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50. ODTÜ GÜNÜ KUTLANDI
Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin
kuruluþunun 50. yýlý, Üniversitemiz
ve Kuzey Kýbrýs Kampusu (KKK)'nda,
ODTÜ Günü ile kutlandý.
Üniversitemiz Kültür ve Kongre
Merkezi'nde, 26 Mayýs 2006
tarihinde düzenlenen ODTÜ Günü
töreninde; ODTÜ Üstün Hizmet ve
Takdir Ödülleri sahiplerine sunuldu.
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, törenin
açýlýþ konuþmasýnda, ODTÜ'nün laik
ve demokratik Cumhuriyetin
temellerinin zedelenmesine ve
ülkenin geleceðinin karartýlmasýna
asla izin vermeyeceklerine deðinerek
þunlarý söyledi: "Üniversitemiz
Senatosu , bu yýl Üstün Hizmet ve
Takdir Ödülleriyle ilgili kararýný
verirken, Atatürkçülük ve laik
Cumhuriyetimize sahip çýkan ve
mesleklerinde çok baþarýlý olmuþ
adaylar arasýndan bir seçim
yapmýþtýr."

Türkiye'de basýn özgürlüðü kadar
siyaset biliminin ve kültürünün
geliþmesine yaptýðý önemli katkýlar,
laiklik ilkesinin savunucusu, Atatürkçü
bir düþünce adamý olarak hukuk

temeliyle oluþturduðu dünya
görüþüyle yazarlýk, yöneticilik ve
politik etkinliklerini yönlendirerek,
ülkemizin toplumsal ve siyasal
geliþiminin kurumsallaþmasýna
katkýda bulunmasý ve Ulusal Basýn
Konseyi'nin kurulup kurumsallaþtýrýlmasýyla Türk basýn hayatýna
ve demokratikleþme sürecine yaptýðý
katkýlar nedeniyle Oktay Ekþi, "Üstün
Hizmet Ödülü"ne layýk görüldü. Türk
tiyatro sanatýnýn ve Türk kültür
politikasýnýn geliþip kurumsallaþmasýna yaptýðý deðerli katkýlar,
öðrenci etkinliklerini destekleyerek
tiyatro sevgisinin yaygýnlaþmasý için
öncülük yapmasý, ayrýca 2005
yýlýnda yayýnlanarak haftalarca en
çok satan kitaplar listesinde yer alan
"Þu Çýlgýn Türkler" romanýyla
toplumumuzun tarihi açýdan bilgi-

lendirilerek Atatürkçülük ve laiklik
ilkesinin genç nesillerce en iyi þekilde
kavranmasýna yaptýðý katkýlar
nedeniyle, Turgut Özakman'a da
"Üstün Hizmet Ödülü"nün verilmesi
uygun bulundu.

Oktay Ekþi, ödül konuþmasýnda
ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü'ne layýk
bulunmaktan onur duyduðunu

belirterek sözlerini þöyle sürdürdü:
"Önce belirteyim ki, Türkiye 192338 arasýnda insanlýk tarihinin en
baþarýlý kültür devrimini gerçekleþtirmiþ bir ülkedir. Türkiye'nin 15 yýl
içerisinde gerçekleþtirdiði bu
devrimler, 56 senedir ülkeyi yöneten
karþý devrim kadrolarýnýn yýkmaya
dönük tüm çabalarýna raðmen
ayaktadýr.

Türkiye, kendi parti kongrelerinde
kadýnlarla erkeklerin harem-selamlýk
esasýna göre ayrýlmasýnda hiçbir
tuhaflýk bulunmadýðýný savunan bir
zihniyet tarafýndan idare edilmektedir.
Türkiye'de bugün, devlet felsefemizin
temel ilkesi olan laikliði tartýþmaya
açan bir TBMM Baþkaný vardýr. O ve
Baþbakan, bu ülkenin kaderine yön
vermektedir.

Ancak bu gerçeðin yanýndaki ikinci
gerçek þudur: Türkiye bugün, Atatürk
devrimlerine yönelik en sistemli ve
en tehlikeli saldýrýlarla karþý karþýyadýr.
Devlet bürokrasisinin tepesinde,
Cumhuriyet'i demode sayan, ülkeyi
bütünüyle Ýslami anlayýþa teslim
etmeyi çare sayan ve bu görüþünü
hala koruyan bir müsteþar bulunmaktadýr.

