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ODTÜ'DE ÝNSANSIZ HAVA ARACI (ÝHA)
ÜRETÝLDÝ

Havacýlýk ve Uzay
ODTÜ
Mühendisliði Bölümü, yüzde yüz yerli
"ODTÜ Mini Ýnsansýz Hava Aracý"ný
geliþtirdi. Araç, taþýdýðý gündüz
kamerasý veya (gece görüþ) infrared
kamera ile 10 kilometre çapýndaki
bir alan içinde gözetleme, teþhis ve
ihbar görevlerini gerçekleþtirmektedir.
Tamamen özgün olarak tasarlanan
hava aracý 10 dakikadan kýsa bir
sürede uçuþa hazýr hale getirilmektedir.

Üniversitemizde YUUP projeleri
kapsamýnda yürütülmekte olan "Mini
Ýnsansýz Hava Aracý Sistemi Projesi",
Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði ile
Elektrik ve Elektronik Mühendisliði
bölümlerinin iþbirliði ile
gerçekleþtirildi. Projeye, ODTÜ
Teknokent þirketlerinden SATEK þirketi
de katkýda bulundu. Otonom uçuþ
yapabilme özelliðine sahip aracýn
yapýmýnda Havacýlýk ve Uzay
Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof.
Dr. Nafiz Alemdaroðlu'nun koordinatörlüðünde 6 mühendis ve 6 öðretim
üyesi çalýþtý.
ODTÜ Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði tarafýndan tasarlanan ve
geliþtirilen çok düþük maliyetli mini
ÝHA sistemi, iki personel tarafýndan

kolayca taþýnabilmektedir. Hava aracý
elden atýlarak uçurulmakta ve
hazýrlanmýþ herhangi bir piste ihtiyaç
duymadan süzülerek gövde üzerine
inmektedir.
Ýnsansýz Hava Aracý gerçekleþtireceði
göreve baðlý olarak göre gündüz
kamerasý veya infrared kamera
taþýmaktadýr. Teçhizatsýz aðýrlýðý 3 kg
olan araç, kullanýlan elektrikli motoru
ile çok sessiz olarak uçmakta,
platformun çok kararlý uçuþu
sayesinde yere çok kaliteli görüntü
aktarabilmekte ve 15 saat havada
kalabilmektedir. Araç, çok yüksek
süzülüþ oraný sayesinde, motor kapalý
iken, hedeflenen bölge üzerinde
sessiz bir biçimde uçarak görüntü
alabilmektedir.
Güvenlik ve trafik kontrolü gibi sivil
amaçlý kullanýma uygun olan ÝHA,
deprem gibi doðal afetlerde de hasar
tespitini anýnda yaparak kiþilerarasý
haberleþmeyi saðlayabiliyor. 300
metre yükseklikte uçabilen araç trafik
kontrolü yaparak kaza veya baþka
nedenlerle trafiðin sýkýþýk olduðu
bölgelerin belirlenmesine, böylece
kilitlenen yollarýn anýnda saptanarak,
trafiðin yeniden düzenlenmesine
olanak tanýyor. ÝHA'nýn tarým

alanlarýný, petrol boru hatlarýný
gözetlemede kullanmasý da mümkün.

ODTÜ'den
AB'yeYAZILIM
KÖPRÜSÜ
Avrupa Birliði 6. Çerçeve
Programý'nda Türkiye'yi baþarý ile
temsil eden bilim insanlarýmýzdan
olan ve 2004 yýlýnda IBM Bilim
Ödülü'ne deðer görülen ODTÜ
Yazýlým AR-GE Merkezi Kurucu
Müdürü Prof.Dr. Asuman Doðaç,
Merkezin kuruluþ amacýný, ve
yürüttükleri projeleri HABER ODTÜ'ye
anlattý. Yurtdýþý ile ortak araþtýrmalar
ve endüstri ile birlikte büyük çaplý
yazýlým projeleri yaptýklarýný belirten
Prof.Dr. Doðaç, Avrupa Komisyonuna
ilk proje önerisini 1996 yýlýnda
verdiklerini ve ilk projelerini 1998
yýlýnda baþlattýklarýný kaydetti.
O tarihten bu yana, Yazýlým ARGE Merkezi olarak Avrupa

