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Ulusal Ders Kaynaklarý
Paylaþýma Açýlýyor
Ulusal Açýk Ders Kaynaklarý Projesi
kapsamýnda Orta Doðu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) kendisine ait açýk
ders kaynaklarýný genel kullanýma
açmaya hazýrlanýyor. ODTÜ tarafýndan
açýlan ders malzemeleri,
h t t p : / / o c w. m e t u . e d u . t r / a d r e s i
üzerinden, diðer üniversiteler ve hayat
boyu öðrenme amacý ile kaynak ihtiyacý
duyan kiþilerce de serbestçe
kullanýlabilecek.
Amerika Birleþik Devletleri'nde 2000
yýlýnda "Massachusetts Institute of
Technology (MIT)" öncülüðünde
baþlatýlan, daha sonra 19 farklý ülkeden
çok sayýda üniversitelerin de katýlýmý ile
yaygýnlaþan Açýk Ders Malzemeleri
Projesinin (Open CourseWare Project)
benzeri Türkiye'de hayata geçiriliyor.
Türkiye Bilimler Akademisi öncülüðünde
Ulusal Açýk Ders Kaynaklarý Projesi,
50'ye yakýn üniversite, Yükseköðretim
Kurumu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araþtýrma Kurumu katkýsý ile 2007 yýlý
içinde baþlatýlarak bu amaçla bir
konsorsiyum kuruldu.
ODTÜ bu konudaki test çalýþmalarýný
tamamlamýþ ve kendisine ait ilk grup
açýk ders kaynaklarýný hazýrlayarak,
genel kullanýma hazýr hale getirdi. Ulusal
Açýk Ders Malzemeleri Konsorsiyumu,
ayný zamanda uluslararasý
konsorsiyumun da bir parçasý olduðu
için paylaþýma açýlan ders malzemelerine
tüm dünyadan ulaþýlabilecek. Bu sayede,
ders malzemelerini paylaþýma açan
öðretim üyeleri otomatikman uluslararasý
topluluðun da bir parçasý olacaklar.
ODTÜ tarafýndan hayata geçirilen Açýk
Ders Malzemeleri Projesi'nin resmi açýlýþý
16 Nisan 2008, Çarþamba günü saat
14:00'da ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi (KKM) C Salonu'nda yapýldý.
Açýlýþta konuþan ODTÜ Rektörü Prof.
Dr. Ural Akbulut, üniversitemizin sosyal

sorumluluk projeleri kapsamýnda yaptýðý
çalýþmalarýna bir yenisini daha eklediðini
vurguladý. Akbulut, zamanýnda bazý
hocalarýn çalýþmalarýný internette
koymaktan çekindiðini anýmsatarak, þu
anki durumda ise dünyanýn en büyük
üniversiteleri akademik çalýþmalarýný
paylaþtýðýný vurguladý. Sevgi ile bilginin
paylaþýlarak büyüdüðünü belirten
Akbulut, doðru bilgiye her an zamandan
ve mekândan baðýmsýz ulaþýlmasýnýn
önemine iþaret etti.
TÜBA adýna konuþan Metin Gürses ise
Amerikan üniversitesindeki bir öðrencinin
her türlü kaynaða ulaþma imkaný varken
Anadolu'daki çoðu üniversitelerde
kaynaða ulaþmakta sýkýntý olduðunu
söyledi. Üst sýnýflarda Türkçe diliyle
yazýlmýþ kaynak sýkýntýsý olduðunu da
vurgulayan Gürses, TÜBA olarak
yabancý kaynaklarýn çevirisini de teþvik
ettiklerini vurguladý. Harran

Üniversitesi'ndeki bir öðrencinin
ODTÜ'deki dersleri izlemesinin
Türkiye'deki bilimin geliþmesi için çok
önemli olduðunu vurgulayan Gürses,
akademisyenler için de projenin çok
anlamlý olduðunu dile getirdi.
ODTÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný Ayla
Altun, açýlýþýn internet haftasýnda bir
günde yapýlmasýnýn oldukça anlamlý
olduðunu vurgulayarak, Türkiye'nin
internetle de ODTÜ üzerinden yapýlan
bir baðlantýyla 1993 yýlýnda ulaþtýðýný
vurguladý. Altun, internetin baþta sadece
Türkiye'de akademik amaçlý kullanýldýðýný
belirterek, internetin tüm Türkiye
tarafýndan giderek benimsendiðini
kaydetti. Açýk Ders Malzemeleri Projesiyle
þu an ODTÜ'de ilk adýmýn atýldýðýný
belirten Altun, projenin tüm Türkiye'ye
yayýlarak benimsenmesini umduðunu
söyledi.

ODTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Yeni Bir Yüksek
Lisans Programý:

Deprem Çalýþmalarý Anabilim Dalý
Yüksek Lisans Programý
Deprem Çalýþmalarý Enstitü Ana Bilim
Dalýnýn (EABD) kurulmasýna iliþkin ilk
çalýþmalar 19 Ocak 2005 tarihinde
Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
ile Pavia Üniversitesi arasýnda Ýtalya'nýn
Catania þehrinde rektörler düzeyinde
imzalanan protokolden hemen sonra
baþladý. 2007 yýlýnda Deprem
Çalýþmalarý EABD'nýn kurulmasýna
yönelik giriþimler tekrar gündeme getirildi
ve 13.6.2007 tarihli Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüðü Enstitü Kurulu'nun,
3.7.2007 tarihli Üniversite Senatosu'nun
ve 23.8.2007 Yükseköðretim Genel
Kurulu'nun onaylarý sonucunda; ODTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde,
Disiplinlerarasý Anabilim Dalý olarak
Deprem Çalýþmalarý Tezli Yüksek Lisans
Programý'nýn baþlatýlmasý kararlaþtýrýldý.
EABD Baþkanlýðý'na 26.9.2007 tarihi
itibarý ile Prof. Dr. M. Semih Yücemen
atandý.

Deprem Çalýþmalarý Lisansüstü Programý
ülkemizi etkileyen doðal afetler ve
özellikle deprem konusunda disiplinlerarasý eðitim ve araþtýrma yapmayý
amaçlayan bir programdýr. Yüksek
deprem riskine sahip kentlerde bu riskin
makul düzeylere indirilmesi, afetler ile
ilgili tüm disiplinleri kapsayan bütünleyici
çalýþmalarýn yürütülmesi ve uygulanmasý
ile mümkündür. Programýn etkinlik
çerçevesi ODTÜ'de çeþitli birimler altýnda
yürütülmekte olan deprem ve afet
araþtýrmalarýný koordine etmek,
ODTÜ'de mevcut olan araþtýrma
potansiyelini ve kaynaklarý en verimli
þekilde kullanmak, farklý alanlarý
bütünleyici lisansüstü eðitim programlarý
sunmak, ülkemiz için acil gereksinim
duyulan insan gücünü yetiþtirmek,
toplumun ve kamunun deprem ve afet
konusundaki problemlerine çözüm
üretmektir.
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Deprem Çalýþmalarý Ana Bilim Dalý;
Deprem Mühendisliði, Aktif Tektonik
ve Afet Yönetimi alanlarýnda önce yüksek
lisans, daha sonra da doktora derecesini
vermeye yönelik disiplinlerarasý bir
program sunmak üzere oluþturuldu.
Deprem Çalýþmalarý Anabilim Dalý'nda
yürütülecek programýn baþlýca amaçlarý
þu þekilde özetlenebilir.
ODTÜ'de deprem, aktif tektonik ve
afet yönetimi konularýnda önce yüksek
lisans (M.S.) ve daha sonra da doktora
(Ph.D.) düzeyinde lisansüstü eðitim
vermek;
Lisansüstü tezler çerçevesinde
disiplinlerarasý bütünleþik araþtýrmalar
yapmak ve topluma ve ilgili kamu ve
özel kuruluþlara hizmet, bilgi ve veri
aktarýmýnda bulunmak;
Meslek içi eðitim hizmetleri sunmak.

