
Üniversitemizin, 20
y›ll›k geçmifle sahip
aktif tiyatro
topluluklar›ndan
Ziraat Fakültesi
Tiyatro Toplulu¤u
Z‹FTT’in tiyatro
binas›, Üniversitemiz
ve Anadolu Grubu

Efes A.fi.’nin
katk›lar› ile bafltan
sona yenilenip günün
teknolojik olanaklar›yla
donat›larak, Ziraat
Fakültesi’nde 14-19
May›s 2007 tarihleri
aras›nda düzenlenecek
“1. Uluslararas› Sanat
ve Tiyatro Festivali”ne
yetifltirildi.

Üniversitemizde geleneksel olarak
fakülte, yüksekokul ve
konservatuvar ö¤renci
topluluklar›n›n çal›flmalar›n›
sergiledikleri Kültür Haftas›’n›n
bu y›l düzenlenen 14’üncüsü,
16-20 Nisan tarihleri aras›nda
binlerce izleyicinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

ünihaber
www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Haber Bülteni• 15-30 Nisan 2007

Say›:

Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, 17-18 Nisan 2007

tarihlerinde Brüksel’de
toplanan,  EAEVE (European

Association of Establishments
for Veterinary Education -

Avrupa Veteriner E¤itim
Kurumlar› Birli¤i) ve FVE 

(Federation of Veterinarians of
Europe - Avrupa Veterinerler
Federasyonu) üyeleri
taraf›ndan oluflturulan JEC
(Joint Education Committee -
Ortak E¤itim Komisyonu)
taraf›ndan kurumsal anlamda
akredite edildi. 
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KKüüllttüürr  HHaaffttaass››

Türkiye’deki 29 üniversitede
uluslararas› iliflkiler okuyan
yaklafl›k 250 ö¤renci, 19-20
Nisan 2007 tarihleri aras›nda
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen
“Uluslararas› ‹liflkiler Ö¤renci
Kongresi”nde bir araya geldi. • 15’TE

UUlluussllaarraarraass››  ‹‹lliiflflkkiilleerr
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee

ZZ‹‹FFTTTT,,
2200  YYaaflfl››nnddaa
YYeeppyyeennii  BBiirr
TTiiyyaattrroo  BBiinnaass››nnaa
KKaavvuuflflttuu

Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakültesi ö¤renci topluluklar›ndan
Atatürkçü Düflünce Toplulu¤u,
Türkçe Toplulu¤u, Sosyal ve
Do¤al Çevre Toplulu¤u ile Ulusal
E¤itim Derne¤i, 27 Nisan 2007
tarihinde “Ulusal E¤itim
Kurultay›”n› düzenledi. • 10’DA

EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,  UUlluussaall
EE¤¤iittiimm  KKuurruullttaayy››

Üniversitemiz ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencileri, son zamanlarda
kat›ld›klar› yar›flmalardan önemli
dereceler elde etti. • 4’TE• 7’DE

‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn
ÖÖddüüll  GGuurruurruu

VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii
‹‹ppii  GGöö¤¤üüsslleeddii

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye’deki
Veteriner Fakülteleri Arasında İlk Olarak, AB

Nezdinde Kurumsal Akreditasyonu Gerçekleştirdi.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel’de
toplanan,  EAEVE (European Association
of Establishments for Veterinary
Education - Avrupa Veteriner E¤itim
Kurumlar› Birli¤i) ve FVE (Federation of
Veterinarians of Europe - Avrupa
Veterinerler Federasyonu) üyeleri
taraf›ndan oluflturulan JEC (Joint
Education Committee - Ortak E¤itim
Komisyonu) taraf›ndan kurumsal anlamda
akredite edildi.

“Kurumlar  veya  programlar  için
belirlenen minimal gereksinimlerin
karfl›lanmas›, kurumlararas› iflbirli¤inin
güçlendirilmesi, uyumun ve kalite
güvencesinin sa¤lanmas›” anlam›na gelen
Akreditasyonun amac›; ‘Avrupa Birli¤i
düzeyinde veteriner e¤itiminde
k›yaslanabilir düzeyde yüksek bir
standard›n sa¤lanmas›’ ile ‘Diplomalar›n
ve mesleki niteliklerin tan›nmas›,
uluslararas› serbest dolafl›m›n sa¤lanmas›
ve Bologna kriterlerinin sürdürülmesi’
olarak tan›mlan›yor.

Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi’nin gerçeklefltirdi¤i bu önemli
baflar› ile ilgili Fakülte Yönetimi flunlar›
söyledi:

“EAEVE, Avrupa Veteriner Üniversiteleri
veya Fakültelerinin Rektör veya Dekan
düzeyindeki temsilcilerinden oluflur ve
‘Yürütme Komitesi’ (Executive comittee)
taraf›ndan yönetilir. Yürütme Komitesi:
baflkan, baflkan yard›mc›s› ve co¤rafi
bölge grup temsilcilerinden oluflur.

Kurumun fakültelere yapt›¤› ziyaretin
amac›, sunulan bilgilerin onaylanmas› ve
gere¤inde tamamlanmas› ve fakültede
verilen lisans e¤itim düzeyinin AB
yasalar›nca belirlenen minimum
standartlara ne derecede uydu¤unun rapor
edilmesidir. Bu ziyaret bir araflt›rma veya
gözetleme de¤il öz de¤erlendirme
raporunda verilen bilgilerin incelenmesi ve
tamamlanmas›d›r.

Avrupa Veteriner Fakültelerinin e¤itim
programlar› aras›nda derslerin bafll›klar› ve
kompozisyonlar› yönünden farkl›l›klar
bulunmaktad›r. Ancak Veteriner e¤itim
program›nda yer alan derslerin
içeriklerinin konu baz›nda ‘Avrupa Birli¤i
Ülkelerinde Temel Veteriner E¤itimini
Düzenleyen ve Minimal Standartlar›
Belirleyen Kanun’a (78 /1026 ve 78 /1027
/EEC no’lu direktifler) uymalar›
zorunludur.

Veteriner hekimlik e¤itimi ve kalitesini
mümkün olabilecek yüksek standartlara
ulaflt›rabilmek ve koruyabilmek için
Avrupa Birli¤i ülkelerinde temel Veteriner
e¤itimini düzenleyen direktifleri (78 /1026
ve 78 /1027 /EEC no’lu direktifler)
yürüten EAEVE (European Association of
Establishments for Veterinary Education –
Avrupa Veteriner E¤itim Kurumlar›
Birli¤i)’ye Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi 1992 y›l›nda tam üye olmufltur.

EAEVE’nin 2001 y›l›nda Dublin’de
yap›lan Genel Kurulu’nda Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
‘Akreditasyon Ziyareti’ baflvurusunda
bulunmufltur. Bu baflvuru EAEVE’nin
Yürütme Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilerek Fakültemiz 2003 y›l›
ziyaret program›na al›nm›fl ve 2002-Eylül
ay›nda ön ziyaret geçirmifltir. Ön ziyareti
takiben Fakültenin Akreditasyon Komitesi
taraf›ndan haz›rlanan ve 1) Amaçlar,
2) Organizasyon, 3) Mali Kaynaklar,
4) Müfredat, 5) E¤itim: Kalite ve
De¤erlendirme, 6) Olanaklar ve donan›m,
7) Hayvan ve Hayvansal Orijinli E¤itim
Materyali, 8) Kütüphane ve Ö¤renme
Kaynaklar›, 9) Ö¤renci Baflvuru ve Kay›t,
10) Akademik ve Destek Personeli,
11) Sürekli E¤itim, 12) Lisansüstü E¤itim
ve 13) Araflt›rma bölümlerinden oluflan
SER (Self-evaluation report- Öz
de¤erlendirme raporu), Budapeflte/
Macaristan’dan Prof. Dr. Peter RUDAS
(BAfiKAN, Temel Bilimler), Parma/
‹talya’dan Prof. Dr. Roberto
CHIZZOLINI (G›da Hijyeni), Toulouse/

VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii  ‹‹ppii  GGöö¤¤üüsslleeddii
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye’deki
Veteriner Fakülteleri Aras›nda ‹lk Olarak, AB nezdinde
Kurumsal Akreditasyonu Gerçeklefltirdi.

Türkiye’de bulunan 17
veteriner fakültesi aras›nda
Cumhuriyetin ilk veteriner

fakültesi unvan›na sahip olan
Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, EAEVE taraf›ndan

ziyaret geçiren dört fakülte
aras›nda (Ankara, Bursa,

‹stanbul ve Konya) kurumsal
akredite olan ilk fakülte

unvan›n› da ald›.
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Fransa’dan Prof. Dr. Mark
HENROTEAUX (Klinik Bilimleri),
Hannover/Almanya’dan Prof. Dr.
Juergen REHAGE (Hayvan
Yetifltiricili¤i), Lier/Norveç’ten Dr. Einar
RUD‹ (Klinik Bilimleri-Pratisyen) ve
Brüksel/Belçika’dan Mr. Sydney T.
ALLMAN / Dr. D. Max ALLMAN
(De¤erlendirme Program Koordinatörü
/ Raportör) ve JEC taraf›ndan belirlenen
Eksperler Grubuna gönderilmifl ve ilgili
grup taraf›ndan da 2003-Nisan ay›nda
ziyaret gerçekleflmifltir. 

Eksperler Grubu taraf›ndan haz›rlanan ve
Veteriner Fakültesi’nin de¤erlendirilmesini
içeren ön rapor fakülteye gönderilmifltir.
Bunu takiben 30-31 Ekim 2003 tarihleri
aras›nda Brüksel’de EAEVE’nin
Baflkan›n›n bizzat baflkanl›k etti¤i EAEVE
ve FVE temsilcilerinden oluflan ortak
e¤itim komisyonu karfl›s›nda yap›lan
savunma sonucunda Veteriner
Fakültesi’nin haz›rlam›fl oldu¤u öz

de¤erlendirme raporu kabul edilmifltir.
Fakülteye gönderilen raporda belirtilen
birinci derecedeki eksiklerin
giderilmesinden ve bunun teyit
edilmesinden sonra Akredite olunabilece¤i
bildirilmifltir.

