ÜSİMP 2018 ÖDÜLLERİ

Üstün Hizmet Ödülü
Mensubu oldukları kurum ve kuruluşlardaki görevlerinde gösterdikleri
üstün gayretle;
❖ Yeni ÜSİ birimlerinin kurulmasına, var olanların geliştirilmesine ve

kurumsallaşmasına,
❖ Üniversitelerdeki araştırma sonuçlarının, bilgi birikiminin ve

teknolojinin etkin bir biçimde transferini sağlayarak, kurum ve
kuruluşlarının faaliyet başarısının artırılmasına,
❖ Bulundukları ekosistem ve sektörde, üniversite sanayi işbirliği

konusundaki farkındalığının artırılmasına ve kültürel dönüşümün
sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuş,
❖ yaşayan ve aktif görevde olmayan

ÜSİMP 2018 HİZMET ÖDÜLÜ
Lisans eğitimini Yıldız Teknik
Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü’nde tamamladıktan
sonra İstanbul Üniversitesi,
Kimya Anabilim Dalında
Doktaorasını tammaladı.
Ardından Anadolu Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümünde
Doçent ve 1993 yılında
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Profesör oldu.

…

Prof. Dr. Ersan PÜTÜN

Prof.Dr.ErsanPÜTÜN

Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiği 42 yıllık akademik hayatın yanı sıra Seramik Mühendisliği Bölümünün
ülkemizde ilk kez kurulumunu sağlayıp daha sonra Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fen
Bilimleri Enstitü Müdürlüğü ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı gibi idari görevlerde de
bulunmuştur. Seramik Mühendisliği Bölümünün kurulmasın hemen ardından, 1996 yılında Türk Seramik
Federasyonu ile birlikte üniversite-sanayi ortak araştırma merkezi kurulması çalışmalarını başlatmış ve 1998
yılında Türkiye’nin ilk üniversite-sanayi ortak araştırma merkezi olan Seramik Araştırma Merkezi’nin (SAM),
TÜBİTAK ÜSAMP programı kapsamında kuruluşunu gerçekleştirmiş ve uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürütmüştür. Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde SAM sürekli gelişme göstererek, Türkiye’de seramik
üretiminin %90’ından fazlasını gerçekleştiren firmaları bünyesine katma başarısını göstermiş ve ülkemizin en
başarılı kurumsal üniversite-sanayi işbirliği örneği konumuna gelmiştir. Üniversite-sanayi işbirliği konularında
birçok önemli program ve projenin başlatılması ve yürütülmesinde aktif rol oynayan Prof. Pütün, çalışma
arkadaşları ile birlikte Türkiye’de ilk defa Endüstriyel Doktora Programı projesini gerçekleştirmiş ve program
kapsamında seramik sektöründe istihdam edilmek üzere 26 adet doktoralı öğrenci seramik sektörü firmaları
tarafından burslu olarak yetiştirilmiştir. Program daha sonra ulusal bir program haline dönüşmüştür. Gerek
Bölüm Başkanlığı ve gerek Dekanlığı döneminde bilimsel ve teknolojik araştırmaların toplumsal değer yaratması
için araştırmacılara en iyi ortamların oluşturulması için yoğun çaba göstermiş olan Prof. Pütün’ün, bu çabalarının
ürünü olarak, sadece kendi görev aldığı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden 7 adet spin-off şirket
kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Halen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve EBK (Eskişehir Bilecik Kütahya) Seramik Kümesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü görevlerini sürdürmektedir.

Onur Ödülü
Çalışma hayatları süresince, mensubu oldukları kurum ve kuruluşlardaki
görevlerinin yanı sıra, kurum ve kuruluşları dışında bireysel sorumluluk
alarak üstlendikleri görevler ve gösterdikleri üstün gayretle;
❖ Ülkemizdeki ÜSİ faaliyetlerine stratejik düzeyde yön verilmesinde,
❖ ÜSİ ile ilgili hukuk, finans, insan kaynakları, eğitim, ticaret, ölçme
değerlendirme gibi temel altyapılarının oluşturulmasına
❖ ÜSİ ekosisteminin oluşturulması için gerekli risk sermayesi,
finansman/fon, araştırma merkezleri, vakıflar gibi önemli destek
altyapılarının kurulmasında,
❖ Bilim ve teknolojiye dayalı sanayinin kurulması ve geliştirilmesinde,