hedefler deðildir. Afetlerle ilgili
çalýþmalarýn verimli ve uygulanabilir
olmasý için konunun tüm teknik ve sosyal
yönlerini içeren araþtýrma gruplarý
tarafýndan geliþtirilmesi esastýr. Böylesi
geniþ bir araþtýrma-geliþtirme potansiyeli,
Orta Doðu Teknik Üniversitesi
bünyesinde, büyük ölçüde mevcuttur.
Yakýn geçmiþte ODTÜ'de farklý
birimlerde, ama sözü edilen farklý
disiplinlerdeki araþtýrmacýlarýn iþ birliði
ile yürütülen uygulamalý araþtýrmalar ve
Üniversite'ye kazandýrýlan kaynaklar bu
potansiyelin en açýk göstergesidir. ODTÜ
Deprem Çalýþmalarý Lisanüstü Programý,
kýsa sürede Türkiye'nin afetler ve özellikle
depremler ile ilgili problemlerinin
çözümüne önemli katkýlar saðlayabilecektir.
DERS PROGRAMLARI
Programýn disiplinlerarasý yapýsýna uygun
olarak, ODTÜ'nün dokuz deðiþik
bölümü programa destek vermekte olup
bu bölümlere mensup otuza yakýn
öðretim üyesi programa katkýda
bulunacak. Bu bölümler; Ýnþaat
Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði,
Jeodezi ve Coðrafi Bilgi Teknolojileri,
Mühendislik Bilimleri, Þehir ve Bölge
Planlama, Psikoloji, Sosyoloji, Ýstatistik
ve Havacýlýk Mühendisliði'dir. ODTÜ ile
Pavia Üniversitesi arasýndaki protokol
iþlerlik kazandýðýnda; yurt dýþýndan
gelecek öðretim üyelerinin de
programda kýsa süreli (2 ile 4 hafta)
dersler vermesi planlanýyor.
Deprem Çalýþmalarý E.A.B.D., iþlevlerini
ve faaliyetlerini Yürütme Kurulu,
Danýþma Kurulu ve Akademik Kurul
olmak üzere üç ana kurulun
koordinasyonu ile yürütüyor. Yürütme
Kurulu; Prof. Dr. M. Semih Yücemen,
Prof Dr. Murat Balamir ve Prof. Dr. Ali
Koçyiðit'ten oluþuyor.
Deprem Çalýþmalarý Anabilim Dalý
Akademik Kurulu ilk toplantýsýný
17.01.2008 tarihinde yaparak
programa öðrenci kabulüne 2008-2009
Akademik yýlý birinci döneminden
itibaren baþlanýlmasýný kararlaþtýrdý.
Deprem Çalýþmalarý Anabilim
Dalý'nýn Kurulma Gerekçeleri
Türkiye dünyanýn en aktif deprem
bölgelerinden biri üzerinde yer

almaktadýr. Diðer yandan Türk
kentlerinin yapýlaþmadaki olumsuzluklarý
Türkiye'yi dünyanýn en yüksek riskli
deprem ve afet ülkesi yapmaktadýr. Son
10 yýlda meydana gelen kentsel
depremlerde; 20 bin'in üzerinde can
kaybý ve 20 milyar ABD Dolarý'ndan
fazla maddi kayýp meydana gelmiþtir.
Bu kayýplar Türkiye'nin geliþmesini
engellemektedir. Yüksek deprem riskine
sahip kentlerde riskin makul düzeylere
indirilmesi, afetler ile ilgili tüm disiplinleri
kapsayan bütünleyici çalýþmalarýn
yürütülmesi ve uygulanmasý ile
mümkündür. Deprem zararlarýnýn
azaltýlmasý için; yer bilimleri (jeoloji,
sismoloji, aktif tektonik), deprem
mühendisliði, risk esaslý kentsel planlama
ve toplumsal psikoloji/sosyoloji
disiplinlerinin bir arada çalýþmasý
gereklidir. Dünyada geliþmiþ ya da
geliþmekte olan ülkeler içerisinde Türk
kentleri kadar yüksek düzeyde deprem
riskine sahip kentler sayýca çok azdýr.
Riskin yüksek olmasý deprem tehlikesinin
büyüklüðünden olduðu kadar yapý
stokunun da kalitesizliðindendir. Bu
nedenle; deprem konusunda çok
disiplinli çalýþmalar, en etkin uygulama
alanýný Türkiye'de bulmaktadýr.
Ülkemizde, baþta deprem olmak üzere,
afet zararlarýnýn azaltýlmasý ve topluma
verdiði zararlarýn önlenebilmesi, kendi
içine kapalý bilimsel araþtýrmalarla ve
tek boyutlu projelerle ulaþýlabilecek
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Deprem Çalýþmalarý Lisansüstü Programý
üç alt programdan oluþmaktadýr:
Deprem Mühendisliði
Aktif Tektonik
Afet Yönetimi
Deprem Mühendisliði
Alt-Programý
Ülkemizde deprem riskini azaltmanýn
ve kabul edilebilir düzeylere indirmenin
sürdürülebilir yöntemi bu alanda çalýþan
meslek mensuplarýna ve araþtýrmacýlara
yüksek düzeyli eðitim ve öðretim
olanaklarý saðlamaktýr. Dünya üzerinde
de iyi eðitilmiþ deprem mühendisliði
uzmanlarýna olan gereksinim sürekli
olarak artmaktadýr. Türkiye'de bu alanda
iyi yetiþmiþ eleman gereksiniminin önemli
gerekçeleri vardýr. Türkiye'nin kendi
gereksinimlerini karþýlamanýn yanýnda
diðer ülkelerdeki önemli projelerde görev
alan Türk mühendislerin rekabet
koþullarýný sürdürebilmeleri için deprem
mühendisliði konusunda günün
gerektirdiði donanýma sahip olmalarý
gereklidir. Deprem mühendisliði
alanýnda lisansüstü eðitim yapacak
öðrencilere öncelikle asgari bir geniþlik,
daha sonra da özel bir konuda derinlik
s a ð l a n m a s ý h e d e f l e n m e k t e d i r.
Deprem Mühendisliði alt-programýnýn
temel amaçlarý þunlardýr:
Lisansüstü düzeyde geniþ kapsamlý

