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Dünyada yolcu ve yük ulaşımında (taşın-
masında) hava araçlarının kullanılması 
olarak bakılabilecek sivil havacılığının, 

istisnalar dışında, II. Dünya Savaşı'ndan son-
ra, 1940’lı yılların ortasında hizmet dışı kalan 
(sabit kanatlı) askeri hava araçlarının (uçak-
ların) tadil edilerek kullanılması ile büyük bir 
gelişme sağladığı belirtilebilir...

Bu uçaklardan bir süre sonra, daha 
kapasiteli ve konforlu hava aracı arayışını 
da beraberinde getirmiş ve ticari havayolu 
ulaşımında jet olarak adlandırılan turbofan 
güç grubuna sahip kabin basınç ve sıcaklık 
şartlandırmalı uçaklar hizmete girerek hızla 
gelişmiştir. Bu süreç, 1940’lı yılların sonunda 
Comet (de Havilland DH 106), 1950’lı yılların 
sonunda Boeing 707 ile başlayan “Jet Çağı” 
ve 1970’li yılların başı ile beraber ticarileşe-

rek çağ atlatan Boeing 747 (Jumbojet) ile 
tanınmıştır. Hava araçlarındaki bu gelişim 
yolcu ve yük açısından dünyayı tahminlerin 
ötesinde küçültmüş, iş ve iş yapma şeklinde 
yaratıcı bir tahribat yaşanmıştır.

Dünya üzerine hızla yayılan havayolu 
taşımacılığına gerekli standartları getirme 
ihtiyacını karşılamak için de, 1950’li yıllardan 
itibaren uluslararası havacılık örgütleri ve 
birlikleri kurulmaya başlamıştır. Uluslararası 
ölçekte kabul gören, tasarım, imalat, işlet-
me, bakım-tutum-koruma-devreden çıkarma 
standartları havacılığın sürdürülebilir güven-
liğini sağlayarak, gelişen teknoloji paralelin-
de gelişebilmesine de olanak tanımıştır. 

Dünyada 1970’li yılların ikinci yarısında 
gelişerek yayılmaya başlayan serbest pazar 
ekonomisi (küreselleşme/globalizasyon) etki-
siyle uçuş rotaları ve programlarındaki kısıtla-
malar azalmaya, havayolu şirketleri arasında 
rekabet artmaya başlamıştır. Bu rekabet bilet 
fiyatlarında düşüşe sebep olurken kârlılık ara-
yışındaki havayolu işletmesinin de menzil, 
zaman ve yolcu kapasitesi gibi işletme öge-
lerinde optimizasyon arayışını gerçekleyecek 
düşük yakıt tüketimli hava araçları için uçak 
üreticileri üzerinde baskı oluşturmasına se-
bep olmuştur. Ardından gelişen iletişim tek-
nolojilerinin de etkisi ile, tüm dünyada hızla 
gelişmeye başlayan çevre koruma bilinci ve 
bu bilincin düzenlemelerde oluşturduğu etki-
ler daha hafif ve verimli uçaklar üzerinde ça-
lışmaya başlamış uçak üreticisini, daha dü-
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parametrelere doğrudan bağımlı ama aynı 
zamanda küresel ekonomik parametrele-
ri doğrudan etkileyen bir endüstri olarak 
dünyadaki tüm ekonomik krizlerden olum-
suz yönde etkilenmiş ama aynı zamanda, 
gelişmesi halinde, bu olumsuz etkilerin si-
linmesine doğrudan ve önemli katkılar sağ-
lamıştır.

Havacılık endüstrisi gelişiminde; 
•	 Oluşturduğu	 aşırı	 güvenlik	 uygulamaları	

ile 11 Eylül 2001 saldırısının,
•	 Oluşturduğu	maliyet	etkisi	ile	yönetim	ve	

organizasyonda yarattığı yenileşim (ino-
vasyon) etkisi ile 2008 küresel ekonomik 
krizinin, ayrıcalıklı ve önemli bir yeri vardır.
ICAO	(Uluslararası	Sivil	Havacılık	Organi-

şük gürültülü ve daha düşük emisyonlu güç 
gruplarına yönelmeye de zorlamıştır. Diğer 
taraftan, serbest pazar ekonomisi, havacılık 
endüstrisinde devlet tekelini kaldırma, ser-
best hale getirme (liberalize etme) yönünde 
de etki ederek havacılığın özel yatırımcıya 
açılmasını da sağlamıştır.