Fakültemizde birinci derecedeki
eksiklikler giderilerek 2006-May›s ay›nda
haz›rlanan ek rapor EAEVE’ye
gönderilmifl ve ikinci bir ziyaret talebinde
bulunulmufltur. EAEVE taraf›ndan JEC
üyelerine gönderilen ve eksikliklerin
giderildi¤ini gösteren rapor, 2007-Mart
ay›nda iki kiflilik eksper grubu (Prof. Dr.
Juergen REHAGE Hannover/Germany;
Prof. Dr. Hans Henrik DIETZ,
Kopenhag/Denmark) taraf›ndan
gerçeklefltirilen ziyarette yerinde teyit
edilmifl ve eksperlerce haz›rlanan son
rapor EAEVE baflkan›na sunularak
Brüksel’de 17-18 Nisan 2007 tarihinde
yap›lan JEC toplant›s›nda de¤erlendirilmifl
ve bunun sonucunda AKRED‹TE

olundu¤u EAEVE baflkan› taraf›ndan
Veteriner Fakültesi Dekan›na bildirilmifltir. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Avrupa Birli¤i bünyesinde EAEVE’ye üye
93 veteriner e¤itim kurumu aras›nda
akredite olmufl, (Ankara, Bari, Berlin,
Bern, Bologna, Bristol, Bruno, Bükrefl,
Cambridge, Kopenhag, Dublin,
Edinburgh, Ghent, Gissen, Glasgow,
Helsinki, Leipzig, Liverpool, Ljubljana,
Londra, Lublin, Lugo, Madrid, Münih,
Murcia, Olsztyn, Oslo, Selanik, Toulouse,
Tuirin, Uppsala, Utrecht, Viena, Varflova,
Wroclaw ve Zagreb) 36 Veteriner E¤itim
Kurumu aras›nda yerini alm›flt›r.
Türkiye’de bulunan 17 veteriner fakültesi
aras›nda Cumhuriyetin ilk veteriner
fakültesi unvan›na sahip olan Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, EAEVE
taraf›ndan ziyaret geçiren dört fakülte
aras›nda (Ankara, Bursa, ‹stanbul ve
Konya) kurumsal akredite olan ilk fakülte
unvan›n› da alm›flt›r.”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras’›n da kat›ld›¤› Fakülte Akademik
Kurulu’nda akreditasyonla ilgili son
geliflmeleri duyuran Dekan Prof. Dr.
‹brahim Burgu, ö¤retim elemanlar›n›n bu
süreçte gösterdi¤i sab›r ve iflbirli¤i için
teflekkür ederek, “Siz gençler bu bayra¤›
bizden al›p daha ileriye götüreceksiniz.
Akredite bir fakültenin hocalar› olarak
gurur duyacaks›n›z” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Aras da akredite gururunu
kendisinin de paylaflt›¤›n› dile getirdi.
Akreditenin, sadece yönetimin yapaca¤›
bir ifl olmad›¤›n›, tüm akademik ve idari
personel ile ö¤rencilerin baflar›s› oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Aras,  akreditasyonun 10
y›lda bir tekrarlanacak olmas›n›n, gelecek
nesillere önemli görevler de yükledi¤ini
ama bu iflin problemsiz yürütülece¤ine
inand›¤›n› kaydetti.
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‹‹LLEEFF  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn
ÖÖddüüll  GGuurruurruu

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  RReessiimm--HHeeyykkeell  SSeerrggiissii

SSBBFF  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  GGeelleenneekksseell  ‹‹flfl  FFuuaarr››

ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii’’nnddeenn,,  KKööyy  EEnnssttiittüülleerrii  PPaanneellii

Üniversitemiz ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencileri, son zamanlarda kat›ld›klar›
yar›flmalardan önemli baflar›lar ald›.

Konya’da 11-13 Nisan 2007 tarihleri
aras›nda yedincisi düzenlenen K›sa-Ca
Ulusal Ö¤renci Filmleri Festivali’nin
Kurmaca Dal›’nda ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Eray Mert’in yönetti¤i
“Mütereddit” adl› film Alim fierif Onaran
ödülünü ald›. 

Ayn› yar›flman›n Belgesel Dal›’nda ise
jüri özel ödülünü yine ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Meriç Ozan ve Mutlu
Karado¤an’›n yönetti¤i “Gewok” adl›
belgesel al›rken, Süha Ar›n Ödülünü
ö¤rencilerimizden Atefl Savafleri, ‹rem
Pasinligil ve Onur Etiz’in yönetti¤i “Öyle
Duruyorum” adl› belgesel kazand›. 

‹stanbul Film Festivali- 15 Nisan’da
sona eren ‹stanbul Uluslararas› Film
Festivali Kapsam›nda gerçeklefltirilen
Nokia Nseries K›sa Film Yar›flmas›’nda
“Muhteflem ‹nsan” isimli k›sa filmiyle ilk
10’a kalan Eray Mert, ikinci aflamada
Nokia N93 cep telefonuyla yeni bir k›sa
film çekmeye hak kazand›. Bu cep
telefonuyla çekti¤i “Kaz›m Ada” adl›
filmiyle üçüncü oldu. 

Ankara’da 12-22 Nisan tarihleri aras›nda
düzenlenen Limak 18. Ankara
Uluslararas› Film Festivali’nde E. Atefl
Savafleri, Onur Etiz ve ‹rem Pasinligil’in
yönettikleri “Öyle Duruyorum” adl› film,
Belgesel Amatör Dal›’nda birincilik
ödülüne de¤er bulundu. Üniversitemiz Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Farabi
Salonu’ndaki ödül töreninde Meriç Ozan
ve Mutlu Karado¤an’›n yönettikleri
“Gewok” adl› belgesel de üçüncülük
ödülünü ald›. Ulusal K›sa ve Canland›rma
Yar›flmas› Deneysel Kategori’de ‹letiflim
Fakültesi ö¤rencilerinden Yasemin
Ayd›n’›n Yönetti¤i “Suret” adl› film,
birincilik ödülünün sahibi oldu.

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde geleneksel olarak her y›l düzenlenen
‹fl Fuar›, bu y›l da resmi ve özel 18 kuru-
luflun kat›l›m›yla 16 Nisan 2007 tarihinde
gerçeklefltirildi.  Fakültenin aktif ö¤renci
topluluklar›ndan Genç Mülkiyeliler Toplu-
lu¤u taraf›ndan düzenlenen ‹fl Fuar›’na ka-
t›lan “Yenibiris.com”, “Hazine Müsteflarl›-
¤›”, “DPT”, “Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤›”, “Plus Akademi”, “D›fl Ticaret
Vakf›”, “M.B. Hesap Uzmanlar› Kurulu”,
“‹fl Bankas›”, “Rekabet Kurumu”, “Price
Waterhouse Coopers”, “Eximbank”, “Ka-
racan Akademi”, “Maliye Teftifl Kurulu”,
“M.B. Gelirler Kontrolörlü¤ü”, “Halk-
bank”, “Deloitte” ve “Likya”; kurumlar›-
n›n iflleyifllerini anlat›rken ayn› zamanda
ö¤rencilerden ifl ve staj baflvurular› ald›lar.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümü,
geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l da Bölüm

ö¤retim eleman› Gülizar Do¤aray’dan re-
sim, E. Asl› Tibet ve Münire Yurddafl’tan

da heykel dersi alan ö¤rencilerin ürünlerini
30 May›s 2007 tarihinde Siyasal Bilgiler
Fakültesi Fuayesi’nde düzenledi¤i etkin-
likle sanatseverlerin be¤enisine sundu.

Resim ve heykellerin yan yana yerlefltiril-
di¤i serginin aç›l›fl›nda Bölüm Baflkan› Dr.
Ümit Gültekin ve ö¤rencileri de bir konser
verdi.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Ziraat
Mühendisleri Odas›, Köy Enstitülerinin ku-
rulufl y›ldönümü an›s›na 17 Nisan 2007 tari-
hinde Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakül-
tesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cahit Kavcar,
Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Cevat Geray, TMMOB Zira-
at Mühendisleri Odas› Baflkan› Dr. Gökhan
Günayd›n ve Köy Enstitüleri mezunu Ahmet
Öztuna’n›n kat›l›m›yla “Cumhuriyet’in K›r-
sal Alanda Ayd›nlanma Projesi” Köy Ensti-
tüleri” konulu bir panel düzenledi. Köy Ens-
titüleri Marfl›’n›n okunmas›yla bafllayan pa-
nelde bir konuflma yapan Ziraat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Cemal Talu¤, Köy Enstitü-
leri’nin, e¤itim tarihimizin en önemli baflar›-
lar›ndan, en özgün giriflimlerinden birisi ol-
du¤unu, Ziraat Fakültesi’nin aç›l›fl›n› da ya-
pan ‹smet ‹nönü’nün, onu, Cumhuriyetin
eserleri aras›nda, en sevgilisi olarak tan›mla-
d›¤›n› söyledi. Prof. Dr. Talu¤, “Köy Ensti-
tüleri 17 Nisan 1940’da yasalaflm›fl ama kufl-
kusuz o gün, tek bir günde biçimlenmemifl-
tir, ortaya ç›kmam›flt›r. Türkiye Cumhuriye-
ti, bilimin ve akl›n üstünlü¤ü temelinde ku-

rulmufl olmasayd›, Köy Enstitüleri do¤maz-
d›. Köy Enstitüleri düflüncesi, Büyük Ata-
türk’ün önderli¤inde Cumhuriyetin daha ilk
y›llar›nda e¤itim alan›nda gerçeklefltirilen
devrimlerden ve at›lan büyük ad›mlardan
süzülerek olgunlaflm›flt›r. Cumhuriyetin te-
mel de¤erleri ve öncelikleriyle örtüflen bir
amaç için yurtsever, yürekli ve ileri görüfllü
devlet adamlar› ve e¤itimciler taraf›ndan o
günün koflullar›na bütünüyle uygun olarak
tasar›mlanm›fl ve coflkuyla uygulanm›fl bir
e¤itim modelidir” dedi.

Panelin ard›ndan da Devlet Opera ve Balesi
solist sanatç›s› Tuncer Tercan, “Anadolu Ez-
gileri” adl› bir dinleti gerçeklefltirdi. 



ziyade akademik bir veche tafl›d›¤›n›
ifade etmek istiyorum. Konuflman›n
yap›ld›¤› fakültede iki farkl› teoloji
bölümü vard›: Katolik ve Protestan.
Do¤rudan Müslümanlara
konuflmuyordu; ba¤lamda iki teoloji
vard›. Konuflma bu ba¤lamda
yorumlanmal›. Papa, rasyonalite ve
irrasyonalite ifadelerini kullansa da, bu
iki terimin her iki taraf için genel
geçer bir tarifi oldu¤unu
düflünmüyorum. Bu terimlerin
tümüyle H›ristiyan gelene¤inde ya da

tümüyle ‹slam gelene¤inde oldu¤u da
söylenemez. Papa’n›n burada bahsetti¤i
Kitab-› Mukaddes rasyonelli¤i ve
irrasyonelli¤idir. Papan›n ‘dinde zorlama
yoktur’ ayetini Peygamberin henüz siyasi
bir güce sahip olmad›¤› zamanda
savundu¤unu kabul etti¤ini görüyoruz.
Neticede Papa’n›n al›nt›s› da, özür
dilememesi de hatad›r. Karikatür krizi ile
bafllay›p Papa’n›n konuflmas›yla t›rmanan
gerginli¤e, Türkiye’nin savunmac› bir
kimlikle yaklafl›p karfl› sald›r›
gelifltirmedi¤ini gördük. Savunmac› ve
mazlum kimli¤i, insanlar› ço¤u zaman
daha sald›rgan yapar. Bu rolü bugün en iyi
Amerika oynuyor. Bir tak›m tehlike
bahaneleriyle her tarafa sald›r›p duruyor.
Ama bana göre Papa, Sultan Ahmet
Camiinde Müslümanlarla dua ederek
kendini affettirmifltir. Türkiye, bar›fl›n
anahtar› olan konukseverli¤ini Papa’ya en
iyi flekilde göstermifltir.”

VVaattiikkaann  GGrreeggoorriiaannaa
ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn
KKoonnuukk  ÖÖ¤¤rreettiimm
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TTÖÖMMEERR  MMüüddüürrüü  PPrrooff..  DDrr..  UUzzuunn,, MMeecclliiss  AArraaflfltt››rrmmaa  KKoommiissyyoonnuu’’nnddaa
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y›llarda olumlu geliflmeler olmas›na karfl›n
dilbilimciler ile Türkologlar›n hala
birbirinden uzak çal›flt›klar›n› söyleyen
TÖMER Müdürü, TDK’da halihaz›rda hiç
dilbilimcinin olmamas›n›n da flafl›rt›c›
oldu¤unu söyledi. 

