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ODTÜ Yeni Eðitim - Öðretim Yýlýna
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer'in Katýldýðý Törenle Baþladý
Üniversitemizin 50. Eðitim Öðretim Yýlý Açýlýþ Töreni, 20
Eylül 2006 Çarþamba günü,
Cumhurbaþkaný Sayýn Ahmet
Necdet Sezer'in de katýlýmýyla,
Kültür ve Kongre Merkezi
Kemal Kurdaþ Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Açýlýþ Konuþmasýný rektör Prof.
Dr. Ural Akbulut'un yaptýðý
törene, çok sayýda öðretim
üyesi, öðrenci ve konuk katýldý.
Rektör yaptýðý konuþmada, 50.
kuruluþ yýlýný kutlayan ODTÜ'nün
bugün Türkiye'nin en önde gelen
üniversitelerinin baþýnda yer almasýný
saðlayan özelliklerinden ve bugün
Türkiye'nin içinde bulunduðu
durumdan söz etti. Üniversitemizin,
toplumumuzun ihtiyaç duyduðu
Atatürk ilkelerine baðlý, toplumsal
sorumluluk duygusu taþýyan, yenilikçi
ve iyi eðitimli genç liderlerin
yetiþtirilmesi konusunda seçkin bir
konumda olduðunu belirten Akbulut,
1956 yýlýnda 50 lisans öðrencisi ile
eðitime baþlayan ODTÜ'nün, 50.
yýlýný kutladýðý bugün;15.560 lisans
ve 6.255 lisansüstü öðrencisi ile
ülkemizin geleceðine yön veren
uluslararasý bir araþtýrma üniversitesi olduðunu dile getirdi. Prof. Dr.
Ural Akbulut konuþmasýna þöyle
devam etti:

"Bu yýl 83. kuruluþ yýldönümünü
kutlayacaðýmýz laik ve demokratik
Cumhuriyetimizi yýpratma ve baþta
laiklik olmak üzere, temel ilkelerini
deðiþtirmeye yönelik giriþimleri
görmekten büyük üzüntü duyuyor ve
þiddetle kýnýyoruz. Danýþtay üyelerine
yapýlan hain saldýrý henüz
zihinlerimizden silinmeyen bir kara
leke olarak dururken, köktendinci
gruplar kendileri gibi düþünmeyenlere uyguladýklarý baskýlarý
büyük bir cüretle farklý platformlara
taþýmaktalar. Fakat baþta ODTÜ
olmak üzere Cumhuriyetin tüm
kurumlarý, Atatürkçü düþünce
sisteminden sapmadan ülkemizi
aydýnlýða ve geliþmiþ ülkelerin
seviyesine çýkarmaya kararlýdýrlar.
Son günlerde týrmanan bölücü ve
irticai faaliyetler, laik Cumhuriyetimizi
ve vatanýn bölünmez bütünlüðünü

hedef almaktadýr. Bölücü terörün
ve köktendinci terörün bu vataný
parçalamaya yönelik eylemlerine
asla izin vermeyeceðiz. Orta
Doðu Teknik Üniversitesi, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarý ile
birlikte, Ülkemizin bölünmez
bütünlüðünü korumak, demokratik ve laik Cumhuriyetimizi
ilelebet payidar kýlmak ve
yüceltmek için üzerine düþeni
yapmaya kararlýdýr. Atatürk'ün
Cumhuriyetimizi emanet ettiði
Türk Gençliði, çaðdaþ Türkiye'nin en
önemli güvencesidir."
Akbulut konuþmasýnda, devlet
üniversitelerinde görev yapan
öðretim elemanlarýnýn ücretlerine de
deðindi. Devlet üniversitesi mensuplarýnýn büyük bölümünün maaþýnýn
fakirlik sýnýrýna indiðini ifade eden
rektör, gençler için akademik
kariyerin önemli ölçüde cazibesini
yitirdiðini dile getirdi. Prof. Dr. Ural
Akbulut, devlet üniversitelerinde
çalýþanlarýn maaþlarýnýn bir an önce
kabul edilebilir bir düzeye çýkarýlmasý
gerektiðini belirterek, bunun insan
kaynaðý kalitesinin sürdürülebilmesi
için þart olduðunu vurguladý.
Konuþmasýnda öðrencilere de seslenerek; Türkiye'nin geleceðini
onlarýn þekillendireceðine iþaret
ederek, üniversitenin saðladýðý

