
1

e- haber #3BTÜ 

‘‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’’
www.btu.edu.tr

BTÜ e- haber
www.btu.edu.tr

Savunma Sanayiinin Kalbi 
BTÜ’de Atıyor

Marmara’da 
Çevre Felaketine 
Neden Olan Müsilaj, 
Biyoteknolojik Ürüne Dönüşebilir

BTÜ MERLAB 
Hizmet Kalitesini 
TS EN ISO/IEC 17025 
Akreditasyonu İle Taçlandırdı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ‘‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 

Dünyanın İlgiyle Takip Ettiği Bir Konuma Geldik

TUA Başkanı Yıldırım:
Artık Yeni Uzay Çağındayız

3.SAYI



2

e- haber #3BTÜ 

‘‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’’BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

% 69



3

e- haber #3BTÜ 

‘‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’’
www.btu.edu.tr

Çok değerli paydaşımız,

Bursa Teknik Üniversitesi genç yaşına rağmen son derece 
dikkat çekici, özgün ve proaktif çalışmalarına bir aile birliği 
bilinci içerisinde devam etmektedir. Pandemi kısıtlamaları 
ve zor şartlara rağmen üniversitemiz yeni eğitim binası 
inşaatları sürdürülürken, kuvvetli dijital altyapısı ve fedakâr 
personelleri ile ders ve araştırmalar ile sosyal projeler sağlıklı 
bir şekilde artarak yürütülmektedir.
Okumuş olduğunuz bu dokümanda, üniversitemizin farklı 
şekillerde içerisinde bulunduğu çalışmalardan bazıları 
dikkatinize ve bilginize sunulmuştur. Özellikle savunma 
sanayi alanında ülkemizin gözbebeği, gurur kaynağı 
firmalarımızla başlattığımız çalışmalardan çok umutluyuz. 
2020 yılında Türkiye birincisi olduğumuz Tübitak-2244 
Sanayi Doktora projeleri ve diğer farklı çok sayıda projelerde 
de üniversitemiz akademisyenleri, çok değerli paydaş 
sanayi ve kamu kuruluşları ile çalışmalarını tüm hızıyla 
devam ettirmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 
Denizcilik Fakültemizde, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği Bölümüne ilk 40 öğrencimizi kayıt yapacağız ve 
heyecanlıyız. Aynı zamanda Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Bölümümüze de onay aldık ve yapılanmamıza hız verdik. 
Böylece genç Bursa Teknik Üniversitesi kara, deniz, hava 
ve uzayda söz sahibi olacak yapılanmasını planlı, kararlı ve 
nitelikli şekilde gerçekleştirmektedir.
2021 Teknofest uçan araçlar yarışlarında Bursa Yunuseli 
Havalimanı’nda BTÜ takımlarımız havalarda uçacak. Bu 
yıl Teknofest 2021’e yaklaşık 100 takımla başvuru yapan 
öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu konuda kıymetli 
danışman/hakem akademisyenlerimiz, fedakâr idari 
personelimiz ve özellikle gençlere işletmelerini, atölyelerini, 
üretim alanlarını açan, daha da önemlisi tecrübelerini 
paylaşan, maddi ve manevi desteklerde bulunan paydaş 
sanayicilerimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize ve tüm 
dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. İnsana yapılan 
yatırımın en kutsal ve en kritik yatırım olduğu bilinci 
ile umuyorum gençlerimize Bursa çok daha fazla sahip 
çıkacaktır.
Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde yaşanan deniz 
salyası probleminde de BTÜ akademisyenleri aktif olarak 
çalıştılar, problemin sebepleri, önlenmesi ve özellikle 
müsilajın farklı şekillerde değerlendirilmesi, ekonomiye 
kazandırılması, krizin fırsata çevrilmesi konusunda kayda 
değer somut işler yaptılar.  Şu anda konu ile ilgili hem 
bakanlıklarımız hem de TÜBİTAK tarafından oluşturulan 
bilimsel uzman ekiplerinde 4 tane çok değerli Bursa Teknik 
Üniversitesi akademisyeninin bulunması son derece 
sevindirici.
Sizlerin kıymetli destekleri ile Bursa Teknik Üniversitesi önce 
kenti, bölge ve ülkesi, sonra tüm dünyaya daha çok somut 
katkı veren bir bilim merkezi olma yolunda hızla yol almaya 
devam etmektedir. Teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı, başarılı 
ve mutlu günler diler, bayramınızı şimdiden tebrik ederiz.
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TEKNOFEST Bursa’ya Geliyor
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) “TEKNOFEST 2021” takımları tanıtım etkinliği Yunuseli Havalimanı’nda yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri 
Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iş adamları ve öğrenci toplulukları katıldı.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir ülkeye dönüşmesi amacıyla 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin önemli kurum ve 
firmalarının destekleriyle düzenlenen ve BTÜ’nün de paydaş kurumlar arasında yer aldığı Teknofest 2021 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Savaşan İHA ve İHA kategorisindeki yarışmaları BTÜ Takımlarının 
önceki yıllardaki başarıları ve Bursa Teknik Üniversite’sinin girişimleriyle 6 - 18 Eylül tarihleri arasında Bursa 
Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.
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Ülkemizin ilerlemesi Gençlerimizin İcatları ile Mümkün

17 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İstiyoruz ki şehrin 
sokakları parkları kurumları her yönüyle tam olsun. Doğrudan 
belediyemizin sorumluluk alanına girmemesine rağmen eğitim 
alanındaki çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını 
vermeye de kabiliz. Gençlerimizin önü açık. Genç kardeşlerimizin 
emeklerinin farkındayız. Gece gündüz demeden çalışıp ortaya bir 
şeyler koymaya çalışıyorlar. Geçen yıl Gazi Antep’te gerçekleştirilen 
yarışlardan başarıyla dönen takımlarımızın mutluluğunu paylaştık. 
Tüm bunlar ülkemizin geleceği adına katma değere dönüşecek ve 
bugün gelişmiş dediğimiz ülkelerin daha da ilerisine geçebilmemize 
altyapı oluşturacak adımlar.” diye konuştu.

Aktaş’tan Destek Sözü

Büyük Şehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği sağlayacaklarını 
belirten ve Osmangazi ve Yıldırım Belediyelerini de aynı 
hassasiyetle desteğe davet eden Başkan Aktaş, “Şehrimizin katma 
değeri yüksek sanayiye ihtiyacı var. Daha nitelikli ihracata ihtiyacı 
var. Bu da gençlerimizin icatları ve ortaya koydukları çalışmalarla 
gerçekleşecek. Gençlerimizin tüm bu emekleri ülkemizin geleceği 
adına çok kıymetli ve değerli. Bize düşen onları her aşamada 
desteklemek. Teknofest 2021’de takımlarımızdan özel başarılar 
bekliyoruz. Bu özel başarılarınızın ciddi karşılıkları olacağını da 
burada Rektör hocamızın huzurunda hatırlatmak isterim. Bu yıl 
ödül ve hediyelerimiz daha büyük olacak.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Milli Teknoloji Hamlesi’nin En Önemli Ayağı!

Organizasyonun düzenlenmesinde ve hava araçları yarışlarının 
Bursa’ya taşınmasında en büyük emek ve katkının öğrencilere 
ait olduğunu ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, 
“Üniversiteler ne kadar iyi imkanlarla donatılmış olursa olsun 
eğer öğrenciler talep etmezlerse sistem çöker. Biz bu anlamda 
şanslıyız çünkü öğrencilerimiz sürekli bilgiyi talep etmekte ve 
her an hocalarımızla etkileşim halindeler. Bizim varlık sebebimiz 
onlar ve onları en iyi şekilde hayata hazırlamak için ne gerekiyorsa 
yapmakla yükümlüyüz. Bunun bilincinde olan bir kadro ile 
çalışıyoruz. Teknofest, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sahiplendiği 
Selçuk Bayraktar’ın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi’nin 
en önemli ayağıdır. Bilgisayar oyunlarına tutsak olan gençler değil, 
yazılım yapan ve teknoloji üreten icat yapan bir nesil geliştirmek 
için oluşturulmuş bir platform. Bu platforma katılmak ve destek 
vermek milli bir görevdir. Bu yıl 100 civarı takımla TEKNOFEST’e 
katılıyoruz. Geçen seneki yoğun katılımımız sonucu Sanayi 
Bakanımız Uçan Araçlar Yarışının Bursa’da olmasını kararlaştırdı. 
Bize düşen bu kararı sahiplenmek ve bundan sonra her yıl Bursa’da 
bu yarışların düzenlenmesini sağlamak.” şeklinde konuştu.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu 
(BTÜ UHSST); geleneksel olarak düzenlediği Lagari Günleri’nin dördüncüsünde, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere, Türkiye’nin uzay, 
havacılık ve savunma sanayiinin önde gelen yıldız kurumları TUA, Milsoft, FNSS, 
Roketsan, TEİ, TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE, STM, ASELSAN ve HAVELSAN’ın üst düzey 
yöneticilerini izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Savunma Sanayii’nin Öncü Kurumları 
BTÜ 4. Lagari Günleri’nde

BTÜ UHSST Başkanı Orkun Alp Tepeli ve Başkan 
Yardımcısı Nil Duman’ın sunuşları ile başlayan 
4. Lagari Havacılık ve Savunma Günleri’nin açılış 
konuşmalarını BTÜ UHSST akademik danışmanı 
Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Arif Karademir gerçekleştirdi. Etkinliğin birinci 
oturumumda ise Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar 
Hüseyin Yıldırım ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ülkemizin 
uzay, havacılık ve savunma alanlarındaki önemli 
gelişmelerini izleyicilerle paylaştı. 

BTÜ UHSST Başkanı Orkun Alp Tepeli, topluluklarını 
2016’da kurduklarını belirttiği konuşmasında; 
“Topluluğumuzda üniversitemizin farklı 
bölümlerinden 100’e yakın öğrenci var. Bugüne 
kadar başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve 
uluslararası yarışmalar için farklı takımlarımızla 20’ye 

yakın insansız hava aracı ürettik. Bu yarışmalarda 
birincilik, ikincilik, parkur hız rekorları ve mansiyonlar 
gibi çok sayıda dereceler aldık. Geleneksel hale 
getirdiğimiz Lagari Havacılık ve Savunma Günleri’nin 
dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizle, 
savunma sanayiinde çalışma hedefi olan BTÜ 
öğrencilerini ve tüm katılımcıları sektörün öncü 
kurumları ve yöneticileri ile bir araya getirmeyi 
amaçlıyoruz. Bizlere yıllardır her türlü desteği 
sağlayan topluluk danışmanımız Doç. Dr. Hüseyin 
Lekesiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir başta 
olmak üzere, seminerlerimize katılan tüm kurum 
yöneticilerimize, sponsorlarımıza ve izleyicilerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi.
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BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu akademik 
danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz, topluluğun gelişim sürecinden, 
öğrencilerin motivasyonu ve çalışmalarından büyük mutluluk 
duyduğunu belirttiği konuşmasında etkinliğe katılan tüm kurumlara 
teşekkür etti. Uzay havacılık ve savunma sanayiinin ortaya çıkışı, 
Dünyada ve Türkiye’deki gelişim süreci hakkında bilgi aktaran Doç. 
Dr. Lekesiz;  “Günümüzde dünya, F35 savaş uçağı, süpersonik yolcu 
uçakları, elektrikli jet motoru, sivil uzay çalışmaları, yerçekimsiz 
yapay ortamlar, uzay kıyafetlerinin geliştirilmesi gibi konularda 
çalışıyor. Milli teknoloji hamlemizin ivmelenerek gelişmesi ve 
dünya çapındaki üst düzey teknolojik proje ve ürünlerimizin sayını 
arttırmak için bu ve benzeri etkinliklerle gençlerimizi sektörle 
tanıştırmak ve ihtiyaç duyduğumuz nitelikli işgücüne dönüştürmek 
en büyük amacımızdır.” şeklinde konuştu.

Bölüm kontenjanlarının düşük olmasının eğitim 
kalitesini arttırdığını vurgulayan Rektör Karademir 
sözlerini şöyle sürdürdü; “BTÜ olarak mili duruş 
ve bilinçle, bilim ve teknolojideki tüm bilgileri 
öğrencilerimize aktararak onları donanımlı 
laboratuvarlarımızda yetiştiriyor, eğitimleri sürecinde 
sanayi ekosistemi içine dâhil ederek deneyimli ve 
özgüvenli mezunlar olarak vermeye çalışıyoruz. 
Hüseyin Lekesiz hocamız gibi öğrencilerin her 
sorunuyla ilgilenen akademisyenlere sahibiz. 
Bölümlerimizin düşük kontenjanlı yapısını koruyarak 
akademisyen-öğrenci ilişkisini üst düzeyde tutarken 
biryandan da lisansüstü öğrenci oranını %25 ve üstü 

seviyelere taşıyarak sanayi ile yürütülen tezlerin 
sayısını arttırıyor ekosisteme de destek veriyoruz. 
Bu sene 100’e yakın öğrenci takımımız TEKNOFEST 
yarışmalarına hazırlanıyor. Bilgi üreten, bu bilgiyi 
sanayide ürüne dönüştüren, öğrencilerini sanayiye 
yönlendirerek deneyimli mezun veren, TÜBİTAK 
2244 Sanayi Doktora Programında birincilik alan, 
sanayiye doktoralı araştırmacılar yetiştiren bir 
üniversite profiline sahibiz. Gençlerimizi savunma 
sanayii alanında çalışmaya teşvik eden bu etkinliği 
düzenleyen, öğrenci ve hocalarımız ile tüm katılımcı 
kurumlara ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum.”dedi

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, 
Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması gibi ülkenin dönem 
dönem siyasi depremlere de maruz bırakıldığını ve ilerlemesinin 
engellenmeye çalışıldığına dikkat çektiği konuşmasında şunları 
söyledi:
“Geçmişimize baktığımızda, Vecihi Hürkuş itibarsızlaştırılmış, 
başbakanlar asılmıştır. Hileli metotlarla gelişimimizi engellemek 
isteyen güçler günümüzde de motivasyonumuzu kırmaya 
çalışmaktadır. Bizler köklerimizi iyi bilerek çalışmalarımızı 
sürdürmeliyiz. 

Rektör Karademir: 
Köklerimizi iyi bilerek 
çalışmalarımızı 
sürdürmeliyiz.

Son yıllarda ülkemizin yakaladığı ivmelenmeyi, Ar-Ge harcama paylarımızı arttırarak sürdürmeliyiz. Bursa Teknik 
Üniversitesi de bütçesinden ayırdığı %18,47’lik Ar-Ge payı ile bu gelişim yolculuğunda genç bir üniversite olarak 
üzerine düşeni yapmaktadır. Siz değerli öğrencilerimizin ve çok değerli kurumlarımızın yaptığı bu teknolojik 
gelişmelerle günümüzde hedefimizi uzaya çalışmalarına taşıyoruz. Savunma ve uzay sanayii yaratımlarının 
yanı sıra ülkemiz günümüzde coğrafyasında sürdürülen sömürgeci dış faktörlerin ortaya çıkardığı çatışmalardan 
kaçan insanlara da ev sahipliği yapmaktadır.”

