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TÜB‹TAK’›n 2005 y›l›nda
bafllatt›¤› FFoorrmmuullaa  GG (Günefl
Enerjili Otomobil) ve bu y›l ilk kez
düzenlenen HHiiddrroommoobbiill  (Hidrojenli
Otomobil) yar›fllar›, 26-29
Temmuz 2007 tarihleri aras›nda
Ankara’da Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. • 5’TE

HHiiddrroojjeenn  AArraabbaamm››zz,,
AANNOOKK YYaarr››flfl››nnddaa
BBeeflfliinnccii  OOlldduu

KKaannoo’’ddaa,,  TTüürrkkiiyyee
fifiaammppiiyyoonnuuyyuuzz

HHaassaatt  BBaayyrraamm››

Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Kültür ve Spor
Daire Baflkanl›¤›’n›n ilk kez bu y›l Ilgaz
Da¤›’ndaki ÖRSEM tesislerinde
düzenledi¤i Ücretsiz Do¤a Sporlar› Kamp›,
Üniversitemiz ö¤rencilerinin yo¤un ilgisini
çekiyor. Yedifler günlük devreler halinde
düzenlenen kampta kaya t›rman›fl›, kaya
inifl teknikleri, hedef bulma yöntemleri,
bisiklet turu, trekking, yüzme, da¤c›l›k ve
zirve yürüyüflü gibi etkinlikler
düzenleniyor. fiu ana kadar yaklafl›k 700
ö¤rencinin baflvurdu¤u kamp›n ilk
devresine 106, ikinci devresine de 47
ö¤renci kat›ld›. Yaz boyunca devam
edecek kampa kat›lan ö¤rencilerden
konaklama, üç ö¤ün yemek ve ulafl›m
ücreti al›nm›yor. 

ÜÜccrreettssiizz  IIllggaazz  KKaammpp››
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnee  YYöönneelliikk

BBüüyyüükk  ‹‹llggii  GGöörrüüyyoorr

Üniversitemiz Veteriner
Fakültesi’ni 2006-2007 akademik
y›lda bitiren mezunlar
diplomalar›n› 4 Temmuz 2007
tarihinde, Mühendislik
Fakültesi’ni bitiren mezunlar da
5 Temmuz 2007 tarihinde
düzenlenen törenlerle ald›.• 6 ve 7’DE
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Ankara Üniversitesi Kürek ve
Kano Tak›m›’n›n 2006 Eylül
ay›ndan itibaren düzenli olarak
yapt›¤› kürek ve kano
antrenmanlar›, Üniversitemize
2007 y›l› Türkiye
fiampiyonlu¤u’nu getirdi.

Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi’nin Haymana’da
bulunan Araflt›rma ve
Uygulama Çiftli¤i’nde her y›l
Temmuz ay›nda geleneksel
olarak gerçeklefltirilen HHaassaatt
BBaayyrraamm››, 19 Temmuz 2007
tarihinde yöre çiftçilerinin
de kat›l›m›yla düzenlendi.
Bayram’da, Ziraat
Fakültesi’nin yeni ürünü
olan Ball› Dondurma
tan›t›ld›. • 3’TE• 4’TE
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Bilimsel bir toplant› için ülkemizde
bulunan Azerbaycan Devlet Pedagoji
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif
Memmedov ile Üniversitenin iki dekan›
ve üç rektör yard›mc›s›, 10 Temmuz 2007
tarihinde Üniversitemiz Rektörlü¤ünü
ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nusret
Aras, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ramazan Arslan ve E¤itim Bilimleri
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gönül
Akçamete ile bir süre görüfltü.