bir deprem mühendisliði eðitimi sunmak;
Uluslararasý alanda kabul gören bir
eðitim ve araþtýrma programý geliþtirmek;
Yüksek lisans düzeyinde disiplinlerarasý uygulama yapma becerisine
sahip mühendisler yetiþtirmek;
Uluslararasý araþtýrma kuruluþlarý ile
özelikle Avrupa Topluluðu programlarý
çerçevesinde ortaklaþa araþtýrmalar
yürütmek.
Yüksek Lisans Derecesi için dördü
zorunlu ve dördü de seçmeli olmak
üzere en az 24 kredilik dersi baþarý ile
tamamlamak ve bir tez yazmak
gerekmektedir.
Aktif Tektonik Alt-Programý
Aktif Tektonik göreceli olarak hýzlý, yerel
ölçekte ve daha kýsa zaman diliminde
(birkaç on yýl, birkaç yüz yýl ya da birkaç
bin yýl gibi) oluþan ve toplum yaþamýný
ve tüm kazanýmlarýný doðrudan etkileyen
tektonik olaylarý (özellikle depremleri),
tektonik yapýlarý (deprem kaynaklarýný:
faylarý) ve kabuk deformasyonunu
inceleyen bir bilim dalýdýr. Bu bakýmdan
Aktif Tektonik, Tektonik ve Sismoloji bilim
dallarýný birlikte ele alan geniþ kapsamlý
bir üst bilim dalýdýr.
Aktif Tektonik, öðrencileri deprem
jeolojisi ile tanýþtýrmak için düzenlenmiþ
bir üst bilim dalý olup, baþlýca inceleme
konularý levha tektoniði teorisi, tektonik
kökenli yerbiçimleri, tarihsel ve güncel
depremler, hava fotoðraflarýnýn analiz
ve yorumu, aktif deformasyon ölçümleri,
uydu görüntülerinden jeolojik ve
jeofiziksel veri üretimi ve aktif faylardýr.
Aktif Tektonik programý, öðrencilere
deprem ve depremin neden olduðu
sorunlarýn çözümü için gerekli jeolojik
ve jeofiziksel bilgileri kazandýran ve
öðrencilerin kendilerini, depremlerin
yerbilimsel yönleriyle ilgili sorunlarýn
çözümünde yeterli hissetmelerini
saðlayan bir lisansüstü programdýr.
Aktif Tektonik alt-programýnýn temel
amaçlarý þunlardýr:
Öðrencilerin Sismoloji ve Tektonik
alanlarýndaki temel dersleri
tamamlayarak, onlarýn Aktif Tektonik'de
uzmanlaþmalarýný, baðýmsýz ve