Haber için tıklayınız
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 
Dünyanın İlgiyle Takip Ettiği Bir Konuma Geldik

Demir, Savunma Sanayii Başkan-
lığı olarak güvenlik güçlerinin 
ihtiyacı olan sistemleri azami 
oranda yerli ve milli imkânlar-
la sağlamayı ve onları geleceğe 
hazırlamayı amaçladıklarını if-
ade ederek, şu değerlendirmede 
bulundu: “Bugün geliştirdiğimiz 
sistemler güvenlik güçlerimizin 
gücüne güç katarken, dünyada 
da adından söz ettiren konu-
ma gelmiştir. İnsansız hava 
araçlarımızla (İHA) bu alanda 
dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden 
biriyiz. Dünyada kendi savaş 
gemisini üreten ve idame ettiren 
10 ülkeden biri konumundayız. 

Ürettiğimiz kara araçlarımızı 
dünyanın dört bir yanına ihraç 
etmekteyiz. Hava savunma sis-
temlerimiz devreye girdi ve dün-
yada az sayıda hava savunma 
sistemi yapan ülkelerden biri 
haline geldik.”

“İHA’larımızla bu alanda 
dünyanın en iyi 
3-4 ülkesinden biriyiz”

Lagari Havacılık ve Savunma 
Günleri’nin ilk oturum konuklarından 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir konuşmasında Türkiye’nin 
savunma sanayii teknolojilerinde 
dünyanın sayılı ülkeleri arasına 
girdiğini belirtti.

İnsansız teknolojiler, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, siber güvenlik ve uzay, uydu teknolojileri, sanal 
gerçeklik, yapay zeka ve robotik gibi geleceğin savunma sanayisi trendleri üzerine başladıkları çalışmaların tüm 
hızıyla devam ettiğini vurgulayan Demir, “Savunma sanayimiz yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir 
konuma gelmiştir.” diye konuştu.
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“Yürüttüğümüz proje sayısı 750’yi 
aşarken, proje hacmimiz 60 milyar doların 
üzerinde”

Türkiye’nin savunma sanayisinde, teknoloji ithal eden 
değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru 
emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan 
Demir, şunları kaydetti: “Bugün yürüttüğümüz proje 
sayısı 750’yi aşarken, proje hacmimiz 60 milyar doların 
üzerinde buluyor. Dünyanın en büyük 100 savunma 
sanayi firması içinde 7 Türk firması bulunuyor. Savunma 
sanayi ihracatımız son 5 yılda yüzde 30 artarken, 
ithalatımız yaklaşık yüzde 60 oranında düşmüştür. Bu 
sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın 
bir karşılığıdır. Her zaman söylediğimiz gibi hayal 
edeceğiz, hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest 
olmayacağız.”

“Sanayinin gelişmesini sağlamak 
için en önemli unsur yetkin insan 
kaynağı”

Demir, ülke olarak savunma sanayisi alanında 
iyi bir durumda olunduğuna dikkati çekerek, 
gençlerin gelecek adına bağımsız bir savunma 
sanayi hedefini gerçekleştirmede en büyük 
enerji kaynağı olduğunu bildirdi. Başkanlık 
olarak Türkiye’nin askeri ve sivil teknolojilerle 
genişleyecek imkânların oluşturulmasına 
katkı sağlama hedefiyle 2017 yılından itibaren 
“ROBOİK İnsansız ve Otonom Araçlar Geliştirme 
Yarışmaları”nı düzenlediklerini anımsatan 
Demir, paydaşı oldukları TEKNOFEST 
kapsamında da birçok alanda gerçekleştirilen 
yarışmalara destekler verdiklerini dile getirdi.

Demir, gençlerin bu alandaki yeni fikirlerini ve 
kabiliyetlerini bu sayede görmüş olduklarını 
belirterek, “Bilimsel bilginin ürüne dönüşmesini, 
sanayinin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak için en önemli unsur yetkin insan 
kaynağıdır. Savunma Sanayii Akademisi, 
Vizyoner Genç, meslek liselerine dönük öğrenci 
ve öğretmen yetiştirme programlarımızla 
bu çalışmalardan olumlu sonuçlar almayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu. Etkinliğin geleceğe 
yön verecek fikirler ortaya çıkmasına vesile 
olması temennisinde bulunan Demir, emeği 
geçenleri de tebrik etti.

Uzay, havacılık ve savunma sanayii alanlarındaki 
yerli ve milli ürünlerimize yönelik en son 
gelişmelerin ele alınacağı Lagari Havacılık ve 
Savunma Günleri’nin devam eden oturumları, 
7-8-9 Mayıs günlerinde “BTU UHSST” youtube 
kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Haber için tıklayınız
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Lagari Havacılık ve Savunma Günleri’nin ilk oturum konuğu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin 
Yıldırım oldu. TUA Başkanı Yıldırım, artık yeni uzay çağında olduğumuzu belirterek günümüzde çok sayıda 
devlet ve kurumun uzay alanında çalışmalar yaptığına dikkat çekti. 

Uzay ekonomisi kavramının öne çıktığını vurgulayan Yıldırım; “Önümüzdeki 10 yıllara damgasını vuracak bir 
zaman dilimine girmekteyiz. TUA olarak yoğun bir çalışmayla bu tempoya ayak uydurarak ülkemizi temsil 
etmeye çalışıyoruz. Uzay ekonomisi diye bir başlık oluştu. Haberleşme alanında uydularla ses, görüntü ve veri 
aktarım teknolojileri, yakın yörüngede dolaşan gözlem uyduları hayatımızda önemli yer tutmaktadır. Uzayda 
kurulan sistemlerin oluşturduğu bir de ekosistem var. Bizim bildiğimizi GPS benzeri üç ayrı sistem daha mevcut, 
bunları hepsi ekonomiye de etki ederek gelişmesini sağlıyor. Uzay ekonomisinde haberleşme temelli sistemler 
gelişirken, nesnelerin interneti (IOT) dediğimiz sistemler de yakında devreye girecek. Dünya üzerindeki cihaz ve 
makineler internet üzerinden birbiriyle konuşmaya başlayacak. İlk etapta hedeflenen 75 milyar cihazın birbiriyle 
iletişim kurması.” dedi.

Lagari Havacılık ve Savunma Günleri’nin ilk oturum 
konuğu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin 
Yıldırım oldu. TUA Başkanı Yıldırım, artık yeni uzay 
çağında olduğumuzu belirterek günümüzde çok 
sayıda devlet ve kurumun uzay alanında çalışmalar 
yaptığına dikkat çekti. 

Uzay ekonomisi kavramının öne çıktığını vurgulayan 
Yıldırım; “Önümüzdeki 10 yıllara damgasını vuracak 
bir zaman dilimine girmekteyiz. TUA olarak yoğun 
bir çalışmayla bu tempoya ayak uydurarak ülkemizi 
temsil etmeye çalışıyoruz. Uzay ekonomisi diye bir 
başlık oluştu. Haberleşme alanında uydularla ses, 
görüntü ve veri aktarım teknolojileri, yakın yörüngede 

dolaşan gözlem uyduları hayatımızda önemli yer 
tutmaktadır. Uzayda kurulan sistemlerin oluşturduğu 
bir de ekosistem var. Bizim bildiğimizi GPS benzeri üç 
ayrı sistem daha mevcut, bunları hepsi ekonomiye de 
etki ederek gelişmesini sağlıyor. 

Uzay ekonomisinde haberleşme temelli sistemler 
gelişirken, nesnelerin interneti (IOT) dediğimiz 
sistemler de yakında devreye girecek. Dünya üzerindeki 
cihaz ve makineler internet üzerinden birbiriyle 
konuşmaya başlayacak. İlk etapta hedeflenen 75 
milyar cihazın birbiriyle iletişim kurması.” dedi.

TUA Başkanı Yıldırım:  Artık Yeni Uzay Çağındayız
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İlk astronotumuzu 2023’te uzaya göndermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz

Uzayda yaşam çalışmaları hakkında da bilgi veren TUA Başkanı Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; “Yakın 
yörüngedeki uzay istasyonlarında 25 senedir 3-5 kişilik ekiplerle sürdürülen uzay hayatı yakında başta Ay 
ve Mars olmak üzere diğer gök cisimlerinde de gündeme gelecek. Bugün dünyada derin uzayla ilgili ay ve 
mars kolonileri sistemleri üzerine çalışılıyor. Geçtiğimiz aylarda Bursa Teknik Üniversitesi’nin Marsta Yaşam 
Yarışması ödül töreninde bir araya gelmiştik ve yapılan çalışmalardan çok mutluluk duymuştum. 

Yakın gelecekte uzayda üretim, uzay madenciliği, uzay turizmi gibi ekonomi ile ilgili çok sayıda sektör devreye 
girecek. Ülkemizin de bu ekosistemde yerini alması için ajansımız çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’deki 
tüm uzay bilgi birikiminin katkıları ile Milli Uzay Programımızı hazırladık ve duyurduk. Tüm dünyadan, çok 
sayıda ülke ve ajanstan tebrik ve ortaklık teklifleri aldık. Uzay çalışmaları tüm dünyada işbirliği ve dayanışma 
ile sürdürülmektedir ve bizde bu konuda adımlar atarak duyuracağız. Bizim de derin uzay misyonumuz var, ay 
programımızı duyurduk. İlk astronotumuzu 2023’te uzaya göndermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 
Bu alandaki insan kaynağımızı da oluşturabilmek için ilk on senede 10 bin uzman yetiştirme hedefimiz var.” 

Uzay alanında eğitim almaları ve 
çalışmaları konusunda gençlere 
seslenen Türkiye Uzay Ajansı 
Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım; 
“Buradan genç arkadaşlarımıza 
tavsiyem; uzay alanındaki 
çalışmalar artarak devam edecek, 
tüm sektörler uzaydan kontrollü 
sistemlere geçecek, bu konuda 
bankacılık sektörünün gizli verileri 
uzayda saklamak üzere çalışmaları 
var. 
Tüm gençlerimize uzay alanında 
çalışmalara yönelmelerini tavsiye 
ediyorum. Dünya çok hızlı 
değişiyor. Ajansımız Türkiye’deki 
altyapıyı oluşturmak için 
istihdam ortamlarının oluşması 
için çalışıyor. Ülkemizin farklı 
kurumlarında buna yönelik çalışma 
ve yatırımlar sürüyor. Gelecek 
uzaydadır, uzayda sözü olmayanın 
dünyada izi olmayacak. Derin uzay 

çalışmalarıyla birlikte 1000 yıllar 
önce başlayan yerden gözlem 
konuları da günümüzde önemini 
korumaktadır. Uzay incelemeleri ve 
temel bilgilerin artması konularını 
da programımıza aldık, dünyadaki 
sayılı teleskoplar arasında yer 
alacak Doğu Anadolu Gözlemevi 
yakında devreye girecek.  

Atmosferin koruyucu işlevinden 
yoksun uzay ortamında var 
olabilmek için uzay havası 
konularında da çalışmalarımız 
sürmektedir. Uydu sistemleri, 
fırlatma sistemleri, alt sistemler 
gibi çok geniş bir sahadan 
bahsediyoruz. Bu teknik 
çalışmaların yanı sıra uzay hukuku, 
uzay psikolojisi, uzay tıbbı, gibi 
alanlar da gelişmektedir. Bu 
gelişmelerin farkında olarak 
hareket etmemiz gerekiyor, uzay 

çalışmalarında var olabilmek için 
üniversitelerimize ve gençlerimize 
de çok iş düşmektedir. Hiçbir 
tedirginliğe umutsuzluğa 
düşmeden bu alanlarda çalışmalı 
ve varlığımızı göstermeliyiz. 
Bizlerin de çalışmalarımıza alt yapı 
ve insan kaynağı oluşturabilecek 
bu etkinliği düzenleyen herkese 
teşekkür ediyorum.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Uzay, havacılık ve savunma 
sanayii alanlarındaki yerli ve 
milli ürünlerimize yönelik en son 
gelişmelerin ele alınacağı Lagari 
Havacılık ve Savunma Günleri’nin 
devam eden oturumları, 7-8-9 
Mayıs günlerinde “BTU UHSST” 
youtube kanalı üzerinden canlı 
olarak yayınlanacak.

‘‘Gelecek uzaydadır, 
uzayda sözü olmayanın dünyada izi olmayacak’’

Haber için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ROTASAM) tarafından “Havacılık Sanayiinde Ar-Ge ve Millileştirme 
Çabaları” konulu webinar düzenlendi. ROTASAM tarafından yıl boyu düzenlenecek 
webinar serisinin ilkinin konuğu TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım 
Bayezıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk oldu.  

Geçmişte ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışmalar yürüten ve yaklaşık beş yıldır TUSAŞ’ta Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Fahrettin Öztürk TUSAŞ hakkında bilgiler aktarırken şirket 
faaliyetleri ve geçmişten bugüne gelinen noktayı anlattı. 1973’te kurulan TUSAŞ’ın küçük bir şirket olarak 
yola çıktığını aktaran Öztürk, “Kıbrıs Barış Harekatı yıllarında ülkemize uygulanan ambargolar nedeniyle kendi 
şirketimizi kurduk fakat o dönem içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle çok fazla ilerleyemedik. 
Bu sıkıntılı dönemin ardından 1984 bizim için bir dönüm noktası oldu çünkü dönemin Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal F16 savaş uçakları ihtiyacına binaen F16’ların montajının ülkemizde yapılmasını önerdi ve süreç şirket 
açısından bambaşka bir hal almış oldu. TUSAŞ ve General Dinamics ortaklığında TAİ firması kuruldu. 25 yıllığına 
kurulan bu şirketin tüm hisseleri süresi dolmadan 2005 yılında tarafımızdan satın alınarak tamamen Türk 
firması haline geldi ve F16 projesi de tamamlanarak 300’den fazla savaş uçağının üretimi yapılmış oldu.” 
şeklinde konuştu.

Havacılık Sanayiinde Ar-Ge 
ve Millileştirme Çabaları Semineri
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TUSAŞ’ın kısa bir zamanda büyük ilerlemeler 
kaydettiğini aktaran Öztürk, “Amacımız Türk 
savunma sanayiine ve ülkemize hizmet etmek, 
savunma sanayiimizin ihtiyaçlarını karşılamak. 
Küçük bir şirket olarak yola çıkan TUSAŞ bugün 
dünyanın her yerinde faaliyet gösteren birçok 
şirketin sahibi haline geldi. Eskişehir’de faal-
iyet gösteren TEİ’de TUSAŞ iştirakidir. Bunun 
yanında ABD, Pakistan, Malezya, Fransa, Al-
manya ve İngiltere gibi birçok farklı ülkede 
faaliyetler yürütmekteyiz. 10 binin üzerinde 
personelimiz var bu sayıyı da 20 bine çıkarmak 
istiyoruz. Gitgide büyüyen bir yapıyız. Dünyanın 
en iyi havacılık şirketleri arasında yer alıyoruz.  
Yaklaşık olarak 15 milyar dolarlık bir birikimimiz 
oluşmuş vaziyette.” ifadelerinde bulundu.

