
T
OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi (TOBB ETÜ) öğrencileri, 15 

Temmuz 2016 hain darbe girişimi 

sırasında şehit düşen arkadaşları 

için anlamlı bir tören düzenledi. TOBB ETÜ 

öğrencileri, 15 Temmuz sırasında okuduğu 

üniversiteye birkaç yüz metre uzaklıkta şehit 

edilen Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Can 

Açıkgöz’ün anısına çınar ağacı fidanı diktiler. 

Ayrıca TOBB ETÜ’de Anadolu Ajansı (AA) işbir-

liği ile "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” de açıldı. 

“15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü” 

vesilesiyle TOBB ETÜ’de düzenlenen törenin 

başlangıcında şehitlerin anısına bir dakikalık 

saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 

okundu. Törende konuşan Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Yusuf Sarınay, tarih boyunca dış güç-

lerin Anadolu topraklarında hakimiyet kurmak 

istediklerini ifade ederek, Türk milletinin bu-

nun için başvurulan tüm oyunları bozduğunu 

bildirdi. Prof. Dr. Sarınay, 15 Temmuz’un da 

bu oyunların en son halkası olduğunu ifade 

ederek, darbe ve işgal girişiminin milletin kanı 

ve canı pahasına püskürtüldüğünü kaydetti. 

15 Temmuz’da milletin ülkesine ve de-

mokrasiye sahip çıktığını ve bu sırada 250 

kişinin şehit olduğunu anımsatan Prof. Dr. 

Sarınay, “Bu şehitlerden biri de Hukuk Fa-

kültesi öğrencimiz Ömer Can Açıkgöz’dü. 

Ömerimiz’i sonsuza kadar yaşatmak için, 

ismini 2016 yılında üniversitemizde bir amfi-

ye vermiştik. Bu yıl da Atatürk Orman Çiftliği 

tarafından üniversitemizin sorumluluğuna 

bırakılan rekreasyon alanının girişine, rah-

metli Ömerimiz için bir çınar fidanı dikece-

ğiz. Ayrıca beş TOBB ETÜ öğrencisi de 15 

Temmuz’da gazi olmuştur. Bu sebeple TOBB 

ETÜ gazi bir üniversitedir” dedi. 

 

Açıkgöz anısına çınar 

ağacı fi danı dikildi

Prof. Dr. Sarınay, gençlerin ülkeye, demok-

rasiye ve şehitlerine her zaman ve her yerde 

sahip çıkmaya devam etmesini istedi.  Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca ise 15 

Temmuz’un bir ülkeye sahip olmak ve sahip 

çıkmanın önemini gözler önüne bir kez daha 

serdiğini belirterek, gençlerin zaten bu bilinç-

te olduklarını kaydetti. 

Daha sonra Anadolu Ajansı işbirliği ile ger-

çekleştirilen ve 20 Temmuz’a kadar açık kala-

cak olan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” gezildi. 

Ardından TOBB ETÜ yakınındaki rekreasyon 

alanına gidildi. Burada 15 Temmuz şehidi TOBB 

ETÜ öğrencisi Ömer Can Açıkgöz anısına çınar 

ağacı fidanı dikilerek can suyu verildi.

TOBB ETÜ’DE, 15 TEMMUZ 
ŞEHİDİ İÇİN ANLAMLI TÖREN

TOBB ETÜ

EKONOMİK FORUM110

TOBB ETÜ öğrencileri 
15 Temmuz hain darbe 
girişimi sırasında şehit 
düşen arkadaşları Ömer Can 
Açıkgöz için fidan diktiler. 
TOBB ETÜ’de Anadolu Ajansı 
işbirliği ile ‘15 Temmuz 
Fotoğraf Sergisi’ de açıldı.
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T
ürk Milli Muharip Uçağının Ge-

liştirilmesi faaliyetlerini sürdüren 

TR-MOTOR A.Ş’de danışman olarak 

çalışan Dr. Hassan Abdullahi, bilgi 

ve deneyimlerini TOBB ETÜ öğrencileri ile 

paylaştı. Dr. Abdullahi, MAK-490 Gaz Tür-

binleri dersine katılarak TOBB ETÜ Makine 

Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerine 

“Tasarımdan Üretime Bir Turboşaft Motorun 

Geliştirilmesi ve Performans Karakteristikleri” 

konulu iki saatlik ders verdi. 

