve deneyimle-
ri program boyunca teknik lise öğrencilerine 
aktaracak, yapılan çalıştay veya uygulamalı 
çalışmalarla öğrencilerin bu alanda gelecek 
nesil teknolojilere uyumlu bir eğitim almaları 
sağlanacaktır. Program sonucunda veri sak-
lama ve işleme alanında teknik üniversite de-
neyimi ile harmanlanmış nitelikli teknikerlerin 
mezuniyeti ile ülkemizin yapay zeka, veri bilimi 
ve bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan eleman 
açığının giderilmesi yönünde önemli katkılar 
ortaya koyulacaktır.
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yüksek olmasına rağmen, yaygın kullanım 
ve etkin işlevsellik döneminin yeni başla-
makta olduğunu söyleyebiliriz. 2018 yılı 
sonunda Microsoft Amerikan ordusunda 
artırılmış gerçekliğe dayalı akıllı başlık ge-
liştirmesi için yaklaşık 3 milyar TL tutarında 
kontrat imzaladı [2]. Facebook 2014 yılın-
da henüz startup aşamasındaki Oculus’u 2 
milyar USD’ye bünyesine kattı [3]. PlaySta-
tion başta olmak üzere oyun konsol üretici-
leri cihazlarını ve içeriklerini sanal gerçeklik 
başlıklarına uygun hale getirdiler. Özellikle 
eğlence, eğitim [4], savunma, tıp [5], tek-

Artırılmış/Sanal Gerçeklik ve 
Teknik Eğitim Uygulamaları

İTÜ’nün Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitime yönelik 
olarak yaptığı protokol çerçevesinde Ortaköy MTAL’de, Denizcilik, 
Bilişim ve Elektrik-Elektronik alanlarında AR/VR/MR kullanımına dayalı 
laboratuvar kurulması ve geliştirme çalışmaları, bu konuda ülkemiz 
eğitim hayatının geneline öncülük edebilecektir…

Doç. Dr. B. Berk Üstündağ
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

İnsanın, hayalini kurduğu bir yeri ger-
çeklik hissiyle zihninde yaşatacak bir 
sisteme sahip olma hedefi 1800’lü 

yıllardan bu yana vardı. Bu hedef başlan-
gıçta 3 boyutlu görselleştirme şeklindeydi. 
Zamanla insan hareketlerinin sanal çevre 
ile etkileşime girmesi, ses, dokunma ve 
hatta koku dahil tüm duyularımıza hitap 
etmesi yönünde ilerledi. Yaklaşık 60 yıldır 
bunu gerçekleştirmek için kavramsal cihaz 
tasarımları (Şekil 1) geliştiriliyor [1].

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
çalışmalarının geçmişi uzun ve potansiyeli 
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dır. AR konusunda kritik gelişmelerden biri 
derin öğrenme ile otomatik nesne tanıma 
ve sınıflandırma başarısının artması olmuş-
tur. Ayrıca çevre birimleri ile entegrasyon 
seviyesi de artmıştır. Bu nedenle özellikle 
endüstriyel saha hizmetleri, savunma ve 
güvenlik alanlarında uygulama geliştiricili-
ği yaygınlaşmaktadır. 

İTÜ ARI Teknokent’te artırılmış gerçek-
lik gözlüklerine dayalı uygulama geliştiren 
firmalar ve akademik projeler de bulun-
maktadır. İTÜ’de geliştirilen bu uygulama-
lardan hızla yaygınlaşan birinde, saha tek-
nisyeni, örneğin kırsal alandaki tesisin yeri 
ve bileşenleri hakkında gözlüğünden aldığı 
görsel bilgiye göre işlem yaparken kurulu-
şun merkezindeki tecrübeli bir mühendis 
de teknisyenin gördüklerine bakarak gör-
sel işaretleme ve yönlendirmede buluna-
bilmektedir. Böylelikle nitelikli iş gücünün 
saha personeline desteği artmaktadır. En-
düstriyel imalat süreçlerinde de bu tür uy-
gulamaların kullanımı başlamıştır. Örneğin 

met modeline dönüştü. AR uygulamala-
rında takip edilecek ya da hakkında bilgi 
alınacak nesne seçimi için farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerin koordi-
natına ve baktığınız doğrultuya göre,  göz-
lük üzerindeki dokunmatik yüzeyden imleç 
yönlendirmesi ile veya otomatik görüntü ta-
nıma teknikleri ile nesne seçimi mümkün-
dür. Gözlük kamerası, nesne sınıflandırma 
ve istenirse ağ üzerinden de görüntünün 
paylaşımı için kullanılabilmektedir. Denizde 
baktığınız bir geminin ya da havada gördü-
ğünüz bir yolcu uçağının rotasını, hızını ve 
teknik özelliklerini gözlük ya da akıllı tele-
fonda gösteren uygulamalar AR sınıfında-

nik hizmetler ve endüstriyel sistemler başta 
olmak üzere içerik artışı beraberinde kulla-
nım yaygınlığı da beklenmektedir.

Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve 
Karma Gerçeklik Kavramları
Sanal gerçeklik (Virtual Reality: VR), artırıl-
mış gerçeklik (Augmented Reality: AR) ve 
karma gerçeklik (Mixed Reality: MR) uygu-
lama alanlarındaki kesişimlere rağmen bir-
birlerinden farklıdır. Artırılmış gerçeklik, AR, 
özellikle 2012 yılı sonrasında Google Glass 
gözlük ve akıllı telefon uygulamaları ile 
gündeme geldi [6]. Şekil 2-a’da görüldü-
ğü üzere AR gözlükleri gerçek görüntünün 
üzerinde çevre veya nesne ile ilişkili olarak 
görmek istediğiniz ek verileri ve grafikleri 
yansıtmaktadır. Akıllı telefon ve tabletlerde-
ki AR uygulamaları da bu işlevi görmekte-
dir. Hollywood, geçmişte başta Terminator 
filmi olmak üzere pek çok bilim-kurguda 
AR kullanımına yer vermişti. AR, artık bi-
lim-kurgu olmaktan çıktı ve gerçek bir hiz-

Şekil 1. a) 1955’te üzerinde çalışılmaya başlanan “Sensorama” b) 1960’ta Morton Heilig tarafından patenti alınan “Teleküre maskesi” c) 1993’te Sega video oyun 
firmasının artırılmış gerçeklik başlığı d) HTC Vive Prosanal gerçeklik başlığı.

(a) (b) (c) (d)

(a)

(b)

(c)

Şekil 2.a) Vuzix arttırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü, b) Oculus sanal gerçeklik (VR) başlığı ve c) Microsoft Hololens 2 karma gerçeklik (MR) başlığı.

Hololens 2 ile MR uygulamasında 
farklı ülkelerden eğitmen 

ve öğrenciler aynı mekanda 
birbirlerini holografik olarak 

görebilmekte, sanal araçlara el ile 
müdahalelerinin etkileşimini birlikte 

deneyimleyebilmektedirler.
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da önemli bir aşama kaydetmiştir. Hololens 
2 ile MR uygulamasında farklı ülkelerden 
eğitmen ve öğrenciler aynı mekanda birbir-
lerini holografik olarak görebilmekte, sanal 
araçlara el ile müdahalelerinin etkileşimini 
birlikte deneyimleyebilmektedirler.

Mesleki ve Teknik Eğitimde AR/VR/MR:
Mesleki ve teknik eğitimin en önemli unsur-
larından biri atölye ve laboratuvar çalışma-
larıdır. Denizcilik eğitiminde gemi ve görev 
tipine göre simülatörler de laboratuvar 
deneyiminin bir parçasıdır. Gerçek ortam 
simülatörlerinin, maliyetleri yüksek olduğu 
gibi, fiziki yapı farklılıklarına göre çeşitli-
lik de gerektirirler. VR/MR ile laboratuvar 
araçları ve simülatörler sanal ortamda et-
kileşimle işletilebilmektedir. Mesleki bilgile-
rin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde, 
yapay zeka istihdam açısından bazı teh-
ditleri gündeme getirmekle birlikte küresel 
rekabete uygun nitelikte insan kaynağı ge-
liştirme için imkanları da barındırmaktadır. 
AR/MR uygulamaları, gerçek ortamın sos-
yal iletişimi beraberinde üç boyutlu sanal 
araçları, parmaklarınız ve elinizdeki araç-
larla etkileşimle canlandırmaktadır (Şekil 
3, Şekil 4-b). Bu yetenek, eğitsel içerikler-
de eğitim pedagojisine uygun senaryo ve 
gerçek fiziki davranışına uyumlu modellere 
dayalı olarak kullanılırsa mesleki ve teknik 
eğitimde öğrenmenin kalıcılığına önemli 
katkıda bulunabilecektir. Küresel düzeyde 
rekabete uygun nitelik ve uzman çeşitliliği 
ile insan kaynağı geliştirilmesi ülkemiz için 
bir ihtiyaçtır. AR/VR/MR teknolojilerine da-
yalı etkileşimli yeni öğrenme yöntemlerinin 
sınanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması bu ihtiyacın karşılanmasında önemli 
katkılar sağlayabilecektir.

47 PPD oranı ile insan göz algısına daha 
çok yaklaşmıştır. MR’de, VR’den farklı ola-
rak gerçek ortam üzerinde sanal nesneler 
holografik olarak canlandırılır. Bu nedenle 
MR başlıkları VR gibi kapalı değildir; optik 
olarak ışık geçirgendir. Microsoft Hololens 
2 başlığı, VR’deki el denetleyicileri ile du-
yarga kullanımından farklı olarak, el konum 
ve parmak hareketlerinin başlık üzerindeki 
kamera görüntülerinden algılanmasını sağ-
lamaktadır. Böylelikle gerçek ortamdaki 
sanal nesneler ile eller arasındaki etkileşim 
yönetilebilmektedir. Örneğin sanal bir piya-
no gerçek parmaklarınız ile çalınabilmekte-
dir. Bu özellik eğitim, güvenlik, saha teknik 
bakım işleri gibi alanlarda elinizdeki gerçek 
ya da sanal aletler ile yapılan işin başarı-
mını artırmakta, riskini azaltmaktadır. Mic-
rosoft Hololens 2 çözünürlük, pil dayanım 
süresi, ergonomi ve hız başta olmak üzere 
önceki sürümü Hololens’e göre kullanışlılık 
bakımından önemli farklar getirmiştir [8]. 
Oyun ve 3-boyutlu içerik geliştiricilerinin 
yaygın olarak kullandığı “Unreal Engine 4” 
motoru Hololens 2 platformunu destekle-
mektedir. Hololens 2, holografik görüntü iş-
lemeye yönelik işlemcisi (HPU) ve Snapd-
ragon 850 merkezi işlemcisi (CPU) ile 
görüntüleme ve etkileşim hızı bakımından 

General Elektrik (GE) firması rüzgar türbini 
saha montajında artırılmış gerçeklik kulla-
nımı ile işgücünde %34 verim artışı sağla-
yabilmiştir [7].

AR’den farklı olarak, VR’de, el, vücut 
ve baş hareketleri, duyargalar ile tümüyle 
bir sanal ortama taşınır. Sanal ortamdaki 
nesnelerin fiziksel özellikleri ile sanal or-
tama taşınan vücut kısımlarının etkileşimi 
sağlanır. Bunun için fiziki titreşim gibi geri 
beslemeler de kullanılabilmektedir. Önceki 
dönemlerden farklı olarak sanal gerçeklik 
başlık ve cihazlarının son birkaç yılda öne 
çıkmasını sağlayan; görüntü işlemcile-
rin (GPU), OLED ekran teknolojilerinin ve 
MEMS hareket duyargalarının gelişmesi ol-
muştur. Beyinin gerçeklik algısında göz be-
beğinin baktığı doğrultuda görüntü çözü-
nürlüğü ve harekete duyarlı geri besleme 
yoluyla sanal ortam etkileşimi iki önemli et-
mendir. VR başlık ve el denetleyicilerindeki 
MEMS jiroskop ve ivme ölçerler, eylemsizli-
ğe dayalı olarak üç boyutlu ortamda konum 
ve hareketlerin algılanmasını sağlar. 

İnsan gözünde retinanın orta bölgesin-
de, açısal duyarlılık 0.02° civarındadır. Ke-
nara doğru bu çözünürlük bozulur. Aslında 
insanın geniş bir görüntü algısını beynin 
görme korteksi sağlar. VR başlıklarda ek-
ranın göze yakınlığı dikkate alınırsa bakılan 
doğrultuda gerçeklik hissini verecek ekran 
çözünürlüğüne ihtiyaç duyulmaktadır. Her 
bir göz için ekran çözünürlüğü, Oculus Rift 
VR başlıkta 1080x1200 piksel ve HTC Vive 
VRPro’da 1400x1600’pikseldir. HTC Vive 
Pro’da toplam görüş açısına göre göz algı-
sı bakımından açısal çözünürlük 16 PPD’ye 
(derece başına piksel) karşılık düşmektedir.  

Microsoft Hololens 2 karma gerçeklik 
başlığında (Şekil 2-b) açısal çözünürlük 

(a) (b)

Şekil 3. Karma gerçeklikle eğitimde a) Dizel motor canlandırması b) Etkileşimli anatomi canlandırması

Küresel düzeyde rekabete uygun 
nitelik ve uzman çeşitliliği ile insan 

kaynağı geliştirilmesi ülkemiz 
için bir ihtiyaçtır. AR/VR/MR 

teknolojilerine dayalı etkileşimli yeni 
öğrenme yöntemlerinin sınanması, 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

bu ihtiyacın karşılanmasında önemli 
katkılar sağlayabilecektir.
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şük hata ile karmaşık koordinasyon ge-
rektiren iş süreçleri yönetilebilmektedir. 
Özellikle denizcilik eğitiminde gemiye ve 
sınıfına özel farklılıkları geleneksel simü-
latörlere taşımak bile oldukça maliyetlidir. 
Oysa MR uygulaması şeklinde oluşturu-
lan içerikler, farklı eğitim ortamlarında ko-
laylıkla paylaşılabilmektedir.

Sanal gerçeklikte kullanılabilirliği ve 
maliyet etkinliğini artıran teknolojik bile-
şenler ancak son beş yılda bir araya geldi. 
VR/MR cihazlar, artık tümüyle sanal ortam-
la ya da gerçek ortamdaki sanal nesneler-
le bilişsel düzeyde etkileşimi sağlayacak 
olgunluğa erişti. Dolayısı ile bulunduğu-
muz aşamayı, öncekinin bir adım ilerisi 
değil, sanal dünyada yaşam algısı eşiği-
nin geçilmesi olarak görmek daha doğru 
bir tespit olacaktır. 

AR/VR/MR’nin eğitimde başarı kazan-
ması için laboratuvar koşullarını hazırla-
mak kadar hedef işin fiziki modeline ve 
eğitim senaryosuna uygun kaliteli içerik 
temin etmek önemlidir. Bulunduğumuz 
dönemde uygulama ve içerik geliştiri-
ciler bu pazarda yer almak üzere göz-
lük ve başlık üreticileri ile yoğun işbirliği 
içerisindeler. Yerli teknoloji firmaları, bu 
dönemi küresel eko-sistemlerde içerik 
geliştirici olarak yer almak üzere bir fırsat 
olarak görebilirler. Nitekim İTÜ’de AR/MR 
konusunda geliştirilen ticari ve akademik 
proje uygulamaları küresel pazarda talep 
görmektedir [10].

İTÜ’nün Milli Eğitim Bakanlığı ile mes-
leki ve teknik eğitime yönelik olarak yaptığı 
protokol çerçevesinde Ortaköy MTAL’de, 
Denizcilik, Bilişim ve Elektrik-Elektronik 
alanlarında AR/VR/MR kullanımına dayalı 
laboratuvar kurulması ve geliştirme çalış-
maları,bu konuda ülkemiz eğitim hayatının 
geneline öncülük edebilecektir.

Kalıcı öğrenmede muhakeme etme ve 
fiziki etkileşim önem gösteren iki unsurdur. 
AR/VR/MR’nin eğitim uygulamalarında, 
teknik cihaz yetenekleri kadar, muhakeme 
ve etkileşime dayalı, öğrenme nesneleri 
üzerine kurulu içeriklerin hazırlanması da 
önemlidir. İTÜ, Milli Eğitim Bakanlığı ile im-
zalanan protokol çerçevesinde mesleki ve 
teknik eğitimde AR/VR ve dolayısı ile MR 
odaklı laboratuvar altyapılarının ve içerik-
lerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma 
başlatmıştır.

AR/VR/MR’nin teknik eğitimde kulla-
nımında başlangıç alanlarından biri de-
nizcilik olmuştur. ABD deniz kuvvetleri, 
en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 
dahil olmak üzere, artık teknik personelini 
önce sanal ortamda eğitmektedir. Şekil 
4-a’da bu amaçla kurulan C-ART (Car-
rier-Advanced Reconfigurable Training) 
ünitelerinden biri görülmektedir.  Böyle-
likle yeni bir gemiye atanan teknik per-
sonel, gemiye özel fiber optik ağlardan, 
gemi makine dairesine kadar gemi ve 
sınıfına özel farklılıkları daha gemiye bin-
meden deneyim kazanabilmektedir (Şe-
kil 4-b). Artık süper yatlar da dahil olmak 
üzere gemi tasarımcıları da VR ortamın-
da çalışmaktadır. Trimble firması inşa iş-
lemleri sırasında Hololens 2 ile tesisat ve 
sistemleri aşamalar halinde etkileşimle 
gösterecek bir iş kaskı geliştirmiştir [9]. 
Böylelikle daha yüksek verimlilik ve dü-

Özellikle denizcilik eğitiminde 
gemiye ve sınıfına özel farklılıkları 
geleneksel simülatörlere taşımak 
bile oldukça maliyetlidir. Oysa MR 
uygulaması şeklinde oluşturulan 

içerikler, farklı eğitim ortamlarında 
kolaylıkla paylaşılabilmektedir.

(a) (b) (c)

Şekil 4. a) ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir C-ARTS VR/MR eğitim birimi  b) MR ile makine eğitiminde sanal araç ile  
gerçek aracın yönlendirilmesi ve sanal ekran uygulaması c) VR ile gemi köprü simülatörü
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İTÜ Ortaköy MTAL’ın, mühendislik alanındaki uygulamalar için 
İTÜ’nün bilimsel ve teknolojik birikiminden, dil eğitimi için de İTÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulunun tecrübesinden yararlanması son 
derece önemlidir…

Prof. Dr. Burçkin Dal
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Mesleğinin gerektirdiği temel bilgi 
ve beceriler ile yeterli yabancı dil 
bilgisine sahip teknik insan gücü, 

ulusal ve uluslararası kalkınmanın en önemli 
basamağını teşkil etmektedir. Bu çerçevede, 
meslek liselerinde verilen İngilizce eğitimle-
rinin, öğrencilerin sektörde karşılaşacakları 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılandırıl-
ması gerekmektedir.

Günümüzde, genel eğitimin mesleki ve 
teknik eğitime kıyasla daha öncelikli olduğu 
yönünde toplumsal bir algı bulunmaktadır. 
Buna karşın, mesleki eğitim ve nitelikli ara 
eleman yetiştirme, ülkelerin öncelikli eğitim 
hedeflerindendir. Toplumsal algının olumlu 
yönde değişebilmesi, meslek liselerinde su-
nulan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve yeni-
likçi yaklaşımların uygulamaya geçirilmesiyle 
mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, sektö-
rün ihtiyacı olan işgücü, mesleki bilgilerin en-
tegre edildiği ve akademik olarak geliştirilerek 
tasarlanmış dil eğitim modelinin uygulandığı 
meslek liseleri ile sağlanabilecektir.

Meslek lisesi öğrencileri öğrenim sürele-
rinin büyük bir kısmını mesleki eğitim ile ge-
çirmektedir. Bu durumun, öğrencilerin akade-
mik çalışmaya yönelik derslerinin ve İngilizce 
öğrenimlerinin ikinci planda kalmasına neden 
olması son derece doğal bir süreç olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Ancak, öğrencilerin ulusal 
ve uluslararası ihtiyaçlarını karşılayacak dü-
zeyde, mesleki eğitimi İngilizce eğitimi ile bü-
tünleştiremeyen bir modelle mezun edilmesi 
halinde, mezunların işgücü piyasalarında re-
kabet edememeleri durumuyla karşı karşıya 
kalınabilecektir.

‘İş İngilizcesi’ günlük hayatta kullanılan İn-
gilizceden birçok açıdan farklıdır. Meslek lisesi 
öğrencilerinin iş hayatlarında İngilizce iletişim 
konusunda başarılı olabilmeleri için, ‘Genel 
İngilizce’ derslerinde verilen içeriğin ötesinde 
mesleklerine yönelik İngilizce bilgisine sahip 
olmaları gerekmektedir.

Dil ediniminde, en önemli unsurlardan 
biri olan konuşma becerisine yeterince önem 
verilmesi ve bu amaçla öğrenilen dilin prati-
ğinin yapılması gerekmektedir. Meslek lisesi 
öğrencilerinin dil öğrenimine karşı motivas-
yonlarının artırılarak, dil öğreniminde karşılaş-
tıkları zorlukların giderilebilmesi büyük ölçüde 
öğrenilen dilin kullanıldığı gerçek ortamlarda 
bulunmaları ya da bu ortamların okul ortamına 
taşınması ile mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede, Sanal Gerçeklik destekli 
eğitim modeli ile meslek liselerinde İş İngi-
lizcesi öğretimi gerçekçi yaklaşımlarla yeni-
den ele alınarak, öğrencilerin motivasyon ve 

Meslek Liselerinde
İngilizce Eğitimi
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  Sanal gerçeklik ortamına aktarılacak 
dersin içeriğini destekleyici video çekimleri-
nin, öğrencilerin iş hayatında kullanmaları 
beklenen yabancı dil yeteneklerine uygun ola-
rak iş ve laboratuvar ortamlarında gerçekleşti-
rilmesi önerilmektedir. Çekimlerin gerçekleşti-
rileceği ortamlar; kuruluşların üretim, planlama 
ve araştırma geliştirme tesisleri ile, İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nin ilgili programlarının la-
boratuvarlarından oluşabilecektir. Videolarda 
ortam görüntülerinin yanı sıra, bu ortamlarda 
görev yapan personelle gerçekleştirilen kısa 
röportajlara da yer verilmelidir. Gerçek çalış-
ma ortamlarında çekilen örnek iletişim kesitleri 
öğrencilere izletilerek tartışılmalı ve daha son-
ra öğrencilerin bizzat etkileşimde bulunabile-
ceği sanal gerçeklik uygulamalarıyla pekiştiril-
melidir.

  Eğitimin içeriğine ve hedeflerine uy-
gun olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin erişi-
mini sağlayacak e-öğrenme içerikleri ve kay-
naklarının yer alacağı, karma öğrenme, hibrid 
öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen 
harmanlanmış öğrenme ortamlarını içeren 
çevrimiçi elektronik öğrenme platformu gelişti-
rilmelidir. 

  Sanal gerçeklik uygulamalarının ger-
çekleştirilmesi amacıyla okul içerisinde 50 
m2’lik bir alan yabancı dil laboratuvarı olarak 
tasarlanmalıdır.

Özetle, İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencilerinin akademik ve 
mesleki vizyonlarının geliştirilmesi amacıy-
la, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 246 yıllık 
geleneksel ve uluslararası misyon ve vizyo-
nunun, söz konusu öğrencilere en iyi şekilde 
aktarılması hedeflenmelidir. Bu çerçevede, 
geleceğin mühendislerini yetiştirme görevini 
üstlenmiş İstanbul Teknik Üniversitesi, öğ-
rencilerini ve öğretim elemanlarını geleceğin 
teknisyenleri ile buluşturarak; bir taraftan ara 
eleman eğitimi ve ihtiyaçları konusunda far-
kındalık sağlarken, diğer taraftan meslek lise-
si öğrencileri için yüksek öğrenim rol modeli 
olabilecektir.

hem de uluslarara-
sı düzeyde rekabet 
edebilen, çağdaş 
değerleri temsil eden 
üretken bireyler ola-
rak yetiştirme mis-
yonuna sahip İTÜ 
Yabancı Diller Yük-
sekokulu, geçmişten 
günümüze yabancı 
dil eğitiminde edin-
diği tüm deneyim ve 
birikimini, lisenin İngi-
lizce hazırlık sınıflarında eğitim görecek olan 
öğrenci ve öğretmenlerine aktararak gelecek 
nesillerin yetişmesinde katkıda bulunacaktır. 

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi için planlanacak İngilizce eğitimin, aşa-
ğıda belirten etapların dikkate alınarak ger-
çekleştirilmesi, öğrencilerin nitelikli İngilizce 
dil becerilerine sahip olmalarını sağlayacaktır: 

  Mesleki ve teknik eğitim liselerinin il-
gili bölümleri ile ilişkili olan sektörlerde İngiliz-
ce bilen personelin artırılması, bu alanlarda 
yetiştirilecek çalışanların iletişim problemleri-
nin ortadan kaldırabilmesi amacıyla, sektörün 
beklentileri ve ihtiyaçları ile mevcut mesleki ve 
İngilizce ders içeriklerini karşılaştırarak eksik-
ler tespit edilmeli ve ihtiyaç analizi gerçekleşti-
rilmelidir. Bu çerçevede; öğretmenler, öğrenci-
ler, mezunlar, işverenler ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinin öğretim üye-
leri ile yapılacak mülakatlar ve anketlerle elde 
edilecek veriler incelenerek, tasarlanacak eği-
tim içeriğinin geliştirilmesinde izlenecek yön-
temler belirlenmelidir.

  İhtiyaç analizinden elde edilen veriler 
incelenerek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
belirlenen İngilizce dersinin müfredat hedefle-
ri doğrultusunda eğitim içeriği oluşturulup; 
içeriğin özel ve genel hedefleri, öğrenme faa-
liyetleri, öğretim stratejileri belirlenmelidir. İçe-
riğin belirlenen hedeflerini ölçmesi amacıyla 
ölçme ve değerlendirme araçları (dijital, elekt-
ronik sınavlar ve performans belirleyici uygu-
lamalar) hazırlanmalıdır.

pratik eksikliğine çözüm getirecek yenilikçi 
bir İngilizce eğitim modeli planlanabilecektir. 
Bu amaçla,meslek liselerinde İngilizce sanal 
gerçeklik dil laboratuvarları kurulması ve labo-
ratuvarların sürdürebilir şekilde tasarlanması 
önerilmektedir.

Hazırlanacak öğrenci merkezli yaklaşım 
modeli ile, öğrenciler mesleki ihtiyaçlarına 
uygun şekilde oluşturulan senaryolar üzerin-
den, yabancı dilde iletişim kurma olanağına 
sahip olarak İngilizce iletişim becerilerini bü-
yük ölçüde geliştirebileceklerdir. Öğrenciler 
gerçekçi üç boyutlu ortamlar ile İngilizceyi 
kullanmaya yönelik ilgi ve tutum geliştirerek dil 
öğreniminde başarılarını artıracaklardır. Diğer 
taraftan, öğrenciler, mezun olduktan sonra 
ulusal-uluslararası şirketlerde iş bulmaları ve iş 
dünyasında başarılı olmaları için ihtiyaç duya-
cakları ‘İş İngilizcesi’ eğitimini sanal gerçeklik 
teknolojisiyle desteklenen dijital ortamlar ara-
cılığıyla edinmiş olacaklardır.

Teknoloji destekli İngilizce eğitiminin plan-
lanması ve sürdürülebilirliği büyük ölçüde 
maliyetli olarak algılanmakta, ancak doğru 
çözüm stratejileri izlenerek maliyetler aşıla-
bilmektedir. Diğer taraftan, teknoloji destekli 
dil eğitimini yürütecek personel niteliklerinin 
planlı ve sürekli şekilde mevcut yönelim ve 
yenilikleri takip edebilecek düzeyde artırılması 
gerekmektedir. Liselerde, dersleri geleneksel 
yaklaşımların tersine; öğrenciyi merkez alarak 
işleyen, yeni metot ve yöntem bilgilerine sahip, 
teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen öğretmen 
sayısının artırılması önerilmektedir. Örneğin, 
meslek lisesi öğretmenlerine yönelik, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin ilgili programları tarafın-
dan belirli aralıklarla planlanmış ve ileri düzey 
verimlilik hedefleyen hizmet içi eğitimler dü-
zenlenebilecektir.

Bilim, teknoloji ve sanatta uzmanlığı ile 
uluslararası lider bir üniversite olan İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriye-
ti Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde eğitim - öğretim faali-
yetlerine başlayacak olan İTÜ Ortaköy Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (İTÜ Ortaköy 
MTAL), yukarıda ifade edilen görüşler kapsa-
mında yeni bir model teşkil ederek, geleceğin 
eğitim kurumlarına örnek olabilecektir. Bu 
çerçevede, İTÜ Ortaköy MTAL’ın, mühendislik 
alanındaki uygulamalar için İTÜ’nün bilimsel 
ve teknolojik birikiminden, dil eğitimi için de 
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun tecrübe-
sinden yararlanması son derece önemlidir. 
Geleceğin liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal 
bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine, 
dil becerilerini kazandırarak onları hem ulusal 

‘İş İngilizcesi’ günlük hayatta 
kullanılan İngilizceden birçok açıdan 
farklıdır. Meslek lisesi öğrencilerinin 

iş hayatlarında İngilizce iletişim 
konusunda başarılı olabilmeleri için, 
‘Genel İngilizce’ derslerinde verilen 

içeriğin ötesinde mesleklerine 
yönelik İngilizce bilgisine sahip 

olmaları gerekmektedir.
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Denizcilik Sektöründe Mesleki Eğitim: 
Avrupa Birliği Ülkeleri Perspektifi

Avrupa Birliği ülkeleri, 2012 yılında tanımladıkları Mavi Gelişme/
Mavi Ekonomi (Blue Growth/Blue Economy) başlıklı sürdürülebilir 
gelişme alanıyla, denizlerin ulaştırma dışında farklı alanlarda 
da kullanımı konusunda yeni bir politika oluşturdular… Hedef, 
2020 yılına kadar denizcilik sektöründe yılda 5.4 milyon istihdam 
sağlamak ve ayrıca ekonomiye yılda 500 milyar Euro katkıda 
bulunmak olarak belirlendi…

Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bu yazıda öncelikle Avrupa Bir-
liği ülkelerinde deniz ve deniz-
ciliğe verilen önemi gösteren 

bazı gelişmelerden söz edilecek, daha 
sonra Avrupa’da denizcilik sektöründeki  
eğitim konusunda yapılan çalışmalar ve 
projeler özetlenecektir. Yazının sonun-
da, denizcilik sektörünü destekleyecek 
mesleki eğitimin günümüzde hangi yeni 
alanları kapsaması gerektiğine dair bir 
değerlendirme yer alacaktır.

Mavi Gelişme 
Avrupa Birliği ülkeleri, 2012 yılında ta-
nımladıkları Mavi Gelişme/Mavi Ekono-
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Birliği projesi) yapıldı ve desteklendi 
[2]. Yapılan çalışmalarda özellikle sek-
tör için gereken insan gücünün alması 
gereken eğitimler, beklenen bilgi, beceri 
ve yetkilendirmeler (qualifications) ayrı 
bir bölüm olarak yapılan çalışmalarda 
yer aldı. Ayrıca WATERBORNE gibi sek-
törel bazda kurulmuş küme platformlar, 
yayınlamış oldukları yıllık raporlarda [3] 
sektörün hangi alanlarda gelişeceği ko-
nularında ipuçları verdiler.

Mesleki Eğitimin Yeri  
Avrupa’da VET (Vocational Education 
and Training) olarak bilinen mesleki eği-
tim önemli bir yer tutmaktadır [4]. Bu eği-
tim seviyesi, endüstrinin yetişmiş insan 
gücü ihtiyacını karşılaması açısından 
en önemli basamak olarak görülmekte 
ve desteklenmektedir. Konuyla ilgili ya-
yınlarda; ileri eğitim seviyeleri, mesleki 
eğitimin gelişimi ve yüksek öğretim ku-
rumlarıyla uyumu, endüstride çalışırken 
eğitimlerin devamının sağlanması ve 
yaşam boyu eğitim konularına yer ve-
rilmektedir. Şekil 1, Avrupa ülkelerinin 
mesleki eğitime bakış açısını gösteren 
bir çerçeve çizmektedir.

Geleceğin Yetkinlik Alanları
Avrupa Birliği ülkelerinde deniz tekno-
lojisi alanında sektörün yetişmiş eleman 
ihtiyaçlarını belirleyen çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
Mayıs 2019 tarihinde yayınlanmış olan 
MATES projesidir [5].  Proje, Mavi Geliş-
me’nin belirlediği hedefler doğrultusun-
da, deniz teknolojisi yetkinlikler strateji-
sine uygun olarak sektörün orta ve uzun 
vadede ihtiyaçlarını belirlemeyi amaç 
edinmiştir. Denizcilik sektörü, açık deniz 
enerji sektörü ve gemi inşaatı sektörü ol-
mak üzere iki bölümde incelenmiştir. Her 
iki alanda da geleceğin uzmanlık alan-
ları olarak yer alan konular Şekil 2’de 
verilmiştir.

oluşturan bilgi, yasal ve yönetimsel dü-
zenlemeler ve güvenlikle ilgili çalışma-
lar; Avrupa denizlerine kıyısı olan ülkeler 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi (Ak-
deniz ve Karadeniz dahil) olarak stratejik 
planda yer aldı. Hedef, 2020 yılına kadar 
denizcilik sektöründe yılda 5.4 milyon 
istihdam sağlamak ve ayrıca  ekonomiye 
yılda 500 milyar Euro katkıda bulunmak 
olarak belirlendi. Bu kapsamda geçen 
8 yıl içersinde birçok çalışma (Avrupa 

mi (Blue Growth/Blue Economy) başlıklı 
sürdürülebilir gelişme alanıyla, denizle-
rin ulaştırma dışında farklı alanlarda da 
kullanımı konusunda yeni bir politika 
oluşturdular [1]. Mavi Gelişme üç başlık-
tan oluşmaktaydı: Bunlar yeni iş alanları 
ve gelişme beklenen sektörlerin destek-
lenmesi (Kültür balıkçılığı, kıyı turizmi, 
denizbiyolojisi, açık deniz yenilenebilir 
enerji kaynaklarının geliştirilmesi, de-
niz tabanı madenciliği); Mavi Ekonomiyi 

Şekil 1 Avrupa birliğinde mesleki eğitim sistemi [4]

Avrupa’da VET (Vocational 
Education and Training) 

olarak bilinen mesleki eğitim 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
eğitim seviyesi, endüstrinin 

yetişmiş insan gücü ihtiyacını 
karşılaması açısından en önemli 
basamak olarak görülmekte ve 

desteklenmektedir.



42 itü vakfı dergisi

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

formlar ve sondaj sistemleri, platform opera-
törü, sondaj operatörü, yangın-ilk yardım-a-
cil kaçış operasyonları)

  Açık deniz vinç operasyonları (API sertifi-
kalı vinç operatörleri, seviye 2-3)

  Açık deniz drone operasyonları (rüzgar 
türbini, petrol, doğal gaz ve denizcilik ope-
rasyonları, Drone pilotu kategori 1A, 1B, 2) 

  GWO sertifikalı rüzgâr türbini operatörü 
(yüksek irtifada çalışma, güvenlik, elekt-
rik-mekanik sistemler operatörü)

  ROV operatörü (uzaktan kumandalı sualtı 
sistemleri operatörü)

  Demirleme sistemleri operatörü (anchor 
handling operator)

  Dinamik konumlama (DP) sistemleri ope-
ratörü

Sonuç 
Denizcilik sektörünün ve teknolojinin geliş-
mesi, yeni bilgi ve yetkinlik alanlarının ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi ülkemizde de bu alanlarda-
ki insan gücünün yetişmesi için stratejik 
hedefler belirlenmeli ve bu hedefler doğ-
rultusunda gerekli adımlar atılmalıdır. Mes-

lamış ve bu şirketlerin açık deniz platform-
larında çalışacak personel katılabilmekte 
ve eğitim sertifikalarını almaya hak kazanan 
teknik personel sektörde kolayca iş bulabil-
mektedir. Bu kurslardan bazıları şunlardır:

  Açık deniz petrol ve doğalgaz sondaj ve 
üretim operasyonları (yüzer veya sabit plat-

Yaşam Boyu Eğitim 
Denizcilik alanında, özellikle açık deniz (of-
fshore) operasyonlarında gereken teknik 
bilgi ve beceriyi tamamlamak üzere özel şir-
ketler tarafından da kısa süreli eğitimler dü-
zenlenmektedir [6]. Bu mesleki eğitimlere, 
mesleki ve/veya akademik eğitimini tamam-

Denizcilik sektörünün ve 
teknolojinin gelişmesi, yeni bilgi 

ve yetkinlik alanlarının ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de bu alanlardaki insan gücünün 
yetişmesi için stratejik hedefler 

belirlenmeli ve bu hedefler 
doğrultusunda gerekli adımlar 

atılmalıdır.

Şekil 2 MATES projesinde belirlenmiş geleceğin yetkinlik alanları [5]
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[3]https://www.waterborne.eu/
media/35860/190121-waterborne_sra_
web_final.pdf
[4] https://www.cedefop.europa.eu/
files/5563_en_0.pdf
[5] https://www.projectmates.eu/
wp-content/uploads/2019/06/MATES-
Report-FINAL_WEB.pdf
[6] https://www.maersktraining.com/

Kaynaklar 
(Kaynaklarda verilen internet 
adreslerine 12 Haziran 2019 tarihinde 
erişilmiştir.)
[1]https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
policy/blue_growth_en
[2] https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-
128_en.pdf

leki eğitim lise seviyesinde başlamalı ve en-
düstrinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını 
karşılamalıdır. Ülkemizde meslek liseleri ve 
meslek yüksek okulları tarafından verilen bu 
seviye eğitim, sektörel alanda uzmanlaşmış 
eğitime henüz geçememiştir.  2019-2020 
Eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına 
başlayacak olan İTÜ Ortaköy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi hem bu alanda bir ilki 
gerçekleştirecek hem de yukarıda belirtilen 
yeni bilgi ve yetenek alanlarında yetiştirile-
cek yeni nesil teknik eleman ihtiyacını karşı-
lama hedefine ulaşacaktır.

Avrupa Birliği ülkelerinde deniz 
teknolojisi alanında sektörün yetişmiş 
eleman ihtiyaçlarını belirleyen çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan 

en önemlisi Mayıs 2019 tarihinde 
yayınlanmış olan MATES projesidir.  
Proje, Mavi Gelişme’nin belirlediği 

hedefler doğrultusunda, deniz 
teknolojisi yetkinlikler stratejisine 

uygun olarak sektörün orta ve uzun 
vadede ihtiyaçlarını belirlemeyi amaç 

edinmiştir.

Şekil 3 Gemi inşaatı konusunda 2030 yılına kadar denizcilik eğitiminde geliştirilmesi beklenen bilgi,  
beceri ve yetkinlik alanları [5]

Şekil 4 Açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları konusunda 2030 yılına kadar geliştirilmesi beklenen bilgi, 
beceri ve yetkinlik alanları [5]
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Denizcilik eğitiminin içeriği STCW 
(Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers - Gemi Adam-
ları Eğitim Serfitikalandırma ve Vardiya Stan-
dartları)  Sözleşmesinde tanımlanmıştır.  Bu 
sözleşmede tanımlanan yeterliliklerin eği-
timlerle nasıl kazandırılacağı ile ilişkili IMO 
(International Maritime Organization –Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü) tarafından orta-
ya konan “Model Kursları” ile belirli eğitim 
programlarının uygulanması için kılavuzlar 
sağlamıştır. Model kurslarının içeriği, yıllar 
içinde, STCW Sözleşmesinin gerektirdiği 

Gençlerin lise eğitimi düzeyinde denizcilik mesleği ile 
tanışmaları etkin ve verimli bir deniz hayatına geçişi sağlayabilecek, 
aynı zamanda bu gençlerin mesleklerini uzun dönem sürdürme 
potansiyellerini artıracaktır. Ortaöğretimin öğrenciler için kariyer 
vizyonlarının ortaya çıktığı bir dönem ve geleceğe yönelik planlama 
konusunda kritik bir zaman olması, denizcilik eğitiminin de bu 
süreçle birleşmesiyle, denizcilik endüstrisini bir üst seviyeye 
taşıyabilecek, mesleğinde başarılı ve etkin profesyonel işgücünün 
gelişmesi kaçınılmaz olacaktır…

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat
İTÜ Denizcilik Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Mesleki ve Teknik Lisede  
Denizcilik Eğitiminin Önemi

Denizcilik endüstrisi, küresel 
olmakla birlikte, diğer yerel 
sosyo-ekonomik sistemlerle 

etkileşimi olan çok boyutlu bir yapıya sa-
hiptir. Deniz taşımacılığı, bu endüstriyel 
alanda insan unsurunun ön plana çıktığı 
bileşenlerden biridir. Dolayısıyla etkili ve 
verimli küresel denizcilik endüstrisi için, 
deniz taşımacılığının en etkin şekilde ya-
pılmasına zemin hazırlayacak, deniz or-
tamında yaşamaya ve çalışmaya uyumu 
sağlayacak denizcilik eğitimi ve öğretimi 
çok önemlidir.
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Deniz ticaretinin artarak büyümesi ile 
birlikte deniz taşımacılığı sektöründe ye-
terli sayıda nitelikli gemi adamı istihdamı 
problemi de ortaya çıkmıştır. Bu problemin 
nedenleri olarak; gemi adamlarının,  de-
nizcilik mesleği ile ilgili farkındalıkları ol-
madan bu mesleği seçmelerinden dolayı 
yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile denizde 
çalışma sürelerinin kısaldığı, gemi orta-
mındaki çok kültürlü yapıda çalışabilmek 
için gerekli kazanımların eksikliği ve tek-
nolojik yeniliğe adaptasyona olan ihtiya-
cın ortaya çıkması ile denizciliğin kara 
ayağına yönelimin olması söylenebilir.  Bu 
noktada, yapılan araştırmalarda, erken 
yaşlarda alınan denizcilik eğitimi ile bu 
problemlerin önüne geçilebileceği öngö-
rülmüş ve ortaöğretim seviyesinde mesle-
ki denizcilik eğitimi, denizcilik politikaları 
açısından ele alınarak, deniz taşımacılığı 
endüstrisinin mevcut ve olası zorluklarını 
çözmek için potansiyel bir strateji olarak 
ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ortaöğre-
tim seviyesindeki mesleki eğitimin karak-
teristik yapısından gelmektedir. Mesleki 
eğitim ile kariyer bilincinin oluştuğunu ve 
mesleki eğitimin işgücü piyasasına dayalı 
bir eğitim olduğu literatürde yer almak-
tadır. Örneğin,  Ganefri (2015), mesleki 
eğitim alan öğrencilerin çalışmaya hazır 

Dünya genelinde baktığımızda de-
nizcilik eğitimi ve öğretimi ağırlıklı olarak 
üniversite seviyesinde önlisans ve lisans 
programları ile şekillenmekle birlikte, Tür-
kiye dahil bazı ülkelerde denizcilik mes-
lek liseleri ile ortaöğretim seviyesinde de 
gerçekleştirilmektedir. Verilen eğitimlerde 
yukarıdaki bahsedilen temel özellikler or-
tak olmak üzere ders müfredatları ve staj 
süreleri nedeni ile alınan yetkinler değiş-
mektedir. Bu yetkinlikler Tablo-1’de  ülke-
miz için eğitim kurumu bazında belirtilmiş-
tir (URL-1).

Denizcilik eğitimi ve öğretimi, deniz-
cilik alanında beceri ve bilgi yeterliliği 
gerektiren seyir operasyonlarından gemi 
makineleri operasyonlarına kadar; gemi, 
deniz ve insan arayüzü ile ilgili tüm konu-
larla ilgili bilgi ve becerilerin kazanılma-
sını sağlamaktadır. Geleneksel denizcilik 
eğitimi gemiadamı yetiştirilmesine odak-
lanırken, denizcilik endüstrisinin geniş-
lemesi ile bu eğitim de daha kapsayıcı 
hale gelmiş; sadece sektörün gemiadamı 
ihtiyacını değil,  sektördeki farklı alanlarda 
hem gemi hem de kıyıya dayalı istihdamın 
ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için 
eğitim genişletilmiştir (IMO, 2013; Avrupa 
Birliği Komisyonu Raporu, 2008). 

yeni yeterlilik standartlarını, en önemlisi de-
nizde güvenlik, deniz ortamının korunması 
ve denizcilikle İngilizce dili ile ilgili termino-
lojileri ve standartları izlenerek sürekli gün-
cellenmektedir. Denizcilik eğitim sisteminin 
sürekli proaktif olarak yenilenmesi, teknoloji 
ile birlikte giderek daha zorlu ve karmaşık 
hale gelen deniz  taşımacılığı yönetimi ile 
başa çıkabilecek daha iyi eğitimli ve reka-
betçi denizciler yetiştirmek amacı ile eğitim 
kalitesinin yükseltilmek istenmesi ile ilgilidir. 
Tüm bu perspektif çerçevesinde denizcilik 
eğitiminin temel özellikleri; 

 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
tarafından düzenlenmiş uluslararası stan-
dartlara sahip olması, 

 Ulusal standartlara sahip olması,
 Teorik bilgi, araştırma ve gözlemlere 

dayalı teknik müfredatı içermesi,
 Gemide pratik öğrenme için stajların 

zorunlu olması,
 Denizcilik endüstrisinden gelen geri 

bildirimlerin gerekliliği, 
 Deniz koşullarına zihinsel ve fiziksel 

olarak hazır olması gereken öğrenci profiline 
sahip olması,

 Deniz ortamının gerektirdiği disiplini 
öğrencilere verebilmesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Denizcilik eğitim sisteminin 
sürekli proaktif olarak 

yenilenmesi, teknoloji ile birlikte 
giderek daha zorlu ve karmaşık 
hale gelen deniz  taşımacılığı 

yönetimi ile başa çıkabilecek daha 
iyi eğitimli ve rekabetçi denizciler 

yetiştirmek amacı ile eğitim 
kalitesinin yükseltilmek istenmesi 

ile ilgilidir.

Tablo 1.  Türkiye’deki denizcilik eğitim kurumları ve mezunların yeterlilikleri

Seviye
Eğitim 

Kurumları

Eğitim Süresi
Mezunların 

Yeterliliklerine göre 
Sınırlamaları

Mezunlarına Tanınan 
Yeterlilik Seviyeleri

Teorik
Uygulama 

(Staj)
Güverte Makine Güverte Makine

Lise
(MEB)

Mesleki 
ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
(Anadolu 
Denizcilik 

Meslek Lisesi)

4 Yıl 12 Ay
500-3000 

GT
750-3000 

kW
Vardiya 
Zabiti

Vardiya 
Makinisti

Kurs
(MEB)

Özel Denizcilik 
Kursu  

(Lise eğitimini 
tamamladıktan 

sonra)

60 Hafta 
Teorik 
2 Yıl

12 Ay
500-3000 

GT
750-3000 

kW
Vardiya 
Zabiti

Vardiya 
Makinisti

Ön 
Lisans
(YÖK)

Denizcilik 
Meslek 

Yüksekokulu

2 Yıl
(Hazırlık 

ile birlikte 
3 Yıl)

12 Ay
500-3000 

GT
750-3000 

kW
Vardiya 
Zabiti

Vardiya 
Makinisti

Lisans
(YÖK)

Denizcilik 
Meslek 

Yüksekokulu

4 Yıl
(Hazırlık 

ile birlikte 
5 Yıl)

12 Ay
Sınırlama 

Yok
Sınırlama 

Yok

Uzakyol
Vardiya 
Zabiti

Uzakyol
Vardiya 

Mühendisi

Lisans
(YÖK)

Denizcilik 
Fakültesi

4 Yıl
(Hazırlık 

ile birlikte 
5 Yıl)

12 Ay
Sınırlama 

Yok
Sınırlama 

Yok

Uzakyol
Vardiya 
Zabiti

Uzakyol
Vardiya 

Mühendisi
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potansiyellerini artıracaktır. Ortaöğretimin 
öğrenciler için kariyer vizyonlarının orta-
ya çıktığı bir dönem ve geleceğe yönelik 
planlama konusunda kritik bir zaman ol-
ması, denizcilik eğitiminin de bu süreçle 
birleşmesiyle, denizcilik endüstrisini bir 
üst seviyeye taşıyabilecek, mesleğinde 
başarılı ve etkin profesyonel işgücünün 
gelişmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kaynakça
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of maritime education and training at 
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2015.
IMO. (2013). World maritimeday, a 
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transportation system. A Concept of a 
Sustainable Maritime Transportation 
System.
Avrupa Birliği Komisyonu Raporu. (2008). 
Communicationfromthecommission: 
Towards a newmaritimestrategy. 
Wilson, L. M.,Horch, H. W., &Irvin, J. L. 
(2002). Implication of Brain Research 
for Teaching Young Adolescents. Middle  
School Journal, 34(1), 57. 
Ganefri, Hendra Hidayat. (2015). 
“Production Based Learning: An 
Instructional Design Model in the Context 
of  Vocational Education and Training 
(VET)”. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences 204.  206 – 211.
URL -1: https://yusufsertkaya.com.tr/
turkiyede-denizicilik-sorunlari-ve-cozum-
onerileri/

aldıkları eğitimleri mesleki açıdan uzman-
laşmak için etkin bir şekilde kullanabile-
ceklerdir. Ayrıca üniversite seviyesinde 
alacakları eğitim ile mesleki bilgilerini 
akademik bilgiyle bütünleştirmek aşama-
sında, mesleği ilk defa üniversitede tanı-
yan öğrencilere göre daha profesyonelce 
bir yaklaşım sergileyebileceklerdir.

Denizcilik eğitiminin ortaöğretim dü-
zeyinde verilmesi gemi adamları arz ve 
talebi arasındaki dengenin yakalanmasın-
da önemli rol oynayacaktır. Meslek için 
yetiştirilmiş insanların zamanla mesleğe 
olan ilgisizlikleri nedeniyle meslekten 
ayrılma gibi durumlarının oluşması mes-
lekte zaman zaman boşluk oluşturmak-
tadır. Bununla birlikte denizcilik mesleği 
ile ilgili eksik bir farkındalıkla yükseköğ-
renime gelen öğrencilerin denizciliğin 
kendi yapısından gelen örf ve adetlerine 
uyum sağlayamaması yükseköğretimde 
de bir takım zorluklara neden olmaktadır. 
Bu nedenle, gençlerin lise eğitimi düze-
yinde denizcilik mesleği ile tanışmaları 
etkin ve verimli bir deniz hayatına geçişi 
sağlayabilecek, aynı zamanda bu genç-
lerin mesleklerini uzun dönem sürdürme 

olma, liderlik geliştirme, yaşam boyu öğ-
renme veya ileri eğitimlerini planlayabil-
me, ekonomideki değişimlere yönelik plan 
yapabilme özellikleri kazanırken, işgücü 
kalitesi ile verimliliğin artabileceğini ve 
sektörde iyileştirme geliştirme yapılabi-
leceğini belirtmişlerdir.  Bu bağlamda 
ele alındığında mesleki bilginin iskeletini 
oluşturduğu denizcilik eğitiminin lise dö-
neminde verilmesi mesleğin insan, görev 
ve çevre faktörlerinin arasındaki ilişkilerin 
tam olarak kavranarak öğrencileri gele-
ceklerini denizcilik sektörüne göre planla-
malarını sağlayacaktır.