Havacılıkta, özelleşme ile beraber önce 
nicelik ve zaman içinde artan rekabet ile ni-
telik belirgin bir şekilde artmaya başlamıştır.

Sonuçta, sivil havacılık -gelişen turizm 
sektörü ile işbirliği içinde- ekonomilerin itici 
gücü haline gelirken, aynı zamanda, ekono-
mik durum ve dinamiklere karşı hassasiyeti 
en yüksek endüstri kollarının başındaki yerini 
almıştır. Yani, sivil havacılık küresel ekonomik 

zasyonu) verilerine göre dünyada1950'lerde 
100 milyon olan yolcu (gelen-giden) hareketi, 
2014 yılında 6,4 milyar seviyesine çıkmıştır. Bir 
başka ifade ile, 1950'lerde 0,000038  (1/26000) 
seviyesinde olan dünyada kişi başına uçma 
ihtiyacı 2014 yılı sonunda 0,88 (6,4/7,24) ola-
rak gerçekleşmiş; 60+ yılda bu ihtiyacı 22.880 
kat artmıştır.

Makalenin bundan sonraki bölümünde 
odaklanılacak “Dünya ve Türkiye’deki Geliş-
meler” içeriği, "Öğretim/Eğitim&Endüstri"den 
sorumlu Meclis Başkan Yardımcısı sorumlu-
luğunu	 taşıdığım	 Türkiye	 Odalar	 ve	 Borsalar	
Birliği Türkiye Sivil Havacılık Meclisi'nin 2014 
yılı verilerine göre hazırladığı "Türkiye Sivil Ha-
vacılık Meclisi Sektör Raporu" içeriğinden ya-
rarlanılarak hazırlanmıştır:

Durum ve Verilerle Dünya’da Sivil 
Havacılık
Dünyada havayolu (yolcu ve yük) taşımacılığı 
2014 yılında tarihinin en yüksek değerlerine 
ulaşmıştır. 

ICAO	verilerine	göre;	2014	yılında;
•	 3,2	milyar	tarifeli	yolcu	taşımacılığı	(6,4	mil-

yar yolcu (gelen-giden) hareketi)
•	 33	milyona	ulaşan	sayıda	tarifeli	uçak	kal-

kışı, gerçekleşmiş; yük trafiğinde de 2013 
yılına göre yük ton-km. bazında %4,6 artış 
yaşanmıştır.
Dünyada havayolu kârlılığı bakımından 

da başarılı geçen 2014 yılında yolcu başına 
kâr 6,02 dolar seviyesine yükselmiş; bu kârın 
2015 yılında 7,08 dolara yükseleceği tahmin 
edilmektedir.

IATA 2014 yılı verilerine göre;
•	 Dünya	ulaştırma	uçağı	filosu	(küçük	uçak-

lar hariç) 26.995 adet uçaktan oluşmakta 
ve bu filoda 8.000 adet civarında Airbus 
ve 13.000 adet civarında Boeing uçağı 
bulunmaktadır. Ayrıca;
◆ Airbus toplam 1.031 sipariş almış, 554 

uçak teslim etmiştir. 
◆ Boeing 1.432 sipariş almış, 723 uçak 

teslim etmiştir.
•	 Toplam	 16.162	 merkez	 arasında	 tarifeli	

uçuşlar yapılmış;
◆ Ücretli yolcu-km. bazında %5,7, 
◆ Arz edilen koltuk-km bazında ise %5,9 

artış yaşanmıştır. 
Uluslararası analiz kuruluşlarının ve 

uçak imalatçılarının orta ve uzun dönem 
tahminlerine göre sivil havacılıkta 2030’lu 
yıllara kadar yıllık bazda ortalama %5’e 
yaklaşan oranda bir büyüme öngörülmek-
tedir. En hızlı büyüme rakamlarına ise Asya 
Pasifik	ve	Ortadoğu	bölgeleri	sahiptir.
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Türk sivil havacılığı ile ilgili dikkat çeken 
diğer bazı husular da başlıklar altında takip 
eden bölümde özetlenmiştir:

Uluslararası İlişkiler
Sivil	havacılıkta	ICAO,	ECAC	ve	EUROCONT-
ROL	üyesi	olan	Türkiye,	uluslararası	ve	bölge-
sel düzeyde birçok ortak çalışma içinde aktif 
olarak	yer	almakta,	bazı	(ECAC,	EUROCONT-
ROL	 gibi)	 platformlarda	 dönem	 yöneticiliği	
yapmakta, EASA, IATA, ACI vb. uluslararası 
kuruluşların çalışmalarına da iştirak etmektedir.

Türkiye’nin, sivil havayolu taşımacılık faali-
yetlerini dünya çapında yaygınlaştırma hedefi 
kapsamında karşılıklı hava ulaştırma anlaşma-
sına sahip olduğu ülke sayısı 163’e yükselmiştir.

Durum ve Verilerle Türkiye’de 
Sivil Havacılık
Türkiye’de yolcu trafik artışları-
nın dünya ortalamalarının üze-
rindeki seyri devam etmiş,
•	 Toplam	 Yolcu	 Trafiği:	

165.720.234 adet yolcu (yıl-
lık artış +%10,9)
◆ İç hat yolcu trafiği: 

85.416.166 adet yolcu 
(yıllık artış +%12,2)

◆ Dış hat yolcu trafiği: 
80.304.068 adet yolcu 
(yıllık artış +%9,6)

•	 Toplamda 6 havayolu şirke-
ti,7 merkezden;
◆ İç hatlarda 53 noktaya 
◆ Dış hatlarda 108 ülkede 237 nokta-

ya
uçmuştur.
•	 Toplamda	187.459	çalışana	sahip	 sivil	

havacılık sektöründe,
◆ 534 adet havalimanı,

•	 38	adedi	uluslararası	 tarifeli-tarifesiz	 iç	
hat / dış hat seferlerine açık

•	 15	adedi	sadece	iç	hat	seferlerine	açık
◆ 69 adet heliport,
◆ 1.231 adet uçağın bulunduğu 192 

havacılık işletmesi,
•	 13	havayolu	işletmesi	(76.297	koltuk	ka-

pasitesine sahip 422 adet uçak),
•	 50	hava	taksi	işletmesi,
•	 65	genel	havacılık	işletmesi,
•	 25	balon	işletmesi,
•	 39	zirai	ilaçlama	işletmesi,

◆ 43 uçuş (ve tip) eğitim kuruluşu,
◆ 61 bakım organizasyonu,
◆ 47 yer işletmesi kuruluşu,

•	 3	“A	Grubu”	yer	hizmetleri	kuruluşu,
faaliyet	 göstererek	 60.919	 milyar	 TL	 ciro	
yaratmıştır.

Projeler ve Takipli Faaliyet ve Yeni 
Düzenlemeler
Sivil havacılık alanında,
•	 Sivil	 Havacılık	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafın-

dan;
 ◆ Sivil Havacılık Eğitim Binası Yapımı,

◆ Twinning (EASA’ya uyum sağlanmasına 
yönelik olarak mevzuat, güvenlik ve 
seyrüsefer konularında eşleştirme),

