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ODTÜ'de Çok Yönlü Bir Lisansüstü Program:
BÝYOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ

Programdan bir grup öðrenci öðretim üyeleri ile

Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý
Kimya Bölümü
Üniversitemizde Fen Bilimleri
Enstitüsü'ne baðlý olarak açýlan ve
disiplinlerarasý lisansüstü bir program
olan Biyomedikal Mühendisliði
Bölümü, 2007-2008 Eðitim yýlýnda
ilk öðrencilerini aldý. Bölüm Baþkaný
Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý, bölümün
amacýnýn, biyoloji, kimya, fizik,
matematik temel alanlarý ile tüm

mühendislik prensiplerini birleþtirerek
medikal alanda gözlenen
problemlere çözüm üretecek eðitimi
vermek ve bu alanlarda çok yönlü
araþtýrmalar yürütmek olduðunu
belirtti.
Biyomedikal Mühendisliðinin çok
geniþ olan çalýþma alanlarý içinde,
biyomedikal elektronik ve
enstrümantasyon, medikal görüntüleme, sinyal iþleme, biyomedikal

cihaz ve protez tasarýmlarý ve
yapýmlarý, kotrollu ilaç salým
sistemleri, biyosensörler, doku
mühendisliði, hareket ve denge
analizleri, canlý doku ve biyomalzemelerdeki deformasyonmukavemet analizleri, damar ve kalp
kapakçýðý gibi biyolojik organlarda
ve yapay hazýrlanan sistem ve
cihazlarda akýþ mekaniði, mekanik
modelleme ve simülasyon,
biyomoleküler sistemler, genom

dizilimleri, protein yapýlarý, gen
ekspresyonu gibi konular yer alýyor.

ve DPT'nin öncelikli alanlarý içinde
yer almaktadýr."

Biyomedikal Mühendisliði Bölümü'ne
fen, mühendislik ve týp fakültelerinden lisans diplomasý almýþ öðrenciler baþvuruda bulunabilecek. Bu
öðrenciler, insan saðlýðý ve saðlýk
hizmetleri için klinikte uygulanan
sistemleri geliþtirecek ve hatta
tamamen yenilerini tasarlayacak
yetenekte, moleküler düzeyden organ
seviyesine kadar olan spektrumda
temel bilgiler ve teknikler ile
donanmýþ olarak programdan
mezun olacaklar.

Dünyada, her ülkede ve bir çok
üniversitede, 'Biyomedikal
Mühendisliði' veya benzer adlar ile
anýlan bölümler bulunduðunu
belirten Prof. Dr. Hasýrcý "Lisansüstü
düzeyde açýlan bu programlarýn pek
çoðu, o bölümlerde bulunan öðretim
üyelerinin uzmanlýklarýna baðlý
olarak, farklý alanlarda güçlenmiþtir.
Bir kýsmý biyoelektrik alanýnda isim
yapmýþ iken bazýlarý biyomalzeme,
biyomekanik veya gen mühendisliði
gibi alanlarda tanýnýrlar. ODTÜ'de
açýlan Biyomedikal Mühendisliði
Bölümü, disiplinlerarasý bir program
olarak mühendislik, fen ve eðitim
fakültelerinden öðretim üyelerimizin
katkýsý ile çok yönlü bir program
olarak; Biyoelektrik, Biyomalzeme,
Biyomekanik ve Biyomoleküler olmak
üzere 4 yan dal altýnda eðitim
verecektir. Bu dönem bölümümüze
toplam 43 baþvuru yapýlmýþtýr ve þu
anda üçü doktora olmak üzere 14
öðrencimiz eðitime baþlamýþtýr" dedi.

Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nesrin
Hasýrcý program ile ilgili olarak þu
bilgileri verdi: "Türkiye'de saðlýk ile
ilgili hemen hemen tüm sistem ve
cihazlar yurt dýþýndan ithal edilmekte
ve bu yolla ülkemizden çok büyük
bir parasal kaynak yurt dýþýna
akmaktadýr. Amerika'da yýllýk saðlýk
harca-malarýnýn 1 trilyon dolardan
fazla olduðu ve bunun medikal
malzeme kýsmýnýn 40 milyar dolar
civarýnda olduðu bilinmektedir.
Sadece Amerika'da yaklaþýk 10
milyon insan en az bir protez
taþýmaktadýr. Jenerik ilaç endüstrisinin
bir grubu olan biyofarmasötikler ve
terapatik proteinlerin global satýþýnýn
2010 yýlýnda 60 milyar dolar olacaðý
öngörülmektedir. Dolayýsýyla,
geliþmiþ cihaz ve sistemlerin
ülkemizde üretilebilmesi, yeni
biyofarmasötik ve taný ürün
çeþitlerinin geliþtirilmesi, saðlýk
hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliðinin
artýrýlmasý ve yurtdýþý baðýmlýlýðýn
azaltýlmasý açýsýndan, Türkiye'de iyi
yetiþmiþ biyomedikal mühendislerine
gereksinim büyüktür. Saðlýk, tüm
toplumlar için en önemli konulardan
olduðu için biyomedikal mühendislik
konularý, Avrupa Topluluðu, TÜBÝTAK