Araştırmalara göre, 10-15 yaşları genç-
lerin karakteristik değerleri kazanma ve 
yaşamlarının geri kalanında onları etkile-
yecek kararları aldıkları bir dönem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada alınan 
eğitimin, entelektüel aktivitelerin, beyinde-
ki bağlantıları güçlendirmek için en büyük 
fırsat olduğu, öğrencinin hayatının geri ka-
lanı için öğrenmeyi etkileyeceği anlamına 
da gelmektedir (Wilson ve ark.,2002).  Bu 
süreçte bilgiyi daha gerçekçi bir biçimde 
somutlaştıran öğrenciler için bilişsel dü-
şünce sürecinin bu şeması nihayetinde 
yaşam boyu öğrenmeye dönüşmektedir.
Ayrıca yine öğrenme, deneyimle davranış-
ların değişmesiyle sonuçlanabilir. Bu an-
lamda bakıldığında ortaöğretim sürecinde 
denizcilik mesleğini öğrenen öğrenciler, 
denizcilik mesleği ile kabiliyetlerini kalıcı 
bir zihinsel etki ile geliştirebilir. Meslek ve 
Teknik Lise Denizcilik bölümlerinden me-
zun olan öğrenciler, lisans, önlisans veya 
özel kurslarla yetkilerini geliştirebilirken, 

Denizcilik eğitimi ve öğretimi, 
denizcilik alanında beceri ve 

bilgi yeterliliği gerektiren seyir 
operasyonlarından gemi makineleri 

operasyonlarına kadar; gemi, 
deniz ve insan arayüzü ile ilgili tüm 
konularla ilgili bilgi ve becerilerin 

kazanılmasını sağlamaktadır.
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rıdan hiçbir destek almadan yerine getiril-
mesi gerekir. Denizciler,  tüm bu işleri kısıtlı 
olanaklar ile fırtına, soğuk, sıcak demeden; 
yağmur, kar, güvertede donmuş devreler 
demeden, dev dalgaların etkisinde, kimi za-
man ölüm korkusu altında yapmak zorunda-
dır. Ana makinaların tonlarca ağırlıktaki par-
çalarını dev dalgaların etkisindeki gemide 
değiştirmek, onlarca farklı teknik uzmanlık 
gerektiren ekipmanı sorunsuz çalıştırmak 
zorunludur. Hasta olduklarında veya yara-
lanma halinde çoğunlukla gemi karadan 
çok uzakta olabilir. 

Tüm bunları yerine getirmek, on mil-
yonlarca dolar değerindeki gemi ve bazen 
yüz milyonlarca dolar değerindeki yükünü 
sorunsuz olarak limana yanaştırmak ise de-
nizcilerin üzerindeki ayrı bir psikolojik baskı 
demektir. Denizci adaylarının bunları bilerek 

Öğrencilerin okul ve meslek seçimi çok 
zor bir süreçtir. Bazı meslekler hakkında 
doğru ve kesin fikir sahibi olmak için genel 
kültür veya basit araştırmalar yeterli değildir. 
Bunların başında da denizcilik gelmektedir. 
Örneğin; 6 ay boyunca günün 24 saatini iş-
yerinde geçirmek zorunda olan, evinden ve 
ülkesinden binlerce deniz mili uzakta bulu-
nan, seyir sırasında haftanın her günü 8’er 
saat aradan sonra 4 saat vardiya tutulan ve 
diğer saatlerde de gerektiğinde çalışmaya 
devam edilen kaç meslek sayabilirsiniz? 

Gemilerde çalışma, günde 24 saat yılda 
365 gün durmaksızın sürer. Yükleme, seyir 
tahliye, yükün kontrolü, makine ve yardım-
cı sistemlerin sorunsuz çalışması, liman ve 
yük evraklarının düzenlenmesi, gemi perso-
nelinin iş güvenliği, can ve mal güvenliğinin 
sağlanması… Bunların seyir sırasında dışa-

Denizcilik Eğitimi

Öğrencilerin okul ve meslek seçimi çok zor bir süreçtir. Bazı 
meslekler hakkında doğru ve kesin fikir sahibi olmak için genel 
kültür veya basit araştırmalar yeterli değildir. Bunların başında da 
denizcilik gelmektedir…

M. Bülend Temur
Uzakyol Başmühendisi 
Türkiye Denizcilik Federasyonu ve 
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı 
Yönetim Kurulu Önceki Başkanı

Bu yazı ağırlıklı olarak Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 
belirlenen “yeterlilik” koşullarını kar-

şılayacak şekilde eğitim alıp gemi üzerinde 
görev yapacak ve bundan sonra “Denizci” 
olarak tanımlayacağım öğrenciler ve bu öğ-
rencilerin eğitimine yöneliktir. 

Ülkemizde denizcilik alanında; lise düze-
yinde Gemi Makineleri İşletme dalında 30  ve 
Güverte İşletme dalında ise 38 lisede eğitim 
verilmektedir (1).  Bu alanlarda 6500’ü yüksek 
öğretimde olmak üzere toplam 27 bin öğrenci 
değişik kurumlarda eğitim almaktadır (2).

Milli Eğitim Bakanlığı’nın araştırmalarına 
göre 2008 ile 2014 yılları arasında meslekî 
eğitim mezunlarının denizcilik alanından me-
zun olanların sadece %4.61’inin kendi mezu-
niyet alanlarında ve %35’inin alanlarının dışın-
da çalıştığı tespit edilmiştir (3). 

Ülkemizde denizcilik alanında lise, önli-
sans ve lisans düzeyinde ihtiyaçtan çok fazla 
sayıda öğrenci eğitim almaktadır. Buna rağ-
men, Türk sahipli birçok gemide halen yaban-
cı personel çalışmaktadır. Öte yandan, dün-
yada halen nitelikli denizci açığı bulunmakta 
ve bu açığın büyüyerek artacağı, 2025 yılında 
ise Zabitan açığının 147 binden fazla olacağı 
öngörülmüştür (4).

Dünyada ve ülkemizde açık olmasına rağ-
men, yeni mezunlar ya mesleklerini yapmak 
istememekte veya tercih edilmemekte yani iş 
bulamamaktadır. 

Bu, aslında ya çoğu öğrencinin bilinç-
siz ve kendilerine uygun olmayan meslek 
seçimi yaptığı, bu nedenle mesleğini yap-
mak istemediği veya nitelik olarak çoğu 
kurumda yetersiz eğitim verildiğinden işe 
kabul edilmediklerinin önemli göstergesidir. 
Öğrencilerin doğru meslek seçimi ve dün-
yadaki rakiplerinden daha iyi eğitilip tercih 
edilmesi halinde, binlercesi yurtdışında da 
istihdam edilecek,  elde ettikleri gelirler ül-
kemize doğrudan döviz girişi sağlayacaktır. 
Maalesef bu durum meslek liseleri yanında 
yüksek öğretimde de geçerlidir. 

Ülkemiz,  özellikle insan potansiyeli açı-
sından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. 
Fakat bu potansiyelden yararlanabilmek, 
ancak hedefimizi çok net belirleyip uygun 
rota çizip, rotamızdan şaşmamak ile müm-
kün olacaktır. 

En pahalı eğitim, mesleğiniz ile ilgili ol-
mayan dalda veya kullanmayacağınız bil-
gileri aldığınız meslek eğitimidir. Bundan 
daha kötüsü ise mesleğin gerektirdiği dona-
nıma sahip olmamaktır. Bu ise, verilen değil 
alınan eğitimin düzeyi ile ilgilidir. 
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meslek seçimini doğru yapabilmesi ge-
reklidir.

Meslek seçimini doğru yapabilmek için 
öncelikle öğrencinin yetenek ve ilgi alanları-
nın saptanması ve seçmek istediği mesleğin 
iyi anlaşılması gerekir. Bunlardan daha da 
önemlisi, öğrencinin mesleğinden beklenti-
leridir. Gerçeklerle bağdaşmayan beklentiler, 
öğrencilerin mezun olduktan sonra meslek-
lerini yapmaları önündeki en önemli engeldir. 

Öğrenciler sınıfta, temel bilgiler ve ders-
lerin yanında mesleğin uygulamalı detay-
larını tanımak açısından çok az fırsat bula-
bilmektedirler. Yani teknik bilginin yanında, 
mesleğini yaparken, onu nasıl bir yaşamın 
beklediğini bilmesi gereklidir.  

Bu nedenle, ilerleyen sınıflarda belki de 
o mesleğin kendilerine uygun olmadığını 
düşünmelerine rağmen, “Bunca sene oku-
dum boşa gitmesin” diyerek okuldan mezun 
olmakta, ancak mesleği yapmak için bir he-
vesleri kalmamaktadır.

Diğer bir husus ise İngilizce bilgisidir. Te-
mel İngilizce bilgisi yanında mesleki İngilizce 
olmazsa olmaz gerekliliklerdendir. Gemideki 
tüm işletme kılavuzları ve onarım kitapları İn-
gilizce’dir. Öte yandan, gemilerin, kendi kara-
sularımız içinde bile yabancı gemiler ile olan 
iletişimleri İngilizce’dir.

Ancak hazırlık sınıflarında, öğrencinin 
sadece İngilizce değil, yukarıda bahsettiğim 
nedenlerden dolayı mesleki temel uygula-
maları veya meslek hakkındaki genel bilgileri 
alması; mesleğini yaparken onu nasıl bir ya-
şamın beklediğini öğrenmesi gereklidir.  Böy-
lece, mesleğin kendine uygun olmadığını 
düşünen öğrenci, seçimini değiştirip başka 
eğitim kurumlarına geçiş yapacak, bir yılını 
boşa geçirmemiş ve ülkemizin kaynaklarını 
boşa kullanmamış olacaktır. 

Meslek liseleri, doğrudan işgücüne ka-
tılım yanında, ön lisan ve lisans eğitimlerine 
hazırlık yapacak şekilde de planlanmalı ve 
başarılı öğrencilerin daha hızlı yükselebilme-
lerine olanak tanınmalıdır. 

Denizciden beklenenlerden bazılarını ya-
zıp, eğitim sisteminin bunları sağlayıp sağla-
madığını sorgulamak yararlı olacaktır.

Daha iyi bir mesleki eğitim için öneriler:
Denizcilik Meslek Liseleri tercihinden önce aday öğrencilere; alanı için özel 

olarak objektif şekilde hazırlanmış dokümanlar yanında, görsel örnekleri içeren en 
az bir saatlik bir videoda, mesleğin;

 Tanımı, gereklilikleri, başarılı olmak için yapılması gerekenler,

 İş alanları, çalışma koşulları,

 Yeterlilik belgesi alabilmeleri ve yükselmeleri için gerekli fiziki koşullar,   
             girmeleri gereken sınavlar,

 İngilizce gereksinimi ve nedenleri,

 Çalışanlarının iş yerinden görüntüleri, onların düşünce ve önerileri, 

 Zor yanları, doğal zorluklar, hava koşullarının gemiye ve denizcilere etkileri,  
             tehlikeleri,

 Keyifli yanları, yabancı firmalarda iş bulma olanakları, elde edecekleri bilgi,  
            görgü ve diğer ülke ve kültürleri görme ve tanımı şansları

anlatılmalıdır. 

Meslek liseleri, doğrudan 
işgücüne katılım yanında, ön lisan 

ve lisans eğitimlerine hazırlık 
yapacak şekilde de planlanmalı 

ve başarılı öğrencilerin daha 
hızlı yükselebilmelerine olanak 

tanınmalıdır.
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denizcilik firma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir.
Birinci sınıftan itibaren, IMO gerekleri ya-

nında, müfredatta İş Sağlığı ve Güvenliği’nin 
önemi ve gemi/liman özelinde, bölümüne göre 
kritik diğer dersler ile birlikte (örneğin güverte 
zabitleri için Denizde Çatışmayı Önleme Tü-
züğü gibi) örnekler ile anlatılmalı, geçme notu 
tam (10/10) olmalıdır. Çünkü böyle kritik konu-
ların %1’inin bilinmemesi dahi facialara neden 
olabilir. Böyle bir durumda oluşacak onlarca 
insan kaybını telafi etmek mümkün değildir. 
Elbette yanıcı, patlayıcı veya kimyasal yüklerin 
insanlara ve çevreye verebileceği zararlar tah-
min edilemeyecek boyutlara ulaşabilir.

Mesleğin teknik bilgilerini edinmenin ya-
nında, meslek gereği en az bunun kadar 
önemli olan fiziki, sosyal ve psikolojik zorluklar 
ile başa çıkabilecek bir eğitimin verilmesi zo-
runludur. Öğrenci, ancak bundan sonra aldığı 
mesleki bilgi ve donamı kullanabilecektir.

Denizci öğrencilerin gemilerde staj yap-
ması zorunlu olup, ancak Türk sahipli gemi-
lerin sayısı buna yeterli değildir. Stajın olması 
gerektiği gibi yapılamaması, aslında eğitim-
de büyük bir eksiklik olacaktır. Yurtdışındaki 
okullar bu konuyu büyük denizcilik firmaları ile 
yaptıkları anlaşmalar ile çözmektedirler. Böy-
lece başarılı öğrenciler, staj sonrasında bu şir-
ketlerde çalışmaya başlama şansına da sahip 
olabilmektedirler. İleriki yıllarda ise şirketlerin 
ofislerinde yönetici seviyelerine kadar çıkabil-
mektedirler. Örneğin Hintliler dünyada birçok 
farklı ülkenin gemilerini yönetmektedirler. 

 “Denizciler denizcilik için, 
denizcilik dünya için vazgeçilmezdir” 

Kaynaklar
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 Kısıtlı sosyal çevre, aile, vatan hasreti ve 
yalnızlık duygusu ile mücadele edecek; içsel / 
kişisel zeka sahibi,

 Anlaşılması kolay olmayan teorik bilgile-
rin tamamını kavrayacak, problemleri hızla çö-
zebilecek analitik düşünce geliştirebilecek, 
görsel algı ve kavrama yeteneğine sahip, sö-
zel ve mantıksal zeka sahibi, 

 Duyduğu doğal ve doğal olmayan ses-
leri değerlendirebilecek, doğayı anlayacak ve 
doğa olaylarına uyum sağlayacak, ritmik ve 
doğa zekası sahibi 

olmalıdır. 
Denizci, birçok şeyden mahrum olarak 

mesleğini yapmak zorunda olduğu için aynı 
zamanda güçlü irade ve tahammül gücüne 
sahip olmalıdır. 

Hazırlık sınıfında İngilizce yanında, mes-
leğin tanıtılmasına yönelik dersler, gemi ve 

İyi bir denizci, mesleki ve teknik bilgi-
lerin yanında;

 Gemi yaşamına ayak uydurmak için 
sosyal olarak uyumlu, çevresi ile iyi ilişki-
ler kuran, sosyal zeka sahibi, 

 Fiziki çalışma koşulları ile mücadele 
edebilmek için bedensel olarak güçlü, ekip-
man ve sistemleri kullanacak kadar becerileri 
olan; bedensel /kinetik zeka sahibi,

Gemilerde çalışma, günde 24 
saat yılda 365 gün durmaksızın 
sürer. Yükleme, seyir tahliye, 
yükün kontrolü, makine ve 

yardımcı sistemlerin sorunsuz 
çalışması, liman ve yük evraklarının 
düzenlenmesi, gemi personelinin iş 
güvenliği, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması…
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ekonomiye katkılarını kolaylaştırır ve hızlandırır” 
(4). Beşerî sermaye, fiziksel sermaye ile birlikte 
ekonominin ana unsurudur. İstihdam sağlama 
yani beşerî sermayenin geliştirilmesinde orta-
öğretim, ön lisans, lisans düzeylerinde mesleki 
eğitim ve öğretim en önemli araçtır.

Ülkemizde MTE ortaöğretim düzeyinde 
başlamaktadır. Bu eğitim genç bireylerin kendi-
lerini geliştirmelerini sağladığı gibi, tüm iş kolla-
rında kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve 
ülkemizin rekabet gücünü artırmasına katkıda 
bulunması açısından hayati öneme sahiptir. 

Her ne kadar mesleki eğitim istihdam edil-
me oranını yükseltmekte ise de günümüzde 
iş başarısını garanti etmek için yeterli değildir. 
Endüstri; deneyimli, yetenekli ve hızlı öğrenen 
bireyler tercih etmektedir. Günümüzde iş dün-
yasının beklentilerini karşılamak ve bireylere, 
karşılaşılan değişken sorunlarla başa çıkma 
becerisini kazandırmak için MTE yapısının, 
programlarının, işleyiş yöntemlerinin ve uygu-
lamalarının etkili olması gerekmektedir. Bu ne-
denle nitelikli iş gücünün sağlanması için uygu-
lamalı eğitime ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

MTE mezunlarının istihdam edilebilirliği, 
eğitim öğretim sürecinin kalite değerlerine bağlı 
kalması ile doğrudan ilişkilidir. 2006 yılında ya-
pılan bir çalışmada MTE mezunları arasındaki 
yüksek işsizlik oranları, eğitim sisteminin etkisiz-
liğini ortaya çıkarmıştır (5). Bu bağlamda, mes-
leki ve teknik eğitimde halen faaliyet gösteren 
ortaöğretim kurumlarının bir şekilde en yakın 
ve/veya en uygun üniversiteler ile yatay düz-
lemde ilişki kurmaları sağlanmalıdır. Üniversi-
teler ile kurulacak ilişki hem müfredatın güncel 
olmasını sağlayacak hem de değişen teknolojik 
gelişmelerin ortaöğretimde uygulamalı eğitime 
entegrasyonu daha kolay ve hızlı olacaktır. 

Daha etkili ve verimli bir eğitim sistemi ara-
yışında olan birçok ülke, beceri kazandırmaya 
yönelik ulusal eğitim süreçleri geliştirmektedir. 
Bu amaçla, eğitim merkezlerinin esnek, düşük 
maliyetli ve işgücü piyasasının değişen eğitim 
taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilecek 
şekilde çalışmasına önem verilmektedir. Sonuç-
ta, mesleki eğitim okulları yeni roller ve karma-
şık zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Tekno-
lojilerdeki ve üretim süreçlerindeki değişiklikler 
yeni mesleki becerilere gereksinim duyan yeni 
yeterlilikler gerektirmektedir. Bu durum politika 
belirleyicilerin sektörlerle yakın işbirliği içinde 
olması yanında, sektörlerin gelecek hedefle-
rini bilmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda, 
hükümet yetkilileri, eğitim kurumlarının potan-
siyellerini tam olarak geliştirmelerini sağlayan 
ve kurumları, eğitim-öğretim çıktıları açısından 
daha iyi sonuçlar elde etmeleri için teşvik eden 

vasıfları kazanmasında büyük rol oynamaktadır. 
MTE kapsamında yetiştirilmekte olan nite-

likli bireylerin kazandıkları teorik bilgi ve mesleki 
becerilerin geliştirilerek kullanılabilmesi ve iş 
hayatı boyunca verimli kişiler olarak çalışabil-
meleri için politika belirleyicilerin, kamu kurum-
larının, ilgili STK’ların ve işletmelerin gerek staj-
ları gerekse eğitim sonunda istihdam olanakları 
konusunda bu kişilere yardımcı olmaları gerek-
mektedir. Kalifiye insan gücünün, gerekli bilgi 
ve beceri donanımına sahip olarak yetiştirilebil-
mesi için uygun mesleki ve teknik eğitim yapı-
lanmasının oluşturulması önemlidir. MTE’nin iş 
dünyasının talep ve ihtiyaçlarına cevap vere-
bilmesi için sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri 
ile çok yakın bir ilişki ve işbirliği içerisinde bu-
lunulması ve tanımlanmış mesleki yeterliliklerin 
sağlanması kaçınılmazdır (1). Ayrıca, bir şekil-
de üniversitelerin MTE sürecine dahil olmaları 
gerekmektedir.

Agrawal (2) ve Boateng (3), MTE’yi “daha 
iyi istihdam olanakları için bir pasaport” ve  “is-
tihdam için meslek ile ilgili beceriler sağlanma-
sı” şeklinde tanımlamışlardır. MTE bireyleri bir 
mesleğe hazırlamak için tasarlanır ve bu yüz-
den bir ulusun üretkenliği ve rekabetçiliği ile do-
layısıyla ulusal kalkınma ile doğrudan ilişkilidir. 
Meslek okullarındaki “teorik ve mesleki bilgiler” 
ile stajlar sırasında iş ortamlarındaki “uygula-
malar ve bu sayede kazanılan tecrübe” birle-
şerek, gerçek hayat deneyimli bireylerin mezun 
olmasını sağlar. Aynı zamanda, mesleki eğitim 
genç bireylerin istihdamını ve dolayısı ile ulusal 

Mesleki ve Teknik Eğitim:
Bugünden Geleceğe

MTE bireyleri bir mesleğe 
hazırlamak için tasarlanır ve bu 
yüzden bir ulusun üretkenliği ve 
rekabetçiliği ile dolayısıyla ulusal 
kalkınma ile doğrudan ilişkilidir.

Öğr. Gör. Dr. H. Ömer Tontuş
İTÜ Rektör Danışmanı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Eğitim ve öğretim, bireysel beklenti-
leri ve kişisel gelişimi sağlamak için 
büyük bir potansiyele sahiptir ve so-

nuçta  doğrudan yaşam memnuniyeti ile birlikte 
yaşam kalitesini etkiler. Bu nedenle eğitim ve 
öğretim tüm ülkelerde geliştirilen politikaların 
merkezinde yer almaktadır ve ayrıca istihdam, 
sosyo-kültürel yaşam ve büyüme gibi diğer te-
mel politika alanlarıyla da yakından ilişkilidir. 

Son çeyrek asırda, bilim ve teknoloji alan-
larında öngörülemez boyuttaki yenilenme, tüm 
sektörlerin kalifiye insan gücüne olan ihtiyacını 
artırmıştır. İş piyasalarındaki değişime bağlı do-
ğan yeni ihtiyaçlar mesleki ve teknik eğitimin 
öğretimin (MTE) önemini artırmıştır. MTE’nin 
başlıca amaçlarından biri, sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu nitelikte bireylerin yetiştirilmesidir. 
Bu amaç doğrultusunda kurgulanan mesleki 
eğitim, bireyin eğitim aldığı temel alanda yete-
neklerinin gelişmesinde ve onun nitelikli iş gücü 
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belirlenip doğru değerlendirilmesini öngörür. 
Mesleki eğitimin sağlaması gereken ve po-

litika belirleyicilerin kurgulaması beklenen en 
önemli sorunlarından biri orta öğretim düzeyin-
den ayrılarak iş hayatına başlayan mezunlara 
yaşam boyu öğrenme ve gelişme imkanlarının 
sunulmasıdır. Bu bağlamda, iş hayatına başla-
mış bireylerin belirli periyotlarla uzaktan/online 
eğitimler ve/veya değişik formatta kurslar ile bil-
gilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır. 

Son olarak, mesleki eğitimin eğitmen kad-
rosu teknolojik dönüşüm ve inovasyonu bü-
tünleştirme kabiliyeti ile donatılmış bireylerden 
tercih edilmelidir. Başarı, yadsınmaz bir şekilde 
ve önemli bir biçimde eğitmenlerin kalitesine ve 
çabasına dayanır. Eğitmenler her mesleki eği-
tim kurumunun kalbidir. Yeni teknolojiler, AI, AR, 
VR ya da simülasyon uygulamaları daha mo-
dern eğitim içerikleri sağlasalar bile, eğitmen-
lerin yerini alamazlar. Bu nedenle, eğitmenle-
rin bilgisinin zaman içerisinde güncellenmesi 
gereklidir. Eğitimciler, çalıştıkları merkezden 
daha güncel olmalı öğrencilerin eğilimlerini 
gözetmelidir.

Her şeyin ötesinde, mesleki eğitim merkez-
leri için en önemli değerler; kapasiteleri kapsa-
mında öğrencilerin mesleki gelişimlerini sağ-
lama, onlara yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 
kazandırma ve onları mezuniyet sonrası takip 
etmeleridir. 
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Özel sektör ve üniversiteler gibi dış ortaklık-
lara ek olarak, MTE kurumları birbirlerinin güçlü 
yönlerini ve deneyimlerini paylaşarak ya da en 
iyi uygulama örnekleri konusunda bilgi alışve-
rişi yaparak birbirlerini desteklemelidir. Mesleki 
eğitimin temeli, öğrencilerin becerilerini ve yet-
kinliklerini, onları istihdam edecek olan şirketle-
rin veya kuruluşların beklentileri doğrultusunda 
geliştirme ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, 
tüm paydaşları sürece dahil etmeden ve önce-
likli olarak özel veya kamu sektör işverenlerini 
süreçlerin ana aktörleri olarak görmeden başarı 
sağlanamaz.

MTE okulları her düzeyden insan kaynakları 
yanında teknik ve finansal çözümlerle titiz stan-
dartlarda desteklenmelidir. Karmaşık mesleki 
eğitim denkleminin başarılı çözümü, stratejik 
kriterlere saygı duyulmasından geçmektedir.

Mesleki eğitim sistemlerinin yönetiminin 
gelişimi ve uygulanmasından sorumlu politi-
ka belirleyiciler tüm süreçlerin ana aktörleridir. 
MTE okullarının eğitim-öğretim sürecinde üre-
tim de yapabiliyor olmaları yanında, öğrenci-
lerin staj dönemlerinde çalıştıkları kurumlarda 
üretime katkı sağlamaları,  onların ekonomik 
dünyaya açık olması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Teknolojik evrim, sosyal mutasyonlar 
ve bilgisayar tabanlı eğitim modelleri ile şe-
killenen pedagojik süreçlerdeki değişiklikler, 
mesleki eğitim kurumlarının görmezden gele-
meyeceği önemli faktörlerdir. Bu nedenle, öğ-
rencilerin mesleki eğitimi, öğrencilerin mezu-
niyet sonrası profesyonelce işe yerleştirilmesi, 
gelecek nesiller için sürdürülebilir eğitim-öğre-
tim ortamlarının geliştirilmesi ve sürekli gelişen 
teknolojik yeniliklerin takip edilmesi, mesleki 
eğitimin geleceğine yön verme açısından bü-
yük öneme sahip başlıklardır. Nitekim, mesleki 
eğitimin başarısı, eğitim ihtiyaçlarının doğru 
tanımlanmasını ve yeterlilik seviyesinin doğru 

elverişli bir ortam yaratmak zorundadır (6).
Giderek daha değişken, daha belirsiz ve 

daha karmaşık bir ortamda yaşamak zorunda 
kalıyoruz. Değişimler hem mikro hem makro 
düzeyde dünyamızı yeni bir düzene kaydır-
maktadır. Yeni teknolojiler, geri dönüşü olmayan 
bir şekilde yaşama, çalışma ve iletişim kurma 
biçimlerinde hayatı değiştirmiştir. Bu değişim 
ve dönüşüm, dünyadaki tüm ülkeleri, ekonomi-
leri ve endüstrileri etkilemekte ve yeni ihtiyaç-
ların doğmasına neden olmaktadır. Toplumların 
sosyo-politik, sosyo-kültürel dünyası yanında, 
istihdam şart ve koşulları daha önce düşünü-
lemeyecek şekillerde tamamen değişmektedir. 
Nesilden nesile aktarılan sosyo-kültürel birikim 
yanında ustadan çırağa devredilen bilgi/beceri 
birikimi de gittikçe anlamını yitirmektedir. Genç 
nesillerin (çıraklar) yeni gelişen teknolojiye 
adaptasyonu bir önceki jenerasyona (ustalar) 
göre daha hızlı olduğundan, birçok yeniliği çı-
rak, ustasından daha önce içselleştirmektedir.

Bazen bir tehdit olarak kabul edilen tekno-
lojik gelişmeler, tüm insanlar için işgücü piya-
sasında istihdamı artıracak sistemler ve araçlar 
geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Gelişen yeni 
talepler, mesleki eğitim konusundaki yaklaşımı-
mızı gözden geçirmemizi de zorunlu kılmakta-
dır. Bireyler bir yandan, dijital olarak yeterliliğe 
sahip olma ihtiyacında iken öte yandan, onları 
güçlendiren kişisel ve kişilerarası yetkinlikle-
re de ihtiyaç duymaktadır. Eleştirel düşünme, 
problem çözme, iletişim, işbirliği, yenilikçilik, 
yaratıcılık, sosyal ve kültürlerarası etkileşim artık 
bireylerin sahip olması gerekli olan yeterlilikle-
dir. 21. yüzyıl becerileri olarak da tanımlanan bu 
becerilerin bir şekilde kazandırılması ve mezun 
olan öğrencilerde tutum haline gelmesi, sürekli 
değişen bir dünyada güncel kalmanın en iyi yo-
ludur. MTE kurumları, bu becerilerin edinilmesi 
ve geliştirilmesi sorumluluğunu da üstlenmelidir.

  MTE kurumları, öğrencilerinin 21. yüzyıl toplumunda ve iş yerlerinde başarı için ge-
rekli olan ve sürekli güncellenmesi gereken “21. yüzyıl becerilerini” kullanmalarını sağlaya-
cak yetkinliğe erişmelerini sağlamalıdır. 

  MTE’ye önem verilmesi, işgücü piyasası ile meslek eğitimi arasındaki bağların güç-
lendirilmesi, programlarının hayat boyu öğrenme odaklı hazırlanması bu eğitimlerin verimli-
liğini artıracaktır.

  MTE'de daha yüksek özerklik seviyeleri için kurumların yeterli ve uygun sponsorluk 
çalışmaları ile finansman desteği bulabilmesinin önü açılmalıdır. Kamu finansmanı ile sektö-
rel eş finansman mesleki eğitim kurumları için önemli bir başarı aracıdır.

  Mesleki teknik eğitimin toplam veya kısmi “sektörel eşgüdümü” rasyonelleşme açı-
sından gereklidir. Nitekim, mesleki eğitim unsurları sektörlerin değişen ihtiyaçları ile ilgili ola-
rak esneklik gerektirmektedir.

  Şirketler üzerinden istihdam edilen mezunlardan sağlanan geribildirimlerle mesleki 
eğitimin değerlendirilmesi eğitim kurumu, il ve ülke bazında yapılmalıdır. 

Gelecekte daha iyi MTE için gereklikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
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için yetişmiş insan kaynağı oldukça önem ta-
şıyor. Teknoloji transfer ofislerinin de bu süreç 
içerisinde yerleşik Ar-Ge kültürü oluşturulma-
sına yönelik misyon ve vizyonunun yanında, 
eğitimli kadroların yetiştirilmesine katkı gibi 
çok önemli bir özelliği daha ortaya çıkıyor.

Yerleşik Ar-Ge kültürünün oluşturulması 
için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Teknolo-
ji Transfer Ofisleri, farklı disiplinlerden insan 
kaynağına, bilim insanlarına, laboratuvar uz-
manlarına ya da teknisyenlere ihtiyaç duyar-
ken, burada sadece mezuniyetteki bilgisiyle 
yetinmeyip kendini küresel bir bilim ve tekno-
loji görüşüne adapte etmiş insan kaynağın-
dan beslemesi oldukça elzem. Yani bu alan-
da çalışacak personellerin belirli bir düzeyde 
entelektüel bir bilim ve teknoloji anlayışına ve 
bilgi birikimine sahip olması oldukça önemli. 

Bu noktada meslek liselerinin ayrı ve 
önemli bir misyonu mevcut. Gençlerimizi ge-
leceğin iş hayatına hazırlayan okullarımızdan 
mezun olan gençlerimizin sahip olacağı bil-
gi birikimi, pratik deneyimi ve kişisel gelişim 
açısından sosyal donatıları ne derece güçlü 
olursa, alttan gelen yetişmiş insan kaynağı-
nın bu sağlam temeli ile birlikte Ar-Ge çalış-
malarından daha sağlıklı sonuçlar almak o 
derece mümkün olabilecektir. 

İTÜ, bugün birçok iş kolunda ve sahada 
ciddi bir kariyer imkanı bulduğunu belirten 
binlerce gururlu mezun vermiş bir eğitim çına-
rı. Tarihini 1773 yılında kurulan ve dönemi için 
oldukça önemli bir meslek yüksek okulu olan 
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparator-
luk Deniz Mühendishanesi)’dan alan İTÜ’de, 
geçmişten bugüne çeşitli disiplinlerde yetiş-
tirdiği önemli kadrolarla ülkemize çok çeşitli 
alanlarda dünya çapında bir hizmet sunuyor. 

Geçtiğimiz günlerde İTÜ ve Milli Eğitim 
Bakanlığı önemli bir gelişmeyi hayata ge-
çirdiler. İmzalanan protokol ile birlikte uygu-
lamaya geçecek olan İTÜ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, nitelikli insan kaynağı yetiştir-
mek için gereken bilgi birikiminin ve mesleki 
pratiğin bir arada harmanlanarak aktarıldığı 
bir meslek lisesi örneği olarak Türk Eğitim 
Sistemi tarihinde vücut bulacak. 

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 
kurulacak lisede, öğretmenlerin hizmet içi eği-
tim ve çeşitli eğitim süreçleri İTÜ’lü akademis-
yenler tarafından verilecekken, burada önemli 
görünen nokta ciddi bir Ar-Ge pratiğine sahip 
akademik kadronun üniversite öncesi gençle-
rimizin eğitimine katkı sağlayabilecek olması. 
Üniversitenin, modern bilimin ve Ar-Ge çalış-
malarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının 
şekillenmesine bu denli yakın temasta olabi-

yerleşik bir Ar-Ge kültürü yaratımı açısından 
oldukça önemli bir gelişme. Bu bağlam-
da 2013 yılında kurulan İTÜNOVA Teknoloji 
Transfer Ofisi, kuruluşundan bu yana pek 
çok önemli projenin hayata geçirilmesine 
aracılık ediyor. 

Ar-Ge ekosisteminin önemli bir çarkı olan 
Teknoloji Transfer Ofisleri, savunma sanayiin-
de yerli ve milli üretimden tutun, sağlık sektö-
ründe medikal cihaz geliştirilmesine, üretim 
sanayiinde bir makinanın daha verimli ve ihti-
yaca yönelik ürün üretmesine yönelik tasarım 
sürecinden çevre ve iklim politikaları süreçle-
rine kadar çok geniş bir perspektifte yüzler-
ce projenin aynı anda yürütüldüğü bir yapı. 
Tüm bu süreçlerde ise başarılı sonuç almak 

Ar-Ge Başarısındaki Temel Unsur: 
İnsan Kaynağı

Yerleşik Ar-Ge kültürünün oluşturulması için çeşitli çalışmalar 
gerçekleştiren Teknoloji Transfer Ofisleri, farklı disiplinlerden 
insan kaynağına, bilim insanlarına, laboratuvar uzmanlarına ya 
da teknisyenlere ihtiyaç duyarken, burada sadece mezuniyetteki 
bilgisiyle yetinmeyip kendini küresel bir bilim ve teknoloji görüşüne 
adapte etmiş insan kaynağından beslemesi oldukça elzem…

Dr. Ercan Çitil
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

21. yüzyılla birlikte Endüstri 4.0 ve 
yapay zekâ çalışmalarıyla yeni 

bir teknoloji çağının kapısı aralanıyor. Bu aşa-
madan sonra toplumlar, küreselleşen dünya-
da birbiri ile sürekli ve amansız bir biçimde 
rekabet ederek yeni iş yapış metotları, kurum 
ve kuruluşları doğuruyorlar. 

1950’lerin sonunda ortaya çıkan tekno-
loji transferi kavramı ile birlikte Avrupa’da 
özellikle İngiltere’de kurulan teknoloji transfer 
ofisleri ülkelerin Ar-Ge süreçlerine en önemli 
yatırımlardan biri olarak ön plana çıktı.

Ülkemizde yerli ve milli üretim ve 2023 
hedef vizyonuyla örtüşen yerinde bir ham-
le olarak başlatılan TÜBİTAK’ın 1513 sayılı 
Teknoloji Transfer Ofisleri Programı süreci, 
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İTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı önemli 
bir gelişmeyi hayata geçirdiler. 
İmzalanan protokol ile birlikte 
uygulamaya geçecek olan İTÜ 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmek 

için gereken bilgi birikiminin 
ve mesleki pratiğin bir arada 

harmanlanarak aktarıldığı bir meslek 
lisesi örneği olarak Türk Eğitim 
Sistemi tarihinde vücut bulacak.

lecek bir üniversite – lise işbirliği sayesinde 
gençlerimiz daha doğru, kapsamlı ve ihtiyaca 
yönelik eğitim alırken, aynı zamanda iş piya-
sasının beklentilerine göre de pratik deneyimi 
kazandıkları için istihdam konusunda da sıkın-
tı yaşama ihtimalleri minimize edilmiş olacak. 

İş dünyası her geçen gün gelişen ve de-
ğişen teknolojik gelişmelerle yeni ve kapsayıcı 
eğitim sistemlerinden yetişmiş insan kaynağı-
na ihtiyaç duyarken, atılan bu adım sayesinde 
üretimden savunma sanayisine, Ar-Ge’den 
yazılım dünyasına, katma değeri yüksek ürün, 
hizmet ve çözüm geliştirilmesi konusunda 
verimli sonuçlara imza atacak nesiller yetiş-
tirileceğini öngörmek mümkün. Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un belirttiği 
gibi ülkemizde bilimsel hafızanın temelini oluş-
turan öncü kurumlardan birisi olan İTÜ bay-
rağı altında, sadece kendi ekosistemimiz için 
değil, Türkiye genelinde eğitimde inovasyon 
kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte, ciddi bir 
kalkınma yatırımı hamlesi olarak da bu süreci 
değerlendirebiliriz.

Bizim de İTÜNOVA TTO olarak nitelikli in-
san kaynağına daimî bir ihtiyacımız olduğunu 
belirtmek yanlış olmayacaktır. Yürüttüğümüz 
projelerde en çok ihtiyaç duyduğumuz eksik-
lik nitelikli ve yetişmiş teknisyenlerin olmayışı. 
Akademisyenlere ve araştırmacılara bir Ar-Ge 
projesi sırasında verilebilecek en büyük hedi-
ye; büyük ihtimalle, hayal ettiği sistemi, dene-
yi veya çalışmayı hayata geçirirken denileni 
doğru anlayıp hızlı şekilde yapacak ve hatta 
daha da geliştirebilecek teknik donanıma sa-
hip personelin mevcudiyeti olacaktır. 

İTÜ’nün MEB ile kurduğu bu lisenin, pilot 
ölçekten zamanla yaygınlaşacağını ve insan 
kaynağının daha da donanımlı bir hale gel-
mesine zemin hazırlayacağı görüşündeyim. 
Buradan yetişecek genç nesillerin bilgiyi dev-
raldıkları yol göstericilerinden, zamanla süreç 
bayrağını da devralacaklarına ve Ar-Ge süre-
cinin ülkemiz adına çok daha ileriye taşınaca-
ğına inanıyorum.
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Liseden itibaren gençlerin, bir şeyler yapma 
ve kendilerine ait fikirlerini uygulama eğilimin-
de olduklarını görüyoruz. İTÜ Ortaköy Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ Ortaköy MTAL), 
meslek liselerine yeni bir boyut kazandıra-
rak, üniversite disiplini ve bakış açısını, lise 
düzeyine indirmektedir. Köklü bir üniversite 
olan İTÜ’nün, yeni nesil okul vizyonunu orta-
ya koyması, önemli ve değerlidir. Gelecek 
nesillerin, liseden itibaren uzmanlaşmasına 
önderlik eden İTÜ Ortaköy MTAL, geleceğin 
eğitime doğru bir rol modeldir. Gençlere lise 
çağlarında, matematik, kimya, fizik, coğrafya 

sıcak bakıyor. Gençler, lise çağından itiba-
ren daha çok pratik yaptıkları için ciddi bir 
tecrübeye sahip oluyorlar. Geleceğin inovatif 
ürünlerini, nitelikli eğitim almaya devam eden 
bu gençlerimiz çıkaracaktır. Bilişim, çocukluk 
çağlarından itibaren ilgi çekiyor. Küçük yaş-
lardan itibaren çocukların konuyu içselleştir-
mesi, ardından bu konularda uzmanlaşmaları, 
geleceğin mühendislerinin, yöneticilerinin ve 
iş adamlarının ortaya çıkması açısından son 
derece önemlidir. Özetle, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin ihtiyaç ve taleplerinin yönlen-
dirilmesine ve yönetilmesine ihtiyaç vardır. 

 “İTÜ Ortaköy MTAL’in, 
Yeni Nesil Okul Vizyonu 
Önemli ve Değerlidir”

Mehmet Önder
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ Ortaköy 
MTAL), meslek liselerine yeni bir boyut kazandırarak, üniversite 
disiplini ve bakış açısını, lise düzeyine indiriyor. Köklü bir üniversite 
olan İTÜ’nün, yeni nesil okul vizyonunu ortaya koyması, önemli ve 
değerlidir…

Bilişim sektörü, 2000’li yıllardan iti-
baren gelişerek büyüyor. Bilişim, 
bütün mesleklerin içerisine girdi ve 

bilişimin desteklemediği bir sektör kalmadı. 
Bilişim sektöründe, her kademe insan kay-
nağına yoğun ihtiyaç bulunuyor. Nitelikli insan 
kaynağına olan bu ihtiyaç,her yıl bir önceki 
yıla oranla %50’nin üzerinde artıyor. Türkiye’de 
ve dünyada, bilişim uzmanı en çok aranan 
mesleklerin başında gelmekte. Avrupa, Ame-
rika ve Ortadoğu ülkeleri, konusunda tecrübe-
li bilişim uzmanlarını ülkelerine davet ederek, 
ülkelerinde çalışmalarını istiyorlar. Ülkemizde, 
her geçen yıl daha fazla bilişim uzmanına ih-
tiyaç duyacağız. Gelişen ve genç nüfusa sa-
hip olan bir ülkeyiz ve bu genç nüfusumuza 
verdiğimiz eğitim ile bilişim sektöründe artan 
talebi karşılayabiliriz. Nitekim, gıda, elektronik, 
otomotiv, satış, sağlık gibi tüm sektörlerin ge-
lişmesi ve farklılaşması ancak bilişim sektörü 
ile olacağından, bilişim uzmanlarına geçmiş 
yıllardan çok daha fazla ihtiyaç duyulmaya 
devam edilecektir. Geleceğin sektörü olan 
yazılım, tüm sektörlere kaldıraç etkisi yapa-
cak stratejik önemdedir. Dijital dünya, yapay 
zeka ve robotların konuşulduğu günümüzde, 
süreçlerin altyapısında yazılımlar vardır. Yazı-
lımlar bir ürün olmasının yanında, örneğin ma-
kinelerin içine gömülü olarak da girip değer 
katmaktadır. Devletimiz ve şirketlerimiz, yerli 
ve milli yazılım sektörünün, ne kadar stratejik 
önemde olduğunu bilmektedir. Son günlerde 
gündemde olan diğer bir konu ise,“Big Data” 
dır. Gelişmiş ülkeler, son 10 yıldır big datayı 
toplamaktadırlar. Bunun üzerine, yapay zeka 
uygulamaları konulduğunda, yeni iş kolları 
oluşacaktır. Çünkü, çağımızda rekabet ede-
bilmenin kilit noktası, neler olup bittiğini bil-
mekten geçiyor. Olup biteni bilmek için de, 
dataya hakim olmak lazımdır. Yazılım sektörü, 
data toplamada vazgeçilmez bir enstrüman-
dır. Gelecek nesillerinin yetişmesinde İTÜ 
Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
diğer okullarımızın rolü büyüktür.  Nitelikli eği-
tim almaya devam edecek olan nesillerimiz, 
ülkemizin her alanda dünyayla rekabetini sür-
dürmesini sağlayacaktır. 

İş Dünyası, Meslek Lisesi ve Üniversiteyi 
Bitiren Gençler İle Çalışmaya Sıcak Bakıyor 
İş dünyası, meslek lisesini ve ardından üniver-
siteyi bitiren gençler ile çalışmaya çok daha 
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tadır ve ayrıca teknoparklarda bu yeni giri-
şimlere ciddi imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca 
bilişim uzmanları, fiziki alan bağımsız olarak 
her yerde çalışabilirler, bir ofiste çalışabilecek-
leri gibi bir yaylada da dünyanın herhangi bir 
yerine iş ve hizmet üretebilirler. Kendi işlerini 
kurmalarının yanı sıra, başarılı bir ekibin par-
çası olabilirler. Özetle, her geçen yıl, bilişim 
uzmanına olan ihtiyaç katlanarak artacağın-
dan, bilişim konusunda yüksek donanıma 
sahip gençler yetiştirmemiz gereklidir ve İTÜ 
Ortaköy MTAL bu konuda önderlik etmektedir. 
Nitekim gençler, sadece teorik eğitimle ders 
geçmek yerine; proje tabanlı ve özel sektör 
deneyimi edinerek mezun olurlar ise, iş dün-
yasına girdiklerinde başarılı projeler yapabile-
ceklerdir. Uyumsoft olarak son 10 yıldır hayata 
geçirmekte olduğumuz Uyum Akademi Yaz 
Staj Okulumuz, geleceğin mühendislerinin 
yetişmesine önderlik etmeyi sürdürmekte-
dir. Bugün Türkiye, yazılım sektöründe kendi 
markalarını üretecek ve dünyayla rekabet 
edebilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. 
Yetişmiş insan kaynağımızın yanı sıra, birçok 
alanda geliştirdiğimiz ürünlerimiz mevcuttur. 
Eğer, bunların üzerine, marka değerini ve pa-
zarlamayı geliştirirsek, Türk yazılım sektörü 
dünyada söz sahibi olacaktır. Türkiye, genç 
ve bilişimde insan kaynağı ile üretken ülkeler 
arasındadır. Bulunduğunuz coğrafyaya baktı-
ğımızda, Türkiye, Hindistan, Çin ve İsrail ya-
zılımda söz sahibi olan ülkelerdir. Yazılımın ve 
bilişimin üssü bildiğiniz üzere Amerika’dır ve 
markalar yeni ürün anonslarını genelde Ame-
rika’dan yapmaktadırlar. Özetle, bana göre, 
şirketlerin en değerli kaynağı, insan kayna-
ğıdır. İnsan kaynağıyla birlikte entelektüel bi-
rikim, organizasyonel yapılar, oturmuş kültürel 
değerler, marka değeri, müşteriler, finansal 
yapı önemlidir. Gelecekte, bugünkünden çok 
daha fazla bilişim uzmanına ihtiyaç duyulma-
ya devam edilecektir. 

rehberi, uzay doktoru, uzay hemşiresi, sanal 
modelleme uzmanı, güneş enerjisi teknisyeni, 
kişisel eğitim rehberi, duygusal zeka uzmanı, 
robot etik danışmanı, robot empati uzmanı, 
davranış mühendisi, zihin aktarma uzmanı, 
hiper zeki ulaşım mühendisi gibi bugün çok 
bilmediğimiz, yeni meslekler ortaya çıkacaktır. 
Bu yeni mesleklerde çalışacak gençler, sa-
dece kod üreten bilişimciler olmayacaklardır. 
Bazıları kod üretirken, diğerleri ürün tasarımı, 
ürünün testi veya dijital pazarlama yaparak 
sistemin bir parçası olacaklardır. Geleceğin 
gençleri, “ben tasarımcıyım bilişimden anla-
mam” demek yerine, tasarım mühendisi gibi 
çalışıyor olacaklardır. Örneğin, günümüzün 
40 yaş ve üzeri çalışanları daha tutucu ve ta-
sarrufludur. Oysa, gelmekte olan yeni nesil, 
inovatif, tüketici, deneyimi hızlı tüketen, al-tü-
ket mantığı hareket eden bir nesildir. Bu yeni 
nesil, kendi neslinin ihtiyaçlarını bilerek, ona 
göre ürünleri pazara çıkaracaktır. İş dünyası, 
inovatif düşünen bu gençler ile işbirliği yapma 
noktasında her geçen yıl yatırımlarını artırmak-

anlatmanın yanı sıra, bilişim sektörü başta 
olmak üzere mesleki birikimlerini artırmalarını 
sağlamak önemlidir. Erken yaşlardan itibaren 
mesleki eğitimlerini alan bu gençlerimiz, daha 
hızlı iş hayatına girerek, erken yaşlardan itiba-
ren başarılar elde edeceklerdir. Gençlerimiz, 
iş yazılımları (Kurumsal kaynak planlama ERP 
vd), güvenlik yazılımları, network yazılımları, 
gömülü yazılımlar, bulut (cloud) tabanlı yazı-
lımlar gibi geniş bir alanda çalışma imkanları 
bulacaklardır. 

Gelecekte, Yeni Meslekler Ortaya Çıkacak 
Uzmanlara göre, bugünkü mesleklerin bir-
çoğu gelecekte tarihe karışıyor.  Bugünün 
meslekleri arasında bulunan, şoför, çiftçi, işçi, 
finansçı, seyahat acentası, asistan, emlakçı, 
postacı, sigortacı gibi birçok meslek gele-
cekte yapılmıyor olabilir. Geleceğin meslekleri 
arasında ise, bilgi mühendisi, süreç mühendi-
si, eş zamanlı mühendis, veri analisti, veri top-
layıcı, veri tabanı ilişki uzmanı, 3B modelleme 
teknisyeni, hologram tasarımcısı, uzay turist 

Bilişim, bütün mesleklerin içerisine 
girdi ve bilişimin desteklemediği bir 
sektör kalmadı. Bilişim sektöründe 
her kademe insan kaynağına yoğun 
ihtiyaç bulunuyor ve bu ihtiyaç her 
yıl %50’nin üzerinde artıyor. Bilişim 
uzmanı, dünyada en çok aranılan 

mesleklerin başında geliyor. 
Avrupa, Amerika ve Ortadoğu 
ülkeleri, konusunda tecrübeli 

bilişim uzmanlarını ülkelerine davet 
ederek, ülkelerinde çalışmalarını 

istiyorlar. 

İnovalig Ödül Töreni. Sağ başta Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder.
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seltirken kendi iç dinamiklerinden ve insan 
kaynağından yararlanmayı başarmışlardır. Bu 
tabloya nazaran henüz gelişmemiş ülkeler ise, 
nitelikli insan kaynağını karşılamada yetersiz 
kalmış ülkelerdir. Nüfusun nitelikli bir kompo-
zisyona dönüşmesi için insan kaynağını etkili 
ve verimli kullanmanın yolu, eğitim sistemini 
sağlam temeller üzerine kurgulamaktan geç-
mektedir. Özellikle, günümüzde pratik bilginin 
önemi düşünüldüğünde, pratik bilgiyi karşıla-
yabilecek nihai alanın hiç şüphesiz mesleki ve 
teknik eğitim kurumları olduğunu görmekteyiz.

Meslekî ve teknik eğitim, sosyal ve ekono-
mik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve ulus-
lararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve 
meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, 
üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğ-
rultusunda ülkemizin 2023 hedeflerini de dü-
şündüğümüzde meslek edinmeye ve mesleki 
eğitime bugün olduğundan daha fazla önemi 
ve değeri göstermemiz gerekmektedir. Nite-
kim, XIII. yüzyıldan bugüne değin hem kadim 
kültürümüzün hem de yaşadığımız coğrafya 

Nüfusun nitelikli bir 
kompozisyona dönüşmesi 
için insan kaynağını etkili 
ve verimli kullanmanın yolu, 
eğitim sistemini sağlam 
temeller üzerine kurgulamaktan 
geçmektedir. Özellikle, 
günümüzde pratik bilginin önemi 
düşünüldüğünde, pratik bilgiyi 
karşılayabilecek nihai alanın 
hiç şüphesiz mesleki ve teknik 
eğitim kurumları olduğunu 
görmekteyiz…

Mehmet Develioğlu
UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı

Nitelikli İşgücü ve Mesleki Eğitim

Dünya bugün bilgi ve iletişim tek-
nolojileri alanında hızlı değişim ve 
dönüşümlere sahne olmaktadır. 