Geçmişte farklı ülkelerden savaş uçağı satın 
alma süreçlerinde yaşanan sıkıntılara değinen 
Öztürk, TUSAŞ bünyesinde geliştirilen ürünleri 
anlattı. 

Deniz Salyası İçin 
BTÜ’den Büyükşehir Belediyesi’ne 

İşbirliği Çağrısı
Marmara Denizi sahillerini etkisi altına 
alan deniz salyası konusunda, Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin (BTÜ) daveti ile Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ekibi ve BTÜ öğretim 
üyeleri işbirliği toplantısında bir araya ge-
lerek müsilajı ekonomiye kazandırabilmek 
için çalışmalara başladı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in ev sahipliğinde 
yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Ulaş Akhan, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan 
Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Aka, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Yıldız Odaman Cindoruk, Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanı Muhammet Ali Akaç, BTÜ öğretim üyeleri; 
Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, 
Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet 
İşleyen, Orman Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Salih 
Parlak ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Dr. Kamil Erken 
katıldı.

Rektör Karademir: 
Ekonomiye kazandırabilmek için 
çalışıyoruz
 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, belediyelerin 
faaliyet alanlarına giren her konuda topluma faydalı 
olmak için hizmete hazır olduklarını söyledi. Son 
dönemde gündemde olan müsilajın doğa afeti olduğunu, 
sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma 
da müdahale etmek gerektiğini belirtti. Müsilajın 
tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde 
edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanıldığını 
anlatan Rektör Karademir, “Biyomühendislik Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. Mete Yılmaz’ın bu konuda 
uzun yıllardır önemli çalışmalar yapıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü temizleme çalışmasında elde 
edilen müsilajı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Müsilaj 
bir taraftan önemli bir problem gibi görünürken, çiftçinin 
ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir. Daha 
yaşanılabilir bir Bursa için Büyükşehir Belediyesi’nin ve 
yerel yönetimlerin çalışmışlarına bilimsel projelerimiz 
ve laboratuvar altyapımızla destek olmaya her zaman 
hazırız” dedi.

Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız
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Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşlarından ASELSAN ile Bursa 
Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında, yürütülen projelerin paylaşılması ve işbirlikleri 
geliştirilmesi amacıyla çevrimiçi Teknoloji Çalıştayı düzenlendi. 

ASELSAN
 Bursa Teknik Üniversitesi

 Teknoloji Çalıştayı

ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün ile Bursa 
Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Arif Karademir’in 
açılış konuşmalarını 
gerçekleştirdiği çalıştay 
kapsamında ASELSAN’ın 
faaliyet alanlarında projeler 
yürüten BTÜ akademisyenleri, 
ASELSAN yetkilileri ve 
mühendisleri ile birebir 
görüşmeler gerçekleştirdiler. 

Rektör Karademir: ASELSAN 
ile ortak çalışmalar yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz.BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, 
geliştirdiği teknolojiler, yerli ve 
milli üretimler ile Türk Savunma 

Sanayiine büyük katkı sağlayan 
ASELSAN’ın başarıları ile gurur 
duyduklarını belirtti. Ortak 
çalışmalar ile koyabilecekleri 
katkı nedeniyle heyecanlı 
olduklarını vurgulayan Rektör 
Karademir; “Henüz çok genç bir 
üniversite olmamıza rağmen 
Ar-Ge harcamalarına en çok 
bütçe payı ayıran 2. üniversite 
konumundayız. TÜBİTAK-2244 
Sanayi Doktora Programında 
elde edilen Türkiye birinciliği, 
sanayi ile kurduğumuz başarılı 
işbirliklerimizin sonucudur.  
Uyguladığımız YÖK onaylı 
Sektörel Eğitim Programı 
(SEP) ile lisans öğrencilerimizin 
bir yarıyıl boyunca anlaşmalı 
olduğumuz öncü firmalarda 

çalışmalarını sağlayarak henüz 
öğrenciyken iş tecrübesi 
edindiriyoruz. TEKNOFEST 
teknoloji yarışmalarında 
her yıl dereceler alan 
öğrencilerimiz bu yıl 100’e 
yakın takımla yarışmalara 
hazırlıklarını sürdürüyor. 
Donanımlı laboratuvarlarımız 
ve akademisyenlerimiz ile 
ASELSAN ile ortak faaliyet 
alanlarımızda entegre 
çalışmalar yapmak ve yeni 
projeler geliştirmekten heyecan 
ve mutluluk duyacağımızı 
belirtmek istiyorum.” şeklinde 
konuştu.
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Açılış konuşmaları sonrasında Teknolojik Gelişim ve 
Yenilikçilik Müdürü Hacer Selamoğlu, gerçekleştirdiği 
sunumuyla ASELSAN’ın inovasyon stratejisi 
hakkında bilgi verirken, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
(Bursatto) Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu 
katılımcılara BTÜ’nün Ar-Ge altyapısı, eğitim sistemi 
ve girişimcilik programları konularında bilgi aktardı. 
Çalıştayın devam eden oturumlarında ASELSAN 
yetkileri tarafından, geniş bant ağ teknolojileri, uzay 
teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, enerji üretim 
ve dönüşüm, biyosavunma, sağlık teknolojileri, ileri 
malzemeler, kuantum teknolojileri, yapay zekâ, 
otonom ve robotik sistemler gibi temel alanlarda 
yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı. Çalıştay, Bursa Teknik Üniversitesi 
öğretim üyeleri tarafından yürütülen; grafen bazlı 
nano malzemeler, nanokompozit malzemeler, yapay 
zekâ sistemleri, görüntü işleme teknolojileri, grafen 
bazlı süperkapasitörler, nanojeneratörler ve polimer 
kompozit bazlı zırh malzemeleri konularındaki proje 
bilgilerinin aktarılması ve geliştirilebilecek karşılıklı 
işbirlikleri üzerinde bilgi alışverişi yapılması ile 
tamamlandı.

Ortak çalışmaların önemine inandıklarını 
belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Görgün; “Ar-Ge çalışmalarında 
üniversitelere büyük iş düştüğüne inanıyoruz. 
İşbirliği yapabileceğimiz konuları belirleyerek 
başladığımız ortak çalışmalarımızı, geçmiş Ar-
Ge tecrübelerimizle geliştirerek faydalı ürünlere 
ve çıktılara dönüştürebilmekteyiz. Tüm bu 
çalışmalarımız ile kahraman ordumuza stratejik 
ürünler sağlarken dost ve müttefiklerimize de 
üst düzey teknolojiler sunabilmekteyiz. Bugün 
belirleyeceğimiz ortak çalışma kümelenmeleri ile 

güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. BTÜ 
ve ASELSAN arasında Ar-Ge yeteneklerinin bir 
ayara getirilerek ülke ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde 
karşılanması amacıyla heyecanla çalışacağımıza 
inanıyoruz. Bizler bu çalıştayları savunma 
sanayiine yönelik yeni ürünler geliştirmek için ilk 
adımlar olarak görmekteyiz. Endüstrinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda yüksek teknolojik ürünler 
geliştirmeyi ilke edinmiş Bursa Teknik Üniversitesi 
ile işbirliği içinde olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.” dedi.

ASELSAN YK Başkanı Görgün: 2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon USD
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin beklentilerini 
karşılamak amacıyla 9.000 personel, 25 iştirakçi ve 4.000 tedarikçi ile birlikte çalıştıklarını belirterek 
“Bursa Teknik Üniversitesi ile yürüteceğimiz çalışmaların da her iki kurum için faydalı olacağına 
inanıyorum.” dedi. Ülkelerin küresel rekabet seviyelerini katma değerli üretimlerinin belirlediğini 
vurgulayan Prof. Dr. Haluk Görgün; “ASELSAN Türkiye’nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip 
şirketidir. 2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon USD seviyesindedir. Temel prensibimiz doğrultusunda 
ciromuzun %7’sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırmaktayız. Hâlihazırda aktif yürüyen projelerimizin 
bütçesi 350 milyon USD üzerindedir.” ifadelerini kullandı.  

Haber için tıklayınız
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Marmara Denizi’nde 2021 yılı 
başından itibaren genişleyerek 
yayılan müsilaj (deniz salyası) halk 
arasında tedirginliğe yol açarken 
balıkçıların da kötü bir sezon 
geçirmesine neden oldu. Özellikle 
son günlerde Mudanya sahil şeridini 
kaplayan beyaz müsilaj tabakası 
sonrası konu hakkında açıklama 
yapan Bursa Teknik Üniversitesi 
Biyomühendislik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz şunları 
söyledi: “Denizel ortamda müsilaj 
çeşitli mikroorganizma grupları 
tarafından oluşturulabilir. Bunlar 
içinde özellikle mikroalgler, koşullar 
uygun olduğunda aşırı çoğalmakta 

ve müsilaj oluşumuna neden 
olmaktadır.  Müsilaj deniz suyu 
içinde çözünmüş halde bulunsa 
da, suyun fiziksel ve kimyasal 
özellikleri uygun hale geldiğinde 
bu şekilde bir topaklanma ve su 
yüzeyinde birikme yapabiliyor. 
Bu her ne kadar doğal bir olay 
olsa da, Marmara Denizi’ndeki 
kirlilik baskısı ve küresel sıcaklık 
artışı bu canlıların aşırı üremesini 
tetiklemektedir. Marmara 
denizindeki kirlilik kaynaklarından 
sürekli olarak azot, fosfor ve 
diğer besin maddelerinin girdisi 
oluyor. Algler bunları besin kaynağı 
olarak kullanıp bahar aylarıyla 

birlikte aşırı çoğalabiliyorlar. 
Mikroalgler aşırı derecede 
çoğalınca müsilajbsalgılanması 
da büyük ölçekte oluyor. Algler 
Marmara’da her zaman vardı 
ama müsilajın bu şekilde artışı 
uygun ortam koşullarının ve alg 
türlerinin bir araya gelmesiyle 
alakalı bir durum. Dolayısıyla bu 
tür olayları önümüzdeki yıllarda 
da göreceğiz. Ne yazık ki aşırı 
müsilaj oluşumunun denizel 
canlılar üzerinde olumsuz etkileri 
var. Nitekim balık ölümleri ile ilgili 
haberler duyulmaya başladı.”

Marmara’da Çevre Felaketine Neden Olan Müsilaj, 
Biyoteknolojik Ürüne Dönüşebilir

Marmara Denizinde 
çevresel felakete 
neden olan müsilajdan 
biyoteknolojik 
ürün geliştirmek 
üzere Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, 
Biyomühendislik 
Bölümü 
laboratuvarlarında 
çalışmalar yürütülüyor.
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Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel zarara neden olan müsilajdan 
nasıl fayda sağlanabileceği konusunda araştırmalarını sürdürdüklerini 
belirten Prof. Dr. Mete Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ancak 
bizler laboratuvarımızda bu tür bir çevresel felaketten yararlı bir ürün 
çıkarmaya çabalıyoruz. Uzun yıllardır mikroalglerin salgıladığı müsilaj 
üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Mikroalgler tarafından salgılanan 
müsilajın pek çok biyoteknolojik kullanım alanı bulunmaktadır. 
Özellikle gıda sektöründe kullanılan alg kaynaklı polisakkaritler var, 
bunlar oldukça pahalı ve değerli maddeler. Laboratuvarımızda daha 
önce yürüttüğümüz çalışmalarda mikroalglerden elde ettiğimiz 
müsilaj maddesinin ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılabileceğini 
düşünüyoruz. Örneğin antiviral etki gösterebiliyorlar. 

Müsilajın ayrıca çevre temizlemede ve tarımda kullanılabilme 
potansiyeli yüksek. Marmara denizindeki müsilaj salınımı sonrasında 
da doğadan topladığımız örnekler üzerinde kimyasal, mikrobiyolojik 
ve toksikolojik özelliklerini belirleyecek testlere başladık. Topladığımız 
örnekleri çeşitli güvenlik testlerinden geçirdikten sonra gıda alanında, 
tarımsal alanda nasıl değerlendirebiliriz onların çalışmalarını 
yapıyoruz. İlerleyen çalışmalarda bunların biyopestisit olarak 
kullanım özelliklerini inceleyeceğiz, yani tarımda kullanılan sentetik 
kimyasallar yerine doğal, doğada bozunabilen maddeler olarak 
kullanım olanaklarını araştıracağız. Diğer taraftan tarımsal arazilere, 
toprağa uygulandığında verimi arttırma özeliklerini inceleyeceğiz. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunlar çeşitli güvenlik 
testleri ve işlemlerden geçirildikten sonra kullanılabilme potansiyeline 
sahip.”

Laboratuvar çalışmalarını  
Araştırma Görevlisi Kübra Şentürk  
ve  doktora öğrencisi Vesile 
Esra Dökümcüoğlu ile beraber 
sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. 
Mete Yılmaz; “Araştırmalarımızın 
sonuçlarını çeşitli alanlardaki 
etkilerinin belirlenebilmesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi 
bakanlıklarımızla da paylaşacağız. 
Elde edilebilecek biyoteknolojik 
ürün için TÜBİTAK ve Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) gibi kurumlara 
proje desteği başvurumuz da 
olacak.” cümleleri ile açıklamasını 
tamamladı.

Prof. Dr. Mete Yılmaz: Laboratuvarımızda bu tür bir çevresel 
felaketten yararlı bir ürün çıkarmaya çabalıyoruz.

Haber için tıklayınız
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Uluslararası 
Yapay Zekâ Uygulamaları 

Konferansı Yapıldı
Bursa Teknik Üniversitesi’nin de ana paydaşı olduğu, Uluslararası yapay Zeka 
Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of 
Artificiallntelligence ICIDAAI) 12 farklı üniversitenin ve alanında uzman akademisyenlerin 
katılımıyla 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı.