Ülkemiz maalesef çaðdýþý bir
zihniyetin elindedir. Çaðdýþý olduðu
için, devrimler Türkiye'sini içine
sindiremediði için bu zihniyet,
yargýyla, üniversitelerle, askerle
kavgalýdýr. Amacý, laik anlayýþýn
egemen olduðu her mevzii ve her
mevkii bir an önce ele geçirmektir.
O nedenle Türkiye'nin bugün laik
cumhuriyete sahip çýkacak evlatlara
olan ihtiyacý her zamankinden çok
ve büyüktür.

Devlet kadrolarý Anayasa, cumhuriyetin temel ilkelerine baðlýlýk
yemini eden ama bu yemine ihaneti
birinci görev sayan kamu personelinin iþgali altýndadýr.
Cumhuriyetin; iktidardaki partiye
baðlý belediyeler þeriat propagandasý
yapan kitaplar yayýnlamakta, laik
cumhuriyetin okullarýnda öðrencilere
Kur'an-ý Kerim daðýtýlmaktadýr.
Ülkenin dört bir tarafý tarikat yurtlarýyla
doludur. Buralarda yoksul, yetenekli ve çalýþkan çocuklar laik
cumhuriyete düþman bireyler
olmalarýný amaçlayan bir eðitimden
geçmektedirler.
Öðretim Birliði Yasasý, fiilen iþlemez
haldedir. Tabelasýnda baþka þey
yazan medreseler ülkenin her
tarafýnda faaldir. Daha da hazin olan,
bunlarýn artmasý ve mezunlarýnýn tüm
devlet kadrolarýný doldurmasý için
siyasi iktidarýn görülmemiþ bir gayret
sarf etmekte oluþudur.

Lakin samimiyetle ifade edeyim ki,
Danýþtay'ýn uðradýðý son ve çok vahim
saldýrý karþýsýnda Türk kamuoyunun
gösterdiði duyarlýktan da anlaþýlacaðý
gibi, bu zihniyet hiçbir zaman laikliði
tasfiye amacýna ulaþamayacaktýr."

Turgut Özakman ise Osmanlý'nýn
çöküþünden Milli Mücadele
dönemine ve modern Türkiye'ye geçiþ
dönemini örneklerle anlatan bir
konuþma yaptý. Konuþmasýnda
Osmanlý'nýn yeniliþ ve yýkýlýþýnýn
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nedenlerine ve Türkiye'nin elde ettiði
baðýmsýzlýðý borçlu olduðu noktalara
deðinen Özakman, sözlerini þöyle
bitirdi: "Birer sadýk, bilinçli ve mutlu
cumhuriyetçi olarak yetiþtirmek
zorunda olduðumuz köylü, kasabalý,
þehirli çocuklarýmýza, gençlerimize
Milli Mücadele ile cumhuriyetten
oluþan Türk mucizesini çok iyi ve
doðru anlatmayý baþarmalýyýz. Milli
Mücadele'nin nasýl emsalsiz bir
destan, cumhuriyetin nasýl bir nimet
olduðunu anlatabilmenin
yöntemlerini, yollarýný bulmalý, yazýlý
ve görsel bilgi kaynaklarýný hazýrlayýp
yaymalýyýz."

Kurucusu olduðu yazýlým firmasýna
kazandýrdýðý CMMI-5 sertifikasýyla,
ülkemizin bu kalite belgesine sahip
10 ülke arasýna girmesini saðlamasý,
gazilerimizi yazýlým sektöründe
yeniden iþ hayatýna kazandýrmasý,
ODTÜ öðrencilerinin eðitimine
saðladýðý katkýlar ve Çanakkale
Zaferi'nde hava savunmasýnýn önemli
katkýsýný ortaya çýkaran orijinal belge
ve fotoðraflarý içeren "Çanakkale
Hava Savaþlarý" kitabýný hazýrlatarak
yakýn tarihimize ýþýk tutmasý nedeniyle
"Takdir Ödülü"ne layýk görülen Ýsmail
Baþyiðit'e ödülünün takdim
edilmesiyle, ODTÜ Günü töreninin
ilk bölümü sona erdi.
Törenin öðleden sonra yapýlan ikinci
bölümünde ise Turan Baskan Hizmet
ve Teþvik Ödülleri ile üniversitemize