Türkiye’de de son yirmi yıldır üretim ve yatı-
rım ağlarının genişlediğini tecrübe etmemiz, 
ülkemizin uluslararası arenada yaşanan deği-
şimlere entegre olmaya ve bir adım daha ileri 
gitmeye çabaladığını göstermektedir. Türkiye 
bu süreçte elde ettiği kazanımları kalıcı hale 
getirmek ve kalkınma düzeyini yükseltmek 
zorundadır. Özellikle ülkemiz açısından dü-
şündüğümüzde, sahip olduğu beşeri kay-
nakları etkin kullanmasından geçmektedir. 
Türkiye’nin en önemli beşeri kaynağı da genç 
nüfusudur. Türkiye’deki iş adamlarının, STK’la-
rın ve devlet kademelerinin nitelikli iş gücünü 
karşılayabilmek, ulusal ve uluslararası ölçekte 
iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için genç/dinamik nüfusu verimli bir şekilde 
kullanması gerekmektedir.

Elbette, kalkınma söz konusu olduğunda 
nüfusun niceliksel büyüklüğünden çok nite-
likli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkeler kalkınmışlık seviyelerini yük-
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karşılayan öğrenci, mezun olduktan sonraki 
en büyük eksiği olan tecrübeyi de bizzat ya-
parak-yaşayarak öğrenme yoluyla iş başında 
edinmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin önemi göz 
önünde bulundurulduğunda üzerinde durul-
ması gereken bir diğer konu da meslek etiği 
kavramı olmalıdır. Kadim kültürümüzde en gü-
zel örnekleri bulunan iş ahlakının, öğrencilerin 
hayatında bir düstur haline dönüştürülmesine 
gerekli ehemmiyetin gösterilmesi şarttır. Ahi 
teşkilatı geleneğinde esnaflar arasında öne 
çıkan erdem, genel ahlaki ilkeler, nezaket, 
dürüstlük, saygınlık, sorumluluk bilinci vs. 
gibi kavramların öğrenci bünyesinde içsel-
leştirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda İTÜ 
Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencilerinin kadim mirasımızı bir ileri seviyeye 
taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Türki-
ye’mizin eğitimdeki gelecek hedef ve gayele-
rine ulaşması değerli eğitmenlerimizin samimi 
çalışmaları sayesinde gerçekleşecektir. Bu 
gayretli çalışmalar neticesinde, iş ve eğitim 
dünyası olarak 2030’un Türkiye’sinde ulusla-
rarası arenada bugün olduğundan daha fazla 
söz sahibi olacak ve nitelikli iş gücü ihtiyacını 
kendi iç dinamiklerimizle karşılayacak potan-
siyele sahip olacağız.

Mesleki ve teknik eğitim liselerinden me-
zun olan gençlerin işgücü piyasasına geçişini 
kolaylaştırmak gençlere daha erken tecrübe 
kazandıracak ve onların daha nitelikli hale gel-
melerini sağlayacaktır. Bu durum hem üretime 
katkı sağlayacak hem de söz konusu eğitim 
sürecinden geçecek nesiller için de birer tec-
rübe olacaktır. Bu sayede çeşitli mesleklere 
olan ilgi giderek artacaktır. Meslek liselerinde 
eğitim alan gençlerin yüksek oranı ve bu li-
selerin düşük statülü olduğuna ilişkin toplum 
nezdindeki ön yargılar göz önünde bulundu-
rulduğunda, mevcut kesime karşı olumsuz 
algının değiştirilmesine yönelik olarak uygu-
lanacak dikkatli politikalar, gençleri sorumlu-
luk sahibi şahsiyetler haline getirebilecektir. 
Bu sorumlulukla hayata erken atılan gençler, 
genç işsizliğin oluşturduğu ekonomik, toplum-
sal ve psikolojik sorunların azalmasına katkı 
sağlayacaktır.

Mesleki ve teknik eğitimlerin kalitesinin art-
tırılması için yapılması gereken bir diğer çalış-
ma da tematik liselerin sayısının çoğaltılması 
olmalıdır. İş dünyasının ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak açılan tematik liseler, bir kaç 
alanda ihtisaslaşmış atölyelerden oluşması 
ve öğrencinin yeteneğine göre yönlendirme 
yapılması bakımından bugün önemli bir yere 
sahiptir. Bu alanda sektöre dair pratik bilgisini 

ve tarihimizin kıymetli bir mirası olarak görülen 
Ahilik kültüründe de mesleki eğitim vazgeçil-
mez bir unsurdur.

Mesleki eğitim kurumlarının yaygınlığı ile il-
gili son yıllarda değerli çalışmalar yapılmış, ka-
pasite ve erişim açısından birçok problem gi-
derilmiştir. Mevcut durumda işveren ve kamu 
kurumları mesleki eğitime değer atfetmiştir ve 
bu okullar işgücü piyasasının talepleri doğrul-
tusunda eğitim verebilmektedir. Fakat mesleki 
eğitim alan grupların işgücü piyasasına en-
tegresi yeterli düzeyde gerçekleşmemiştir. 

Gençlerin iş hayatında önlerine çıkan 
en büyük engel meslek alanlarına dair bir 
tecrübelerinin olmamasıdır. Bundan dola-
yıdır ki mesleki ve teknik eğitim okullarının 
görevi iyi tanımlanmadığında ortaya potan-
siyel bir genç işsiz nüfus ortaya çıkmaktadır.  
Bu sorunu asgariye indirmek için okullarda 
teorik ders saatleri azaltılmalı, öğrencilerin 
meslek alanlarında tecrübe edinebilecekleri 
öğrenme alanları geliştirilmeli, öğrenme mo-
deli olarak yaparak- yaşayarak öğrenmeye 
daha fazla önem verilmelidir. Hiç şüphesiz 
bu alanlardaki açıklar kapatılırken nitelikli 
öğretim elemanının karşılanması ve öğren-
cinin yeteneğine göre meslek alanlarına 
yönlendirilmesi meselesi de ehemmiyetini 
korumaktadır. 

Gençlerin iş hayatında önlerine 
çıkan en büyük engel meslek 

alanlarına dair bir tecrübelerinin 
olmamasıdır. Bundan dolayıdır ki 

mesleki ve teknik eğitim okullarının 
görevi iyi tanımlanmadığında ortaya 

potansiyel bir genç işsiz nüfus 
ortaya çıkmaktadır.  Bu sorunu 

asgariye indirmek için okullarda 
teorik ders saatleri azaltılmalı, 

öğrencilerin meslek alanlarında 
tecrübe edinebilecekleri öğrenme 

alanları geliştirilmeli, öğrenme 
modeli olarak yaparak-yaşayarak 

öğrenmeye daha fazla önem 
verilmelidir.
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Eğitim sisteminde en önemli meselele-
rin başında mesleki teknik eğitim gelmek-
tedir. Mesleki teknik eğitimin nerede, nasıl 
başlayacağı ve nasıl verileceği konusunda 
kafa karışıklığı sürüyor. Üstelik bu kafa ka-
rışıklığı sadece eğitim camiasında değil 
toplumun bütün kesimlerinde mevcut. Ge-
nelde toplumumuzun eğitimden anladığı 
akademik eğitimdir. Bütün aileler çocukla-
rının birer akademisyen, bilim adamı olarak 
yetişmesi için büyük mücadele vermekte-
dirler. Oysa akademisyenlik, bilim adamlığı 
çok az insanın başaracağı bir iştir. Diğer 
meslekler de en az bilim adamlığı kadar 
muhteremdir, kıymetlidir. Bu yanlış algının 
düzeltilmesi için başta mesleki eğitim alan 
gençlere “ara elaman” gibi tanımlamalar-
dan vazgeçmeliyiz.

Mesleki eğitimin çok küçük yaşlarda 
başlaması gerekiyor. Lise çağına hatta üni-
versite çağına gelmiş bir genç insanı eğit-
mek ona bir meslek kazandırmak oldukça 
zor olmaktadır. “Düz lise” diye bir yapı-
lanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 
Eğitimin her kademesinde bir meslek ve 
sanata yönelik eğitimlerin verilmesi gerekir. 

Çağın hızlı değişimi birçok mesleği 
devre dışı bırakmaktadır. O nedenle önce-
likle eğiticiler yani öğretmenler eğitilmelidir. 
Çağın yeni bilgisi hocalara verilmeli ki onlar 
da bu bilgileri gençlere aktarabilsin. Yoksa 
eskimiş ve tarih olmuş bilgilerle gençlerin 
kafasını doldurmanın bir anlamı yoktur.

sürekli ve radikal bir değişim ihtiyacını orta-
ya çıkarıyor.

Ülkemiz dünyaya paralel olarak hatta 
daha hızlı bir şekilde ekonomik, sosyal ve 
siyasal bir değişim geçiriyor. O nedenle 
doğal olarak mevcut eğitim sistemi artık 
yeterli olamamaktadır. Ancak eğitim gibi 
temel bir meseleyi sihirli değnekle bir 
gecede çözemezsiniz. Değişim ve daha 
iyisini arama çabası devamlılık arz et-
mektedir.

Oku, Öğren, Uygula  
Bir Sanatın  
(Mesleğin) Olsun
İsrafil Kuralay
İstanbul Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı

Bütün aileler çocuklarının birer akademisyen, bilim adamı olarak 
yetişmesi için büyük mücadele vermektedirler. Oysa akademisyenlik, 
bilim adamlığı çok az insanın başaracağı bir iştir. Diğer meslekler de 
en az bilim adamlığı kadar muhteremdir, kıymetlidir. Bu yanlış algının 
düzeltilmesi için başta mesleki eğitim alan gençlere “ara elaman” 
gibi tanımlamalardan vazgeçmeliyiz…

Ülkemizin en çok tartışılan konu-
larının başında eğitim gelmekte-
dir. Anaokulundan üniversiteye 

kadar her aşamada ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıyayız. Bu sıkıntı sadece bizim ülkemi-
ze mahsus bir durum değildir.  Bilgi iletişim 
teknolojilerinin hızlı değişimi sonucunda 
dünyanın her yerinde geleneksel yapılar 
sarsılırken yerine yenisini koymak ta çok ko-
lay olmuyor. Sosyal, ekonomik hayattaki hızlı 
değişim eğitim sisteminin de yeniden köklü, 
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İstanbul Teknik Üniversite’sinden Hayırlı 
Bir Hamle: İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi
Ülkemizin öncü üniversitelerinden İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nin mesleki teknik 
eğitime el atmasının örnek bir hareket ol-
duğunu düşünüyorum. Eğitimin bütünün-
den kopmadan, bu tarz nitelikli okulların 
artmasının ülkemizin geleceği açısından 
önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. 
Eğitim, toplumda herkesi birinci derece-
de ilgilendiren bir konu. Dünya çapında 
bir marka olan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nin akademik kadrosuyla, laboratu-
varlarıyla böyle odaklanmış bir alanda 
eğitim yuvası açmış olması, gelecekten 
umutlu olmamız için bir sebeptir. Bu lise-
nin yöneticisi olarak da başarıl bir aka-
demisyenin atanması takdire şayandır. 
Tabiri caizse “un var, yağ var, artık helva 
yapma vaktidir”.

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, bilişim, denizcilik, elektronik 
gibi stratejik başlığı seçmekle de isabet 
etmiştir. Bu üç alanda da nitelikli, başa-
rılı insanlara ihtiyaç var. Dikkatli, emin 
adımlarla, tecrübe kazanarak ilerlenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  Bu örnek ça-
lışmanın meslek kuruluşlarıyla, özel sek-
törle yakın ilişki ve işbirliği içinde olması 
başarı oranını yükseltecektir. Bu başarılı 
çalışmanın ülkemizin diğer kurumlarına 
da örnek olmasını diliyorum.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların so-
nucunda çok sayıda okula teknik donanım 
desteği sağlanmış, ulusal ve uluslarara-
sı birçok projeye imza atılmıştır. Tecrübeli 
komite üyeleri ve meclis üyeleri, bilgi ve 
birikimlerini gençlere aktarma imkânı bul-
muşlardır. Bu örnek proje, oda ve borsalar 
aracılığıyla bütün ülkemize yayılabilir.

Uluslararası Mesleki Eğitim  
Projesi (TÜRKMEK)
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
ile İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde 2012 
yılından bu yana örnek ve başarılı bir çalış-
ma olan TÜRKMEK projesini sürdürüyoruz. 
TİKA’nın katkı verdiği ülkelerden getirilen 
gençlere ülkemizde mesleki eğitim veriliyor,  
hem de ülkemizi, kültürümüzü ve dilimizi ta-
nıma imkânı sağlıyoruz.  Bu proje sayesinde 
bugüne kadar binlerce genç meslek sahibi 
oldular.

Okul dışı eğitimler ve sertifikalar akade-
mik hayatla birleştirilmelidir. Mesleğe çıraklık-
la başlayan bir insan mesleğini geliştiriyorsa 
hem ekonomik hem de sosyal ve kariyer anla-
mında basamakları geçebilmelidir. Bu açıdan 
Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakan-
lığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 
YÖK ve meslek örgütleri işbirliği yaparak koor-
dineli çalışıp çözümler üretmelidirler.

İstanbul Ticaret Odası Meslek  
Okullarının Hamisi
1882 yılında Sultan ll. Abdülhamit Han tara-
fından kurulan İstanbul Ticaret Odası, ahilik 
ve lonca kuruluşlarının devamı olan bir mü-
essese olarak, mesleki eğitim konusunda çok 
sayıda çalışmaya öncülük etmiştir. Çok sayıda 
mesleki okul yaparak eğitim hayatının hizme-
tine sunmuştur. Üyelerinin mesleki bilgi ve be-
cerilerinin artması için farklı alanlarda kurslar 
düzenlemektedir. İstanbul Ticaret Odası son yıl-
larda başarılı bir çalışmaya daha imza atmıştır. 
“Okullarda Hamilik Projesi” Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın işbirliği ile devam etmektedir. Bu proje, 
İstanbul Ticaret Odası’nın meslek komitelerine, 
bir okulun hamiliği verilmesi şeklinde yürümek-
tedir. Şu ana kadar 54 okula, meslek okuluna 
hami olunmuştur. Bu çalışmanın en güzel tarafı, 
meslek erbabı ile okulların bir araya gelmesi-
ni sağlamaktır. Hamilere, mesleklerine uygun 
okulların verilmesi verimliliği artırmaktadır. Hami 
komite üyeleri, okul yöneticileri ve öğrencilerle 
buluşarak ortak çözümler üretmektedirler.

Mesleki eğitimin çok küçük yaşlarda 
başlaması gerekiyor. Lise çağına, 

hatta üniversite çağına gelmiş 
bir genç insanı eğitmek ona bir 

meslek kazandırmak oldukça zor 
olmaktadır. “Düz lise” diye bir 
yapılanmanın yanlış olduğunu 

düşünüyorum. Eğitimin her 
kademesinde bir meslek ve sanata 

yönelik eğitimlerin verilmesi gerekir. 

MEB Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, 2019
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da ele alınabilecek, köklü bir mesleki eğitim 
geleneğine sahiptir. Bizler; iş, siyaset ya da 
akademi dünyasının üyeleri olarak, geçmişten 
aldığımız bu birikimi, çağımızın şartlarıyla güç-
lendirerek ülkemizi,  “Güçlü Türkiye” hedefine 
kararlılıkla hazırlamalıyız. Her zaman ülkesine 
ve yaşadığı topraklara karşı minnet ve sorum-
lulukla hareket eden bir yapı olarak MÜSİAD, 
bu noktada elinden gelen çabayı gösteriyor. 
2017 yılında hayata geçirdiğimiz Bağlarbaşı 
MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek ve 
Teknik Anadolu Lisesi, ilk olması özelliği ile sek-
töründe büyük bir açığı kapatmaktadır. Diğer 
yandan, bu yıl içinde, MÜSİAD Mobilya Sektör 
Kurulu öncülüğünde, Kartal Atalar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi “Mobilya ve Tasarım Bö-
lümü”nü tamamıyla yeniden dizayn ettik. Mes-
leki eğitimin yaygınlaşması için önümüzdeki 
dönemde de çalışmalarımız sürecektir.

Türkiye olarak, genç nüfusumuzla birçok 
ülkeye göre önemli avantajlardan birini elimiz-
de bulunduruyoruz. Oluşturacağımız doğru yol 
haritasıyla, bu avantajı en isabetli şekilde kul-
lanarak, gençlerimize sağlayacağımız nitelikli 
eğitimle birlikte, geleceğe yön veren ülkelerden 
biri olacağımıza, bu toprakların evlatları olarak 
inanıyoruz.

Bu vesileyle, Haziran sayısının konusunu 
“mesleki ve teknik eğitim” olarak belirleyen, 
mesleki ve teknik Anadolu liseleri için önemli 
bir kaynak teşkil edecek olan İTÜ Dergisi’nde 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, son yıllarda mesleki eğitime yöne-
lik yaptığı yatırımlarla, bu noktada önemli bir 
adım atıyor. Meslek edinmenin ve gerçekleş-
tirilecek mesleki eğitimin; bireysel, toplumsal 
ve ekonomik faydalarını daha bilinir kılarak, bu 
konuda kalıcı ve sürdürülebilir politikaları da uy-
gulamamız gerekiyor. Bu doğrultuda, mesleki 
eğitim veren liselerimizin sayısını artırırken, nite-
lik yönündeki gelişimi güçlendirmeliyiz.

Dünyanın geçirdiği bu güçlü değişime 
ayak uydurmanın da ötesinde, geleceğe yön 
verebilmek için bu, temel şartlardan biridir. Ye-
niliklere uyum kabiliyeti yüksek, güçlü bir tica-
ret geleneğini miras olarak taşıyan gençlerinin 
omzunda yükselen Türkiye’nin, yeni dünya dü-
zeninde söz sahibi olması için önünde hiçbir 
engel yoktur.

Mesleki eğitimin, kişilerin potansiyel ve 
kabiliyetlerini en doğru şekilde ve tam kapasi-
teyle kullanarak, ülkenin kalkınması noktasında 
yaptığı katkının yanı sıra, en büyük faydaların-
dan biri de istihdam noktasında olmaktadır. 
İşveren ve işçi olmak üzere her iki taraf için de 
geçerli olan doğru iş ve doğru elemana ulaşa-
bilme sorunu, mesleki eğitimin yaygınlaşmasıy-
la birlikte ortadan kalkacaktır. Belirli alanlarda 
uzmanlaşan bireyler, doğru işte çalışıp kendi 
kapasitelerini ortaya koyarak para kazanmanın 
tatminine varırken, işveren de işlerinin yüksek 
verimle ilerleyebilmesi noktasında büyük bir 
avantaj elde etmiş oluyor.

Anadolu, bugün usta-çırak ilişkisi başlığın-

Yeni Dünyada Mesleki 
Eğitimin Yeri ve Geleceği

Belirli mesleklerde 
uzmanlaşan ve alanında hâkim, 
donanımlı iş gücü, bu yeni 
dönemin anahtarlarından biridir. 
Bu anahtarı oluşturmanın 
yolu ise mesleki eğitimden ve 
mesleki eğitimi güçlendirmekten 
geçiyor...

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı

Meslek,  kişinin yetenek ve bece-
rilerini kullanarak biriktirdiği tec-
rübeleri işlerken, aynı zamanda 

hayatını devam ettirebileceği ölçüde para da 
kazandığı iştir. Diğer yandan her birimiz, kendi-
mizi aslında mesleklerimizle, ortaya koyduğu-
muz işlerle ifade ederiz. Her birey, bambaşka 
kabiliyetlerle dünyaya geliyor. Kişi bunları doğ-
ru tespit ederek, bu yönde yatırım yapar ve 
kendisini bu yönde geliştirirse, hayatını devam 
ettirebilmek için gerek duyduğu parayı kazan-
manın yanında, ustalık isteyen işlerde doğan 
önemli bir açığı kapatarak ülkesine ve milletine 
de hizmet etmiş olur.

Bugün dünya, güçlü bir değişim rüzgârının 
etkisi altında; hemen hemen tüm alanları kap-
sayan, köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Teknoloji 
temelinde yükselen bu süreç, ticaret, eğitim, 
bilim, gıda ve tarım gibi birçok alanda, alışıla-
gelmiş biçimlerden uzaklaşarak, yeni bir yol 
haritasında ilerliyor. Ülkeler, hükümetler, ekono-
mi yönetimleri ve uluslararası şirketler, gelecek-
teki yönlerini belirlerken bu haritayı esas alıyor 
ve yatırımlarını bu yönde şekillendiriyor. Bu 
güçlü değişim, ekonomik dengeleri ve bera-
berinde üretim ve ticaret biçimlerini de yeniden 
şekillendiriyor. Küresel rekabet, gün geçtikçe 
daha çetin şartlarda ilerliyor. Bu yeni düzende; 
inovasyonun, yenilikçi anlayışın, katma değeri 
yüksek ürünlerin ve “fark oluşturmak” motto-
sunun hâkimiyeti söz konusu. Dolayısıyla artık, 
üretim ve iş gücü tanımları da yeniden yazılı-
yor. Bu ortamda, geleceğin kodlarını doğru 
okuyabilmek ve gerekli tedbir ve ön hazırlık-
ları ivedilikle hayata geçirmek gerekiyor. Belirli 
mesleklerde uzmanlaşan ve alanında hâkim, 
donanımlı iş gücü, bu yeni dönemin anahtarla-
rından biridir. Bu anahtarı oluşturmanın yolu ise 
mesleki eğitimden ve mesleki eğitimi güçlen-
dirmekten geçiyor.

MÜSİAD, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi “Mobilya ve Tasarım 

Bölümü”nü yeniden dizayn etti.
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Üstün Zekâlı ve Yetenekli 
Bireyler ve Eğitim 
İhtiyaçları

Ülkelerin kalkınmasında; fen, edebiyat, sanat, ekonomi, ticaret, 
politika vb. alanlarda önderlik edecek liderler, üstün zekâlı ve 
yetenekli çocuklar arasından çıkmaktadır. Dolayısıyla, üstün zekâlı 
çocukların tespit edilerek mevcut kapasitelerini en üst seviyede 
kullanmalarına imkân sağlamak, insanlığın geleceği açısından 
hayati öneme sahiptir…

Tunahan Coşkun
TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) Genel Müdürü

Bugün 21. yüzyıl olarak adlandırılan 
çağda, bilim-teknik, güzel sanatlar, 
düşünce ve benzeri alanlarda eriş-

tiğimiz noktayı üstün yeteneğe sahip bireylere 
borçluyuz. Kuşaklar boyunca, insanlığı bu-
günkü uygarlık düzeyine getiren kişilerin, orta-
lama bir zekâ ve yetenek düzeyinin üzerinde 
olduğu bilinmektedir. Üstün zekâlı bireylerin 
tarih boyunca var oldukları ve toplumların kal-
kınmalarında önemli roller üstlendikleri kabul 
edilen bir gerçektir. 

Milletlerin en büyük güç kaynaklarından 
birisi de yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Ül-
kelerin kalkınmasında; fen, edebiyat, sanat, 
ekonomi, ticaret, politika vb. alanlarda önder-
lik edecek liderler, üstün zekâlı ve yetenekli 
çocuklar arasından çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
üstün zekâlı çocukların tespit edilerek mev-
cut kapasitelerini en üst seviyede kullanma-
larına imkân sağlamak, insanlığın geleceği 
açısından hayati öneme sahiptir. Üstün zekâlı 
çocukların erken tespiti ve eğitimlerine erken 
başlanması da büyük önem taşımaktadır. 

Üstün zekâlılığın gereğince ve zamanında 
fark edilememesi, uygun eğitimin sağlana-
maması gibi sebepler yüzünden, böylesine 
önemli nitelikte olan yeteneklerin değerlendi-
rilememesi toplumumuz için büyük bir kayıp 
olacaktır. Bu durumdaki çocukları en güveni-
lir yollardan erken zamanda tespit etmek ve 
durumlarına uygun olan eğitim ortamı içinde 
yetiştirmek bugün toplumumuzun en önemli 
sorunlarından birisi olduğu düşünülmektedir. 
Ülkemizin, kalkınması ve geleceğin dünyasın-
da söz sahibi olmak için,  bu özel bireylerin 
bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun 
yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, 
sağlıklı olarak yetiştirilmesine ve iyi eğitilmesi-
ne bağlıdır. 

Üstün zekâlı çocuklarımızın eğitim yoluy-
la performansını en üst düzeye çıkarılmasını 
sağlamak için “zenginleştirilmiş müfredat” ça-
lışmalarına ihtiyaç vardır. Bu konuda TÜZDER, 
örneğinden yola çıkarak bireyselleştirilmiş 
atölye çalışmaları özel mesleki liseler büyük 
önem arz etmektedir. Bu minvalde İTÜ bünye-
sinde açılacak olan meslek lisesinin önemli bir 
ihtiyaca cevap vermesi beklenmektedir.

Çocuğun Üstün Zekâlı Olduğunu Nasıl 
Anlarız? Ne Gibi Belirtileri Vardır?
Üstün zekâlı çocukların özellikleri, dikkatli bir 
anne baba ya da eğitimci tarafından bebek-
liğin ilk yıllarından itibaren rahatlıkla anlaşıla-
bilir. Özellikle bebekliğin ilk yıllarından itibaren 
anne ve babayla olan göz temasının erken 
başlaması, akranlarından önce yürümesi ve 
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Üstün Zekalı Çocuklar Nasıl Bir Psikoloji 
İçindedirler? Hangi Zorlukları Daha Sık 
Yaşarlar? Özellikleri Nelerdir?
“Bir kimse kendi duygularını ne kadar az an-
larsa, duygularına o kadar çok yenilecektir. 
Bir kimse duyguları, tepkileri, diğer insanların 
davranışlarını ne kadar az anlarsa, muhte-
melen diğer insanlarla o kadar uyumsuz et-
kileşim sağlayacak ve bu yüzden de, büyük 
topluluklar içerisindeki gerçek yerini bulmakta 
başarısız olacaktır” diyor Gardner… Üstün 
zekâlı çocuklar önceleri bulundukları ortam-
larda akranları tarafından anlaşılamamakla 
ilgili sorunlar yaşarlar. “bu kadar basit şeyleri 
neden anlamıyorlar, arkadaşlarım neden beni 
anlamıyor” gibi soruları gelişebilir ve uyum 
sorunları yaşayabilirler. Bunların sürekli yaşan-
ması sonucunda kendilerinde bazı farklılıklar 

ler söylenmekte ve bu algı da gelişmektedir. 
Yukarıda izah ettiğimiz şekilde bir çocuğun IQ 
dediğimiz zihinsel yetenek becerisinde üstün 
performans ortaya koyduğunu tespit edebiliriz 
ancak günümüzde üstün zekâlı birey algısı da 
değişmekte. Güncel olarak genel kabul; bir 
çocuğa üstün yetenekli birey diyebilmek için 
zihinsel yeteneğin yanında, sıradışı düşünme 
becerilerinde ve motivasyon becerilerinde de 
belirli bir potansiyel ve buna bağlı performan-
sa sahip olması gerekmektedir. Yani doğru uy-
gulanan bireysel zeka testleri ile, bir çocuğun 
zihinsel yetenek anlamında üstün zihinsel per-
formansa sahip olduğu sonucuna varılabilir; 
ancak genel olarak üstün yetenekli birey diye-
ceksek, bunun yanında sıradışı düşünme ve 
motivasyon becerilerinin de dikkate alınması 
gerekmektedir.

konuşması, giymiş oldukları kıyafetlerin etiket-
lerinden ve üstüne örttükleri battaniyelerden 
rahatsız olmaları bu çocukların hassas bir 
bünyeye sahip olduklarının göstergesidir. 

Üstün zekâlı çocukların zihinsel, duygu-
sal, sosyal ve bedensel alanlarda farklı geli-
şim özellikleri bulunmaktadır. Çocuklar akran-
larıyla bu gelişim alanlarında kıyaslandığında 
çoğu özellikte anlamlı bir farklılığı (ileri seviye-
de) ortaya koyuyorlarsa bu çocuğun üstün ze-
kalı olduğuna yönelik öngörülerimiz oluşmak-
ta (mesela; yaşıtları ile kıyaslandığında geniş 
kelime hazinesi, günlük yaşantıda az kullanı-
lan kelimeleri cümlede doğru şekilde kullana-
bilme becerisi, hafızanın keskin olması).   Ama 
dediğimiz gibi bu öngörü; çünkü bir çocuğun 
zekası hakkında tanı konulacak bir çalışma 
yapmak için muhakkak uzman psikologlarca 
uluslararası literatürde kabul görmüş olan bi-
reysel bir zeka testinin uygulanıp yorumlan-
ması gerekmektedir. Ancak bu çalışmanın 
üzerine bir çocuğun zekâsı hakkında kesin 
konuşulabilir. Hatta bu durum böyle olmakla 
beraber her geçen gün zekâ üzerine yenilik-

 Bebeklikten itibaren aşırı hare-
ketlilik .

 Anne-babayı erken tanıma ve 
gülerek bunu belli etme.

 Hassas bir bünyeye sahip olma; 
etiket, battaniye gibi ürünlere reaksi-
yon gösterme.

 Erken konuşmaya başlama; ör-
neğin yaşıtları iki kelimeli cümleleri iki 
yaşında söyleyebilirken onlar bir yaşın-
da söyleyebilirler.

 Kendi başlarına okumayı öğre-
nebilir; ancak yazma konusunda bu 

Üstün zekâlı çocukların tespitinde erken teşhisin önemli 
bir yeri var. Bu konuda en büyük görev ise aileye düşüyor: 

kadar başarılı olamazlar çünkü kas geli-
şimleri aynı hızda devam etmez.

 Kelime hazneleri geniştir; kolay 
ezberleyip, ezberledikleri şeyleri hafıza-
larında uzun süre saklayabilirler.

 Karşılarındaki insanların duygu ve 
düşüncelerini kolayca tahmin edebilirler.

 Liderlik yetenekleri üst düzeydedir.
 Rutin işlerden çabuk sıkılırlar ve 

işleri kendi bildikleri gibi yaparlar.
 Aşırı duygusal olabilirler.
 Kendilerinden daha büyük çocuk-

larla vakit geçirmek isterler.

 Kitaplara ve görme alanındaki 
nesnelere karşı aşırı ilgi duyarlar.

Burada anne-baba ve eğitimcilerin 
önemli bir hususu kesinlikle atlama-
maları gerekir. Bu özelliklerin bir kısmı 
normal zekâ düzeyine sahip çocuk-
larda da görülebilir. O yüzden ebe-
veynler bazen evhamlanabilirler. Söz 
konusu özelliklerin farklı zamanlarda 
da çocuklar üzerinde görülme ihtimali 
olabilir. Üstün zekâlı çocuklar bu özel-
liklerin tamamına ya da bir kısmına 
sahip olabilirler. Burada vermiş oldu-
ğumuz özelliklerin birçoğu çocuklarda 
gözlemleniyorsa, mutlaka bir uzmana 
danışarak çocuk için yol haritası oluş-
turulmalı.

Doğru uygulanan bireysel zeka 
testleri ile, bir çocuğun zihinsel 

yetenek anlamında üstün zihinsel 
performansa sahip olduğu 
sonucuna varılabilir; ancak 
genel olarak üstün yetenekli 

birey diyeceksek, bunun yanında 
sıradışı düşünme ve motivasyon 
becerilerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir.
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diğerlerinden farklı olmadığını, sadece belirli 
özelliklerinin daha fazla geliştiğini kabul et-
mektir. Normal çocukların sergilemiş olduğu 
her davranışı üstün çocukların da gösterebi-
leceğini asla unutmamalı. Onların ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek ortamlar oluşturarak mutlaka 
profesyonel bir yardım almalılar. 

Çocuğa dengeli bir yaşam alanı oluş-
turarak, onu bütün yönlerden gelişebilece-
ği etkinliklere dahil etmeliler. Üstün zekâlı 
çocukların en önemli özelliklerinden biri de 
meraktır. Bazen yetişkinler çocuklarının so-
rularını yanıtlamakta zorlanabilirler. Böyle 
durumlarda çocuğa karşı tepkisiz kalmak 
yerine, çocuklarının gereksinimini karşıla-
yacak başka çözüm yolları bulmalılar. Ör-
neğin; kitaplardan, ansiklopedilerden ve 
uzman kişilerden faydalanmak gibi… Aileler 
çocuklara tutarlı bir disiplin uygulamalı. An-
ne-baba üstün çocuklara üstünlüklerinden 
dolayı özel imtiyazlar tanımamalı. Dahi Park 
gibi yaz okulu uygulamalarına tabi tutarak 
çocuğun sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimi-
ne katkı sağlayacak çalışmalara dahil ede-
bilirler. 

Üstün zekalı çocuklar geleceğin bilim 
adamları, liderleri, yazarları ve fikir adamla-
rıdır. Böylesine değerli bir hazine kesinlikle 
israf edilmemeli. ABD'de, İngiltere'de, Al-
manya’da diğer dünya ölçeğinde söz sahibi 
olmak isteyen ülkelerin eğitim programların-
da olduğu gibi bu tür çocukları tespit etmek 
ve onlar için gerekli eğitim ortamları oluştur-
mak milli ve manevi duyguları yüksek, sağ-
duyulu insanlar için önemli bir vazife olarak 
görülmeli. 

Şu an Milli Eğitim’in mevcut sistemi içeri-
sinde, ‘destek eğitim odaları’ önemli bir baş-
lıktır.  Bu zamana kadar bu odalar zihinsel 
engel durumları yaşayan öğrencilerimiz için 
kullanılmaktaydı; ancak TÜZDER gibi sivil 
toplum kuruluşlarının yapmış olduğu far-
kındalık çalışmaları ve projeler neticesinde, 
üstün zekaya sahip olan çocukların da bu 
odalarda haftada belli bir saate kadar eks-
tra eğitim almaya imkanları bulunmaktadır. 
Ailelerin bu haklarını bilip talepkâr olmala-
rı gerekmektedir. Ayrıca BİLSEM  Bilim ve 
Sanat Merkezleri, devlet eliyle yürütülen ve 
üstün zekalı çocukların eğitim aldığı bir ku-
rumdur. Çocuklar, okullarının yanı sıra hafta-
da birkaç gün sadece üstün zekalı çocukla-
rın geldiği bu eğitim kurumunda yetenekleri 
doğrultusunda eğitimler alırlar;  ancak bu-
raya girişte birtakım değerlendirmelerden 
geçip, kontenjan içerisinde yer alabilmeleri 
gerekmektedir. Yani ne yazık ki her üstün 

nu ve bunlara bağlı duygusal problemler bu 
çocuklarımız için daha yoğunlukla karşılaşılan 
sorunlar olarak ortaya çıkıyor.

Aynı zamanda üstün zekâlı çocuklarla il-
gili yapılan bir araştırmada çocuklar; “Kimse 
bize üstünlüğün ne demek olduğunu anlat-
mıyor, okul çok sıkıcı ve kolay,  bizi gerçekten 
anlayan arkadaşımız çok az, farklı ve yaban-
cı hissediyoruz, başarılı olduğumuz alanların 
çokluğu sonucunda bunalıyoruz ve bizden 
çok fazla şey bekleniyor” gibi problemlerini 
dile getirmişlerdir. 

Diğer özel gruplar gibi, üstün zekâlı ço-
cuklar, sadece standartlardan farklı oldukları 
için bile kendilerini güvensiz hissedebilirler.  
Bu durum, olumlu ya da olumsuz olsun, farklı 
olmak, kaygı-endişe için bir nedendir. Burada 
asıl problem, birçoğumuz bu çocukların bazı-
larının gerçekten bütünüyle büyük sıkıntıda ol-
duğunun farkına varamayabiliriz. Çünkü onlar 
bu durumu çok iyi kamufle ederek, her şeye 
sahipmiş gibi görünürler.

Tam Bir Teşhis Konması İçin Neler 
Yapılıyor?
Tam bir teşhisin konulması için sosyal çevre ve 
eğitim ortamında gözlemin yanı sıra, kesinlikle 

bireysel bir zeka testinin uy-
gulanması gerekir.  Son yıllar-
da yapılan araştırmalarla yine 
kabul edilmiştir ki tek bir zeka 
testi de bu ihtiyacı karşılama-
maktadır. Çocukların sıra dışı 
düşünme ve motivasyon be-
cerilerine de ayrıca bakmak; 
bu testlerde görülen sonuçla-
rın, aile görüşmeleri ve çocu-
ğun sosyal ortamlarda verdiği 
tepkiler de beraberinde düşü-
nülerek bir karara varmak ge-
rekmektedir. 

Üstün Zekâlı Bir Çocuğa 
Sahip Olan Aileler Mevcut 
Sistemde Neler Yapabilirler?
Anne ve babaların yapması 
gereken en önemli şey onların 

olduğu fikrini benimsemeye başlayabilirler. Ta-
bii bu durum başka etkenlerle birleşince farklı 
çocuklarda farklı sonuçlar doğurur; bazıları 
kimsenin kendisini anlamadığı düşüncesiyle 
yalnızlaşmaya başlar, bazısı kendisindeki ye-
teneklerin farkında olarak aşırı özgüven duy-
gusu ile küstahlık seviyesine kadar gidebilen 
bir psikolojiye bürünür, bazısı da bu iki durum 
arasında farklı seviyede bulunarak biraz daha 
fazla içindeki gruba uyum sağlar bir pozisyon-
da olur; ama yine bazı çocuklarda da arka-
daşları tarafından kabul görme ihtiyacından 
kaynaklı olarak aşırı fedakârlığın geliştiği du-
rumlar görülür. 

Netice itibarı ile üstün zekâlı çocukların 
duygusal düzeydeki hissettikleri, her zaman 
zihinsel yetenekleriyle tutarlı bir şekilde eşde-
ğer olmayabilir. Daha zeki demek, daha mutlu 
daha sağlıklı, daha başarılı; sosyal bakım-
dan daha uyumlu ya da daha güvenli de-
mek değildir.

Üstün zekâlı çocukların yaşadığı sorunla-
rın temelinde farklı gelişim gösteriyor olmaları 
yatmaktadır. Farklı gelişim özelliklerine sahip 
oldukları için yaşıtları ile ortak bir dil kurma-
ları zor olabiliyor. Aynı şekilde sosyal çevre 
beklentileri de bu durumu tetikleyici unsur 
olabilmektedir. Yine kendilerine sunulan eği-
tim ortamı büyük oranda onların ihtiyaçlarına 
cevap vermiyor, kendi potansiyellerinin altında 
kalıyor ve fazla tekrarlarla bu çocuklar yorulu-
yorlar. Bulundukları eğitim ortamlarında aktif 
olmak istiyor ancak buna da imkan bulamıyor-
lar; bildiklerini paylaşmak istiyor ama genelde 
tepkiyle karşılanıyorlar. Tüm bu ve benzeri du-
rumlar sonucunda birçok sosyal uyum soru-

Üstün zekâlı çocukların duygusal 
düzeydeki hissettikleri, her zaman 
zihinsel yetenekleriyle tutarlı bir 

şekilde eşdeğer olmayabilir. Daha 
zeki demek, daha mutlu daha 
sağlıklı, daha başarılı; sosyal 

bakımdan daha uyumlu ya da daha 
güvenli demek değildir.
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takip edilmelidir. Belirli aşamada kendisini 
gösteren bu çocuklar için ihtiyaçlarına ce-
vap verebilecek nitelikte yapılandırılmış eği-
tim ortamlarında eğitim hayatlarına devam 
etme imkanı sunulmalıdır. Mevcut sistemde 
faaliyet gösteren BİLSEM’ler güzel çalışma-
lar ortaya koymaktadır; ancak nitelik ve ni-
celiklerinin artırılması gerekmektedir. Destek 
Eğitim Odaları’nın her okulda aktif hale geti-
rilmesi gerekmektedir. Tüm bu ara çözümle-
re ek olarak iller ya da bölgeler bazında bu 
çocuklar için okullar açılmalı ve onlara uy-
gun müfredat ve program çalışmaları yürü-
tülmelidir. Bu, ülkemizin gelişiminde önemli 
bir mihenk taşı olacaktır. 

sinde, okul dışında hafta sonları varlık göste-
ren yapılanmalar da bulunmaktadır. TÜZDER 
de bu şekilde eğitim imkanları sunan yapıları 
bünyesinde barındırmaktadır.  Bu ortamlarda 
genellikle üstün zekâlı çocuklar özel olarak 
gruplandırılmakta, yetenekli oldukları alanda 
eğitim imkanları oluşturulmaktadır. Bu gibi 
uygulamalar da daha çok “atölye” ismi ile 
adlandırılmaktadır.

İstenilen Eğitimi Alamayan Bu Çocuklarda 
Ne Gibi Olumsuzluklar Yaşanabilir?
İhtiyaç duyduğu eğitim imkânlarını bulama-
yan üstün zekâlı çocuklarda farklı sonuçlar 
doğmaktadır. Bu süreci en az hasarla atla-
tan çocuklar, genel anlamda sosyal ve duy-
gusal olarak  kendisini koruyabilmiş; ancak 
tam anlamıyla yeteneklerini kullanamamış, 
zihinsel olarak da körelme yaşamış çocuk-
lardır. Durum böyle olduğu zaman yine o ço-
cukları şanslı olan grupta görüyoruz. Çünkü 
ihtiyaç duyduğu eğitimi bulamadığı zaman, 
problemler ciddi anlamda sosyal ve duygu-
sal sorunlara dönüşebiliyor; ya kendilerini 
toplumdan soyutlayarak yalnızlaşıyorlar ya 
da toplum bu kişileri dışlayabiliyor. Bunların 
neticesinde, içinde yaşadığı topluma ve sis-
teme düşman olarak yetişen bireyler olarak 
karşımıza çıkabiliyorlar. Mesela, karşılaştığı-
mız bir takım çete liderleri, suç liderleri bu 
gruba dahildirler. Bu durumlardan dolayı üs-
tün zekâlı bireylerin eğitimleri önem arz et-
mektedir. Doğru değerlendirildiklerinde in-
sanlığa katkı sağlayabilen bu bireyler, yanlış 
yaklaşımlar sonucunda insanlığa en büyük 
zararı veren kişiliklere dönüşebilmektedirler. 
Dünya tarihi incelendiğinde, bu durumun 
çok somut örnekleri ürkütücü bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır.

MEB Sistemi İçinde Bu Çocukları 
Iskalamamak veya Kaybetmemek Adına 
Neler Yapılabilir? Mevcut Bilsem’ler Bu 
Çocuklar İçin Yeterli Midir?
Bu çocukların tanılama ve tespit süreçleri 
ulusal olarak ele alınmalıdır. Günümüzde 
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri olarak 
faaliyet gösteren devlet kurumlarına önemli 
bir iş düşmektedir. Mevcut durumda daha 
çok zihinsel engel durumlarını yaşayan ço-
cuklarımız için daha aktif olan bu kurumla-
rın, üstün zekâlı çocuklarımız için faaliyetler 
alanlarını aktifleştirmeleri gerekir. Yerüstü 
hazinelerimiz olan bu çocukların keşfi için 
belli bir yaşa gelmiş olan bütün çocukları-
mızın gerekli zihinsel, sosyal ve duygusal 
değerlendirmeleri ve aile danışmanlıkları 

zekalı çocuk burada eğitim alma imkanı 
bulamamaktadır. Bu kurumların sayı ve ni-
teliklerinin artırılması gerekmektedir. Yine ek 
olarak, TÜZDER bünyesinde yürütülen Dahi 
Park atölye çalışmaları gibi, sadece üstün 
zekâlı çocukların katılmış olduğu atölye ça-
lışmaları mevcuttur. Boğazhisar Eğitim Ku-
rumları gibi birtakım özel okullar içerisinde 
de üstün zekâlı çocuklara yönelik özel sınıf 
uygulamaları veya karma sınıf uygulamala-
rı bulunmaktadır. Bunlar da aileler için ayrı 
seçeneklerdir. Tabii burada ailelerin maddi 
imkanları gündeme gelmektedir ve az olan 
bu imkanlar, İstanbul dışında neredeyse hiç 
bulunamamaktadır.

Eğitim Sisteminde Bu Çocuklar İçin Ne 
Gibi Farklılıklar Oluşturulmalı?
Özellikle bu çocukların, kendisi gibi gelişme 
gösteren yaşıtlarıyla daha fazla beraber ola-
bilmeleri sağlanmalıdır. Tabii ki bu süreçte 
diğer akranlarından tamamen ayırmak bir 
hata olacaktır.  Bu durumun da sağlıklı yü-
rütülmesi şarttır.

Öğretmenlerin pedagojik eğitimlerinde, 
üstün zekâlı çocukların farklı gelişim özellik-
leri daha yoğun işlenmelidir. Özellikle kulüp 
çalışmaları olarak görülen bilim, yazarlık, 
astronomi gibi atölye çalışmaları okullarda 
artırılmalıdır. Halihazırdaki müfredatın üstün 
zekâlı çocuklar için zenginleştirilmesi, sis-
temsel olarak bu çocukların hızlandırılmış 
bir eğitim almasına imkan sağlanması ve 
hatta ileri seviyede başka kriterleri sağlayan 
üstün öğrencilerin bazı ulusal sınavlardan 
muaf tutulması gerekmektedir. İTÜ örneğin-
de olduğu gibi bu çocuklara özgü meslek 
liseleri de oluşturulabilir.

Ülkemizde Bu Çocuklar İçin Ne Gibi 
Eğitim Alternatifleri Var?   
Bu çocuklar için eğitim alternatifleri devlet 
ve özel sektör olarak ayrılmaktadır. Devlet 
okulları içerisinde Destek Eğitim Odaları ve 
BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri seçenek-
tir. BİLSEM’lerde kontenjanlar ne yazık ki çok 
eksik kalmaktadır. Destek Eğitim Odaları’nda 
da personel yetersizliği ve fiziki eksikliklerden 
dolayı birçok okul gerekli çalışmayı ortaya 
koyamamaktadır. Özel sektör gündeme gel-
diğinde de, bu çocuklara eğitim veren okul 
sayısı çok azdır ve bunların da çoğu sadece 
İstanbul'da bulunmaktadır. Genellikle üstün 
zekâlı çocuklar ayrı sınıflarda eğitimlerine 
devam etmekte, bazı sınıflarda üstün, normal 
ve parlak olan öğrenciler karma olarak bu-
lunmaktadır.  Yine devlet ve özel okullar içeri-

Halihazırdaki müfredatın 
üstün zekâlı çocuklar için 

zenginleştirilmesi, sistemsel 
olarak bu çocukların hızlandırılmış 

bir eğitim almasına imkan 
sağlanması ve hatta ileri seviyede 

başka kriterleri sağlayan üstün 
öğrencilerin bazı ulusal sınavlardan 

muaf tutulması gerekmektedir. 
İTÜ örneğinde olduğu gibi bu 

çocuklara özgü meslek liseleri de 
oluşturulabilir.
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

sel rakiplerin arasından sıyrılması, toplanan 
büyük verinin bilişim teknolojileri kullanılarak 
incelenip kullanılmasıyla mümkündür.” ifade-
lerini kullandı.

Yapay Zeka Lise Müfredatına Giriyor
Millî Eğitim Bakanlığının yapay zeka tekno-
lojisini ilgili programların müfredatına dahil 
etmeye hazırlanıldığını hatırlatan Toros, “İTÜ 
bünyesinde bulunan Yapay Zeka ve Veri 
Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bu 
sürece destek verecek. Bilişim Teknolojileri 
Bölümünün eğitmenlerine yapay zeka eği-
timleri de İTÜ tarafından verilecek. Mesleki 
teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay 
zeka uygulamaları ile ilgili mevcut müfredat 
da bu kapsamda güncellenecek. Ayrıca iş 
birliği kapsamında bu yeni teknoloji ve uygu-
lamaların riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili 
bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek. Bu 
çalışmalar bir lisede ilk kez uygulanacak.” 
dedi.

“Erken yaşta İTÜ’lü olma  
fırsatı yakalayın.”
Prof. Dr. Toros ayrıca, İTÜ Ortaköy MTAL öğ-
rencilerinin nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi 
alacaklarını belirtti. Bu eğitimin, tecrübeli İTÜ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu eğitmenlerinin 
danışmanlığında gerçekleşeceğini aktaran 
Toros “Öğrencilerin İngilizce konuşma, yaz-
ma ve okuma becerileri kazanabilecekleri alt 
yapımız hazır. İTÜ MTAL mezunlarından iste-
yenlerin başta İTÜ olmak üzere diğer önemli 
üniversiteleri de rahatlıkla kazabilecekleri bir 
eğitim programı planladık. Okulda ayrıca 
hayata erken yaşta atılmak isteyen öğrenci-
lere liseden sonra iş hayatına kolayca giriş 
yapabilecekleri bir alt yapı oluşturduk. Sahip 
olacakları bu donanımla İTÜ Ortaköy MTAL 
öğrencilerinin kendilerine daha çok güve-
neceklerini, üniversiteye giriş veya sektörde 
aranan ana eleman olmanın onlar için olduk-
ça kolay olacağını öngörüyorum.” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Toros: “İTÜ, 250 yıla 
yakın geçmiş deneyimi ile geleceğe yön 
veriyor.”
İTÜ MTAL’de, Bilişim, Elektrik-Elektronik ve 
Denizcilik alanlarında eğitim verileceğini 
belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, “MEB ile 
birlikte meslek liseleri açısından ilkleri ger-
çekleştireceğimize inanıyorum. Bu yıl sınav-
la tercih yapacak ilk öğrencilerimizi kabul 
edeceğiz. Bu öğrenciler hem üniversite 
imkânlarından hem de akademik dünyanın 
ışığından yararlanacaklar. Gelişmiş labora-
tuvarlar, sınıf ortamı ve eğitimci kalitesi ile ilk 
mezunlarımızın daha son sınıfta işe yerle-
şeceğine inanıyoruz. Bu alanda ilk olmanın 
gururu ile öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiş-
tireceğiz.” diye konuştu.

Denizcilik Sektöründe Bilişim 
Teknolojileri Öne Çıkıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkemizin jeopoli-
tik konumu sebebiyle denizcilik sektörünün 
ekonomimizin lokomotifi olacağını ve bu sek-
törde dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
ciddi bir değişimin gerçekleşmesi gerektiğini 
vurguladı. Toros, denizcilik sektörünün büyük 
bir imtihanın eşiğinde olduğunu artık büyük 
veri, derin öğrenme, nesnelerin interneti, oto-
nom gemiler, drone’lar, sanal gerçeklik, artırıl-
mış gerçeklik, robotlaşma gibi gelişmelerin, 
denizcilik sektörünü dönüştürdüğünü kay-
detti. Toros, “Yerel denizcilik sanayinin küre-

İTÜ Bilim ve Mühendislik Tecrübesini 
Meslek Lisesine Taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında yapılan 
bir protokolle İTÜ Ortaköy Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi kuruldu. Okul Müdürü 
Prof. Dr. Hüseyin Toros ile 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminin kapanışı öncesinde bir 
araya geldik. Kendisinden, MEB’in 2023 
eğitim vizyonu doğrultusunda dünya ölçe-
ğinde aranan nitelikli iş gücünü ülkemize 
kazandıracak bu mesleki eğitim konusunda 
bilgiler aldık.

