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PROF. DR. MUSTAFA LÜTFİ ÖVEÇOĞLU
MUSTAFA PARLAR VAKFI BİLİM ÖDÜLÜ ALDIH
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mustafa Parlar 

Vakfı 2018 yılı Bilim Ödülü meslektaşımız Prof. Dr. 

Mustafa Lütfi Öveçoğlu'na verildi.

ODTÜ Kongre Kültür Merkezinde yapılan ödül töreninde 

konuşan Öveçoğlu şöyle konuştu;

Sayın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü ve değerli 

Yöneticileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. 

Mustafa Parlar Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri 

ve Değerli Katılımcılar ve Konuklar,

Yaklaşık 30 yılı ülkemde olmak üzere toplamında 40 

yılımı bilime, araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye 

adamış birisi olarak çok değerli bilim insanı ve eğitimci 

Prof. Dr. Mustafa Parlar’ın anısını yaşatan “Bilim Ödülü’ne” 

layık görülmekten büyük bir onur duymaktayım. Bu 

güne kadar yapmış olduğum tüm bilimsel çalışmalarımı 

değerlendirerek beni bu ödüle layık gören ODTÜ Prof. 

Dr. Mustafa Parlar Vakfı jüri üyelerine ve Mütevelli Heyeti 

üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Lisans ve Yüksek 

Lisans eğitimimi ODTÜ çatısı altında tamamlamış bir 

bilim insanı olarak belirtmek isterim ki, bu ödülün 

benim için anlamı çok özel ve ben bu ödülü ömrüm 

boyunca gururla taşıyacağım. Eminim ki, bundan sonra 

gerçekleştireceğimiz her bilimsel çalışmada bu ödül 

benim ve araştırma ekibimin daha şevkle çalışması için 

ilham kaynağı ve yol gösterici olacaktır. 

Öveçoğlu hocamız ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 

2018 yılı Bilim Ödülü üzerine Duygularını şöyle ifade 

etti;

Yaklaşık 30 yılı ülkemde olmak üzere toplamında 40 

yılımı bilime, araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye 

adamış birisi olarak çok değerli bilim insanı ve eğitimci 

Prof. Dr. Mustafa Parlar’ın anısını yaşatan “Bilim Ödülü’ne” 

layık görülmekten büyük bir onur duymaktayım.  1991 

yılından başlayarak Üniversitemiz Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği bünyesinde araştırma ekibimle birlikte 

kurup, 8 adet laboratuvar mekanı olarak geliştirdiğimiz 

gerek İstanbul Teknik Üniversitesi, gerekse ülkemiz 

için eşsiz bir büyüme ve gurur kaynağı olan İ. T. Ü. 

Partikül Malzemeler Laboratuvarlarındaki (PML) bilimsel 

çalışmalarımızın değerlendirilerek böylesine değerli bir 

ödülle onurlandırılmasından dolayı çok mutluyum. Bu 

vesile ile 1990 yılından beri bana huzurlu ve verimli çalışma 

olanakları sunan kurumum İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 

ve bölümüm Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’ndeki 

tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Mustafa Lütfi Öveçoğlu 1957 yılında Manisa’da doğdu.

Tarsus Amerikan Lisesinden 1975 yılında mezun oldu. Aynı 

yıl girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji 

Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında Lisans ve 1981 

yılında Y. Lisans dereceleri ile mezun oldu. TÜBİTAK 

yurt dışı doktora bursiyeri olarak başladığı A.B.D.’ nin 

Stanford Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Bölümü'nden 1984 yılında Y. Lisans ve 1987 yılında Doktora 

derecelerini aldı. Doktora tez çalışmaları “Toz metalurjisi” 

üzerine yoğunlaştı. Bazı firmalarda çalıştıktan sonra 

1990 yılı Mayıs ayında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne öğretim 

üyesi olarak atandı. İ.T.Ü. bünyesinde ilk kez kurduğu 

“Toz Metalurjisi” laboratuvarını TÜBİTAK, Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) ve Kalkınma Bakanlığı projelerinden 

sağladığı imkanlarla daha da geliştirerek 8 laboratuvardan 

oluşan Partikül Malzemeler Laboratuvarları kümesine 

dönüştürmüştür. Bu laboratuvarlarda araştırma grubu 

ile birlikte nanokompozitler, bor/borür sentezi ve uç 

ürünleri ve optoelektronik/lazercamları üzerine bilimsel 

araştırmalarını sürdürmektedir. 

Öveçoğlu evli ve iki kız babasıdır.