Yapay zekâ alanında, Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Prof. Dr. Rashmi Gujrati, Dr. Ersan Şentürk, Prof. Dr. Tauseef 
A. Khan ve Prof. Dr. Aslıhan Özlem Polat Işık gibi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen araştırmacıları ve 
akademisyenlerinin bir araya geldiği Uluslararası Yapay Zekâ Uygulamaları Konferansı’nda, yapay zekânın son 
uygulama alanları ve yapay zekâ üzerine yapılan araştırmaların ana ilkeleri ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasında dijitalleşen dünyada 
yapay zekâ uygulamalarının çok önemli bir hale 
geldiğini belirten Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Arif Karademir, ‘’Yapay zekâ uygulamaları 
gittikçe yaygınlaşarak ekonomik hayatta, sağlık 
sektöründe, sosyal yaşamda oldukça radikal 
değişimlere neden oldu. Küresel ilginin gittikçe arttığı 
bu alanda ülkemizin varlığını artırmasında en büyük 
rol üniversiteler olarak bizlere düşmektedir. Ülkemizin 
teknolojinin her alanında ortaya koyduğu önemli 
katkıları büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Türkiye 
Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla daha da ileriye taşınan 
bu çabaların yapay zekâ alanında da artması bizler için 
umut vericidir. Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 
kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün temel 
hedeflerinden biri de yapay zekâ alanında kalifiye 
işgücü yetiştirmek ve bu alanda bilimsel çalışmalar 
yürütmektir. Bu hedef doğrultusunda 2021 yılında 
Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme Laboratuvarımızı 
kurduk. Bu laboratuvardaki yüksek performanslı 
hesaplama bilgisayarları ülkemizdeki benzeri 

laboratuvarlar içinde en yeni ve en güçlü işlemci ve 
ekran kartı donanımına sahip. Ayrıca yapay zekâ 
laboratuvarlarımız bölümümüz bünyesinde açılan 
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora 
programları öğrencileri tarafından ve Özel Sektör 
firmaları tarafından da kullanılabilmektedir. Bunlara ek 
olarak özellikle Yapay Zekâ alanına yönelik bir Yüksek 
Lisans Programımız için de hazırlık çalışmalarımızı 
tamamlayarak Yüksek Öğretim Kurumu’na 
başvurmak için gerekli girişimlerde bulunduk. Hem 
Yapay Zekâ Yüksek Lisans programı hem de Bilgisayar 
Mühendisliği Doktora programımız Bursa’da bu alanda 
açılan ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor.
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BTÜ’nün yapay zeka alanında yaptığı altyapı, müfredat ve öğretim üyesi 
yatırımlarının ilk meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Arif Karademir, ‘’ Öğretim Üyelerimizin tamamı ülkemizin 
önde gelen üniversitelerinde Bilgisayar Bilimleri alanında eğitim 
almış akademisyenlerden oluşmaktadır. Bölümümüzde, ülkemizin 
yazılım alanında dışa bağımlılığını azaltmak ve ulusal yazılımların 
geliştirilebilmesine destek olmak adına açık kaynak ve özgür yazılım 
ilkelerine destek vererek öğrencilerimizin bu alanlarda da bilgi sahibi 
olmasını önemsiyoruz. Ayrıca, ağ ve bilgi güvenliği alanına ilgi duyan 
öğrencilerimizi de bu alanda açılan seçmeli dersler ile destekliyoruz. 
Bölümümüz, lisans programında “Hesaplamalı Biyolojiye giriş” dersi 
ile Bilgisayar Mühendisliğinin en güncel çalışma alanlarından biri 
olan Biyoinformatik alanına da yönelebilecek Bilgisayar Mühendisleri 
yetiştirmek amaçlamaktadır. Bölümümüzde Sektörel Eğitim Programı 
uygulanmakta olup öğrencilerimiz son yılın 1 dönemini işyerinde proje 
tabanlı eğitim alarak geçirmektedir.

Bölümümüz bünyesinde yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri 
teknolojileri, siber güvenlik ve  biyoinformatik alanlarında eğitimler 
vererek ülkemize akademik ve bilimsel alanda katkılar sağlamaya 
devam ediyoruz. Bu alanlarda kısa sürede elde ettiğimiz başarılardan 
bazıları şöyle: 2021’de 2.sınıf öğrencilerimizin görev aldığı “Doğal Dil 
İşleme ve Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Metinden Kumaş 
Deseni Üretilmesi” isimli projeleri TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik 
Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanmıştır. Mart 2021’de Akıllı Sistemler Mühendisliği 
Yüksek Lisans öğrencimizin hazırladığı yüksek lisans tezi TÜBİTAK 
2210-D programı desteği almaya hak kazanmıştır.

Yapay zekâ yatırımlarımız 
ilk meyvelerini vermeye başladı...

Haber için tıklayınız
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BTÜ MERLAB Hizmet Kalitesini TS EN ISO/IEC 
17025 Akreditasyonu İle Taçlandırdı
 
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) 5 farklı test 
türünde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 
kapsamında laboratuvar akreditasyonunu aldı.

MERLAB Müdürü Prof. Dr. Sami İmamoğlu,  
MERLAB’ın faaliyetlerine 2017 yılı sonunda 
başladığını belirterek laboratuvarla ilgili şu 
bilgileri aktardı: “Merkez Laboratuvarımız 
1.500 m2 kapalı alan içinde 6 ayrı gelişmiş 
laboratuvar ve çalışma ofislerinden 
oluşmaktadır. Yürüttüğümüz çalışmalar 
doğrultusunda laboratuvarımız; ozon 
yaşlandırma, xenon yaşlandırma, floresan 
UV yaşlandırma, yırtılma mukavemeti ve 
formaldehit emisyon tayini olmak üzere beş 
farklı test türünde TÜRKAK akreditasyonu 
aldı. Merkez Laboratuvarımızda kuruluşundan 
bu yana 1.097 iş paketi ve 3.670 test yapılarak 
araştırmacılara ve sanayicilere büyük 
destekler verildi. Bir yandan Bursa ve çevre 
illerde özel sektörün kullandığı ve ürettiği 
kimyasal, metal, seramik, polimer (plastik 
ve kauçuk), kompozit, tekstil, ağaç ve ağaç 
ürünleri gibi malzeme alanlarında ihtiyaç 
duyulan test ve analizleri gerçekleştirirken 
diğer yandan yürütülen bilimsel projelerde 
test analiz hizmetleri ile akademik çalışanların 
da yanında yer aldık. Laboratuvarımız bugüne 
kadar 305 farklı firmaya test analiz ve 21 farklı 
üniversiteden 98 farklı öğretim elemanına 
466 test ile de akademik camiaya hizmet 
verdi. Firmalardan en çok yaşlandırma, 
SEM analizi, DSC analizi, TGA analizi, XRD 
analizi, Yırtılma-Kopma mukavemet testleri 
ve FTIR analizlerine yönelik talepler aldık. 
MERLAB, Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
sanayiye açılan kapısı konumu ile üniversite 
sanayi işbirliğinin gelişmesine de katkı 
sağlamaktadır. Laboratuvarımız proses ve 
yüksek performanslı ürünlerin ve yeni nesil 
malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesine 
yönelik test ve analizler yaparak kamu ve özel 
sektöre yardımcı olmaya devam edecektir.” 
dedi.

Test ve analizde ilk adres olma vizyonu ile çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Sami İmamoğlu; 
“Gerek bilim insanının gerekse sanayicinin yanında olma 
misyonuyla yola çıkan MERLAB, 15.03.2021 tarihinde 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 5 farklı test türünde 
uluslararası akreditasyon alarak laboratuvar alanında devler 
ligine girmiş oldu. Bu konuda özverili çalışmalarda bulunan 
bir önceki Müdürümüz Prof. Dr. Kenan Yıldırım hocamıza, 
Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. M. Said Fidan, Dr. Öğr. Üyesi 
Şeyma Duman, Öğr. Gör. Dr. Ayşenur Yeşilyurt hocalarımız 
ile uzman arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini 
esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir’e 
şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Haberin devamı  için tıklayınız
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2010 yılında kurulan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), bilindiği üzere 2011 yılında Osman Gazi ilçesi-Merinos’ta 
bulunan 8.688 m²’lik ve 2012 yılında da Yıldırım İlçesi-152 Evler mahallesinde bulunan 44.548 m²’lik alanları 
yerleşke bölgeleri olarak kullanmaya başlamış ve bu yerleşkelere bulunduğu ilçelerin adları olan Osman Gazi ve 
Yıldırım Yerleşkesi isimleri verilmişti. 2016 yılında Yıldırım İlçesi Mimar Sinan mahallesinde bulunan 36.339 m² 
alanın Bursa Teknik Üniversitesine tahsis edilmesiyle beraber bu yerleşkenin adı bölgenin de adı olan Mimar 
Sinan Yerleşkesi olarak belirlenmiş aynı yıl Osman Gazi Yerleşkesi ismi kullanım dışı kalmıştı. Yıldırım ilçesinde 
yer alan BTÜ yerleşkelerinin isimleri hâlihazırda Yıldırım Yerleşkesi ve Mimar Sinan Yerleşkesi olarak anılmış bu 
durum zaman zaman öğrenciler ve misafirler için adres karışıklığına sebep olmaktaydı.

Yıldırım Bayezid Han 8 Mart 1403 günü vefat etmişti. Bursa Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği önerisi 
ile Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan’ın 
görüşleri de dikkate alınarak yerleşke isim değişikliği gündeme alındı. Hükümdarlığı, cömertliği, ilim adamlarını 
koruyuculuğu, adaleti ile öne çıkan ve yerleşkeye 2 km mesafede külliyesi yer alan 4’üncü Osmanlı Padişahının 
adı, BTÜ Senatosunun yine 8 Mart tarihli kararı ile yerleşkeye verilerek, 152 Evler Mahallesinde bulunan 
yerleşkenin adı Yıldırım Bayezid Yerleşkesi olarak değiştirildi.

Yıldırım Bayezid Han’ın İsmi 
Yıldırım Yerleşkesine Verildi

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bor ve yerli mamul sodyum silikattan üretilen 
ve içine çeşitli kimyasalların karıştırıldığı 
madde, her türlü zemine uygulanabiliyor. 
Sıvı halde bulunan ve enjekte edildiği yerde 
donarak zeminin güçlenmesini sağlayan 
malzemenin ne kadar sürede donacağı yapılan 
çalışmalarla belirlenebiliyor. Madenlerde ve 
tünel açma çalışmalarında da kullanılarak 
çökmelerin önüne geçmesi hedeflenen 
malzeme, en küçük taneli silt adı verilen 
zeminlere bile enjekte edilebiliyor.Ekibin 
yaptığı araştırmalarda malzemenin, kazıkla 
gerçekleştirilen zemin iyileştirmelerine göre 
yüzde 80, jet groutla (yüksek basınç altında 
çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile 
kolon oluşturularak yapılan bir konsolidasyon 
tekniği) iyileştirmelere oranla yüzde 50 daha 
ekonomik olduğu saptandı.

“Barajlarda geçirimsiz yüzeylerin 
oluşmasında da kullanılabilecek”

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Eyübhan Avcı, 
AA muhabirine, geliştirilen malzemenin 
ekonomik ve çevre dostu olduğunu söyledi.
Arazi çalışmalarından sonra bu maddenin 
uygulama aşamasına geçeceklerini belirten 
Avcı, şu bilgileri paylaştı: “Deprem anında 
sıvılaşma dediğimiz olayla karşılaşıyoruz. 
Bu sıvılaşma olayında çok sayıda can ve mal 
kaybı yaşanabiliyor. Sıvılaşabilir zeminlerde 
bu enjeksiyon malzemesini kullanarak 
laboratuvar ve arazi testlerini yaptık, oldukça 
etkili sonuçlar elde edebileceğimizi gördük. 

BTÜ’den Patentli 
Bor Katkılı Enjeksiyon Malzemesi

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), 
inşaatlarda kullanılmak üzere bor 
madeninden geliştirilen enjeksiyon 
malzemesiyle depremlerde mey-
dana gelen zemin sıvılaşmasının 
engellenmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte oluşabilecek can ve mal kayıplarını minimuma indirebileceğiz ve bunları önlemede yol katet-
mek istiyoruz. Jel halinde olan malzemeyi zeminde boşluklara enjekte ettiğimizde zemin içindeki yerlere mal-
zeme yerleşiyor ve katılaşarak zeminin tamamen sert bir hale gelmesini sağlıyor. Zeminin dayanımı çok artıyor, 
geçirgenlik dediğimiz olayı çok artırıyor.” Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-El-
ektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Tabakcıoğlu’nun 
yürütücülüğünü yaptığı “Yüksek Başarımlı Hesaplama Kullanan Elektromanyetik Dalga 
Yayılım Modelleri Geliştirilerek En Uygun Verici Yükseklik ve Konumunun Belirlenmesi” 
projesi TÜBİTAK’tan performans ödülü aldı.

BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Tabakcıoğlu, proje-
lerinde geliştirdikleri yazılım ile seçilen bir bölgede baz 
istasyonu yerleştirilebilecek en ideal noktayı tespit 
edebildiklerini ve cep telefonları için kapsama alanı 
problemlerini ortadan kaldırmış olacaklarını belirtti. 
Proje kapsamında paralel programlama teknikleri kul-
landıklarını söyleyen Doç. Dr. Tabakcıoğlu; “Sisteme 
girilen bir şehir senaryosu için otomatik olarak baz 
istasyonunun en uygun konumunu tahmin edebilen 
bir radyo planlama yazılımı geliştirdik. Bu yazılım ile 

istenilen bir bölgedeki bina ve tepe gibi engellerin 
koordinatları manuel olarak sisteme girilmekte ve her 
bir konum için otomatik olarak kapsama alanı hari-
tası çizdirilerek bunların içinden en uygun olanı seçil-
mektedir. Mevcut çalışmamızda engeller bıçak kenarlı 
kama yapısında modellenmiştir. Örnek şekilde belir-
tilen kırmızı bölge baz istasyonunun konuşlandırıl-
ması gereken yer olarak tespit edilmiştir. Seçilen 
konuma baz istasyonu konuşlandırıldığında kapsama 
alanı problemleri ortadan kalkmakta yada en az düz-
eye inmektedir.” dedi. 

Projenin ilerleyen aşamalarında üç boyutlu haritalardan seçilecek bir bölgenin enlem, boylam ve rakım bilgileri 
otomatik olarak alınarak gerçek bir senaryo için baz istasyonu konumunu otomatik olarak tayin edilebilecek. 
Projenin bilimsel çıktılarına da değinen Doç. Dr. Tabakcıoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Alp Eren Aydın ve Eray Arık’ın projede bursiyer olarak görev 
aldıklarını ve tezlerini de proje kapsamında tamamladıklarını, proje çalışmaları hakkında uluslararası SCI, ESCI 
gibi indekslerde makaleler yayınlandığını ve 10’a yakın uluslararası sempozyumda bildiri yapıldığını belirtti.