◆ Balonların İzlenmesi,
◆ Elektronik Arşiv,
◆ Engelsiz Havaalanı,
◆ Yeşil Havalimanı (Green Airport),
◆	EASA,	CAMO	(sürekli	uçuşa	elverişlilik	

yönetim merkezi) Uygulaması,
proje çalışmaları sürdürülmüştür.;
•	Devlet	Hava	Meydanları	Genel	
Müdürlüğü tarafından,
◆ Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli 
kapsamında ihalesi yapılan;
•	Çukurova	Havalimanının,
•	İstanbul	Yeni	Havalimanın,
yapım çalışmaları sürdürülmüştür.  
Projelerin tamamlanması sonrası 
işletimi de yapımcı konsorsiyum-
lar tarafından gerçekleştirilecektir.
◆ İstanbul Yeni Havalimanı, 4 
etapta tamamlanacak olup, proje 
kapsamında;
•	 Toplamda150	 milyon	 yolcu/yıl	
kapasiteli yaklaşık 1,5 milyon m2 
büyüklüğünde terminal binası,

•	6	adet	bağımsız	pist	ve	paralel	taksi	yolları,	
•	Yaklaşık	6,5	milyon	m2	büyüklüğünde	apron,	

VIP, yük ve genel havacılık terminalleri,
ve diğer tesisler inşa edilecektir. İlk etabının 
2017 yılı sonunda hizmete verilmesi beklen-
mektedir.

◆ Türkiye, hükümran hava sahası ve top-
rakları üzerindeki 982.286 km2 hava 
sahası dâhilinde;

•	Hava	Trafik	Yönetimi	(ATM),
•	Hava	Trafik	Kontrol	(ATC),	
•	Hava	Sahası	Yönetimi	(ASM),	
•	Hava	Trafik	Akış	Yönetimi	(ATFM),

faaliyetlerinden oluşan hava seyrüsefer 
hizmetleri 1.318 hava trafik kontrolörü marifeti 
ile sağlanmaktadır. Hava sahamız içerisinde 
havalimanına iniş-kalkış yapan veya transit 
geçen hava araçlarının uçuşlarını gerçekleş-
tirdikleri 165 uçuş yolu mevcuttur. Yol kontrol 
merkezlerince hava trafik akışının düzenlen-
diği ve ülke sathına yayılan seyrüsefer ve ha-
berleşme cihazları ile desteklenen bu kontrollü 
uçuş yollarının uzunluğu 2014 yılında 63.822 
km’ye ulaşmıştır. Türkiye’deki havalimanlarına 
iniş-kalkış yapmaksızın, Türk hava sahasından 

Sivil havacılık -gelişen turizm 
sektörü ile işbirliği içinde- 

ekonomilerin itici gücü haline 
gelirken, aynı zamanda, ekonomik 

durum ve dinamiklere karşı 
hassasiyeti en yüksek endüstri 

kollarının başındaki yerini almıştır

İstanbul Yeni Havalimanı tasarımı (Kaynak: DHMİ)
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46 yükseköğretim ve 13 ortaöğretim kurumu 
pazardaki yerini almıştır. Bu öğretim kurum-
larının, küresel pazarda yer alacak şekilde 
eksikliklerini giderecek dönüşümü sağlama-
ları halinde Türkiye’nin, İstanbula yaklaşık 4 
saat mesafedeki bölgenin öğretim ve eğitim 
merkezi olmak gibi orta ve uzun vadede çok 
önemli pozisyon avantajları da sağlayacak 
stratejik bir üstünlüğe sahip olma fırsatı mev-
cuttur.   

Hava ulaşımındaki trafik ve yolcu artışı 
ve bu artışın etkisi ile farkılaşacak ulaştırma 
modlarının, mega şehirlerin havacılıkta sahip 
olduğu önemi artıracağı bilinmektedir. Bu de-
ğişimden Türkiye’de, hatta bölgede en fazla 

etkilecek şehrin İstanbul olacağı, ilgili tarafların 
tartışmasız kabul ettiği bir durumdur.

İş havacılığı, sportif havacılıkla beraber 
askeri havacılığa hiç değinilmeden, sadece 
yolcu ve yük ulaşımı odağında sivil havacılığın 
değerlendirildiği bu makalemi farklı bir değer-
lendirme ile tamamlamak isterim. 