eðitim, araþtýrma, kültür, sanat ve
spor olanaklarýný kullanarak,
kendilerini hayata iyi bir þekilde
hazýrlamalarýný isteyerek konuþmasýný
sonlandýran Ural Akbulut'un ardýndan,
2006 ÖSS Sayýsal-1 Türkiye birincisi
Hüseyin Yýldýz, ÖSS Eþit Aðýrlýk-1 ve
ÖSS Sözel-1 birincisi Abdurrahman
Yýlmaz ve yine ÖSS Eþit Aðýrlýk-1 ve
ÖSS Sözel-1 birincisi olan Server
Çimen; ilk tercihleriyle girdikleri üniversitemizin açýlýþ töreninde birer
konuþma yaptýlar.
Hüseyin Yýldýz konuþmasýnda;
ODTÜ'lü olmanýn yeni öðrenciler için
iþin henüz baþlangýcý olduðunu,
öðrencilere düþen görevin
üniversitemizin üstün kalitesini ve
onlara sunduðu ayrýcalýklarý
kullanarak vatana ve millete yararlý
birer birey olmak olduðunu belirtti.
Abdurrahman Yýlmaz da konuþmasýnda; "Birçok insanýn girmek
istediði, kaliteli eðitimiyle ve dünya
standartlarýndaki kampus ortamýyla
ekol olmuþ bir üniversitenin öðrencisi
olmanýn gururunu taþýyorum." dedi.
Son olarak kürsüye çýkan Server
Çimen ise; ülkemizin bugün, birçok
bakýmdan çaðýn gerisine düþmüþ
bulunduðunu belirterek sözlerine þöyle
devam etti: "Hatta geçtiðimiz yüzyýlýn
baþýnda vatanýmýz tamamen yok olma
tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþtýr. Bu
onur kýrýcý durumdan akýlcýlýk ve
bilimsel düþünce sayesinde, ulu
önderimiz Atatürk'ün liderliðinde
kurtulabildik. Bugün de çaðdaþ
uygarlýk düzeyine ulaþabilmek için
akýl, bilim ve cumhuriyetin temel
ilkelerini rehber edinen bireylere her
zamankinden daha çok ihtiyacýmýz
vardýr."

Cumhurbaþkanýndan
ODTÜye Övgü Dolu
Sözler
Son olarak kürsüye, konuþma yapmak
üzere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer çýktý. Cumhurbaþkaný Sezer,
törende yaptýðý konuþmada,
ODTÜ'nün 50. Eðitim-Öðretim Yýlý
Açýlýþ Töreni'ne katýlmaktan,
ODTÜ'nün 50. kuruluþ yýldönümü
coþkusunu paylaþmaktan duyduðu
mutluluðu dile getirdi. Laik ve
demokratik cumhuriyetin temel
kurumlarýndan ODTÜ'nün, kurulduðu günden bu yana ülkeye önemli
kazanýmlar saðladýðýný ifade eden
Sezer, "Bilimsel çalýþmalarýnýn yaný
sýra, yetiþtirdiði nitelikli öðrenciler ve
akademisyenlerle geleceðimizin
biçimlenmesinde büyük pay sahibi
olmuþtur" dedi. ODTÜ'nün, diðer
üniversitelerle birlikte cumhuriyete,
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip
çýkma, ülkenin ve toplumun
gereksinimlerine yanýt oluþturma
kararlýlýðý içinde çalýþmalarýný
sürdürdüðünü, aydýnlýk Türkiye'nin
çaðdaþ bir eðitim kurumu olarak,
yüklendiði yüksek sorumluluðu
baþarýyla yerine getirdiðini söyleyen
Sezer, ODTÜ'nün, dünyada da ses
getiren bilimsel çalýþma ve
araþtýrmalarýndan kývanç duyduklarýný
kaydetti.
Konuþmasýnda gençlere de seslenen
Sezer, Türk gençliði, bilimi ve
teknolojiyi kullanan, demokrasiye,
insan haklarýna saygýlý, erdemli,
sorunlara neden-sonuç iliþkisi içinde
çözüm üretebilen, araþtýran,
sorgulayan, etik ve ulusal deðerlere
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baðlý, Atatürkçü düþünceyi
özümsemiþ, bilimin ve aklýn yol
göstericiliðinden ayrýlmayan,
saðduyulu, yaratýcý, üretken, çaðdaþ
bireyler olarak yarýnlara hazýrlamanýn
hepimizin temel önceliði olduðunu
belirterek; üniversite eðitiminin, bu
yöndeki çabalarýn en önemli
basamaðýný oluþturduðunu vurguladý.
Üniversitelerin kendilerinden beklenen
iþlevleri baþarýyla yerine getirebilmelerinin, her þeyden önce
kendilerine saðlanan olanaklarla
doðrudan ilgili olduðunu ifade eden
Cumhurbaþkaný, " Biz tüm üniversitelerimizin dünyanýn sayýlý
üniversiteleriyle rekabet edecek bilgi,
birikim ve potansiyele sahip
olduðundan kuþku duymuyoruz." dedi.
Bugün yapýlmasý gerekenin;
üniversitelerin kýt olanaklara karþýn
gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý
eleþtirmek deðil, yükseköðretim
kurumlarýnýn bilim üretmelerinin
önündeki engellerin kaldýrýlmasý,
kaynak ve olanaklarýnýn geliþmiþ
ülkelerde olduðu gibi artýrýlmasý
olduðunu belirten Ahmet Necdet
Sezer, konuþmasýný; "'Nice elli yýllara'
diyerek, kuruluþ yýldönümünüzü
kutluyor, Üniversite yöneticilerine,
öðretim elemanlarýna, öðrencilerine
ve çalýþanlarýna baþarýlý bir Akademik
Yýl diliyorum." diyerek sonlandýrdý.

ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda da
Yeni Eðitim - Öðretim Yýlý Baþladý
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey
Kýbrýs Kampusu (ODTÜ KKK), 18 Eylül
2006, Pazartesi günü yapýlan bir
törenle, 2006 - 2007 Eðitim Öðretim Yýlý'na baþladý. KKTC kurucu
Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Ýç Ýþleri
Bakaný Özkan Murat ile Bayýndýrlýk
ve Ulaþtýrma Bakaný Salih Usar'ýn da
katýldýðý açýlýþ töreninde, ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut ve
ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Turgut
Tümer de birer konuþma yaptýlar.
Ko n u þ m a s ý n ý n b a þ l a n g ý c ý n d a
ODTÜ'nün 50 yýllýk tarihinde
gerçekleþtirdiði ilklerden bahseden
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut,
ODTÜ KKK'nin daha kuruluþ
aþamasýnda, seçkin öðretim üyesi
kadrosu ve modern altyapýsýyla,
ODTÜ'nün 50 yýllýk birikimini ve
kalitesini Yavru Vatan'a taþýrken;
Türkiye'den daha geniþ bir öðrenci
kitlesine ODTÜ'lü olma ayrýcalýðýný
sunduðunu belirtti.
2003 -2004 akademik yýlýnda bir,
2004 - 2005 akademik yýlýnda ise
altý lisans programýna öðrenci kabul
etmiþ olan ODTÜ KKK'nin 2006 2007 eðitim - öðretim yýlýnda 10
program düzeyine ulaþtýðýna ve bu
10 programda þu an 700 öðrencinin
eðitim görmekte olduðuna deðinen
Akbulut; sözlerine þöyle devam etti:
"Henüz lisansüstü programlarýn
açýlmadýðý Kuzey Kýbrýs Kampusunda,
yeni baþlattýðýmýz "Karþýlýklý Burs
Programý" ile ODTÜ - Ankara'da tez
çalýþmalarýný sürdüren yüksek lisans
ve doktora öðrencilerine, KKK'de
araþtýrma görevliliði yapmak üzere

anlayýþýyla Türkiye'nin en seçkin
üniversitesi olduðunu ve ODTÜ'nün
bu 50 yýllýk birikiminden yola çýkýlarak
kurulan KKK'de de, öðrencilere ayný
temel ilkeler çerçevesinde ayrýcalýklý
bir öðrenim ve yaþam ortamý
sunulduðunu ifade etti.