❖ Kamuoyunun üniversite sanayi işbirliği konusundaki farkındalığının
artırılmasında ve kültürel dönüşümün sağlanmasında öncü rol oynamış,
yaşayan ve aktif görevde olmayan

ÜSİMP 2018 ONUR ÖDÜLÜ
1960-1971 yılları arasında ODTÜ Elektrik
Mühendisliği Bölümünden,sırasıyla
Lisans,Yükseklisans ve Doktora
derecelerini aldı ve aynı üniversitede
1964-1984 yılları arasında öğretim üyesi
olarak görev yaptı.
1982-1988 yılları arasında ASELSAN
A.Ş.’de Araştırmada Müdür,1988-1991
yıllarında ROKETSAN A.Ş.’de Kurucu Genel
Müdür ve 1991-1995 yıllarında Barmek
Holding’de Genel koordinatör olarak
görev yaptı
…

Doç Dr. Cemil ARIKAN

DoçDr.CemilARIKAN

1995 yılında kamu görevine geri dönerek TÜBİTAK Başkan Yardımcısı görevini yüklendi ve
TIDEB’i kurdu ve yönetti.
2000 yılı başında TÜBİTAK’taki görevinden ayrılarak Sabancı Üniversitesinde Araştırma ve
Lisansüstü Politikalar Direktörlüğünü yürütmek üzere göreve başladı ve halen bu görevi
yürütmektedir.
Meslek yaşamı sürecinde sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli kurul ve konseylerde görev
aldı.Geçmişte yapılan bazı görevlere, Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği Yönetim Kurulu
üyeliğini ve başkanlığını, NATO Çalışma Gruplarında ülke temsilciliğini, TÜBİTAK Bilim Kurulu
üyeliğini, ve ODTÜ Akademik Konsey üyeliğini örnek olarak gösterebiliriz.
Halihazırda yürütmekte olduğu görevler arasında, İstanbul Sanayi Odası KATEK üyeliğini,
Başbakanlık e-Türkiye/özel projeler koordinatörlüğünü, TUSİAD Girişimcilik ve İnovasyon
çalışma grubu üyeliğini, TBV Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliğini zikredebiliriz.

Anma Ödülü

Onur Ödülü kriterlerini sağlayan ancak vefat
etmiş kişilere verilebilir.

ÜSİMP 2018 ANMA ÖDÜLÜ
Hacim Kamoy eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine-Elektrik Bölümü'nde başladı ve Milli Eğitim
Bakanlığı bursunu kazanarak İngiltere Durham
Üniversitesi’nde
tamamladı.
Yüksek
lisans
çalışmasını da 1946-1948 yılları arasında
İngiltere'de tamamladı.

Hacim KAMOY

Kamoy, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra ilk
kamu görevine Türk Hava Yolları'nda başladı ve
1953-55 yıllarında THY Yeşilköy Uçak Tamir ve
Revizyon Atölyeleri müdürü olarak görev yaptı.
Tesislerin modernizasyonunun yanı sıra geliştirdiği
uçak ve uçak motoru bakım programlarıyla THY’de
uçuş güvenliğinin yükseltilmesinde önemli katkıları
oldu. 1955-60 yıllarında PTT Genel Müdürlüğü
NATO tesisleri Müdürü ve ETÜD Proje Dairesi
Başkan Yardımcısı olarak çeşitli kurulum ve