Yolcu ve yük hava ulaşımı konusunun 
sosyo-ekonomik, sosyo-politik, teknik ve tek-
nolojik dinamiklerinin ötesinde, Türkiye coğ-
rafyasına bahşedilmiş görünen ve gelecek 

transit geçen hava araçlarının, 2014 yılında 
Türk hava sahasına giriş-çıkış yaptıkları 42 
adet giriş-çıkış noktası da bu kap-
samda değerlendirilmelidir.

Sonuç
Serbest pazar ekonomisi etkisi ha-
vacılık faaliyetlerinin serbest hale 
getirilmesi gayretleri ülkemizde ge-
lişmiş ülkelerden yaklaşık 20 yıla 
yaklaşan bir faz farkı ile sonuç ver-
meye başlamış, millenyum başın-
da hız ve güç kazanarak -yaşanan 
derin ekonomik krizlere rağmen bu 
konudaki uygulama disiplini çok da 
zarar görmeden- günümüze kadar 
inançla süregelmiştir. 

Havacılıkta serbestleşme dönü-
şümü olumlu sonucunu kısa zaman-
da göstererek;
•	 Havayolu	 işletmelerinin,	 hava	

aracı	 BOY	 merkezlerinin,	 yer	
hizmetleri ve ikram kuruluşla-
rının nicel ve nitel özellikleri ile 
küresel pazarın dikkat çeken 
oyuncuları haline gelmesini 
sağlamış, 

•	 Türk	 havalimanlarında	 uygu-
lanan YİD modeli, uygulayan 
işletmecilerin başarıları sayesin-
de, hem bizzat bu işletmeler ta-
rafından ihtaç edilmeye ve hem 
de örnek olaylar olarak incelen-
meye başlanmıştır.
Ulusal havacılık sektöründeki gelişme 

oranlarının dünya ortalamalarının çok üzerin-
de gerçekleşmesi, kısa zamanda nitelikli iş-
gücü açığını gündeme getirmiş, kamu ve özel 
sektör örgün öğretim kurumları -kaynakları, 
program detayları, öğretim ve eğitim uygula-
ma alt yapısı ve araçlarındaki nitelik ve nicelik 
tartışılır olsa da- sayıları hızla aratarak 2015 yı-
lında, sivil havacılık öğretim programlarına sa-
hip,	Türkiye	Cumhuriyeti	ve	KKTC'de		yerleşik	

birkaç on yılda da olumlu etkisini sürdürecek 
bir zincir özellik var. Şöyle ki;
•	 Dünya	 hava	 ulaştırmasının	 ağırlık	 merkezi	

her geçen yıl ülkemize daha fazla yaklaş-
maktadır ve gelecek 20 yılda çok daha 
fazla yaklaşacaktır.

•	Dünya	ekonomisinin	ağırlık	mer-
kezi de, Türkiye'yi hava ulaştırma-
sı ağırlık merkezi ile arasında tut-
maktadır ve ülkemizin bu durumu 
gelecek 20 yılda devam edecektir.
Ve dolayısı ile parametreleri ara-
sında karşılıklı bağımlılık bulunan 
“sivil havacılık” ve “küresel eko-
nomi” yönünden sahip olunan bu 
önemli avantaj gelecek 10-20 yıl-
da daha da artan eğilime sahiptir. 

Türkiye’nin, doğal ve kültürel 
varlıkları ve tarihi dokusu ile, ha-
vacılığın işbirliği içinde olduğu 
turizm sektörü sayesinde cazibe-
sinin sürekliliği, belirtilen avantaj 
üzerinde ciddi bir çarpan etkisi 
de oluşturduğu açıktır.