ODTÜ KKK yeni eðitim- öðretim yýlý açýlýþ törenine
katýlan KKTC kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ
bir konuþma yaptý.

burs verilmektedir. Böylece, Kuzey
Kýbrýs Kampusumuzun araþtýrma
görevlisi ihtiyacý karþýlanmakta ve ayný
zamanda iki kampus arasýndaki ortak
araþtýrma platformunun temelleri
atýlmýþ olmaktadýr."
Konuþmasýnýn sonunda öðrencilere
seslenen Prof. Dr. Akbulut, sözlerini
þöyle noktaladý: " Ülkemizin en zeki,
en yetenekli ve en çalýþkan öðrencileri
olarak Türkiye'nin geleceðini sizler
þekillendireceksiniz. Uluslararasý
platformda en saygýn bilim insanlarý
arasýnda yer alan deðerli öðretim
elemanlarýmýz, sizlerin özgüven sahibi,
liderlik vasýflarý geliþmiþ, giriþimci,
kültür, sanat ve spora yaþamýnda yer
veren, Atatürkçü ve laiklik ilkesine
baðlý bireyler olarak yetiþmenizi
saðlayacaklardýr."
ODTÜ KKK Yönetim Kurulu Baþkaný
ve Kampus Rektörü Prof. Dr. Turgut
Tümer de konuþmasýnda; Orta Doðu
Teknik Üniversitesi'nin kültürü, sanatý,
özgür düþünceyi destekleyen bir
kampus ortamýnda, bilimsel düþünceyi
ve yaratýcýlýðý öne çýkaran eðitim
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ODTÜ KKK'de, öðrencileri akademik
kadrosu ve eðitim altyapýsýyla
ODTÜ'nün yarým yüzyýlda edindiði
uluslararasý saygýnlýðýn temelinde
yatan eðitim anlayýþý ve standartlarýnýn
beklediðini belirten Tümer; konuþmasýný öðrencilere yönelik þu sözlerle
sona erdirdi: "Sadece yýlsonu
sýnavlarýna hazýrlanmakla ODTÜ'de
öðrencilik bitmez. ODTÜ'deki eðitim;
dönemin ilk haftasýndan sýnav dönemine kadar düzenli ve verimli bir çalýþma temposunu gerektirir. Ancak
sizlerden beklentimiz bundan ibaret
deðil. Biz sizlerin ayný zamanda çok
yönlü, çaðdaþ ve saðlýklý bireyler
olarak yetiþmeniz için ders dýþý
etkinliklere de aktif olarak katýlmanýzý
bekliyoruz. Üniversite, ders içinde ve
ders dýþýndaki etkileþimle, kendini
geliþtirme ve öðrenme ortamýdýr."

ODTÜ Senfoni Orkestrasý, ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusunun 2006 - 2007 Eðitim - Öðretim Yýlý
Açýlýþ Töreni'nde bir konser verdi.

ODTÜ Nanoteknoloji ve
Biyoteknolojide de Öncü
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Merkezi
Laboratuvar bünyesinde baþlatýlan ve
AB 6. Çerçeve Programý tarafýndan
desteklenen METU-CENTER projesi,
geleceðin teknolojisi olarak kabul
edilen nanoteklonoji ve biyoteknoloji
alanýnda, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi'nde bir mükemmeliyet
merkezi oluþturulmasýný hedefliyor.
METU-CENTER, nanoteknoloji ile
nanobilim, çok fonksiyonlu
malzemeler, yeni aygýtlar, üretim
yöntemleri (NMP) ve biyoloji biyoteknoloji alanýnda Merkezi
Laboratuvar'daki insan, bilgi ve cihaz
altyapýsýný geliþtirmeye ve
güçlendirmeye yönelik, Avrupa Birliði
Altýncý Çerçeve kapsamýnda bir SSA
projesi olarak desteklenmesine karar
verilen, 1 Mayýs 2005'te baþlamýþ ve
3 yýl sürecek olan bir proje olma
özelliði taþýyor..
METU-CENTER projesinde belirlenen
hedeflere ulaþmak için "bilginin
yaygýnlaþtýrýlmasý", "genç ve deneyimli
araþtýrmacý ziyaretleri ile insan kaynaðý
geliþtirilmesi", "ulusal ve uluslararasý
seviyede að oluþturulmasý", "merkezin
ilgili alanlarda araþtýrma altyapýsýnýn
geliþtirilmesi", "proje yönetimi" olmak
üzere 5 iþ paketi tanýmlanmýþ
bulunuyor.
Deðiþik disiplinlerdeki tüm araþtýrmacýlarýn ortak kullanýmýna açýk,
üniversitemizde araþtýrma iþbirliðinin,
kapasitesinin ve çeþitliliðinin artýrýlmasý
amacýyla kurulan ve ileri teknoloji
test, analiz ve karakterizasyon
cihazlarýnýn yer aldýðý ODTÜ Merkezi
Laboratuvar'ýn cihaz altyapýsý;
malzemelerin termal, optik, elektrik,