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin To-
ros, 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde 
öğrenci alımına başlayacak olan İTÜ Ortaköy 
MTAL’ın İTÜ’nün 246 yıllık deneyimiyle birlik-
te bir değişim başlatacağını dile getirdi. 

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros 
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bu yılın nisan ve mayıs aylarında İstan-
bul'da bulunan güzel sanatlar liselerinde 
başlatılacak. 

Türk ve Batı Müziği Aletleri Yapımı 
Öğretilecek
MTEGM ile oluşturulan işbirliği protokolü 
ile planlanan takvim doğrultusunda, İTÜ 
TMDK öğretim görevlileri hizmet içi eği-
timlerde görevlendirilecek. İstanbul’da 
bulunan güzel sanatlar liselerindeki müzik 
alan derslerinde İTÜ TMDK uzmanları gö-
rev alacak. İTÜ TMDK, Türk ve Batı Müzi-
ği aletleri yapım sınıfının kurulmasına da 
destek olacak ve alet yapımıyla ilgili eği-
timler verecek. Ayrıca, Türk ve Batı Müziği 
aleti yapımı konusunda ilgili okullara İTÜ 
TMDK’nın danışmanlığında müzik aleti te-
min edilmesine olanak sağlanacak.

Yarışmalara İTÜ TMDK Hazırlayacak
İTÜ TMDK’nın görevlendireceği Yarışma 
Koçu, müzik alan öğrencilerine yönelik 
ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlene-
cek etkinlik ve yarışmalarda öğrencilerin 
hazırlanmasına destek olacak. 

Türk Müziği Eğitiminde İTÜ TMDK ve MEB İş Birliği

İTÜ TMDK ve MEB “Batı müziği, Türk 
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Batı mü-
ziği Aletleri Yapımı” alanlarında iş birliği 
protokolü imzaladı. Protokole göre İTÜ 
TMDK, teori ve çalgı eğitimi alanında 
program ve materyal geliştirme süreçle-
rine destek olacak, ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda öğrencileri hazırlayacak.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatu-
varı (İTÜ TMDK) ile Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü (MTEGM) işbirliği protokolü-
ne Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahmut Özer ve Rektör  Prof. Dr. Mehmet 
Karaca imza attı. 

Müzik alanında eğitim kalitesini yük-
seltmek amacıyla imzalanan protokole 
göre İTÜ TMDK; “Türk Müziği, Batı Müziği 
teori ve çalgı eğitimi” alanında program 
geliştirme süreçlerine destek olacak, ma-

teryal geliştirme ve ders kitabı yazımı ko-
nusunda da MTEGM’e katkı sağlayacak. 

İmza törenine Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. Prof. Dr. Lutfi-
hak Alpkan’ın yanı sıra İTÜ TMDK Müdürü 
Prof. Serpil Murtezaoğlu da katıldı.

Güzel Sanatlar Liselerinde Eğitim 
Seminerleri Düzenlenecek
Protokol kapsamında, MTEGM’ye bağ-
lı güzel sanatlar liselerinde “Batı Müzi-
ği, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği” 
alanlarında eğitim gören öğrenciler ile 
“Türk Batı müziği Aletleri Yapımı” alanın-
da okuyan öğrencilerin ve öğretmenlerin 
mesleki yeterliklerinin artırımına yönelik 
çalışmalar yapılacak. MEB güzel sanatlar 
liselerinin tümünde eğitim gören öğrenci-
lere yönelik Türk müziği alanında eğitim 
seminerleri düzenlenecek. İlk uygulama, 

İTÜ Konservatuvarı 
Cazibe Merkezi

İTÜ Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuvarı, orta öğretimden lisans, 
yüksek lisans, sanatta yeterlik ve 
doktora programlarına kadar geniş 
bir çerçevede eğitim veren dünya-
daki ilk ve en büyük Türk müziği 
konservatuarı.

Geleneksel müziğin yanı sıra 
Batı müziği eğitimi de verilen kon-
servatuar Rusya, Almanya, İspan-
ya, İtalya, Bulgaristan, Estonya, 
İrlanda, Avusturya, Fransa, Yuna-
nistan, Slovenya, Litvanya, Hollan-
da gibi ülkelerle yaptığı Erasmus 
ve ikili anlaşmalarla dünyada da 
yükselen bir değer ve cazibe mer-
kezi. Konservatuvar, Avrupa'nın 
önemli akademilerinden biri olan 
CODARTS (Hollanda) World Music 
içinde yer alan Türk Müziği bölü-
münün kuruluş çalışmalarına da 
destek verdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  
Prof. Dr. Mahmut Özer ve  

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
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MEB ve İTÜ’den "Eğitimde Yapay 
Zeka Uygulamaları" İş Birliği

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde ya-
pay zeka uygulamalarını geliştirmek ve 
uygulamak üzere İstanbul Teknik Üni-
versitesi ile iş birliği yaptı. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mah-
mut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca arasında İTÜ'de imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında, MEB 
bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme 
analitiği araçlarında yapay zeka kul-
lanımı konusunda ortak çalış-
ma yapılacak ve yapay zeka 
uygulamaları ile rehberlik 
hizmetlerinin kap-
samı artırılacak. 
Yapay zeka ile 
öğrencilerin ka-
riyer planlaması 
konusunda ortak 
çalışmaların yürü-
tüleceği protokol 
kapsamında ayrıca 
ilk kez öğrencilerin 
kişisel gelişimle-
rini destekleyen 
bireyselleştirilmiş 
eğitim içerik ve 
ortamlarının oluş-
turulması hedef-
lenecek.

Ayrıca Millî 
Eğitim Bakanlığı-
nın Eğitim Yöne-

tim Bilgi Sisteminde ortak geliştirilecek 
yapay zeka uygulamaları kullanılacak. 
Böylece eğitim politikalarının oluşturul-
masında yapay zeka teknolojisi de des-
tek olarak kullanılabilecek.  İTÜ, Millî 
Eğitim Bakanlığı personelinin yapay 
zeka konusunda eğitimine de destek 
olacak. 

Yapay Zeka 
Eğitime Giriyor
Millî Eğitim Bakanlığı, 
yapay zeka konusunu il-
gili programların müfredatına 
dahil etmeye hazırlanıyor. İş 
birliği protokolü kapsamında 

İTÜ, bu konularda da Millî Eğitim Bakan-
lığı çalışmalarına destek verecek. Bili-
şim ve yazılım derslerinin müfredatları-
na yapay zeka ile  ilgili içerikler birlikte 
hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan 
öğretmenlerine yapay zeka konusunda 
İTÜ tarafından eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına 
uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili 
mevcut müfredat da bu kapsamda gün-
cellenecek. Ayrıca iş birliği kapsamında 
yapay zeka teknolojilerinin ve uygulama-
larının riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili 
bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek.

Üç Adımlı Çalışma Planı 
Hazırlandı

Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mah-
mut Özer, konuy-
la ilgili yaptığı 
a ç ı k l a m a d a , 
yapay zeka 
uygulamalar ı -
nın hayatın tüm 
alanlarına gir-
meye başladı-
ğını dile getirdi. 

Eğitimde de yapay 
zeka uygulamala-
rının artık yaygın 

bir şekilde günde-
me geldiğine işaret 
eden Özer, özellikle 
Çin, ABD, Fran-
sa, Güney Kore, 
Singapur ve Ma-
lezya gibi ülke-
lerin bu konuda 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
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T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi arasında imzalanan 
“Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Pro-
tokolü”nün detaylarını paylaşan Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Ziya Kalkavan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı kampüs 
içerisinde İTÜ tarafından kurulacak İTÜ 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ça-
lışmalarının başladığı bilgisini paylaştı.

“İTÜ’den burs imkânı sağlayacağız”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları 
aktardı: "Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 
protokolle, MEB’in bir birimi olarak eğiti-
mine devam edecek okula, Üniversitemiz 
hamilik üstlenecek. Bilişim teknolojisi, 
elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik 
alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin 
yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve 
teknik eğitim faaliyetleri sürdürülecek. 
Denizcilikle ilgili üç alana 20’şer öğren-
ci alacağız. 4 yılda öğrenci sayısı 250’yi 
hiçbir zaman geçmeyecek. Ziya Kalkavan 
MTAL ve İTÜ MTAL’den mezun olan öğ-
renciler üniversitemizin ilgili bölümlerini 
kazanmaları halinde belirlenen kontenjan 
dâhilinde İTÜ tarafından başarı bursu ile 
ödüllendirilecek” diye konuştu.

MEB ve İTÜ’nün MTAL Açılımı İMEAK 
Deniz Ticaret Odasında Konuşuldu

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan Ayı 
Meclis Toplantısına katıldı. Karaca, T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi  arasında imzalanan “Mes-
leki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” 
hakkında bilgiler verdi.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, 
Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Oda-
sı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır Başkanlığı’nda 
Fındıklı'daki genel merkez binasında ger-
çekleştirildi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, İTÜ Denizcilik Fakül-
tesi Dekanı  Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt 
ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros 
katıldı.

Toplantıda konuşan İMEAK DTO Yö-
netim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ziya 
Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi (MTAL)’nin MEB ile yapılan protokol-
le İTÜ ile yeni bir yapıya kavuşacağını, 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve 
İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Oğuz Salim Söğüt’ün de konuyla ilgili 
projeleri ve hedefleri paylaşacaklarını 
belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya 
konuşmasının ardından plaket takdim etti.

önemli mesafeler aldığına dikkati çekti.
MEB olarak bu konudaki planlamala-

rında ilk adımı İTÜ ile attıklarını bildiren 
Özer, şunları kaydetti: "Protokol kapsa-
mında üç adımlı bir çalışma planı ortaya 
koyuyoruz. Birinci adım, öğrenciye kişi-
sel gelişimine katkıda bulunmak üzere 
bireyselleştirilmiş öğrenim materyalleri 
hazırlanmasını, rehberlik hizmetleri sunul-
masını ve sistem bazında ise Eğitim Yö-
netim Bilgi Sisteminde kullanılmak üzere 
yapay zeka uygulamaları geliştirilmesini 
kapsıyor.

İkinci adım, öğrencileri yapay zeka 
teknolojilerinin yaygın olarak kullanılaca-
ğı geleceğe hazırlamak için yapay zeka 
becerilerinin tanımlanması ve öğrencilere 
kazandırılması için ortak yürütülecek ça-
lışmaları kapsıyor. Bu kapsamda öğretim 
programlarında yapay zeka ilgili içerikler 
birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolo-
jileri alan öğretmenlerine İTÜ tarafından 
yapay zeka konusunda eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına 
uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili 
mevcut öğretim programları da bu kap-
samda güncellenecek. Son olarak ortak 
yürütülecek çalışmalarla okullarımızda 
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yö-
nelik yapay zeka teknolojilerinin ve uygu-
lamalarının riskleri ve veri kullanım etiği 
ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzen-
lenecek."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ya-
pay zeka konusunda atılan adımlara ve-
recekleri destek için İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını 
diledi.



70 itü vakfı dergisi

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

le ve sistematik, akademik bir biçimde 
çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Murtezaoğlu, sürdürülebilir bir ba-
şarı elde etmek istediklerini belirterek, 
"Buna, herhangi bir protokol gözüyle 
bakmıyoruz, arkasında çok büyük bir 
emek var. İş birliği içinde, kolektif bir an-
layışla tüm okullarla birlikte çalışıyoruz." 
ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın 
Numanoğlu ise konuşmasında sanatın, 
insana dair duyguların dışa vurumu ol-
duğundan bahsetti.

Numanoğlu, "Sanat toplumun bilinç-
lenmesini sağlayan bir faaliyettir. Geçmi-
şe ve günümüze bakıldığında ileri ve ge-
lişmiş toplumların sanatsal etkinliklerde 
devamlı bir atılım içinde olup daima ileri 
gittikleri görülmektedir." değerlendirme-
sine bulundu.

TMDK Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. 
Tolgahan Çoğulu da gerçekleştirilen et-
kinliklerden görseller eşliğinde konser-
vatuvara ilişkin bilgi verdi.

İTÜ TMDK Öğretim Görevlisi Ali Ka-
zım Akdağ da protokol çerçevesinde 
yapılan çalışmaları, Türk Müziği Teorisi 
ve Çalgı Eğitimi alanlarında program ve 
materyal geliştirme süreçlerini ve ders 
kitabı yazımına dair planlamaları anlattı.

Etkinlik, İTÜ TMDK öğretim üyelerin-
den Ali Tüfekçi, Ayşegül Kostak Toksoy, 
Erdem Şimşek, Kadir Verim, Mehmet 
Bitmez, Neva Özgen, Serhat Turunç ve 
Tolgahan Çoğulu'nun verdiği konserle 
sona erdi. 

“İTÜ TMDK’nın deneyimlerini 
liselerimizde paylaşacağız”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca etkinliğin 
açılış konuşmasında projenin önemli bir 
değişimin tohumlarını ekme potansiyeline 
sahip olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Genel Müdürlüğü ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi arasında imzalanan 
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
iş birliğini hatırlatan Karaca, "İmzalanan 
protokol aracılığıyla bilgi birikimimizi gü-
zel sanatlar liselerine aktarmayı hedef-
ledik. Bize göre konservatuvarlar birer 
müzikal deneyim alanı, bölgesi ve labo-
ratuvarı. Bu alanlarda müzik virtüözleri-
nin, duayenlerinin bugüne dek yaptıkla-
rını doğru bir şekilde keşfetmek önemli.” 
dedi.

Karaca, sanatın bir toplumun zihinsel 
refahını sağlayan en önemli unsur olduğu-
nu vurgulayarak, "Sizin gibi genç sanatçı-
ların omuzlarındaki sorumluluğun ağır ol-
duğunu biliyorum. Misyonunuz güç ancak 
heyecan verici. Sizler geçmişin değerli 
mirasını yenilikçi bir bakış açısıyla yorum-
larken, başarı öykülerinize bir nebze kat-
kımız olursa bundan mutluluk duyacağız." 
değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün okullarımızla  
birlikte çalışıyoruz"
İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murteza-
oğlu, imzalanan protokolün önemini vur-
gulayarak, "Çünkü son derece ciddiyet-

İTÜ TMDK Güzel Sanatlar Liseleriyle Buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK), 
İstanbul'un güzel sanatlar liselerinden öğ-
rencileri ağırladı.

İTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığının imzala-
dığı iş birliği protokolü çerçevesinde "Ge-
leceğin Sanatçılarını Beraber Yetiştiriyoruz" 
etkinliğinde Aşık Veysel Güzel Sanatlar Li-
sesi, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, Ay-
dın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Bakırköy Güzel 
Sanatlar Lisesinde görev yapan idareciler, 
müzik öğretmenleri ve öğrencileri bir araya 
geldi.

İTÜ Maçka Yerleşkesi Mustafa Kemal 
Amfisinde gerçekleşen etkinliğe, Rektör  
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, İTÜ 
TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, İTÜ 
TMDK öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu
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kupürleri ile ilk kez yayınlanan fotoğrafları da kitapta yer buldu.

Zeynep Şahin Tutuk, Burak Barutçu
Editör: Mehmet Karaca

Türkiye’de Televizyonculuğun Başlangıç Öyküsü,

1951-1971 İTÜ TV Dönemi

ISBN: 978-605-9581-13-4   Basım Yılı: 2018   Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm   Sayfa Sayısı: 304   Fiyatı: 35 TL

TELEVİZYON DİYE BİR ŞEY VARMIŞ

Ayrıntılı bilgi için: www.ituyayinlari.com.tr   Sipariş: ituvakif@ituvakif.org.tr   Tel: 0212 230 73 71 - 232 57 62 - 291 34 75

İTÜ Vakfı Yayınları Satış Noktaları:

İTÜ Vakfı (İTÜ Maçka Yerleşkesi)

Çantaylar Kitabevi (İTÜ Ayazağa Yerleşkesi)

www.1773itu.com (on-line ve perakende satış)

EDGE Akademi (Ankara)

Mert Kırtasiye (İTÜ Ayazağa Kamp. Metro Girişi) Seçkin Yayıncılık

Pandora Kitabevi

YEM Kitabevi Papatya Bilim Yayınevi Remzi KitabeviEge Yayınları / Zero Books



72 itü vakfı dergisi

B
İL

İM
 -

 A
R

A
Ş

T
IR

M
A

Nisan 2017’de bir kara delik gölgesi 
insanlık tarihinde ilk defa gözlemlen-
di [1]. Bu “fotoğrafın” analizi, astro-

fizikten büyük veriye, yapay zeka konusun-
dan teorik fiziğe kadar birden fazla alanın 
uzmanlarının işbirliği ile, ancak 2 yıl sonun-
da tamamlandı. Biz de bu yazıda:

 1) Kuramsal olarak olması gerekliliği ön 
görülüp, daha sonra keşfedilen kara delik 
gözleminin sonuçlarından, karşılaşılan zor-
luklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığından,

 2) Büyük bilimsel kolaborasyonların 
önemi ve genel olarak Türkiye, özelde ise 
İTÜ olarak neresinde olmamız gerektiğinden,

Süper Kütleli Kara Delik Gözlemi ve
Kuramsal Fizik Üzerine Düşündürdükleri

Evrende sayıları milyarlarca bile olsa kara delik “gözlemi” 
oldukça zordur. Bunun en önemli sebebi gökyüzünde ortalama bir 
kara deliğin çok küçük bir alan kaplamasıdır. Bu yüzden gözlemi 
gerçekleştirebilmemiz için, milyarlarca güneş kütlesine sahip süper 
kütleli bir kara delik bulmamız gerekir. Bu tür boyutlarda bir kara delik 
ise evrende nadiren oluşur…

Prof. Dr. Emre Onur Kahya
İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü

Figür 1
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Figür 2
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ma merkezlerinin olması gökyüzüne olan 
ilginin bir göstergesidir. 

Gök biliminin fizikçiler açısından cid-
diye alındığı dönem Galileo ve telesko-
pun keşfi ile başlamıştır. Bu gözlemler 
sonrasından “ulaşılamaz” olan gök ci-
simleri, “ulaşılabilen”, dolayısı ile mü-
kemmel olmayan, lekeleri olan, tam küre 
olmayan, yörüngeleri dairesel olmayan, 
“sıradan” cisimlerin seviyesine indirgen-
diler. Bu durum felsefeciler açısından 
Max Weber’in “entzauberung” (büyüden 
arındırma) adını verdiği çerçevede de 
düşünülebilir. [2]

gelmiş tüm büyük uygarlıklar, takıntılı de-
nilebilecek şekilde, “ulaşılamaz olan” gök-
lerin düzenine ilgi duymuşlardır. Milyonlar-
ca ışık yılı uzakta bulunan gök cisimlerini 
incelemek için çok büyük kaynakların ak-
tarıldığı NASA/ESA ve başka uzay araştır-

3) Kuramsal temel fiziğin şimdiki du-
rumu ve geleceği ile ilgili görüşlerimizden 
bahsedeceğiz.

İnsanlık tarihi boyunca gökyüzü her 
zaman ilgimizi çekmiş ve çoğunlukla do-
ğaüstü, “ulaşılamaz” olarak görülmüştür.  
Eski Türk inancındaki Gök-Tanrı kavra-
mı, İngilizcede gök cisimleri için kullanı-
lan “heavenly bodies” kelimesi veya dua 
ederken ellerin yukarıya/gökyüzüne kaldı-
rılması, eski medeniyetlerin gökyüzü ile il-
gili düşüncelerini anlama konusunda farklı 
ipuçlarıdır. İlk çağlardan Greko-Romen 
medeniyetine ve oradan günümüze kadar 

Küçük boyutların (dolayısı ile 
yüksek enerjinin) fiziği olan 

kuantum ile büyük boyutların fiziği 
olan gravitasyonun birleştiği nadir 

durumlardan birisi evrenin ilk 
oluşum anları diğeri ise kara deliktir.
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lediğimiz, fakat doğrudan hiç görmediğimiz 
bir gök cismi. Bu yüzden ilk amaç aslında 
gözlemiş olmanın, var olduğunu doğrudan 
ispat etmenin kendisidir. İkinci amaç ise 100 
yıldır birçok testten başarı ile geçmiş Eins-
tein’ın Genel Rölativite teorisini test edebil-
mektir. Küçük boyutların (dolayısı ile yüksek 
enerjinin) fiziği olan kuantum ile büyük bo-
yutların fiziği olan gravitasyonun birleştiği 
nadir durumlardan birisi evrenin ilk oluşum 
anları diğeri ise kara deliktir. Üçüncü amaç, 
kara delik gözlemi sonucunda, gravitasyo-
nun kuantum teorisi ile ilgili önemli olabile-
cek bilgiler edinmektir. Son amaç ise kara 
delik ve etrafındaki olaylar ile ilgili çeşitli ast-
rofizik teorilerini daha iyi anlamaktır.

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon 
Telescope) kolaborasyonu, bu oldukça zor 
ama bir o kadar da önemli olan gözlem için 
2009 yılında kuruldu. Şu an 20’yi aşkın ülke, 
60 enstitü ve 200’den fazla üyesi olan bu 
kolaborasyon Nisan 2019’da ilk sonuçlarını 
“First M87 Event Horizon Telescope Re-
sults. I. The Shadow of the Supermassive 
Black Hole” isimli ana makale ile yayınladı 
[1]. EHT kolaborasyonu, M87 isimli Süper-
dev Eliptik galaksinin merkezinde bulunan, 
Dünya’dan 55 milyon ışık yılı uzakta ve 6.5 
milyar güneş kütlesi büyüklüğünde süper 
kütleli bir karadeliğin gölgesini gözlemle-
miştir. Olay ufkunun yaklaşık olarak 40 mil-
yar kilometre uzunluğunda olması, ve bunun 
6 kilometreye sıkışmış bir güneş kütlesine 
karşılık gelmesi, karadeliklerin “yoğunluğu” 
hakkında bir fikir vermektedir. [Figür 2]

2017 yılının gözleme uygun olan 5, 6, 
10, ve 11 Nisan tarihlerinde 3 ile 7 dakika 
arası yapılan gözlemler sonucunda petaby-
te’lar miktarınca veri elde edildi [3]. Güney 
Kutbu'nda olan verilerin fiziksel olarak taşın-
ması, kış aylarında mümkün olmadığı için, 
Aralık ayını buldu. Ardından, MIT Haystack 
ve Max-Planck-Institut für Radioastronomie 
merkezlerinde bulunan süper-bilgisayarlar 
ile farklı teleskoplardan elde edilen büyük 
verilerin korelasyonlarının yapılması işlemi 
tamamlandı. 

Yapılan gözlemin diğer zorluklarından 
kısa bir şekilde bahsetmek gerekiyor. İlk 
zorluk kara delik etrafında oluşan elektro-
manyetik radyasyonun her dalga boyunda 
bize ulaşamıyor olmasıdır. Birçok dalga 
boyu aralığındaki salınım içindeki görünür 
dalga boyuna sahip olan radyasyon, kay-
naktan bize gelene kadar samanyolu ve di-
ğer galaktik ortamlarda bulunan gaz ve toz 
tarafından engelleniyor. Bundan etkilenme-

için çözmüştür. Bu çözümde ortaya çıkan 
yarıçapa biz Schwarzschild yarıçapı (veya 
kara deliğin olay ufku) diyoruz. Bu denk-
lemin, dönen bir parçacık için çözümü ise 
yaklaşık 50 yıl sonra Roy Kerr tarafından 
bulunmuştur. 

Diğer taraftan, ışığın bile kaçamayacağı 
kadar büyük kütleli cisim fikri ise çok daha 
eskilere dayandırılabilir. Kara delik teriminin 
ilk bilimsel kullanımı ise Bob (Robert H.) Di-
cke’den, John Wheeler’a kadar birçok ünlü 
fizikçiye atfedilir. Işığın bile kaçamayacağı 
bir cismi doğrudan gözlemlemek tabii ki 
imkansızdır. Einstein’ın Genel Rölativite teo-
risine göre ışık kara deliğin “çekim kuvve-
tinden” (geometrik olarak da ifade edilebilir) 
etkilenecek, ve yanından geçip bize doğru 
gelirken merceklenme ile birlikte gökyü-
zünde yüzük şeklinde bir yapı oluşacaktır 
(Einstein Ring). Buna ek olarak, kara deliğin 
etrafında ışık hızına yakın süratlerde dönen 
ve çok yüksek sıcaklara ulaşmış gaz ve toz 
(accretion disc/yığılımlı büyüme diski) bu-
lunmaktadır. Çok hızlı bir şekilde dönerek 
hareket eden yüklü parçacıkların sebep ol-
duğu (X-ışınından radyo dalgası frekansına 
kadar bir aralıkta) elektromanyetik radyas-
yon bize kara deliğin nerede olduğu bilgisini 
verir. [Figür 1]

Evrende sayıları milyarlarca bile olsa 
kara delik “gözlemi” (makalenin devamın-
da gözlemden kastımızın anlaşılır olduğu-
nu düşünüyoruz) oldukça zordur. Bunun 
en önemli sebebi gökyüzünde ortalama bir 
kara deliğin çok küçük bir alan kaplaması-
dır. Bu yüzden gözlemi gerçekleştirebilme-
miz için, milyarlarca güneş kütlesine sahip 
süper kütleli bir kara delik bulmamız gerekir. 
Bu tür boyutlarda bir kara delik ise evrende 
nadiren oluşur.

Kara delik gözleminden bahsetmeden 
önce, gözlemin amacı nedir sorusu akla 
gelebilir. Kara delik bizim var olmasını bek-

Gök bilimi açısından Galileo ve Kep-
ler’den sonraki devrimsel aşama ise New-
ton ile başlamıştır. Kuramsal fiziği Newton 
ile başlatmak çok da yanlış olmaz. Bilim 
tarihinde genel olarak gözlemlerin ardın-
dan kuramsal fizik gelmektedir. Bu açıdan 
bakarsak Newton’un gravitasyon kanunları 
bir açıklama olarak da görülebilir. Benzer 
bir şekilde Faraday, Amper ve diğer bilim 
insanlarının elektrik ve manyetik alanların-
da gözlemsel olarak saptadıkları kuralları 
açıklayan da Maxwell olmuştur. Dolayısıyla 
kuramsal fiziği, insan zihninin üretimi açısın-
dan,  kabaca iki türe ayırabiliriz:

1) Var olan gözlemleri ve bunlardan çı-
karılan ampirik kuralları açıklama,  

2) “Var olmayan” gözlemleri öngörme 
(“var etme”). 

Kepler’in gezegenlerin hareketini ince-
lerken keşfettiği davranışların aslında gravi-
tasyon kanunları ile açıklanabileceğini icat 
eden Newton ilk sınıfta sayılabilir. Elektro-
manyetizma, termodinamik ve kuantum me-
kaniği gibi birçok alandaki kanunların büyük 
çoğunluğu bu sınıfın içindedir. İlk önce göz-
lemlenen olayların sistematik davranışla-
rının keşfi, ve sonrasında bu davranışların 
arkasında yatan mekanizmaların icadı şek-
lindedir.

Fakat ikinci sınıfa koyabileceğimiz ku-
ramsal teoriler çok daha yüksek seviyede 
bir entelektüel başarıdır. Buna örnek olarak 
Dirac’ın kuantum mekaniğinin kuralları çer-
çevesinde hareket eden elektronun denk-
lemini yüksek hızlar için (rölativistik) genel-
lemesi verilebilir. Bu kuramsal genelleme 
sonucunda ortaya çıkması zorunlu olan kar-
şı-elektron (pozitron) parçacığı, o zamana 
kadar “var değilken” 4 yıl sonra ortaya çık-
mıştır. Carl D. Anderson pozitronu keşfettiği 
için 1936 yılında Nobel’e layık görülmüştür. 
Benzer şekilde kuarkların, Higgs parçacığı-
nın, gravitasyon dalgalarının ve kara deliğin 
keşfi bu ikinci sınıfa dahil edilebilir. Bu tür-
den bir bilimsel keşif yapan kuramsal fizikçi-
ler, aynen Mozart veya Picasso’nun yeni bir 
eseri yarattığı an/süreçte yaşadıkları hisleri 
yaşarlar.

Kara delik tam da bu türden çok ileri 
düzey bir zihinsel üretimin sonucu ortaya 
çıkmıştır. Einstein gravitasyonun ışığın ha-
reketini etkilemesi gerektiğini gösterdikten 
sonra, 100 yıl sonra halen geçerliliğini koru-
yan Genel Rölativite teorisini bulmuştur. Ge-
nel Rölativite teorisinin temellerini oluşturan 
Einstein alan denklemlerini, Karl Schwarzs-
child statik ve küresel simetrik bir parçacık 

BİLİM - ARAŞTIRMA
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ve toz (accretion disc/yığılımlı 

büyüme diski) bulunmaktadır. Çok 
hızlı bir şekilde dönerek hareket 
eden yüklü parçacıkların sebep 

olduğu (X-ışınından radyo dalgası 
frekansına kadar bir aralıkta) 
elektromanyetik radyasyon 

bize kara deliğin nerede olduğu 
bilgisini verir. 
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Figür 3

sinden önce verinin analizindeki birkaç zor-
luktan da bahsetmekte fayda var:

1) Radyasyonun atmosferden kaynakla-
nan varış zamanı farkları oluşturması, 

2) Aynı zamanda farklı noktalarda rad-
yasyonun genliğinin değişmesi, 

3) Teleskopların doğrultularında çok kü-
çük farkların bile etki etmesi. 

Bu bahsi edilen teknik prob-
lemlerin çözümünden sonra 

ise gözlemin en önemli 
ayağı, elde edilen veri-

lerin temiz bir resme 
dönüştürülmesidir. 

Farklı takımlar, 
farklı algoritma-

lar kullanarak 
birbirine çok 
yakın kara 
delik gölge-
si fotoğraf-
larını ortaya 
çıkardılar. 
Ge lenek -
sel olarak 
1 9 7 4 ’ t e n 
beri kullanı-
lan CLEAN 

algoritması-
nın [4] per-

f o r m a s y o nu 
ile 2016 yılında 

geliştirilen  ve ge-
leneksel algoritma-

ları geride bırakmayı 
başaran yeni metotlar 

[5] kullanılmıştır. Yöntem 
olarak regularized maximum 

likelihood metotlarının kullanıldı-
ğı bu yeni algoritma, resimi yeniden 

üretirken oluşması muhtemel yanlı seçim-
leri (bias) engellemesi önemli idi. Bunu ya-

açısından kayıp yaşamadan gözlemi ya-
pabilmek için tüm dünyayı radyo teles-
kopları ile doldurmak gerekiyor.

İnterferometre yöntemi ile birlikte fark-
lı zorluklar ortaya çıkmıştır. Hubble Uzay 
Teleskobu gibi piksel uzayı yerine frekans 
uzayında bir veri toplanmıştır. Teleskopların 
ikili kombinasyonları ile elde edilen interfe-
rometre verileri (dünyanın 6 farklı yerinde 
bulunan 8 teleskoptan) frekans uzayında 15 
noktaya karşılık gelir. Dünya'nın dönmesin-
den faydalanarak ise bu noktalar çizgi halini 
alıp, frekans uzayında daha büyük bir alan 
kaplar. Bu ise veri sayısının artması açısın-
dan olumlu bir durumdur. [Figür 3]

Şekilden de görülebileceği gibi resmi 
ters Fourier dönüşümü ile yeniden inşa ede-
bilmek için çok az veri olması (sparse data) 
zorluğu bulunmaktadır. Bu “yetersiz” verinin 
hangi algoritmalar ile yeniden inşa edilme-

yen radyo dalgaları ise uzun mesafeler kat 
edebiliyorlar. 

Diğer bir zorluk ise, söz konusu kara 
deliğin gökyüzünde kapladığı büyüklük ve 
açısal çözünürlüğü. Milyarlarca güneş küt-
lesine sahip olsa da çok uzakta olmasından 
dolayı açısal çözünürlüğü 40 mikro yay sani-
yedir. Yaklaşık olarak bu gözlem, Dünya’dan 
bakarak Ay’da bulunan bir insanın göz be-
beğini görmeye karşılık gelir. Söz konusu 
kara deliğin olduğu konuma Hubble Uzay 
Teleskobu ile baktığımızda çok küçük bir 
piksele karşılık geldiğini görebiliriz. Çok be-
lirsiz ve kuyruklu yıldıza benzer, net olmayan 
bu görüntü bize görünür dalga boyunda bir 
gözlem yapamayacağımızı göstermektedir.

Diğer bir zorluk ise bu gözlemi yapmak 
için gerekli olan radyo teleskobunun büyük-
lüğü. Bu büyüklük aslında ilk iki zorluğun 
doğal bir sonucudur. Kullanmamız gereken 
teleskopun çapı, gözlemlemek istediğimiz 
ışığın dalga boyu ile doğrudan, açısal çözü-
nürlük ile ters orantılıdır. Radyo dalga-
larının boyunun büyük (1.3 mm), 
kara deliğin açısal çözünürlü-
ğünün küçük (40 μas) ol-
ması sonucunda, ihtiya-
cımız olan teleskobun 
çapının yaklaşık 1 
milyon metre ol-
ması gerektiği 
görülür. Dünya 
büyüklüğün-
de bir teles-
kop inşa 
e t m e n i n 
imkansızlı-
ğı bizi farklı 
bir yöntem 
b u l m a y a 
itmiştir.

Bu zor-
luğu aşma-
nın bir yolu 
d ü n y a n ı n 
farklı nokta-
larına teleskop 
koyup, interfe-
rometre yöntemi 
kullanarak gözlemi 
yapmaktır. Bu yolla 
efektif olarak teleskop 
yarıçapını istenilen büyük-
lüğe çıkarabiliriz. Bu interfero-
metre yöntemiyle yapılan gözleme 
VLBI (Very Long  Baseline Interfero-
metry) ismini veriyoruz. Fakat çözünürlük 

EHT kolaborasyonu, M87 isimli 
Süperdev Eliptik galaksinin 

merkezinde bulunan, Dünya’dan 55 
milyon ışık yılı uzakta ve 6.5 milyar 

güneş kütlesi büyüklüğünde 
süper kütleli bir karadeliğin 

gölgesini gözlemlemiştir. Olay 
ufkunun yaklaşık olarak 40 milyar 
kilometre uzunluğunda olması, ve 
bunun 6 kilometreye sıkışmış bir 
güneş kütlesine karşılık gelmesi, 

karadeliklerin “yoğunluğu” 
hakkında bir fikir vermektedir.
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ise büyük kolaborasyonların sayesinde çok 
önemli sonuçlar bulunmuş ve bu çalışmalar 
Nobel ödüllerini adeta domine etmiştir.

Büyük kolaborasyonların aktif olarak 
parçası olmanın tek faydası bilim camiası-
nın bir parçası olmak değildir. Günümüzde 
büyük verinin analizinin ihtiyacı derin öğ-
renme ile birlikte aynı zamanda bir avan-
taja da dönüşmüştür. Bu yüzden büyük 
kolaborasyonların faydası için verilen, in-
ternetin keşfi, kullanılan prizlerin kablola-
rın artık evlerde kullanılmaya başlanması 
gibi verilen belirsiz örnekler eksiktir. Büyük 
verinin işlenmesi, verinin analizi, pratik 
problemlerin (kara delik gölgesi gözlemin-
de olduğu gibi) çözümü için geliştirilmesi 
gereken algoritmalar gibi “keşifler” asıl 
fayda olarak karşımızdadır. Aynı zamanda 
büyük kolaborasyonların sahip olduğu çok 
hızlı (grafik) işlemciler gibi teknolojik araç-
lara doğrudan erişim de, dolaylı bile olsa, 
önemli katkılardır. 

Kuramsal fizikte sadece analitik he-
sap yaparak araştırma yapma döneminin 
neredeyse bittiği gerçeğini kabullenmek 
gerekmektedir. Yakın gelecekte, algoritma, 
kodlama ve istatistiksel veri analizi konu-
larını iyi bilmeyen kuramsal fizikçilere yer 
olmayacaktır. Şimdi bile kuramsal fiziğin 
en soyut konularından birisi olan Sicim Te-
orisi alanında Makina Öğrenimi yöntemleri 
kullanılmaya başlanmıştır [7]. Bu açıdan 
bakıldığında yakın zamana kadar çoğu 
kuramsal fizikçinin, bıyık altından gülüm-
seyerek baktığı fizik mühendisliğinin, mü-
hendislik kısmı giderek daha önemli bir hal 
almıştır. İTÜ’nün fizik mühendisliği’nin biri-
kimi ise bu alanlarda Türkiye’de lider olma 
şansımızı artırmaktadır.

Bilimde tarihsel olarak çoğu keşif ihti-
yaçlar sonrası ortaya çıkmıştır. Günümüzün 
en önemli ihtiyacı ise büyük verinin depo-

parken sistemin eğitilmesinde hem sentetik 
kara delik fotoğrafları hem astrofizik objeleri 
hem de günlük hayattan alınan resimleri 
sistemin eğitiminde kullanılmıştır. Transfer 
öğrenimi olarak da ifade edebileceğimiz bu 
yöntem sonrasında, algoritma, elde bulu-
nan kara delik gölgesinin resminin rekons-
trüksiyonu için kullanılmıştır.

Bu önemli gözlemi gerçekleştiren EHT 
kolaborasyonunun içinde Feryal Özel’in ol-
ması [6] bizi gururlandırıyor olsa da, Türki-
ye’den herhangi bir kurumun veya bir bilim 
insanının olmaması oldukça üzücüdür. Ku-
ramsal yüksek enerji fiziği ve gravitasyon 
dallarının gittiği doğrultu göz önüne alındı-
ğında, büyük kolaborasyonlar çok önemli 
hale gelmiştir ve daha da önemli olacaktır. 
CERN’de bulunan ATLAS ve CMS grupla-
rında temsil ediliyoruz. Fakat araştırmacı 
sayıları 100’den 4000’e kadar değişen LI-
GO-VIRGO (gravitasyon dalga gözlemi), 
KAGRA (Nötrino gözlemi), PLANCK (koz-
mik mikrodalga ardalan ışınımı gözlemi) ve 
bu makalede sözü edilen EHT gibi birçok 
büyük kolaborasyonda bulunmamız ülke-
miz açısından çok önemlidir.

Kuramsal ve deneysel yüksek enerji fi-
ziği ve gravitasyon dallarında alınan Nobel 
ödüllerine bakmanın, bu dalların geleceği-
ni görebilme açısından, faydalı olduğunu 
düşünüyoruz.

Kuramsal alanda yapılan çalışmaların 
Nobel ödülüne layık görüldükleri yıllar ve 
çalışmaların yapıldığı yıllara bakarsak:

• 1999 Gerard 't Hooft ve Martinus J. G. 
Veltman 1971 yılında yaptıkları çalışma-
dan ötürü,

• 2004 Gross, Politzer ve Wilczek 1972 
yılında yılında yaptıkları çalışmadan 
ötürü,

• 2008 Nambu 1962,  Kobayashi ve Mas-
kawa ise 1973 yılında yaptıkları çalış-
madan ötürü.
Diğer taraftan deneysel yüksek enerji 

fiziği ve gravitasyon alanında ise:
• 2006 Mather ve Smoot 1996 yılında yı-

lında yapılan çalışmalardan ötürü,
• 2011 Perlmutter, Schmidt ve Riess 1998 

yılında yılında yapılan çalışmalardan 
ötürü,

• 2015 Kajita ve McDonald 2001 yılında 
yılında yapılan çalışmalardan ötürü,

• 2017 Weiss, Barish ve Thorn 2015 yılın-
da yılında yapılan çalışmalardan ötürü.
Bu tarihlerden açıkça görebiliyoruz ki 

45 yıldır Nobel ödülünü hak edecek ku-
ramsal çalışma yapılamamıştır. Son 10 yıl 

lanması, kullanılması ve analizidir. Bu ihti-
yaçların yeni algoritmalar, keşifler ortaya 
çıkardığı ve çıkaracağı da çok açıktır. Bu 
keşifler çağının öncülerinden birisi olan 
mecra ise, hiç şüphesiz büyük kolaboras-
yonlardır. Yeni nesil deneysel ve kuramsal 
fizikçilerin algoritmik düşünebilme yete-
neğine ve ileri düzey matematik (özellikle 
de istatistik) bilgisine sahip olmaları ge-
rekmektedir. Bu bilim insanları, fizikçiler, 
öğrenciler sadece büyük deneylere katkı 
sağlamakla kalmayacaktır. Aynı zamanda 
akademinin dışında çalışmaya karar ve-
renler, insan kaynağı olarak ileri teknoloji 
üreten şirketleri zengin seviyelerde besle-
yeceklerdir. 

Günümüzde akademi artık ileri teknoloji 
şirketlerini besleyen ve hatta bu şirketlerin 
akademik yayınlarla ters yönde akademiyi 
beslediklerini görüyoruz. Bu gelişmelerin 
son 5 yılda çok hızlı ilerlediğini ve kaçmaya 
başlayan treni yakalama şansına sahip en 
önemli kuruluşun da İTÜ olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu doğrultuda birçok farklı büyük 
kolaborasyonlara aktif olarak katılmak ha-
yati bir öneme sahiptir. 
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Bu önemli gözlemi gerçekleştiren 
EHT kolaborasyonunun 

içinde Feryal Özel’in olması 
bizi gururlandırıyor olsa da, 

Türkiye’den herhangi bir 
kurumun veya bir bilim insanının 

olmaması oldukça üzücüdür. 
Kuramsal yüksek enerji fiziği 

ve gravitasyon dallarının gittiği 
doğrultu göz önüne alındığında, 

büyük kolaborasyonlar çok 
önemli hale gelmiştir ve daha da 

önemli olacaktır.
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alınan projeksiyonlardan üç boyutlu görüntü-
leyebiliyor. Geliştirilen cihazla ilgili ön patent 
başvurusu yapıldı.

Maliyeti Yalnızca 200 Dolar
Cihazın maliyetinin önemli bir avantaj olduğu-
nu ifade eden Doç. Dr. İsa Yıldırım, basit bir 
kameradan sökülen CMOS görüntü sensörü 
ile 200 dolardan az bir maliyetle cihazı üret-
tiklerinin bilgisini verdi. Dr. Yıldırım cihazla ilgili 
şunları kaydetti: 

“Minyatürize optik-tomografi cihazımızın 
geliştirilerek daha küçük boyuta düşürülmesi 
mümkün olacak. Maliyeti bir miktar artsa bile 
yüz binlerce dolarlık cihazların karşısında; fiya-
tı, boyutu, taşınabilir yapısı ve kolay kullanılabi-
lirliği önemli bir tercih sebebi olacak. Biz bir yol 
açtık, bu yolun geliştirilerek topluma ve insan 
hayatına faydalı hâle gelmesini istiyoruz.”

İlaçların, Kanserle Mücadelesi Takip 
Edilebilecek
Dr. Adem Polat ise; geliştirilen cihaz sayesinde 
kanserli bir dokunun gelişimini, büyüme evre-
sini izlediklerini ve cihazın hâlihazırda biyome-
dikal alanda kullanılabilir durumda olduğunu 
aktardı. Dr. Polat şöyle devam etti: 

“Vücuttaki dokuların, hücrelerin vücut or-
tamındaki gelişimini, hatta dokularla ilaçların 
etkileşimini ve kanserli dokuların ilaçlara verdi-
ği cevap gibi noktaların aydınlatılmasına vesile 
olacak. Böylece kişiye özel tedavi uygulanma-
sı mümkün olabilecek.” 

Dünya Çapında Ses Getirecek
Söz konusu çalışma, İngiliz Kraliyet Kimya 
Topluluğunun Lab on a Chip dergisine kabul 

edildi. Bilimsel makale, der-
ginin editörleri tarafından, 
Şubat sayısı ön kapak ko-
nusu seçildi. Projenin dünya 
çapında ses getireceğine 
inandıklarını söyleyen Dr. 
Yıldırım ve Dr. Polat özetle 
şu bilgileri verdi: “Öngördü-
ğümüzden daha büyük et-
kileri olabileceğini gösteren 
bu çalışma, önümüzdeki yıl-
larda kanser araştırmalarına 
ışık tutacak ve kanserin ge-
lişim nedenlerinin izlenme-
sine katkı sağlayacak. Aynı 
zamanda düşük maliyetli, 
kolay kullanıma sahip ve 
taşınabilir olması sebebiyle 
de yaygınlaşmasının önü 
açılacak.”
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İTÜ’lü Bilim İnsanları 
Kanserli Hücreleri 3 Boyutlu 
Görüntüleyen Cihaz Geliştirdi

İTÜ Elektronik ve Ha-
berleşme Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İsa Yıldırım’ın tez da-
nışmanlığını yaptığı proje, 
Adana Alparslan Türkeş Bi-
lim ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Adem Po-
lat’ın İTÜ’de yaptığı doktora 
tezi sırasında bulunduğu 
Harvard Medical School ve 
Harvard-MIT Health Scien-
ce and Technology’deki 
bilimsel çalışmalara dayanı-
yor. Mikroskop gibi mevcut 
iki boyutlu biyo-görüntüle-
me yöntemlerine alternatif 
olan cihaz, biyolojik nu-
muneleri açısal tarama ile 

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Yıldırım öncülüğünde başlatılan 
meme kanserini üç boyutlu görüntüleme çalışmalarından hareketle, 
kanserli hücrelerin üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan bir cihaz 
geliştirildi. Cihazın önümüzdeki yıllarda geliştirilerek yalnızca birkaç yüz 
dolarlık maliyetiyle yüz binlerce dolar değerindeki cihazlara (konfokal 
mikroskop) rakip olması bekleniyor. 
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Sistem yazılım maliyetinin dünyaca ünlü 
firmaların geliştirdiği sistemlere göre daha 
az olduğunu belirtirken sözlerine, “Kullanım 
açısından hem çok fonksiyonel hem de gü-
venli.” diye devam eden Akgül, “Yüzde yüz 
yerli ve milli bir sistem geliştirmekten ve onu 
ülkemizin hizmetine sunmaktan onur duyu-
yoruz.” dedi. 

Yüzde Yüz Yerli Ürün Olması Güvenlik 
Açısından Önemli
Yazılım güvenliğinin önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. Tayfun Akgül, ülkemizin yerli ve 
milli yazılımlar geliştirmesinin dışa bağım-
lılığı önemli ölçüde azaltacağını vurguladı. 
Akgül sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzde yüz 
yerli ve milli olan, yani tamamı sizin eliniz-
den çıkan bir yazılım güvenlik açısından 
çok avantajlı. Böylelikle yazılımın her nok-
tası sizin ürününüz, gerekirse müdahale et-
mek mümkün. Bu tarz yazılımların bağımsız 
sertifikasyon merkezlerinde sertifikalandırı-
lıp, kaynak kodlarının saklanması da gizlilik 
açısından büyük önem taşıyor.”

“Her işletim sistemi ve donanımda 
çalışıyor”
Sistemin basit bir yüz tanıma yazılımından 
çok daha fazlası olduğunu, onun sayesinde 
ölçeklenebilir bir platform oluşturulduğunu 
belirten Prof. Dr. Akgül, sistemin her işletim 
sistemi ve donanımda çalışabilen yapısını 
özellikle vurgulamak istediğini dile getirdi. 
Akgül bu ürünle ilgili gelecek planlarını, 
“Sistem; web-cam, IP kamera, gece görü-
şü ve hatta termal kamera dâhil her türlü 
amatör-profesyonel, ucuz-pahalı kamera ile 
çalışıyor ve çok başarılı sonuçlar elde edi-
liyor. Önümüzdeki dönemde hem güvenlik 
ve savunma, hem de finans sektörlerinde, 
özellikle ATM’lerde bu yazılımı görebilece-
ğiz. Bu ürünle öncelikli hedefimiz Ortadoğu 
ve Afrika pazarına açılmak” sözleriyle açık-
ladı.

6 Yılda Geliştirildi 
Sistemin geliştirilme sürecinin 6 yıl aldığını 
ve son 2 yıldır da test sürecinde oldukla-
rını belirten Prof. Dr. Akgül, “Şu an canlılık 
testlerini gerçekleştiriyoruz. Yani telefonun, 
kameranın ya da bilgisayarın karşısındaki 
gerçek bir insan yüzü mü yoksa tabletten 
gösterilen bir fotoğraf mı? Sistem bunları da 
çözmek üzere” ifadelerini kullandı. 

geliştirdi. Test aşaması neredeyse tamam-
lanan sistem, bir İTÜ Arı Teknokent firması 
olan ArtGe Teknoloji’nin ticari ürünü olarak 
kullanılmaya başlanıyor. 

Prof. Dr. Akgül, çok amaçlı bir sistem 
geliştirdiklerini ve onun pek çok alanda 
hayatı kolaylaştıracağını belirterek, “Yüz 
tanıma sistemimiz, kapı giriş çıkışlarında 
başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web 
modülü ile ülkemizde artık insan yüzü, akıllı 
telefonlar ve bilgisayarları açmak için paro-
la yerine kullanılabiliyor.” şeklinde konuştu. 

İTÜ’den Yerli ve Milli Yüz Tanıma Sistemi

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tay-
fun Akgül ve ekibi teknoloji dünyasında 
ses getirecek yerli bir “yüz tanıma sistemi” 

İTÜ’de geliştirilen “yüz tanıma 
sistemi”, tüm işletim sistemi 
ve donanımlarda çalışabiliyor. 
Sistemin önümüzdeki dönemde 
başta finansal güvenlik olmak 
üzere pek çok alanda hızla 
yaygınlaşması bekleniyor.



80 itü vakfı dergisi

nik Üniversitesi’nden Mehmet Akif Sarıkaya, 
Hacettepe Üniversitesi’nden İnan Ulusoy ve 
Erdal Şen, Heidelberg  Üniversitesi’nden Axel 
K. Schmitt, Curtin Üniversitesi’nden Martin 
Danišík ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’n-
den Erdal Gümüş birlikte gerçekleştirdikleri 
araştırma ile Kula ayak izleri için kozmojenik 
"36" supersctipt ile U-Pb ve (U-Th)/He zirkon 
(ZDD) izotoplar yöntemini uyguladılar. Ça-
kallar volkanından alınan numuneler İstanbul 
Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Ens-
titüsü bünyesinde bulunan İTÜ/Kozmo-Lab ile 
University of California Los Angeles, Heidel-
berg, Curtin ve Hacettepe Üniversitelerindeki 
laboratuvarlarda incelendi.

Araştırmaya göre, Çakallar volkanında vol-
kanik faaliyet “nemli” diye nitelenebilecek bir 
patlamayla, yani yükselen magmanın yeraltı-
suyu ile karşılaşmasıyla tetiklenen hidrovolka-

şünülen sayılı kaya oyması ve resimlerine ek 
olarak yakın geçmişte Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. 
Engin Akdeniz ve arkadaşları UNESCO Kula 
Jeoparkı’ndaki dikkate değer Kanlıtaş kaya 
resimlerini belgelediler. Kanlıtaş kaya resmi, 
1960’lı yıllarda Demirköprü Barajı inşaatı es-
nasında bir volkan konisinin çok yakınında, 
volkanik kül içinde korunmuş halde bulunan 
insan ayak izleri ile birlikte eşsizdir. Kula ayak 
izleri olarak da bilinen bu fosil izler, Çakallar 
volkan konisinin oluşumuna insanların şahit 
olduğunu kanıtlamaktadır.