Türkçe’nin bozulmas› ve yabanc›laflmas›na
karfl› ö¤retmenlerin e¤itimi, ders
kitaplar›n›n gözden geçirilmesi, Türkçe’nin
korunmas› için yasa ç›kar›lmas›, Türkçe
kullan›m› özendirmek için
ödüllendirmelere gitme vb. adeta
klasikleflmifl önerilerin bir dereceye kadar
ifle yarayabilece¤ini dile getiren Uzun,
TDK taraf›ndan yay›nlanan Türkçe
sözlüklerin, dilbilgisi kitaplar›n›n ve yaz›m
k›lavuzlar›n›n sayg›n yay›nlar olarak çok
yüksek kalitede ve görsel zenginlik içinde
bas›lmas›n›n olumlu etkileri olaca¤›n›
belirtti ve bu kurumun, uzman olmayan
kiflilerin de kolayca yararlanabilece¤i bir
baflvuru dilbilgisi kayna¤›n›n olmamas›n›n
büyük eksiklik oldu¤unu ekledi. TDK
taraf›ndan haz›rlanan ve bütün yurtta
yayg›n kullan›m› olan Okul Sözlü¤ü’nün
ise, yeteri kadar bilimsel araflt›rma ve
inceleme yap›lmadan, genel sözlü¤ün
k›salt›lm›fl bir türevi olarak haz›rlanm›fl

oldu¤unu belirten Uzun, “Çocuklar›m›z
yabanc› dil derslerine bafllad›klar› yafllarda
karfl›laflt›klar› yabanc› kaynaklar›n üstün
niteli¤i ve albenisi karfl›s›nda, daha o
yafllarda kendi anadilleri hakk›nda olumsuz
önyarg›lara kap›l›yor olabilirler” dedi.

Türkçenin etkin kullan›lmas› konusunun,
telaffuzunda güçlük çekilen ve say›s› çok
çok 500 ile s›n›rl› olan yabanc› sözcüklerle
s›k›fl›p kalmas›n›n tart›flmalar›
k›s›rlaflt›rd›¤›n›, dahas› b›kt›r›c› duruma
getirdi¤ini vurgulayan Prof. Uzun,
RTÜK’ün yapmay› düflündü¤ü gibi bu
sözcükler için küçük bir söyleyifl k›lavuzu
ç›karman›n sorunu tart›fl›l›r olmaktan
uzaklaflt›rmaya yard›mc› olaca¤›n› belirtti.
Yurtd›fl›nda yaflayan Türk çocuklar›n›n
anadili sorunlar›n›n TÖMER’in de çal›flma
alan›na girdi¤ini ve ikidilli, hatta çokdilli
ortamda yaflayan çocuklar›n Türkçeyi daha
iyi ö¤renme gereksinimlerinin karfl›lanmas›
için yap›lmas› gereken birçok ifl oldu¤unu
belirten Prof. Uzun, Avrupa Birli¤i E¤itim
ve Gençlik Programlar› çerçevesinde dil
ö¤retim araç ve gereçleri gelifltirilmesinin
bunlardan biri oldu¤unu ve TÖMER’in
halihaz›rda yedi AB projesinde bu amaçla
yer ald›¤›n› söyledi. 

Türkçe’deki Bozulma ve Yabanc›laflman›n
Araflt›r›lmas›, Türkçe’nin Korunmas› ve
Etkin Kullan›m› ‹çin Al›nmas› Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi amac›yla kurulan
Meclis Araflt›rma Komisyonu, Ankara
Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Dil
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(TÖMER) Müdürü Prof. Dr. N. Engin
Uzun’u, bilgisine baflvurmak üzere 1
May›s 2007 tarihindeki toplant›ya davet
etti. 

Komisyon üyesi milletvekillerinin yan›s›ra
TBMM, TDK, MEB, RTÜK ile Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› uzmanlar›n›n haz›r
bulundu¤u toplant›da, komisyonca ele
al›nan sorunlar›n do¤rudan ve yaln›zca
Türkçeyle ilgili olmad›¤›n›, küreselleflme
ça¤›n›n gere¤i benzer sorunlar›n birçok
ülkede yafland›¤›n›, üstelik sorunlar›n daha
çok toplumsal ve kültürel yönleri oldu¤unu
vurgulayan Prof. Dr. Uzun, durum
böyleyken konuyu yaln›zca Türkologlar›n
tart›flmas›n› ve yaln›zca onlardan çözümler
gelmesini beklemenin yanl›fl oldu¤unun
alt›n› çizdi. Türkiye’de çok parlak bilimsel
bulgular ortaya koymalar›na karfl›n
dilbilimcilerin Türkçe ile ilgili kurumsal
tart›flmalardan uzak kald›klar›n›, son

Ankara Üniversitesi ile Vatikan
Gregoriana Üniversitesi aras›nda güçlü
akademik ba¤lar oluflturulmas› ve ortak
çal›flmalar yap›lmas› amac›yla 1986
y›l›nda imzalanan ve 1998 y›l›nda da
yenilenen akademik iflbirli¤i protokolü
kapsam›nda her y›l Üniversitemiz ‹lahiyat
Fakültesi’nden bir ö¤retim üyesi Vatikan
Gregoriana Üniversitesi’ne, Vatikan’dan
bir ö¤retim üyesi de Üniversitemize
geliyor.

Akademik iflbirli¤i kapsam›nda bu y›l
Gregoriana Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Daniel Madigan, 22 Mart-5
Nisan 2007 tarihleri aras›nda
Üniversitemiz ‹lahiyat Fakültesi’nde
ö¤retim üyelerimiz, yüksek lisans ve
doktora ö¤rencileri ile lisansüstü
seviyesinde derslerle bilgi ve
deneyimlerini paylaflt›. Prof. Dr. Daniel
Madigan bu çerçevede, “Kelime Olarak
‹sa: Tefsir Olarak Yeni Ahit I-II”,

“H›ristiyanl›kta Ölüm Sonras› Yaflama
‹liflkin Tart›flmalar” ve “Kur’an’›n Kitap
Kavram›n› Kullanmas›na ‹liflkin Bir
Tahlil” konular›nda dersler verdi.

Prof. Dr. Madigan ayr›ca, Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde ö¤renci
ve ö¤retim üyelerine yönelik olarak
“Regensburg’dan Sultan Ahmet Camii’ne:
Papa XVI. Benedikt’in Türkiye Ziyareti”
konulu bir de konferans sundu.
Konuflmas›nda karikatür krizi ile bafllay›p
Papa’n›n Regensburg’daki konuflmas›yla
daha da alevlenen bir gerilim ortam›
olufltu¤unu ifade ettikten sonra, Papa’n›n
konuflmas› hakk›nda flunlar› söyledi: 

“Aktar›lanlar› savunacak de¤ilim; hatta
bana kal›rsa bunlar o konuflma için
gereksizdi; tarih onun alan› da de¤ildi;
ikinci elden konufltu. Ancak Papa’n›n
kendisinden önceki Papa’lardan farkl› bir
diyalog anlay›fl› oldu¤unu, bunun da daha
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Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina
Hastanesi Hastane Baflhemflireli¤i ve Hiz-
metiçi E¤itim Hemflireli¤i Koordinatörlü¤ü,
19-22 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Klinik
Sorumlu Hemflireleri III. E¤itim Sempozyu-
munu, Ankara Üniversitesi Ilgaz ÖRSEM
tesisinde gerçeklefltirdi.

Baflhekim Prof. Dr. Murat Akal’›n iyi di-
leklerini ileten mesaj› ile aç›lan Sempoz-
yumda aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kurum
Baflhemfliresi Uzm. Emel Türkbey, Ankara
Üniversitesi Konukevi’nde Klinik Sorumlu
Hemflireleri için bafllat›lan I. sempozyumun,
bugün birlik ve beraberlik ruhu içinde üçün-
cü sempozyumun yap›lmas›n› sa¤lad›¤›n›,
benzer sempozyumlar›n farkl› hastanelerde
de uygulanmaya baflland›¤›n› belirterek, bu-
nun gururunu tafl›d›¤›n› söyledi. Hemflireli-
¤in temel sorumlulu¤unun, sa¤l›¤› yükselt-
mek, hastal›klar› önlemek, hasta için gerek-
li bak›m ve tedavi uygulamak ve ac›y› din-
dirmek oldu¤unu vurgulayan Türkbey, hem-
flirenin mesleki geliflim için sahip olmas› ge-
reken özelliklerinin de alt›n› çizdi. Kararl›,
sonuca ulaflabilen, sürekli ö¤renen, planla-
ma ve organizasyon becerisine sahip, ekip
iflbirli¤ine aç›k, dürüst geri bildirim veren
hemflirenin, interdisipliner ekip içindeki
varl›¤›n› güçlendirece¤ini ifade ederek, IV.
Sempozyumda buluflmay› diledi.

Hizmetiçi E¤itim Hemflireli¤i Koordinatörü
Uzm. Hatice Uçak Erden de günümüz
hemflireli¤inin ulaflt›¤› uzmanlaflman›n,
1954 tarihli 6283 say›l› Hemflirelik Kanu-
nunda yerinin olmad›¤›n›, bunun, özlük
haklar›n›n ihlal edilmesine neden oldu¤unu
belirterek, sa¤l›k sistemi içinde güçlü olabil-
mek ve  hemflirelik mesle¤inin ilerleyebil-
mesi için mesleki dayan›flman›n kaç›n›lmaz
oldu¤unu ifade etti. Bu dayan›flmay›, Türk
Hemflireler Derne¤i çat›s› alt›nda buluflan ve
hemflirelik yasas›n›n meclisten ç›kmas› için
mücadele eden meslektafllar›n çabas›nda,
hemflirelerin geliflimi için özverili çal›flma-

larda bulunan bilim insanlar›nda ve kurum-
daki de¤erli klinik sorumlu hemflirelerinin
e¤itime kat›lma gayretlerinde gördüklerini;
bu dayan›flman›n, hemflireli¤i umut edilen
hedefe tafl›yaca¤›n› dile getirdi.

Sempozyum konuflmac›lar›ndan Ankara
Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Doç. Dr. Ezel Esato¤lu, hastane
maliyetlerinin artmas›nda ve azalmas›nda
oluflan mali kay›plar› tespit etmede, tüm
kaynaklar› etkin kullanmada, klinik sorumlu
hemflirelerinin çok etkin oldu¤unu ifade et-
ti. ‹nsan kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas›yla
ilgili olarak “Örgütün elindeki her türlü güç
ancak iflgörenin eliyle eyleme geçirilebilir”
görüflünü belirten Doç. Dr. Esato¤lu,
yöneticilerin, sistemi gelifltirmek ve bunu
baflarmak için gayretini ve zaman›n› büyük
ölçüde insan ögesine ay›rmak zorunda oldu-
¤unu ifade ederek, insan kaynaklar› yöneti-
minin önemini anlatt›.

GATA Hemflirelik Yüksekokulu’ndan
emekli Deniz Sa¤l›k Albay Prof. Dr. Nur
fienel ise “Avrupa’da Hemflirelik” konulu
sunumunda, ‹ngiltere’de uygulanan klinik
gözlem modelini anlatt›. Bu modelde, kli-
niklerde çal›flan hemflirelerin, stres ve mes-
leki zorluklar ile bafl edebilmeleri için, özel
e¤itimden geçen rehber hemflire ile birlikte
çal›flmas›n›n sa¤lanarak sorunlar›n azaltma-
s›n›n hedeflendi¤ini vurgulad›. Hemflirelikte
özgüven konusuna da de¤inen Prof. Dr. fie-
nel, özgüvenin; insan›n kendine karfl› olan
maskelerinin bile inmifl hali oldu¤unu, kifli-
nin öncelikle hayattaki tüm kimliklerini ta-
n›mlamas› ve bu kimliklere de¤er kazand›r-
mas›  gerekti¤ini söyledi. Hemflireli¤in; bi-
reyin sa¤l›¤›na ve ba¤›ms›zl›¤›na kavuflma-
s›ndaki dinamik güç oldu¤unu, bu gücün

özgüven yüksel-
dikçe artaca¤›n›
ve koflulsuz, bek-
lentisi olmayan,
cinsiyet ötesi, sev-
ginin en yüksek
bir boyutu olan
flefkat ile bütün-
leflti¤inde, hemfli-
renin herkes için
“Çok fley” oldu-
¤unu söyledi.