manyetik,
yüzey gibi
fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin kap- Merkezi Laboratuvarda bulunan nanoteknoloji araþtýrmalarýnda kullanýlan
samlý araþtýrýl- cihazlardan bazýlarý : FTIR ve Raman Spekroskopisi cihazý.
Prof. Turan, METU-CENTER'in yarattýðý
masýna ve Moleküler Biyolojigeliþmelere koþut olarak,
Biyoteknoloji çalýþmalarýna yönelik
nanoteknoloji alanýnda bu yýl,
ileri teknoloji ölçüm sistemlerinden
ODTÜ'de lisansüstü programý
oluþuyor. METU-CENTER projesi
açtýklarýna dikkat çekerek, þöyle
ölçme deðerlendirme yapabilen bu
konuþtu:
cihazlara ek olarak, nano ölçekte
malzeme ve aygýt üretimine gereken
"Ýleriki yýllarda bu alan bir lisans
altyapýyý oluþturmak için gerekli maddi
programýna da dönüþebilir. Kurumsal
kaynaðý saðlamýþtýr. Bu kaynak ile
olarak geliþmesi gereken bazý noktalar
kurulan ve 95 m2 temiz alana sahip,
var. Nanoteknoloji, saðlýk bilimlerinden
tozsuz laboratuvar kurularak iþletmeye
araba sanayiine, savunma sanaalýnmýþtýr. Bu laboratuvar içine
yiinden enerji uygulamalarýna kadar
nanometer düzeyinde iþlem yapabilen
çok çeþitli ve geniþ uygulama alanlarýný
bir elektron demeti litografi sistemi
içerir. Bu alanda meydana gelecek
kurularak hizmet verir hale getirilmiþtir.
geliþmeler, toplumsal yaþamý
muazzam ölçüde etkileyebilir. Örneðin
METU-CENTER Projesi Koordinatörü
silisyum teknolojisinin 20. yüzyýlýn son
Prof. Dr. Raþit Turan, projenin
çeyreðindeki etkisi; yeni bir sanayi
baþlamasýnýn üzerinden 1,5 yýl
devrimi niteliðindedir. Ýleriki yýllarda
geçtiðine dikkat çekerek, proje
nanoteknoloji, benzeri bir etki
kapsamýnda çeþitli disiplinlerden 15
yaratabilir. Birikim olmadan hiç bir
akademisyenin proje çalýþmalarýna
bilim dalý ilerleyemez, teknoloji
katýldýðýný belirtti. AB Komisyonu'nun
geliþemez. Türkiye kaçýrdýðý bilim ve
desteðiyle kurulan projenin bütçesinin
teknoloji trenini nanoteknoloji alanýnda
900.000 Euro olduðunu vurgulayan
yapacaðý atýlýmlarla yakalayabilir. Son
Turan, "Bu ODTÜ'nün AB kanalýyla
yýllarda, özellikle AB süreci ile birlikte,
aldýðý en büyük bütçeli projedir" dedi.
ulusal ve uluslararasý kaynaklarda
önemli artýþlar oldu. Bu nedenle,
Prof. Turan, METU-CENTER projesi
nanoteknoloji alanýnda gerekli
ile baþlayan sürecin ODTÜ
çalýþmalar yapýlýrsa, Türkiye'nin
Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji
baþarýyý yakalacaðýný düþünüyorum.
Araþtýrma Merkezi oluþmasýný
ODTÜ de nanoteknoloji konusunda
saðladýðýný ve bu merkezin ulusal ve
önemli merkezlerden biri. Þu an
uluslararasý baþka projelere de
ODTÜ'nün, bu teknolojinin Türkiye'de
katýlarak önemli araþtýrmalara imza
geliþmesi için, öncü rolü oynayacaðýna
atacaðýný duyurdu.
inanýyorum."
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