profesyonel iþ yapabilme deneyimlerini
geliþtirmek;
Öðrencilerin orijinal araþtýrmalar
yapabilme, Aktif Tektonik konusunda
veri üretebilme, ürettikleri veri ve
sonuçlarý yorumlayabilme ve onlarý,
gerek sunma-yayýmlayabilme gerekse
depremin neden olduðu sorunlarýn
çözümünde kullanabilme yeteneklerini
geliþtirmelerine olanak saðlamak.
Yüksek Lisans Derecesi için beþ tanesi
zorunlu ve üç tanesi de seçmeli olmak
üzere en az 24 kredilik dersi baþarý ile
tamamlamak ve bir tez yazmak
gerekmektedir.
Afet Yönetimi Alt-Programý
Günümüz toplumlarýnda teknik
yöntemlerin ve mühendislik çözümlerinin
geliþtirilmesi, afetlerin yarattýðý kayýplarýn
ancak bazý yönlerini azaltmayý
saðlamaktadýr. Afetlerin top yekun
yönetimi, toplum bilimlerinin çeþitli
alanlarýndaki birikimlerden yararlanýlmasýný da zorunlu kýlmaktadýr.
Bugün risk yönetimi ve acil durum/kriz
yönetimine doðrudan ve dolaylý katkýlar
sunabilecek çok sayýdaki farklý alandaki
bilimsel birikim ve yöntemlerin
deðerlendirilmesi ve amaca uygun
biçimlerde kullanýlmasý olanaklýdýr.
Siyaset ve Yönetim Bilim, Ekonomi,
Ýstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Kent
Planlama, Ýþletme, Hukuk, Temel Bilimler
(Biyoloji, Kimya, Fizik), Koruyucu Týp
gibi çok sayýda alandan yararlanýlarak
uygulamalara yönelik bileþkeler
oluþturulmasý toplumsal bir gereksinmedir. Afet Yönetimi, "afete müdahale"
eðitimini hedefleyen deðil, "afet risklerini
azaltma" politika ve araçlarýný irdeleyen
bir programdýr.
Afet Yönetimi alt-programýnýn vizyonu
ve baþlýca hedefleri aþaðýdaki gibi
özetlenebilir:
Farklý lisans eðitiminden gelen
öðrencilerin risk ve acil durum
yönetiminde uzmanlaþmalarýný
saðlamak;
Mezunlarýn toplumda rol alacaklarý
özel ve kamusal kurumlarda risk
belirleme ve azaltma ve acil duruma
hazýrlanma konularýnda çalýþmalarda
bulunabilecek düzeyde bilgi ve teknik
sahibi olmalarýný saðlamak;
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Risk yönetimi konusunda
disiplinlerarasý temel araþtýrmalarýn orta
vadeli programlara dayanarak
yürütülmesini saðlamak ve Türkiye'de
büyük bir boþluk bulunan bu alanda
bilgi birikimini yönlendirmek;
Risk yönetimi konusunda Türkiye'de
doðru kurumlaþma, yönetim ve iþleyiþ
biçimlerinin oluþturulmasýna katkýda
bulunmak; Türkiye'de toplumun afetlere
dirençli duruma getirilmesinde çok yönlü
roller almak;
Uluslararasý araþtýrma kuruluþlarý ile
özelikle Avrupa Topluluðu programlarý
çerçevesinde ortaklaþa araþtýrmalar
yapmak; uluslararasý uygulama
giriþimleri ile daha etkin roller edinmek.
Bu alanda Yüksek Lisans Derecesi için
beþ tanesi zorunlu ve üç tanesi de
seçmeli olmak üzere en az 25 kredilik
dersi baþarý ile tamamlamak ve bir tez
yazmak gerekmektedir. Zorunlu
deslerden bir tanesi stüdyo dersidir.
Program ile ilgili daha fazla bilgi almak
için aþaðýda adresi verilen web sayfasýna
bakýlabilir: http://eqs.metu.edu.tr

haberodtü
Bu Haftanýn ekidir.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Adýna Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut
Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Bilgehan Ögel (Sorumlu Müdür)
Serpil Savaþ
Aylin Turgut
Emre Çalýþkan
GrafikTasarým / Uygulama
Ýdil Ayçe Aba
Web Sayfasý

http://www.basin.metu.edu.tr/haberodtu.php

Özgür Doðan
Ýletiþim:

Tel: 210 35 34 / 210 38 01
e-mail: savass@metu.edu.tr