Sempozyum’da
GATA Hemflirelik

Yüksekokulu Müdür Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nalan Akbayrak ve  GATA Hemflirelik
Yüksekokulu ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i
Anabilim Dal› Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Nu-
ran Tosun’un moderatörlü¤ünde iki de ça-
l›fltay yap›ld›.

Birinci çal›fltayda; “Klinik Ortam›n Çal›flan
ve Hastalara Etkisi”, ikinci çal›fltayda ise
“Hastanede Yatan Hastan›n Riskleri-Olas›
Komplikasyonlar› ve Bak›m›” grup baflkan-
lar›n›n sunumlar› ile tart›fl›ld›. 

Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Yükse-
kokulu Cerrahi  Hastal›klar› Hemflireli¤i
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Fethiye
Erdil, hemfliresiz bir dünya düflünülemeye-
ce¤ini, her meslek için oldu¤u gibi hemflire-
lik için de en temel olan›n, bilgiden kaynak-
lanan güç oldu¤unu, bak›m kalitesini gelifl-
tirecek bilgi gücüne sahip olan hemflirelerin
mesle¤i güçlendirece¤ini belirtti. Klinik So-
rumlu Hemflireli¤i/Baflhemflireli¤in en zor
yönetim pozisyonu oldu¤unu, kapsaml› bil-
gi ve yetene¤in do¤rudan etkileflece¤i genifl
bir bak›fl gerektirdi¤ini ifade etti. Yabanc› li-
teratürde klinik sorumlu hemflirelerine yö-
nelik yap›lan araflt›rma sonuçlar›n› grupla
paylaflt›.

Sempozyumun son günü L‹DEA dan›flman-
l›k firmas›ndan Dr. Murat Ça¤atay, “‹nsan
Mühendisli¤i ve Etkili ‹nsan Olma” konu-
sunda etkili iletiflim gücünün gerek mesleki
hayatta, gerekse sosyal yaflamda insana ge-
tirdi¤i art›lar› ve eksileri anlatt›.

Sempozyumun sosyal aktivitesi olarak plan-
lanan Kastamonu’ya yap›lan gezide, a¤aç
oymac›l›¤›, dokumac›l›k gibi yöreye özgü
yeteneklerin sergilendi¤i mekanlar görüldü.

‹‹bbnn--ii  SSiinnaa
HHaassttaanneessii
KKlliinniikk  SSoorruummlluu
HHeemmflfliirreelleerrii
IIIIII..  EE¤¤iittiimm
SSeemmppoozzyyuummuu

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  BBaakkaann››,,  DDTTCCFF
RReessttoorraassyyoonn  ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn››  ‹‹nncceelleeddii
Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin konu¤u oldu. Fakültede bu y›l tamamlanmas› planlanan
restorasyon çal›flmalar› ile fiziksel iyilefltirme ve tefrifli yap›lan Türk
Dili Edebiyat› Bölümü’nü gezen Bakan Çelik, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Nusret Aras ve Dekan Prof. Dr. Sekine Karakafl’tan,
üniversitelerin personel sorunlar› konusunda bilgi ald›ktan sonra Fakülte
Kurulu Odas›’nda Yönetim Kurulu Üyeleri ve di¤er ö¤retim üyeleri ile
bir süre sohbet etti.
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ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii  TTiiyyaattrroo  TToopplluulluu¤¤uu  ZZ‹‹FFTTTT,,
2200  YYaaflfl››nnddaa  YYeeppyyeennii  BBiirr  TTiiyyaattrroo  BBiinnaass››nnaa  KKaavvuuflflttuu

Üniversitemizin, 20 y›ll›k geçmifle sahip ak-
tif tiyatro topluluklar›ndan Ziraat Fakültesi
Tiyatro Toplulu¤u Z‹FTT’in tiyatro binas›,
Üniversitemiz ve Anadolu Grubu Efes
A.fi.’nin katk›lar› ile bafltan sona yenilenip
günün teknolojik olanaklar›yla donat›larak
yeniden sanat afl›¤› ö¤rencilerin hizmetine
sunuldu. Daha önceleri hindi kümesi olarak
hizmet verirken, birkaç y›l önce elden geçi-
rilerek tiyatro salonuna dönüfltürülen ve Zi-
raat Fakültesi ö¤rencilerinin çok say›da ti-
yatro oyununu sahneledi¤i bina, Ziraat Fa-
kültesi’nde 14-19 May›s 2007 tarihleri ara-
s›nda düzenlenecek “1. Uluslararas› Sanat
ve Tiyatro Festivali”ne yetifltirildi.

Ziraat Fakültesi yerleflkesinin kuzey bölü-
münde yer alan tiyatro binas›, 27 Nisan
2007 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Nusret Aras, Ziraat Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Sekine Kara-
kafl, Beypazar› MYO Müdürü Prof. Dr.
‹lhan Karaçal, ö¤retim üyeleri ve ö¤rencile-
rin kat›ld›¤› bir törenle hizmete aç›ld›. Tö-
rende bir konuflma yapan Prof. Dr. Talu¤,
kuruluflundan beri büyük baflar›lara imza
atan Z‹FTT’i kutlad›¤›n› söyledi. Bu bina-
n›n, Z‹FTT’in 20. y›l›na bir arma¤an oldu-
¤unu ama ifllerin büyük bölümünü de ö¤ren-
cilerin yapt›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, bi-
nan›n hindi kümesinden tiyatro salonuna dö-
nüflmesinde, önceki Dekan Prof. Dr. Yetkin
Güngör’ün büyük eme¤i bulundu¤unu, flim-
diki haline dönüfltürülmesi için de Anadolu
Efes A.fi.’ye teflekkür etti¤ini söyledi. Kol-
tuklar› ise Rektörlü¤ün sa¤lad›¤›n› kaydetti.
Bu salonun sürekli kullan›laca¤›n›, çok gü-

zel oyunlar oynanaca¤›n›
ve büyük dostluklar ortaya
ç›kaca¤›n› da vurgulayan
Prof. Dr. Talu¤, bu vesiley-
le Ziraat Fakültesi Ö¤renci
Etkinlikleri Komisyonu’na
da teflekkür etti¤ini; Ko-
misyonun, ö¤rencilerin bü-
tünsel yetkinli¤inin geliflti-
rilmesi ve ö¤rencilere so-
rumluluk verilmesinde bü-
yük katk›lar› oldu¤unu ifa-
de etti. Z‹FTT’le iftihar et-
tiklerini de söyleyen Dekan
Talu¤, bir topluluk olarak
geldikleri noktan›n, her türlü takdirin üze-
rinde oldu¤unu sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
da konuflmas›nda, eskiden kümes olan bu
yerin, oyuncuyla seyircinin bulufltu¤u bir
yer olmas›ndan mutlu oldu¤unu söyledi.
Üniversitemizde eskiden beri ö¤renci etkin-
liklerine önem verildi¤ini kaydeden Prof.
Dr. Aras, Üniversitemizin Fakülte ve Yükse-
kokullar›n›n flehrin de¤iflik yerlerinde bu-
lunmas› nedeniyle her fakülte ve yükseko-
kulda ayr› topluluklar kuruldu¤unu, bunla-
r›n, bir yerde kaynaklar›n bölünmesi, bir
yerde de zenginlik anlam›na geldi¤ini, bir
fakültede bir topluluk güçlü iken, baflka bi-
rinde farkl› alandaki baflka bir toplulu¤un
güçlü etkinlikler gerçeklefltirdi¤ini söyledi.
Ziraat Fakültesi ö¤rencilerinin, derslerinden
zaman ay›r›p 20 y›lda güçlenerek bu güne
gelmesinin çok de¤erli oldu¤unu da vurgu-
layan Prof. Dr. Aras, ö¤rencileri kutlad›¤›n›,
buras›n›n da çok flirin bir yer oldu¤unu,

oyuncular ve izleyiciler için iç aç›c› oldu¤u-
nu söyledi. Bundan sonra burada s›k s›k et-
kinlik yap›lmas›n› da isteyen Rektör Prof.
Dr. Aras, burada bilimsel etkinlikler bile ya-
p›labilece¤ini, sahnenin di¤er fakültelerin
topluluklar›na da kulland›r›labilece¤ini söy-
ledi. Buran›n iyi tan›t›lmas› gerekti¤ini de
söyleyerek, “Buras› için ‘tarladan sahneye’
diyebiliriz. Bu konuyla ilgili bir oyun da ya-
pabilirsiniz” diye konufltu. 

Z‹FTT, aç›l›fl›n ard›ndan Haldun Taner’in
iki perdelik müzikli oyunu “Keflanl› Ali
Destan›”n› sahneledi.

Modern ve iç aç›c› bir görünüme kavuflturu-
lan bina, amfi düzeninde bir izleyici salonu,
fuaye ve oyuncular için iki soyunma odas›
ile bekleme salonundan olufluyor. 

I. Uluslararas› Z‹FTT Üniversiteler Aras›
Tiyatro Buluflmas› ve IAAS Sanat Festi-
vali- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ti-
yatro toplulu¤u Z‹FTT, bu y›l ilk kez “I.
Uluslararas› Z‹FTT Üniversiteleraras› Tiyat-
ro Buluflmas› ve IAAS Sanat Festivali” dü-
zenliyor. Tar›m ve ilgili bilim dallar›nda e¤i-
tim gören ö¤rencileri buluflturmay› amaçla-
yan Festival 14-19 May›s 2007 tarihleri ara-
s›nda yap›lacak. Festival kapsam›nda yer
alan de¤iflik aktivitelere kat›l›m için baflvu-
rular, tüm dünyada tar›m ve benzeri bilim
dallar›nda e¤itim gören ö¤rencilere aç›k ola-
cak. Festivale kat›lacak gruplar›n konakla-
ma ve yemekleri de Ankara Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi taraf›ndan karfl›lanacak. 
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Proje yürütücüsü, Radyodiag-
nostik Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Kayhan Çetin
Atasoy cihaz›n kullan›m alanla-
r› ve dünyadaki yeri hakk›nda
flunlar› söylüyor:

“64 dedektör s›ral› bilgisayarl›
tomografi (BT) cihazlar› BT
teknolojisinde 1998’de gelifltiri-
len çok dedektör s›ral› sistemle-

rin bugün için son aflamas›n› temsil ediyor. Mart 2002’den beri 8
dedektör s›ral› BT cihaz› ile çal›flmakta olan T›p Fakültemiz, bu
son hamle ile yine ça¤dafl t›p teknolojisinin en son ürünlerin-
den birini klinik araflt›rmalara, e¤itime ve hasta hizmetine
sunmufl oluyor.  

64 dedektör s›ral› BT sisteminin baflat ay›rt edici teknolojik özel-
likleri flöyle s›ralanabilir: 

1) Tüp-dedektör sisteminin her bir dönüflünde 64 kesit alabilmesi:
Cihaza ad›n› veren bu özellik sayesinde bütün BT incelemelerinin
h›z› çok artacak, inceleme süreleri ve buna ba¤l› olarak da hasta-
lar›n nefes tutma süreleri çok k›salacak.

2) Kesit kal›nl›¤›n›n incelmesi: 0,5 mm’lik kesit kal›nl›¤› sayesin-
de geometrik çözünürlük artacak, ince detaylar daha net görülebi-
lir olacak.

BAP Komisyonu Üyeleri Eczac›l›k Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Melih Altan ile Ziraat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayd›n Günefl’in editörlü¤ünde
haz›rlanan bu bölümde, BAP’›n destekledi¤i projelerini yay›mlatmak isteyen ö¤retim üyelerimizin, Prof. Dr. Altan ve Prof. Dr. Günefl ile temasa geçmesi

gerekiyor. Prof. Dr. Altan: 212 68 05/2222 maltan@pharmacy.ankara.edu.tr • Prof. Dr. Günefl: 596 13 32 agunes@agri.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dal›’na

BAP Kaynaklar›ndan Al›nan

6644  DDeeddeekkttöörr  SS››rraall››  BBiillggiissaayyaarrll››
TToommooggrraaffii  CCiihhaazz››
Klinik Kullan›ma Girdi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Müdürlü¤ü’nün (BAP)

destekledi¤i bir proje kapsam›nda al›nan
64 dedektör s›ral› bilgisayarl› tomografi cihaz›

(Aquilion 64, Toshiba, Japonya) Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Radyodiagnostik
Anabilim Dal›’nda hizmete girdi. Doç. Dr.