Buna karşın, bu volkanik patlamanın tarihi 
uzun zamandır net olarak ortaya konamamış-
tı.  Volkanolog, coğrafyacı ve jeokronolog'lar-
dan oluşan uluslararası bir grup araştırmacı 
Çakallar volkanındaki patlamanın ayrıntılarını 
ve gelişimini ortaya çıkardılar. İstanbul Tek-
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Dünya’nın İlk Volkanologları mı?
Kanlıtaş kaya resmi, 1960’lı yıllarda Demirköprü Barajı inşaatı 

esnasında bir volkan konisinin çok yakınında, volkanik kül içinde 
korunmuş halde bulunan insan ayak izleri ile birlikte eşsizdir. Kula 
ayak izleri olarak da bilinen bu fosil izler, Çakallar volkan konisinin 
oluşumuna insanların şahit olduğunu kanıtlamaktadır…

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer 
Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Mehmet Akif Sarıkaya’nın da aralarında 
bulunduğu araştırmacılar,  Manisa’nın Salihli 
ilçesinde bulunan Çakallar Volkanı’ndaki Kan-
lıtaş kaya resminden yola çıkarak, volkandaki 
patlamanın ayrıntılarını ve gelişimini ortaya 
koydu.

İnsanlar manzara ve manzaradaki cansız 
nesnelerin resimlerini ilk ne zaman çizdiler? 
Bu soruyu cevaplamak güç olabilir lakin hem 
tarihöncesi kaya resimleri çok nadirdir, hem 
de yüzlerce nesil önce yaşamış olan bir artis-
tin düşünce şeklini yorumlayabilmek oldukça 
güçtür. Her şeye rağmen, insanoğlunun şahit 
olduğu dehşetengiz ve hayret uyandırıcı vol-
kanik patlamaların bu tip tarihöncesi resimler 
için güçlü bir aday olduğu akla yatkındır. Ta-
rihöncesi volkanik patlamaları tasvir ettiği dü-
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Kaya resmi ayrıca volkan çiziminin üstünde 
baş ve işaret parmağı olmayan üç el baskısı 
ile de işaretlenmiş.

Kula ayak izlerinin sahipleri, bu esrarengiz 
doğal olayı seyretmeye gelen ve daha sonra 
bunu bir duvar resmiyle kayda dönüştüren ilk 
“volkanologlar” mı? Bu soruda hala bir spe-
külasyon payı var, fakat yeni radyometrik yaş 
tayinleri  yüksek bir kesinlikle volkanik patla-
manın Bronz Çağı’nda, günümüzden 4.7 ± 
0.5 bin yıl önce olduğunu gösteriyor. Kanlıtaş 
kaya resminin Çakallar volkanının patlaması-
nı resmettiği varsayımı doğruysa, bu resim, 
insanların patlamaya şahit olduğunun ayak 
izleriyle birlikte kanıtlanabildiği en eski vol-
kan patlama resmi olabilir. Bu çalışma aynı 
zamanda Kula volkanizmasının son evresinin 
jeolojik olarak çok genç, tarihöncesi zaman-
larda olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor.

Referanslar
Ulusoy İ, Sarıkaya MA, Schmitt AK, Şen E, 
Danišík M, Gümüş E. 2019. Volcanic eruption eye-
witnessed and recorded by prehistoric humans. 
Quaternary Science Reviews, 212:187-198.

cüruf ile örtülüp korunmuş durumda. İzler, in-
sanların devam eden düşük şiddetli volkanik 
faaliyeti güvenli bir uzaklıkta izlediklerini gös-
teriyor.

Ayak izlerine yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş 
mesafesinde bir kaya sığınağına çizilmiş olan 
Kanlıtaş kaya resminin de patlayan bir cüruf 
konisini ve lav akıntısını tasvir ettiği düşünülü-
yor. Konik bir yapıyı gösteren resim, tepesin-
deki krater benzeri eliptik çizim ile bir cüruf 
konisine çok benziyor. Krater içindeki kırmızı 
noktalar, bugün İtalya’daki  Stromboli Volka-
nı’nın zirve kraterinde görebileceğiniz küçük 
bacaları andırıyor. Koninin altına çizilmiş olan 
kalın çizginin de volkandan dışarı doğru akan 
lav akıntısını tasvir ediyor olması muhtemel. 

nik bir patlama ile başlamış. Bu kısa süreli ve 
şiddetli patlama, yakın çevresini birkaç santim 
kalınlığında nemli bir kül halı ile örtmüş. Pat-
lama ile ortamdaki suyun hızla buharlaşması 
sonucunda patlama “kuru” bir patlama fazın-
da devam etmiş ve yaklaşık 100 m yüksek-
liğindeki Çakallar cüruf konisini oluşturmuş. 
Patlamanın ilerleyen evrelerinde, lav akıntısı 
krater kenarını ve cüruf konisinin  gevşek cü-
ruf duvarını yararak dışarı doğru akmış. Sulu 
ve kuru patlamalar arasındaki kısa bir zaman 
dilimi içinde, nemli volkanik kül üzerinde in-
sanların ve muhtemelen onlara eşlik eden 
köpeklerin sakince patlama merkezine doğru 
ilerlediklerini gösteren ayak izleri,  daha son-
raki kuru patlamalar sonucu oluşan volkanik 
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törleri ve üniversite temsilcilerini Türki-
ye'ye davet etti.

Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Lutfihak Alpkan ve Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Murat Gül de İTÜ heyetinde 
yer aldı.

dostluk ve iş birliğinin bir sembolü olaca-
ğını söyledi. İTÜ Arı Teknokent’in faaliyet-
lerinden bahsederek üniversite ile sanayi 
arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlarına 
değinen Prof. Dr. Karaca, İTÜ Arı Tekno-
kent deneyimlerini incelemeleri için rek-
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R İTÜ Rektörüne Azerbaycan Mimarlık 
ve İnşaat Üniversitesi’nden  
Fahri Doktora

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat 
Üniversitesi, İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’ya “Fahri Doktora” 

unvanı verdi. Unvan kendisine, Azerbay-
can Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi (Az-
MİU) Rektörü Prof. Dr. Gulchohra Mamma-
dova tarafından takdim edildi.

Fahri doktor unvanı, Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’ya üniversite bilim kuru-
lunun kararında belirtildiği üzere, “Azer-
baycan ve Türkiye’nin yüksek düzeyde 
koordinasyonuna göre eğitim ve bilimin 
gelişiminde dostluk ve iş birliği kurulma-
sından dolayı” verildi. Azerbaycan Mi-
marlık ve İnşaat Üniversitesi’nden Fahri 
Doktor unvanı alanların arasında  9. Cum-
hurbaşkanı,  merhum Süleyman Demirel 
de bulunuyor.

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin üyesi 
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversite-
si’nde düzenlenen törende AzMİU Rektörü 
Prof. Dr. Gulchohra Mammadova konuştu. 
7036 öğrenciye sahip üniversitenin rektö-
rü Mammadova, Prof. Dr. Mehmet Kara-
ca'nın bilim ve eğitim alanında tanınmış 
bir eğitim organizatörü olduğunu vurgula-
dı. Aynı zamanda, İTÜ ile AzMİU arasın-
daki iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki 
hizmetlerini takdir etti. Mammadova, iki 
ülkenin önde gelen üniversitelerinin ve 
Türk misafirlerin buluşmasının önemine 
değinerek akademisyenlere İTÜ’yü örnek 
gösterdi.

“Dostluk ve iş birliğimizin sembolü”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ise aka-
demik iş birliğinin bilimsel kapsamının 
yanı sıra kardeş iki ülke olmanın sosyolojik 
önemine dikkat çekti. AzMİU Bilim Kuru-
lu üyelerine teşekkür eden Karaca, fahri 
doktoranın kendisi için ayrı bir önemi ol-
duğunu, bu ödülün "bir millet, iki devlet" 
temelinde yaşayan halklarımız arasındaki 
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reylerden biriyim. Onu da Rumeli’nin ya-
ratmış olduğunu bilmek biz Rumelililere 
ayrı bir haz veriyor.” dedi.

Rumeli Balkan Dernekleri Federas-
yonu tarafından düzenlenen “Best Of 
Rumeli” Ödülleri sahiplerini buldu. 15 
kategoride ödülün verildiği törende, İTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör "En 
İyi Akademisyen" ödülünü aldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'n-
da (CRR) gerçekleşen törende 16 isme, 
özel tasarlanan Atatürk heykelleri takdim 
edildi. “Best Of Rumeli Onur Ödülü"ne 
ise Kenan Şahinler ile tarihçi yazar İlber 
Ortaylı değer görüldü. 

Türkiye’deki Rumeli camiasının ver-
diği bir ödülü almaktan mutluluk duydu-
ğunu ifade eden Prof. Dr. Celal Şengör, 
“Rumeli kültürünün içerisinde doğdum 
ve o ortamın içinde büyüdüm. Törende 
çevremde duyduğum aksanlar bana ai-
lemin büyüklerini hatırlattı. O ortamı çok 
özlemiştim, bu özlemimi biraz olsun gi-
derebildim. Verdikleri ödülün bir Atatürk 
heykelciği olması sevincime sevinç kat-

İTÜ mezunu Dr. Ali Erde-
mir, ABD Enerji Bakanlığı'n-
dan (DOE) mühendislere 
verilen en yüksek profes-
yonel ayrımlardan biri olan 
Ulusal Mühendislik Akade-
misi üyesi seçildi.

Üniversitemizden 1976 
yılında Metalurji Mühen-
disi olarak mezun olan, 
daha sonra eğitimine 
ABD’de devam eden ve 
halen Argonne Ulusal La-
boratuvarları’nda seçkin 
araştırmacı (distinguished 
scientist) olarak çalışmaya 
devam eden Dr. Ali Erde-
mir, ABD’nin en saygın ve 
prestijli mühendislik kurumu olan Ulusal 
Mühendislik Akademisi’ne (NAE, National 
Academy of Engineering), sürtünme ve 
aşınma konularına yaptığı seçkin katkılar 

Dr. Ali Erdemir’e Uluslararası Görev

Prof. Dr. A. M. Celal Şengör’e Rumeli Balkan Dernekleri 
Federasyonu’ndan En İyi Akademisyen Ödülü

tı. Ben Ankara’ya gittiğimde genellikle 
Rumelili memleketlimi Anıtkabir’e gider 
ziyaret ederim. Ben onun yarattığı bi-

nedeni ile üye olarak 
seçildi.

Argonne Uygula-
malı Malzemeler Bölü-
mü'nde program lideri 
olan Dr. Ali Erdemir, 
sürtünme ve aşınma-
yı azaltmak, hareketli 
mekanik sistemlerde 
verimi ve dayanıklılığı 
en üst düzeye çıkarmak 
için araştırma ekibi ile 
yeni malzemeler, kap-
lamalar ve yağlayıcılar 
geliştiriyor. Çalışmala-
rından kaynaklanan ke-
şifler ve yenilikler ona 6 
Ar-Ge 100 Ödülü ve 23 

ABD patenti kazandırdı. 
Erdemir, 300'den fazla bildiri yazdı. 

Ulusal laboratuvarlar, akademi ve endüstri 
ile iş birliği içinde yaptığı araştırma, üretim 

ve taşımacılık dahil alanlardaki teknolojiyi 
geliştiriyor. Uluslararası Triboloji Konseyi 
Başkanı ve 2016 - 2017 yıllarında Triboloji 
Uzmanları ve Yağlama Mühendisleri Der-
neği Başkanı olarak görev yaptı.
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tanınırlık sağlıyor. Enstitünün Avrupa 
Bölgesi üyesi olarak bu başarıyı göste-
ren Murat Soygeniş, aynı zamanda ABD’ 
de 1989’dan beri yetkin mimar olarak 
imza yetkisine sahip. Mimarlık mesleği-
nin ilerlemesine yaptığı önemli ve kalıcı 
katkılardan dolayı, mimarlık mesleğini 
Türkiye’de icra ederken listede adı ge-
çen ilk ve tek AIA üyesi olarak Amerikan 
Mimarlar Enstitüsü üyelerinin yaklaşık 
yüzde üçünün taşıdığı FAIA unvanı ile 
onurlandırıldı.

Prof. Dr. Murat Soygeniş, İTÜ’de Mi-
marlık Fakültesinde lisans, ABD Buffalo 
Mimarlık Okulunda yüksek lisans eğitim-
lerini tamamladıktan sonra İTÜ’den dok-
tora derecesini aldı. Mimarlık mesleğine 
ABD’de başladı ve mesleğe olan katkıla-
rından dolayı birçok ödüle de değer gö-
rüldü. YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 
yapmış olan Soygeniş,  halen Bahçeşe-
hir Üniversitesinde görev yapıyor.

of Architects -AIA) tarafından “Fellow of 
AIA College of Fellows” (FAIA) unvanı 
verildi. Soygeniş, Türkiye’de AIA üyesi 
olarak faaliyet gösterirken “FAIA” unvanı 
verilen ilk kişi oldu. 

Dünyanın mimarlık alanında önde 
gelen kuruluşlarından biri olan Amerikan 
Mimarlar Enstitüsü tarafından 2019 yılı 
içinde “College of Fellows” listesi açık-
landı. 5 ayrı kategoride unvan veren lis-
tede 115 mimar bulunuyor. Pratik ve te-
orinin entegrasyonu ve bütünleştirilmesi 
alanlarında bu listeye dahil olan Prof. Dr. 
Murat Soygeniş, “mimarlık pratiği, plan-
lama, uygulama bilim ve sanatını mimar-
lık pratik ve eğitimine yön verici katkıları 
ile geliştirmesi” açısından listeye dahil 
olmaya değer görüldü.

Türkiye’den İlk ve Tek Üye
FAIA unvanı, mimarlık mesleğinde bi-
linirlik için önem taşıyor ve uluslararası 

Prof. Dr. Murat Soygeniş’e FAIA Unvanı

Kore Robot Bilimi Müzesinin Mimarı 
İTÜ Mezunu Melike Altınışık Olacak

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölü-
mü 1982 yılı mezunu Prof. Dr. Murat Soy-
geniş’e, mimarlık mesleğine olan önemli 
ve kalıcı katkıları nedeniyle, Amerikan 
Mimarlar Enstitüsü (American Institute 

Lisans eğitimini 2003 yılında İTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde bölüm birincisi 
olarak tamamlayan Melike Altınışık’ın ku-
rucusu ve yürütücüsü olduğu Melike Al-
tınışık Architects (MAA), İstanbul’da ya-
pımı devam eden fütüristik yapıdaki 369 
metrelik “TV ve Radyo Kulesi” ile ulusla-
rarası prestij kazandıktan sonra şimdi de 

Güney Kore'nin Robot Bilim Müzesi'nin 
mimari projesi için yapılan tasarım yarış-
masını kazandı. 

Seul Büyükşehir Yönetimi'nin (Seoul 
Metropolitan Government) açtığı ulusla-
rarası yarışmayı kazanan ekip, Seul'un 
kuzeyindeki “Changbai Yeni Ekonomik 
Merkezi” yenileme alanının merkezin-
de toplumu robot teknolojisi konusunda 
eğitmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla dün-
yadaki ilk öncü Robot Bilimi Müzesi'ni 
hayata geçirecek. 

MAA kurucusu Yüksek Mimar Meli-
ke Altınışık, yarışma sonucu ve projeyle 
ilgili düşüncelerini şöyle özetledi: “Seul 
Büyükşehir Yönetimi’nin açtığı ulusla-
rarası yarışmayı kazanarak, dünyanın 
ilk öncü Robot Bilimi Müzesi’ni MAA’nın 
hayata geçirecek olmamız ülkem adına 
gurur verici. Bilim, teknoloji ve inovas-
yonun toplum genelinde ilerlemesi ve 
desteklenmesinde önemli bir rol oyna-
yacak olan müzenin tasarımı, robotları 
ve yeni teknolojiyi sergilemenin yanında, 

tasarım sürecinden üretim ve inşa süre-
cine kadar robot teknolojisi kullanılarak 
ilerleyecek. Başka bir deyişle, bu müze 
ilk sergisini de sahada müzeyi inşa eden 
robotlarla başlatacak.” 

2020'de inşaata başlayacak olan 
Seul'deki Robot Bilim Müzesi'nin 2022'de 
açılması planlanıyor. 

İTÜ’den mezuniyetinin ardından Ar-
chitectural Association Design Resear-
ch Laboratory’de (AA DRL 2004-2006) 
Mimarlık ve Kentsel Tasarım üzerine 
yüksek lisans eğitimi alan Altınışık, tasa-
rımları ile Europe 40 under 40, FEIDAD 
Tasarım Ödülü (Far Eastern International 
Digital Architecture Design Award) ve 
İsviçre Sanat Ödülü (Swiss Arts Award) 
gibi birçok prestijli ödül aldı. 
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lüğünü yapan Prof. Dr. İnalhan’ın,  sektöre 
ve mesleğe yaptığı katkılar nedeniyle hak 
kazandığı bu saygın ödül, IEEE AESS’nin 
22-26 Nisan’da Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Boston şehrinde gerçekleşecek 
Radar Konferansı 2019’da düzenlenecek 
törende takdim edildi. 

Yapay Zekâ ile Çalışan İnsansız Hava 
Araçlarında Hassas Testlerin Merkezi
Prof. Dr. Gökhan İnalhan, İTÜ’de yürütülen 
projelere ilişkin şu bilgileri verdi:  “Mesleki 
olarak şu anda ülkemizde hava taşımacılığı 
ve savunma sektöründe ve bunun dışında 
hem Avrupa hem Amerika’da kuvvetli çalış-
malarımız var. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesinde yapılan 6 tane Avrupa Birliği Araş-
tırma Projesinin 5’i merkezimizde yapıldı. 
Bunların dışında BOEING, THY ve TAI gibi 
büyük markalarla da çalışıyoruz… 

“Üniversitemizin desteğiyle, Dr. Öğr. 
Üyesi Emre Koyuncu ve Dr. Öğr. Üyesi Ra-
mazan Yeniçeri ile Boeing 737-800 uçuş 
simülatöründen sonra İTÜ’ye çok güzel bir 
altyapı daha kazandırdık. Dünya çapında 
insansız hava araçlarının bir bina içerisin-
de testinin yapılabileceği GPS’ten 100 kat 
daha hassas bir sistem ve yapı kuruldu. 
Artık uçuş testlerimizin bir kısmını binaların 
içerisinde yapabileceğiz. Bunun da otono-
mi ve yapay zekâ araştırmalarımızı çok pozi-
tif bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum.”

Prof. Dr. Gökhan İnalhan’a  
IEEE Üstün Hizmet Ödülü

Dr. Selda Günsel’e Enerji Bakanlığı’ndan Ödül

İTÜ’de havacılık ve uzay alanında 
otonom sistemler ve yapay zekâ araştır-
maları yürüten, deneysel ve endüstriyel 
çalışmalarıyla tanınan Prof.Dr. Gökhan 
İnalhan, dünyanın önde gelen mühen-
dislik organizasyonlarından IEEE’nin 
(The Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers), Aerospace and Electro-
nic Systems Society (AESS – Havacılık, 
Uzay ve Elektronik Sistemler Topluluğu) 

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı tarafından bu yıl 
2.’si düzenlenen, "Türkiye'ye 
Enerji Veren Kadınlar" ödülleri 
sahiplerini buldu. İTÜ Mezunu 
Dr. Selda Günsel, “İş Dünyası” 
kategorisinde sektöre sunduğu 
katkıdan dolayı ödüle layık gö-
rüldü.

İTÜ Kimya Mühendisliği Bö-
lümü 1981 mezunu, Shell Küre-
sel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler 
Başkan Yardımcısı Dr. Selda 
Günsel; Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın “Türkiye’ye 
Enerji Veren Kadınlar” başlığıy-
la düzenlediği ödül töreninde, 
“İş Dünyası” kategorisinde sek-
töre sunduğu katkıdan dolayı 
ödüle layık görüldü. 

tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü’ne 
değer görüldü. 

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gökhan İnalhan’ın layık görüldü-
ğü IEEE AESS Üstün Hizmet Ödülü ile üni-
versite-sanayi iş birliğiyle yürütülen araş-
tırma projelerinin artması bekleniyor. İTÜ 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin Genel Direktör-

Dr. Selda Günsel ödülünü, 
İTÜ mezunu Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan’ın elinden aldı. İTÜ 
Kimya Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaos-
manoğlu da ödül töreni jürisinde 
yer alan isimler arasındaydı.

“Türkiye’ye Enerji Veren Ka-
dınlar” ödül programı, kadınla-
rın enerji ve maden sektörlerine 
olan katkısını artırmayı, bu alan-
larda başarılara imza atan kadın 
profesyonellere dikkat çekerek 
toplumsal farkındalık uyandır-
mayı hedefliyor. Dr. Selda Gün-
sel; enerji verimliliği, yenilikçi ve 
sürdürülebilir yakıtlar, madeni 
yağlar ve kimya teknolojileri ala-
nında yaptığı çalışmalar nede-
niyle ödüle layık görüldü.
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olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’ni’, 
26 yıldır hazırlayarak, müzik sanatına, 
ses ve saz sanatçılarına, müzik sivil 
toplum kuruluşlarına, bilim/sanat insan-
larına değer vererek destekleyerek Türk 
müziğine yaptığı katkılardan dolayı ve-
rildi.

“Türk müziğine adanan 26 yıl”
Dr. Göktan Ay törende yaptığı konuş-
mada müziğin evrensel yönüne vurgu 
yaparak, ”Türk müziği dendiğinde; ‘çal-
gılar, ezgiler, kullanılan dil-şive, makam, 
ritim, aşıklar, türküler, üslup/tavır vb. 
özellikleri ile tarihin ve yerelliğin/millili-
ğin öne çıkması’ gerektiğini, konserva-
tuarlarda ve müzik bölümlerinde oku-
yan öğrencilerin; ‘evrensellik ile milliyi, 
yereli iyi anlamalarının, ayırt etmelerinin 
ve uygulamalarının şart olduğunu’ dü-
şünüyoruz.” dedi.

Müziği Festivali kapsamında "Türk Müzi-
ği; Hizmet ve Onur Ödülü" takdim edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay’a ödülü, 
“Alanında tek, özgün ve geleneksel 

İTÜ TMDK Öğretim Üyesi Dr. Göktan Ay’a  
Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü

İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıf-
ları Dayanışma Konseyi Başkanı ve İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Dr. 
Öğr. Üyesi Göktan Ay'a, 26.İstanbul Türk 

Kız Kardeşim Projesine İki Yeni Ödül 

Kız Kardeşim Projesi, Malezya’da 11.si 
gerçekleşen Global Sosyal Sorumluluk 
Zirvesi "Kadının Güçlendirilmesi" altın ödü-
lünü ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 
(TÜHİD) tarafından 18.si düzenlenen Altın 
Pusula Kurumsal Sorumluluk Ödülünü aldı.

Bu yıl Malezya’da 11.si gerçekleşen 
Global Sosyal Sorumluluk Zirvesi etkin-
liğinde Kız Kardeşim projesi ödüle layık 
görüldü. Kız Kardeşim "Kadının Güçlen-
dirilmesi" kategorisinde, altın ödülün sahi-
bi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik 

Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Co-
la Türkiye'nin işbirliğiyle ha-
yata geçirilen Kız Kardeşim 
Projesi kadınların ekonomik 
hayata etkin bir şekilde katılı-
mını desteklemeyi amaçlıyor.

Kız Kardeşim Projesi, bu-
güne kadar 11 bini aşkın ka-
dına ulaştı. Projenin 2019 yılı 
hedefi ise 9 bin kadın. Proje 
kapsamında Türkiye gene-
linde 30 ilde kadınlara, dijital 
okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi 
güvenliği, bireyler için finansal 

bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri 
veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle ka-
dınların kişisel mali kaynaklarını doğru yö-
netebilmeleri ve temel finansal hizmetleri 
tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel 
finansal operasyonlarını verimli yönetebil-
meleri, dijital okuryazarlık ve internet gü-
venliği konularında farkındalıklarının artma-
sı ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi 
güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi 
amaçlanıyor.

Bir Ödül de TÜHİD’ den 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ta-
rafından bu yıl 18.si düzenlenen Altın Pusu-
la Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini 
buldu. Kız Kardeşim Projesi, Kurumsal So-
rumluluk Kategorisinde eğitim alanında ödü-
le değer görüldü.

İletişim sektöründe 47. yılını kutlayan 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) bu 
yıl 18.si gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye 
Halkla İlişkiler Ödülleri’ni sahipleriyle buluş-
turdu. 

300 Projeden 49’u Ödül Kazandı
Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülle-
ri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç 
iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e 
yakın projeyle başvuruda bulundu. Projelerin 
49’u ödüle layık görüldü. 
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İTÜ’nün resmi Instagram hesabı  
(@itu1773) uniRank verilerine göre 5247 
üniversitenin ana Instagram hesabı ara-
sından en iyi 200’ün sıralandığı listede 
106. oldu. 

UniRank’in Nisan 2019 itibariyle yayın-
ladığı rapora 200 ülkeden yaklaşık 13600 
akredite yükseköğretim kurumu dahil edil-
di. Üniversiteler arasında 2018’den bu 
yana 4 ana sosyal medya platformunda 
dijital medyada var olma ve popülerlikleri 
arasında değerlendirme ile Sosyal Med-
ya Üniversite Sıralamaları yayınlanıyor. 
UniRank Instagram Üniversiteler Sırala-
ması, üniversitelerin Instagram mecra-
sında sahip olduğu takipçi sayısına göre 
bir popülerlik endeksi sunuyor. Bu yıl en 
iyi 200 üniversite Instagram hesabının 
yayınlandığı raporda İTÜ’nün resmi Ins-
tagram hesabı 106. sıradan listeye girdi. 
Yayınlanan istatistiklere göre dünyadaki 

İTÜ’nün Popüler Instagram Hesabı  
Dünyada En iyi 200’de

üniversitelerin ortalama Instagram takipçi 
sayısı 11488 olurken, en fazla Instagram 
takipçisi olan üniversite hesabı Harvard 
Üniversitesi’ninki oldu. 

Türkiye’de En Fazla Takipçisi Olan  
3. Üniversite Instagram Hesabı

İTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 
Sosyal Medya Ekibi tarafından yönetilen 
resmi instagram hesabı, sosyal medyanın 
üniversitelerde stratejik kullanımı konu-
sunda popüler örneklerinden biri olarak 
öne çıkıyor. Avusturalya merkezli uniRank 
tarafından her ülke için bir sıralama listesi 
oluşturuluyor ve en iyi 200 üniversite için 
üniversitelerin kurumsal Instagram hesap-
ları açıklanıyor. Anadolu Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi Instagram hesapla-
rının ardından her geçen gün artan yak-
laşık 54200 takipçisiyle İTÜ resmi hesabı 
ülkemizde 3. sırada yer alıyor. 

İTÜ’ye Bir Sosyal 
Medya Ödülü 
Daha

İTÜ’nün resmi sosyal medya hesapla-
rından Facebook, Twitter ve Instagram plat-
formlarındaki verilerinin ölçümleri ile Üni-
versitemiz, “Social Media Awards 2019”da 
“Üniversiteler” kategorisinde Bronz Ödüle 
hak kazandı.

Social Media Awards Turkey 2019 sonuç-
ları 3 Mayıs akşamı Raffles Otel İstanbul’da 
düzenlenen törenle açıklandı. Sosyal Medya 
Ödülleri, farklı sektörlerden markaların yıl bo-
yunca sosyal medya performanslarını tama-
men tarafsız ve veriye dayalı olarak sıralayan 
SocialBrands sosyal medya marka endeksi 
sonuçlarına göre değerlendiriyor. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi birinci olduğu sıralama-
da, Boğaziçi Üniversitesi ikinci, İTÜ üçüncü 
sırada yer alarak en iyi sosyal medya kulla-
nan üniversiteler olarak açıklandı. 

İTÜ, Sosyal Medyada Marka Bilinirliği 
Açısından Top100’Ün Arasında 
Marketing Türkiye ve Boom Sonar iş bir-
liğinde düzenlenen Social Media Awards 
Turkey’e Bronz Ödül ile adını yazdıran İTÜ, 
1 Mart 2018 – 1 Mart 2019 tarihleri arasını 
kapsayan sosyal medya marka endekslerin-
de üstün başarı gösterdi. Her ay açıklanan 
Social Brands incelemesinde tüm sektörler-
de 11 kez TOP100’de yer aldı. 39 binden 
fazla markanın sosyal medya performansının 
tarafsız ve objektif incelenmesinde derin veri 
analizi, performans göstergeleri ve sosyal 
performans puanları kullanılıyor. 

İTÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarının 
bağlantıları için:
www.instagram.com/itu1773
www.twitter.com/itu1773
www.facebook.com/itu1773
www.youtube.com/itu1773
www.linkedin.com/school/itu1773
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İTÜ Vodafone Future Lab Geleceğin 
Teknolojilerini Türkiye’de Geliştirecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 
Vodafone geleceğin teknolojilerinin Türki-
ye’de geliştirilmesi ve üretilmesi için güç-
lerini birleştirdi. Yapılan iş birliğiyle İTÜ 
Ayazağa Kampüsünde açılan teknoloji 
merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de, İTÜ 
öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni 
teknoloji çözümleri geliştirebilecek ve bu 
çözümler, Vodafone’un desteğiyle ürüne 
dönüştürülerek dünyaya ihraç edilebile-
cek. İTÜ Vodafone Future Lab’de, işletme-
lere geleceğin teknolojilerini bizzat dene-
yimleme fırsatı sunulacak ve tamamı yerli 
iş ortakları ile ihtiyaçlarına uygun yeni nesil 
teknoloji çözümleri geliştirilecek. 

Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji mer-
kezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, Voda-
fone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni 
aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere 
geleceğin teknolojilerini bizzat deneyim-
leme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun 
yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek. 
Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafo-
ne Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini 
aktaracağı merkezde, işletmelerin dijital-
leşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini 
dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları 
rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmele-
rine katkı sağlanması hedefleniyor. Voda-
fone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngilte-
re’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, 
bir üniversite iş birliği ile hayata geçirilen 
ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor. 

İTÜ Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde bu-
lunan ‘İTÜ Vodafone Future Lab’ın resmi 
açılışı; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardım-
cısı Ömer Fatih Sayan, İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca ve Vodafone Türkiye 
CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi.

 
Ömer Fatih Sayan: “Teknolojiye ve 
inovasyona dayalı kalkınmada  
önemli rol…”
Açılış konuşması yapan Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 
“5G teknolojisiyle birlikte dikey ve yatay 
sektörlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve do-
nanım ürünlerinin Ar-Ge’sinin ve üretiminin 
ülkemizde yapılması, ülkemizin teknolo-
jiye ve inovasyona dayalı kalkınmasında 

İTÜ Vodafone Future Lab’in Kapısı Türkiye’nin Tüm İşletmelerine Açık 

Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği 
yeni dünyayı daha yakından inceleme imkânı sunan İTÜ Vodafone Future Lab; 
Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, 
İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilecek 
inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı 
enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende 
servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red kontrol gibi çözümler yer alıyor.
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sümüz hem Vodafone’un mevcut teknoloji-
lerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, 
hem de burslu lisansüstü ve lisans öğren-
cilerimizin neredeyse tamamı yerli pay-
daşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon 
merkezi olacak. İTÜ Vodafone Future Lab 
aslında eğitim alanında da yeni bir döne-
min ve dönüşümün de habercisi.” 

Colman Deegan: “Türkiye’nin  
‘Teknoloji Üssü…’ 
Vodafone Türkiye CEO’su Colman De-
egan ise konuşmasında şunları söyledi: 
“Türkiye’yi geleceğin teknolojileriyle bu-
luşturduğumuz çok özel bir yer olan bu 
merkez ile, 5G yolunda Türkiye'de IoT ve 
yapay zeka odağında hayata geçirdiğimiz 
yatırımları bir adım ileriye taşıyoruz. Voda-
fone olarak uzaktan yönetim, etkin çalışma 
ve operasyonel mükemmellik alanlarında 
geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümünü 
sergilediğimiz ve neredeyse tamamı yerli 
30 partner ile çalıştığımız bu merkezde, 
işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat 
deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun 
çözümler geliştirilebilmesini sağlıyoruz. 
İTÜ Vodafone Future Lab, hızla dijitalleşip 
akıllanan dünyada, Türkiye’yi yeni rekabet 
koşullarına hazırlayan bir teknoloji üssü 
olarak hizmet verecek.”

Merkezde Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ 
doktora öğrencilerinden oluşturdukları ça-
lışma gruplarıyla ürettikleri yeni projelere 
verdikleri önemi de vurgulayan Deegan, 
İTÜ Vodafone Future Lab’in  akademi ve 
iş dünyası arasında köprü olacağını, Tür-
kiye’de ürettikleri  teknolojiyi dünyaya ihraç 
edeceklerini belirtti.  

5G Odasında Örnek Vakalar 
Sergileniyor

Merkezde Vodafone müşteri-
si olsun olmasın tüm işletmeler; 
Vodafone’un hayata geçirdiği 
inovatif ürün ve servislerini dene-
yimleyebilecek. 5G odasında yeni 
nesil teknolojinin farklı sektörlere 
getireceği örnek vakalar sergile-
necek. Vodafone Türkiye, dijital iş 
ortakları için İTÜ Vodafone Futu-
re Lab’de düzenlediği İnovasyon 
Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca 
özel tasarladığı inovatif çözümler 
ile işletmelerin işlerini güçlendir-
meye katkıda bulunmaya devam 
edecek.

önemli bir rol alacağını düşünüyoruz. Bu-
gün burada Vodafone Türkiye, 30’dan faz-
la geleceğin teknolojisini bugünden sergi-
liyor. Sadece bu teknolojileri sergilemekle 
kalmıyor; hem Ar-Ge yükümlülükleri hem 
de yerli malı yükümlülükleri çerçevesinde 

5G Vadisi ile ilgili burs programı dahil ol-
mak üzere Future Lab bünyesinde doktora 
öğrencilerimizi destekliyor. Doktora öğren-
cilerimizin yerli mühendislerce geliştirmiş 
olduğu çözümleri de burada sergiliyor’’ 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karaca: “Yeni nesil 
teknolojiler konusunda öğrenci ve 
öğretim üyelerine çalışma fırsatı…”
Rektör  Prof. Dr. Mehmet Karaca,  konuş-
masında 3. nesil üniversite hedeflerinin ye-
rine getirilmesinde önemli bir adımı daha 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karaca, İTÜ 
Vodafone Future Lab’da; IoT, VR ve yapay 
zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle 
araştırmacıların buluşacaklarının altını çi-
zerek şunları söyledi: “Akıllı teknoloji üs-

İTÜ Vodafone Future Lab hakkında

İTÜ bünyesinde faaliyetine başlayan Vodafone Future Lab ile lisans, lisans 
üstü öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz doğrudan endüstriye yönelik, 
inovasyon yaratma potansiyeline sahip çalışmalar yürütebilecekler. Future 
Lab bünyesinde temelde bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında yürütülen 
proje konuları belirlenirken, öğrenciler danışman İTÜ öğretim üyeleri ve 
Vodafone Ar-Ge ekipleriyle toplantılar yapılıyor, ortak kararlar veriliyor. Şu anda 
yürütülmekte olan tez konuları: 

• Enerji Hasatlama ile Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sistemler
• Çevreci Haberleşme Ağı Optimizasyonu
• 5G Akıllı Anten Tasarımı
• 5G Cihazların Elektromanyetik Alan Dağılımları
• Makine Öğrenme Tabanlı Sosyal Etkileşimler
• Makine Öğrenme Tabanlı Aboneyi Operatör Değişikliğine Götüren Süreç 

gibi başlıkları içeriyor.
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İTÜ’de Ukrayna Üniversiteleri İş Birliği Ofisi Açıldı
Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle 

bilimsel, teknik, akademik ve kültürel bağla-
rını kuvvetlendirmeyi sürdüren İTÜ ile Ukray-
na’daki üniversiteler arasındaki ikili iş birliği 
artarak devam ediyor.

İTÜ ve Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik 
Üniversitesi (NURE) arasında geçen yıl im-
zalanan eğitim ve bilimsel iş birliği protokolü 
kapsamında "Türkiye - Ukrayna İş Birliği Ofisi" 
İTÜ'de açıldı.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Binasında açılan ofis, eğitim ve bi-
limsel araştırma alanlarında iki üniversite ara-
sındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılacak 
çalışmaların koordinasyonunu sağlayacak.

İTÜ  ev sahipliğinde, 17 Nisan 2019 tari-
hinde düzenlenen açılış törenine İTÜ Elekt-
rik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat 
Şeker, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Ertuğrul Karaçuha, Ukrayna - Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırmalar Koordinas-
yon Merkezi Müdürü Dr. Eldar Veliev, NURE 
Üniversitesi Rektörü Dr. Valerii Semenets, 
Rektör Yardımcısı Dr. Murad Omarov, Ukray-

amacıyla açılan bu ofiste hayata geçirilmesi 
planlanan ortak çalışmaları açıklayan Şeker, 
heyet ile görüşmeler yapıldığını aktararak şöy-
le devam etti: “Burada yapılacak çalışmalar, 
Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi 
Birliği (IAESTE) ve Erasmus gibi programlar ile 
lisans ve lisansüstü öğrenci değişimini, öğre-
tim üyeleri ve araştırmacılara yönelik değişim 
programlarını, ortak araştırma faaliyetlerinin 
geliştirilmesini, bilimsel malzeme ve bilgi alış-
verişini, bilimsel gelişmelerin tanıtımı konusun-
da bir merkezin oluşturulmasını ve bilimsel 
çalışmalara katılımı teşvik eden organizasyon-
ların düzenlenmesini içeriyor.”

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ile be-
raber AB projesi kapsamında dijital teknolo-
jiyi ve yapay zekayı içine alacak şekilde dil 
öğrenme projesi yapılabileceğini söyleyen 
Şeker, “Mikrodalga tekniği, elektromanyetik 
teori, mikrodalga görüntüleme ve mikrodalga 
haberleşmeyle ilgili konularda çalışan akade-
misyenlerle birebir ilişkilerimiz var. Bunun ha-
ricinde Ukrayna’da siber güvenlik konusunda 
gelişmiş bölümler var. O konularda da ortak 
çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz.” 
dedi.

"Personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi 
hedefleniyor."
Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi 
Rektörü Dr. Valerii Semenets ise her iki üniver-
sitenin de yararına olacak şekilde personel, 
araştırmacı ve öğrenci değişimlerinin yapıl-
masının hedeflendiğini söyledi. Öğrencilerin 
stajları, çift diploma için eğitim programının 
hazırlanması ve bilim insanlarının ortak çalış-
malarda buluşması önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından “Türkiye-Ukrayna 
İş birliği Ofisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Prog-
ram kapsamında İTÜ Elektrik-Elektronik Fa-
kültesi Laboratuvarları, İTÜ Arı Teknokent, İTÜ 
Çekirdek ve İTÜ Magnet gezisi de yer aldı.  

na Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Temsilcisi Dr. Olena 
Shpovalova, Ukrayna 
İstanbul Başkonsolosu 
Oleksandr Gaman ile 
akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

İTÜ ve NURE Bilimsel 
İş Birliği
Türkiye-Ukrayna İş Bir-
liği Ofisi açılış töreninde 
konuşan, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Serhat Şeker, üniversiteler arasın-
da uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati 
çekti. 

Prof. Dr. Şeker, Türkiye – Ukrayna üniver-
siteleri arasında İTÜ’de daha önce başlatılan 
iş birliği kapsamında, Kharkiv Ulusal Radyo 
Elektronik Üniversitesi ile bilimsel ve teknik 
çalışmalarının yürütüleceği iş birliği ofisinin 
açılışını gerçekleştirdiklerine değindi. İTÜ 
Elektrik - Elektronik Fakültesi ve NURE ara-
sında bilimsel iş birliğini daha da geliştirmek 
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İTÜ’nün Cibuti’ye Desteği Meyvesini Veriyor

İTÜ ile Djibouti (Cibuti) Üniversitesi 
arasında imzalanan “Eğitimde İkili İş Birliği 
Anlaşması” meyvesini verdi. İnşaat Mü-
hendisliği ve Elektrik Mühendisliği Bölüm-
lerinin kuruluşunu üstlenen İTÜ’nün başa-
rılı akademisyenlerinin yetiştirdiği toplam 
44 öğrenci mezun olarak ülkelerine hizmet 
etmeye hazırlanıyor. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
Cibuti’yi düzenli olarak ziyaret ettiklerini ve 
oradaki eğitim faaliyetlerini yerinde incele-

diklerini belirterek, “3 yıldır öğretim üyeleri-
mizi Cibuti’ye göndererek dersler veriyoruz. 
Diğer yandan Cibuti’deki Türk kuruluşlarıyla 
etkileşime geçerek, oradaki topluma katkı 
sunacak şekilde mevcut imkânları geliştir-
meye gayret ediyoruz” dedi. 

İTÜ Akademik Birikimini Cibuti’ye 
Taşıdı
Cibuti Üniversitesi’nde İTÜ’lü akademisyen-
lerin verdiği eğitimlerle lisans programlarını 

İTÜ ve East China Jiaotong 
Üniversitesi İş Birliği

İTÜ ve East China Jiaotong Üniversitesi 
(ECJTU) arasında iş birliği anlaşması (MoU) 
imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca 
ve EJCTU Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Wan 
Ming arasında imzalanan anlaşma özellikle 

raylı sistemler konularında muhtemel iş birlik-
lerini içeriyor.

İTÜ ve EJCTU arasında imzalanan an-
laşma çerçevesinde eğitim ve Ar-Ge konu-
larında post-doktora ve doktora dahil olmak 

tamamlayan öğrencilerin mezuniyete hazır-
landığını belirten Prof. Dr. Mehmet Karaca 
şöyle konuştu, “Bu yıl ilk kez Cibuti Üniver-
sitesi mezunlarını verecek. İTÜ’nün verdiği 
3-4 yıllık eğitim, meyvelerini veriyor. Elektrik 
ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencile-
ri mezun olacak. İki bölümden toplam 44 
öğrenci İTÜ ve Türkiye damgasıyla mezun 
olacak. Bu bir Türkiye vizyonu projesidir. Bu 
proje Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu 
ve vizyonunu gözler önüne seriyor.”

“Doktora programı açılabilir”
Türkiye’nin sadece kendi bölgesi içerisin-
de değil, Afrika kıtasında da akademik biri-
kimini toplumlara yansıtacağını dile getiren 
Prof. Dr. Karaca önümüzdeki süreçte arzu-
larının Cibuti’deki mühendislere eğitim ve-
recek üniversite kadrolarını da yetiştirmek 
olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “İTÜ 
öncülüğünde doktora programı da açılabi-
lir. Elektrik ve İnşaat Mühendisliği Bölüm-
leri Cibuti’nin alt yapısını geliştirmek adına 
esastı. Önümüzdeki süreçte ise lisans 
programlarına farklı dallar da eklenebilir.”

üzere her seviyede öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimi mümkün olacak. Söz konusu de-
ğişim programları, Çin ve Türkiye yetkili ku-
rumlarının karşılıklı denklik kurallarına uygun 
olarak yürütülecek.

Rektörlük Senato Odasında gerçekle-
şen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, İTÜ Uluslararası İlişkiler Genel Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Cafer Özkul, Elektrik ve 
Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Metin Gökaşan ile İnşaat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ercan Yüksel ve Prof. Dr. 
Ali Osman Atahan katıldı.

Çin heyetinde ise EJCTU Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Wan Ming, Lisans Üstü Eğitim 
Dekanı Prof. Yang Hui, Yabancı Diller Okulu 
Müdürü Prof. Tang Bin, Mekatronik ve Oto-
motiv Mühendisliği Dekanı Prof. Xiao Qian ve 
Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Zhao 
Xiaojing yer aldı. Heyete, Çin Demiryolları 
Grubu Türkiye Temsilcisi Li Guangmo da eş-
lik etti.

Heyet ayrıca, demiryolları raylarının da-
yanıklılık testlerinin yapıldığı İnşaat Fakültesi 
Laboratuvarları ile Raylı Sistemler ve Sinyali-
zasyon Laboratuvarını ziyaret etti.
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araştırmak ve çözüm önerilerinde bulun-
mak.

ı) İklim değişikliğinin Ülkemize ve 
Dünya’ya yapabileceği etkileri araş-

tırmak, çözümler üretmek ve eğitimler ver-
mek.

i) İklim değişikliğine uyum sağlamak 
üzere, kaynakların değişimi nedeniy-

le göçü de ele alan araştırmalar yapmak ve 
çözümler sunmak.

j) İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı 
olmak amacıyla çocuklara, gençlere 

ve yaşlılara yönelik özel programlar hazırla-
yarak onları uyarmak ve bu konudaki bilinci 
yaygınlaştırmak.

k) İklim değişikliği etkilerine uyum sağ-
lamak üzere kritik etkilerin gerçek-

leşmesi durumunda çözümlerle ilgili olarak 
şehir yöneticileri, kamu kurumları, özel sek-
tör işletmeleri, ticaret erbabı, çiftçiler, tarım, 
su veya enerji yönetimi ile uğraşanlar için 
uzman sistem yazılımları hazırlamak.

rıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, 
toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydın-
latmak ve bilinçlendirmek.

e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda 
ülkemizde ve dünyada yapılan çalış-

maları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, 
bilgi ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağ-
lamak.

f) Ülkemizde, bu alanda çalışan ulusal 
ve uluslararası kuruluşların, iklim deği-

şikliği ve etkileri ile ilgili tüm konularda araş-
tırma, planlama, eğitim, danışmanlık konula-
rında, odak ve işbirliği noktası olmak, karar 
vericilere bilgi desteği sağlamak.

g) İklim değişikliği ve etkileri konusun-
da sorumlulukları olan kurumlarla 

işbirliği protokolleri ile güç birliği yapmak, 
Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma 
potansiyelini arttırmak.

ğ) İklim değişikliği ile ilgili olarak sera 
gazı değişimi, bütçesi, sıra dışı 

hava olayları, kuraklık, sel, fırtına ve benze-
ri konularda, bilimsel, uygulanabilir çözüm 
önerileri hazırlamak, bu konularda imkanlar 
ölçüsünde izleme ve uyarı faaliyetleri yap-
mak.

h) İklim değişikliğinin tarım, orman, su, 
enerji gibi alanlara etkileri ile birlikte 

bu alanların iklim değişikliğine etkilerini de 

İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Kuruldu

Prof. Hervé Moulin’den İnternet Çağında Adil Paylaşım Semineri

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan 
İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nin iklim değişikliği ve etkileri konusunda 
ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel çalış-
malara katkı sağlaması bekleniyor.

Daha iyi bir dünyaya katkı sağlamak adı-
na yola çıkan merkezin amaçları şu şekilde:

a) Tarıma, ormanlara, su ve enerji kay-
naklarına, ekonomik, sosyal ve kültü-

rel etkilere kadar, iklim değişikliği kapsamına 
giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, 
disiplinler arası, teorik ve/veya uygulamalı 
araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçla-
rının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaş-
ması için faaliyetlerde bulunmak.

b) İklim değişikliği ve etkileri alanındaki 
bilimsel faaliyetleri desteklemek, sun-

mak ve yayımlamak.

c) İklim değişikliğinin/değişiminin gele-
cekte yaşam ve farklı sektörlere ya-

pabileceği etkileri belirlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda 
iklim değişikliği ile ilgili konularda yer 

almak, ilgili kuruluşlarla işbirliğini artırmak 
veya karar vericilere önerilerde bulunmak.

d) İklim değişikliği ve etkileri konusunda 
kamu kurumları veya özel sektörden 

ilgilileri, öğrencileri eğitmek, farkındalık artı-

İTÜ Bilim ve Teknoloji Zirvesi Konuşmaları 
Serisinin beşincisinde Glasgow Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Hervé  Moulin İTÜ’nün ko-
nuğu oldu.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Rek-
tör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcı-
ları  Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. Lutfihak 
Alpkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rek-
tör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Moulin’i 
İTÜ’de ağırlamaktan mutlu olduklarını dile ge-
tirdi.  

Mikroekonomi ve İnternet Biliminin İlişkisi
Oyun teorisi, sosyal seçim ve adil paylaşım 
alanlarına çok önemli katkıları olan dünya 

çapında bilinen bilim insanı Prof. Moulin, "İn-
ternet Çağında Adil Paylaşım" başlıklı bir 
seminer verdi. Moulin konuşmasında adil 
paylaşım literatüründeki son gelişmeleri ak-
tardı. 

İktisat, matematik ve bilgisayar bilimle-
rinin kesişiminde oldukça aktif bir araştırma 
alanı olan "Adil Paylaşım"ın gerçek hayatta 
karşılaştığımız problemler için geliştirilen 
pratik çözümlerini örneklerle açıkladı. 

Prof. Moulin katılımcılara ortak taksi kul-
lanımında ücret paylaşımı, bir evi paylaşan 
kiracıların kirayı bölüşmesi, ortak projelerde 
gelir ve maliyetlerin paylaşımı, mirasın varis-
ler arasındaki paylaşımı gibi örneklerle adil 
paylaşım tekniklerinin güncel uygulamalarını 
aktardı.
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seyahat alışkanlıklarının ve türel değişimin 
sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması, 
seyahat gereksiniminin ve mesafelerin azal-
tılması, teknolojik yeniliklerin günlük hare-
ketliliğe yansıtılması gibi dört temel prensip 
üzerine konuştu. Prof. Dr. David Banister ye-
rel kirlilik ve eşitsizlik konularının, geleceğin 
kentleri için önemli mücadele alanları olaca-
ğından da bahsetti.

David Banister kentlerde ulaşım konusun-
daki yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi: “Şeh-
ri seviyorum. Kendimi en çok orada rahat 
hissediyorum. Sevmediğim konu, şehirlere 
seyahat etmek. Şehirler arası seyahat, az ve 
temiz enerji içeren, hızlı bir ulaşım metodu ile 
bedeni ve ruhu yormayan rahat bir deneyime 
dönüşmeli. 

Geleceğin Kentlerinde Ulaşım Nasıl 
Olmalı?
Banister, geleceğin şehir içi ulaşım çözüm-
lerine değinirken, kamusal alanın yürüme-
ye, bisiklet ve elektrikli scooter (e-scooter) 
kullanımına uygun olması gerekliliğinin altı-
nı çizdi ve mikro hareketliliğin artan önemi 
üzerinde durdu. Şehirlerde insanların kısa 
mesafeleri sağlıklı bir şekilde ve bir fiil dâ-
hil olarak sürdürdüğü ulaşım çeşitlerinin de 
yaşam standartlarına etkisini dinleyicilerle 
paylaştı. Sürdürülebilir ve akıllı ulaşımda 
kapsayıcılık konusunun önemli olduğunu ve 
talebe bağlı ulaştırma ve mikro hareketliliğe 
olanak sağlayan kent içi ulaşım politikala-
rında herkes için yeterli erişimin sağlanması 
gerektiğini belirtti. 

Prof. Dr. David Banister Semineri: 
"Şehirde Mobilitenin Geleceği" 

Savunma Sanayii Başkanı  
Prof. Dr. İsmail Demir İTÜ’de

Oxford Üniversitesi’nden Professor David 
Banister, İTÜ Mimarlık Fakültesi  “Architalktu-
re” konuşma ve seminer serisi kapsamında  
“Şehirde Mobilitenin Geleceği: Sürdürülebi-
lir ve Akıllı?” (“Future of Mobility in the City: 
Sustainable and Smart?”) başlıklı bir seminer  
verdi.  