Kapsama Alanı Problemini Çözen Yazılıma 
TÜBİTAK Performans Ödülü

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 
Mehmet Mücahit Arslan “Sıcaklık Kompanze FBG 
Tabanlı Gerinim Sensörlerin Üretimi, Paketlenmesi 
ve Endüstriyel Uygulaması” isimli tezi ile TÜBİTAK 
2210-C Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Bursu alma-
ya hak kazandı.
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tür-
kiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri 
destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara 
yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsam-
da BTÜ yüksek lisans öğrencisi Mehmet Mücahit Arslan da, Dün-
yada sayılı firmalar tarafından üretilebilen yeni nesil fiber optik 
sensörleri konu edindiği tez çalışması ile TÜBİTAK bursu kazandı. 
Tez danışmanı, BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Dr. Gökay Bayrak fiber optik tabanlı sensörlerin 
üretiminde üst düzey bir hassasiyet ve titizlik gerektiğini belir-
terek; “Konvansiyonel sensörlerin kullanılmasının imkânsız old-
uğu insansız hava ve kara araçları, uzay araçları, rüzgâr türbinleri 
ve kompozit gibi birçok alan ve uygulamada fiber optik sensörler 
kullanılabilmektedir. 
noktadan sıcaklık, gerinim, nem gibi farklı parametrelerin 
ölçümünü yapmaya olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu. 

Yeni Nesil Fiber Optik Sensörler 
Konulu Tez Çalışmasına TÜBİTAK Bursu 

Haberin devamı  için tıklayınız
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BTÜ’lü Öğretim Üyelerinin 
TÜBİTAK Başarısı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker’in 
projesi TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı 
kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Desteklenen 
projeyle jelatin ekstraksiyonunda kullanılan geleneksel 
ısıl işlem tekniklerine alternatif olarak ohmik sistemin 
kullanım potansiyelini inceleyeceklerini ifade eden 
Türker, ayrıca Projede Gümüşhane Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim 
Odabaş ve BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Adnan Fatih Dağdelen’in araştırmacı olarak 
yer alacağını ifade etti. Gıda endüstrisinde köpürmeyi 
önleyici, kıvam arttırıcı, su ve yağ bağlama ajanı, 
jelleşme ve durultma ajanı ve emülgatör olarak 
kullanılan jelatin, genellikle domuz, sığır, kanatlı 

ürünleri ve balık gibi hayvansal kaynakların deri ve 
kemik dokularından elde edildiğine değinen Türker  
“Dünya geneli 2019 yılı jelatin üretimi 620.600 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu üretim hacminin 2027 
yılına kadar yıllık %5.9 büyüme oranı ile gelişeceği 
tahmin edilmektedir. Ülkemizde 2011 yılında yaklaşık 
5000 ton civarında gerçekleştirilen jelatin üretimi, 
günümüzde faaliyet gösteren 3 firma ile birlikte 
yıllık yaklaşık olarak 15.000 ton civarına yükselmiştir. 
Ülke geneli yılda yaklaşık olarak 30.000 ton jelatin 
kullanıldığı dikkate alındığında, üretim miktarının 
yeterli olmadığı ve yılda 97.500.000 dolar değerinde 
jelatinin ithal edildiği anlaşılmaktadır” ifadelerini 
kullandı
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Katma Değer Sağlayacak Proje Hakkında 
Bilgiler Verdi  

Yenilikçi bir sistem kurarak, katma değer yaratmak 
istediklerinin altını çizen Doç. Dr. Furkan Türker 
gerçekleştirecekleri proje kapsamında şunları söyle-
di: “Projemizde, jelatin ekstraksiyonunda kullanılan 
geleneksel ısıl işlem tekniklerine alternatif olarak 
ohmik sistemin kullanım potansiyeli incelenecek-
tir. Böylelikle, jelatin ekstraksiyon süresi en az %40 
kısaltılacak ve hammaddeden jelatin verimi en az 
%20 oranında arttırılacaktır. Bu durum ülkemizde 
jelatin üretim miktarının da artmasına ve ithalatın 
azalmasına katkı sunacaktır. Ayrıca, jelatin üreti-
minde hammadde olarak sığır derisi ve tavuk kesim-
hane artık/yan ürünlerinin değerlendirilecek olması, 
yan ürünlerin katma değeri daha yüksek ürünlere 
işlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu yönleriyle proje, 
ülkemizin “11. Kalkınma Planı ve Atık Yönetimi Eylem 
Planları” ile örtüşmektedir. Alternatif jelatin kaynak-
larının araştırılması amacıyla çeşitli kanatlı ürünler-
inin ve balık derilerinin de kullanıldığı görülmektedir. 
Jelatin üretimi temizleme, ön işlemler, ekstraksiyon, 
filtrasyon, evaporasyon, sterilizasyon ve kurutma 
aşamalarından oluşmaktadır. Haberin devamı  için tıklayınız
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TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenen proje ile yeni 
bir sentetik yaklaşımın geliştirilmesini hedeflediklerini 
aktaran Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, “Polimerik malzeme-
ler günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ürünler. 
Çok geniş kullanım alanına sahip basit plastik uygu-
lamalarının ötesinde, iyi tasarlanmış polimerik malze-
melerin kullanıldığı birçok ileri teknoloji uygulamaları 
da mevcut. Öte yandan çok üstün özelliklere sahip 
olmalarına rağmen, henüz endüstriyel kullanımı bu-
lunmayan ve sadece laboratuvar ölçeğinde üretimi 
yapılabilen, birçok yüksek teknoloji polimerik mal-
zeme de bulunmaktadır. Fakat hem malzeme üretim 
süreçlerinin çok zor ve aşamalı oluşu hem de yüksek 
maliyet gerektirmesi nedeniyle endüstriyel uyarlama-
ları yapılamıyor.” diye konuştu

İleri teknoloji uygulamalar için gerekli olan üstün 
özelliklerin, tek bir basamakta polimerlere kazandırıl-
masının genellikle mümkün olmadığını belirten Çiftçi, 
“Bu kapsamda üretilen öncül polimerler, istenilen özel-
likleri sağlayacak şekilde sonradan modifiye edilebilir. 
Ancak polimerizasyon ve modifikasyon işlemlerinin 
birbirlerini etkilemeden gerçekleştirilmesinde birçok 

zorluk ortaya çıkabiliyor. Bu durumu aşabilmek için, 
kimyasal reaksiyonların birbirinden bağımsız ve seçili 
olarak kontrol edilebildiği yeni stratejilerin geliştiril-
mesi gerekiyor. Bu noktadan hareketle projemiz ile 
çeşitli polimerik malzemelerin ışığın farklı renklerinin 
kullanılarak sentez ve modifikasyonuna imkân tanıyan 
yeni bir sentetik yaklaşım geliştirmeyi amaçladık. Bu 
çerçevede polimerik yapılar görünür bölge ışığı altın-
da sentezlenirken, modifikasyon işlemleri ışığın farklı 
bir dalga boyunda (UV ışık) hayata geçirilebilecek. Yani 
özetle, klasik yöntemler ile eldesi mümkün olmayan 
veya zor deneysel koşullar gerektiren karmaşık yapılı 
polimerik malzemelerin, düşük enerji gerektiren, basit 
ve verimli fotokimyasal süreçler aracılığıyla elde edilip, 
istenilen fonksiyonel gruplar ile kontrollü bir şekilde 
modifiye edilebilmesini sağlamış olacağız.”  dedi.

BTÜ Projelerine TÜBİTAK’tan Destek Yağıyor
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrenci ve akademisyenleri geliştirdikleri projelerle 
adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından destekle-
nen projelerden biri de BTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çiftçi tarafından çalışılan “Farklı 
Mimarilerdeki Polimerik Malzemelerin Kromatik Ortogonal Olarak Sentez ve Modifikasyonu” başlıklı proje oldu.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde  TÜBİTAK 2218 Yurtiçi 
Doktora Sonrası Araştırma Programı kapsamında geliştirilen proje ile Bursa ili at-
mosferik cıva seviyeleri belirlenerek Minamata Sözleşmesi için bir başlangıç veri seti 
oluşturulacak.

BTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak yer alacak Merve Özkaleli Akçetin 
tarafından gerçekleştirilecek “Minamata Sözleşmesi ile Uluslararası Ölçüde Kontrolü Hedeflenen Cıva Kirlil-
iğinin Hava Ortamında Mekânsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi: Bursa Örneği” başlıklı proje kapsamın-
da atmosferde farklı kaynaklardan gelen cıva seviyeleri tespit edilecek.

Proje kapsamında 1 yıl boyunca Bursa ili hava ortamında 21 farklı noktada hava örnekleri alarak cıva seviyelerini 
belirleyeceklerini ifade eden Dr. Merve Özkaleli Akçetin, “Bu amaçla orta akışlı bir hava örnekleme düzeneği 
tasarlanacak ve bu sistem ile aktif örnekleme tekniği kullanılarak hava örneklemesi yapılacak. Eş zamanlı olarak 
örnekleme noktalarında pasif örnekleme tekniği uygulanarak da çalışmalar gerçekleştirilecek. Tüm bu çalışma-
lar doğrultusunda muhtemel cıva kaynakları tespit edilirken, kirlilik haritasının çıkarılmasını ve insan maruziyeti 
ve maruziyet sonucunda oluşabilecek risklerin değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak Minamata Sözlem-
esi kapsamında sunulabilecek bir başlangıç veri setini oluşturmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Minamata Sözleşmesine BTÜ Katkısı

Haberin devamı  için tıklayınız
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Destekleme Programı” lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor. 
Bu kapsamda öğrencilerin hazırladıkları araştırma projeleri için gereken makine/teçhizat, sarf malzemesi, 
seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanıyor. TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje 
ekibinde araştırmacı olarak yer alan öğrenciler; İsmail Varol, İsmail Zengin, Emirhan Yüksel, Ahmet Kaplan, 
Mehmet Göllü ve Ramazan Yavuz çalışmalarını, BTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Barış Tabakcıoğlu’nun danışmanlığında sürdürüyor. 

Ekip olarak bölüm arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık üç yıldır aynı konu üzerinde çalıştıklarını belirten proje 
yürütücüsü Bayram Fışkın, “Beyin Dalgaları Kontrollü Maket Tekerlekli Sandalye Projesi” ile omurilik felçli 
hastalara umut olmak istediklerini belirtti. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin verilerine göre ülkemizde her 
yıl 200-250 kişinin omurilik felci geçirdiğini dile getiren Fışkın; “Bu hastalar hiçbir azasını kullanamıyor, tekerlekli 
sandalyeleri için bir refakatçiye ömür boyu muhtaç oluyorlar. Sosyal hayata bağlanabilmekte çok güçlük 
çekiyorlar. Hasta ve hasta bakıcının yükünü azaltabilmek için beyin dalgalarını kullanan bir tekerlekli sandalye 
prototipi yapacağız. Projemiz ile kişinin alnı ve kulaklarında konumlandırılacak biyosensörler, beyinden gelen 
EEG sinyallerini; meditasyon, dikkat ve göz kırpma verileri şekline bluetooth aracılığıyla tekerlekli sandalyenin 
mikroişlemcisine gönderecek. Gönderilen bu veriler “Raspberry Pi” mikroişlemcisi tarafından alınacak ve 
hazırladığımız özgün yazılım ve kodlar sayesinde iletilen komutlar motorları çalıştırarak tekerlekli sandalyenin 
hareket ettirilmesini ve manevra yapabilmesini sağlayacak.” dedi. 

Beyin Dalgalarıyla 
Kontrol Edilebilen 
Tekerlekli SandalyeProjesine 
TÜBİTAK Desteği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 
Bayram Fışkın yürütücülüğünde 
geliştirilen “Beyin Dalgaları 
Kontrollü Maket Tekerlekli Sandalye 
Tasarlanması” projesi TÜBİTAK’tan 
‘2209-A’ desteği almaya hak 
kazandı.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
dördüncü sınıf öğrencilerinin 
hazırladığı iki ayrı proje 
TÜBİTAK’tan ‘2209-A’ desteği 
almaya hak kazandı.Mürit Akal 
ve Muhammed Emre Demirdere; 
“Kanser İlacı 5-Fluorourasil’in 
Bentonit ve Grafen Oksit Katkılı 
Biyonanokompozit Filmlerden 
Kontrollü Salımı”, Muhammed 
Yusuf Öztaş ve Ahmet Karadağ 
ise “Yakıt Biyokatkı Maddesi Bütil 
Levulinatın Sentezinde Yenilikçi 
Proses: Pervaporasyon Katalitik 
Membran Reaktör” başlıklı projeleri 
ile TÜBİTAK desteği aldılar. Her iki 
projenin danışmanlığını da Kimya 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü yürütüyor.

Genç bilim insanı adaylarını 
desteklemeyi amaçlayan, TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı, lisans öğrencilerinin 
hazırladıkları araştırma projelerine, 
makine ve teçhizat başta olmak 
üzere sarf malzemesi, seyahat, 
hizmet alımı giderleri için “2209-
A Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” 
kapsamında hibe desteği sağlıyor. 
Bursa Teknik Üniversitesi olarak 
uygulama ağırlıklı verdikleri 
eğitimin karşılığını öğrenci 
başarıları ile aldıklarını belirten 
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Derya Ünlü; 
“Öğrencilerimiz, biri ilaç diğer 
enerji olmak üzere iki farklı alanda 
geliştirdikleri projelerle TÜBİTAK 

desteği almaya hak kazandılar. Bu, 
bir kimya mühendisinin ne kadar 
geniş bir yelpazede çalışabileceğini 
göstermesi açısından bölümümüzü 
tercih edecek öğrenciler için 
güzel bir örnek oluşturuyor. Aynı 
zamanda BTÜ öğrencilerinin 
sektörlerdeki sorunları takip 
ederek edindikleri mühendislik 
bilgileri ile yenilikçi çözüm önerileri 
geliştirebildiklerinin bir yansıması 
olarak da bizleri gururlandırıyor. 
Öğrencilerimizi başarılarından 
dolayı kutluyorum.” şeklinde 
konuştu.

BTÜ Kimya MühendisliğindeGeliştirilen 
İki Ayrı Öğrenci Projesine 

TÜBİTAK Desteği

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrenci-
si Rümeysa Yavuz, TÜBİTAK Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında 
destek almaya hak kazandı.

Teknolojik dönüşümün ve iyileşmenin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi amacıy-
la TÜBİTAK alanında başarılı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini desteklemekte. Bu desteklerden TÜBİTAK 
2210-C Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan Yavuz, çalışmasını 
İleri Fonksiyonel Malzeme Ve Enerjik Malzeme Teknolojileri Dalında polimerik malzemeler membranları kul-
lanılarak biyoyakıt metilalin saflaştırılması üzerine BTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Derya Ünlü danışmanlığında yürütüyor. Yürüttükleri çalışma ile enerji ve ulaştırma sektörlerinde emisyon kon-
trolüne yönelik önemli katkılar sağlanacağını aktaran Yavuz, “Biyoyakıtlar ve yakıt biyokatkı maddeleri çevre 
dostu olmaları, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları nedeni-
yle stratejik olarak öneme sahip sürdürülebilir yakıt 
malzemeleridir.11. Kalkınma planındada kimya sek-
töründe katma değeri yüksek, sürdürülebilir,  çevre 
dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği, ülkemiz-
in ithalat bağımlılığının azaltılması, çevre ve doğal 
kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların 
gerçekleştirilmesi gibi birçok önceliklerden söz edil-
mekte. Tez çalışmamda ele aldığımız yakıt katkı 
maddesi ve yeşil solvent metilalin saf olarak elde 
edilmesi de bu öncelikli alanların başında gelmekte. 
Yürüttüğümüz çalışma kapsamında Metilal ded-
iğimiz maddeyi saf olarak elde ederek yakıt katkı 
maddesi olarak kullanılmasını sağlayacak ve sera 
gazı emisyonuna sebep olan enerji ve ulaştırma se-
ktörlerinde emisyon kontrolüne yönelik önemli kat-
kılar sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Çevre ve Ekonomi Dostu 
Projeye 
TÜBİTAK Desteği

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri 
Şuayip Muaz Güç ve Ulaş Berber, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandılar. “Elektrikli Araçlarda 
Kullanılmak Üzere Bir ve İki Kademeli Vites Sisteminin Tasarlanması ve Parametre Op-
timizasyonunun Yapılması” başlıklı projenin danışmanlığını bölüm öğretim üyesi Dr. 
Emre Demirci yürütüyor.