Dr. Abdullahi bu kapsamda, kendisinin 

daha önce çalıştığı Alman MTU Aero Engi-

nes, İngiliz Rolls-Royce ve Fransız Turbo-

meca şirketleri tarafından üretilen MTR390 

isimli helikopter motorunun geliştirilmesi 

serüvenini anlattı. Dr. Abdullahi 1981-2016 

yılları arasında MTU Aero Engines şirketin-

de Motor Performans Grup Liderliği yapmış 

bir uzman. Bu süreçte çok farklı projelerde 

performans şef mühendis olarak görev 

yapan Dr. Abdullahi, MTR390 motorunun 

1985-2001 arası süren geliştirme faaliyet-

lerinin tümünde yer aldı ve sözü geçen 

motorun uzmanlarından biri.

Hem teorik hem pratik bilgiler verdi

Dr. Abdullahi verdiği iki saatlik derste, 

bu motorun geliştirilme sürecinde karşıla-

şılan hem teorik hem de pratik problemler 

üzerinde durdu. Dr. Abdullahi, 1978 yılında 

Berlin Teknik Üniversitesi’nde makine mü-

hendisliği alanında lisans ve 1997 – 2001 

yılları arasında Britanya’da bulunan Teesside 

Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı 

ve şu anda Türk Milli Muharip Uçağının Ge-

liştirilmesi faaliyetlerini sürdüren TR-MOTOR 

A.Ş’de danışman olarak çalışmakta. Dersin 

konusunu oluşturan helikopter motoru-

nu geliştiren ve üreten MTU Aero Engines, 

Amerikan General Electric ve Pratt Whitney 

gibi uçak motoru üreten büyük şirketlere 

motor bileşenleri üreten bir şirket.  

Dr. Uslu: Pofesyonellerin 

ders vermesi önemli

Gaz türbinleri dersinin öğretim üyesi 

TOBB ETÜ Makine Mühendisliği bölümün-

den Dr. Sıtkı Uslu, sanayi-üniversite işbirlik-

leri kapsamında sanayide çalışan profesyo-

nel Ar-Ge mühendislerinin de sanayi bakış 

açısıyla bu şekilde bazı dersler vermelerinin 

öğrenciler için çok yararlı olduğunu ifade 

etti. Sözü geçen derste enerji amaçlı gaz 

türbinleriyle uçak motorları itki sistemlerinin 

anlatıldığını vurgulayan Dr. Uslu, “Ülke olarak 

tahrik ve itki sistemlerinde gelişmiş ülkeler-

le karşılaştırıldığında gerideyiz. Bu alanda 

çok hızlı yatırımların yapılması ve motor 

geliştirme konusunda gerçekçi hedefler 

doğrultusunda, güçlü bir şekilde çalışılması 

gerekiyor” dedi. Bu konuda öne çıkan en 

önemli noktalardan birisini ‘Motor geliştirme 

alanında test merkezlerinin yok denecek 

sayıda az olması’ şeklinde belirten Dr. Uslu, 

ilgili alanda devlet destekli yatırımların ger-

çekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Dr. Uslu ayrıca, ülkemizde şu anda TU-

SAŞ Motor Sanayi-TEİ’de geliştirilme faali-

yetleri devam eden Özgün Helikopter için 

Turboşaft Motor ve TR-MOTOR A.Ş. bün-

yesinde devam eden Milli Muharip Uçak 

(MMU) için Turbofan Motor çalışmalarının 

önemine dikkat çekerek, uzmanların bu 

şekilde üniversitelerde dersler vermesinin 

geleceğin mühendislerinde farkındalık 

yaratacağını ve konunun öneminin kavra-

tılmasını sağlayacağını bildirdi. 

Türk Milli Muharip Uçağının 
Geliştirilmesi çalışmalarında 
yer alan Dr. Hassan Abdullahi 
TOBB ETÜ Makine Mühendisliği 
bölümü son sınıf öğrencileri ile 
deneyimlerini paylaştı.

DR. ABDULLAHİ 
ÖĞRENCİLERLE 
DENEYİMLERİNİ 
PAYLAŞTI