Örneğin, normal şart ve istik-
rar altında, bu doğal etki ve mega 
şehir kimliği ile İstanbul’daki 
hava trafiği, yolcu ve yük miktarı-
nın gelecek her 10 yıl içinde ikiye 
katlanarak süreceği bir gelişme 
potansiyeli olduğunu söyleyebi-
lirim… 

Hazır mıyız?
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Hava ulaşımındaki trafik ve 
yolcu artışı ve bu artışın etkisi ile 
farkılaşacak ulaştırma modlarının, 

mega şehirlerin havacılıkta 
sahip olduğu önemi artıracağı 
bilinmektedir. Bu değişimden 

Türkiye’de, hatta bölgede en fazla 
etkilecek şehrin İstanbul olacağı, 
ilgili tarafların tartışmasız kabul 

ettiği bir durumdur.
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10 itü vakfı dergisi

Sevgili Okurlar, 

72. sayımızda  Ulaştırma&Ulaşım adlı dosya  konusu kapsa-
mında,  çeşitli projelerin tanıtımı sürdürülmektedir.

“Yüksek Hızlı Demiryolu” kavramının Türkiye’nin ulaşım siste-
minde yer alması için uzun bir süredir önemle üzerinde du-
rulmuş ve farklı değerlendirmelere konu olmuştur.   Prof. Dr. 
Güngör Evren “Yüksek Hızlı Demiryolu ve Ankara – İstanbul 
(Pendik) Hattı Üzerinde Değerlendirmeler”  başlıklı  yazısında,  
bu konunun çok yönlü ve çok disiplinli oluşuna dikkati çekmek-
te ve söz konusu tren yapımının 1964 yılından günümüze ka-
darki gelişmesine değindikten sonra Türkiye’deki uygulamalar-
la ilgili görüşlerini açıklamaktadır. 

Havacılık endüstrisinin ulaştırma açısından  gelişmesini Türki-
ye ve dünya üzerinden inceleyen Can Erel,   küreselleşmenin 
etkisi altında havayolu  şirketleri arasındaki rekabetin arttığına 
dikkati çekmekte ve bunun sonucunda ortaya çıkan durumu in-
celemektedir. 

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği  Bölü-
mü’nden üç öğretim üyesi  (Prof. Dr. Gökhan İnalhan, Y. Doç. 
Dr. Emre Koyuncu, Y. Doç. Dr. Kemal Üre) tarafından başlatılan  
İTÜ COPTRA PROJESİ ile uçak yörüngelerinin üretilmesinde 
belirsizliklerin en aza indirgenmesi öngörülmektedir. 

Deniz Ulaştırması konusunda Prof. Dr. Nil Güler’in hazırladığı 
yazı ile Türkiye’nin uluslararası deniz taşımacılığı açısından 
değerlendirilmesi yapılmakta, üç kıtanın geçiş yollarında olan 
coğrafi konumunun önemi belirtilmektedir. Yazar böyle bir or-
tamda,  İTÜ Denizcilik   Fakültesi’ndeki eğitim ile ilgili görüşle-
rini de aktarmaktadır. 

Deniz Ulaştırmasında Sürdürülebilirlik Stratejisi adlı yazıyla,  
Yrd. Doç. Dr. Didem Özer Çaylan ve Ar. Gör. Mehmet Serdar 
Çelik dünya denizciliğinde sürdürülebilirlik çalışmalarını anlat-
maktadır.

Deniz  taşımacılığında sürdürülebilirlikle ilgili bir başka yazı 
“Deniz Taşımacılığında Çevresel Sürdürülebilirlik” Doç. Dr. İs-
mail Bilge Çetin ve Ar. Gör. İlke Sezin Ayaz tarafından sunul-
maktadır.  Yazarlar deniz taşımacılığı kaynaklı çevre sorunları 
ve alınması gereken önlemleri incelemektedir.

Su yolu taşımacılığını,   İzmit Kanalı ve Yeni İstanbul projesini 
örnek olarak ele alan Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu önce dünya-
daki büyük kanalları incelemekte,  tarih içinde  İzmit bölgesin-
deki denemeleri anlattıktan sonra İzmit Kanalı’nın özeliklerine 
değinmektedir.

Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli ve 
Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu Gebze-Orhangazi- İzmir 
Otoyolu projesinin tasarım ve inşaatını tüm ayrıntıları ile tanıt-
maktadır.