BTÜ Makine Mühendisliği Öğrencilerine 
TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, genç bilim insanı adaylarını teşvik etmek için lisans öğren-
cilerinin hazırladıkları araştırma projelerine başta makine/teçhizat olmak üzere birçok ihtiyaçlarının karşılan-
ması amacıyla hibe desteği sağlıyor. Hazırladıkları proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan BTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Şuayip Muaz Güç ve Ulaş Berber, projelerinin elektrikli araçlarda bulu-
nan güç aktarım sistemleri üzerine bir ön çalışma niteliği taşıdığını belirttiler. Güç aktarım sistemlerinin aracın 
genel verimine olan etkisinin araç performansını ve yakıt tüketimini doğrudan etkileyen bağımsız bir parametre 
olduğunu vurgulayan Şuayip Muaz Güç; ”Projenin başarıya ulaşması durumunda elde edilecek çıktı, güç aktarım 
sistemleri üzerine yapılacak gelecek çalışmalar için yol gösterici olabilecek.” dedi.
 
Projenin akademik danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Emre Demirci; “Elektrikli araçlar tüm dünyada hızla yay-
gınlaşıyor. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobil çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Proje ile elektrikli araçlar için 
ideal güç aktarımı sisteminin tasarlanması ve bilgisayar destekli analizler ile doğrulanması gerçekleştirilecek. 
Böylece ülkemiz otomotiv sanayisinin bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Projenin yürütücülük görevini Şuayip Muaz Güç, araştırmacı görevini ise Ulaş Berber üstlenirken, Sektör 
Danışmanlığını ise Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Tasarım ve Doğrulama Birim Sorumlusu 
Yüksek Mühendis Metin Çallı yerine getirecek. Haberin devamı  için tıklayınız
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TÜBİTAK’tan 
BTÜ Yüksek Lisans Öğrencisine Destek
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi 
Ersin Yıldız, TÜBİTAK Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında destek 
almaya hak kazandı. “Öngörülü Model İşaretleme Dili Kullanılarak Yapay Zeka ve Mak-
ine Öğrenmesi Modellerinin Web Servisi Olarak Servis Edilmesi” başlıklı yüksek lisans 
tezinin danışmanlığını BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turgay 
Tugay Bilgin yürütüyor.
 
TÜBİTAK, teknolojik dönüşümün ve iyileşmenin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla alanında başarılı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini destekliyor. BTÜ Akıllı Sistemler Mühendisliği 
Yüksek Lisans öğrencisi Ersin Yıldız’ın Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans 
bitirme tezi, TÜBİTAK 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında desteklenme 
hakkı kazandı. Proje, sanayi kuruluşlarının sahip olduğu veriler yardımıyla oluşturdukları makine öğrenmesi 
çıktılarının (modellerinin) kuruluşun diğer iç süreçlerine entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylelikle 
kuruluşların dijital dönüşümüne de katkı sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda CITS Bilişim Hizmetleri’nde 
Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışan Ersin Yıldız; “Projenin başarıya ulaşması durumunda elde edilecek 
platform, sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırma ve toplamış oldukları verilerin katma değerli 
hale dönüştürülmesini sağlama anlamında büyük faydası olacaktır.” dedi.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
dördüncü sınıf öğrencisi Abdullah Enes Doruk, otomotiv 
sektörüne yönelik geliştirdiği “6 Eksenli Robot Kol ile 
Derin Öğrenme Kullanılarak Nesne Poz Tahmini ve 
Kavrama Poz Tahmini ile Otomotiv Sanayi Parçasının 
Konveyör Bant Üzerinden Alınması” başlıklı proje ile 
TÜBİTAK 2209B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak 
kazandı.Geliştirdikleri proje ile otomotiv sanayiinde 
kullanılan mevcut kalite kontrol sistemlerinin insansız 
hale geleceğini ifade eden ve projesi hakkında bilgi veren 
Doruk, “Genellikle otomotiv sanayiinde konveyör bant 
üzerinden nesne alma işlemi otomasyon teknolojisi ile 
yapılıyor. Bu teknoloji ile nesne alma işleminin yapılması 
için birçok sensöre ve matematiksel analize ihtiyacınız 
var. Nesnenin; robot kolun alacağı konumda durması, 
şekil analizinin yapılması, tutulması için nesne kavrama 
planının yapılması gibi aşamalar matematiksel işlemler 
gerektiriyor. Ayrıca bant üzerinde farklı nesnelerin 
bulunması durumunda denetleyici olan operatörün 
nesne ile ilgili parametreyi girmesi gerekiyor. Tüm 
bu işlemler matematiksel ve donanımsal maliyetleri 
artırmakla birlikte operatör gereksiniminden dolayı 
insansız sanayi projesine geçişi de zorlaştırıyor. Bizim 
geliştirmiş olduğumuz projenin amacı ise konveyör bant 
üzerindeki bir nesnenin, bir kamera sistemiyle toplanan 
görüntülerinin kullanılarak, otomatik olarak algılanması 
ve robot kol tarafından kavranması. Böylece otomotiv 
sanayiinde otomotiv parçalarının insan operatör 
olmaksızın, kalite kontrolünün gerçekleştirilmesini 
ve  arızalı ürünlerin başka bir ortama alınmasını 
sağlayabileceğiz. ” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri tekstil 

sektöründe çığır açacak yeni bir buluşa imza attı.
BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi Muhammet Furkan Portakal ve 1. sınıf 
öğrencisi Mert Bozkır, Bursalı Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. firmasının da desteğiyle tekstil 
sektöründe desen üretimine yönelik “Doğal Dil 
İşleme ve Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak 
Metinden Kumaş Deseni Üretilmesi” adlı projeyi 
geliştirdi. Proje kapsamında tekstil sektörünün 
ana faaliyetlerinden desen üretim proseslerini 
dönüştüren bir uygulama geliştirildi. BTÜ 
öğrencileri projeleri ile TÜBİTAK 2209-B Sanayiye 
Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 
Programı kapsamında destek almaya da hak 
kazandılar.

Tekstil sektöründe kullanılan mevcut 
sistemde kumaş desen tasarımında çeşitli 
programlarla mevcut desenlerden alternatif 
resimler oluşturulduğunu ve metinden kumaş 
sentezleyen bir uygulamanın bulunmamasından 
hareketle öğrencilerin metin bazlı uygulamayı 
geliştirdiklerini aktaran proje danışman Öğretim 
Görevlisi Gizem Ortaç; “Metin tabanlı görüntü 
üretme işlemi, metnin anlamsal tutarlılık 
içerisinde analiz edilerek; bu analize uygun olarak 
çeşitli yöntemlerle görüntü üretilmesi amacına 
dayanıyor. Mevcut tüm ulusal ve uluslararası 
tasarım ve çizim programlarında yalnızca eldeki 
resimlerden yeni resimler oluşturulabiliyor. Bir 
koleksiyon oluşturulacaksa bir tema belirlenerek 
bu temaya uygun desenlerin çizilmesi ile bir 
koleksiyon hazırlanıyor. Bu aşamada tema 
metnini kullanarak uygun resimleri bulmak ve 
bunları sentezlemek insan faktörüne dayanıyor.

BTÜ Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
Lisans Öğrencisinden 
Sanayi Projesi

BTÜ Öğrencilerinden 
Tekstil Sektöründe Çığır 
Açacak Proje

Haberin devamı  için tıklayınız Haberin devamı  için tıklayınız
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Yaz-Yap Atölyesi’ni 
Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler 
BTÜ’yü Ziyaret Etti
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Yıldırım Belediyesi işbirliği ile ilçedeki 
okullarda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine  kodlama öğretmek üzere dönem ara tatilinde “Yaz-Yap 
Atölyesi” sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Proje kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan lise 
öğrencileri, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’ni ziyaret ederek öğrendikleri bilgileri BTÜ Bilgisayar laboratuvarlarında 
test ettiler ve TEKNOFEST yarışma atölyelerindeki çalışmaları incelediler.

Yıldırım Belediyesi’nin  paydaş olarak destek 
verdiği, orta öğretim kurumlarında okuyan 
öğrencilerin  yazılım ve bilişim alanında daha 
donanımlı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan 
“Yaz-Yap Atölyesi” sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında, BTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin 
koordinatörlüğünde  bölüm öğrencilerinden 
oluşan yedi kişilik eğitim ekibi kuruldu. Projeye 
başvuranlar arasından; ortaokul seviyesi için her 
biri 12-15 öğrenciden oluşan 3 sınıfa  “Kodlamaya 
Giriş” eğitimi,  lise düzeyi için ise her biri 15 
öğrenciden oluşan 4 sınıfa “Python Programlama 
Dili”  konularında altı hafta boyunca ücretsiz 
eğitim verildi. Projeyi başarıyla tamamlayarak 
katılım sertifikalarını alan lise öğrencileri, 
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’ni ziyaret ederek 
öğrendikleri bilgileri Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü laboratuvarlarında test etme imkânı 
buldular.
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Yıldırım Belediyesi’nin  paydaş olarak destek verdiği, orta öğretim 
kurumlarında okuyan öğrencilerin  yazılım ve bilişim alanında daha 
donanımlı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan “Yaz-Yap Atölyesi” 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, BTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin koordinatörlüğünde  
bölüm öğrencilerinden oluşan yedi kişilik eğitim ekibi kuruldu. 
Projeye başvuranlar arasından; ortaokul seviyesi için her biri 12-15 
öğrenciden oluşan 3 sınıfa  “Kodlamaya Giriş” eğitimi,  lise düzeyi için 
ise her biri 15 öğrenciden oluşan 4 sınıfa “Python Programlama Dili”  
konularında altı hafta boyunca ücretsiz eğitim verildi. Projeyi başarıyla 
tamamlayarak katılım sertifikalarını alan lise öğrencileri, BTÜ Mimar 
Sinan Yerleşkesi’ni ziyaret ederek öğrendikleri bilgileri Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında test etme imkânı buldular.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Vali Canbolat’tan BTÜ’ye 
Öğrenci Yurtları Konusunda 
Tam Destek

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Teknik Üniversitesi’ni (BTÜ) ziyaret 
ederek güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Mimar Sinan Yerleşkesinde 
incelemelerde bulundu.
 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası ile yayınlanan kararname ile kurulması kararlaştırılan TEKNOPARK 
ve inşa alanı hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi. Mimar Sinan Yerleşkesi 
içerisinde yapımı gerçekleştirilecek 580 kişilik kız öğrenci yurdu inşaatı 
alanında incelemelerde bulunan Vali Yakup Canbolat, ayrıca KYK Orhangazi 
Yurt arazisinde yapılacak 500 kişilik erkek öğrenci yurdu hakkında da bilgi 
aldı. Bursa Teknik Üniversitesi’ne alanı ve binası devredilen L1 Blok atölye 
binasını da inceleyen Vali Canbolat, burada gerçekleştirilen tadilat sonrası 
inşa edilen Döküm Laboratuvarı ile Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Laboratuvarı hakkında öğretim üyelerinden bilgiler aldı.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Başkan Aktaş; 
“BTÜ’nün Gelişimini Gururla İzliyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret ederek Mimar Sinan Yerleşkesinde incelemelerde 
bulundu.
 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Başkan Aktaş’a; Mimar Sinan Yerleşkesinde kurulacak TEKNOPARK, yapımı 
devam eden G-Blok Eğitim Binası ile yerleşke içinde inşa edilecek 580 kişilik kız yurdu ve KYK Orhangazi Yurt 
alanı içerisinde inşa edilecek 500 kişilik erkek öğrenci yurdu hakkında bilgi verdi. Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
yatırımları ile Yıldırım’ın bir üniversite şehri kimliğine kavuştuğunu belirten Başkan Aktaş; “Gerek akademik 
başarıları gerekse fiziksel yatırımları ile Bursa’ya yenilikler yaşatan Bursa Teknik Üniversite’nin gelişimini 
gururla izliyoruz.” dedi. Haberin devamı  için tıklayınız
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BEBKA Genel Sekreteri BTÜ’de
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed 
Zeki Durak, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bilal Tunç’un da 
eşlik ettiği ziyarette Bursa ve bölgenin kalkınmasında BTÜ ve BEBKA arasında 
gerçekleştirilebilecek işbirlikleri görüşüldü.
 
BTÜ bünyesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) ve Bursa Teknoloji Transfer Ofisi’nde de 
(Bursatto) incelemelerde bulunan BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak; “Bursa Teknik 
Üniversitesi, sahip olduğu laboratuvar altyapısı ve akademik birikimiyle BEBKA bölgesinin kalkınmasında 
önemli bir yapı taşı özelliği taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla bölgemizde sağladığımız 
mali destek programlarımızın yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kamu, özel sektör, üniversite 
işbirliklerine yenilerini ekleyerek, bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve 
faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Elektroteks firması arasında TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, Sektörel 
Eğitim Programı ve ortak çalışılabilecek proje başlıklarının görüşüldüğü işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. 
Üniversite - sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler’in  ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 
Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan 
Gürkan, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ali Kara, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Gökhan Gelen ve Elektroteks firma temsilcileri katıldı.

