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“Teknoloji” kavramı, “Bilim” ve “Toplum” ara kesiti olarak tanımlandığında “Bilgi Çağı” kavramı 
anlamlandırılması kolaylaşıyor…  

… “Bilim” ve “Teknoloji”, insan çabasının neredeyse her alanına fayda sağlayan, olumlu 
değişimin güçlü ajanları olarak belirginleşiyor. 

 

Bilgi Çağı sürecinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bütünleştiren bir 
öğrenme yaklaşımı olarak ortaya çıkan ve uygulanan program, STEM (Science - Technology - 
Engineering - Mathematics) programı…  

…STEM programını esas alan eğitim ve öğretim süreçleri aracılığı ile geliştirilen (Analiz Etme, 
Dijital Okuryazarlık, Girişimcilik, İletişim, Problem Çözme, Takım Çalışması, Üretim, 
Yaratıcılık gibi) beceriler, bu süreçlerde yetişenlerin akademik ve mesleki kariyerlerindeki 
başarıya olumlu katkı sağladığı belirtiliyor. 

 

Bu gelişmeleri dikkate alan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde uzay, havacılık ve 
teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturarak her yaş grubundan bilimsevere 
ilham vermek, interaktif düzeneklerle bilgi edinilmesi ve deneyim kazanılmasını sağlamak amacı ile 
düşünülerek projelendirilmiş bir tesistir. Bu tesisin uzay teması ağırlıklı bir merkez olarak kuruluşu 
da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş 
birliğinde gerçekleştirilerek 30 Ekim 2020 günü yapılan açılış töreni ile faaliyetlerine başlamıştır. 

… bilgi edinilmesi ve deneyim kazanılmasını odaklı bakış açısı ile (sorgulama, deney, keşif 
odaklı uygulamalarla) kurgulanan merkezde konumlandırılan sergi, laboratuvar ve 
atölyelerde bireysel çabayı teşvik edici güncel ve dinamik öğrenme anlayışına dayalı yüzlerce 
düzenek yer almaktadır. 

 

GUHEM projesini duyduğum andan itibaren dikkatimi çeken; gelişmelerini dikkatle ve temkinle 
izlediğim bir merkez oldu. Zaman içinde, GUHEM yapısında görev alan değerli yöneticiler ve 
uzmanlar ile gelişimi temposu artan GUHEM, Bursa Bilim Şenliği’nin 2022 yılı programında "Uzay 
ve Havacılık" alanına odaklı düzenlemeleri ile yer alacaktı… 
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Yılın şenlik teması dikkate alan GUHEM yönetiminin daveti ile mutlu oldum, temaya uygun olarak 
Türkiye’nin ilk kadın Yer’e Yakın Uzay Profesörü Dr. Yurdanur TULUNAY ve Prof. Dr. Ersin TULUNAY 
ile koordine kurdum ve "Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Seyri Üzerine..." söyleşilerimizi 
hazırladık; 11 Haziran 2022 günü GUHEM'e gelen Aklı Havada olanlara keyifle sunduk. 
 

 

https://www.canerel.com.tr/
https://www.guhem.org.tr/tr/duyurular/turkiyenin-uzay-ve-havacilik-seyri-uzerine
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Bu etkinlik ve onu sarmalayan buluşmalarının düş ve düşün sahiplerini, hayata geçiren başarılı iş 
meslektaşlarımı, katılımları, ilgi ve katkıları ile değer katan dinleyicileri kutladım, Can-ı gönülden... 
 

Ayrıca, GUHEM'i düşünen ve projelendiren anlayışın sahibi BTSO, iş birliğini başararak hayata 
geçiren TUBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine de teşekkür ederim... 

…umut ederim ki, ilgili tarafların GUHEM yaklaşımları – girişimleri, devamındaki gelişmeler 
ve topluma kazandırdıkları benzer kurum ve kuruluşlarında yöneticilerine, bütçe-planlarına 
örnek olsun, onlar da projeleri ve bütçeleri ile destek olsunlar bilime ve teknolojiye, havacılık 
odaklı öğretim-eğitim süreçlerine… 

  

Yaşasın BİLİM! 
 
 
 
 
 
 
NOT:  Evet, etkinliğimiz BİLİMsel bir yaklaşım esas alınarak planlanmıştı; ama insanız… 

…ilgi ve sevgi örüntülü buluşmalarım da etkinliğin öncesine ve sonrasına iliştirilince tam bir 
ŞENLİK oldu bu süreç!  
 

Bu nedenle ismen anarak teşekkür etmem gerekenler de var: 
• GUHEM etkinlik daveti için sevgili Halit MİRAHMETOĞLU’na,  
• GUHEM söyleşimizle ilgili gerekliliklerin  koordinasyonu için sevgili Furkan TOMAK’a,  
• İstanbul D/G keyfi ve keyifle hazırlayarak sunabildiğimiz söyleşiler için Prof. Dr. 

Yurdanur TULUNAY'a ve Prof. Dr. Ersin TULUNAY'a, 
• Hasret giderip Bursa efsanesi Selçuk'ta akşam keyfini yapabilmek için uzun bir yoldan 

gelen sevgili Gizem PEHLİVANOĞLU & meslektaşım sevgili Barış PEHLİVANOĞLU'na,  
• Kallavi kahvesi ve Mestanlılar keyfi ile süslenmiş samimi konukseverliği için sevgili 

Erhan KABATAŞ'a ve bizi yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarına, 
teşekkür ederim. 
 

Yaşasın DOSTluk! 
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