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Toptan, Çankaya Üniversitesi
Kampusunun Temelini Âttı

Toptan, YTÜ'nün

optan, şu anda vakıf üniversitelerinin s a 

Açılışına Katıldı

T

yısının ve kapasitesinin yeterli olmadığını

ve vakıf üniversitelerinin daha da geliştirilmesi
gerektiğini söyledi.
Meclis Bülteni- Çankaya Üniversitesinin kuruluşunun
10. yılında, Eskişehir yolu üzerinde açılması planlanan
yeni kampüsteki inşaat çalışmalarının başlaması dola

T

optan: "Sevgili gençler, gücünü köklü
medeniyet geçmişinden ve kültüründen

alan bu büyük ülkeye çok faydalı hizmetler
de bulunacağınıza yürekten inanıyorum."

yısıyla temel atma töreni düzenlendi. T B M M Başkanı
Toptan, 22 Ekim'de düzenlenen törende yaptığı konuş
mada, Türkiye'nin çok hüzünlü günler geçirdiğini söyledi.
Toptan, "Hepimizi derinden yaralayan terör olayları, bizi
terörün hedefine değil, tam tersine çağdaş uygarlık düzeyi
yönüne çeviren olaylardır. 'Bir musibetten bin nasihat
çıkar' sözünü doğrulayacak ve Türkiyemizin lehine sonuç
lar çıkarılabilecek çok kötü, çok acı olaylardır. Yaşanan
olayların, bizi birbirimize daha çok kaynaştırması gerekir"
diye konuştu.

Rize Üniversitesinin Açılışını
Toptan Yaptı

T

optan, "Bilgi çağı olarak adlandırılan yaşa
dığımız yüzyılda, artık güçlü devlet ve millet

olmanın en önemli göstergesi bilgi ve teknolo
jiye yapılan yatırımlardır" dedi.

Meclis Bülteni- T B M M Başkanı Koksal Toptan, 27
Eylül'de Rize Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış tö
renine katıldı. Törende bir konuşma yapan Toptan, "Bilgi
çağı olarak adlandırılan yaşadığımız yüzyılda, artık güçlü
devlet ve millet olmanın en önemli göstergesi bilgi ve
teknolojiye yapılan yatırımlardır. Yetişmiş insan gücünün
öneminin anlaşılmasıyla birlikte eğitime daha fazla yatırım
yapma ihtiyacı doğmuştur. Yarının iddialı ülkelerinden biri
olan Türkiye de, eğitim konusuna her zaman büyük önem
vermiştir. Son yıllarda eğitim bütçesinin sürekli arttığını
ve ciddi adımlar atıldığını memnuniyetle görüyoruz. 2002
yılında eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar
Y T L iken bu rakam 2007 yılında 21.4
milyar YTEye yükselmiştir" dedi.

Meclis Bülteni- T B M M Başkanı Koksal Toptan,
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2007-2008 akademik
yılı açılış törenine katıldı. 24 Eylül'de yapılan törende
bir konuşma yapan Başkan Toptan, 191 l'de, 'Kondük
tör Mekteb-i Alisi' adıyla eğitim hayatına giren Yıldız
Teknik Üniversitesi'nin yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve
akademisyenlerle ülkenin geleceğini şekillendirmek
te büyük katkısı olduğunu söyledi. Küreselleşmeyle
birlikte bilgi teknolojilerini kullanabilen insanların
kalkınma sürecindeki rollerinin arttığına dikkat çeken
Toptan, bilgi ve teknolojiyi üretebilecek seviyeyi ya
kalamanın büyük önem taşıdığını söyledi. Teknolojik
gelişmeleri izlemenin ve bu gelişmelere öncülük etme
nin çağımızın en önemli gereklerinden biri olduğunu
kaydeden Toptan, "Nitekim, ileri görüşlü ve dehasını
Milli Mücadele'nin her safhasında gösteren Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilerlemenin bilimde
olduğuna inancını şu veciz sözleriyle dile getirmiştir:
"Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşü
nemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya
ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş,
medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerin
de yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur.
ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet
ferdinin kafasına koyacağız, ilim ve fen için kayıt ve
şart yoktur" dedi.

"Gençler, Siz Geleceğimizin Güvencesisiniz"
Konuşmasında gençlere seslenen Toptan; "Üniversiteli
olmanın ayrıcalıklarından faydalanarak, bu eğitim yu
vasının sizlere sunduğu imkanları iyi değerlendirmeli,
kendinizi her alanda çok iyi yetiştirmelisiniz. Sizler, so
rumluluk bilinci gelişmiş, yeniliklere açık, öğrenmeye
istekli, demokrasiye ve insan haklarına saygılı bireyler olarak geleceğimizin
güvencesisiniz" dedi.
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