GIDDENS
ODTÜ'DE

20 yýl hizmet vererek emekli olan
akademik ve idari personele Hizmet
Plaketleri sunuldu. Meslekte 40,
35,30,25,20 yýlýný dolduran öðretim
elemanlarý ile idari görevlilere Hizmet
Belgesi sunulmasýyla tören sona erdi.
ODTÜ Günü, bu sene ilk olarak
24 Mayýs 2006 Çarþamba günü,
ODTÜ KKK'de de törenle kutlandý.
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaþkaný ve ayný zamanda
ODTÜ mezunu olan Mehmet Ali
Talat'ýn konuþ-masýyla baþlayan tören,
yine ODTÜ Psikoloji Bölümü, 1978
mezunu Milli Eðitim Bakaný Canan
Öztoprak'ýn konuþmasýyla devam etti.
Törende bir konuþma yapan ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut,
ODTÜ'nün 50. yýlýnda geldiði ulusal
ve uluslararasý yeri anlatarak sözlerine
þu þekilde devam etti: "Toplumun bilim
ve teknolojiye olan ilgisini artýrmak
amacýyla 2006 yýlýný 'Toplum ve Bilim
Yýlý' ilan etmiþ bulunuyoruz. Bu
doðrultuda Ankara'da kurulan Toplum
ve Bilim Merkezi, ODTÜ Bilim ve
Teknoloji Müzesi'nde ve okullarda
yürüttüðü etkinliklerle bilim ve
teknolojiyi her yaþta insanýmýza
sevdirme ve ilgi uyandýrma görevini
üstlenmiþtir."
ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Acar'ýn da, ODTÜ KKK Kampusunun
oluþmasý ve geliþmesiyle ilgili yapýlan
çalýþmalarý anlatan bir konuþma
yaptýðý Kuzey Kýbrýs Kampusu'ndaki
ODTÜ Günü kutlamalarý, her ikisi de
O D T Ü m e z u n u o l a n K KTC
Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile
Milli Eðitim Bakaný Canan
Öztoprak'a mezuniyetlerinin 30. yýlý
madalyalarýnýn verilmesinin ardýndan,
ODTÜ Senfoni Orkestrasý'nýn verdiði
bir konserle sona erdi.