Kayhan Çetin Atasoy’un yürüttü¤ü bir
projeyle al›nan cihaz, ‹bn-i Sina

Hastanesi’nde faaliyet gösterecek. Cihazla
birlikte Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Radyodiagnostik Anabilim Dal›’nda faaliyet
gösteren bilgisayarl› tomografi cihaz› say›s›
dörde ç›kt›. Bu cihazlardan biri yeni aç›lan

Acil Servis Bölümü’nde, ikisi ‹bn-i Sina
Hastanesi’nde, biri de Cebeci Hastanesi’nde

bulunuyor. 64 dedektör s›ral› BT cihaz›,
baflta koroner arter uygulamalar› olmak üzere

bütün vasküler, üç boyutlu ve
rutin BT incelemelerinde

önemli iyileflmeler sa¤layacak.

Yeni cihaz›m›zda bir koroner arter BT anjiyografi
incelemesinin haz›rl›klar› yap›l›yor.
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3) Tüp dönüfl süresinin k›salmas›: 0,4 saniyelik dönüfl süresi
hem inceleme süresinin k›salmas›nda, ama daha da önemli ola-
rak koroner arter incelemeleri için kritik olan temporal çözü-
nürlü¤ün artmas›nda rol oynayacak. 

4) Görüntü ifllemede yeni yaz›l›mlar: Yeni yaz›l›mlar görüntü
iflleme süresini k›saltacak, daha kaliteli üç boyutlu görüntüleri
radyologlar›n de¤erlendirmesine sunacak. 

Bu teknolojik yeniliklerin do¤al olarak hemen hemen bütün BT
incelemelerinin tan›sal kalitesini belirgin olarak iyilefltirmesi
öngörülüyor. Ancak bu yeni sistem en çarp›c› iyilefltirmeyi ko-
roner arterlerin non-invazif görüntülenmesinde gerçeklefltiri-
yor. Son 7-8 y›ld›r BT teknolojisi, koroner arterlerin görüntü-
lenmesinde giderek daha yayg›n biçimde kullan›l›yor. Bundan
daha önceki sistemlerde (örne¤in 4, 8, 16 dedektör s›ral› sis-
temler) yap›lan koroner arter BT anjiyografilerinde özellikle
temporal çözünürlü¤ün yetersiz ve inceleme süresinin uzun
oluflu, incelemelerin az›msanamayacak bir oran›n›n yetersiz
kalitede olmas›yla sonuçlanmaktayd›. 64 dedektör s›ral› BT ci-
hazlar›nda hem inceleme süresinin 4 kat k›salmas› (5-9 saniye
aras›nda tüm koroner arterlerin taranabilmesi) hem de tempo-
ral çözünürlü¤ün artmas›na ba¤l› olarak arterlerin daha hare-
ketsiz görüntülenebilmesi tan›sal kaliteye ulaflamayan incele-
me oran›n› çok ciddi olarak azaltacak. Daha somut olarak, ör-
ne¤in 16 dedektör s›ral› BT sistemleriyle %70 civar›nda olan
tan›sal kalitedeki koroner BT anjiyografi oran› %90-95’lerin
üzerine ç›kacak. Böylece gereksiz olarak invazif koroner anji-
yografinin risklerine maruz kalan hasta say›s› azalt›lm›fl ola-
cak. ‹nvazif koroner anjiyografi olmas› gereken as›l ifllevlerine,
yani daha çok stent ve balon anjiyoplasti gibi tedavi edici giri-
flimsel tedavilere, yönelebilecek. 

Yeni sistemle koroner BT anjiyografiden baflka koroner arter-
lerdeki kalsiyum miktar› da belirlenebilecek. Kalsiyum skorla-
ma ad› verilen bu yöntemle koroner arterlerdeki aterosklerozun
yayg›nl›¤› say›sal olarak anlafl›labilecek. Yeni görüntü iflleme
yaz›l›mlar›yla koroner arterlerdeki darl›klar›n otomatik olarak
derecelendirilmesi yap›labilecek. Bu sayede darl›klar›n daha
do¤ru derecelendirilmesi mümkün olabilecek. Plak analizi ya-
z›l›mlar›yla koroner plaklar›n yumuflak ya da kalsifik bileflen-
leri otomatik olarak belirlenecek, böylece rüptür riski yüksek
plaklar hakk›nda fikir sahibi olunabilecek.

Yeni cihaz›n koroner arter uygulamalar› bunlarla kalm›yor.
Stent tak›lm›fl veya koroner by-pass yap›lm›fl hastalarda art›k
stentlerin veya by-pass greftlerin aç›k olup olmad›klar›n› kont-
rol etmek için anjiyografi yap›lmas› ihtiyac› büyük oranda aza-
lacak. BT ile bu sorular›n yan›tlar› non-invazif olarak ve çok
büyük do¤rulukla verilebilecek. 

Sistemin koroner arterler d›fl›nda baflka kardiyak uygulamalar›
da bulunuyor. Konjenital kardiyak malformasyonlar›n, kapak
hastal›klar›n›n, sol ventrikül fonksiyonlar›n›n belirlenmesi
bunlardan baz›lar›.

Yeni BT cihaz›yla koroner arter d›fl› vasküler incelemeler de
son derece yüksek kalitede yap›labilecek. Fakültemizde son 5
y›ld›r 8 dedektör s›ral› BT ile zaten yap›lmakta olan serebral ar-
ter, karotid arter, pulmoner arter, aorta, abdominal arterler (he-
patik, çöliak, mezenterik, renal arterler), alt ekstremite arterle-
ri gibi arteriyel yap›lar›n BT anjiyografileri art›k daha yüksek
çözünürlükte ve daha h›zl› gerçeklefltirilebilecek. Abdominal
aorta anevrizmalar›nda endovasküler stentleme için gerekli
tüm bilgiler yüksek do¤rulukla sa¤lanabilecek. Tarama süresi-
nin belirgin olarak k›salmas› nedeniyle tüm vasküler inceleme-
ler (koroner arter dahil) daha az intravenöz kontrast madde ile
tamamlanabilecek, böylece nefrotoksisite riskleri azalt›lm›fl
olacak. 

Benzer iyileflmeler karaci¤er ve böbrek verici adaylar›n›n pre-
operatif de¤erlendirilmesinde de söz konusu olacak. Art›k ka-
raci¤er ve böbrek damar anatomisi, damarsal varyasyonlar es-
kiden oldu¤undan bile daha net ortaya koyulabilecek. Karaci-
¤er transplantasyonundan sonra oluflabilecek damarsal kompli-
kasyonlar daha ayr›nt›l› olarak saptanabilecek. Whipple cerra-
hisi öncesi ameliyat› zorlaflt›rabilecek arteryel varyasyonlar
saptanabilecek.  

Onkolojik görüntülemede de baz› geliflmeler gündeme gelecek.
Tek nefes tutma süresinde bütün vücut yüksek uzaysal çözü-
nürlükle görüntülenebilecek, tümör yayg›nl›¤› daha do¤ru ola-
rak belirlenebilecek. Akci¤er nodülleri ‘Bilgisayar yard›ml› ta-
n› ve analiz’ yaz›l›mlar›yla otomatik olarak saptanabilecek, ma-
lignansi aç›s›ndan flüpheli nodüllerin hacmi, nodülün iki kat
büyüme süresi yine otomatik olarak hesaplanabilecek. Cihazla
birlikte temin edilen floroskopi ünitesiyle BT rehberli¤inde bi-
yopsi ve giriflimsel ifllemler daha güvenle ve yüksek do¤ruluk-
la gerçeklefltirilebilecek. 

64 dedektör s›ral› yeni BT cihaz›m›z sanal endoskopik görün-
tülemeye de etki edecek. Örne¤in ince kesitlerle yap›lan sanal
kolonoskopi incelemelerinde çok daha küçük polipler görüle-
bilecek, böylece kolon kanseri için bir tarama yöntemi olarak
BT’nin yeri daha da pekiflecek.   

Özetle, Bilimsel Araflt›rma Projeleri kapsam›nda Üniversitemi-
ze kazand›r›lan bu yeni BT teknolojisi baflta kardiyak görüntü-
leme olmak üzere bütün vasküler, üç boyutlu ve rutin BT ince-
lemelerinin çehresini de¤ifltirecektir. Üniversitemize bilimsel
ve e¤itsel anlamda iyilikler getirmesini dileriz.”
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Kumanda
odas›n›n ve

BT çekim
odas›n›n genel

görünümü.

Cihazda elde edilen, normal bir
koroner arter BT anjiyografi resmi.
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EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,  UUlluussaall  EE¤¤iittiimm  KKuurruullttaayy››
Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤renci topluluklar›ndan Atatürkçü Düflün-
ce Toplulu¤u, Türkçe Toplulu¤u, Sosyal ve
Do¤al Çevre Toplulu¤u ile Ulusal E¤itim
Derne¤i, 27 Nisan 2007 tarihinde “Küresel-
leflme ve E¤itim” ve “E¤itimde Nitelik So-
runlar› ve Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Etkisi”
bafll›kl› panellerin yer ald›¤› “Ulusal E¤itim
Kurultay›”n› düzenledi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden çok say›da
ö¤rencinin izledi¤i Kurultay›n aç›l›fl›nda
bir konuflma yapan E¤itim Bilimleri Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Gönül Akçamete, Ku-
rultay›n organizasyonunu tamamen, yar›n›n
ö¤retmenleri olacak ö¤rencilerin yapt›¤›n›
belirterek, “Bir kez daha, kendilerine gü-
venmekle ne kadar hakl› oldu¤umuzu gös-
terdiler. Bu toplant› için yüreklerini koydu-
lar ve çok u¤raflt›lar” dedi. 

Ulusal E¤itim Derne¤i Baflkan› Veli Saru-
han da gençlerin bu tür kurultaylar› yapma-
s›n›n kendileri için de bir s›çrama noktas›
oldu¤unu, fikri ve e¤itimiyle Türkiye’yi sa-
vunan kufla¤›n ö¤renciler aras›ndan ç›kaca-
¤›n› dile getirdi.

