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EĞİTİM

ARAŞTIRMA İŞ OLANAKLARI

ODTÜ Fizik Bölümü seçkin öğretim üyesi
kadrosu ile lisans ve yüksek lisans, doktora
öğrencilerine verdiği kaliteli eğitim yanında
fiziğin hemen hemen her dalında uluslararası
düzeyde araştırma çalışmalarıyla bilim
camiamızda saygın bir yere sahiptir.
Misyonumuz ulusal ve uluslararası
platformda akademik mükemmeliyet ve fizik
biliminde öncülüktür. Bölümümüz 1960
yılında kurulmuştur. Halen yaklaşık 50
öğretim üyesi, 400’e yakın lisans 150’ye yakın
yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ile
sürdürdüğümüz eğitim ve araştırma
çalışmalarımız kuruluşumuzda Prof. Dr. Erdal
İnönü, Prof. Dr. Feza Gürsey ve daha birçok
dünya çapındaki değerli hocamızın başlattığı
mükemmeliyet düzeyimiz, ilke ve hedefleriyle
hep ileriye taşınarak devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel
başarılarımız, yetiştirdiğimiz mezunlarımızın
akademik, araştırma ve geliştirme, teknoloji
ve diğer sektörlerdeki başarıları ODTÜ Fizik
bölümünü bir marka haline getirmiş ve fizik
eğitimi almak isteyenler için bir
mükemmelliyet merkezi olmasını sağlamıştır.
Fizik eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi
bölümümüze bekliyor ve şimdiden
hoşgeldiniz diyorum. Geleceğimizi hep
birlikte bilgi temelinde ve fiziğin temellerinde
kuralım.
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Fizik temel bir doğa bilimidir, içinde
bulunduğumuz evreni en küçük
bileşenlerinden, galaksilere kadar anlamaya ,
keşfetmeye çalışır. Fizik öncelikle doğa
yasalarını bulmayı amaçlamakta ve bunu
yaparken elde ettiği bilgiler daha sonra
teknolojik uygulamalara dönüşmektedir. Diğer
doğa bilimlerinin en önemli yardımcısıdır. Tıp,
mühendislik gibi uygulamalı bilimlerde çok
kullanılır ve bazılarının temelini oluşturur.
İçinde bulunduğumuz yüksek teknoloji
çağında temel bilimlerin ana kolu olan fiziğin
teknolojik gelişimde ve teknolojinin insanlığın
yararına kullanılmasında büyük katkıları
vardır.

Bölümün lisans programı, içerdiği temel ve
seçmeli derslerle öğrencilere sağlam bir temel
fizik öğreniminin yanı sıra kendi ilgi alanlarına
yönelme imkanı da sağlamaktadır. Öğrencilerimiz,
ikinci sınıftan itibaren seçebilecekleri paket
programlardan alacakları derslerle fiziğin bir
dalına yönelirler. Ayrıca, ileri düzeydeki
öğrencilerimizin isteklerine yanıt verecek bir “Özel
Eğitim Programı” mevcuttur. Başarılı öğrenciler
yan dal ve çift ana dal programları ile Fizik
Bölümü’nün yanı sıra ilgili diğer bölümlerden de
mezun olabilirler. Bölümümüz diğer bölümlerin
öğrencilerine yönelik fizik yan dal, fizik çift ana dal
ve katıhal yan dal programları da sunmaktadır.

Bölümümüz dünya çapında tanınan bilimsel 
dergilerde yayımlanan araştırma makalesi sayısı 
açısından ülkemizdeki fizik bölümleri arasında önde 
gelmektedir. Bölümümüzde; 
 Lazer, Optoelektronik ve Terahertz Spektroskopi 

ve Görüntüleme
 Plazma Fiziği
 Kuantum Alan Teorisi, Gravitasyon ve 

Matematiksel Fizik
 Yüksek Enerji Fiziği
 Astrofizik
 Atom ve Molekül Fiziği
 Nükleer Fizik
 Arkeometri
 Yoğun Madde Fiziği
 Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulamaları
 Lüminesans
konularında ileri düzeyde araştırmalar yapılmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri yurtiçi ya da yurtdışında

akademik kuruluşlarda, kamu ya da özel sektörde

bilim ve teknoloji alanında öncü fikirler üzerinde

çalışmak için hazırlanırlar. Fizikçi ünvanını alan

mezunlarımız fiziğin temel ya da uygulamalı

alanlarında çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi

yenilenebilir enerji, malzeme bilimi, biyofizik gibi

ilgili alanlarda da aktif olabilirler. Mezunlarımız

yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora

yaparak akademik hayata hazırlanabildikleri gibi

analitik yönden temeli sağlam bir donanıma sahip

oldukları için sanayi ve endüstri sektörlerinde de

talep görmektedirler. Mezunlarımızın sıklıkla iş

bulduğu kuruluşların başında TÜBİTAK, Atom

Enerjisi Kurumu, Aselsan, Roketsan, TAI ve

Teknopark şirketleri, medikal, tıbbi elektronik,

yazılım ve bilgisayar sektörlerinde çalışan şirketler

gelmektedir.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

İLETİŞİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fizik Bölümü

06800 Ankara/TÜRKİYE

Tel : +90 (312) 210 3252

Fax: +90 (312) 210 5099

E-mail: phys@metu.edu.tr

Web adresi: www.physics.metu.edu.tr

Twitter:@physicsMETU

http://www.physics.metu.edu.tr/