Komisyonu'ndan 3 milyon Euro
tutarýnda toplam 13 proje aldýklarýný,
bunun 2 milyon Euro'sunun 6. çerçeve
programýna ait olduðunu belirtti.
Avrupa Komisyonu'nun desteklediði
ilk projelerinin Mariflow olduðunu
belirten Prof.Dr. Asuman Doðaç,
projenin içeriðinin þirketler arasýnda
iþ akýþýný internet üzerinden saðlamaya
yönelik bir yazýlým olduðunu bildirdi.
Daha sonra Avrupa Komisyonu'ndan
iki proje için daha destek aldýklarýný
vurgulayan Doðaç sözlerini þöyle
sürdürdü: "O sýralar Türkiye'ye para
verilmiyordu. Fakat Avrupa Komisyonu
bizi bu kuralýn dýþýnda tuturak, özel
durum olarak deðerlendirip, iki
projemize de destek verdi. Bu
projelerden bir tanesi Yazýlým Etmeni
Akademisi (Agent Academy) Projesi
idi. Diðeri de teknolojinin insana daha
cazip hale getirilmesini saðlamayý
amaçlayan bir proje idi."
Türkiye'nin 6. Çerçeve Programý'na
girmesinden sonra iki projelerinin
kabul edildiðini belirten Prof.Dr.
Asuman Doðaç, bunlardan birisinin
turizm alanýnda küçük ve orta ölçekli
iþletmelerin internet üzerinde ürünlerini
satabilecekleri bir yazýlým geliþtirmek
olduðunu, diðerinin de saðlýk
alanýnda kullanýlan yazýlýmlarýn birlikte
çalýþabilirliðini saðlayan bir yazýlým
olduðunu kaydetti. 2006 yýlýnda üç
yeni projeye baþlayacaklarýný bildiren
Doðaç sözlerini þöyle sürdürdü:
"Bunlardan bir tanesinde, Avrupa
Birliði'ne üye ülkeler arasýnda saðlýk
aðý oluþturmak üzere ve üye ülkelerin
kullanacaðý bir yol haritasý çýkaracaðýz.
Böylece hasta saðlýk bilgisinin
paylaþýmýný olanaklý kýlacaðýz. Diðer
bir projemiz medikal sensörlarý
kullanarak hastalarýn evden
izlenmesini saðlamak."

ÝNÖNÜ'nün YAZI MAKÝNASI
ODTÜ BÝLÝM ve
TEKNOLOJÝ MÜZESÝ'nde

ODTÜ

Bilim ve Teknoloji
Müzesi'nin yeni binasý Ekim ayýnda
düzenlenen törenle ziyarete açýldý.
Yeni binanýn açýlýþ törenine katýlan
Ýsmet Ýnönü'nün kýzý Özden Toker,
babasýnýn yazý makinesini Müze'ye
armaðan etti. Toker konuþmasýnda,
Ýsmet Ýnönü'nün kýzý, Erdal Ýnönü'nün
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kardeþi ve Ýnönü Vakfý'nýn Baþkaný
olarak ODTÜ'de bulunmaktan mutlu
olduðunu belirterek ailesinin ODTÜ
ile çok eskilere dayanan bir yakýnlýðý
olduðunu, babasý Ýsmet Ýnönü'nün
Üniversite kurulurken yapýlan
çalýþmalarý dikkatle incelediðini ve
yakýndan takip ettiðini vurguladý.

Özden Toker sözlerini þöyle sürdürdü:
"60'lý yýllarda, her öðretim senesinde
ilk derste öðrencilerle birlikte
olmaktan büyük zevk alýrdý.
Öðrencilere diplomalarýný kendisi
vermekten de mutlu olurdu. Bu
arada bir konuþmasýnda, bu çýplak
bozkýrda bu muhteþem üniversitenin
nasýl kurulmuþ olduðuna hayretini,
hayranlýðýný 'Bu çorak arazide nasýl
böyle güzel bir üniversite yapýldý.'
sözleriyle ifade etmiþti.
Ana sergi ve depo yapýsý, resepsiyon,
kafe ve hediye dükkaný içeren cam
silo, ek sergi yapýsý, görsel iþitsel
koleksiyon geliþim alaný ve açýk hava
sergisi olarak beþ ana bölümden
oluþan ODTÜ Bilim ve Teknoloji
Müze'si, toplam üç bin beþ yüz
metrekare kapalý, on bin metrekare
açýk hava sergi alaný, gölet ve açýk
hava amfisi içerecek þekilde
düzenlendi. Bilim ve Teknoloji
Müzesi'nde iki ayrý binada sergiler
sürerken üçüncü bina olan 'Cam Silo'
da ziyaretçiler için kafe olarak hizmete
açýldý.
Doç.Dr. Ayþen Savaþ ve Araþ.Gör.
Barýþ Yaðlý tarafýndan tasarlanan müze
yapýlarý çelik taþýyýcý ve gergi sistemi
ile üretilmiþ ve inþaatý baðýþlarla
gerçekleþtirilmiþtir.