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşımın Gelecek 
Yüzyılı
Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıl-
dığı etkinliğin ana teması Banister’ın da üze-
rine eser verdiği konular olan sürdürülebilir 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üniversitemizi 
ziyaret etti. Savunma sanayii konusunda ger-
çekleştirilen söyleşi ile İTÜ’lü akademisyen ve 
öğrencilerle bir araya geldi.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Süley-
man Demirel Kültür Merkezi Senato Odasın-
da gerçekleştirilen söyleşide, ülkemiz savun-
ma sanayiiyle ilgili bilgi verdi, akademisyen ve 
öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SSB Başkanı, İTÜ’lüleri Vizyoner Genç 
Platformuna Davet Etti
Savunma sanayii için bilim ve teknolojiye çok 
önem verdiklerini, bu bağlamda İTÜ gibi ku-

ulaşım, ulaştırma ekonomisi, ulaşım davra-
nışları, arazi kullanımı, ulaşım politikaları, iklim 
değişikliği, enerji ve modelleme oldu. Ko-
nuşmasına, 2015 yılında İstanbul’a geldiğini 
vurgulayarak başlayan David Banister, şehir-
lerin dört yıl gibi kısa bir sürede bile büyük 
değişimler geçirebildiği üzerine tespitleriyle 
başladı. 2008 yılında yayınladığı ve yaklaşık 
iki bin atıf alan “Sürdürülebilir Hareketlilik Pa-
radigması (Sustainable Urban Mobility) baş-
lıklı makalesine referans vererek on yıl önce 
önerdiği prensiplerin günümüz koşullarına 
nasıl evrilebileceği üzerinde durdu. Ayrıca 

rumların hayati öneme sahip olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. İsmail Demir, şu şekilde ko-
nuştu: 

“SSM olarak “Vizyoner Genç” adında bir 
platform oluşturduk. Portal üzerinden erişe-
biliyorsunuz. Projelerinizin, fikirlerinizin orada 
yer almasını, staj ve iş başvurularınızın ora-
dan yapılmasını, önerileriniz varsa bizimle 
oradan temasa geçmenizi bekliyoruz. Bu ala-
nın sizlerle aramızda bir iletişim ortamı olma-
sını umuyoruz. Buradan da üniversitelerimizi; 
genç savunma kavramıyla hocalarınızın ön-
derliğinde, öğrencilerimizin oluşturacağı pro-
je grupları, çeşitli kulüpler ve çeşitli farkındalık 
kümelenmeleri gibi yapılar ile tanıştırmak is-

tiyoruz. Bizlerden destek bekliyorsanız; mal-
zeme, laboratuvar vb. biz bunları doğrudan 
veya şirketler vasıtasıyla sizlere sağlamaya 
çalışırız.” 
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Mimarinin ve Kentlerin Dönüşümü 
Arolat konuşmasına, kentlerin kendi başı-
na dönüşmediğine, aslında hayatların dö-
nüştüğüne değinerek başladı. Değerlerin 
ve ülkelerin nasıl dönüştüğünü Taşkışla 
üzerinden örnekler vererek anlatan ünlü 
mimar, Google arama motorunda karşısı-
na çıkan fotoğraflar ile Teknik Üniversiteli 
ebeveynlerinin hayalindekiler arasındaki 
farklara değindi.

“Benim annem ve babam bu okul-
dan mezun. Bu salonu tasarlayan Ne-
zih Bey’in öğrencileri ve ciddi anlamda 
Teknik Üniversite’ye yürekten bağlılar. 
Bütün bu hikâye aslında dönüşüyor ve 
bu dönüşüm sadece kentlere yansıyan, 
bizim görebildiğimiz kısmı. Bir de için-
de yaşadığımız bir kısım var; o kısımda 
mesela Teknik Üniversite’nin en yakışıklı 
fotoğrafları bizim hayal ettiklerimiz değil. 
Google’a baktığımızda düğün fotoğrafları 
ve altında da laflar var… Mesela Teknik 
Üniversite’de bu türden bir fotoğraf çe-
kimi yapılması, bunun internette herkese 
açık bir biçimde yayınlanıyor olması ve 
bu dışavurumcu sergileme durumundan 
çiftlerin mutlu olması, anne ve babamın 
kuşağı için tuhaf şeyler ve sindirilmesi 
kolay değil. Kentlerin dönüşmesi de ben-
zer, kentler durup dururken kendi kendi-
ne dönüşmüyor.”

Emre Arolat Semineri: "Dönüşen 
Kentin Dönüşemeyen Mimarlığı"

İTÜ TMDK Ülkemizi Çin’de Temsil Etti

İTÜ Taşkışla Kampüsü, “Architalkture” 
Mimarlık Fakültesi seminer serisi kapsa-
mında, dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat’ı 
konuk etti. 

İTÜ Mimarlık Fakültesinin “Architalkture” 
Faculty of Architecture Lecture Series kapsa-
mında Mimar Emre Arolat, “Dönüşen Kentin 
Dönüşemeyen Mimarlığı” başlıklı konuşmasıy-
la dinleyicilerle buluştu. İTÜ Taşkışla Kampü-
sünde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda aka-
demisyen, sektör temsilcisi ve öğrenci katıldı. 

Daha Zengin Kamusal Alan Yaratmak 
Geçirgen Kentlerle Mümkün
Kentlerin içindeki bir takım kapalı mekanlara 
değinen Mimar Arolat, dönüşen kentlerin en 
büyük problemlerinden olan geçirgenliğini yi-
tirme konusunda şunları paylaştı: 

“Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerin en 
büyük problemlerinden bir tanesi bu kentin 
içinde bir takım kapalı mekanların oluşması. 
Kapalı şu demek; farklı kesimlerin kullandıkları 
farklı yerlerin oluşması. Sürekli kapalı noktalar 
oluşturuyoruz. Kentsel ayrışma dediğimiz şeyi 
çok derinden yaşayan bir şehir İstanbul. As-
lında farklı sosyal sebeplerle, kullanıma açık 
olan mekanlar yavaş yavaş azalıyor. Zemini 
boşaltıp az kullanarak; zemini mümkün oldu-
ğunca halka, kamusal kullanıma bırakan yapı-
ların kenti çok zenginleştirdiğini ve esasen çok 
zengin kullanımlara kavuşturabileceğini söylü-
yorum. Çok basit ama üzerine düşünülmesi 
gereken bir şey. Kent böyle zenginleşiyor. Kent 
geçirgenleşerek zenginleşiyor.”

30 yılı aşkın süredir mimarlık mesleğine 
devam eden Arolat, bu zamana kadar ger-
çekleştirdiği bazı önemli çalışmalardaki ta-
sarım yaklaşımına dair bilgileri de Türkiye’de 
uzun bir aradan sonra verdiği bu seminerde 
aktardı. Dinleyicilerin sorularını da cevaplayan 
Arolat’a,  İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Murat Gül tarafından bir teşekkür plaketi 
verildi. 

Çin'in başkenti Pe-
kin'deki Central Conser-
vatory of Music tarafından 
düzenlenen "2nd Music 
Education Alliance Across 
the Belt and Road" konfe-
ransına dünyanın dört bir 
yanından 52 konservatuar 
katıldı. Türkiye'den davet 
edilen tek konservatuar 
olan İTÜ Türk Musikisi Dev-
let Konservatuarı ülkemizi 
başarıyla temsil etti.

İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Müdür Yar-
dımcısı Doç. Dr. Tolgahan 

Çoğulu başkanlığındaki heyette, İTÜ TMDK 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Tüfekçi, Doç. Dr. 
Ayşegül Kostak Toksoy, Doç. Neva Özgen, 
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç ve Öğr. Gör. Ali 
Kazım Akdağ yer aldı. 

Pekin’de düzenlenen ve 3 gün süren bu-
luşmada birçok panel, seminer ve konser 
gerçekleşti. Konferansın ilk gününde Doç. 
Dr. Tolgahan Çoğulu, İTÜ Türk Musikisi Dev-
let Konservatuarı'nda müzik eğitimi hakkında 
bir sunum yaptı. 

1 Mayıs akşamı gerçekleşen konferans 
kapanış konserinde mikrotonal gitar, tar, bağ-
lama, kanun, ney ve kemençe enstrümanları 
ile İTÜ TMDK müzisyenleri, Kantemiroğlu, 
Tanburi Cemil Bey, Aşık Veysel, Kemani Se-
buh, Tatyos Efendi, Tofiq Quliyev ve Sultan 
Abdülaziz'in eserlerinden oluşan bir repertu-
arla Çinli seyircilerin beğenisini kazandı.



İTÜ 5G Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

İTÜ, Türkiye’nin 5G’ye geçiş serüvenine 
katkı sunan önemli bir etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. 5G Zirvesi, Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) desteğiyle 
13-14 Haziran’da Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

IEEE 5G Zirvesi; girişimcileri, şirketleri, 
üreticileri, akademisyenleri ve politikacıları 
bir araya getirdi. Avrupa, Asya ve Ameri-
ka’dan gelen ve ülkemizde bu alanda ça-
lışan konuşmacılar, 2 gün boyunca 5G ve 
ötesi ile ilgili gelişmeleri ve bu alandaki bi-
rikimlerini katılımcılarla paylaştı.
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İTÜ TMDK Selanik SKG Bridges Festivali’nde
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mu-

sikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK)  
akademisyenleri ve öğrencilerinden olu-
şan topluluk, Yunanistan’ın Selanik kentin-
de, 9 - 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 
“SKG Bridges Festivali”nde iki konser 
verdi.

İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü öğ-
rencilerinin bestelerini seslendirmek üzere 
Kompozisyon Bölümü öğretim görevlileri; 
San. Öğr. Gör. Feridun Öney, Öğr. Gör. Oğuz-
han Balcı ve Dr. Öğr. Üyesi Eray Altınbüken yö-
netiminde Kompozisyon, Çalgı ve Ses Eğitimi 
Bölümü öğrencileri “SKG Bridges Festivali”ne 
katıldı. İTÜ’lü ekip, Yunanistan’ın Selanik ken-
tinde 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde festival kap-

samında iki konser gerçekleştirdi. “Çok kül-
türlülük” ve “toplumlar arası bir kültür köprüsü 
olarak sanat” temaları üzerine kurulu festivalin 
bu yılki programı Selanik Devlet Konservatuva-
rı iş birliği ile düzenlendi.

Kompozisyon Bölümü öğrencileri Alp Va-
hit Alp, Nurullah Ejder, Güneş Yakartepe, Zey-

nep Ayşe Hatipoğlu, Orkun Zafer Özge-
len, Gizem Alever, Yusuf Mesçi ve Hasan 
Barış Gemici’nin bestelediği eserler, ilk 
kez “SKG Bridges Festivali”nde seslendi-
rildi. Performans, İTÜ TMDK Çalgı Bölümü 
öğrencilerinden oluşan orkestra eşliğinde 
Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi solistler, 
İrem Şamlı ve Berke Meyman tarafından 
başarı ile gerçekleştirildi. 

Konserler, Selanik Devlet Konservatu-
arı Konser Salonu ve Tarihi Roma Amfitiyatro-
su’nda, Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkon-
solosu Orhan Yalman Okan, Selanik Devlet 
Konservatuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Harry 
Lefakis ve Konservatuvar Müdürü Lola Totsi-
ou’nun katılımları ile gerçekleşti. 

5G, büyük veri, makine öğrenimi ve 
nesnelerin interneti tartışıldığı; Türkiye'nin 
5G'ye geçiş sürecine katkıda bulunmayı 
amaçlayan zirvede, 5G ve ötesi, yeni nesil 
geniş bant yayımcılık, 5G ile günlük hayat-
ta karşılaşılacak yenilikler, bilimsel geliş-
meler ve ekosistemin zorlukları da değer-
lendirildi.

“Türkiye’nin 5G serüvenine  
katkı sunduk. ”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca: “5G’ye 
geçiş süreciyle Türkiye’nin de teknolojideki 

hızı artacak.” diyerek dijital toplum olmanın 
kapısının aralandığını söyledi. Uluslararası 
katılımcılarla İTÜ’de gerçekleşen 5G Zir-
vesi’nin ülkemizin bu teknolojiyi kullanan 
öncü ülkelerden biri olmasına katkıda bu-
lunacağı dile getirdi.

Rektör Karaca, “İTÜ olarak, BTK ön-
cülüğünde başlatılan çalışmalara katkı 
sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzde-
ki süreçte milli imkanlarla 5G’ye geçen bir 
ülke olacağımız dikkate alındığında, bu 
teknolojinin geliştirilmesine destek olacak 
bir zirveyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.” 
dedi.

5G, Endüstriyi Ve Toplumu 
Dönüştürecek
Zirveye katılan konuşmacılar, 5G’nin en-
düstriyi ve toplumu dönüştürecek bir plat-
form olacağını, eğlenceden akıllı evlere, 
trafik güvenliğinden kurye takibine, fabri-
ka ve madenlerin uzaktan kontrol ve ana-
lizine varana kadar birçok alanda geliş-
meler sağlayacağını vurguladı. 

Etkinliğin ikinci gününde ise ağ di-
limleme (Network Slicing) yani çoklu ağ-
ların kullanılabilirliği için eMBB, mMTC 
ve uRLLC servislerinin bağımsız şekilde 
kullanılması ve birçok operatörün 5G 
ağlarını ortak altyapı üzerinden uygula-
ması gerekliliği ele alındı. Etkinlik, 5G'nin 
finansal fizibilite incelemesinin ardından 
sona erdi.
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“Dinamik yapımızla, tam 246 yıldır 
Türkiye’nin kalkınmasına liderlik 
ediyoruz.”
2018 yılının Üniversitemiz için hem ulusal 
hem de uluslararası arenada da başarılı 
bir yıl olduğunu vurgulayan Karaca İTÜ’lü 
akademisyenlerin ve İTÜ’nün kurum ola-
rak aldığı ödülleri mezunlarımızla paylaştı. 
Karaca sözlerini şöyle tamamladı: “Değer-
li İTÜ’lüler, başarılarımızı sürekli kılmanın 
anahtarı bireysel ikbalimizin ötesinde, top-
lumsal geleceğimizi düşünmektir. Türki-
ye’de mühendislik ve teknoloji konularında 
akla gelen ilk üniversite olmamız, sorumlu-
luğumuzu daha da artırıyor. Dinamik yapı-
mızla, tam 246 yıldır Türkiye’nin kalkınma-

246. Yıl: “Evimizde Yeniden Birlikte” 
İTÜ mezunlarını ve ailelerini üniver-

sitemizde bir araya getiren geleneksel 
“İTÜ Günü” etkinlikleri, bu yıl 4-5 Mayıs 
2019’da tüm mezunlarımız, aileleri ve ya-
kınları ile birlikte gerçekleştirildi.

İTÜ’nün  tarihini, bugününü ve gele-
ceğini paylaşmanın göstergesi olduğu 
inancıyla; “Evimizde Yeniden Birlikte” 
başlığıyla düzenlenen ve iki gün süren 
etkinliklerde 250 yıla yaklaşan köklü geç-
mişe sahip üniversitemizin farklı yaş ve 
tecrübelerde olan mezun ve mensupları 
bir araya gelerek anılarını tazeledi.

246. yıl İTÜ Günü etkinlikleri 4 Mayıs 
Cumartesi günü şehir kampüslerinde  Mi-
marlık, Makina ve Tekstil Teknolojileri ve 
Tasarımı Fakültesi Meslekte 40, 30 ve 20 
yıl mezunlarına plaket takdim törenleri ile 
başladı.

İTÜ Günü, 5 Mayıs Pazar günü Aya-
zağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
devam etti. Törende, aramızdan ayrılan 
İTÜ’lülerin ve tüm şehitlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından “A’dan Z’ye İTÜ” video 
gösterimi yapıldı.

“Teknik Üniversite olarak, 246 
yıldır Türkiye’nin geleceğini 
şekillendiriyoruz.”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca törende 
yaptığı konuşmada; “Teknik Üniversite 
olarak, 246 yıldır Türkiye’nin geleceğini 
şekillendiriyoruz. Ülkemizin gelişiminde-
ki karar verici rolümüz mühendislik ve 
mimarlık eğitimi, temel bilimler, teknoloji 

geliştirme, bilginin genişlemesi, inovas-
yon ve sanat alanlarında ülkemizdeki 
öncü konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.  
İTÜ’nün 2017-2021 stratejik planındaki 
temel hedeflerinin “değişimi ve gelişimi 
hedefleyen eğitim ve öğretim” ve “çıktı 
odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda 
sağlayan araştırma” olduğunu aktaran 
Karaca bu alanda atılan adımların kısa 
sürede meyvesini verdiğini vurguladı. 
Karaca, İTÜ’nün ‘US News by Subject’ 
sıralamalarında ‘Mühendislik’ alanın-
da dünyada 182., Türkiye’de 1., ‘QS by 
Subject’te ise ‘Mühendislik ve Teknoloji’ 
alanında dünyada 231., Türkiye’de ise 2. 
üniversite olduğunu söyledi. 
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Kulüpleri Birliği tarafından  açık alan 
etkinlikleri organize edildi. 75. Yıl Öğ-
renci Sosyal Merkezi’nde düzenlenen 
geleneksel öğle yemeğinde mezunlar 
anılarını tazeledi. 

Yeşil Kampüs turu, uçurtmalar, ço-
cuklar için oyun ve atölyeler, dans 
gösterileri, müzik performansları, spor 
kulüplerinin gösterileri, yetişkinler için 
etkinlikler, bisiklet turları, yiyecek-içe-
cek ikramını içeren açık alan etkinlikleri 
tüm gün boyunca sürdü. Mezunlarımız 
ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

sına liderlik ediyoruz. İTÜ, bugün verilen 
emeklerin Türkiye için faydaya dönüştüğü 
bir yerse, bunun en büyük kahramanları 
sizsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyor; 
hepinizi selamlıyorum.”

“İTÜ markasına katkı sunmaya devam 
edeceğiz.”
İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Veli Tan Kir-
tiş ise konuşmasında, “Bugün bu salonda, 
ülkemizi yokluk zamanlarında imar eden 
mühendislerimiz ve mimarlarımız bulunuyor. 
Son 65 yıl içinde yurdun her köşesinde ya-
pılan yolları, barajları, fabrikaları, altyapıları 
çok büyük ölçüde bu salonda bulunan veya 
bugün bir şekilde burada bulunamayan 
İTÜ’lü mühendisler ve mimarlar, yani sizler 
inşa ettiniz. Evet, siz değerli büyüklerimizin 
bu ülke için yaptıkları paha biçilmez, sizlerle 
ne kadar gurur duysak, sizlere ne kadar te-
şekkür etsek az.” ifadelerini kullandı. 

İTÜ Gurur Plaketleri
246. İTÜ Günü kapsamında Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törende, meslekte 50, 60 ve 65 yıl ve üstü 
mezunlarımıza özel hazırlanan plaketler 
Rektör  tarafından sunuldu. Meslekte 76, 
74 ve 73 yılını dolduran İTÜ’lüler salonu 
dolduran davetlilere duygu dolu anlar ya-
şattı. Herkes bir kez daha İTÜ’lü olmanın 
gururunu yaşadı. Meslekte 50. yıl mezun-
ları tarafından  Rektör Karaca’ya takdim 
edilen arı yıllığı ise güzel bir sürpriz oldu. 
Merkezi Derslik önü açık alanda kurulan 
sahnede ise meslekte 10. yıl plaketleri 
İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı tarafından 
takdim edildi.

Yeşim Kampüs İTÜ’de 246. Yıl Sevinci 
Paylaşıldı
Türkiye’nin en yeşil kampüsü olan Aya-
zağa’da İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ 
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Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Dr. Mu-
rad Ardaç, grup vizyonu olarak dijital dönüşüm 
ile kültürel dönüşümü birbirine eşit algıladıkları-
na vurgu yaptı. 

Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdü-
rü Işıl Akdemir Evlioğlu, ödeme sistemlerinde 
farklı bir iletişim stratejisine sahip olduklarını 
belirterek, tanıtım bütçelerinin yarısını dijital 
mecraya aktarıldığını dile getirdi. 

Multinet CEO’su Demirhan Şener, 
“Start-upları destekliyoruz, onları bir arada tut-
maya ve yeşertmeye çalışıyoruz. Girişimcilerle 
en çok iş birliği yapan şirket ödülü aldık.” diye 
konuştu. 

Vizyon 2100 Defteri 80 Yıl Saklanacak
Toplantıda, Vizyon 2100 Defteri, Vizyon 100 
Platformunun kurucusu Berkay Güner tarafın-
dan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya tören-
le teslim edildi. Özel bir kutuda mühürlenerek 
teslim edilen defter, 80 yıl açılmamak kaydıyla 
özel bir yerde saklanacak ve ancak 2100 yılına 
gelindiğinde açılabilecek. 

nük hayaller kuruyor. Ama görüyoruz ki değişen 
insan değil, teknoloji. Bizler teknolojiye göre 
çok yavaş dönüşüyoruz” diye konuştu.

“Dijital Ekosistemler” Paneli 
Toplantı kapsamında, SAS Orta Doğu, Türki-
ye, Doğu Avrupa Pazarlama Bölge Direktörü 
Nurcan Bıçakçı Arcan moderatörlüğünde “Di-
jital Ekosistemler” konulu panel gerçekleştirildi. 
Panelde, Multinet UP CEO'su Demirhan Şener, 
Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl 
Akdemir Evlioğlu, Koç Holding Dijital Dönüşüm 
Lideri Dr. Murad Ardaç ve İTÜ Elektrik – Elekt-
ronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ko-
nuşmacı olarak yer aldı. 

Endüstri ve üniversite arasında iş birliğinin 
ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ser-
hat Şeker, “Üniversitelerin endüstriyi beslemesi 
gerekiyor. Bu açığı teknolojiyle kapatabiliriz.” 
diye konuştu.

Dijital Gelecek İTÜ’de Konuşuldu

Nesnelerin İnterneti Teknolojisi “IoT Line Fair” ile İTÜ’deydi

Vizyon 100 toplantısı İTÜ’de gerçekleştiril-
di. Toplantıda Vizyon 2100 Defteri, 80 yıl sak-
lanmak üzere mühürlenerek Rektör  Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’ya teslim edildi.

Türkiye’nin öncü şirketlerinin üst düzey 
yöneticilerini bir araya getiren Vizyon 100 Plat-
formu, 2019 yılı toplantılarının ikincisini İTÜ Aya-
zağa Kampüsündeki  Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde düzenledi. Vizyon 100 toplantısın-
da sivil toplum kurluşlarından ve Türkiye’nin 
önemli şirketlerinden temsilcilerin yanı sıra aka-
demisyenler de hazır bulundu. 

“Dijital Ekosistemler” ana temasının ele alın-
dığı etkinliğin açılış konuşmasını Rektör  Prof. 
Dr. Mehmet Karaca gerçekleştirdi. Karaca, 
günümüzde dijitalleşmenin form değiştirdiğine 
dikkati çekti. Karaca, “Stanley Kubrick’in 2001: 
A Space Odyssey filmindeki çoğu şeyin günü-
müze daha gelmeden gerçekleştiğini gördük. 
İnsanlar zamanlar değişse de daima ileriye dö-

Türkiye'nin ilk ve en büyük nesnelerin in-
terneti ve akıllı ürünler fuarı “IoT Line Fair” 26-
27 Nisan'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
İTÜ IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Ko-
mitesi tarafından bu sene 5.si düzenlenen 
fuarda günümüzün trendi olan nesnelerin 
internetinin nabzı tutuldu.

İTÜ’de iki gün boyunca süren etkinlikler-
de şirketlerin IoT’ye bakışı ve mevcut çalış-
maları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, 
akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerin-
de yapılan çalışmalar, kurumsal başarı hika-
yeleri, start-up’ların konulara bakışı ve çalış-
maları, ekosistemin önemi tüm boyutlarıyla 
ve oldukça geniş bir perspektiften ele alındı.

EESTEC LC İstanbul Kulübü Başkan 
Yardımcısı Buğra Turhan; “EESTEC LC Is-
tanbul olarak beşinci kez düzenlediğimiz 
IoT Line Fair’da bu sene de nesnelerin in-
terneti konusuna meraklı öğrenciler ile bu 
alanda ciddi çalışmalar yürüten şirket ve 
start-upları buluşturmanın heyecanını pay-
laşıyoruz” dedi. 

Büyük Şirketler ve Start-Uplar Bir Arada
Vestel Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Ultav’ın ve Microsoft Türkiye Kamu Sektörü 
ve Yatırım Direktörü Dr. R. Erdem Erkul’un 
katılımlarıyla ufuk açıcı ve ilham verici daha 
birçok konu masaya yatırıldı. Accenture 
Industry X.0: CTO Uğur Turan, Huawei Ya-
zılım Geliştirme Takım Lideri Kaan Bobaç, 
CLPA: Türkiye Müdürü Can Tolga BİZEL, 
Turkcell: Akıllı Yaşam ve Üretim Servisleri 
Müdürü Onur Turan, Vestel: IoT Yazılım Mü-
dürü Ali Gürhan GÜR ve Aselsan: Kıdemli 
Lider Mühendis Ömer Köksal sunumlarıyla 
öğrencilere sektördeki yaşanan gelişmeleri 
aktardı.
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cısı Sebahattin Dökmeci , dünyada iklim deği-
şikliğiyle mücadelede inovasyon ve teknoloji ha-
reketinin başladığını vurgulayarak “Yeşil ve iklim 
dostu teknolojiler kentlerden tarıma, ulaşımdan 
binalara, enerjiden girişime ve atığa kadar her 
alanda geliştirilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Zirve kapsamında “Yeşil Ekonomi: İklim Fi-
nansmanı ve Karbon Piyasası”, “Türkiye’nin İk-
lim Değişimi İle Mücadelesi”, “Karbon Yönetimi 
ve Endüstri” adlı oturumlarla yetkin konuşmacılar 
ağırlandı. 

29 Kuruluşa “Düşük Karbon Kahramanı” 
Ödülleri
Zirvede, Düşük Karbon Kahramanı olarak ödül-
lendirilen kurum ve kuruluşlar ödüllerini Seba-
hattin Dökmeci’nin elinden aldı.

İş Dünyasının Yeşil Liderleri Yeşil Kampüs İTÜ’de Buluştu
İTÜ 6. İstanbul Karbon Zirvesine ev sahip-

liği yaptı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilen zirvede, karbon ayak izini 
azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye des-
tek olan 29 kuruluş “Düşük Karbon Kahrama-
nı” olarak ödüllendirildi.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın des-
teğiyle bu yıl karbon ticareti ve ülkemizin iklim 
değişimiyle mücadelesine odaklanan VI. İs-
tanbul Karbon Zirvesi’ni Yeşil Kampüs İTÜ’de 
gerçekleştirdi. Zirvede, kamu, yerel yönetimler, 
akademi, iş dünyası, banka ve finans kurumla-
rı, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 
öğrenciler bir araya geldi. 

Sanayide Düşük Karbonlu Büyüme
Sanayide düşük karbonlu büyümenin müm-
kün olduğunu belirten İTÜ Kimya Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı 
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, bu alandaki 
girişimlerin ve uygulamaların desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı.  Karaosmanoğlu, SÜT-D 
olarak karbon muhasebesini iyi tutan yani 
sera gazı salınımlarını azaltarak, karbon yöne-
timini başarıyla gerçekleştiren kurumları teşvik 
etmek üzere Düşük Karbon Kahramanı Ödülü 
sunduklarına dikkat çekti. 2015 yılından bu 
yana verdikleri ödüller için bu yıl rekor başvuru 

 Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi: Afşar 
Ellerden İklim Dostu Afşar Bala'm Ürünler

 Akademi Çevre: Eğitimle Geleceğin 
Karbon Ayak İzini Düşürelim

 Aksa Doğalgaz: Bırakalım Doğal Kalsın, 
İklim Korunsun

 Aluform Pekintaş: Güneşle Üretim, Düşük 
Karbon Ayak İzli Ürün

 Aves: Atık Bitkisel Yağ Biyodizeliyle Daha 
Az Karbonlu Yollar

 Basınçlı Sulama  Sanayicileri Derneği 
(BASUSAD): İklim Dostu Tarım İçin Basınçlı 
Sulama

 Biyodizel Sanayi Derneği: Yerli Yeşil Yakıt 
Biyodizel

 BSH Türkiye: İklim Dostu Yüzey Temizleme
 Bursagaz: Sosyalgaz 
 Enerjisa Üretim: Doğal Gaz Santralindeki 

Suyun Yeşil Gücü

aldıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, başvu-
ruların bu kadar yoğun olmasının yeşil ekonomi-
nin ülkemizde giderek daha da önem kazandığı-
nın bir göstergesi olduğunu bildirdi. Başvuruları 
SÜT-D’nin sürdürülebilir yaşam kültürü kazandı-
rılması ve yaygın karbon yönetimi bilinci oluştur-
ma hedefine göre değerlendirdiklerini açıklayan 
Karaosmanoğlu, teknik uygulamalar ile karbon 
azaltımı konusundaki eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarını ödüllendirdiklerini ve bu yıl seçilen 
29 SÜT-D 2019 Düşük Karbon Kahramanı’nın 
her biriyle gurur duyduklarını diye belirtti.

İklim Değişikliğine İnovasyon ve Teknoloji 
Hareketi
Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardım-

“Düşük Karbon Kahramanı” Ödülü Alan Kuruluşlar

 Enervis: Alüminyum Ergitme Fırınında 
Atık Isı Geri Kazanımı

 Escon: En Enerji Verimli Gıda Tesisi
 ITC Entegre Atık Yönetimi: 1 Domates 

5 Ton Karbon Kurtarıyor     
 İstanbul Ağaç ve Peyzaj: Topraksız 

Tarımla İklim Değişimiyle Mücadele
 İstanbul Kadıköy Hayrullah Kefoğlu 

Anadolu Lisesi: Karbon Ayak İzimiz Yeşil
 Green Chemicals: Enerjisiz Sıfır 

Karbon Ayak İzi İle Tek Banyoda 
Kaplama

 Kalekim: Sevkiyatta Faydalı İzler
 Kolza Geri Kazanım: Daha Çok Eğitim, 

Daha Temiz Türkiye
 MT Greenworks: SDG4Kids Çocuklarla 

Sürdürülebilirlik Oyunu 
 Nestle Türkiye: Taşımada Çevreye 

Dost Seçimler

 Nuh Çimento: Düşük Karbon Ayak 
İzli Çimento Formülasyonu    

 Pendik Belediyesi: Ambalaj Atıklarını 
Topla, Ayır

 Polisan Kansai Boya: Leed Yeşil 
Sertifika Standartlarında Boya Tesisi

 Öztürk Enerji-Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi: Organik Atıklar 
Enerjiye Dönerek Sıfırlanıyor

 Shell & Turcas Petrol: Yeşil Düşün, 
Yeşil Hareket Et

 Thermax: Büyük Tesiste Atık Isı 
Geri Kazanımı

 Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB): Karbon - Nötr 
Bankacılık

 Türk Telekom: Verimli 
Soğutma, İklim Dostu 
Haberleşme

 Zorlu Enerji: Temiz 
Ulaşımla Geleceğe Yatırım 
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Bölüm içi bilimsel araştırma, uygulama 
ve deneyimlerin paylaşıldığı, İTÜ Kimya 
Mühendisliği Bölümünün sanayi ile bağla-
rını güçlendirici bir etkinlik olarak gerçek-
leşen İTÜ Kimya Mühendisliği Lisansüstü 
Öğrenci Sempozyumu’nun önümüzdeki 
senelerde daha fazla sektör temsilcisinin 
ve öğrencinin katılımıyla düzenlenmesi he-
defleniyor.

Sempozyum kapsamında gerçekleş-
tirilen tematik konuşmalarda UCLA Kimya 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Selim Şenkan “Sürdürülebilir Bir Toplum İçin 
Karbondioksitin Dönüşümü” ve TOBB Kimya 
Sanayi Meclis Başkanı Timur Erk “Kimya En-
düstrisinin Geleceği” konularında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Sempozyumda İTÜ Kimya Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasancan 
Okutan moderatörlüğünde Timur Erk (TOBB 
Kimya Sanayi Meclis Başkanı), Haluk Erce-
ber (TKSD Başkanı), Adil Pelister (İKMİB 
Başkanı), Dr. Ediz Aksoy (Cargill), Özlem 
Andaç Sandıkkaya (TEKFEN Mühendislik) 
ve Gizem Kuşoğlu (TÜPRAŞ Ar-Ge) katılı-
mıyla  “Ar-Ge Çalışmalarında Kimya Mühen-
disliği” konulu bir panel düzenlendi. 

Akademi ve endüstriden oluşan jürinin 
değerlendirmesi sonucunda en iyi sözlü 
sunum ödülünü “Temizlenmiş Sentez Ga-
zından Hafif Olefin Üretimine Yönelik Ka-
talizör Geliştirilmesi” başlıklı yüksek lisans 
tezi ile Melis Kırarslan;   en iyi poster sunu-
mu ödülünü “PHI29 DNA Polimeraz Türev-
lerinin Klonlanması, Heterolog Ekspresyo-
nu ve Saflaştırılması” başlıklı yüksek lisans 
tezi ile doktora öğrencisi Fatma Aras aldı.

İTÜ Kimya Mühendisliği 1. Lisansüstü Sempozyumu

İTÜ’den SNELA 2019 ile 
Peyzaj Arkeolojisinde Bir İlk

İTÜ Kimya Mühendisliği tarafından bu yıl 
ilk kez düzenlenen 1. Lisansüstü Sempozyu-
mu, akademi ve endüstriden konukların katı-
lımı ile gerçekleşti. Yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin sözlü ve poster sunumları ile 
tanıttıkları önemli ve güncel bilimsel çalışma 
konuları öğrenci, akademisyen ve sektör tem-
silcileri tarafından yoğun ilgi gördü. 

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üye-
leri Doç. Dr. Elif Genceli Güner ve Dr. Öğr. 
Üyesi Gamze Gümüşlü Gür tarafından orga-
nize edilen başarılı etkinliğe; İKMİB, Organik 
Kimya, Tüpraş, Cargill ve Tekfen Şirketleri 
sponsor oldular. 

Uluslararası Yakın Doğu Peyzaj Arkeoloji-
si Sempozyumu  - SNELA 2019 (Society For 
Near Eastern Landscape Archaeology Sym-

posium) İTÜ Maçka Yer-
leşkesinde gerçekleştirildi. 
Sempozyumda arkeoloji, 
tarih, yer bilimleri ve temel 
bilimleri bir araya getiren 
araştırmaların sonuçları ko-
nuşuldu.

SNELA; peyzaj arke-
olojisi alanında disiplinler 
arası yapısıyla, Türkiye'de 
gerçekleşen ilk uluslararası 
bilimsel toplantı oldu. Ülke-
mizde özellikle çevresel de-
ğişimin insan topluluklarına 
(kültür ve medeniyetlere) 
etkilerinin az tartışıldığı bir 

dönemde, geçmiş kültür ve medeniyetlerin 
çevresel değişimlerle mücadele yöntemleri-
nin, adaptasyonlarının ve geçtikleri süreçlerin 

modern toplumlar için önemli bilgi sağladığı 
gerçeğine dikkat çekildi.

SNELA 2021 de İstanbul’da 
Sempozyumun koordinatörlüğünü üstlenen 
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (AYBE) 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Arıkan; İTÜ'nün 
disiplinler arası araştırmalardaki öncü rolüyle, 
doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin birleştirilme-
sinde de öne çıktığını belirtti.

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde açıl-
ması planlanan Jeoantropoloji Yüksek Lisans 
Programı'nın, bu alanlarda bilimsel çalışma 
yürütülmesini sağlayacak bir platform oluştu-
racağının altını çizen Arıkan, platformun sade-
ce geçmiş toplumlar için değil aynı zamanda 
modern toplumların sürdürülebilirliği açısın-
dan da önemli olduğunu aktardı.

Sempozyumda, iki yılda bir düzenlenen 
SNELA’nın bundan sonra bölgemizdeki tüm 
ülkelerden araştırmacıların rahatça katılabile-
ceği İstanbul’da ve İTÜ AYBE Ekoloji ve Evrim 
Ana Bilim Dalı bünyesinde düzenlenmesi ka-
rarı alındı.
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İTÜ PolReC’e Deniz Bilimleri Ödülü
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Fede-

rasyonu’nun (TÜMBİFED) Akademi Kültür 
ve Bilim Ödülleri kapsamında İTÜ Kutup 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (PolReC) Deniz Bilimleri Ödülü’ne layık 
görüldü.

TÜMBİFED’in 25 akademisyenden olu-
şan Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu bu 
yıl ilk kez verilen ve 32 kategoride gerçek-
leştirilen Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri 
sahiplerini buldu. 18 Haziran’da Dedeman 
İstanbul’da düzenlenen törende, İTÜ aka-
demisyenlerinden Doç. Dr. Burcu Özsoy ve 
ekibi, Türkiye’nin uluslararası platformda ku-
tup çalışmalarına sunduğu katkılar nedeniy-
le ödül aldı. Törende, yaşadığı toplum için 
insanlık adına katkı sağlayan projelerin, ör-
nek teşkil eden kişi ve kuruluşların başarıları 
akademi ödülleri ile taçlandırıldı.

Müzik algısı üzerine birçok önemli araştır-
maya imza atan Dr. Cross ise son dönem 
araştırmalarının bir panoramasını sunduğu 
"Müzik, Konuşma ve İnsan İletişim Araç 
Seti" (Music, Speech and the Human Com-
municative Toolkit) başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Çağdaş Müzikle Lansman Konseri
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde 17-
19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 
sempozyumun açılış konserinde, gelenek-
sel unsurların çağdaş müzikte kullanımı 
konusunda bestecilere araştırma olanak-
ları sunmayı amaçlayan “NK Ensemble”, 
Dr. Onur Türkmen’in eserlerini icra etti. 
“Anımsama ve Yankılar” (Evocations and 
Echoes)  başlıklı programda ise genç bes-
tecilerin eserleri seslendirildi.  

Etkinliğin ikinci gününde Trump Kültür 
ve Gösteri Merkezi’nde  gerçekleştirilen 
konserde ise İTÜ TMDK öğretim eleman-
larından oluşan “Hanımelinden Nağmeler” 
topluluğu Türk Müziği konseri;  Dr. Eray Al-
tınbüken’in “Yarının Gölgesi” (The Shadow 
of Tomorrow) adlı bestesi ve  Dr. Recep 
Gül’ün Kavafi ve Ahmet Haşim’in sembo-
list şiirlerinden oluşturduğu yeni eserin 
dünya prömiyeri gerçekleştirildi. 

İTÜ’de Uluslararası “Müzik ve Bilimleri” Sempozyumu 

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Müzikoloji Bölümü “Müzik ve Bilimler” sem-
pozyumuna ev sahipliği yaptı. 

Sosyal ve beşeri bilimlerden, mühendislik 
ve doğa bilimlerine, farklı disiplinlerden müzik 
ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturmayı, 
müziğin kesişimde yer aldığı disiplinler arası 
araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletme-
yi ve yeni arayışlara esin vermeyi amaçlayan 
“Müzik ve Bilimler” sempozyumuna  yurt içi  ve 
yurt dışından 100’ün üstünde akademisyen 
katıldı. 

Cambridge Üniversitesi’nden Ian Cross 
İTÜ’de 
Bilimsel oturumlar ile birlikte poster sunumları 
ve konserleri de içeren programın davetli 
konuşmacıları Chicago Üniversitesi’nden 
Thomas Christensen ve Cambridge Üni-
versitesi’nden Ian Cross idi. Müzik teori 
tarihini alanın sosyal ve entelektüel bağ-
lamları içerisinde inceleyen çalışmalarıyla 
tanınan Dr. Christensen'in sunum başlığı 
"Müzik ve Bilimin Ebedi Örgüsü" (The Eter-
nal Braiding of Music and Science) oldu. 
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kendi bünyemizde yapabilmenin ve sektöre 
böyle bir merkezi kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Devreye aldığımız WLTP ile 
gerçekleştirdiğimiz emisyon test laboratuvarı 
modernizasyonu projemiz, 15. yılında olan 
OTAM’ın 2,5 Milyon TL’lik bir yatırımla ve 11 ay 
süren çalışmaların sonucunda hayata geçen 
bir proje oldu. Avrupa standartlarında test hiz-
meti sunacak olan merkezimizde bir yıl içinde 
750 aracın WLTP testlerini kendi bünyemizde 
yapabiliyor olacağız. Test merkezimiz, şu an 
WLTP merkezi sınırlı sayıda olan ve otomotiv 
test darboğazında bulunan Avrupa’ya da al-
ternatif bir çözüm sunacak.”

OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan sözle-
rine şöyle devam etti: “Türkiye’deki üreticileri-
mizi ve emisyon test taleplerini gözönüne aldı-
ğımızda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, OTAM’ın bu 
yatırımıyla, Türkiye’deki emisyon testlerinde 
dışa bağımlılık son bulmuş oluyor. Bu vesiley-
le her açıdan çok kıymetli bir yatırımı hayata 
geçirmemizde büyük katkıları olan, bizi cesa-
retlendiren ve kurulum sürecinin her adımında 
yanımızda olan başta Renault olmak üzere, 
Ford Otosan’a, Hyundai’ye ve Honda’ya özel-
likle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabi yine 
başta bu firmalarımız olmak üzere, diğer labo-
ratuarlarımızı yüksek oranda dolulukla çalış-
mamıza imkan sağlayan Ford Otosan’a, BMC 
Power’a, FEV’e, AVL’ye, Mercedes-Benz’e, 
Otokar’a, Temsa’ya, Tofaş’a, FNSS’e, TOSB 
bünyesindeki değerli firmalarımıza, müşterile-
rimize ve iş ortaklarımıza ayrı ayrı teşekkürleri-
mi sunuyorum.”

emisyon testleri yapı-
lacak. WLTP testlerini 
de bünyesine alarak 
modernize edilen test 
merkezinin, Türkiye’de-
ki otomotiv sektörünün 
önde gelen üreticilerini 
dışa bağımlılıktan kur-
tarırken WLTP test mer-
kezi sınırlı olan ve talebi 
karşılayamayan Avru-
pa’ya da bir alternatif 
olması hedefleniyor.

Yılda 750 Aracın Test Edilmesi 
Hedefleniyor
OTAM tarafından düzenlenen törene İTÜ Vakfı 
Yönetim Kurulu, OTAM Yönetim Kurulu üye-
leri ile Renault, Mercedes-Benz Türk, Tofaş, 
Hyundai, Isuzu gibi sektörün önde gelen sa-
nayi ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve hizmete 
giren WLTP Emisyon Test Laboratuvarı hak-
kında bilgiler paylaşan OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan, devreye giren yeni sistemin 
Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin dışa ba-
ğımlılığını tamamen ortadan kaldıran bir çö-
züm sunacağını belirterek yılda 750 aracın 
WLTP testlerinin yapılmasının hedeflendiğini 
belirtti. Özcan şöyle konuştu: “Avrupa’da 
tüm yeni araçlarda istenen WLTP testini artık 
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Emisyon Testlerinde Dışa Bağımlılık Sona Eriyor

İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet 
veren ve otomotiv sektörünün küresel pazar-
lardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 
çalışmalar yürüten OTAM, 2,5 milyon TL’lik bir 
yatırımla modernize edilmiş WLTP Emisyon 
Test Laboratuvarı’nı hizmete açtı. 20 Mart’ta 
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen özel 
bir törenle hizmete giren OTAM WLTP Emisyon 
Test Laboratuvarı ile Avrupa’nın zorunlu kıldığı 
WLTP emisyon testlerinin aynı standartlarda 
OTAM bünyesinde yapılması sağlanacak. 
Avrupa Birliği’nin NDEC test standartları yeri-
ne 2017 yılında yeniden düzenleyerek kabul 
ettiği Dünya Çapında Uyumlu Hale Getirilmiş 
Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP)’ne göre 
modernizasyonu yapılmış WLTP Emisyon Test 
Laboratuvarı’nda araçların yakıt tüketimi ve 

İTÜ OTAM, Çift Vardiyaya Geçti!
İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliş-

tirme Merkezi (İTÜ OTAM), çalışma sisteminde 
yeniliğe gitme kararı aldı. Otomotiv sektörünün 
küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştir-
mek amacıyla çalışmalar yürüten İTÜ OTAM, 
artan taleplere yetişebilmek için Mayıs ayının 
ikinci haftasından itibaren çift vardiyaya geçti. 
İTÜ OTAM, bu uygulamanın ardından istih-
dam sayısını da artırmayı hedefliyor. İTÜ OTAM 
Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Verdiğimiz çift 
vardiya kararının İTÜ OTAM için çok önemli bir 
atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan sayımızı da 
vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı he-
defliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının 
bir buçuk katına ulaşacak!

Özcan, hizmet verdikleri şirket temsilcileri-
nin, aynı anda İTÜ OTAM bünyesindeki yetkili-

ye birebir bağlanarak ekran paylaşımın-
dan çizime, yazışmadan bilgilendirmeye 
kadar tüm operasyona eşgüdümsel katılı-
mını sağlayan “Artırılmış Gerçeklik Platfor-
mu” ile hem zaman kaybını hem de mali-
yetleri azaltmak adına sektörde önemli 
bir yeniliğe imza attıklarını anımsattı. İTÜ 
OTAM’ın bu başarılı sürece gelmek için 
önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan 
Özcan, OTAM, kurulduğu 2004 yılından 
bu yana tarihinde ilk kez çift vardiyaya ge-
çiş kararı aldı. Bu kararımız; 2019 ve son-
rasına ait büyüme hedefleri kapsamında 
atılan bir adım. Tüm bunlara baktığımızda 
önemli bir yol aldığımızı daha açık görü-
yoruz. Çift vardiyaya geçiş kararı elbette 
ki ciro rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl 
ciroda, 2017 ve 2018 cirolarının toplamı-
nın bir buçuk katına ulaşmayı planlıyoruz” 
açıklamasını yaptı.
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belirten Özcan, “Müşterimizin ekibinden 
tanımlanan kullanıcıların, gireceği oda-
lar ve sınırları belirleniyor. Kullanıcının 
izin verdiği ölçüde teknisyenler de ağa 
bağlanabiliyor. Bağlandığında dünyanın 
neresinde olursa olsun sanki o odaday-
mış gibi hareket edebilen ve sabitlikle 
sınırlanmayan kullanıcılar, aynı zamanda 
teknisyenimizle birlikte belge ve dokü-
manlar üzerinde de gerçek zamanlı çalı-
şabiliyorlar” dedi. 

Kurumsal Verimlilik Artıyor
İTÜ ARI Teknokent’te yerleşik girişimler-
den Hangaarlab tarafından geliştirilen 
V-Sight Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik 
Platformu’nun kurumsal iş gücünü giyi-
lebilir ve mobil yazılım entegrasyonuyla 
akıllı iş gücüne çevirdiğini vurgulayan 
Ekrem Özcan, “Uzman kullanıcı, video 
yayını üzerinde 3D nesneler yerleştirme, 
çizim yapma ve işaretleme yapabiliyor, 
video yayınından ekran alıntısı yapabili-
yor. Yazışma özelliği ise müşterinin uz-
mana hızlı ve kolayca yazıyla bilgi aktar-
masına olanak sağlıyor. Netice itibarıyla 
bu platformun kurumsal verimliliği çok 
daha artırdığını görüyoruz” diye konuştu.

Biz de bu kayıpların önüne geçmek 
adına İTÜ Arı Teknokent girişimlerinden 
Hangaarlab ile işbirliğine giderek Artırıl-
mış Gerçeklik Platformu’nu hayata ge-
çirdik. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
günden güne değişik sektörlerde kulla-
nım örnekleri artmaya başladı. Test sek-
töründe ise bu uygulamayı müşterileri-
nin kullanımına açan ilk biz olduk. Artık 
ister Fransa’dan, ister Bursa’dan olsun 
müşterilerimiz, tesisimize gelmeden is-
tedikleri an bağlantı kurarak test ortamı-
na adapte olabiliyorlar” diye konuştu. 

Akıllı Uygulamalarla Yerinden Takip!
Artırılmış Gerçeklik Platformu sayesinde 
görsel ve işitsel haberleşme sağlanarak 
üretici ile birlikte çalışma ayrıcalığı sun-
duklarını belirten Özcan, “İnternet aracı-
lığıyla merkezimize uzaktan erişen firma 
yetkilisi, teknisyenimiz akıllı gözlük veya 
akıllı telefonundan ne görüyorsa birebir 
görüyor. Örneğin uzmanımız eğer bir 
motor üzerinde çalışıyorsa, kullanıcı da 
motoru birebir görmek suretiyle süreci 
takip ederek gerekli yönlendirmeleri ya-
pıyor” ifadelerini kullandı.

Gerçek Zamanlı Çalışma İmkanı
OTAM merkezine bağlanacak kişilerin 
tanımlanması suretiyle sürecin işlediğini 

OTAM, Artırılmış Gerçeklik ile  
Test Devrini Başlatıyor!

OTAM, bir ilki gerçekleştirerek "Artırıl-
mış Gerçeklik Teknolojisi" ile test devrini 
başlattı. Hizmet verdiği şirket temsilci-
lerinin, aynı anda OTAM bünyesindeki 
yetkiliye birebir bağlanarak ekran pay-
laşımından çizime, yazışmadan bilgi-
lendirmeye kadar tüm operasyona eş-
güdümsel katılımını sağlayan “Artırılmış 
Gerçeklik Platformu”, hem zaman kay-
bını hem de maliyetleri azaltarak müş-
teri memnuniyetini artırıyor. Kullanıcılar 
internet aracılığıyla, testi gerçekleştiren 
teknisyenin akıllı gözlüğüne veya akıllı 
telefonuna bağlanarak parçaların test, 
kontrol ve denetim gibi tüm aşamalarını 
uzaktan etkileşimle takip edebiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, ye-
nilikçi bakış açısıyla devreye aldıkları 
artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesin-
de, OTAM ile işbirliği gerçekleştirenlerin 
daha hızlı ve efektif yönetim kabiliyeti 
edindiklerini belirterek, “Otomotiv firma-
ları testlerini bizlere yaptırırken süreci 
yerinde izlemek ve süreçlere müdahale 
etmek isteyebiliyorlar. Bu da Türkiye’nin 
farklı lokasyonlarında yer alan müşterile-
rimizin veya Romanya, Fransa, İtalya ve 
İngiltere gibi ülkelerde bulunan müşteri-
lerimizin tesisimize gelerek zaman-ma-
liyet kaybı yaşamaları anlamına geliyor. 
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için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bil-
giler sundu.

İTÜ Erasmus Ofisinin, Türk ve Amerikan 
üniversiteleri arasında gerçekleşebilecek 
Erasmus+ iş birliği hakkında detaylı bilgiler 
vermesinin ardından UOLP bölümlerinden 
mezun olan İTÜ öğrencileri ile bir açık otu-
rum düzenlendi. 

Dijitalleşen Dünyada Uluslararasılaşma
SUNY Global İlişkiler Ofisi Rektör Yardımcısı 
Sally Crimmins Villela ve SUNY COIL Cen-
ter’dan Jan McCauley, uluslararası eğitimin 
üniversitelerin globalleşmesine sağladığı 
katkılardan ve uluslararası öğrenci faaliyet-
lerinin elektronik ortamda izlenmesi için ge-
liştirilen yeni sistemden bahsetti. Daha son-
ra, SUNY Fashion Institute of Technology 
Uluslararası Eğitim Dekanı Deirdre Sato’nun 
SUNY FIT’in dünyaya açılma stratejileri hak-
kında bilgiler içeren sunumuna geçildi. 