Türkiye'nin gereksinim duyduðu
biyomedikal mühendislik elemanlarýnýn, yeni açýlan bölümde çok
yönlü yetiþeceklerini, hem canlý
sistemler, hem de o sistemler ile
uyumlu çalýþacak cihaz ve malzemeler hakkýnda bilgi sahibi olarak
mezun olacaklarýný kaydeden Bölüm
Baþkaný Dr. Hasýrcý sözlerini þöyle
sürdürdü: "Teknopark aracýlýðý ile ya
da doðrudan yerel ve uluslararasý
sanayi ile yakýn temas kurmak, ülke
ihtiyaçlarýna cevap verecek
araþtýrmalarý yürütmek ve endüstriye
danýþmanlýk hizmetlerini saðlamak,
bölümümüzün amaçlarý arasýndadýr.
Bölümümüze katký veren tüm öðretim
üyeleri, þu ana kadar týp, diþ hekimliði, veterinerlik, mühendislik ve
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temel bilimler konularýnda pek çok
çalýþma yürütmüþ, proje yapmýþ,
makale yayýnlamýþlardýr. Dolayýsýyla
yeni kurulan disiplinlerarasý bölümümüzde de bu görevlerini yerine
getirecek bilgi birikimi ve yetkinliðe
sahiptirler. Þu anda ODTÜ'de yapýlan
araþtýrmalar, geliþmiþ ülkelerde
yapýlan çalýþmalara eþ ve hatta bazý
konularda daha ileri düzeydedir.
Bunun göstergesi, öðretim
üyelerimizin yapmýþ olduðu çok
sayýdaki uluslararasý yayýnlar,
sunduklarý bildiriler ve içinde
bulunduklarý bilimsel komite
üyelikleridir."
Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý, Biyomedikal
Mühendisliði Bölümünün, deneyimli
ve üretken öðretim üyesi kadrosu,
istekli ve meraklý seçkin öðrencileri
ve ODTÜ'nün geliþmiþ alt yapýsý ile,
Türkiye'nin önder bölümlerinden biri
olacaðýna; vereceði eðitim, yapacaðý
araþtýrma ve medikal alanda
üretimine yardýmcý olacaðý cihaz ve
sistemler ile halkýmýzýn saðlýðýna
önemli katkýlar saðlayacaðýna
inandýklarýný da sözlerine ekledi.

Gýda Mühendisliði
Bölümü Gýda Analiz
Laboratuvarý
(GAL)'e Akreditasyon
Sertifikasý
ODTÜ Gýda Mühendisliði Bölümü
bünyesinde faaliyet gösteren Aletli
Analiz Laboratuvarý'na gelen analiz
isteklerinde; AB sürecindeki
geliþmelere paralel olarak,
akreditasyon taleplerinin artmasý ile