Hacim KAMOY

modernizasyon projelerini gerçekleştirdi. 1960-64 yıllarında TRT Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı olarak
görev yaptı ve Elektronik Araştırma Laboratuvarı’nı kurdu. 1964-72 döneminde yeniden PTT’ye dönerek Teknik
Daire Başkanı olarak görev yaptı ve bu dönemde PTT Araştırma Laboratuvarı’nın (PTT ARLA) kuruluşunda rol
aldı. 1976 yılı başında, Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde kurulmakta olan ASELSAN'ın
Genel Müdürlüğü görevine atandı.
Hacim Kamoy, emekli olduğu 2000 yılına kadar, ASELSAN'da sürdürdüğü genel müdürlük ve yönetim kurulu
üyeliğinin yanı sıra THY, ROKETSAN ve TRT gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1962 yılında Elektrik
Mühendisleri Odası 8. Dönem ve 1963 yılında 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde
bulundu. 1968 yılında Elektrik Mühendisleri Odası 14. Dönem ve 1969 yılında 15. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Hacim Kamoy’un üniversite-sanayi işbirliğinin önemini algılaması açısından değerlendirilebilecek ilk
deneyiminin, İTÜ’deki ilk yılının sonunda sıra arkadaşı Galip Demirağ’ın babası Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasında
yaz döneminde yaptığı çalışmalar olduğunu söylenebilir. Bu dönemde, 12 adet NuDe tipi uçağın tasarım ve
imalat çalışmalarında matematik problemlerinin çözümünde görev alan Kamoy, büyük bir vizyoner olan Nuri
Demirağ’ın “tasarım ve imalatta üniversiteden ve üniversiteli gençlerden yararlanma” ve “her uçak için bir
üniversiteli gencin pilot olarak yetiştirilmesi” gibi düşüncelerinden etkilenmiştir. (Kendisi de bu kapsamda
pilotluk eğitimi alan ve NuDe uçaklarını uçuran ilk pilotlardan biridir). Hacim Kamoy’un İngiltere’deki yüksek
lisans çalışmalarında katıldığı, ileri teknoloji konularındaki üniversite-sanayi ortak uygulamalarının da bu
yöndeki düşüncelerine olumlu yönde katkıda bulunduğu da söylenebilir.

Hacim KAMOY

Hacim Kamoy, 1948 yılından ASELSAN’ın kuruluşuna kadar olan çalışma hayatında, başta üniversiteler ile
buralardan yetişmiş Türk mühendisleri olmak üzere, milli kaynaklara dayanılarak yapılan özgün tasarımın ve
üretimin ülkenin teknolojik ve ekonomik gücüne yaptığı katkıların önemini çok iyi gözlemlemiş ve kendi
örneklerini hayata geçirmiş bir vizyonerdir. Çalıştığı her kurumda öncelikli hedefi ArGe altyapılarını kurarak,
üniversitelerin desteğinde özgün ürün ve teknoloji geliştirmek olmuştur.
Hacim Kamoy bu hedefini Genel Müdürlük yaptığı 1976-200 döneminde ASELSAN’da en üst düzeyde hayata
geçirmiştir. Bu dönemde haberleşme sistemlerinden, elektronik harp sistemlerine, mikro-elektromekanik
teknolojilerinden, elektro-optik teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, 200’yakın özgün cihaz ve sistemin,
üniversite-sanayi işbirliği süreçleri etkili bir biçimde kullanılarak tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve
hizmete alınması süreçleri onun gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Kuruluşunda üniversitelerden aldığı ve
ASELSAN’da en üst yönetici pozisyonlarına yükselmiş olan insan kaynağı desteğinden başlayarak ASELSAN’ın tüm
büyük ArGe ve ÜrGe projeleri ile teknoloji geliştirme çalışmalarında ülkenin önde gelen üniversiteleri ve
araştırma merkezleri ile işbirlikleri yapılması, öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin danışmanlık ya da proje
ortaklığı yoluyla doğrudan ArGe ve ÜrGe projelerine aktarılması, üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora
çalışmaları yapan gençlere ASELSAN’da yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanması ve tez çalışmalarının ASELSAN’ın
yeni sistem ve teknoloji geliştirme hedefleri ile eşgüdümlü hale getirilmesi gibi üniversite-sanayi işbirliğine
yönelik temel ilkeler onun döneminde kurumsallaştırılmıştır.
Hacim Kamoy’un İTÜ-ETA Vakfı'nın ASIC tasarım merkezine verdiği desteğin daha sonra ASELSAN ve İTÜ-ETA
Vakfı ortaklığında Mikroelektronik Ltd. Şti.’nin kuruluşuna dönüşmesi örneğinde olduğu gibi, birçok yeni
üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları, onun ilkeleri doğrultusunda kendisinin vefatından sonrasında
çeşitlenerek ve artarak devam etmiştir. Günümüzde ASELSAN’ın 47 üniversite ile işbirliği yapan, aktif olarak 117
üniversite-sanayi işbirliği projesi yürüten (2017) ve üniversitelere verdiği projelerin tutarı 150 Milyon Doları
aşan bir milli kuruluş olarak yükselmesinde Hacim Kamoy’un bu ilkelerinin kurumsallaşmış olmasının büyük rolü
vardır.