Denizer Y›ld›r›m adl› ö¤rencinin sundu¤u
saz dinletisinin ard›ndan “Küreselleflme ve
E¤itim” konulu panelde konuflan Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Alpaslan Ifl›kl›, küreselleflmenin demokra-
tik olup olmad›¤›n› ve bu düzende kararlar›
kimin, nas›l verdi¤ini irdeledi.  Küresellefl-
menin demokratik olmad›¤›n› söyleyen
Prof. Dr. Ifl›kl›, bu düzende kararlar›n, ulus
devletleri aflan boyutta verildi¤ini kaydetti.
Küreselleflme ile birlikte Neo Liberalizm
fikrinin de ç›kt›¤›n› belirten Prof. Dr. Ifl›kl›
ama bu fikrin asl›nda yeni olmad›¤›n›, 19.
yüzy›ldaki sömürge ve katliamlardan so-
rumlu oldu¤unu vurgulad›.  Atatürkçü e¤i-

tim sistemi hakk›nda da bilgi veren Prof.
Dr. Ifl›kl›, Atatürkçü e¤itimin çok somut so-
nuçlar verdi¤ini, tinerci olmaya namzet ço-
cuklar›n profesör, hakim, general olduklar›-
n› ifade etti. Atatürk’ün sosyal devletinin
bat›dakinden kat kat daha erdemli oldu¤u-
nu da kaydeden Prof. Dr. Ifl›kl›, çünkü ulus-
lararas› sömürgecilik üzerine temellenmifl
olmad›¤›n›, Atatürk’ün modelinin, ulusla-
raras› sömürgeye karfl› ç›kan bir ekonomik
sosyal model oldu¤unu belirtti. Küresellefl-
me ile birlikte uluslararas› sermayenin, e¤i-
timi yönetmeye bafllad›¤›n› da anlatarak;
e¤itim küresel güçlere aç›ld›¤› zaman, ger-
çekleri de¤ifltirip kendi bak›fl aç›lar›ndan
anlatmaya bafllad›klar›n›, turuncu devrim-
lerin de bu kadrolar taraf›ndan yap›ld›¤›n›
sözlerine ekledi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Nejla Tural da konuflmas›nda kü-
reselleflmeyle birlikte, insanlarla dayan›fl-

may› seven bireyin gitti¤ini, yerine, ken-
dinden baflkas›n› düflünmeyen küresellefl-
mifl insan›n geldi¤ini söyledi. Küresellefl-
menin, her koyunun kendi baca¤›ndan as›l-
d›¤› bir düzen oldu¤unu belirten Tural, bu
süreçte belediyelerin, en temel ihtiyaçlar›
bile ihale yöntemiyle yapt›klar›n›, e¤itime
ayr›lan kamusal pay›n giderek azald›¤›n›,
okullarda k›sm› statülü ö¤retmenlerin gö-
revlendirildi¤ini, okullardaki cari giderlere
devletin kar›flmad›¤›n› ve okul müdürleri-
nin, yapaca¤› harcamalar› kendilerinin bul-
mas› konusunda yönlendirildi¤ini, zengin-
lerin, kendi aralar›nda yüksek duvarlarla
ayr›lan sitelerde oturmaya bafllad›klar›n›
kaydetti. 

E¤itim Bilimleri Fakültesi Ö¤renci Temsil-
cisi Özlem Kanat da konuflmas›nda, ö¤ren-
cilerin bu tür etkinliklerden uzak durdu¤u-
nu, bunun nedeninin de küreselleflme oldu-
¤unu söyledi. Dilimizin de küreselleflmenin
sald›r›s› alt›nda oldu¤unu belirten Kanat,
örne¤in “gmail” adl› e-posta  adresinin ö¤-
renciler aras›nda ‹ngilizce okunufluyla te-
laffuz edildi¤ini, bunu Türkçe olarak telaf-
fuz edenlerin ise alayc› sözlerle karfl›laflt›-
¤›n› belirterek, bunun küreselleflmenin yut-
turdu¤u haplardan biri oldu¤unu kaydetti.
Kitaplar, reklam panolar› gibi materyaller
arac›l›¤›yla h›zl› bir yabanc›laflma, birey-
selleflme ve idealistlikten uzaklaflman›n gö-
ründü¤ünü de kaydeden Kanat, ö¤rencile-
rin ço¤unun ekonomik veya di¤er s›k›nt›la-
r› bulunmas›na ra¤men, hep mutluymufl gi-
bi bir ortam yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› da
vurgulad›.
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Ö¤renci Seçme S›nav›’na girecek ö¤rencile-
rin bilinçli tercih yapmalar›n› ve meslek seç-
melerini sa¤lamak amac›yla bu y›l dördün-
cüsü düzenlenen “Ankara Üniversitesi Tan›-
t›m Günü”, 20 Nisan 2007 tarihinde Eczac›-
l›k Fakültesi’nde gerçeklefltirildi. 

Fakülte ve Yüksekokullar ile Devlet Kon-
servatuvar› ö¤retim elemanlar›n›n bilgi ver-
di¤i etkinli¤e, Ankara’n›n merkez ve ilçele-
rinden gelen çok say›da lise ve dershane ö¤-
rencisi ile ö¤retmeni kat›ld›.

Ö¤renci velilerinin de yo¤un ilgi gösterdi¤i
etkinlikte, ÖSS’ deki puan sistemi ve yerlefl-
tirme hakk›nda detayl› bilgiler verilirken,
“Ölçme ve De¤erlendirme Stand›” da ö¤ren-
cilerin ilgi oda¤› oldu. Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Metin Piflkin’in “Kariyer
Planlamas› ve Gelece¤in Meslekleri” ile
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu’nun “ÖSS So-
nuçlar› ve Do¤ru Tercih Yapman›n Püf Nok-
talar›” konusunda verdikleri konferanslara
yo¤un kat›l›m gözlendi. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii
TTaann››tt››mm  GGüünnüü

Üniversitemiz Fikri ve S›nai Haklar Araflt›r-
ma ve Uygulama Merkezi F‹SAUM, kurul-
du¤u y›ldan bugüne kadar aral›ks›z sürdür-
dü¤ü kurs faaliyetlerinden bir yenisini daha
gerçeklefltirdi. 5 Mart-27 Nisan tarihleri ara-
s›ndaki kursta, eser sahiplerinin haklar›n›n
en etkin bir biçimde korunmas›nda bilgi
edinmek, görev üstlenmek isteyen kiflilerle
Türkiye’de kurulan s›naî mülkiyet sistemi-
nin, teknoloji üretimi, gelifltirilmesi ve trans-
ferine yard›mc› olmas›, ekonomik geliflmeye
beklenen katk›lar› en k›sa zamanda sa¤laya-
bilmesi için bu konularla ilgili olarak görev
yapan ya da ileride görev almay› amaçlayan
kiflilere "Fikrî ve S›naî Mülkiyet Haklar›”
alan›nda bilgi sa¤lanmas› hedeflendi.

“Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar›, Ulusal ve
Uluslararas› Uygulamalar” bafll›¤›n› tafl›yan
kursta, Fikri Mülkiyet konusunda deneyimli
ö¤retim üyeleri ve kamu kesiminden uzman-
lar görev ald›. Kursta, Ankara Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ramazan Ars-
lan, Üniversitemiz ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ahmet K›l›ço¤lu, Prof. Dr. Bilgin
Tiryakio¤lu, Prof. Dr. Arzu O¤uz, Doç. Dr.
Aynur Yongal›k, Yrd. Doç. Dr. Feyzan fiehi-
rali Çelik,  Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi Üye-
si Hakim Levent Yavuz, Adalet Bakanl›¤›
Hakimlerinden Hülya Çetin, DPT Genel
Sekreteri Dr. Mustafa Atefl, TPE Uzmanlar›
Önder Erol Ünsal, Seyfi ‹pek ve Muammer
Özcan, DPT Uzman› Hasibe Ç. Ifl›kl›, Anka-
ra Patent Bürosu Ltd. fiti. Genel Müdürü
Kaan Dericio¤lu, Patent Enstitüsü eski Bafl-
kan›, Yalç›ner Dan›flmanl›k ve D›fl Ticaret

Ltd. fiti. Genel Mü-
dürü U¤ur Yalç›ner,
Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Daire
Baflkan› Abdülme-
cid Yeflil, Avrupa

Birli¤i Komisyonu Delegasyonu’ndan Umut
‹lkay Kavlak, T.C. Kültür Bakanl›¤› Twin-
nings Projesi Koordinatörü Yannis Kikkis,
Avukat Gülay Karan ders verdi. 27 Nisan
2007 tarihinde kursun bitiminde ö¤rencilere
törenle, ANKÜSEM’in de katk›lar›yla haz›r-
lanan kat›l›m belgeleri da¤›t›ld› ve ard›ndan
bir kokteyl sunuldu.

Plastik Sanatlarda Telif Haklar› Paneli-
F‹SAUM, kuruluflunun 10. y›l› nedeniyle
düzenledi¤i etkinlikler kapsam›nda 20 Ni-
san 2007 tarihinde de “Plastik Sanatlarda
Telif Haklar› Paneli”ni gerçeklefltirdi. “Telif
Haklar› Konusunda Etkinlikler Dizisi”nin il-
ki olan panel, F‹SAUM Müdürü Prof. Dr.
Arzu O¤uz ve Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nusret Aras taraf›ndan yap›lan aç›-
l›fl konuflmalar›yla bafllad›. Prof. Dr. Arzu
O¤uz taraf›ndan yönetilen birinci oturumda,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ö¤-
retim üyesi Prof. Dr. Ayd›n Ayan taraf›ndan
“Plastik Sanat Eserlerindeki ‹hlallerde Eser
Sahiplerinin Genel Yaklafl›m› ve Tarihsel
Süreç”, Bilkent Üniversitesi Resim Bölü-
mü’nün önceki Baflkan› Prof. Dr. Halil Ak-
deniz taraf›ndan, “Plastik Sanat Eserlerin-
den Do¤an Haklar›n ‹hlali ve Almanya De-
neyimleri” ve Gazi Üniversitesi ‹letiflim Fa-

kültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ahmet Çiftçi
taraf›ndan “Plastik Sanat Eserlerinde Mali
Haklar” konulu bildiriler sunuldu. Panelin,
Ankara Fikri ve S›naî Haklar ‹htisas Mahke-
mesi Hâkimi Ifl›l S›rakaya taraf›ndan yöneti-
len ikinci oturumunda, DPT Genel Sekreteri
Dr. Mustafa Atefl taraf›ndan “Plastik Sanat
Eserlerinden Do¤an Telif Haklar›n›n Kapsa-
m› ve S›n›rlar›”, Hacettepe Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Av.
Ünsal Piro¤lu taraf›ndan “Plastik Sanat
Eserlerinde Manevi Haklar (FSEK), Yeni-
den Sat›fl Hakk› ve ‹ntihal Olgusu” konulu
bildiriler sunuldu. Nitelikli bir izleyici kitle-
si taraf›ndan izlenen Panelde, plastik sanat-
larda telif haklar› konusunda canl› tart›flma-
lar yafland›.

Korsanl›kla Mücadele- Bu arada, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülmek-
te olan Avrupa Birli¤i Twinnings Projesi çer-
çevesinde 25 Nisan 2007 tarihinde ‹stan-
bul’da Bahçeflehir Üniversitesi Türkan fio-
ray Salonu’nda “Korsanl›kla Mücadele Çer-
çevesinde Fikri Mülkiyet Haklar› Alan›nda
Türkiye’nin Tam Uyumunun Desteklenme-
si” konulu bir “Kamuyu Bilinçlendirme Se-
mineri E¤itim Program›” düzenlendi. Prog-
ram›n sonunda düzenlenen ve MESAM Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a ile
film yap›mc›s› S›dd›k Özpetek’in, müzik ve
film sektöründe korsanc›l›¤›n, müzik ve film
eserlerinin dijital ortamda izinsiz kullan›-
m›ndan do¤an ekonomik zararlar konusu-
nun ele al›nd›¤› oturumda, F‹SAUM Müdü-
rü Prof. Dr. Arzu O¤uz baflkanl›k yapt›.

FF‹‹SSAAUUMM’’ddaann,,  FFiikkrrii
MMüüllkkiiyyeett  KKuurrssuu  vvee
PPllaassttiikk  SSaannaattllaarrddaa
TTeelliiff  HHaakkllaarr››  PPaanneellii

Plastik Sanatlarda Telif Haklar› Paneli
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  1144.. GGeelleenneekksseell  
Üniversitemizde geleneksel olarak
fakülte, yüksekokul ve konservatuvar
ö¤renci topluluklar›n›n çal›flmalar›n›
sergiledikleri Kültür Haftas›’n›n bu y›l
düzenlenen 14’üncüsü 16-20 Nisan
tarihleri aras›nda binlerce izleyicinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Hafta
kapsam›nda 17 konser, iki sergi, 12
tiyatro oyunu, bir konferans, iki ebru
çal›flmas›, iki satranç karfl›laflmas›, iki
film gösterimi, bir seminer, befl dans
gösterisi, bir slayt gösterisi, bir fliirli
müzikli gösteri, halk oyunlar› flöleni ve
drama gösterisi sunuldu.