Çaðýmýzýn en büyük toplumsal
düþünürlerinden Prof. Dr. Lord Anthony
Giddens, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi ile Sosyoloji Derneði'nin
davetlisi olarak ve TÜBÝTAK'ýn
desteðiyle 29 Mayýs'ta ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi, Kemal Kurdaþ
Salonu'nda "Dünyada Yeni Eðilimler,
Avrupa Birliði ve Türkiye" baþlýklý bir
konuþma yaptý. Giddens, konuþmasýnda küreselleþmenin 3 evreden
geçtiðini söyledi. Ýlk evreyi oluþturan
1980 ile 1990 yýllarý arasýnda
gerçekten küreselleþme oluyor mu
diye tartýþýldýðýný kaydeden Giddens,
þunlarý dile getirdi: "1990'lardan
sonra küreselleþme tartýþmalarý
sokaklara yansýdý ve sokaktaki insan
bile bu konuyu tartýþmaya baþladý.
Küreselleþmeye kimi karþý çýktý, kimi
destekledi. Ama herkes küreselleþmenin varlýðýný kabul etti. Çoðunluk,
küreselleþmenin sadece ekonomik bir
fenomen olduðunu düþünüyordu.
Küreselleþmeye karþý çýkýþ serbest
pazara karþý çýkýþtý. Þunu kabul etmek
gerekir ki; ekonomik küreselleþme bir
gerçektir. Dünyadaki iþgücünün yüzde
80'i serbest pazarda çalýþýyor. Benim
görüþüme göre küreselleþme politik,
kültürel ve sosyal, günlük bir durumdur.
Küreselleþme iletiþim devriminden
sonra bir ivme kazandý. Artýk hepimiz
küresel bir köyün yurttaþlarýyýz."
Giddens, 11 Eylül saldýrýlarýnýn asýl
amacýnýn da küresel TV izleyicisi
olduðunu belirterek, dünyada ayný
anda 800 milyon kiþinin ikinci uçaðýn
çarpmasýný canlý izlediðini kaydetti.
Dünyanýn herhangi bir anýnda
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yaþanan olayýn ekonomiyi etkilemesinin küreselleþmenin en önemli
göstergelerinden olduðunu belirten
Giddens, "Ýngiltere'de Londra
metrosuna yapýlan bombalý saldýrýnýn
hemen ardýndan e-posta kutumda
çok sayýda mail vardý. Arkadaþlarým
bana "bombalardan etkilendin mi"
diye soruyorlardý. 7-8 yýl önce böyle
bir þeyi hayal bile edemiyorduk.
Anýndalýk ile küreselleþme ile çok
önem kazandý" diye konuþtu.
Giddens, küreselleþme ve küresel
çaðýn iki farklý kavram olduðunu dile
getirerek, "Küreselleþme dünya
toplumundaki insanlarýn birbirine
baðlýlýðýný artýran bir süreçtir. Fakat
küresel çað bu toplumun içinde
bulunduðu koþullardýr" dedi. Küresel
çaðda geçmiþteki kurumlarýn
yapýlarýnda çok önemli deðiþiklikler
görülmeye baþlandýðýna dikkat çeken
Giddens, kadýn çalýþmalarýnýn bu
yapýsal deðiþime bir örnek olduðunu
savundu. Kadýnlarýn daha fazla
özgürlük talep etmesinin küresel bir
eylem olduðunu vurgulayan Giddens,
þunlarý kaydetti: "Bir kadýn baþörtüsü
giydiði zaman bu, tek baþýna bir
hareket deðildir. Küresel bir eylemdir.
Fransa'da baþörtüsü tartýþmalarý oldu.
Bu, dünyanýn pek çok yerinde
tartýþýlýyor. Bu, sadece dini bir mesele
deðil. Burada ataerkil toplumun
cinsiyet ile ilgili baskýlarý da söz
konusu. Bu, "takmak istiyorum" ve
"takmak istemiyorum"un ötesinde bir
þey. Bu olayda basit bir siyasi
kutuplaþmayý kastetmiyorum. Artýk
küresel dünyada kendi kimliðimizi

yaratmak için çalýþýyoruz. Modernlikle
gelenek arasýnda büyük bir savaþ var.
Artýk toplumlar bu savaþa göre ikiye
bölündü. Yeni düzeni destekleyen ve
desteklemeyenler. Avrupa'daki seçim
sonuçlarý bile bunun bir göstergesi."
AB'nin yeni küresel çaðda büyük bir
deðiþim geçirdiðini dile getiren
Giddens, AB'nin kurucu 6 ülkeden
25 ülkeye ulaþtýðýný anýmsattý.
Giddens, bu dönüþümün de bazý
problemleri beraberinde getirdiðini
vurgularak, AB'nin bir sonraki adýmýnýn
ne olacaðýnýn belli olmadýðýný kaydetti.
AB, Soðuk Savaþ döneminde ne ABD,
ne de komünizm taraftarý olmamak
için doðmuþ bir kurumdur diyen
Giddens, 1989 yýlýndan itibaren
AB'nin de kendi kimliði, sýnýrý ve
geleceðini bulmak için yeni bir
döneme girdiðini savundu. Geleceðin
Avrupasý'nýn politik bir Avrupa
olacaðýna inandýðýný söyleyen
Giddens, tek bir baþkan ve güçlü bir
otorite etrafýnda örgütlenmiþ bir AB
olacaðýný söyledi.
Giddens, konuþmasýnda Türkiye'nin
de AB sürecine deðinerek, þunlarý
kaydetti:
"Ýngiltere gibi AB ülkeleri ile Türkiye,
çeþitli uluslararasý örgütlerde ortak
çalýþmalarda bulunuyor. Ben AB çatýsý
altýnda da böyle bir iliþkinin olacaðýna
inanýyorum. AB ülkeleri sosyal devlet,
açýk pazar ekonomisi ve sosyal
koruma sistemi üzerine kuruldu.
Türkiye'nin AB'ye girmesine sýkýntý
çýkaran ülkeler kendi içlerinde de bazý
sorunlar yaþýyorlar. Örneðin, AB'nin
yüksek iþsizlik yüzünden sorun yaþayan
ülkeleri Almanya, Fransa'dýr. Avrupa
Birliði'nin Türkiye'ye olan ihtiyacý
Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacýndan
daha fazladýr. Türkiye'nin AB üyelik
sürecini destekliyorum ve Türkiye'nin
AB'nin bir parçasý olacaðýna
inanýyorum"