laboratuvar akreditasyonunun
gerekliliði bilincinin oluþmasý
sonucunda; bölüm bünyesinde bir
süre önce kurulma çalýþmalarý
baþlatýlan Gýda Analizi Laboratuvarý
GAL), Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK)'ndan akreditasyon sertifikasý
aldý.
ODTÜ Rektörlüðü ve Mühendislik
Fakültesi Dekanlýðý'nýn destekleri ile
baþlatýlan akreditasyon çalýþmalarý
kapsamýnda gönüllülük esasý ile
oluþturulan çalýþma ekibi, ilk olarak;
akreditasyonda esas alýnan ve
uygulanmasýyla hem müþteri
memnuniyeti hem de deney
sonuçlarýnýn güvenilirliðinin garanti
altýna alýndýðý, TS EN ISO/IEC 17025
eðitimi alarak gerekli bilgi birikimini
edindi. TÜRKAK'tan alýnan ve TS EN
ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC
17025'e ait Doküman-tasyon ve Kalite
El Kitabý Hazýrlama, Ölçüm Belirsizliði,
Laboratuvar Ýç Denetçi Eðitimi ile
Metot Validasyonu konularýný içeren
eðitimin tamam-lanmasýnýn ardýndan;
standart gereklerini yerine
getirebilecek çevre koþullarýnýn
saðlanabilmesi için bölüm
laboratuvarlarýndan biri yeniden
düzenlenirken, ayný anda TS EN
ISO/IEC 17025 standardý gereklerini
yerine getirecek iþleyiþin kurulmasý ve
dokümantasyon çalýþmalarý, kurulan
ekip tarafýndan yürütüldü. Analiz
laboratuvarlarýnýn doðru ve güvenilir
analiz yapma konusundaki
yetkinliklerinin ulusal ya da uluslararasý
olarak tanýnmýþ bir akreditasyon
kurumu tarafýndan akredite edilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, 20
Temmuz 2006 itibarý ile, GAL
bünyesinde TS EN ISO/IEC 17025
standardýnýn uygulamaya konmasýnýn
ardýndan, Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK)'na akreditasyon için baþvuru
yapýldý. Bu baþvuru; Amacý, deney

bazýnda, yapýlan analizlerin
doðruluðunun kanýtlanmasý ve yapýlan
bu analiz sonuçlarýný kapsayan deney
raporlarýnýn ulusal ve uluslararasý
platformlarda güvenirliðinin
saðlanmasý olan akreditasyon
sürecinde, Þubat 2007 tarihindeki
akreditasyon denetimi baþarý ile
tamamlandý. Denetim sonrasý gerekli
görülen düzenlemelerin yapýlmasýnýn
ardýndan; 29 Haziran 2007 tarih ve
AB-0126-T no'lu akreditasyon
sertifikasý TÜRKAK tarafýndan
onaylandý.

GAL HÝZMET KAPSAMI

Orta Doðu Teknik Üniversitesi Gýda
Mühendisliði Bölümü bünyesinde
faaliyet gösteren Gýda Analiz
Laboratuvarý'nýn akreditasyon hizmet
kapsamý; TS 1605 EN ISO 660
(02.04.1997) metoduyla
gerçekleþtirilen Bitkisel ve Hayvansal
Yaðlar-Asit Sayýsý ve Asitlik Tayini, TS
5038 (27.01.1987) metoduyla
gerçekleþtirilen Hayvansal ve Bitkisel
Yaðlar-Sabun Miktarý Tayini ve TS
7570 EN ISO 3596 (22.03.2002)
metoduyla gerçekleþtirilen Hayvansal
ve Bitkisel Katý ve Sývý YaðlarSabunlaþmayan Madde TayiniDietileter ile Özütleme Yöntemi
deneylerinden oluþmaktadýr. Hizmet
kapsamýndaki deneylerden
laboratuvara baþvurarak deney teklif
dokümanýndaki þartlarý kabul ederek
sözleþme þartlarýna onay veren herkes
yararlanabiliyor.
Hizmet kapsamýndaki deneyler için
gerekli numunelerin alýnmasý ve
laboratuvara ulaþtýrýlmasý müþterinin
sorumluluðundadýr. Müþteriler
numunelerini kendileri teslim
edebilecekleri gibi, http://www.fde.
metu.edu.tr/GAL/Formlar.html
adresinden ya da laboratuvardan faks
aracýlýðýyla temin edeceði Analiz Talep
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Formu'nu doldurarak, numunenin
orijinal özelliklerini kaybetmeyecek
þekilde resmi kurye, kargo veya
görevli eleman aracýlýðýyla da
gönderebilirler.
Numune gönderilirken aþaðýdaki
hususlarýn dikkate alýnmasý gerekiyor:
Numune miktarý GAL Analiz Talep
Formunda belirtildiði gibi tüm
analizlere yetecek miktarda olmalýdýr.
Numuneler orijinal veya analiz için
uygun ambalajda laboratuvara
getirilmelidir.
Ýhracat ve resmi denetim numuneleri, numune etiketi ve numune
alma tutanaðý ile birlikte mühürlü
olarak gönderilmelidir.