Koç Üniversitesinden Melissa Abache 
“Yüksek Öğretimde Veri Odaklı Uluslara-
rasılaşma” konulu sunumunda, AB destekli 
HEIDA projesinden bahsederken, uluslara-
rasılaşmanın hangi kriterlere göre ölçülebi-
leceği de aktardı. Ardından Prof. Dr. Yılmaz 
Akkaya moderatörlüğünde Uluslararası Or-
tak Lisans Programlarının kalite değerlendi-
rilmesi hakkında bir açık oturum gerçekleş-
tirildi. 

Ayrıca, SUNY COIL Center’dan Jan 
McCauley’in moderatörlüğünde gerçekleş-
tirilen “Uzaktan Öğrenimin Öğrenci Deği-
şim Süreçlerine Katkıları” konulu sunumda, 
SUNY COIL Center çalışmalarının sonuçları 
ve Türkiye’deki üniversitelerle ortaklaşa ger-
çekleşebilecek uzaktan çevrimiçi eğitim ça-
lışmaları konuşuldu.

pozyuma, İTÜ’yü  temsilen Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Uluslararası İlişkilerden 
Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cafer 
Özkul, Uluslararası Eğitim Dekanı Prof. Dr. 
Yılmaz Akkaya ve Uluslararası Ortak Lisans 
Programları koordinatörleri katıldı. Aynı za-
manda programın Türkiye’deki diğer ortak 
üniversiteleri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinden program ve kampüs koor-
dinatörleri de sempozyumdaydı. 

Prof. Dr. Yılmaz Akkaya ve Sally Crim-
mins Villela’nın konuşmalarının ardından, 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ’nün 
dünyaya açılma faaliyetlerinden bahsetti. 
Prof. Dr. Karaca, İTÜ’nün Türkiye’de, ulusla-
rarası ortak lisans programlarını uygulama-
ya sokan ilk üniversite olduğumuza dikkat 
çekti. Bugüne kadar bu programlardan yak-
laşık 2 bin mezun verdiğimizi ve hali hazırda 
binden fazla aktif öğrencimizin bulunduğu-
nu da vurguladı. 

UOLP Mezunlarından Çift Diploma 
Yansımaları
SUNY Türkiye Ofisi Program Direktörü 
Büşra Cebeci, Uluslararası Ortak Lisans 
Programlarının bugünkü durumu hakkında 
sayısal veriler üzerinden bir sunum yaptı. 
Ardından SUNY Türkiye Ofisi Program Da-
nışmanı Senem Şahin, programların tanıtımı 
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Uluslararası Ortak Yüksek Öğretim Programları 
Sempozyumu İTÜ’de Gerçekleşti

İTÜ ve SUNY (New York Eyalet Üniversi-
teleri) Türkiye Ofisi iş birliği ile Türkiye’deki 
üniversiteler, SUNY programlarının koordi-
natörleri ile buluştu. UOLP Sempozyumu, 
12 Haziran günü, İTÜ Ayazağa Kampüsü 
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde ger-
çekleşti. 

Sempozyumda, Uluslararası Ortak Li-
sans Programları (UOLP) alanında mevcut 
iş birliklerinin geliştirilmesi, programların 
tüm yönleriyle değerlendirerek gelişmele-
rine katkı sağlanması ve ortak üniversiteler 
arasındaki akademik iş birliklerinin güçlen-
dirilmesi amaçlandı.

UOLP’nin 15. Yılında En Fazla Lisans 
Programı ve Öğrenci Sayısı İTÜ’de
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) New 
York Eyalet Üniversiteleri (SUNY) Sistemi ile 
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ara-
sındaki çerçeve anlaşmalarına dayanmakta 
olan UOLP tam 15 yaşında. Üniversitemiz, 
10 adet programıyla Türkiye’de en fazla 
uluslararası ortak lisans programına ve öğ-
renci sayısına sahip.

Üniversitelerin Uluslararası Eğitimdeki 
Yeri İTÜ’de Konuşuldu
“Uluslararası Ortak Yüksek Öğretim Prog-
ramlarının Bilimsel Araştırmaya ve Üniversi-
telerin Uluslararasılaşmasına Etkileri” sem-



Bu kitap, yazarın, yirmi yılı aşkın bir süredir İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci 
sınıf öğrencilerine vermekte olduğu Matematik 1 dersi 
için derlenmiş bir problem kitabıdır. Her bölümde, 
öncelikle yeterli ölçüde gerekli olan teorik bilgi verilmiş 
olup bu bilgi konu ile ilgili çok sayıda basitten zora 
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Matematik 1 Çözümlü Problemleri kitabının 9. baskısı 
üniversitemizin yeni “Matematik 1” ders içeriğiyle 
uyumlu olacak şekilde düzenlenmiş olup ek problemlerle 
güçlendirilmiştir.

Genişletilmiş bu problem kitabının, üniversitelerin ilgili 
bölümlerinin birinci sınıfında verilen matematik dersiyle 
ilgili gereksinimlerini karşılayacağını umuyoruz.
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İTÜ yüksek lisans, doktora ve sanatta 
yeterlik öğrencilerinin diplomalarına ka-
vuştuğu törenler 18 -19 Haziran tarihlerin-
de gerçekleşti. İTÜ bu yıl 1106’sı yüksek 
lisans, 194’ü doktora olmak üzere toplam 
1300 lisansüstü mezununu geleceğe uğur-
ladı.

Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezinde düzenlenen  mezuni-
yet törenlerinde yüksek lisans, doktora ve 
sanatta yeterlik düzeyindeki öğrenimlerini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler belgele-
rini aldı. 

di seçiminiz ve çalışmanızla aldığınız son 
akademik titr olacak.” dedi. 

Nobel Ödüllü Macar Biyokimyacı Albert 
Szent Gyorgyi’nin “Araştırmacılık, herkesin 
daha önce gördüklerini görüp bunlardan 
kimsenin düşünmediklerini bulup çıkar-
maktır.” sözleriyle doktora sürecini en iyi 
şekilde özetlediğini belirten Karaca, “Şah-
sen bu yönüyle doktora çalışmasını bir 
‘söylenmemiş olanı söyleme çabası’ olarak 
nitelendiriyorum. Sizler alanınızda daha 
önce birbirine bağlanmamış noktaları bu-
luşturarak, yeni olanı keşfettiniz ve arkanız-
da anlamlı bir iz bıraktınız. Bu sayede, ken-
dinizden sonra gelecek araştırmacıların 
yürüdüğü yolu biraz daha açtınız. Toplum-
lar birikimlerin aktarımıyla ilerlediğine göre, 
alın teriniz hem ülkemizin hem dünyanın 
aydınlanması için bir adım niteliği taşıyor. 
Sizlere artık ‘doktor’ olarak seslenmek isti-
yor ve hayatın hep yaptığı gibi emek har-
cadığınız alanda yolunuzu sonuna kadar 
açmasını diliyorum. İnandıklarınız uğruna 
emek vermekten hiçbir zaman vazgeçme-
yin!” diyerek sözlerini noktaladı.

“İTÜ, başarılı doktora çalışmalarıyla AR-
GE ve girişimci üniversiteye dönüştü.” 
Törenin bu yılki davetli konuşmacısı Altın 
Arı Ödülü sahibi 1988 Makina Mühendis-
liği mezunumuz İsmail Tacir oldu. Tacir, 
İTÜ’nün 250. yılını kutlamaya hazırlanırken, 
en iyi mühendisleri, mimarları, tasarımcıla-
rı, sanatçıları, iş ve bilim insanlarını yetiş-
tirme misyonunu başarıyla sürdürdüğünü 
ifade etti. Üniversitemizin, doktora çalışma-
larından beslenen bir AR-GE ve girişimcilik 
üniversitesine dönüştüğünü söyleyen Tacir, 
İTÜ’nün bundan sonraki hedefinin nitelikli 
araştırmalarla, ülkemizdeki liderliğini dün-
ya sıralamalarında üst seviyelere taşıması 
olması gerektiğini belirtti. 

Rektör  Prof. Dr. Mehmet Karaca, mezu-
numuz İsmail Tacir’e konuşmasının ardın-
dan teşekkür plaketi takdim etti.

2018-2019 Yılı En Başarılı Tez Plaketleri 
Sahiplerini Buldu
Konuşmaların ardından 2018-2019 yılının 
en başarılı tez sahipleri ve danışmanları 
plaketlerini, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kara-
ca’nın elinden aldı. 

Daha sonra doktora mezunları adı-
na konuşmasını gerçekleştiren Avrasya 
Yer Bilimleri Enstitüsü mezunu Dr. Chris-
topher Berndt, “Bu Üniversiteye, Avrupa 
Komisyonu'nun Marie Curie ITN Projesi 

“İnandıklarınız uğruna emek vermekten 
hiçbir zaman vazgeçmeyin.” 
İTÜ, 2018-2019 akademik yılının mezuni-
yetleri, “Doktora ve Sanatta Yeterlik Diplo-
ma Töreni” ile başladı. 18 Haziran 2019 ta-
rihinde düzenlenen törende ilk konuşmayı 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı. 

Karaca konuşmasında mezunlara “Al-
dığınız bu derece, dünyanın neresine gi-
derseniz gidin, alanınızda gerçek bir uz-
man olduğunuzu belgeleyecek ve size pek 
çok kapı açacak. Bundan sonra size başka 
akademik unvanlar verilse de doktora ken-

İTÜ'DEN HABERLER

1300 Lisansüstü Mezun
Geleceğe Uğurlandı
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yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken 
Karaçuha, “Bilim insanı, bıkmadan usan-
madan, uçsuz bucaksız derinliklere uzan-
maya çalışan, ulaştığı bilgiyi yalnızca ge-
çici bir süre için güvenilir bilgi olarak kabul 
eden, bununla da yetinmeyip hep daha 
fazlasını arayan, değer üretmeye odakla-
nan insandır.” dedi.

İki gün süren törenlerde tüm mezun-
larımıza diplomaları, Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Karaca tarafından verildi. Öğren-
cilerimiz, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 
Fuat Aydın eşliğinde ettikleri yeminin ar-
dından keplerini attı. 

yüksek lisans me-
zunu vermiştir. Son 
15 yılda yükseköğ-
retim sisteminde 
önemli bir büyüme 
gerçekleşmiş ol-
masına rağmen, bu 
artış lisansüstü ve 
doktora mezun sa-
yısında fazla yansı-
mamıştır. Ülkemize 
benzer nüfus ölçe-
ğindeki ülkelerden 
Fransa, İngiltere ve 
Almanya’da ise yük-
sek lisans mezun-
larının sayısı, yılda 
200.000’in üzerin-
dedir. Dolayısıyla, 
hedefleri büyük olan Türkiye için şu an 
verdiği mezun sayısı yetersizdir. Bir diğer 
nokta ise kalitenin ön planda olması ge-
rektiğidir. Bu nedenle hem sayıyı hem de 
kaliteyi en üst düzeye taşımak zorundayız.” 
Çiner öğrencilere kariyer planları konusun-
da önerilerde bulundu. 

“Bilim insanı, değer üretmeye 
odaklanmalı.” 
Törenin ikinci bölümünde ise enstitü mü-
dürleri adına konuşmayı Fen Bilimleri Ens-
titü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha 
yaptı. Nitelikli ve değerli insan kaynağının 

çerçevesinde Avrupa'ya yayılan on üç 
doktora adayından biri olarak geldim. İlk 
kez, memleketim Almanya'dan başka bir 
ülkede yaşamayı deneyimledim. İlk başta 
yeni iş yerimden, İTÜ'den, İstanbul'dan ve 
ayrıca genel olarak Türkiye'den ne bekle-
yeceğimi bilmiyordum. Yeni bir maceraya 
adım atmıştım. Hedefe yönelen insanların 
başarıları genellikle kendi kişisel dürtüleri 
ve motivasyonlarının yanı sıra etraflarındaki 
insanların verdiği sevgi ve destekle müm-
kün olur. Bu yolda öğrenci arkadaşlarımız, 
meslektaşlarımız aynı zamanda ev arka-
daşlarımız ve ailelerimiz bizlerle birlikte yü-
rüdü. Bu nedenle, bugün olduğumuz yere 
gelmemize katkısı olan herkese teşekkür 
etmek istiyorum.” dedi.

“Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve 
bilimin ışığı aydınlatsın.”
Enstitü müdürleri adına konuşan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aytekin 
Çökelez ise, “Sizler, eğitim hayatınızın en 
zorlu süreçlerinden birini başarıyla tamam-
ladınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve 
ailelerinizin yanı sıra, ülkemize ve dünyaya 
karşı da sorumluluğu olan bireylersiniz. 
İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde İstanbul 
Teknik Üniversitesinde size verilen üst dü-
zey bilgilerle, kısa zamanda parçası oldu-
ğunuz kurumlarda farkınızı ortaya koyarak 
önemli başarılar elde edeceksiniz” dedi. 

“Yüksek Lisans hızla değişen dünyaya 
nasıl katkı sağlayabileceğimizi 
keşfettiğimiz bir süreç oldu.”
Yüksek lisans mezunları adına konuşma-
sını gerçekleştiren Fen Bilimleri Enstitü-
sü mezunu Bilgisayar Yüksek Mühendisi 
Damla Gülen düşüncelerini şu cümlelerle 
ifade etti; “Yüksek lisans eğitimi, lisanstan 
farklı olarak daha önce özenle inşa ettiği-
miz temel bilgilerimizi nasıl daha faydalı 
kullanabileceğimizi, neleri iyileştirebilece-
ğimizi ve hızla değişen bu dünyaya hangi 
alanlarda katkı sağlayabileceğimizi keşfet-
tiğimiz bir süreç oldu. İTÜ Bilgisayar Mü-
hendisliğindeki ve üniversitemizdeki tüm 
değerli hocalarıma emekleri için teşekkür-
lerimi sunarım.”

Ülkemizin Lisansüstü ve Doktoralı 
Mezun Sayısı Artmalı
Enstitü müdürleri adına konuşmayı İTÜ 
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Tahsin Attila Çiner yaptı. “Türkiye 
bu sene toplam 6.500 doktora ve 51.000 
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I İTÜ Apis Arge Takımı Uluslararası

CanSat Yarışmasında Birinci Oldu

Üniversitemizin çeşitli fakülte-
lerinden öğrencilerin bir ara-
ya gelmesiyle oluşan İTÜ Apis 

Arge Takımı, NASA, Lockheed Martin 
ve Siemens sponsorluğunda düzen-
lenen CanSat Competition 2019’da 1. 
oldu.

Amerikan Astronomi Topluluğu 
(AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık 
ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiy-
le düzenlenen ve farklı ülkelerden 42 

takımın katıldığı dünyanın en prestijli 
model uydu yarışması CanSat'ta İTÜ 
Apis Arge Takımı ülkemizi gururla tem-
sil etti. 

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri başta olmak üzere, İTÜ’nün 
farklı fakültelerinde okuyan öğrenciler-
den oluşan Apis Arge Takımı, CanSat 
Competition 2019’da 1. oldu.

İTÜ Apis Ar-Ge Uydu Takımı

Günümüz teknolojilerini kavrayıp, gele-
cek teknolojilere yön vermek ve tekno-
loji alanında ülkemize yararlı bireyler ye-
tiştirmek için 2015’te kurulan İTÜ APİS 
Ar-Ge Uydu Takımı, farklı bölümlerde 
öğrenim gören 25 İTÜ öğrencisinden 
oluşuyor. APİS, APSCO Cansat Interna-
tional Competition 2016'da dünya birin-
cisi, NASA'nın sponsorluğunda düzenle-
nen model uydu yarışması AIAA CanSat 
Competition 2016'da genel klasmanda 
Türkiye birincisi ve Avrupa ikincisi, Can-
Sat Competition 2017’de kritik tasarım-
da dünya birincisi oldu.

İTÜ Apis Arge Takımı model uydusu, 
roketle 750 metreye çıktıktan sonra, mo-
torsuz iniş yaparak görev yükünü yere 
indirdi. Model uydu, taşıyıcısından iste-
nilen yükseklikte sorunsuz şekilde ayrıl-
dı. Takıma birinciliği getiren ise uydunun 
sağladığı kesintisiz veri aktarımı ve iniş 
boyunca aralıksız aldığı kamera görün-
tüsü oldu. 
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URC'de 13. olan takım, 2018 yılında ise 
yeni araçlarıyla aynı yarışmada yarışma 
tarihinde ilk kez verilen Bilim Özel Ödü-
lü'nü kazandı. Takım,  aynı yılın Eylül 
ayında katıldıkları European Rover Chal-
lenge'da (ERC) ise 12.lik elde etmişti.

la 86.13 puan ala-
rak URC'ye kabul 
edildi. Bu yıl da 30 
Mayıs-1 Haziran ta-
rihlerinde ülkemizi 
Utah'ta temsil ede-
cek tek Türk takımı 
oldu.

İTÜ Rover  
“İlklerin Takımı”
Türkiye'yi daha 
önce pek çok yarış-
mada temsil eden 
İTÜ Rover Takımı 
2016 yılında Robotik Kulübü bünyesinde 
kuruldu. 2017 yılında Amerika'nın Utah 
eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en 
prestijli rover yarışması olan University 
Rover Challenge'a katılmaya hak kaza-
nan ilk Türk takımı oldu. İlk araçlarıyla 

İTÜ Rover Takımı Amerika Birleşik 
Devletlerinin (ABD) Utah Eyaletinde dü-
zenlenecek University Rover Challen-
ge'a (URC) katılmaya hak kazanan ilk ve 
tek Türk takımı oldu.

Gezegen keşif robotları üzerine ça-
lışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takımı, 
yeni tasarladıkları 3. nesil Rover’larıyla 
ülkemizi University Rover Challenge'da 
temsil edecek. 30 Mayıs-1 Haziran ta-
rihlerinde ABD’de yarışacak olan takım 
ülkemize dereceyle dönmek istiyor.

Rover Takımı, geçtiğimiz günlerde 3. 
nesil Rover'ını tanıttığı SAR videosuy-

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümün-
de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İTÜ 
Kimya Mühendisliği Tasarım Projesi Ya-
rışması ödülleri sahiplerini buldu. 

Yarışmaya katılan 15 proje takımı; 
katma değeri yüksek kimyasalların üre-
tim süreçleri, ürünlerin tasarlanması, 
ekonomik analizler, çevresel etkiler gibi 
farklı konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Son sınıf öğrencilerinden oluşan 
proje takımlarının performansı, farklı üni-
versitelerden ve özel sektörün içinden 
gelen proje danışmanları, akademisyen-

İTÜ Rover Takımı 
3. Nesil Araçlarıyla 
Amerika'ya Gidiyor

İTÜ Kimya Mühendisliği Tasarım  
Proje Yarışması Sonuçlandı

ler, öğrenciler ve eski Nuh 
Çimento Genel Müdürü, üni-
versitemiz mezunlarından 
Mehmet Hayrettin Şener ta-
rafından değerlendirildi.

Türkiye kimya sektö-
rünün ihtiyaçları doğrultu-
sunda tasarlanan projeler 
arasından birincilik ödülü-
nü, "Multipurpose PAN Co-
polymer Production Plant 
Design" projesi ile Beyza 
Koşar, Derya Kara, Nazlı Bü-
yükikiz, Osman Can Kesici, 
Özgür Bütüçı aldı. İkincilik 

ödülünü ise "Production Plant Design 
for Hydrophilic Fumed Silicates" proje-
si ile Cem Koşu, Ece Şen, Gamze Çe-
lebi, Selin Gürkaş, Serra Eldem alırken 
"Production Plant Design for Polyethers" 
adlı projeyi üreten Aslıhan Taşer, Bengi 
Ceylan, Bilge Şahin, Nergishan İyisan, 
Selim Karaaslan’ın takımı üçüncülüğe 
layık görüldü.

TKSD Başkanı Haluk Erceber yap-
tığı konuşmada ülkemizin dünya kimya 
sektöründeki rolü, ithalata bağımlılığı 

azaltmak için izlenmesi gereken yol ve 
sanayi 4.0 devriminin getirdikleri gibi 
güncel konulardan bahsederek öğrenci-
leri bilgilendirdi.
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GENÇ BAŞARI

ve en büyük etkinliklerinden biri olan 
IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri İhtisas 
Fuarı kapsamında IFAT ve DWA (Alman-
ya Su Ekonomisi, Atıksu ve Atık Derneği) 
tarafından "University Challenge Eurasia" 
adlı yarışmanın bu yıl ikincisi düzenlendi. 
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU 
danışmanlığında yarışmaya katılan  Mert 
Can İnce, Gamze Keser ve Ece Meteris’in 
kurduğu İTÜ Takımı birinci oldu. 

Temiz Bir Çevre İçin Görevler
UCE kapsamında Türkiye’den 10 üniver-
sitenin takımları iki görev için çevre tek-
nolojileri konusunda bilgileriyle yarıştılar. 
İlk görevleri "Enerji, Su, Atık ve Altyapının 
Havzada Yönetimi" olan takımlar ikinci 
görevlerinde ise fuardaki firmaların tek-
nolojilerini yerinde inceleme ve kısa sü-
rede raporlama yaptılar.

İTÜ’lülerden Çevre Teknolojilerinde Başarı
İTÜ Kimya Meta-

lurji Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölü-
mü’nden lisans öğ-
rencileri “University 
Challenge Eurasia 
(UCE)” yarışmasında 
birinci oldu. Öğrenci-
ler, Almanya’nın Münih 
kentinde 4-8 Mayıs 
2020’de gerçekleşe-
cek Young Water Pro-
fessionals Programme 
kapsamında “World 
University Challenge” 
yarışmasına katılmaya 
hak kazandı. 

İstanbul Fuar 
Merkezi'nde 28-30 
Mart’ta gerçekleştiri-
len konusunun lider 

Çalışmalarını; İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Dr. Öğretim 
Üyesi Bilge Tutak danışmanlığında yürüten 
İTÜ AUV Takımı, (Autonomous Underwater 
Vehicles) otonom su altı aracı araştırmalarını 
sürdürüyor.

Otonom su altı araçları (AUV), karadan di-
rekt olarak yönlendirilmeden görevlendirildik-
leri bölgede otonom olarak hareket etme ve 
programlandıkları görevleri yerine getirme ka-
biliyetine sahipler. Çeşitli alanlarda çalışabil-
melerini sağlayan alanlarına özel donanımlar 
taşıyan AUV; petrol endüstrisi, su altı araştır-
maları ve özellikle savunma sanayisinde AUV 
üzerine daha çok çalışılma yürütülüyor. 

İTÜ AUV Takımı’ndan Otonom Su Altı Aracı Araştırmaları 
Dünyanın En Saygın Yarışmalarına Hazırlık
Ülkemiz otonom su altı teknolojilerini yakından 
takip ediyor ve bu alanda çeşitli çalışmalar 
yürütüyor. İTÜ’de de farklı bölümlerden birçok 
öğrencinin bir araya geldiği takım, geçtiğimiz 
iki sene Amerika’da düzenlenen MATE Rov 
Yarışması için otonom su altı araçları alanın-
da projeler üretti. Türkiye’de düzenlenen çe-
şitli yarışmalarda da birincilik elde eden İTÜ 
AUV Takımı, bu yıl da San Diego, California’da 
düzenlenecek olan Robosub’19 Yarışması’na 
katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk 
defa 1997’de Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne 
ait Pasifik TRANSDEC’te, AUVSI Derneği ve 
Robonation tarafından gerçekleştirilen yarış-
ma, dünyanın en saygın AUV yarışması ola-
rak geçiyor. CalTech, Cornell University gibi 
dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinin 
de katıldığı yarışmaya SpaceX, Northrop 
Grumman, Nvidia gibi sponsorlar da destek 
sağlıyor.

Yapay Zekâ Ürünü Otonom Su Altı Aracı 
İTÜ AUV Takımı; 29 Temmuz - 4 Ağustos 
2019’da düzenlenecek Robosub’19’da 22. 

kez ülkemizi ve İTÜ’yü  temsil etmek üzere 
çalışmalarına hız verdi. Yapay zekâ ürünü 
olan insansız su altı aracı, belirli bir me-
safeden ve belirli bir derinlikte torpido fır-
latabilme, robot kollarıyla nesneleri taşıya-
bilme ve renkleri ayırt edebilme gibi çeşitli 
özellikleri bünyesinde barındırıyor. Hazırlan-
makta olan araç; aynı zamanda su altı hid-
rografik ve oşinografik araştırmaları, petrol 
endüstrisi, su altında maden çıkarılması ve 
savunma sanayii gibi birçok askeri ve sivil 
alanda çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.

Ekiple Çalışma Kültürü Başarı Getiriyor
Türkiye’de düzenlenen uzaktan kuman-
dalı yarışmalarda geçtiğimiz iki senede 
de birincilik elde eden takım, projelerini 
daha pratik ve hızlı yürütebilmek adına 
üyelerinin ilgi alanları ve başarılarına göre 
4 alt ekibe ayrılıyor. Mekanik ve elektronik 
ekiplerinin tamamladığı prototip araç için, 
yazılım ekibi kodlama üzerine çalışırken 
organizasyon ekibi de halkla ilişkiler ça-
lışmalarını ve sponsorluk görüşmelerini 
yürütüyor. 
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İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) bu 
yıl 11-12-13 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ 
Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türki-
ye’de robotiğe olan ilgiyi artırma, robotik 
çalışmalara dikkat çekme ve robotik se-
verleri bir araya getirerek daha büyük kit-
leler oluşturma amacıyla yapılan etkinlik-
te yarışma heyecanı görülmeye değerdi. 

12 Yılda 6 Bin 500 Katılımcı 
İTÜRO 2019 kapsamında 3 gün boyun-
ca yerli ve yabancı akademisyenler, sa-
nayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler 
tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi 
alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller 
ve sergiler düzenlendi.

Genç Mucitler İTÜ Robot Olimpiyatlarında

Drone, Çizgi Futbol, Labirent, Merdi-
ven Çıkan, Renk Seçen, Senaryo: Lojis-
tik, Mikro Sumo, Çizgi İzleyen Minikler, 
İnşaat, Trafik ve Serbest olan toplamda 
11 farklı kategoride yarışmalar yapıldı. 
Katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu ya-
rışmalarda heyecan hiç eksilmedi. Olim-
piyat tarihinde son 12 yılda, toplam 6 bin 
500 katılımcı sayısına ulaşılmış oldu. 

Etkinlik boyunca heyecanlı yarışların 
yanı sıra söyleşi ve atölye çalışmaları 
da yapıldı. Bilgisayar, robotik ve yazılım 
konularında çalışan akademisyenler ve 
uzmanlar bu alandaki gelişmeleri robotik 
meraklılarıyla paylaştı.

Doç. Dr. Aykut Erdem’in katılımıyla 
“Yapay zeka yemek tariflerini anlayabilir 

mi?”, Doç. Dr. Erkut Erdem’in katılımıyla 
“Görme ile Dili Bütünleştirme” ve Prof. Dr. 
Zehra Çataltepe’nin katılımıyla düzenle-
nen “Makine Öğrenmesi” konulu semi-
nerlerde akademisyenler bilgi ve dene-
yimlerini öğrencilerle paylaştı. “Otonom 
araçlarda güvenlik ve etik” başlıklı pa-
nelde Doç. Dr. Volkan Sezer, Doç. Dr. 
Mesut Serdar Çekin ve Ford Otosan’dan 
Güvenç Barutçu’nun katılımıyla konu tüm 
yönleriyle ele alındı. Lezzetli Robot Tarif-
leri Youtube kanalının sahibi Ömer Faruk 
Uçar ile yapılan söyleşide elektronik ve 
yazılım öğrenilmesinin eğlenceli bir hal-
de nasıl yapılabileceği anlatıldı. 

Genç Mucit Eray Aktokluk Ödüle 
Doymuyor
Bilgi Punnet Takımı, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Olasılıksal Robotik Takımı, OZU 
Rover Takımı, Lagari İHA Takımı ve İTÜ 
ROV Takımı Türkiye’nin en başarılı öğ-
renci robotik takımı kategorisinde yarıştı. 
Ayrıca sosyal medyada robotiği en gü-
zel şekilde tanıtan kanal kategorisinde 
Robotistan, Arduino Haber ve Lezzetli 
Robot Tarifleri arasından Lezzetli Robot 
Tarifleri bu kategoride anket sonuçları ile 
birinci oldu. 

Türkiye’nin dört bir yanından İTÜ-
RO’ya gelen katılımcılar arasında Eray 
Aktokluk’un robotlarının performansı ise 
görülmeye değerdi. 2014 yılından bu 
yana İTÜ Robot Olimpiyatlarına katılan 
ve birçok kategoride birincilikler elde 
eden Eray Aktokluk, bu yıl da 4 farklı ka-
tegoride sahneye çıkan ve ödül alan isim 
oldu. Aktokluk, Merdiven Çıkan, Senar-
yo: Lojistik, Renk Seçen kategorilerinde 
birinci olurken İnşaat kategorisinde ikin-
cilik elde etti.
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uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü 
aşkın gönüllü mentor desteği de sağlanıyor. 
Girişimcilere ayrıca fikri mülkiyet haklarını 
koruyabilmeleri için, İTÜ’nün teknoloji trans-
fer ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, 
Avrupa ve Amerika’da patent alabilmeleri 
için patentin niteliğine göre mali destek ve 
danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Bunların 
yanı sıra, girişimcilerin büyümesine destek 
olmak için satışa yönelik ilişki sağlama des-
teği de sunuluyor.

Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fik-
rinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürüle-
bilir olduğuna inanan tüm girişimler için en 
doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e teknoloji-
nin tüm alanlarında ve sektörlerden başvuru 
yapılabiliyor.

 İTÜ Çekirdek’e başvuru için; 
www.itucekirdek.com

bir olgunluğa gelmiş, yatırımcı karşısına çık-
maya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış ön-
kuluçka sürecimiz İTÜ Çekirdek Express’e 
alıyoruz. Böylece girişimciler hızla yatırımcı 
ve müşterilerle tanışıp ekonomik imkanlar-
la buluşurken, bir yandan da İTÜ Çekirdek 
imkanlarından yararlanabiliyorlar. İTÜ Çekir-
dek’te girişimciler, kendi imkanlarıyla ulaşa-
bileceklerinden çok daha fazla yatırımcı ve 
müşteriyle bağlantı kurma fırsatına kavuşu-
yor” dedi.

Teknoloji Girişimcisinin Aradığı Her 
Türlü Destek İTÜ Çekirdek’te
İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık ofis, 
mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altya-
pı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, 
laboratuvar sarf malzemeleri desteği, İTÜ 
Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ile tanışma 
desteğinin yanı sıra aralarında alanında 
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İTÜ Çekirdek’te Yeni Dönem Başladı!
Dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezi arasında gösterilen 

İTÜ Çekirdek, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı. 
Bugüne kadar yüzlerce teknoloji girişimine destek vererek başarılı 
olmalarını sağlayan İTÜ Çekirdek’e katılmak isteyen girişimci ekipler, 
www.itucekirdek.com adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Türkiye’nin en büyük sivil ve ticari tek-
noloji kümesini barındıran teknoloji 
geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent-

girişimcileri desteklemeye devam ediyor. 
Bu kapsamda, fikir, prototip, ilk müşterileri-
ni edinme veya ilk yatırımcılarıyla anlaşma 
aşamalarındaki girişimcileri desteklemek 
amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken Aşa-
ma Kuluçka Merkezi, 2019-2020 dönemi 
girişimcilerini kabul etmeye başladı. İTÜ Çe-
kirdek kurulduğu 2012 yılından beri ülke ge-
nelinde 1.797 teknoloji girişimine ve 4.233 
girişimciye destek verdi. 74 milyon TL’yi aş-
kın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin 
toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, top-
lam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı. Her yıl 
Kasım ayında düzenlenen İTÜ Çekirdek’in 
girişimcilik yarışması BigBang Start-upChal-
lenge’da yalnızca geçtiğimiz yıl girişimcilere 
21 milyon TL’lik kaynak ulaştırıldı. Konuyla 
ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ Çekir-
dek’te farklı aşamalardaki girişimcilerin ih-
tiyaçlarına göre farklı süreçler yürütüyoruz. 
Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş 
girişimcileri İTÜ Çekirdek önkuluçka süreci-
mize dahil ederek, pazara hazırlıyoruz. Belli 
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ergonomisini artırarak, iş yükünü kolaylaştıran, 
giyilebilir teknoloji platformu olarak hizmet su-
nuyor. Innogate ile ABD’ye giden firmalar ara-
sında yer alan Thread In Motion, ilk giyilebilir 
teknoloji ürünü WIO'yu üreterek 15 farklı sen-
sörü bir eldiven içerisine entegre etti. Şirket bu 
ürünüyle çalışan performansını ve ergonomi-
sini artırırken; işletmelere hız, izlenebilirlik ve 
verimlilik de kazandırıyor.

IBM ve Google’ın İş Ortağı
Dünyanın önde gelen şirketleri IBM, AWS, 
CA, Google ve Docker’a özel çözümler üreten 
Eteration, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet 
gösteren çeşitli sektörlerdeki kurumsal fir-
malara ve büyük kamu kuruluşlarına yazılım, 
proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunu-
yor. Programa katılan ve büyük bir alüminyum 
ürünleri üreticisi olan Alcomet ise,  ürünlerinin 
yüzde 96’sını Avrupa pazarına satıyor. 

Sektörün Öncü Firmalarından
Innogate ile ABD’ye giden firmalar arasında 
yer alan, elektrikli araç ve batarya teknoloji-
si alanında çalışmalar yürüten Altınay Enerji 
Teknolojileri ise geliştirdiği üstün nitelikli mü-
hendislik ürün ve çözümleriyle sektörün öncü 
firmaları arasında yer alıyor. 1962’de ülkemizin 
yüksek karbonlu çelik tel ve halat ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla kurulan Çelik Halat’ın 
çok geniş bir çap aralığında üretilen halatları 
yıllardır inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, ma-
dencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, 
telesiyejlerde, vinçlerde kullanılıyor. Ortakçı 
Cam ticari araçların tek ve çift yan camları ve 
rezistanslı bagaj camları, toplu taşıma araç-
larının oygulu yan camları ve rezistanslı şoför 
camları, otomatik kapı camları gibi daha onlar-
ca alanda yurtdışı ve yurtiçi piyasaya yönelik 
ürünler üretiyor.

Innogate’in 12. Dönem başvuruları ise de-
vam ediyor. Programa başvurular 1 Temmuz 
2019’a kadar web sitesi üzerinden yapılabilir. 

Detaylı bilgi ve başvuru için:  
      www.innogate.org 

için Tesla, Schineder Electric ve Mitsubishi 
gibi lider kuruluşlardan uzmanlarla bir araya 
gelecek. 

Türkiye’nin En Büyük Rot Üreticisi
Innogate ile ABD’ye giden firmalar arasında 
yer alan Ditaş yıllık dört buçuk milyon adet-
lik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 
Orijinal Malzeme Üreticisi’ne çalışan rot üreti-
cisidir. Ditaş, 30 yılı aşkın başarılı geçmişi ile 
direksiyon ve süspansiyon sistem parçaları 
üretiminde, yurt içine olduğu kadar yurt dışı 
araç üreticisi firmalara da yüksek kaliteli ürün-
ler sunuyor. Bağlantılı araç ve mobilite platfor-
mu Ottoo ise otomotiv ekosistemine dahil sek-
törlere, yenilikçi iş modelleri ile dijital dönüşüm 
sağlıyor.

İlk Giyilebilir Teknoloji Ürünü WIO'yu Üretti
Aralarında Mercedes Benz, Renault, Hyun-
dai, Unilever, BSH, Türk Havayolları gibi bir-
çok önemli markanın da yer aldığı şirketlere 
yönelik çözümler sunan Thread In Motion, en-
düstri 4.0 süreçlerinde mavi yaka personelin 

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kal-
kınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen 
Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, 
yeni döneminde otomotiv ve mobilite firma-
larına kapılarını açtı. Innogate programının 
İstanbul ayağında 14 şirket, 6 hafta boyunca 
Silikon Vadisi’nden gelen mentorlar ile birlik-
te; ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, 
ABD’de yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, 
inovatif ürün konumlama, ürün fiyatlaması ve 
dijital pazarlama gibi önemli başlıklar üzerin-
de çalıştı. 

ABD Dönemi Başladı
Programın İstanbul ayağına katılan firmalar 
arasından Alcomet, Altınay Enerji Teknolojile-
ri, Çelik Halat, Ditaş, Eteration, Ortakçı Cam, 
Ottoo ve Thread In Motion ABD dönemine de 
dahil oldu. 8 firma, yarısı San Francisco ve 
yarısı Detroit’te olmak üzere 3 hafta boyunca 
ABD otomotiv sektörünü ve dinamiklerini ya-
kından inceleyecek. Firmalar ayrıca sektör-
deki son trendlerle ilgili bilgi almak ve kendi 
firmalarının iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek 

Otomotiv Firmalarından  
İhracat Hamlesi

Yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global süreçlere 
hazırlayan Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate ile firmalar 
ABD’ye ayak bastı. İlk giyilebilir teknoloji ürünü WIO'yu üreten 
Thread In Motion’dan, elektrikli araç ve batarya teknolojisi alanında 
çalışmalar yürüten Altınay Enerji Teknolojileri’ne, Türkiye'nin en büyük 
OE'ye üretim yapan rot üreticisi Ditaş’tan, bağlantılı araç ve mobilite 
platformu Ottoo’ya kadar birbirinden iddialı 8 firma Innogate ile ihracat 
atağına kalkacak.
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Tazi, raporda ‘Cool Vendor’ olarak adlandı-
rıldı. Kullanıcıların duyduğu güveni artırmayı 
teşvik eden açık makine öğrenimi platformu 
sayesinde Tazi, bu alanda çalışan diğer glo-
bal şirketler arasından ayrışarak bu unvanı 
kazandı. Rapora göre; Tazi’nin temel tasarım 
yaklaşımı, kullanıcıların güvenini kazanmak 
ve verilerden öğrenmenin yanı sıra onlardan 
da bilgi edinmeyi kapsıyor. Tazi’nin açıklana-
bilir yapay zekâ yaklaşımı, makine öğrenimi 
modellerinin, girdilerin, çıktıların ve işletme 
değerlerinin anlaşılmasını da içeriyor. 

Çataltepe: “Küresel olarak makine 
öğrenimi teknolojisinin kullanımını 
artıracağız”
Konuyla ilgili konuşan Tazi’nin Kurucu Ortağı 
ve CEO’su Zehra Çataltepe; “Gartner’in Ta-
zi’yi ve açıklanabilir yapay zekâ platformu-
muzu ‘Cool Vendor’ olarak takdir etmesinden 
dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Maliyetli 
veri bilimi kaynakları gerektirmeyen ve doğ-
rudan iş analistleri tarafından yönetilebilen 
işletme dostu yaklaşımımızın, küresel olarak 
makine öğrenimi teknolojisinin kullanımını ve 
etkililiğini genişletmek ve yaymak için en uy-
gun yol olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Caltech ve MIT mezunları olan deneyimli çift 
Zehra ve Tanju Çataltepe tarafından kurulan 
Tazi'nin temel ürünü; sigorta, finans ve pe-
rakende gibi birçok sektörde kullanılan oto-
matik bir makine öğrenimi platformu. Tazi’nin 
ürünleri, yapay zekanın bu işletmelerde kul-
lanılma şeklini değiştiriyor. Sürekli öğrenme 
ve açıklanabilme özelliği olan, heterojen akış 
verilerinden öğrenebilen ürünler, veri uzman-
ları tarafından değil doğrudan iş uzmanları 
tarafından kullanılabilecek bir makine öğre-
nimi fırsatı sunuyor. 
İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası hızlandır-
ma programı Innogate’e de katılan Tazi, bu 
tecrübe sonrasında globaldeki faaliyetlerine 
hız verdi. Firma halen ABD’de müşteri edin-
me faaliyetlerine devam ederken, bu yıl içeri-
sinde Hollanda’da yeni bir ofis açtı. 

TEKNOKENT DOSYASI

İTÜ Arı Teknokent Firması Tazi.ai 
Dünyada Adından Söz Ettiriyor

Türkiye’nin lider teknoloji 
geliştirme bölgesi İTÜ ARI 
Teknokent şirketlerinden Tazi, 
yapay zeka alanında adından 
söz ettirmeye davam ediyor. Yerli 
yapay zeka firması Tazi son olarak 
dünya çapında en üst teknolojileri  
üreten yapay zekâ şirketlerini 
seçen Gartner’ın raporunda 
yer alan dört şirketten biri olma 
başarısını gösterdi.

Türkiye’nin lider girişimcilik ve inovasyon 
üssü olan İTÜ ARI Teknokent firmalarından 
Tazi, Gartner tarafından yayınlanan ve pa-
zardaki trendleri dönüştürme potansiyeline 
sahip, yüksek teknoloji üreten şirketlerin yer 
aldığı ‘2019 Cool Vendors in Artificial Intelli-
gence Core Technologies’ araştırma rapo-
runda yer alan dünya çapında dört şirketten 
biri oldu. Sürekli olarak ve insandan da öğ-
renen, aynı zamanda yaptıklarını insanlara 
da anlatabilen yapay zeka ürünleri sunan 

Tanju Çataltepe ve Zehra Çataltepe
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den önce birlikte oturup sorunsuz çalışabile-
cekleri bir yere ihtiyaçları var. Mevcut işyerleri 
ile olan sözleşmeler kapsamında neyi yapıp 
neyi yapamayacaklarını, nerede mevcut şir-
ketlerinin hak sahibi olduğunu öğrenmek için 
hukuk desteğine ve bu da dahil olmak üzere 
tüm ilişkili alanlarda mentorluk ihtiyaçları var. 
Hazır olduklarında ise, doğru yatırımcı ile hızlı 
şekilde görüşmek için bu kişilerin ilgisini çek-
meye ihtiyaçları var. İTÜ MAGNET “Akşam & 
Hafta Sonu” paketi ile tüm bu ihtiyaçlara yanıt 
veriyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in gücünü, “bir 
sonraki işim, kendi işim” diyen girişimcileri 
desteklemek için kullanıyoruz. Böylece ak-
şamları, zorlukla çalışma koşulları bulmaya 
çalışan girişimcileri, işlerine odaklanabilecek-
leri, destek alabilecekleri ve yalnız kalmaya-
cakları İTÜ ARI Teknokent ekosistemine da-
vet ediyoruz” diye konuştu.

“Akşam & Hafta Sonu” paketine dahil 
olan girişimciler İTÜ kampüsünün içinde, 
teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin kalbi 
İTÜ’de, İTÜ ARI Teknokent firmalarına ve giri-
şimcilerinin merkezinde çalışma imkânı bula-
caklar. Buna göre başvuran girişimci ekipler 
bir jüri değerlendirmesinden geçtikten son-
ra, eğer uygun bulunurlarsa, kişi başına aylık 
290 TL + KDV ile merkezden akşam 7’den 
sabah 7’ye ve hafta sonu boyunca faydala-
nabilecekler.

İTÜ MAGNET Girişimlerinin Ciroları 45 
Milyon Lirayı Aştı!
Dünyaya açılan yenilikçi girişimlerin çekim 
merkezi İTÜ MAGNET’te; halen 60’dan fazla 
firma, 190’dan fazla girişimci ve çalışan yer 
alıyor. Firmaların; 2018 cirosu 45 milyon lirayı, 
aldıkları yatırım miktarı ise 15 milyon lirayı aştı.

Girişimciler İçin En Doğru Adres
Teknolojik girişiminizle İTÜ MAGNET içeri-
sinde yer alarak, daha fazla müşteriye ulaş-
mak, yatırımla buluşmak istiyorsanız www.
itumagnet.com adresinden detaylara ulaşa-
bilir, “Sabit”, “Paylaşımlı” ve “Akşam & Hafta 
sonu” paketleri için başvurunuzu gerçekleş-
tirebilirsiniz. 

vermek amacını taşıyordu. Bu programla 
beraber, İTÜ MAGNET’in hizmet alanını ge-
lecekteki işini kurmak için uygun ortam ara-
yan girişimlerle geliştiriyoruz. İTÜ MAGNET 
FAB ile donanım girişimcileri için Türkiye’nin 
ilk dijital fabrikalarından birini prototip üretimi 
amacıyla birkaç ay önce kullanıma sunmuş-
tuk. Şimdi de “Akşam & Hafta Sonu” paketi 
ile merkezin etki alanını daha da geliştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Girişimcilerin yaş ortalaması yükseliyor, 
İTÜ MAGNET ile mevcut çalışanlar ilk 
girişimlerini deneyimleme imkanına 
kavuşuyor”
Doç. Dr. Tunçalp, “‘İTÜ Çekirdek Erken Aşa-
ma Girişimcilik Merkezi ve Big Bang Star-
tup Challenge ile başvuran girişimci yaşı 
ortalamasının yıldan yıla arttığını bir süredir 
gözlemliyoruz. Artık daha deneyimli kişi-
ler girişimcilik yolculuğuna başlıyor. Ancak 
yaptığımız ön araştırmaya göre herkesin bu 
sürece bir girişimcilik yarışması kurgusu ile 
başlamak istemediğini farkettik. Gündüz farklı 
şirketlerde çalışan girişimci ekiplerin, herşey-

Bir Sonraki İşim, Kendi İşim:  
Kurumsal Çalışanlar İçin İTÜ MAGNET’ten 
‘Akşam & Hafta Sonu’ Hizmeti

Kurumsal çalışanlar, iş saatleri dışında kendi girişimlerini 
geliştirmek için İTÜ ARI Teknokent’in ileri aşama girişimcilik merkezi 
İTÜMAGNET’e geliyor. Halihazırda bir iş yerinde çalışan kişiler, artık 
“Akşam & Hafta Sonu” üyeliği ile girişimlerini hayata geçirmek için tek 
başlarına veya ekip olarak İTÜ MAGNET’i kullanabilecekler. 

İTÜ MAGNET, halihazırda bir işyerinde çalışıp, 
bir sonraki işleri için kendi start-up şirketini 
kurmayı hedefleyenler için yeni bir programa 
başlıyor. İTÜ MAGNET “Akşam & Hafta So-
nu”paketi ile çalışanlar, mesai saatleri dışında 
İTÜ MAGNET’in paylaşımlı koltuklarını özel bir 
üyelik programı kapsamında kullanabilecek. 
Bu kapsamda üye olan kişiler; start-up fikir-
leri İTÜ MAGNET’e uyuyorsa,hafta içi akşam 
7’den sabah 7’ye ve hafta sonu 24 saat, İTÜ 
MAGNET’i kullanabilecekler. Böylece, ikinci 
işini kurmak isteyen girişimci takımların yer 
ihtiyaçlarını giderilirken, mentorluk programın-
dan destek alabilecek, mevcut iş yerleriyle 
sorun yaşamamak için temel konularda yön-
lendirme alabilecek, hem de hazır oldukların-
da kurumsal müşteri ve yatırımcıların radarına 
kolaylıkla girebilecekler.

Konuyla ilgili olarak İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ 
MAGNET, bugüne kadar başlangıç aşama-
sını geride bırakmış, artık ekip çalıştırmaya 
başlamış, müşteriler edinmiş ve risk sermaye-
si yatırımı alarak büyüme aşamasına geçmek 
isteyen, ölçeklenme odaklı girişimlere hizmet 
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Yapılan sunumun ardından, 2019 yılı 
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider 
tabloları oy birliği ile kabul edildi. Denetim 
Kurulu Raporunun da sunulması ve oylan-
masından sonra Yönetim ve Denetim Kurul-
ları ayrı ayrı ibra edildi. 

Mütevelli Heyet üyelerinden bazıları söz 
alarak, İTÜ Vakfı’nın başarılı çalışmaların-
dan duydukları memnuniyeti dile getirdiler 
ve İTÜ’ye yapılan katkıların önemine vurgu 
yaptılar.

aktaran Çolpan, 2018 yılında 604 öğrenci-
ye toplam 2.405,526 TL burs desteği sağ-
landığına dikkat çekti. 

İTÜ’ye 2018 yılında yapılan katkılar ve 
İTÜ Vakfı iştiraki şirketler hakkında bilgi-
lerin de sunulduğu toplantıda, İTÜ Vakfı 
tarafından İTÜ Rektörlüğü ve bağlı birim-
lerine 3.828,279 TL; İTÜ Vakfı  iştiraki şir-
ketler 3M ARGE A.Ş. ve OTAM A.Ş. tarafın-
dan da  5.859,857 TL olmak üzere toplam 
9.688,136 TL katkı sağlandığı vurgulandı.  

İTÜ Vakfı’nın katkıları ile devreye alınan  
ve Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak 
olan WLTP  projesi  başta olmak üzere 

OTAM A.Ş.’nin hayata geçir-
diği  diğer uluslararası işbir-
liği  projeleri hakkında ay-
rıntılı bilgi,  toplantıya davet 
edilen Genel Müdür Ekrem 
Özcan tarafından aktarıldı. 

Kenan ÇOLPAN, İTÜ 
Vakfı iştiraki İTÜNOVA 
A.Ş.’nin ise 2018 yılında  
üniversite-sanayi-kamu fa-
aliyetleri kapsamında büt-
çesi 1.491.592,24 TL olan 
31 proje tamamladığını, 
35.628.645,05 TL tutarın-
da bütçeye sahip 138 pro-
jenin ise sürmekte olduğu-
nu belirterek, İTÜNOVA’nın 
bu faaliyetlerle İTÜ’ye ve 

İTÜ Vakfına önemli katkıda bulunduğunu 
söyledi. 

İTÜ Mütevelli Heyet üyesi mezun ve men-
suplar, İTÜ Vakfı’nın 66. Mütevelli Heyet 
toplantısında bir araya geldiler. 

Toplantı gündeminde; İTÜ Vakfı’nın 
2018 yılı Çalışma Raporu, Bilanço ve Ge-
lir-Gider tablosunun görüşülüp onaylanma-
sı,  Denetim Raporunun görüşülüp onay-
lanması, Yönetim ve Denetim Kurullarının 
ibra edilmesi, görev süresi dolan Yönetim 
Kurulu üyelerinin yerine yeni üye seçiminin 
yapılması maddeleri vardı.  

Genel Sekreter Kenan Çolpan’ın, İTÜ 
Vakfı 2018 Çalışma Raporunu sunduğu 
toplantıda,  Vakfın  kurul, komite ve iştirakle-
ri ile birlikte yıl boyunca yürüttüğü çalışma-
lardan satır başları aktarılarak; bu faaliyet-
ler  sonucu  İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
yapılan katkıların üzerinde duruldu. Kenan 
Çolpan,  İTÜ Vakfı’nın, elde ettiği yıllık ge-
lirin en az 2/3’ünü amaçlara yönelik harca-
ması gerektiğinden; buna bağlı olarak 2018 
yılında 8.178,226 TL gelirin 781.655 TL faz-
lası ile fiili olarak 6.233,806 TL’sinin amaca 
yönelik harcandığını Faaliyet Raporundaki 
tablolar üzerinden sundu. 

İTÜ öğrencilerine verilmekte olan karşı-
lıksız lisans, yüksek lisans bursları, sporcu 
bursları, Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu 
öğrencilerine verilen barınma bursları, ba-
şarı ödülleri hakkında  da  sayısal bilgiler 

Mütevelli Heyet 66. Toplantısını Yaptı

Her Şey İTÜ'ye Daha Fazla Katkı İçin
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Naci Endem (solda), Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya 
İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu’nun şükranlarını ifade eden 
bir teşekkür plaketi takdim etti.