PARLAR VAKFI ÖDÜLLERÝ
SAHÝPLERÝNE SUNULDU
Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Vakfý'nca
seçkin bilim adamlarýnýn ve
uygulamacýlarýn tüm bilim alanlarýndaki araþtýrma ve uygulama
çalýþmalarý ile hizmetlerini deðerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek
çalýþmalarýna güç katmak ve
yetiþmekte olan kuþaklarý özendirmek
amacýyla her yýl verilen ödüllerden
Bilim, Hizmet, Araþtýrma Teþvik ve
Eðitimde Üstün Baþarý ile Yýlýn
Eðitimcisi ödülleri, Aralýk ayýnda
düzenlenen törenle sahiplerine takdim
edildi.
Bu yýl üst düzeyde bilimsel katkýlarýyla
seçkinleþen kiþilere verilen Bilim
Ödülü'ne Prof.Dr. Engin U. Akkaya,
moleküler algýlayýcý, moleküler mantýk
iþlemcileri, yapay enzimler ve yeni
fotodinamik terapi reaktiflerinin
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geliþtirilmesi üzerine araþtýrmalarý
nedeniyle layýk görüldü.
Yazar Turgut Akman, ulusal tarih
bilincinin geliþtirilmesine yaptýðý
katkýlardan dolayý Hizmet Ödülü'ne
layýk görülürken; Yrd.Doç. M. Utku
Ünver, Prof.Dr. Volkan Atalay, Doç.Dr.
Remzi Sanver, Doç.Dr. Ezhan Karaþan
ve Doç.Dr. Mine Çaðlar'ýn çalýþmalarý
Araþtýrma Teþvik Ödülü'ne deðer
görüldü.
Bu yýl Teknoloji Teþvik Ödülü'ne uygun
aday bulunamazken, geçtiðimiz yýl
içinde tamamlanan 11 tez çalýþmasý
'Yýlýn Tezi Ödülü'ne deðer görüldü.
Öte yandan, Prof. Dr. M. Ruþen
Geçit'e 'Eðitimde Üstün Baþarý Ödülü',
9 öðretim 'Yýlýn Eðitimcisi Ödülü'
takdim edildi.

TÜRK ÜNÝVERSÝTELERÝ
AZERBAYCAN'DA TANITILDI

Türk Yükseköðretim sisteminin
tanýtýlmasý, Azerbaycan'daki
üniversitelerle iþbirliði olanaklarýnýn
artýrýlmasý ve Azerbaycan'daki lise ve
üniversite eðitim sistemi hakkýnda
daha yakýndan bilgi alýnmasýnýn
amaçlandýðý Türk Üniversiteleri Fuarý,
16-18 Aralýk 2005 tarihleri arasýnda
Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de
Azerbaycan'da Atatürk Merkezi
binasýnda gerçekleþtirildi. Açýlýþýný
Azerbaycan Eðitim Bakaný Mýsýr
Merdanov'un yaptýðý fuara Türkiye'den
ODTÜ'nün koordinatörlüðünde 14
üniversiteden 5 Rektör ve yaklaþýk 40
akademisyen katýldý.

üniversitelerini deðil, Türk eðitim
sistemini de tanýttýlar. Türk üniversiteleri
temsilcileri, fuar dýþýnda Bakü'deki
deðiþik üniversiteleri ziyaret ederek
eðitim ve araþtýrma alanlarýnda iþbirliði
olanaklarýný görüþtüler, Azerbaycan
yükseköðretiminin Bologna sürecine
uyum çalýþmalarýnda gerekli yardýmý
yapacaklarýný belirttiler.

Azeri lise ve üniversite öðrencilerinin
yoðun ilgi gösterdiði fuarda deðiþik
Türk üniversitelerinden gelen
katýlýmcýlar standlarýnda sadece kendi

4

Azerbaycan'da etkin þekilde tanýtýmý
yapýlan fuara, Azerbaycan yazýlý ve
görsel basýný da ilgi
göstermiþtir. TRT'nin Bakü
temsilciliðinde düzenlenen
ve ODTÜ, Ankara ve
Uludað Üniversiteleri rektörlerinin de katýldýðý basýn
toplantýsýna yoðun bir katýlým
olmuþtur.