Kültür Haftas›, bir süredir yap›lan
restorasyon çal›flmalar›yla orjinal haline
getirilen Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Farabi Salonu’nda yap›lan törenle
bafllad›. Törende bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret

Aras, kültürsüz millet olamayaca¤›n›,
kültürümüzü gelifltirmek ve dünyaya
yaymak zorunda oldu¤umuzu söyledi.
Törenin yap›ld›¤› Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin Türk kültürüne
katk›lar›ndan da söz eden Prof. Dr. Aras,
bu binan›n, Cumhuriyet dönemi erken
devre yap›lar›ndan oldu¤unu, Atatürk’ün
de burada çok say›da konser ve
konferans› izledi¤ini belirtti. Buradaki her
tafl›n alt›nda kültür etkinliklerinin izinin
bulundu¤unu da kaydeden Prof. Dr. Aras,
y›pranan Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
binas›n›n tekrar yak›n zamanda bir daha
tamir görmemesi için en dayan›kl›
malzemelerle tamir edildi¤ini belirtti.
Cumhuriyet ile Ankara Üniversitesi’nin
özdeflleflti¤ini, Cumhuriyetin ilk
dönemlerinin her fleyinde Ankara
Üniversitesi’nin izinin görülebilece¤ini,
Ankara Üniversitesi’nin, Türkiye’nin

kültürüne yapt›¤› katk›lar›n TBMM
tutanaklar›nda da bulundu¤unu söyleyen
Prof. Dr. Aras, bu hafta kapsam›ndaki
etkinliklerin, ö¤rencilerin gayretleriyle
ortaya ç›kt›¤›n›, Rektörlük olarak bu
etkinlikleri bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da desteklemeye devam
edeceklerini belirterek, ö¤rencilerin
özellikle Türkçe’yi iyi kullanmas›n› da
istedi. Prof. Dr. Aras ö¤rencilere bir de
müjde verdi. Ö¤rencilerin, Ankara
Üniversitesi Olimpik Yüzme
Havuzu’ndan daha fazla
yararlanabilmeleri amac›yla sabah erken
saatlere seans kondu¤unu, ö¤rencilerin
1 YTL vererek bu olanaktan
yararlanabilece¤ini kaydetti.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Kültür
Haftas› etkinlikleri, Düzgün Uçkaç
yönetimindeki Sa¤l›k Kültür ve Spor
Dairesi Türk Halk Müzi¤i Korosu’nun

Kültür Haftas› Etkinliklerinden Görüntüler...

Baflkent MYO Ebru Sanat› Çal›flmas› Çank›r› MYO “Cimri” adl› tiyatro oyunu Difl Hekimli¤i Fakültesi “Sevgili Doktor”

Müh. Fak. G›da Kültür ve Sanat Top.
“Ölüm ve K›z”

Müh. Fak. G›da Kültür ve Sanat Top.
“Kad›nl›k Bizde Kals›n” SKS Türk Halk Müzi¤i Korosu

‹lahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Müzi¤i ‹letiflim Fakültesi Satranç Turnuvas› Müh. Fak. Japon Animasyonu Toplulu¤u
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KKüüllttüürr  HHaaffttaass››  EEttkkiinnlliikklleerrii
konseriyle bafllad›. Konserin ard›ndan da
Difl Hekimli¤i, DTCF, Hukuk, ‹letiflim,
Veteriner Fakülteleri ile Ankara Cebeci
Sa¤l›k Yüksekokulu’ndan Dr. Fatma
Gülnar Mccann ile Okutman Ceylan
Türkflen’in çal›flt›rd›¤› ö¤rencilerin resim
sergisi aç›ld›. Ayn› gün SBF Türk Sanat
Müzi¤i Korosu bir konser verirken,
Kalecik Meslek Yüksekokulu
ö¤rencilerince “Geçilmedi, Geçilemez”
adl› tiyatro oyunu sahnelendi. Fen ve
Mühendislik Fakülteleri Tiyatro
Toplulu¤u AFT‹T “Güldürme Beni” ve
Veteriner Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u
VEFT‹T “Yalanc› Aran›yor” adl› tiyatro
oyunlar›n› sunarken, Maltepe Üniversitesi
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Bölümü
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç
de “Son Y›l: 1938” adl› konferans› verdi.

Etkinliklerin ikinci günü olan 17
Nisan’da Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ö¤rencileri, Ebru Yap›m› Gösterisi ve El
Sanatlar› Sergisi’ni sunarken, DTCF
Sosyal Bilimler Toplulu¤u “Türk Halk
Müzi¤i Konseri”, AFT‹T “Dünya
Türküleri Konseri”, T›p Fakültesi Müzik
Grubu “Rock Konseri”, Ankara Devlet
Konservatuvar› “Çalg› ve Piyano
Konseri” ile “fian Dinletisi”ni ve
“Anadolu Dans Gösterisi”ni sundu. Ayn›
gün Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisli¤inin Sesi Toplulu¤u
“Yüzy›l›n ‹catlar›” adl› belgesel filmi
gösterdi; Hukuk Fakültesi ö¤rencileri
“Bernarda Alba’n›n Evi” adl› tiyatro
oyununu, Baflkent Meslek Yüksekokulu
ö¤rencileri “Tafl ‹mparatorlu¤u-Akropol”
adl› belgesel filmi ve Mühendislik
Fakültesi G›da ve Kültür-Sanat Toplulu¤u
Tiyatro Grubu “Ölüm ve K›z” adl› tiyatro
oyununu sahneledi.

18 Nisan 2007 tarihinde DTCF Kültürel

Çal›flmalar Toplulu¤u “Vurmal› Çalg›larla
Atölye Çal›flmas›” yaparken Veteriner
Fakültesi Satranç Toplulu¤u da satranç
turnuvas› düzenledi. Yedi kiflinin kat›ld›¤›
Bayanlar kategorisinde Veteriner
Fakültesi’nden Hatice Ersan birinci,
Cebeci Sa¤l›k Yüksekokulu’ndan Nuray
Erdo¤an ikinci ve yine ayn› okuldan
Yasemin Öztürk üçüncü olurken, 22
sporcunun kat›ld›¤› Erkekler
kategorisinde Ziraat Fakültesi’nden
Mergen Övezo¤lu birinci, T›p
Fakültesi’nden Numan U¤urlu ikinci ve
Veteriner Fakültesi’nden Ahmet Can
Kahraman üçüncü oldu. Ayn› gün Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri bir müzik
dinletisi, ‹lahiyat Fakültesi Gezi ve Sanat
Etkinlikleri Kulübü “Timur’un
Gözyafllar›” adl› bir slayt gösterisi, Sa¤l›k
Kültür ve Spor Dairesi “Türk Sanat
Müzi¤i” konserini, Baflkent Meslek

Kültür Haftas› Etkinliklerinden Görüntüler...

Kalecik MYO “Geçilmedi, Geçilemez” adl› Dram Konservatuvar Dans Gösterisi

Konservatuvar “Anadolu Dans Gösterisi” Konservatuvar “Çalg› ve Piyano Konseri” Resim Sergisi

Resim Sergisi Veteriner Fakültesi Satranç Turnuvas› Veteriner Fakültesi “Yalanc› Aran›yor”
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Yüksekokulu “Suda Açan Renkler” ad›
ebru sanat› çal›flmas›n›, E¤itim Bilimleri
Fakültesi Türkçe-Atatürkçü Düflünce
Toplulu¤u “Bin Ac›, Bir Memleket” adl›
fliirli müzik dinletisini, Veteriner
Fakültesi “Modern-Latin” dans
gösterisini, Ziraat Fakültesi Türk Sanat
Müzi¤i Toplulu¤u “Öyküleriyle fiark›lar”
adl› dinletiyi, Mühendislik Fakültesi Eflli
Danslar Toplulu¤u “Eflli Dans”
gösterisini, AFT‹T “Mart›” adl› tiyatro
oyununu, Hukuk Fakültesi Atölye
Oyuncular› “G›lgam›fl” ve E¤itim
Bilimleri Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u
“‹liflkiler ve Çeliflkiler” adl› tiyatro
oyunlar›n› sundu.

Kültür Haftas›’n›n dördüncü gününde,
E¤itim Bilimleri Fakültesi Psikolojik
Dan›flmanl›k ve Rehberlik Toplulu¤u,
“Çözüm Odakl› Terapi Tan›t›m Semineri”
ile etkinlikleri bafllat›rken, Mühendislik
Fakültesi Japon Animasyonu Toplulu¤u,
çal›flmalar› ile ilgili bir sergi
gerçeklefltirdi. T›p Fakültesi Müzik

Grubu fiizofrengi “Rock Konseri”,
‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Müzi¤i
Korosu “Türk Tasavvuf Müzi¤i Konseri
ve Sema Gösterisi”, ‹letiflim Fakültesi
Yeni-Kap› Bilim, Sanat ve Kültür
Toplulu¤u da satranç turnuvas›
gerçeklefltirdi. Satranç turnuvas›nda
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden Maflallah
Kaya birinci, Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden Engin fiimflek ikinci ve
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden Merih
Fak›o¤lu üçüncü oldu. Ayn› gün Devlet
Konservatuvar› Dans Araflt›rmalar› ADA
Toplulu¤u, “Dans Zaman›” adl› bir
gösteri, Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi
“Latin Danslar› Gösterisi”, Mühendislik
Fakültesi G›da ve Kültür-Sanat Toplulu¤u
Tiyatro Grubu, “Kad›nl›k Bizde Kals›n”
adl› tiyatro oyununu ve AFT‹T
“Anadolu’dan ve Dünya’dan Halk
fiark›lar›” konseri sundu.

Kültür Haftas›’n›n son gününde, Çank›r›
Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü
Molliere’nin “Cimri” adl› oyununu,

Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi “Kap›lar”
adl› vurmal› çalg›lar konserini ve gitar
dinletisini, Eczac›l›k Fakültesi Tiyatro
Toplulu¤u ANET‹T, “Evler Evler” adl›
tiyatro oyununu, Ziraat Fakültesi Türk
Sanat Müzi¤i Toplulu¤u, “Bahara
Merhaba Konseri”ni, AFT‹T “Kuvai
Milliye Destan›” ve Difl Hekimli¤i
Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u, “Sevgili
Doktor” adl› tiyato oyunlar›n›, Sa¤l›k
Kültür ve Spor Dairesi Drama Toplulu¤u
da “Tiyatro Sporu Gösterisi” adl› dramay›
sundu.

Kültür Haftas› etkinlikleri, Çank›r›
Orman Fakültesi, E¤itim Bilimleri
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Veteriner Fakültesi,
T›p Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Ankara
Cebeci Sa¤l›k Yüksekokulu, Beden
E¤itimi ve Spor Yüksekokulu, Çank›r›
Meslek Yüksekokulu ve Çank›r› Sa¤l›k
Yüksekokulu halk oyunlar› ekiplerinin
sundu¤u gösterilerle sona erdi.

Kültür Haftas› Halkoyunlar› Gösterileri...
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UUlluussllaarraarraass››  ‹‹lliiflflkkiilleerr
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee
BBiirr  AArraayyaa  GGeellddii
Türkiye’deki 29 üniversitede uluslararas›
iliflkiler okuyan yaklafl›k 250 ö¤renci, 19-
20 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
düzenlenen “Uluslararas› ‹liflkiler Ö¤renci
Kongresi”nde bir araya geldi. Kongrede
befl oturumda 19 bildiri sunuldu. 