Genel Sekreter Kenan Çolpan ve Divan Heyeti 
(soldan sağa): Zeliha Dilek, Altok Kurşun (Başkan) 
ve Necip Naci Doğru
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projeler ve İTÜ’nün kültür mirası tarihi 
binalarının restorasyon projeleri hakkın-
da bilgi verdi. 

Toplantı, geleneksel Mütevelli Heyet 
kokteyli ile sona erdi. 

Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu 
Üyeleri İçin Seçim
Mütevelli Heyeti’nin 66. Toplantısında, 
görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üye-
leri için seçim yapıldı. İTÜ Vakfı Resmi 
Senedi Geçici 1. Maddesine dayanarak, 
iki yıl görev yapmak üzere 2017 yılında 
seçilmiş olan dört üye yerine aday öne-
rileri soruldu. Görev süreleri dolan Suat 
Necat Öney, Tayfun Kındap, Sinan Mert 
Şener ve Eşref Adalı Yönetim Kurulu üye-
liğine yeniden önerildiler.  Başka aday 
önerilmediğinden bu dört üye İTÜ Vakfı 
Yönetim Kuruluna dört yıl için yeniden 
seçildiler. 

Rektör, İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca top-
lantıda söz alarak,  yürütülen önemli 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya 
Teşekkür Plaketi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci 
Endem ise konuşmasında; yapılan hizmet-
lerin en büyük kaynağının ve verilen gü-
cün, Vakıf-Üniversite işbirliğinin bir örneği 
olduğunu, her iki tarafın bu noktaya dikkat 
ederek bu başarılı sonuca ulaşıldığını ve bu 
ekibin başındaki kişinin de İTÜ Rektörü ol-
duğu belirtti.  Naci Endem,  Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Karaca’ya, “İTÜ Vakfı Başkan-
lığını üstlendiği günden bugüne kadar İTÜ 
Vakfı’na verdiği maddi ve manevi destek, 
güven hissi ve Yönetim Kurulunda yarat-
tığı huzur,  arkadaşlık duygusu ve çalışma 
arzusu için” İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu’nun 
şükranlarını ifade eden bir teşekkür plaketi 
takdim etti. 
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hepimizin arkasında durdu ve bu eser ortaya 
çıktı. Galerinin tamamlanması için benim he-
saplarıma göre 2,5 milyon liraya ihtiyaç var. Bu 
kaynağı bir şekilde sağlayacağız. TKİ Genel 
Müdürü katkıda bulunacak. Özel sektörden, 
madencilerden, altın madencilerinden yar-
dımlar alarak  galeriyi tamamlayacağız. Burası 
madencilik için bir vaha olacak. Hayallerimiz 
arasında, Madencilik Eğitim Galerisi’ni ilkokul 
çağından başlayarak öğrencilerin ziyaretlerine 
açmak var. Madenlerin önemini çocukların zih-
nine işlemek istiyoruz. Onlara; madenler olma-
dan bir ülkenin kalkınamayacağını, sanayinin 
kurulamayacağını  burada anlatmak istiyoruz.  
Tahmin ediyorum bu hedefimize iki yıl içinde 
ulaşacağız. Tüm katılımcılara ve destek veren-
lere teşekkür ediyorum.”

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cen-
giz Kuzu da katkıda bulunanlara teşekkür ede-
rek, galerinin içine bir baca açmak ve uzun 
ayak monte etmek istediklerini; finansman 
sağlanması halinde, galerinin Maden Fakülte-
sine kadar uzatılabileceğini vurguladı. 

rın, bu açıdan da desteğini bekliyoruz.”
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak ise “Böyle 

güzel bir tesisin açılmasına vesile olan herkesi, 
özellikle Güven Önal Hocamı tebrik ediyorum” 
diyerek, TKİ’nin bu projeye katkısına vurgu 
yaptı: “Madenciliğe yeni bir nefes aldıracak bu 
galeri madencilik eğitiminde bir laboratuvar 
görevini yerine getirecek. Bu proje için Güven 
Önal Hocamız bize geldiğinde,  TKİ olarak her 
türlü desteği vereceğimizi söylemiştik. Sade-
ce bu proje değil, birkaç projeyi beraber yü-
rütüyoruz. Bu galerinin özellikle madencilik ve 
inşaat sektörüne, eğitime katkı sağlamasını di-
liyorum. Böyle güzel projelerde her zaman yer 
alacağımızı belirtmek istiyorum.”

Madencilik Eğitim Galerisi projesinin, 
başlangıçtan bugüne kadar  yürütücülüğünü 
üstlenen ve gerçekleşmesi için büyük çaba 
harcayan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Güven Önal,  açılış konuş-
masında;  yapımı 14 yıl süren galerinin açı-
lışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, 
bundan sonraki aşamada yapılması gereken-
lere dikkat çekti: “Sayın Rektörümüze ve TKİ 
Genel Müdürüne bu konudaki yardımları için 
teşekkür ediyorum.  Projeye emeği geçen her-
kes bugün burada. İTÜ Vakfı yönetimi proje-
nin tamamlanması için sonuna kadar destek 
oldu. Özellikle Güner Bey, bu projenin her 
safhasında; ihalesinde, ortaya çıkmasında en 
büyük desteği verenlerden biri oldu. Naci Bey, 

İTÜ VAKFINDAN HABERLER

Dünyada Bir Üniversite Kampüsündeki İlk Örnek:

İTÜ Madencilik Eğitim Galerisi Açıldı

İTÜ Vakfı öncülüğünde, Türkiye Kömür İş-
letmeleri (TKİ), Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı (YMGV) ve sektörden bağışçıların katkı-
larıyla İTÜ Ayazağa Yerleşkesine kazandırılan 
ve dünyada bir üniversite kampüsündeki ilk 
örneği olan, 230 metre uzunluğundaki “İTÜ 
Yeraltı Madencilik Eğitim Galerisi” 11 Haziran 
2019 tarihinde düzenlenen törenle açıldı. 

Açılış törenine İTÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tay-
fun Kındap, Prof. Dr. Ali Fuat Aydın ve Prof. 
Dr. Lütfihak Alpkan, TKİ Genel Müdürü Ömer 
Bayrak,  İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Naci 
Endem ve Güner Koçel, YMGV Başkanı Prof. 
Dr. Güven Önal, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cengiz Kuzu, Türkiye Madenciler Der-
neği Başkanı Ali Emiroğlu, Altın Madencileri 
Derneği Başkanı Hasan Yücel ile akademis-
yenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 

Açılışta konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca,  galerinin eğitim açısın-
dan önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Emeği geçenler; başta TKİ Genel Müdürü 
Ömer Bayrak ve Prof. Dr. Güven Önal Hocam 
olmak üzere İTÜ Vakfı Yönetim Kurulundaki 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Büyük 
emek sarfettik. Zaman zaman sıkıntılı süreç-
ler yaşadık, ama nihayete erdirdik. Beton ka-
litesi ve inşaatı mükemmel bir tesis oldu. Bu 
galeri her açıdan değerlendirilecek. İçinin 
doldurulmasını diliyorum. Katkıda bulunanla-

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, TKİ Genel 
Müdürü Ömer Bayrak’a katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi takdim etti.



İTÜ Vakfı Yayınları

Mühendislik “Best Seller’ı”

Cisimlerin Mukavemeti

Güncellenmiş 10.Baskı
Prof. Dr. Mustafa İnan

İTÜ Vakfı Yayınları
ISBN: 978-975-7463-05-4
618 sayfa, 16.5x23.5 cm
Şubat 2018

İTÜ Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin efsane hocalarından  
Prof. Dr. Mustafa İnan’ın İTÜ’ye  ve Türkiye’de mühendislik dünyasına 
son armağanı olan CİSİMLERİN MUKAVEMETİ kitabının  
Güncellenmiş 10. Baskısını yayımlamaktan  dolayı onur duymaktadır. 

İlk baskısı  1967 yılında yapılan ve tüm mühendislik dallarının temel 
dersleri arasında yer alan “mukavemet” konusundaki bu eserin, 
gerek öğrencilerin ve gerekse mühendislerin göstermiş olduğu ilgi ile 
aranılırlığı gün geçtikçe artmıştır. Konuları ele alışı ve işleyişi açısından 
alanındaki yeri tartışılmaz olan bu eserin, öğrenci açısından tek kullanım 
zorluğu yazım dili idi. Doğal olarak 1960’ların “Türkçesi” ile günümüz 
Türkçesi arasındaki farklar öğrenciyi zorlamaya başladığı için bu baskıda 
kitabın bütünlüğü bozulmadan diline günümüz Türkçesi uyarlandı ve 
buna ek olarak birim sistemi bugün uluslararası birim sistemi olarak 
kabul edilen (SI) sistemine çevrildi. Bundan sonraki baskılarında son 
yıllarda “mukavemet” dersi kapsamına alınan birkaç konuyu daha 
katarak ve uygulamaları çoğaltarak bu eseri iki cilt halinde basmayı 
tasarlıyoruz. Dileğimiz Mustafa Hoca’nın dileği olan, bu kitabın tüm 
mühendislere ve mühendislik öğrencilerine ışık tutması ve yol gösterici 
olmasıdır.

Mustafa İnan, akademik hayatı boyunca yayınlamış olduğu makale, 
bildiri ve kitaplar ile birlikte İTÜ’de mühendislik alanında doktora 
çalışmalarını başlatmış ve çok sayıda doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 
Bugün mekanik dalındaki çalışmaları ile tüm bilim dünyasında tanınan 
bilim insanları yetiştiren Mustafa İnan’a bu çalışmaları nedeniyle 
vefatının ardında TÜBİTAK tarafından “HİZMET ÖDÜLÜ” verilmiştir.

Bilimsel yaşamının yanı sıra, edebiyattan sanat ve müziğe, tarihten 
dilbilgisine kadar geniş bir alanı kapsayan genel kültürü ve bu konuda 
verdiği çeşitli konferanslarla Prof.Dr. Mustafa İnan’ın ünü bilim alanının 
dışına da taşmıştır. Tüm yaşamı ve başarıları ile gençlere yüreklendirici 
örnek olması için TÜBİTAK, Mustafa İnan’ın vefatının ardından 
yaşamının  roman şeklinde yazılması için bir proje önermiştir. Bu proje 
Prof. Dr. Mustafa İnan’ın eşi Prof.Dr Jale İnan’ın yürütücülüğünde, 
usta yazarımız Oğuz Atay’ın kalemi ile gerçekleştirilmiş ve “Bir Bilim 
Adamının Romanı, Mustafa İnan” adı altında basılarak yıllar boyu 
gençlere yol gösteren bir eser olmuştur. 

Genel Dağıtım: İTÜ Vakfı Yayınları

ituyayinlari.com.tr

Online Sipariş: www.1773itu.com

Satış: 0212 230 73 71

ituvakif@ituvakif.org.tr
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Landforms and Landscapes of Turkey
Editörler:  Catherine Kuzucuoğlu, Attila Çiner, Nizamettin Kazancı (Vd.)

Springer Yayınevi 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde gö-
rev yapan bilim insanlarıTürkiye jeomorfo-
lojisi ve jeolojisine kaynak olacak nadir bir 

eseri bilim dünyasına kazandırdı. 
Springer Yayınları’ndan çıkan “Landforms 

and Landscapes of Turkey", Türkiye’yi yer bi-
limlerinde tanıtan alanında ilk kitap olmasının 
yanı sıra "World Geomorphological Landsca-
pes” serisinde 20 kadar ülke içinden şimdiye 
kadar çıkan en geniş kapsamlı çalışma oldu. 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Attila Çiner, Fransız 
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Araştırma-
cısı Prof. Dr. Catherine Kuzucuoğlu ve Anka-
ra Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Ka-
zancı editörlüğünde hazırlanan kitabın önsö-
zünü Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör yazdı.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden 
Prof. Dr. M. Akif Sarıkaya, Prof. Dr. Tayfun Kın-
dap, Doç. Dr. Tolga Görmüş ve Doç. Dr. Cen-
giz Yıldırım ile daha birçok araştırmacının kita-
ba önemli katkıları var. 51 araştırmacının katkı 
sunduğu eser toplam 36 bölümden oluşuyor.

Türkiye jeomorfolojisi ve jeolojisi hakkın-
daki bu kitap; tektonik, volkanizma, kıyılar, bu-
zullar ve rüzgâr gibi süreçlere dayanan alan 

tanımları içeriyor. Yerkürenin son birkaç milyon 
senesine denk gelen Kuvaterner döneminde-
ki süreçler ile şekillenmiş Türkiye’deki önemli 
yer şekilleri de kitapta yerini bulmuş. Kitap 
içinde jeomorfolojik ve jeolojik haritalar ile çe-
şitli arazi resimleri zengin bir şekilde sunuluyor 
ve doğal ve kültürel mirasla ilişkili açıklamalar-
da bulunuluyor.

İTÜ’lü bilim İnsanlarından Kitaba Önemli 
Katkı
Prof. Dr. Attila Çiner kitapla ilgili olarak şunları 
kaydetti: “Türkiye’de Türkiye’nin yer şekilleriyle 
ilgili yayınlar var ama uluslararası ve İngilizce 
yazılmış belirli bir kalitede yayın bugüne kadar 
yoktu. Bu serinin 20. kitabı ve en kapsamlısı. 
632 sayfaya ulaşan kitaba 51 yazar katkı sun-
du ancak önemli bir kısmını da biz editörler 
yazdık. Kitabın en önemli bölümlerinden biri, 
Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin çok kapsamlı 
bir şekilde ele alınarak jeolojik, morfolojik ve 
ekolojik özelliklerinin ortaya konulduğu bö-
lümdür. Burada, Türkiye’nin dünyaca ünlü yer 
şekillerinin yer aldığı Kapadokya, Pamukkale 
gibi bölgeleri izlenmekte ve bu alanların olu-
şumu ve gelişimi ile ilgili bilgiler sunulmakta. 
Arkeolojik alanlardan Efes, Truva gibi şehirlerin 
de hem jeomorfolojik oluşumu hem de kültü-
rel gelişimi ele alınıyor. UNESCO kapsamında 
Türkiye’nin ilk jeoparkı olan Kula volkanları, 
İzmit depremine neden olan Kuzey Anado-
lu fay hattının oluşumu ve gelişimi ile geçmiş 
dönem buzullarının şekillendirdiği dağlarımız 
da kitaptaki konular arasında bulunuyor.” Ge-
lecek nesillere jeolojik koruma ile ilgili önemli 
önerilerde bulunan kitabın uluslararası tanıtım 
toplantısının Türkiye’nin UNESCO nezrindeki 
büyükelçiliğinin faaliyetleri kapsamında bu 
sene içinde Paris’te yapılması planlanıyor.

Kitabın Ön Önsözünü Yazan Prof. Dr. 
A. M. Celâl Şengör ise Kitapla İlgili Şu 
Değerlendirmelerde Bulundu:
“Landforms and Landscapes of Turkey” edi-
törlerinden biri olan ve benim görebildiğim 
kadarıyla en önemlisi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Attila Çiner, Türkiye 
yer şekilleri ve bunların evrimi hakkında günü-
müze kadar yazılmış en kapsamlı ve kaliteli 

eseri ortaya koydu. Bugüne kadar Türkiye’de 
yer şekilleri bilimi demek olan jeomorfoloji 
hakkında 1866’dan beri beş tane kitap ya-
zılmıştır. 1866’daki kitabın yazarı büyük Rus 
gezgin ve jeologu Prens Piyotr Aleksandro-
viç Çihaçof’tur. Ondan sonra 1979’a kadar 
bu konuda tüm Türkiye’yi kapsayan bir kitap 
çıkmamıştır. 1979 ve 1987 arasında çıkan 
dört kitabın kalitesi, Nüri Güldalı’nın 1979’da 
Almanya’da yayımlanan kitabı kısmen hariç, 
ne yazık ki arzu edilen düzeyde olmamıştır. 
“Landforms and Landscapes of Turkey”nin 
Springer gibi dünyada yer bilimleri literatü-
rüne egemen iki büyük yayıncıdan biri tara-
fından yayımlanması, yalnız ülkemizde değil, 
dünya bölgesel jeomorfoloji literatüründe 
de önemli bir olaydır ve Türkiye’de (ve tüm 
Doğu Akdeniz ve Karadeniz çerçevesi ülke-
lerde) bundan sonra yapılacak jeomorfoloik 
çalışmalara temel olacaktır. Unutulmamalıdır 
ki; jeomorfoloji, günümüzde deprem jeolojisi, 
heyelan, çamur akıntısı vb. kütle hareketle-
ri, toprak erozyonu, şehir planlaması, tarım 
planlaması, her türlü önemli inşaat projesi vb. 
için yaşamsal önemi haiz bir yerbilimi dalıdır. 
İklim değişmelerinin insanlığı tehdit ettiği gü-
nümüzde, jeomorfoloji (diğer tüm coğrafya 
dalları ile birlikte) yaşamsal öneme sahiptir. 
Büyük ölçüde uygulamaya yönelik eğitim 
ve araştırma yapan İTÜ’nün jeomorfoloji ko-
nusunda da ülkeye çok faydalı olacak ve ör-
nek teşkil edecek bir eserdeki yaşamsal rolü 
beni çok mutlu etmiştir. (İTÜ’nün Türkiye’de 
en bol ve kaliteli coğrafya araştırması yapan 
kurum olduğu yakınlarda hem YÖK hem de 
TÜBİTAK tarafından ilan edildi.) Türkiye gibi, 
araştırmanın kısır, İngilizce bilgisinin sınırlı ol-
duğu bir ülkede bu kitabı üretebilen, emeği 
geçen tüm arkadaşlara tebrik ve teşekkürler 
borcumuz vardır.”
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1. Baskı, 2019
160 sayfa

YEM Yayınları

3. Baskı, 2019
260 sayfa

İTÜ Vakfı Yayınları

Doğan Hasol, Mimarlık Denince...’de, mi-

marlığın çeşitli alanlarında 60 yıla yakın bir 

süreçte edindiği deneyimlerin ışığında “mi-

marlığın ne olduğunu”, göz önünde tutul-

ması gereken çeşitli bağlantılarıyla birlikte 

aktarıyor; hattâ aykırı örneklerle, “ne olma-

dığını” da…

Mimarlığı çeşitli yönleriyle, mimar adayları-

na ve konuya ilgi duyanlara yalın bir dil ve 

kurgu ile anlatan Doğan Hasol, mimarlığın 

felsefe, sanat, tarih, teknoloji, malzeme, siya-

set, çevre, kent vb. dallarla ilişkilerini de or-

taya koyuyor. Kitapta temel olarak “Mimarlık 

Gear Up for Proficiency, İTÜ’nün de-

neyimli kadrosu tarafından, İTÜ YDY 

İngilizce Yeterlilik Sınavına hazırlık 

çalışmalarına destek olmak üzere ha-

zırlanmış bir kitaptır. Kitap, sınavın 

farklı bölümleri için kolay, orta ve zor 

seviyelerde olmak üzere çok sayıda 

alıştırma içerdiği için sınav hazırlığının 

Mimarlık Denince…  
Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol 

Gear Up For Proficiency 3. Baskı Çıktı! 
Birol Çetinkaya

nedir? Kim için yapılır?” sorularının yanıtını 

veren Doğan Hasol özetle şunları söylüyor:

“Mimarlık dünyanın en eski mesleklerinden 

biridir. Buna karşılık toplumda, hak ettiği 

şekilde bilinir olduğu söylenemez. İnsanlar 

sürekli olarak mimari çevrelerde yaşarlar: 

ev, okul, sokak, mahalle, parklar, kentler 

vd… Bunların tümü mimari mekânlardır, ne 

var ki insanlar çoğu kez, mimari mekânlar-

da yaşadıklarının farkında bile değildir.

Genel kanıya göre, mimarlık, binaların dış 

görünüşünden ibaret sanılır; oysa, kentsel 

mekândan, bir göz odanın iç mekânına ka-

dar bir mekânlar bütünlüğünü kapsar.

Mimarlık, soyut bir bireşim (sentez)dir. Bile-

şenleri, MÖ 1. yüzyıldan bu yana en basit 

tanımıyla ‘işlevsellik, dayanıklılık’ ve ‘este-

tik’ olarak kabul edilir. İyi mimarlık için bu 

bileşenlerden hiçbirinin yetersiz düzeyde 

olmaması gerekir. Örneğin, tıpkı bir çar-

pımdaki gibi bileşenlerden birinin sıfıra eşit 

olması, ürünün de sıfır olması sonucunu 

doğurur. İşte, mimarî değerlendirme ve mi-

marlık eleştirisi de bu nedenle zordur; ciddi 

bilgi ve inceleme işidir.

Bir binayı ya da yapıyı, sıkça rastlandığı 

gibi, ‘güzel’ ya da ‘çirkin’ sıfatlarıyla yorum-

lamak anlamsızdır. Bu tür öznel (subjektif) 

yaklaşımlarla yapılan yorumlar belki yorum 

yapanın mimarlık bilgisi ve kültürel düzeyi 

konusunda fikir verebilir, ama yapının mi-

marlık eleştirisi olarak bir değer taşımaz.

Mimarlık, zaman ve mekânda gelişir. Mima-

ri birikim geçmiş dönemlerin, uygarlıkların, 

tarihin de en somut yansımalarını gözler 

önüne serer. Örneğin tarihsel bir kentin 

çeşitli dönemleri, onları yansıtan mimarlık 

örneklerinden okunabilir.

O anlatımın içinde kentin çevresel ve coğ-

rafi özellikleri ve topoğrafyası da vardır. 

Nitekim ünlü mimar Frank Gehry ‘Mimarlık 

kendi dönemini ve yerini anlatmalıdır’ der 

ve şunu ekler: ‘Fakat hedef, ebedilik olma-

lıdır.’ İşte böylece mimarlık, sürekli değişen 

dünyanın anlatımıdır; toplumsal, siyasal, 

bilimsel, teknolojik, sanatsal gelişmelerin, 

kavramsal çatışmaların çok boyutlu olarak 

somutlaşmış yansımasıdır.

Mimarlıkta neler olup bittiğini anlamak için 

o çağın yalnızca mimarlık ürünlerine bak-

makla yetinilemez; düşünce sistemi, bilim, 

teknoloji, endüstri ve sanata da birlikte 

bakmak gerekir. Aslında, gerçek mimarlık 

yapıtı, yapıldığı dönem hakkında bilgi verir.”

tüm aşamalarında kullanılmaya uygun-

dur. Ayrıca, hazırlık çalışmalarının son 

aşamasında kullanılmak üzere altı adet 

Deneme Sınavı içermektedir. Kitabın 

dinleme bölümü alıştırmalarının ses 

kayıtlarına 

www.ituyayinlari.org.tr

adresinden ulaşılabilir.
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İTÜ VAKFI YAYINLARI
‹TÜ VAKFI, ‹TÜ Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler / Teşvikiye - ‹stanbul

Bilgi ve ‹letişim: 0212 230 73 71 - 232 57 62 - 291 34 75 / basin@ituvakif.org.tr

Türkiye Mutluluk Atlası
1.Baskı - 2017

Ahmet Atıl Aşıcı
Kâzım Anıl Eren, Uğurcan Acar 35 TL Teknik İngilizce

6.Baskı - 2018 Pamela Edis 30 TL

Cisimlerin Mukavemeti
Güncellenmiş 10.Baskı - 
2018

Prof. Dr. Mustafa İnan 45 TL

Genel Jeoloji
9.Baskı - 2016 Prof. Dr. İhsan Ketin 35 TL

Flotasyon Cevher 
Hazırlamada 100 Yıl
Genişletilmiş 2. Baskı - 2017

Prof. Dr. Suna Atak 30 TL

Yüzey Aktif Maddeler 
Kimyası ve Endüstriyel 
Uygulamaları
1.Baskı - 2016

Prof. Dr. Oya Galioğlu Atıcı 35 TL

Speed Up Your Writing 
Skills / 2.Baskı, 2016
İTÜ öğrencilerine 30 TL

Semra Gönel, Menekşe Onbaşı
Birol Çetinkaya, Emrah Çeken
Editör: Shawn Farrell

50 TL

Gear Up for Proficiency
2.Baskı, 2018
İTÜ öğrencilerine 25 TL

Birol Çetinkaya 45 TL

Sharpening Academic 
Skills / 3.Baskı - 2018
İTÜ öğrencilerine 25 TL

Dan Cupery, Semra Gönel 40 TL

Theory and Practice
of Ship Handling
1.Baskı - 2014

Kinzo Inoue 50 TL

Maritime English for 
Turkish Seafarers I
1.Baskı - 2017

Müjgan Özenir 45 TL

Elektromagnetik Alan 
Teorisinin Temelleri 
Yenilenmiş 4.Baskı - 2015

Prof. Dr. Mithat İdemen 30 TL

Elektromagnetik Alan 
Teorisi Çözümlü 
Problemleri Cilt: I-II
1.Baskı - 2009

Gökhan Uzgören, Alinur 
Büyükaksoy, Ali Alkumru 45 TL

Elektrik Enerji 
Sistemlerinin Analiz ve 
Optimizasyona Dayalı 
İşletilmesi / 1.Baskı - 2016

Prof. Dr. Nesrin Tarkan 45 TL

Ord. Prof. Ata Nutku Türk 
Gemi İnşaatı Endüstrisi 
ve Mühendislik Eğitiminin 
Önderi 1.Baskı-2013
İTÜ Öğrenci ve Öğretim 
Üyelerine %50 indirimli

Aydın Eken 50 TL

Gemi İnşaatı ve Deniz 
Teknolojisi Mühendisliği 
Tarihi / 1.Baskı - 2015
İTÜ Öğrencilerine %50 indirimli

Prof. Dr. Reşat Baykal 40 TL

Otomatik Konteyner 
Terminalleri ve Terminal 
Yönetim Bilgi Sistemleri 
1.Baskı - 2015

Yavuz Keçeli
Volkan Aydoğdu 18 TL

İstanbul'un Fethi'nden
Günümüze Tersanelerimiz
ve Denizcilik Kuruluşlarımız                                               
1.Baskı - 2017                                                         
İTÜ Öğrencilerine %40 indirimli

Prof. Dr. Reşat Baykal 50 TL

Yaşamın Evrimi Fikrinin 
Darwin Döneminin 
Sonuna Kadarki Kısa 
Tarihi / 2.Baskı - 2015

Prof. Dr. Celâl Sengör 20 TL

Televizyon Diye Bir 
Şey Varmış - Türkiye'de 
Televizyonculuğun Başlangıç 
Öyküsü 1951-1971 İTÜ TV Dönemi
1. Baskı - 2018

Zeynep Şahin Tutuk, Burak Barutçu
Editör: Mehmet Karaca 35 TL

Essentials Of Research 
Paper Writing (201)
4.Baskı - 2017

Ed.: Dilek Vidana Tavaşoğlu, 
Süeda Albayrak, Suzan Arıman 30 TL

Introduction to 
Academic Writing (101)
2.Baskı - 2017
İTÜ öğrencilerine 30 TL

Aslı Akçalı Özkara,
Fulya Kama Özelkan, S. Bahar 
Arıcı, Şule Gökçe Enginarlar

50 TL

Gear Up English Course 
Book for A1-A2
2.Baskı, 2016
İTÜ öğrencilerine 35 TL

Birol Çetinkaya 55 TL

B A Ş V U R U  K A Y N A K L A R I  D İ Z İ S İ İ N G İ L İ Z C E  E Ğ İ T İ M

İ N Ş A A T

K İ M Y A

M A D E N  -  J E O L O J İ

D E N İ Z C İ L İ K

E L E K T R İ K  -  E L E K T R O N İ K

Academic Writing 
Framework (112)
1.Baskı - 2018

Aslı Akçalı Özkara,
Fulya Kama Özelkan, S. Bahar 
Arıcı, Şule Gökçe Enginarlar

35 TL

YAYINLAR



123itü vakfı dergisi

Analitik Mekaniğe Giriş
2.Baskı - 2019 Prof. Dr. Metin Gürgöze 60 TL

Muallim İsmail Hakkı
Bey ve Musiki Tekâmül 
Dersleri / 1.Baskı - 2006

Prof. Nermin Kaygusuz 15 TL

ORFF Yaklaşımı, Elementer 
Müzik ve Hareket Eğ. Giriş
1.Baskı - 2014

Atilla Coşkun Toksoy 15 TL

Müzikoloji Kaynakları
2.Baskı - 2014 Yrd. Doç. Dr. Recep USLU 20 TL

Ebrunun Mermer Yüzü 
1.Baskı - 2014 Hikmet Barutçugil 70 TL

İplik Eğirme Teknolojileri
1. Baskı - 2017

Prof. Dr. Banu Uygun Nergis 25 TL

Uçuşun Yüzüncü Yılında 
Modern Aerodinamiğin 
Temelleri / 1.Baskı - 2006

Ülgen Gülçat 25 TL

İstanbul Teknik Üniversitesi 
ve Mühendislik Tarihimiz
2.Baskı - 2013

Editör: Prof. Dr. Mehmet Karaca
Mustafa Kaçar, Tuncay Zorlu,
Burak Barutçu, Atilla Bir,
C. Ozan Ceyhan, Aras Neftçi

150 TL

Müzik Aritmetiği ve Ses 
Sistemleri / 1.Baskı - 2017 Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu 30 TL

Enstrüman Yapım Eğit. 
Oransal Ölçeklendirme 
1.Baskı - 2015

Yrd. Doç. Dr. Eren Özek 15 TL

Kemal Ahmet Arû 
Kentsel Planlama ve 
Tasarım / 1.Baskı - 2016

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy
Doç. Dr. Turgay Kerem Koramaz 80 TL

Metin Ahunbay'ın İzinden 
Ayatekla, Binbirkilise 
ve Dara/Anastasiopolis 
Araştırmalarından Özel 
Konular / 1.Baskı - 2017

Prof. Dr. Turgut Saner
Yrd. Doç. Dr. Bilge Ar
Ar. Gör. Gizem Mater

30 TL

Architectural Survey at 
the Necropolıs of Larisa 
(Buruncuk) / 1.Baskı - 2017

Prof. Dr. Turgut Saner
Ar. Gör. Gizem Mater
Ilgın Külekçi

35 TL

Larisa: Different Lives - 
Different Colours - Farklı 
Hayatlar - Farklı Renkler
1. Baskı - 2018

Prof. Dr. Turgut Saner
Ilgın Külekçi
Ö. Emre Öncü

45 TL

İstanbul'da Konut
[binbir çeşit] 
1.Baskı - 2016 

Editörler: Prof. Dr. Yurdanur 
Dülgeroğlu Yüksel
Doç. Dr. Elmira Gür, 
Yrd. Doç. Dr. Dilek Yıldız

45 TL

Yazıları ve Rölöveleriyle 
Sedat Çetintaş
1.Baskı - 2004

Prof. Dr. Ayla Ödekan 150 TL

İstanbul İçin Öngörüler 
- Taarla İTÜ Mimari 
Tasarım Araştırma 
Laboratuvarı Çalışmaları 
1.Baskı - 2014

Editörler: Ayşe Şentürer 
Nurbin Paker - Özlem Berber
Aslıhan Şenel

25 TL

Matematik I Çözümlü 
Problemleri 
Genişletilmiş 9.Baskı - 2018

Ayşe Peker Dobie 40 TL

Matematik 1 Teoremler, 
İspatlar, Problemler 
1.Baskı - 2008

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca 25 TL

Kompleks Değişkenli 
Fonksiyonlar Teorisi 
2.Baskı - 2008

Prof. Dr. Mithat İdemen 20 TL

Planlamada Sayısal 
Yöntemler / 2. Baskı - 2015 Prof. Dr. Vedia Dökmeci 15 TL

Çağdaş Yapı Malzemesi 
Toprak ve Alker
1.Baskı - 2017

Prof. Ruhi Kafescioğlu 35 TL

Diferansiyel Denklemler 
4.Baskı - 2010 Faruk Güngör 25 TL

Lineer Sınır-Değer 
Problemleri ve Özel 
Fonksiyonlar
1.Baskı - 2015

Prof. Dr. Mithat İdemen 25 TL

Mimarlıkta Değerlendirme
Genişletilmiş 2. Baskı - 2016 Prof. Dr. Mete Tapan 15 TL

Lineer Cebir 
Çözümlü Problemleri
2.Baskı - 2009

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca 20 TL

Kompleks Değişkenli 
Fonksiyonlar Teorisi 
Çözümlü Problemler
1.Baskı - 2017

Prof. Dr. Gökhan Uzgören
Prof. Dr. Gökhan Çınar 50 TL

M A K İ N A

M Ü Z İ K

S A N A T  -  T A R İ H Ç E

T E K S T İ L

U Ç A K  -  U Z A Y

M A T E M A T İ K

M İ M A R L I K

Satış Noktaları:
İTÜ Vakfı (İTÜ Maçka Kampüsü)    www.1773itu.com (online & perakende satış)     YEM Kitabevi     Çantaylar Kitabevi (İTÜ Ayazağa Kampüsü)   Seçkin Yayıncılık

Mert Kırtasiye (İTÜ Ayazağa Kamp. Metro Girişi)      EDGE Akademi (Ankara)    Pandora Kitabevi    Papatya Bilim Yayınevi    Ege Yayınları / Zero Books

Çağdaş Toprak Yapılar 
ve Alker - Uygulayıcının El Kitabı

1.Baskı - 2018

Prof. Ruhi Kafescioğlu 20 TL
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“5’e 5 bu sene Türkiye’de ilk defa oynan-
dı.  Birinci ve ikinci etabı geçtikten sonra sırf 
biz değil, bütün takımlar gerçekten inanıl-
maz gelişme gösterdiler. Bunun Türkiye’de 
bu kadar hızlı geliştiğini görmek çok güzel 
bir şey. Böyle devam edeceğini umuyorum.”

Her yıl Marmaris’te düzenlenen üni-
versiteler arası yelken yarışlarında İTÜ 
Yelken Ekibi 2 tekne ile parkurda yerini 
aldı. İTÜ ekibi, Mersin Yelken Akademisi 
teknesi ile birinci, Minx teknesi ile ikinci 

“Şampiyonluk hedef değil sonuç”
İstanbul FFL 2019 şampiyonu İTÜ Hornets’in 
Başantrenörü Erkin Palaz ve takım kaptanla-
rından Ayşe Erol Palaz, final etabını değerlen-
dirdi. Çok keyifli bir turnuvayı geride bıraktıkla-
rını söyleyen Erkin Palaz şu açıklamayı yaptı:

S
P

O
R

Bu sezon ikinci kez organize edilen 
ve ilk kez 5'e 5 oynanan İstanbul 
FFL’nin şampiyonu İTÜ Hornets 

oldu. İstanbul FFL’nin bu sezonki final 
etabına, Koç Üniversitesi Amerikan Futbol 
Topluluğu Takımı Koç Rams ev sahipliği 
yaptı. 

Mücadele dolu geçen turnuvada İTÜ 
Hornets ile Yıldız Teknik Üniversitesi Takı-
mı Yıldız Stallions, şampiyonluk maçında 
karşılaştı. Karşılaşmayı 32-18 kazanan 
İTÜ Hornets, İstanbul FFL’nin 2019 sezo-
nunu şampiyonlukla tamamladı.

Final maçı sonrası Boğaziçi Sultans 
üçüncülük madalyalarını ve plaketini, 
Yıldız Stallions da ikincilik madalyalarını 
ve plaketini aldı. Son olarak İTÜ Hornets 
oyuncuları madalyalarını aldı. Kupa, takım 
kaptanlarına verildi.

İTÜ Hornets İstanbul Şampiyonu

İTÜ Yelken Campus Cup’tan  
Kupalarla Döndü

İTÜ Hornets Kadınlar Bayrak Futbolu Takımımız İstanbul Flag 
Football Ligi’nde (Istanbul FFL) kıran kırana bir mücadelenin ardından 
şampiyon oldu.

ve IRC1-2-3 Overall’da şampiyon oldu.
Bu yıl 11.’si düzenlenen yarışta, 24 

üniversiteden 35 ekip mücadele etti. Ya-
rışın önemi ve takımın başarıları hakkın-
da görüşlerini paylaşan Ekip Lideri Ömer 
Berk Kaya şunları söyledi:

“Campus Cup’ın İTÜ Yelken için öne-
mi, dönem başından itibaren aramıza ka-
tılan yeni yelkencileri denizle buluşturup 
onlara yelken yarışı deneyimi yaşatma 
imkânı sunmasından kaynaklanıyor. Her 
yıl bu yarışa 2, 3 veya 4 teknelik filolar ile 
katılıp heyecana ortak oluyor ve yelkene 
yeni başlayan arkadaşlarımıza yarışçılığı 
aşılıyoruz. Bu özveri ve takım ruhu ile de 
her yıl kupalar ile evimize dönüyoruz.”

Ramazan Çevik'e  
Başhakemlik Görevi

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü’nde görevli Ramazan Çevik, Avrupa 
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tara-
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Öğr. Gör. Dr. Sinan Çakır ve Öğr. Gör. 
İsmail Kandemir’in eşlik ettiği takım, Bu-
rak Can (Kürek Kulübü Başkanı), Nazım 
Sönmez, Oğuzcan Dinçer, Kerem Ali Taş, 
Tunahan Tunizlar, Emre Deniz, Furkan 
Fatih Sezgin, Halil Yağız Şanal, Kader 
Tuncer, Yağız Berk Bayındır, Berat Tolga 
Türkmen, Atakan Doğan, Orhan Emre 
Özyıldırım, İsmail Erkol, Salim Can Öz-
men, Ahmet Soykan ve Avni Kaan Ka-
yır’dan oluşuyor.

Veysel Abdullah 
Tekin Paralimpik 
Yüzmede Türkiye 
Üçüncüsü

Orienteering 
Kulübü
Birinci Oldu!

Denizcilik Fakültesi Kürek 
Takımı’ndan Türkiye İkinciliğiİTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencimiz 
Veysel Abdullah Tekin Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu kupasında 
s7 kurbağa branşında Türkiye 3.'sü oldu. 
Öğrencimiz bu başarısıyla bronz madal-
ya elde etti.

İTÜ Kulüpler Birliği Spor Kulüpleri 
Temsilcisi, aynı zamanda Eskişehir Bü-
yükşehir Belediye Spor Paralimpik Yüzü-
cüsü olan Tekin, kendisini girişimci, sa-
vunma sanayi mühendisi adayı, üretmeyi 
hedef edinmiş kişi olarak tanımlıyor ve 
sportif başarılarıyla da farkındalık oluş-
turmaya devam ediyor.

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) sporcu-
larından oluşan İTÜ Dragon Boat Erkekler 
Ekibi, Ünilig Dragon Bot'ta ikincilik elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyo-
nu tarafından düzenlenen Ünilig Dragon 
Bot Türkiye Şampiyonası 24 Nisan 2019 
tarihinde İstanbul Maltepe Sahili’nde ger-
çekleştirildi. 12 üniversitenin katıldığı yarış-
mada İTÜ Denizcilik Fakültesi Kürek Takı-
mı’ndan oluşan Dragon Boat Erkekler Ekibi 
ikinciliği elde etti.

fından, CEV Kadınlar Golden Lig maçı-
na başhakem olarak atandı. Hakemliğe 
1999 yılında başlayan Çevik, 2005’te 
Ulusal Voleybol Hakemi olmuştu. Ulusla-
rarası Voleybol Hakemliğine terfi etmesi 
ise 2015 yılında gerçekleşti. 

Bugüne kadar 32 uluslararası maçta 
görev alan Ramazan Çevik, 15 Haziran 
2019’da Hırvatistan’ın Varazdin kentin-
de gerçekleşen Golden Lig Hırvatis-
tan-Fransa A Milli Takımlar Maçı’nı yöne-
terek İTÜ’yü ve ülkemizi temsil etti. 

Çevik, aynı zamanda Türkiye Voleybol 
Federasyonu’nun düzenlediği üst liglerde 
başhakem olarak görev almakta. Tec-
rübeli hakem, ülkemizi en son 17 Ocak 
2019 tarihinde Polonya’da oynanan Ku-
lüpler Avrupa Kupası (CEV Cup) Çeyrek 
Final Maçı’nı yöneterek temsil etmişti.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarının 
Samsun’a çıkışının 100’üncü 
yılı vesilesiyle Koçfest Üniver-
siteler Arası Orienteering Ya-
rışması düzenlendi. 

15-16 Mayıs tarihlerinde 
Samsun’da gerçekleşen et-
kinlikte İTÜ Orienteering Ku-
lübü, Genel Klasman Erkek-
ler Kategorisi 1.’si oldu. Genel Klasman 
Kadınlar Kategorisinde 9. olan İTÜ kadın 
takımının yanı sıra İTÜ öğrencilerinden 

Ahmet Berkan Kuzuoğlu, 15 Mayıs tari-
hinde düzenlenen middle yarışında, ken-
di kategorisinde 3.’lük elde etti.
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yarışmada, ülkemizin farklı üniversitelerin-
den toplam 8 beton kano takımı yarıştı. 

İTÜ Yeşil Kampüs projesi kapsamında 
yapılan rekreasyon çalışmalarının ardından 
yeni bir görünüme kavuşan İTÜ Gölet'i yılın 
ilk öğrenci etkinliğine kapılarını açtı.

Beton Kano Yarışması, takımların su-
numları, tasarım raporlarının ve ürün ser-
gisinin incelenme süreciyle başladı. Ka-
zanan kano; hem dayanıklılık testleri hem 
de 2’li ve 4’lü sürat yarışlarında rotayı en 
erken tamamlama kıstaslarına göre seçil-
di. Yarışmanın birincisi Düzce Üniversite-
si’nden “Aganta Burina Burinata” takımı 
olurken, Balıkesir Üniversitesi’nden “BAÜN 
Beton Kano” takımı ikincilik derecesi aldı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden “The Lords 
of Canoe” takımı ise yarışmayı üçüncülükle 
tamamladı.

Beton Kano Yarışması’nın ardından 
gerçekleşen etkinlikler, konserler ve ödüllü 
oyunlarla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı üniversitemizde oldukça renkli bir 
şekilde kutlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühen-
disliğe Hazırlık Kulübü, bu yıl Beton Kano 
Yarışması’nın 4.sü’nü gerçekleştirdi. Fibro-
beton ana sponsorluğunda düzenlenen 

SPOR

Beton Kanolar İTÜ’de Yarıştı

İTÜ Yüzme Takımı ve Yüzme Okulu

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Ulu Önder 
Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a 
çıkışının 100’üncü yılında farklı bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı.

İTÜ  Yüzme Takımı 112 lisanslı takım 
sporcusu ve 255 yüzme okulu öğrencisi; 7 
takım antrenörü ve 7 spor okulu antrenö-
ründen oluşan 14 kişilik eğitmen kadrosu 
ile 2013 yılından beri çalışmalarını başarıyla 
sürdürüyor. 

Antrenörler eşliğinde büyük bir disip-
lin içinde çalışmalarını sürdüren çeşitli yaş 
gruplarındaki  yüzme takımları,   sezon bo-
yunca yarışmalara katılarak deneyim kaza-
nıyor, şampiyonalara hazırlanıyor ve büyük 
başarılar elde ediyor.  Bu takımlar arasında 
Türkiye Şampiyonalarında birçok derece al-
mış ve milli olmuş sporcular yer alıyor. 

Çalışmalarını sadece İTÜ’deki olimpik 
havuzda değil, İstanbul dışındaki pek çok 
tesiste kamplara katılarak da sürdüren ta-
kımlar, bu güne kadar Yüzme Okulu’na pek 
çok madalya kazandırdılar. 

2015-2016 sezonundan beri çalışmaları-
na devam eden Master Takımında (25+yaş) 
Türkiye’de ve uluslararası birçok yarışta Ku-
lübü  temsil eden 24 sporcu bulunuyor. 

Yüzme Okulu eğitimleri 5 seviyeden olu-
şuyor. Öğrenciler, seviyeleri tespit edildikten 
sonra 6-12 yaş, 12-15 yaş ve 3-5 yaş eğitim 

grupları olarak 3 farklı yaş aralığında ve fark-
lı seviyelere ayrılarak eğitim alıyorlar.  Faali-
yetler her yıl, Güz ve Bahar dönemi olmak 
üzere yıl boyunca sürdürülüyor. 

İTÜ Yüzme Şubesi Teknik Ekibi ve görev 
dağılımı şu şekilde: 
• Baş Antrenör ve A Takımlar Sorumlu 

Antrenör: Merve AYDOĞAN, 
• Alt Yapı Takımları ve 13-14 Yaş Sorumlu 

Antrenör: Müge YILMAZ,
•  Yüzme Okulları, 12 Yaş ve 7 Yaş 

Sorumlu Antrenör: Benil KISTAK
•  11 Yaş ve 6 Yaş Sorumlu Antrenör: 

Zühre İŞİCİ,
• 10 Yaş Sorumlu Antrenör ve A Takım 

Yardımcı Antrenör: Burak ALTAN
• 9 Yaş ve Master (25yaş+) Sorumlu 

Antrenör: Barış ÇAKIR,
• 8 Yaş Sorumlu Antrenör: Sebahat 

MENEK
İTÜ Yüzme Şubesi Yüzme Okulu eki-

bi ise şu isimlerden oluşuyor: Birke KIS-
TAK, Görkem ÜNAL, Ahmet AY, Melike 
ÖZTÜRK, Tuğçem AKGÜN, Nihal BALTO.  
Yüzme Okulları ve Takım Kayıt Sorumlusu:  
Doğuşhan BOZKIR.
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BRİÇ TURNUVALARI 

Karadeniz İkili Şampiyonları:  
Fikret Aydoğdu- Salih Halidun Polat

Karadeniz İkili Şampiyonası Samsun’da gerçekleştirildi. Fikret 
Aydoğdu – Salih Halidun Polat çiftinin birinciliği kazandığı 
turnuvada; Dilek Yavaş-Hatice Özgür çifti ikinciliği, Özlem 
Öymen-Yusuf Kahyaoğlu çifti üçüncülüğü kazandı.

2019 Türkiye Takım Şampiyonaları Tamamlandı:  
Açıklarda New Twins, Kadınlarda Ege Şampiyon

Türkiye Yaz Takımı Şampiyonaları Antalya’da Konyaaltı Belediyesi 
Nazım Hikmet Kültür Merkezinde oynandı. Açık takımlarda New 
Twins takımı, Kadın takımlarında ise Ege takımı şampiyonluğu  
kazandı.

New Twins: Süleyman Kolata, Okay Gür, Levent Özgül, Gökhan 
Yılmaz, Soner Çubukçu, İlker Çubukçu 

Ege: Ebru Ateş, İrem Özbay, Vera Adut, Dilek Yavaş, Neşe Dirim, 
Belis Atalay

Vural Taşman İç Anadolu İkili Şampiyonları:  
Okay Gür – Erdal Çalışkan

BRIÇ
Hazırlayan: Süleyman Kolata & Serkan Ünal
atalok55@hotmail.com

SIRA OYUNCU 1 OYUNCU 2 KATEGORİ ELEME FİNAL 
1

FİNAL 
2 TOT

1
SALİH 

HALİDUN 
POLAT

FİKRET 
AYDOĞDU AÇIK 58.46 60.36 68.05 62.194

2 DİLEK YAVAŞ HATİCE 
ÖZGÜR KADIN 53.78 59.33 62.57 58.441

3 ÖZLEM 
ÖYMEN

YUSUF 
KAHYAOĞLU KARIŞIK 53.84 56.91 63.02 57.821

4 HASAN 
AKGÜN CEM KIRAN AÇIK 56.70 52.45 61.24 56.794

5 BÜLENT 
ASLAN

İHSANER 
ALKIM AÇIK 54.72 53.12 62.43 56.707

7 REŞİT MURAT 
ERKEL

MUSTAFA 
AKSOY SENYÖR 54.02 59.53 56.21 56.523

16 AHMEN 
MURAT ÖZER

FERDA 
KANLIKILIÇ KARIŞIK 60.04 42.06 54.14 52.279



128 itü vakfı dergisi

Avrupa Mix Şampiyonasından Bir El:
Board 5. Dealer North. N/S Vul.

Kolata’nın Defansı

ERDİNÇ ERBİL

SÜLEYMAN
KOLATA

LEVENT 
ÖZGÜL

HAKAN 
PEYRET

Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın son maçı heyecan 
fırtınası içinde geçti. Final maçında oynanan bir elin kaderi şampi-
yonu belirledi.

Erdinç Erbil’in oynadığı 3NT kontratına Levent Özgül kör 10'lusunu 

çıktı As ile alan Erbil vale trefl oynayıp empas attı. Trefliyi kazanan 

Kolata belki de turnuvanın kaderini belirleyen hamleyi yaptı ve pik 

Ruasını masaya koydu. Erbil boşlasaydı kontratı yapma şansı arta-

Doğu 5161 dağılımı ile 1 
pik açarak başlıyor. Altuğ 
normal bir 2 trefl over-
call'u yapıyor. Batı 3 trefl 
diyerek ortağına pik fiti 
veriyor. Altuğ'un ortağı 
Dicle Toker de 4 trefl ile 
yarışmaya devam ediyor. 
Doğu'nun 4 pik konuşma-
sı deklarasyonu bitiriyor.

Bu bilgi ışığında Altuğ 
şöyle düşünüyor: Ortak 
terz zon durumunda 4 se-

viyesinde yarıştı. Demek ki dengesiz eli olmalı. Yani ortağın 
elinde bir yerlerde kısalık olmalı. Acaba kısalık hangi renkte 
olabilir? Altuğ bu değerlendirme sonunda doğru rengi bulu-
yor ve kare atak ediyor!

Deklaran bunu kazanıp pik oynuyor. Altuğ pik asını kazanıp 
ortağa karo çakası veriyor, ortağının trefl dönüşünü alıp bir 
çaka daha veriyor ve 4 pik 1 batıyor. Diğer masalarda 11 
löve kazanılan bir kontratı 9 löveye kadar düşürmek Altuğ - 
Dicle çiftine %96,36 kazandırıyor.

BRIÇ

A74

AK4

KQ52

JT6

Q95

QJ32

T3

A953

KJ62   

9865

A87

KQ   

T83

T7

J964

8742

K

G

----- DB -----

965

K7632

10

K984

A

Q104

762

AQ7653

J1083 

J985

AK9

J2  

KQ742

A

QJ8543

10

K

G

----- DB -----

1 OKAY GÜR ERDAL 
ÇALIŞKAN AÇIK 62.56 57.05 58.979

2 ABDULLAH 
GÜLSÜN AHMET ARPAT AÇIK 60.82 57.71 58.799

3 SÜLEYMAN 
KOLATA

LEVENT 
ÖZGÜL AÇIK 55.97 59.16 58.044

4 TEZCAN ŞEN ERDAL OLCAY 
ERCAN AÇIK 58.94 56.07 57.075

5 AHMET 
KERÇEK

OSMAN 
DEMİREL AÇIK 57.73 56.67 57.041

8 DİLEK YAVAŞ HATİCE 
ÖZGÜR KADIN 1 53.76 57.24 56.022

15 GÜLER UYANIK HAYRİ HAKAN 
GÖKSU KARIŞIK 1 53.17 55.11 54.431

16 ERGUN 
ÇUHADAR RİFAT VARDAR SENYÖR 1 55.15 53.17 53.863

25 OĞUZHAN 
KADIOĞLU

CENGİZ 
ÖZGEZ GENÇ 1 56.22 56.22 52.489

caktı. Fakat alıp trefl empasını tekrar edince Kolata bir pik daha 

oynadı. Karo As’ı yıkılmamış olan Kolata, 2 trefl, 2 pik ve 1 de karo 

alıp son maçta takımına şampiyonluğu getiren defansı yaptı.
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