Doç. Dr. Kevser Üstündağ ulaşımın toplumsal boyutunu “Ayda Bir 
Gün Sokak Bizim Projesi” ile nasıl ele aldıklarını “Ulaşımın Toplum-
sal Boyutu ve Otomobilsiz Kentler Deneyimi: İstanbul Örneği” adlı 
yazısında anlatmakta ve konuya başka bir açıdan bakmaktadır.

“Trafikte Ergonomi”  başlıklı yazısında Prof. Dr. Ahmet Fahri 
Özok,   bu sistem içinde yer alan ergonomik öğelerin ışığın-
da, trafikte sıkça karşılaştığımız durumların yalın analizine 
ait basit örnekleri sıralamaktadır. 

Bir çok ülkede,  metropollerde gittikçe yaygınlaşan bisiklet 
paylaşım sistemlerini tanıtan EMBARQ Türkiye Direktörü 
Arzu Tekir,  ulaşım konusu için yeni bir alternatife işaret et-
mektedir.

İETT Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi  Fatmanur Yılmaz 
“İstanbul’da Ulaşım için Çevreci Uygulamalar” başlığı ile 
İETT’nin çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarını tanıtmaktadır.

Dergimizin BİLİM sayfaları, bu sayıda İTÜ Kimya Mühendisli-
ği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Genceli  Güner’e ayrıl-
mıştır. Antarktika’da iki yeni mineralle önemli bir keşif yapan 
Dr. Güner’le yapılan konuşmada,  bilimsel çalışmaları ve al-
dığı ödüller ayrıntılı olarak yer almaktadır.

EĞİTİM sayfasında,  Dr. Doğan Hasol’un  “Mimarlık Eğiti-
mi Üzerinden Yüksek Öğretime Bakış” adlı yazısında Türki-
ye’deki ve Avrupa’daki durum incelenerek, çağdaş dünya 
uygarlığındaki yerimiz sorgulanmaktadır.

Bu sayımızın PORTRE sayfasında,  İTÜ’nün ünlü mezunların-
dan Dr. Y. Müh.   Sedat Üründül,  Prof. Dr. İsmet Aka’nın anla-
tısı ve yakın çalışma arkadaşlarının anıları  ile yer almaktadır.

İTÜ ARI Teknokent’in çalışmaları ve başarılarına ilişkin su-
numlar her sayımızda giderek artmaktadır. Bu sayımızda da 
Teknokent’in yurtdışı ve yurtiçi etkinlikleri, projeleri  geniş  
şekilde  yer almaktadır.

İTÜ’den ve İTÜ Vakfı’ndan haberler sayfaları da Üniversite-
mizin ve Vakfımızın yoğun çalışmaları ve başarıları hakkında 
okurları bilgilendirmektedir.  İTÜ Vakfı  her yıl giderek artan 
sayıda  bilimsel yayını literatüre kazandırarak  akademik 
dünyaya ve dolayısıyla Üniversitemize önemli bir katkıda 
bulunmaktadır.  Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğren-
ciler için temel eser, ileri düzeyde bilgilere gereksinim duyan 
araştırmacılar için başvuru kaynağı  niteliğindeki  İTÜ Vakfı 
Yayınları,  Dergimizin bu sayısında da okurlarımıza tanıtıl-
maktadır. 

Spor sayfasında  İTÜ Beden Eğitimi Bölümü  Öğretim Üyesi 
Metin  Tükenmez’in “Futbolun Türkiye’ye Girişi “ başlıklı ya-
zısı,  spor tarihimizin önemli bir dönemine ışık tutmaktadır.

72. Sayı’nın içeriğini özetleyen yazımıza son verirken, Ulaş-
tırma&Ulaşım konulu son iki sayımızda bize yol gösteren ve  
katkılarını esirgemeyen iki değerli hocamız Prof. Dr. Yücel Can-
demir ve Prof. Dr. Güngör Evren’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

73. Sayımız’ın konusu “Bilim, Teknoloji ve Toplum”.  Çağımı-
zın bu çok önemli  konusunda  İTÜ’lülerin katklılarını bekli-
yoruz.

Bu Sayıda

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Yıldız Sey