Kongrenin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Celal Göle, ö¤rencilerin giriflimiyle
gerçeklefltirilen kongreden gurur
duydu¤unu söyledi. Eskiden bilimsel
toplant›larda ö¤rencilerin sadece izleyici
olarak yer ald›klar›n›, kendi ö¤rencilik
y›llar› döneminde ö¤renciler taraf›ndan
organize edilen hiçbir bilimsel toplant›
hat›rlamad›¤›n› belirten Prof. Dr. Göle,
ama son y›llarda ö¤rencilerin çok aktif
olduklar›n›, 29 üniversiteden ö¤rencilerin
bugün burada oldu¤unu, toplant›n›n her
türlü organizasyonunu da ö¤rencilerin
yapt›¤›n› belirtti. Bu tür organizasyonlar›
yapman›n çok büyük bir ifl oldu¤unu da
dile getiren Prof. Dr. Göle, ülkenin
gelece¤inde söz sahibi olacak ö¤rencileri
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
a¤›rlamaktan büyük onur duydu¤unu
söyledi. Kongre’nin program›n›n da
kendisini çok heyecanland›rd›¤›n› belirten
Prof. Dr. Göle, dünyan›n, bölgenin ve
ülkenin sorunlar›n›n irdelenece¤i bu
kongreye kat›lan ö¤renciler aras›nda kesin
olarak gelece¤in d›fl iflleri bakanlar› ve
büyükelçiler ç›kaca¤›n› vurgulayarak,
“Sizler manzaran›n de¤il, çözümün bir
parças› olacaks›n›z” dedi. 

Toplant›n›n, Üniversitemiz Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi Yasemin
Akatekin baflkanl›¤›ndaki “Ö¤renci
Gözüyle Uluslararas› ‹liflkiler E¤itimi”
bafll›kl› ilk oturumunda Çukurova
Üniversitesi’nden Damla Nur Y›ld›z
“Türkiye’de Uluslararas› ‹liflkiler
E¤itiminin Geliflimi ve Çukurova

Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Örne¤i”, Selçuk Üniversitesi’nden Mesut
Çakan “Teori ve Pratikte Uluslararas›
‹liflkiler E¤itimi”, Üniversitemiz Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden Ümit Bektafl ve
‹lyas Sar›kaya “Mülkiye’de Uluslararas›
‹liflkiler”, ‹lyas Sar›kaya “Uluslararas›
‹liflkiler Ö¤renci Konseyi Kuruluflu,
Amaçlar› ve Kapsam›”, Ümit Bektafl
“Ö¤renci Gözüyle Avrupa Çal›fltay›”
bafll›kl› bildirileri sundu.

Ümit Bektafl’›n yöneticili¤indeki
“Küresel Sistem, Aktörler ve E¤itimler”
bafll›kl› oturumda ise Selçuk
Üniversitesi’nden Malik Çal›fl›r “Yeni
Uluslararas› ‹liflkilerin Yeni Aktörleri: 21.
Yüzy›l›n Uluslararas› ‹liflkiler Alg›s›na
Dair Birkaç Not”, Selçuk
Üniversitesi’nden Canan Özdamar
“Güvenlik ve Çokrenklilik: De¤iflen

Güvenlik
Paradigmalar›”,
Abant ‹zzet Baysal
Üniversitesi’nden
Ayfle Ruken Kaya ve
Ayhan Abay
“Türkiye ve
‹mparatorluk
Yolundaki ABD”,
Selçuk
Üniversitesi’nden
Ayflen Acar “Göç:
‹simleflmifl Bir
Eylem Kipi’nin
Uluslararas›
‹liflkileri”ni anlatt›.

“Bölgesel Politikalar: Avrupa,
Ortado¤u, Orta Asya ve Kafkasya”
bafll›kl› oturumu ise Üniversitemizden
Evren Aydo¤an yönetti. Bu oturumda Ege
Üniversitesi’nden Ekin Polat “Avrupa
Toplum Modeli”, Çukurova
Üniversitesi’nden Mekiye Güzel “2006
Lübnan Savafl› Özelinde Ortado¤u
Sorunu”, Çukurova Üniversitesi’nden Ebru
Öztan ve Caner Y›ld›r›m “20. Yüzy›lda
Ortado¤u’nun Kalbi Filistin”, ODTÜ’den
P›nar Uz “So¤uk Savafl Sonras› Dönemde
Orta Asya ve Kafkasya’ya Türkiye’den
Bak›fl”, Galatasaray Üniversitesi’nden
Nebahat Karakhanova “Güney Kafkasya
Güvenli¤i” bafll›kl› bildirileri sunarken;
Üniversitemizden Ceyhun Emre
Do¤ru’nun yönetti¤i “21. Yüzy›lda Türk
D›fl Politikas›” bafll›kl› oturumda ise
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nden Onur
Çay›ralt› “Türkiye ve Bölgesel Güç Olma
Yolundaki Politikalar›”, Baflkent
Üniversitesi’nden Ümran Öztürk “So¤uk
Savafl Sonras› Türk D›fl Politikas›nda
Ortado¤u”, Selçuk Üniversitesi’nden
fiükrü Zafer Dokuzer “Güvenlik, Enerji ve
Su Politikalar› Ba¤lam›nda Bölgesel Türk
D›fl Politikas›”, Çukurova
Üniversitesi’nden Elif Tanburo¤lu ve O¤uz
Berker ‹neçli “17 Aral›k Zirvesi Sonras›
Türkiye-AB ‹liflkileri ve K›br›s Sorunu”,
Trakya Üniversitesi’nden Kaan
Gaytanc›o¤lu “So¤uk Savafl Sonras›
Dönemde Türkiye’nin Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile iliflkileri” konular›n›
anlatt›.
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EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreettiimm  ÜÜyyeelleerriinnee  ÖÖddüüll MMüühheennddiisslliikk  FFaakküülltteessii
KKaarriiyyeerr  GGüünnlleerrii
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Ö¤-
renci Temsilciler Kurulu, 25-27 Nisan 2007
tarihleri aras›nda “Mühendislik Fakültesi
Kariyer Günleri”ni düzenledi. Mezuniyet
sonras› için ›fl›k tutacak yaklafl›mlar›n sunul-
du¤u konferanslar›n yer ald›¤› etkinlikte,
Havelsan Genel Müdürü Faruk A. Yarman,
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nus-
ret Aras, Soytek A.fi. Genel Müdürü ‹smet
Erdo¤an, Bilgi GIS ‹dari Müdürü Ceren
Tuncer ve Aromsa A.fi. Genel Müdürü Mu-
rat Yasa ö¤rencilerle bir araya gelerek yöne-
ticilik s›rlar›, giriflimcilik ve risk yönetimi
gibi konular› anlatt›lar.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
ö¤rencilere sundu¤u konferans›nda, kendine
inanmayan kiflilerin hiçbir iflte baflar›l› ola-
mayaca¤›n› söyledi. Baflar›lar›n flansla elde
edilemeyece¤ini, flans›n yaflamda belki bir
kere gerçekleflebilece¤ini belirten Prof. Dr.
Aras, “Baflar›ya ulaflmak için çok çal›flmal›-
s›n›z. Hedefinizi iyi belirlemelisiniz. Baflka-
lar›n›n sizi görmek istedi¤i de¤il, kendi ol-
mak istedi¤iniz iflleri yap›n. Hangi yollar›
kullanmak gerekti¤ini de iyi belirleyin ve
bilgili olun” dedi. •••

Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
ö¤retim elemanlar›ndan Prof. Dr. Hakan
Göker, Uzm. Ecz. Mehmet Alp, Prof. Dr.
Sulhiye Y›ld›z, Doç. Dr. Zeynep Atefl-Ala-
göz, Doç. Dr. Canan Kufl ve Prof. Dr. Er-
dem Büyükbingöl, yapt›klar› ortak çal›fl-
malar ve uluslararas› SCI kapsam›na giren
dergilerde yay›nlad›klar›, 1)  H. Göker, M.
Alp, S. Y›ld›z, Synthesis and Potent  Anti-
microbial Activity of Some Novel N-
(Alkyl)-2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-
carboxamidines, Molecules, 2005, 10,
1377-1386., 2) Z. Ates-Alagöz, M. Alp, C.
Kus, S. Y›ld›z, E. Buyukbingöl, H. Göker,
Synthesis and Potent Antimicrobial Activi-
ties of Some Novel Retinoidal Monocati-

onic Benzimidazoles, Arch. der. Pharm.
2006, 339, 74-80. adl› bilimsel makaleler
ile Novartis 2005-2006 Y›l› Farmasötik
ve Medisinal Kimya ‹laç Tasar›m, Arafl-
t›rma ve Gelifltirme Bilim Dal›’nda Bi-
rincilik Ödülü’nü ald›lar.

Ö¤retim elemanlar›m›za ödülü 14 Ni-
san’da düzenlenen törenle sunuldu.

Türkiye’de insan sa¤l›¤›na katk›da bulun-
mada yeni bir ilac›n keflfine yönelik çal›fl-
malar aç›s›ndan, birincilik ödülüne lay›k
görülen bu çal›flmalar, Ankara Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi’nin bu amaca yönelik
güçlü bir potansiyele sahip oldu¤unu bir
kez daha kan›tlad›.

2007 NOVARTIS Bilim Ödül Töreni. Soldan sa¤a: Prof. Dr. Erdem Büyükbingöl,
Doç. Dr. Zeynep Atefl-Alagöz, Uzm. Ecz. Mehmet Alp, Prof. Dr. Sulhiye Y›ld›z,

Prof. Dr. Hakan Göker ve Prof. Dr. Seçkin Özden.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ö¤ren-
ci topluluklar›ndan G›da ve Kültür-Sanat
Toplulu¤u, Üniversitemizin 14. Geleneksel
Kültür Haftas› kapsam›nda sundu¤u “Ölüm
ve K›z” ile “Kad›nl›k Bizde” kals›n oyunla-
r›ndan sonra, 23-27 Nisan tarihleri aras›nda
Samsun-Vezirköprü, Samsun-Ondokuz Ma-
y›s Üniversitesi ve Ordu-Mesudiye’de turne
oyunlar› ile seyircilerle bulufltu. Tiyatro
Grubu, bu y›l  ikinci kez kat›ld›¤› Samsun
Ondokuzmay›s Üniversitesi’nin 13. Ulusal
Tiyatro Festivalinde Üniversitemizi temsi-
len 25 Nisan’da Kad›nl›k Bizde Kals›n adl›
oyununu sergiledi. Tiyatro Grubu, bu sezon
perdelerini son kez Kad›nl›k Bizde Kals›n
oyunu ile 23 May›s tarihinde saat 19:00’da
Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda ara-
layacak. Oyuna Üniversitemizin tüm ö¤ren-
cileri ücretsiz davetli.

Üniversitemiz Toplum Gönüllüleri Toplulu-
¤u’nun da aralar›nda bulundu¤u üniversite
ö¤rencileri, giderek azalan kitap okuma al›fl-
kanl›¤›na dikkat çekmek amac›yla daha ön-
ce bir kaç kez yapt›klar› “Okuma Etkinli-
¤i”ni bu kez de 28 Nisan 2007 tarihinde 24
ilde ayn› anda gerçeklefltirdiler. Üniversite-
miz ö¤rencilerinin yan›s›ra ODTÜ, Hacette-

pe ve Kredi Yurtlar Gazi K›z Yurdu’nda ka-
lan yaklafl›k 100 ö¤renci, Kurtulufl Par-
k›’nda bir araya gelerek, bahar ya¤muruna
ald›rmadan yaklafl›k iki saat kitap okudular.  

Ö¤renciler etkinlik süresince Toplum Gö-
nüllüleri Vakf›’n›n çal›flmalar› hakk›nda da
vatandafllar› bilgilendirdiler.

GG››ddaa  vvee  KKüüllttüürr--SSaannaatt
TToopplluulluu¤¤uu’’nnddaann TTuurrnnee
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