International Design
Awards 2007
(IDA 2007) Uluslararasý Tasarým
Ödülleri 2007'yi
ODTÜ'lü Ekip Kazandý
Her yýl Newyork'ta düzenlenen ve
dünyanýn en prestijli yarýþmalarýndan
biri olarak kabul gören Uluslararasý
Tasarým Ödülleri 2007 (IDA 2007)'de;
ODTÜ öðretim üyesi ve endüstri
ürünleri tasarýmcýsý Dr. Hakan Gürsu
ve yardýmcý tasarýmcý, Endüstri
Ürünleri Tasarýmý yükseklisans
öðrencisi Sözüm Doðan (ODTÜ)
tarafýndan tasarlanan "Volitan" adlý
proje, geleceðin en yenilikçi ve çevreci
teknesi seçildi.
Uluslararasý Tasarým Ödülleri 2007

32 m. boyunda bir yolcu teknesidir.
Kurþun þarj pilleri yerine jel akü
kullanýmý ile çevre duyarlýlýðýný
p e k i þ t i r m e k t e d i r. Ye l k e n l e r i n
tasarlandýðý þekil itibarý ile mevcut
denge sorunlarýna getirdiði çözümler
baþta olmak üzere, tekne tasarýmýnda
devrim kabul edilebilecek pek çok
yeniliði içinde barýndýrmaktadýr.

(IDA 2007); mimarlýk, iç mimarlýk,
moda, ürün ve grafik tasarýmý
konularýndaki uluslararasý, sýra dýþý
tasarým çalýþmalarýnýn ayrý gruplarda
deðerlendirildiði bir organizasyon
olarak bilinmekte ve tasarým
otoritelerince "Tasarým Oscarlarý"
olarak deðerlendirilmektedir.
Ödülleri 2008 yýlý mayýs ayýnda,
ABD'nin Newyork kentinde büyük bir
tören ile proje sahiplerine verilecek
olan IDA 2007'ye; 32 ülkeden binin
üzerinde proje katýldý ve eserler
dünyanýn önde gelen tasarýmcýlarýndan oluþan büyük jüri tarafýndan
deðerlendirildi.
Özellikle dünyanýn en iyi tasarýmcýlarýnýn ve markalarýnýn ödül aldýðý
bu prestijli yarýþma olan IDA 2007
'de ilk defa bir Türk Tasarým Ekibi,
ürün tasarýmý baþlýðý altýnda; en iyi
tekne tasarýmý grubunda birincilik ve
pek çok alt baþlýðýn yer aldýðý ulaþým
grubunda; tekne projesi ile, yýlýn en
iyi ulaþým aracý tasarýmý birincilik ödülü
olmak üzere; iki birincilik kazanarak
büyük bir baþarý gösterdi.

Ýsmini Akdeniz'de yaþayan tek uçan
balýktan alan Volitan; gelecek için
çevreye duyarlý denizciliðin yeni
sembolü olarak geliþtirilerek, akýþkan
ve sýra dýþý görünümü ile Türk tasarým
potansiyelini ve giderek önem
kazanan çevre sorunlarýna yaratýcý
duyarlýlýðýn tüm dünyaya tanýtýlmasýnda önemli bir rol üstlendi.
Proje, geliþtirilme aþamasýnda
TÜBÝTAK MAM/Ulusal Enerji Ajansý
tarafýndan desteklendi.
Volitan, güneþ ve rüzgar enerjisi
kullanarak hareket eden, deniz
suyundan tatlý su çevrimini
gerçekleþtiren, karbondioksit atýk
üretmeyen, geleceðin alternatif
teknelerinden biri olarak tasarlandý.
Güneþ panelleri; hareketli, katý
yelkenler olarak kullanýlýrken, bu
paneller; tekne dýþýnda yer alan 2
adet hareketli elektrik motoru ile
desteklenmektedir. Volitan nokta
dönüþü yapabilen ilk deniz aracýdýr.
Yakýt baðýmlýlýðýný tamamen ortadan
kaldýran, 18 -20 deniz mili ile gece
ve gündüz sürekli yolculuk yapabilen
ayrýca yüksek manevra gücüne sahip,
4

Dünyanýn önde gelen tasarýmcýlarýnýn
ve sponsorlarýn yoðun katýlýmý ile
gerçekleþen ve kazanan eserlerin yýl
süresince saygýn müzelerde,
uluslararasý ortamlarda sergilenme
imkaný yakaladýðý, ayrýca kazanan
eserlerin 100 bin tirajlý bir kitap
içerisinde toplanmasýnýn bir gelenek
haline geldiði yarýþmada; jüri
tarafýndan gruplarýnda en baþarýlý ve
sýra dýþý bulunan eserlerin, basýn yayýn
organlarýnca sergilenerek; toplumda
iyi tasarým bilincinin geliþtirilmesi
hedefleniyor.
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Bu Haftanýn ekidir.
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