GÝDDENS'TAN ODTÜ'YE
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair'in
danýþmaný, ünlü sosyal bilimci ODTÜ
yerleþkesinden çok etkilendiðini
belirterek, üniversitenin öðrenciler için
büyük þans olduðunu söyledi.
Giddens, kendi okulu London School
of Economics'in ise ODTÜ Kültür
Kongre Merkezi, Kemal Kurdaþ Salonu
kadar olduðuna da dikkat çekerek,
bir üniversitenin 50. yýlý geride
býrakmasýnýn çok önemli bir baþarý
olduðunu dile getirdi.
Konuþmasýnýn sonunda; Giddens'a,
ODTÜ Rektörü Akbulut, günün anýsýna
bir plaket sundu.

Avrupa Komisyon
Baþkan Yardýmcýsý
Kallas:

Türkiye doðru
yolda ilerliyor
Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý
Siim Kallas, Türkiye'nin AB sürecinin
uzun olduðunu fakat Türkiye'nin
doðru yolda ilerlediðini söyledi. Kallas,
Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde
ekonomik açýdan problemlerin
olacaðýna inanmadýðýný kaydederek,
"Türkiye'nin AB üyeliði, Birlik için
ekonomik açýdan bir fýrsattýr" dedi.
Avrupa Komisyonu Personel ve Ýdari
Ýþler, Ýç Denetim ve Sahtecilikle
Mücadele''den Sorumlu Baþkan
Yardýmcýsý Kallas, ODTÜ'de, 9 Mayýs
Avrupa Günü için düzenlenen etkinliðe
katýldý. Kallas burada yaptýðý
konuþmada; AB'nin bir barýþ projesi
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olduðunu dile getirerek, güvenlik
kavramýnýn bu projede çok önemli
olduðunu kaydetti.
Kallas, ülkesi Estonya'nýn AB'ye
katýlmasýnýn en önemli sebebinin,
özgürlüklerden faydalanma arzusu
olduðuna dikkat çekerek, bu
duygularýn AB'ye katýlacak tüm
ülkelerde olmasýný umut ettiðini,
emeðin, sermayenin, hizmetlerin ve
mallarýn serbest dolaþýmýnýn AB
anlaþmalarýndaki en önemli dört
özgürlük olduðunu vurguladý.
Kiþilerin serbest dolaþýmýnýn, AB
vatandaþlarý için büyük kazaným
o l d u ð u n u k a y d e d e n Ka l l a s ,
sermayenin serbest dolaþýmý
konusunda da baþarýlý olduklarýný
belirtti. Ýþ gücünün serbest dolaþýmýna
AB içinde getirilen kýsýtlamalarý doðru
bulmadýðýný ifade eden Kallas,
Avrupa'daki iþ gücü nüfusunun giderek
azalmakta olduðunu dile getirdi.
Mallarýn serbest dolaþýmýnýn AB
içindeki en geliþmiþ alanlardan biri
olduðuna iþaret eden Kallas, buna
karþýn farklý vergilendirme sistemleri
gibi bazý engellerin bulunduðunu
anýmsattý.
Kallas, Türkiye'nin AB sürecinin, ülkesi
Estonya gibi, kolay olmadýðýný
açýklayarak,Türkiye'nin yapmasý
gereken daha çok þey olduðunu
söyledi. Kallas, Türkiye'nin AB sürecinin
uzun olacaðýný fakat Türkiye'nin doðru
yolda ilerlediðini söyledi.
Kallas, Türkiye ekonomisinde, AB ile
uyum sürecinde, çok fazla problemin
olacaðýna inanmadýðýný belirterek,
AB'nin geniþlemesinin her þeyden önce
yatýrým gibi alanlar için fýrsat olduðunu
dile getirdi.
Konferansýn sonunda ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Akbulut, Kallas'a
''9 Mayýs Avrupa Günü'' dolayýsýyla
plaket sundu.