BTÜ Sanayi İşbirliklerinde Hız Kesmiyor

Firmasını 1990 yılında açarak makine üreticilerine 
yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladığını 
aktaran Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı, ele-
ktronik mühendisi Osman Güler, yaklaşık 15 yıl önce 
yatak üretim makinesi sektöründe boşluk olduğunu 
fark ederek diğer işleri zamanla bırakıp bu sektöre 
yöneldiğini söyledi. Kayapa Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki tesisinde yatak üretim makinesi imal eden ve 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen yatak üret-
icilerine entegre tesis de kurduklarını aktaran Güler, 
“Aylık 2 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. En-
tegre tesis açısından baktığımızda şu anda sektörde 
dünyadaki tesislerin yüzde 70’ini biz kurduk. Dünyada 
hangi yatak üreticisi olursa olsun bize tereddütsüz 
güveniyor. Bu konuda çok iyi olduğumuza inanıyoruz.” 

dedi. Çoğunlukla ABD’li firmalarla çalıştıklarını ve 
ihracatın 3’te birini bu ülkeye yaptıklarını belirten 
Güler; “Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 
7’nci fabrikayı kuruyoruz. Ayrıca siparişini aldığımız 
13 tesis var. Yani şu anda bu firmaya A’dan Z’ye 20 
üretim hattı kurmuş olacağız.” bilgisini paylaştı. Güler 
ayrıca dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden olan 
ve 3 yıldır yatak üreten başka bir firma için 5’inci te-
sisi kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Ar-
Ge çalışmaları yaptıklarını da aktaran Güler, “Dünyada 
yatak sektöründe, yatağın ve ürünlerin taşınması zor 
olduğu için robotlar pek kullanılmıyor. Biz iki yıldır Ar-
Ge çalışması yapıyoruz. Amacımız tamamen robot-
ların çalıştığı karanlık yatak üretim tesisleri kurmak.” 
ifadelerini kullandı. Haberin devamı  için tıklayınız
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Yıldırım Muhtarları Bursa Teknik Üniversitesi’nde
Bursa Yıldırım muhtarları, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret ederek 
mahalle ve ilçelerine katkılarından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Muhsin Sak, 
Beyazıt Mahallesi Muhtarı Süleyman Atış, Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci, Davutdede Mahallesi 
Muhtarı Ersin Özbek, Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, Balaban Mahallesi Muhtarı Şerif Sevcan ve 
Bağlaraltı Mahallesi Muhtarı Raif Kocabaş, Rektör Karademir’den üniversite hakkında bilgi alarak yapımı süren 
inşaatlar ve yurt sahasında incelemelerde bulundular.

Muhtarlar adına Rektör Karademir’e plaket takdim eden Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Muhsin Sak; 
“Mahallelerimizde, üniversitesine yürüyerek ulaşabilen gençlerimiz var. Bizi bu imkâna kavuşturan ve iki ayrı 
yerleşkesi ile Yıldırım ilçemizi üniversite şehri konumuna taşıyan Bursa Teknik Üniversitesi ile gurur duyuyoruz. 
Gerek yaptıkları bilimsel çalışmalar gerekse inşa ettikleri modern ve teknolojik altyapılı yeni binalar ile ilçemizin 
gelişimine katkıları dolayısıyla tüm muhtarlarımız ve Yıldırım halkı adına Sayın Rektörümüze ve Bursa Teknik 
Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversitelerin yürüttükleri bilimsel çalışmalar kadar bulundukları bölgenin 
sosyal dönüşümüne katkıları ile de önemli bir işlevi yerine getirdiklerine dikkat çekti. Rektör Karademir; “Bizler 
üniversitemizdeki bütün akademisyenlerimiz, beşeri kaynağımız, bilgi birikimimiz, fiziki mekânlarımız, eğitim 
birimlerimiz ve öğrencilerimizle beraber Yıldırım başta olmak üzere Bursa ve ülkemizin hizmetindeyiz.” şeklinde 
görüşlerini ifade etti. Haberin devamı  için tıklayınız
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BTÜ’den Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 
Personeline İHA Eğitimi
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ‘İnsansız 
Hava Aracı Eğitim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmesi sonrasında 
dördüncü eğitimini de tamamladı. Dördüncü eğitim programının 
da başarı ile tamamlanması ile BTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından İHA1 Ticari Pilot Sertifikası verilen 
katılımcı sayısı 197’ye ulaştı.
 
Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu’nun da katılımı ile Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 87 kişilik kurs grubunun ‘İHA Ticari Pilotluk’ 
eğitimi tamamlandı. İHA-1 sertifikası kapsamında 4 gün boyunca uzaktan eğitim, 
bir gün ise yüz yüze uygulama ve sınav yapılarak katılımcılara BTÜ öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, Prof. Dr. Turan Sönmez ve Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz 
tarafından toplam 32 saat eğitim verildi. Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan projeler kapsamında alınan Multispectral 
(Çok Bantlı) kamera sistemleri, termal kamera sistemleri katılımcılara teknik özellikleri 
detaylı olarak aktarıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa, Bilecik ve Yalova 
illerini kapsayan 11 Orman İşletme Müdürlüğünde yer alan çeşitli drone sistemlerinin 
uygulamalı kullanım eğitimi verildi.
 

Haberin devamı  için tıklayınız
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BTÜ ve TKDK Arasında 
İş Birliği Protokolü
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü arasında İş Birliği 
Protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde BTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Arif Karademir, TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, TKDK 
İletişim Uzmanı Erdal Türkmen, Proje Birim Uzmanı Elif Kara, 
BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Biyomühendislik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Teknoloji Transfer 
Ofisi (BTTO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu ve BTTO Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Saime Erdönmez hazır bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü arasında 
gerçekleştirilen protokol kapsamında proje eğitimi, staj ve teknik 
gezi gibi konularda işbirliğinin artırılarak üniversite öğrencilerinin 
eğitimlerine katkı sağlanması, proje hazırlama mantığının 
geliştirilmesi, mevcut projelerden bilimsel amaçlı faydalanılması 
hedefleniyor.

İşbirliklerini ve bunları somut verilere dönüştürmeyi 
önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, 
“Öncelikle Bursa’da ciddi potansiyel yatırım alanları konusunda 
devletimizin verdiği desteklerin en etkin şekilde ekonomiye 
yansıması için, proje yazımı, hakemliği, denetlenmesi, sonuçların 
patentlenmesi ve ticarileştirilmesi konusunda bir ekosistem ve 
kültür oluşması gerekiyor. Bu anlamda Bursa Teknik Üniversitesi 
mümkün olan her şekilde TKDK ile verimli çalışmalar yapacaktır. 
Değerli koordinatörümüz Bilal bey ve ekibine teşekkür ediyorum.” 
ifadelerinde bulundu. Haberin devamı  için tıklayınız
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Teknik Üniversite UTEK Uçuş Okulunda
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir öncülüğünde, öğretim üyeleri 
ve “Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu” öğrencilerinden oluşan BTÜ heyeti, 
UTEK Uçuş Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erkan Güngör’ü ziyaret etti. Yenişehir 
Havaalanındaki tesislerde gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında geliştirilebilecek 
işbirlikleri ve ortak projeler ele alındı.

Rektör Karademir, havacılık ve savunma sanayiinin günümüzün yükselen değeri olduğunu, Türkiye’nin son 
yıllarda geliştirdiği İHA, SİHA, TİHA gibi ürünler ile Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek UTEK 
gibi uçuş okullularının da pilot yetiştirilmesindeki katkılarının önemli olduğunu dile getirdi. Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren havacılık alanındaki çalışmaları desteklediğini söyleyen Karademir; 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir yansıması olan 
TEKNOFEST yarışmalarında öğrencilerimiz son yıllarda başta havacılık olmak üzere önemli dereceler elde 
ettiler. Gençlerimizi teknolojiyi kullanan değil, teknolojik ürünleri tasarlayan ve üreten bireylere dönüştüren 
TEKNOFEST yarışmalarının stratejik sektörlere işgücü kazandırma potansiyelini çok değerli buluyoruz. 
Benzer şekilde Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursatto) bünyesinde BEBKA ve Osmangazi 
Belediyesi gibi kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş fikirlerini üretime dönüştürmeyi amaçlayan projelerle 
girişimcilik ekosistemine de katkı koymaya çalışıyoruz. Bunun bir uzantısı olarak kuruluş onayını aldığımız 
TEKNOPARK ile de Bursa’nın katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üreten bir merkez haline gelmesini 
amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ile Bursa 
Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Uludağ 
Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında “Z Planı” Projesi için 
işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite, Kamu ve İş Dünyasından
Gençler İçin İşbirliği 

Protokol ile gençlerin karar alma 
süreçlerinde ve çalışma hayatının 
her alanına etkin olarak katılımını 
sağlamak; gençlerin sorunlarından, 
gereksinmelerinden ve beklentilerinden 
yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri 
ve projeler üretmek; gençlerle ilgili bu öneri 
ve projelerin gerçekleşmesine katkıda 
bulunmak ve katılmak; gençlerin daha 
çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin 
gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine 
getirmek amaçlanıyor.
 
BOSİAD Sosyal Tesisleri’nde imzalanan 
protokol törenine, Bursa Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger, BOSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Rasim Çağan, BTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve BTÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi (Bursato) Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu katıldı.

ursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği (BOSİAD), gençler ile iş dünyası 
arasında bağ kuracak “Z Planı Projesi” ile ilgili önemli 
bir adım attı. Projelerinde bilimi ön sıraya koyarak 
alanında uzman isimlerden destek alan BOSİAD ile 
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 
ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bursa 
Valiliği koordinasyonunda Z Planı Projesi için işbirliği 
protokolü imzalandı. 

Haberin devamı  için tıklayınız
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Teknik Akademi webinar serisinde bu 
hafta Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Gökhan Gelen Sibernetik 
alanının ilk özgün çalışmalarını 
tasarlayan El-Cezeri’den günümüze 
sibernetik ve robotik alanda yaşanan 
gelişmeleri anlattı.
Sibernetik ve robotik bilimi alanında çalışmalar yapan 
ilk bilim insanı olan El-Cezeri’nin tasarladığı ilk insansı 
robotlar ve otomat makinelerin günümüz mekanik 
ve sibernetik bilimlerinin temelini oluşturduğunu 
aktaran Doç. Gr. Gökhan Gelen, “El-Cezeri mucit, 
matematikçi ve aynı zamanda Diyarbakır Artuklu 
Sarayının başmühendisi konumunda bir bilim 
insanı. Dönemin sultanı, El-Cezeri’den icatlarını ve 
çalışmalarını yazıya dökmesini emrediyor ve sonuçta 
günümüz teknolojisine büyük katkılar sağlayacak 
Kitab-ül Hiyel adlı eseri ortaya çıkıyor. El- Cezeri’nin 
6 bölümden oluşan bu eserinde dünyanın ilk insansı 
robot tasarımları, krank mili ve 4 zamanlı dişli 
mekanizmalar gibi 50’den fazla cihazın kullanım 
esasları çizimlerle detaylı olarak yer almaktadır. 
Cezeri bu eseriyle adeta mühendisliği sanatla, bilimi 
de hayatla buluşturmuştur.” şeklinde konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesinin her hafta 
düzenlediği  Webinar serisinin bu 
haftaki konuğu Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Deniz Uzunsoy oldu. 

“Türkiye’de Demir Çelik Sektörüne Genel Bir Bakış” 
konusunun işlendiği seride demir ve çelik üretimin 
tarihçesi, demir çeliğin insanlık için önemi ve 
Dünyada ve Türkiye’de demir çelik üretimi konuları 
ele alındı. 
İnsanlığın ilk metalle karşılaşması eldeki 
kanıtlarımıza göre yeryüzüne katı halde düşmüş 
olan meteorların elde edilmesiyle olmuştur diyen 
Uzunsoy, demir cevherinden ilk demir üretiminin 
MÖ 2000’li yıllarda mümkün olduğunu söyledi. 
İnsanların demiri üretmeyi ve şekillendirmeyi 
öğrendikçe tarım hayvancılık ve savunma 
alanlarında toplumların yaşantısına giren demir 
her zaman önemli bir metal olmuştur diyen Prof. 
Dr. Deniz Uzunsoy “ Demir ve çelik insan oğlu 
tarafından mızrak uçları, bıçak ve süs eşyaları 
olarak kullanılmıştır. dedi

Bursa Teknik Üniversitesi’nin bir klasiği haline gelen çevrimiçi seminer serisi Teknik Akademi’nin bu haftaki 
konuğu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Gökçen İzli oldu.  “Ev 
Yapımı Konservelerde Tehlikeler” konusunun ele alındığı seminerde hepimizin sofralarında bulunan ev yapımı 
konservelerin bilinmeyen tehlikelerine ışık tutuldu.

El-Cezeri’den Günümüze 
Sibernetik

Ev Yapımı Konservelerdeki Tehlikeler
Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız

Türkiye’de 
Demir Çelik Sektörüne 
Genel Bir Bakış
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknik 
Akademi Mart ayı son serisinde bu hafta 
Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaşa “Elektrikli Araç 
Teknolojileri”ni anlattı.

Elektrikli araç teknolojileri, elektrik makinaları ve 
güç elektroniği alanlarında çalışan Yaşa, elektrikli 
araç teknolojilerinde yaşanan güncel gelişmeler, bu 
araçların teknik bileşenleri ve alanda yaşanan teknolojik 
gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. İlk elektrikli 
araçların İskoçya ve Amerika’da ortaya çıktığını aktaran 
Yaşa, “ilk üretilen otomobiller elektrikli olmasına 
rağmen kullanılan batarya teknolojileri kısa menzilli 
ve enerji sahası çok düşük olan yeterince gelişmemiş 
teknolojide olması nedeniyle bu araçlar yerini petrol 
yakıtlı araçlara bırakmıştır. Özellikle 1935 yılı sonrasında 
petrol varil fiyatlarının da düşmesiyle içten yanmalı 
motorlu araçlar piyasayı domine etmiş oldu” şeklinde 
konuştu.

Teknik Akademi webinar serisinde 
bu hafta Bursa Teknik Üniversitesi 
(BTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Yıldız 
“İnovasyon: Niçin ve Nasıl?” konulu 
seminerde inovasyon kavramını ve 
önemini anlattı.

Sunumuna inovasyon kavramını tanımlayarak 
başlayan ve yenilik, yenileşim olarak da karşımıza 
çıkan inovasyon kavramının birçok farklı tanımının 
bulunduğunu aktaran Yıldız, “Yeni veya önemli 
derecede iyileştirilmiş bir ürün, süreç, yeni bir 
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 
yöntemin geliştirilmesi gibi durumları inovasyon 
olarak adlandırabiliriz. Bir yeniliğin inovasyon 
olarak değerlendirilebilmesi için bir fikrin düşünce 
aşamasından çıkarak gerçekleştirilmesi ve 
ticari bir değer kazanması gerekiyor. Dolayısıyla 
inovasyona değer yaratan yenilik de diyebiliriz.” 
diye konuştu.

İnovasyon: 
Niçin ve Nasıl

Elektrikli Araç 
Teknolojileri

BTÜ’de Afet Farkındalık Eğitimi
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonunda akademik 
ve idari tüm birim yöneticilerinin katılımıyla “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Valiliği 
arasında imzalanan işbirliği doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimi 
gerçekleştirildi. Etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversite olarak 
şehrin afet bilincinin yükselmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti. Bilimsel veriler ışığında insani 
değerleri önceleyen şehirleşme anlayışının gerekliliğine dikkat çeken Karademir, “Depremler, seller, felaketler 
yalnızca doğada değil bizim zihin dünyamızda da maalesef vuku buluyor. Herkes insani değer ve vicdani 
sorumluluklarını gözetirse afet sonrası daha az zararla süreci atlatmamız mümkün olacaktır. Bu eğitimlerle 
de afetten önce önlem alma bilincini geliştirerek üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getiren bireyler olmayı 
umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız
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TÜBİTAK Horizon Europe 
Bilgi Günü Etkinliği 
Gerçekleşti
Bursatto - TÜBİTAK işbirliğinde Horizon Europe 
Bilgi Günü Etkinliği düzenlendi. Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ramazan Kurt, AB Çerçeve Programları Müdürü 
Dr. Mehmet Ufuk Atay, EIC Ulusal İrtibat Noktası 
Uzmanı Merve Diyar’ın konuşmacı olduğu 
olduğu etkinlikte Ufuk Avrupa ve Avrupa Birliği 
Çerçeve Programları tanıtıldı.

Etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt, 
Bursa Teknik Üniversitesi’nin hem üniversite hem Teknoloji 
Transfer Ofisi aracılığı ile bölgedeki sanayi paydaşlarıyla 
işbirliğini artırmak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. 
2010’da kurulmuş genç bir teknik üniversite olarak, 444 
akademik personeli, 7500 öğrencisi ve 50’si lisansüstü 96 
akademik programı ile 104 ar-ge projelerinin bulunduğunu 
ve 27 milyon liralık dış kaynak oluşturduklarını belirten Kurt, 
“Bursatto olarak 30 ayda 300’e yakın faaliyet gerçekleştirdik. 
TÜBİTAK 2244 doktora programı birincisi ve güçlü sanayi 
işbirlikleri olan üniversitemiz Ufuk Avrupa Programı 
kapsamında her türlü tanıtıcı faaliyet ve işbirliğine açıktır .” 
ifadelerinde bulundu.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Biden Yönetimi ve ABD’nin 
İran Nükleer Anlaşmasında Yaşanan Gelişmeler
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Koç, Biden yönetimi ve İran nükleer 
anlaşması konularına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi:

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD başkanlık seçim sonuçlarının hem ABD hem de ABD’nin aktif politika ve 
strateji yürüttüğü diğer ülkeler açısından önemli gelişmeleri ortaya çıkardığını aktaran Koç, seçimlerin 2009-
2017 yılları arasında dönemin Başkanı Barack Obama’nın yardımcısı olan Joe Biden’ın aday olduğu Demokratlar 
tarafından kazanılmasının, ABD’nin Trump liderliğinde son dört yılda sürdürmüş olduğu uluslararası 
politikalarında keskin dönüşe neden olacağının birçok kişi ve kurum tarafından ön görüldüğünü belirtti.

Biden’ın Ortadoğu Bölge Politikasına Etkisi

Biden iktidara gelmeden önce yapmış olduğu konuşmalar ve verdiği mülakatlarda Suudi Arabistan’da yaşanan 
insan hakları ihlalleri ve BAE’nin silahlı örgütlere desteğine karşı pozisyonda olacağını belirtmişti. Bunun aynı 
zamanda Trump dönemi İran ve Tahran’ın Ortadoğu’da desteklediği silahlı gruplara yönelik “maksimum baskı” 
politikasından da bir geri adım olarak algılandığını belirten Koç, “Hiç şüphesiz ki, Biden’ın bu politikaları İran 
tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılanırken Tahran’ın bölgesel rakiplerini de rahatsız etmiştir. Bunun 
en önemli nedeni ise, İran’ın P5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri ve Almanya) ile 2015 yılında 
imzalamış olduğu Kapsamlı Ortak Eylem Planı Anlaşmasının (JCPOA- The Joint Comprehensive Plan of Action) 
Trump yönetimi tarafından Mayıs 2018’de “utanç verici” olarak nitelenmesi sonrası rafa kaldırılarak İran’a 
yönelik ambargoların artırılma kararının alınmasıdır. Bu süreç sonrası İran, ABD rehberliğinde Sudi Arabistan, 
BAE, Bahreyn ve İsrail tarafından ortak hasım olarak değerlendirilmiştir. Biden yönetiminin İran karşıtı cephe 
ile ilişkilerini gözden geçireceğini belirtmesi bölgede kartların yeniden karılıp dağıtılacağının işareti olmuştur. 
Bununla birlikte, birçok İranlının 2015 yılında imzalanan JCPOA’ya destek vermekle birlikte sürecin olumlu bir 
şekilde devam ettirilememesi mevcut İran reformist hükümetinin Trump döneminde imaj ve destek kaybına 
uğramasına neden olmuştur.” dedi. Haberin devamı  için tıklayınız
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Game Of Code’un Kazananları Belli Oldu
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilişim ve Kodlama 
Topluluğu ve DSC BTÜ öğrencileri tarafından bu sene ilki gerçekleştirilen ve öğrencilerin 
algoritma bilgi ve becerilerini geliştirmek için düzenlenen yeni nesil kodlama yarışması 
Game of Code’un kazananları belli oldu.

Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen ödül töreni açılışında konuşan BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, “Bölümümüz, Bilişim ve Kodlama Topluluğu ve DSC BTÜ öğrencilerimiz 
ortaklığında Coşkunöz Holding CITS destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelmesi planlanan 
Game Of Code yarışmamıza emek veren ve katılımda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Online 
ortamda gerçekleşmesine rağmen yarışmamız yoğun talep gördü. Bölümümüzde üst sınıflara çıktıkça bu tür 
yarışmalar çoğalacaktır.” şeklinde konuştu.

Vakıf olarak tüm eğitim işbirliklerine açık olduklarını ifade eden Coşkunöz Holding CITS Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürü Ertan Göral, “Fırsatları değerlendirmeyi çok önemsiyoruz. Turgay hocamız bize çok destek oluyor. 
Birlikte fırsatlar yaratıp gençlerimize yatırım yapmak ve onları iş hayatının gerçekleriyle tanıştırmak için çeşitli 
staj vb. imkânlar sağlıyoruz. Ayrıca bu endüstride kadın çalışanların artmasını özellikle teşvik ediyoruz.” dedi.

Yakın işbirliklerinin oluşturulduğu Bursa’da BTÜ ile akademik işbirliğine katkı sağlayan herkese teşekkür eden 
BT Sistem ve Servis Yönetimi Müdürü Vedat Davarcıoğlu, “Bilgi teknolojileri ve yazılım sürekli kendini yenileyen 
bir alan. Bu durum yapay zeka teknolojilerini de sürekli bir dönüşüme sokuyor. O nedenle bu alanda çalışan ve 
kendini geliştiren öğrencilerimize kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

Haberin devamı  için tıklayınız
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Osmangazi Belediyesi 
arasında 5 Aralık 2019 tarihinde girişimciler ekosistemine 
genç girişimciler kazandırılması ve bu girişimcilere 
yeni fırsatlar sunulması amacıyla işbirliği protokolü 
imzalanmıştı. İyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik 
kabiliyetine sahip genç girişimcilerin keşfedilerek 
desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen protokolün 
şehir ve ülke istihdamına da ciddi katkılar sağladığını 
ifade eden Bursatto Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan 
Kaboğlu, “Program kapsamında girişimcilere gerekli 
mentörlük desteği ve eğitimleri verildi ve artık programın 
son aşamasına gelindi. Bugün toplam 8 girişimcimiz iş 
fikirlerini sunarak yatırım almaya çalışacak.” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak üniversitelerle işbirliklerini 
önemsediklerini ve pek çok ortak çalışma yürüttüklerini 
belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
“Belediye olarak halkla iç içe ve sürekli temas halindeyiz. 
Vatandaşların da doğal olarak bizlerden birçok talebi 
olabiliyor. Bunların başında da iş talepleri gelmekte. 
İş arayan da işçi arayan da bize başvuruyor. Dolayısıyla 
firmalarla iş arayanlar arasında köprü vazifesi görmüş 
oluyoruz.” diye konuştu. 2020 yılında belediyeye 2396 
iş talebi yapıldığını ve bunlardan %65’ten fazlasının 
doğrudan belediyeye yapıldığını aktaran Dündar, 
“Bursa’da işsizlik sorunu yok, nitelikli insan kaynağı 
sorunu var. Bursa yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği 
bir kent. BTSO gibi kurumlar çeşitli eğitimler düzenliyor. 
Dolayısıyla iş arayanların bu eğitimleri alarak donanımlı 
hale gelmeleri ve aldıkları eğitime uygun iş kollarına 
başvurmaları önemli. Bu tür organizasyonlar da iş 
arayanlara yeni ufuklar açması ve kendilerine yön tayin 
etmelerini sağlaması nedeniyle çok çok önemli. Bu gibi 
programların çoğalmasını istiyoruz buna bağlı olarak 
üniversitelerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Girişim 2020 DEMO DAY Gerçekleştirildi
Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ. (Bursatto) ve Bursa Osmangazi 
Belediyesi işbirliğinde yürütülen Girişim 2020 programının son aşaması olan DEMO 
DAY Melek Yatırımcı ve Girişimcilik Paneli Prof. Dr. Mehmet Yazıcı moderatörlüğünde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında 8 girişimci iş fikirlerini 
yatırımcılara sundu.

Haberin devamı  için tıklayınız



62

e- haber #3BTÜ 

‘‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’’BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TUA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok, İnegöl Belediyesi 
Strateji Daire Başkanı Mehmet Akif Arslan, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, yarışma jüri üyesi 
akademisyenler ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı etkinlik öncesinde dış gezegen şehirciliği ve 
uzay mimarlığı konularını ele alan “Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması” sergisi gezildi. Proje koordinatörü 
BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersan 
Koç yarışma hakkında detaylı bilgi verdi. Derece alan projeleri inceleyen TUA Başkanı Yıldırım, gerçekleştirilen 
yarışma için Bursa Teknik Üniversitesi ve katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım 
“Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması” için 
Bursa Teknik Üniversitesi’nde
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Rektör Karademir: Milli projeler için, yetkin milli insan 
kaynağı yetiştirmek şart
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, havacılık ve uzay 
programlarının önemine değindiği konuşmasında; 
“Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ‘İstikbal 
göklerdedir’ veciz sözü ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kuvvetli iradesi ile ülkemiz 
havacılık ve uzay çalışmalarına çok kararlı ve güçlü 
projelerle yöneldi. TUA Başkanımız Sayın Yıldırım’ın  
‘Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak’ 
söylemi konunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu 
çok açık ifade ediyor. Bu noktada, Bursa Teknik 
Üniversitesi, milli politikaların ve hedeflerin en büyük 
destekçisi olarak AR-GE çalışmaları ve paydaşları ile 
yaptığı nitelikli projelerle beraber öncelikle nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmeye büyük önem vermektedir. 

Milli politikalar ve projelerin başarılı olması için 
öncelikle nitelikli ve yetkin milli insan kaynağımızı 
yetiştirmemiz hayati öneme sahiptir. Paydaşı 
olduğumuz TEKNOFEST programına 2020 yılında 
69 takımla, bu yıl ise yaklaşık 100 takımla katılıyor 
olmamız, proje/uygulama tabanlı eğitime ne kadar 
önem verdiğimizin bir göstergesidir. “İnsansız Hava 
Araçları” yarışmalarının Bursa’mızda yapılacak olması 
bizleri daha da heyecanlandırmaktadır. Bu noktada 
Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey’e tekrar çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

Haberin devamı  için tıklayınız
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2019 yılında ilki başlatılan SeedUP İnovatif  Girşimcilik Programının başarıyla yürütüldüğünü ve verimli bir 
dönem geçirdiklerini ifade eden Bursatto Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu, girişimcilik ruhunun Bursa’da 
yaygınlaşması ve Bursalı girişimci sayısının artması için BEBKA’nın da desteğiyle 2021 yılı için daha da verimli 
bir SeedUP dönemi için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Bursa Teknik Üniversitesi 
(BTÜ) Psikoloji bölümü 
Ortak Akıl Topluluğu 
öğrencileri tarafından 
gelenekselleşmesi hedeflenen 
etkinliğin ilki çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na ithafen 
8 - 10 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca süren 
online organizasyona, 150’den fazla 
üniversiteden 1500’e yakın katılımcı 
kaydı gerçekleşti. Alanında uzman 
sekiz farklı konuşmacının sekiz farklı 
oturumda yer aldığı etkinlik süresince, 
kişilik ve benlik algısı, çocuklarda 
aksiyete bozukluğu, dil şebekesinde 
yenilikler ve afazi rehabilitasyon gibi 
farklı konular ele alındı.

Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 
(Bursatto) ve Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde 
gerçekleştirilecek olan SeedUP İnovatif 
Girişimcilik Programı lansman toplantısı 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

BTÜ’de Psikoloji Günleri

Haberin devamı  için tıklayınız

Haberin devamı  için tıklayınız
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“Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri” (biXat-2021) eğitim etkinliğinin 
üçüncüsü Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

biXat-2021, Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme 
Programı (2237-A) kapsamında TÜBİTAK’ın doğrudan 
desteği ile düzenlendi. Etkinlik kapsamında, bilimsel 
çalışmalarda geniş kullanım alanına sahip X-ışınları 
ve X-ışınları analiz teknikleri hakkında lisansüstü 
öğrenciler, genç araştırmacılar ve uzmanlara 5 
gün boyunca kapsamlı eğitimler verildi. Etkinlik 
koordinatörü, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Songül 
Akbulut Özen, biXat eğitimleri ile mevcut imkânların 
daha doğru ve daha etkin kullanılmasını sağlayarak 
bilimsel katma değeri artırmayı amaçladıklarını 
belirtti.

Birincisi 2018 yılında Bursa Teknik Üniversitesi’nde, 
ikincisi 2019 yılında Harran Üniversitesi’nde 
düzenlenen “Bilimsel Araştırmalarda X-ışınları 
Analiz Teknikleri" eğitim etkinliği kapsamında her 
yıl başvurular arasından farklı disiplinlerden ve farklı 
üniversitelerden seçilen 30 kişiye eğitim veriliyor. 
Bir ay gibi kısa bir duyuru süresinde biXat-2021 için 
19 farklı disiplin ve 21 farklı üniversiteden toplam 
80 başvuru alındığını dile getiren Doç. Dr. Songül 
Akbulut Özen; “Bu yıl yaptığımız değerlendirmelerle 
16 farklı üniversiteden ve 10 farklı disiplinden olmak 
üzere toplam 31 katılımcıya eğitim verdik. Hemen 
hemen her disiplinin araştırmalarında sıklıkla ihtiyaç 
duyduğu X-Işınları analiz tekniklerinin detaylıca ele 

alındığı etkinlik kapsamında X-ışınlarının oluşum 
mekanizmaları, kullanım alanları, çeşitli X-ışınları 
analiz teknikleri ve bilimsel araştırmalardaki 
uygulamaları üzerine teorik ve bilgisayar uygulamalı 
45 dakikalık 40 adet ders verildi.” ifadelerini kullandı. 

Haberin devamı  için tıklayınız
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