Ankara Üniversitesi’nin bilimsel
olanaklar› ve topluma sundu¤u hizmetler
hakk›nda bilgi veren Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Ankara
Üniversitesi’nde yaklafl›k 10 ö¤renciye
bir ö¤retim eleman› düfltü¤ünü,
Üniversitemizin Avrupa nezdinde de
önemli bir yerinin bulundu¤unu söyledi.
Üniversitemizin, Avrupa Üniversite
Birli¤i’nin akreditasyonundan, Veteriner
Fakültesi’nin de Türkiye’deki Veteriner
Fakülteleri aras›nda ilk kez olarak Avrupa
Veteriner E¤itim Kurumlar› Birli¤i ve
Avrupa Veterinerler Federasyonu
taraf›ndan oluflturulan Ortak E¤itim
Komisyonu’nun akreditasyonundan
baflar›yla geçti¤ini bildirdi.
Üniversitemizin geliflmifl bir Uzaktan
E¤itim Merkezi bulundu¤unu, bu
merkezin yürüttü¤ü ‹lahiyat Tamamlama
Program›’n›n (‹L‹TAM), dünyan›n çok
say›da ülkesinde ö¤rencileri oldu¤unu
ayr›ca Kore ile ders al›flverifli yap›ld›¤›n›
söyledi. Üniversitemizin yürüttü¤ü
‹L‹TAM program›nda ö¤rencilerin,
ö¤retim elemanlar› ile internet üzerinden
görüflebildiklerini, anlamad›klar› konular›
sorabildiklerini, derslerin üçte birinin de
belli dönemlerde, örgün olarak
ö¤rencilerle yüzyüze yap›ld›¤›n›
vurgulayan Prof. Dr. Aras, Ankara
Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet
Pedagoji Üniversitesi aras›nda da uzaktan
e¤itim yöntemiyle ders al›flverifli
yap›labilece¤ini kaydetti.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusif Memmedov da,
1921 y›l›nda kurulan üniversitelerinin 11
fakültesi bulundu¤unu, araflt›rmalar
yürütülen 50 anabilim dal›na ve 800
ö¤retim eleman›na sahip olduklar›n›,
ö¤retim elemanlar›n›n maafllar›n›n yüzde
50’nin, verdikleri dersler için, yüzde
50’sinin de araflt›rmalar› nedeniyle
ödendi¤ini kaydetti. Üniversitelerindeki
en öncelikli sorunlar›n›n, ö¤renci
yurtlar›nda yafland›¤›n› da belirten Konuk
Rektör, Üniversitenin mevcut dört ö¤renci
evinde flu anda, Da¤l›k Karaba¤
Bölgesinden Ermeniler taraf›ndan
kovulan mültecilerin bar›nd›¤›n›
vurgulad›. Rektör Memmedov, ikinci en
büyük sorunlar›n›n ise ders kitaplar›
hakk›nda oldu¤unu, kütüphanelerindeki
yaklafl›k bir milyon kitab›n yüzde 90’›n›n
kril alfabesiyle yaz›ld›¤›n›, flu anda latin
alfabesiyle e¤itim yap›lan
Azerbaycan’daki ö¤rencilerin bu kitaplar›
okuyamad›klar›n› söyledi. Ö¤rencilerinin,
sürekli izledikleri Türk televizyonlar›
sayesinde, Türkiye Türkçesini çok iyi
anlayabildiklerini de sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da alfabe de¤ifltirmekten
kaynaklanan s›k›nt›lar› Türkiye’nin de
yaflad›¤›n› ama bu sorunlar›n zamanla
çözüldü¤ünü belirterek, Osmanl›
arflivlerinin hep Arap harfleriyle
yaz›ld›¤›n› ama bunlar› okumak için
herkesin Arap harflerini ö¤renmesine
gerek olmad›¤›n›, araflt›rmac›lara yeterli
e¤itim verilerek sorunlar›n
çözülebilece¤ini vurgulad›. Üniversitemiz
Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nün elinde
de Arap harfleriyle yaz›lm›fl çok say›da
belge bulundu¤unu, bu belgelerin
DVD’lere yaz›larak herkesin kullan›m›na
sunulmas› çal›flmalar›n›n devam etti¤ini
kaydetti. Prof. Dr. Aras, Azerbaycan’›n ilk
Cumhurbaflkan› Haydar Aliyev’in
Üniversitemizi ziyaretinden de söz
ederek, kendisine Üniversitemizde
Onursal Doktora unvan› verildi¤ini,
Aliyev’in sürekli “Bir millet iki devlet”
sözünü kulland›¤›n›, gerçekten de Azeri
ve Türk halklar› birbirine daha da çok
yaklaflt›kça ve birbirimizi daha iyi
anlad›kça ileriye gitmenin daha kolay
olaca¤›n› sözlerine ekledi.

YYaabbaanncc››  DDiilllleerr  YY..OO..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,  ‹‹nnggiilliizzccee  TTiiyyaattrroo  OOyyuunnuu
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Üniversitemiz Yabanc› Diller
Yüksekokulu Haz›rl›k S›n›f›
Tiyatro Toplulu¤u ö¤rencileri
taraf›ndan haz›rlanan
“Baklavia” adl› ‹ngilizce oyun,
31 May›s 2007 tarihinde
Üniversitemiz Eczac›l›k
Fakültesi Yeflil Amfi salonunda
sergilendi.

‹ki perdeden oluflan ve bir
pastanede geçen komedi
oyununu, çok say›da ö¤renci,
ö¤renci yak›nlar› ve ö¤retim
elemanlar› be¤eniyle izledi.

Azeri Rektör Memmedov; ““KKaarraabbaa¤¤’’››nn  ‹‹flflggaallii,,  AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaa
YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmii  ddee  AAkkssaatt››yyoorr””
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Ankara Üniversitesi Kürek ve Kano
Tak›m›’n›n 2006 Eylül ay›ndan
itibaren düzenli olarak yapt›¤› kürek
ve kano antrenmanlar›,
Üniversitemize 2007 y›l› Türkiye
fiampiyonlu¤u’nu getirdi.

2007 Türkiye Kano fiampiyonas› 7-8
Temmuz 2007 tarihleri aras›nda
Eskiflehir Mamuca Göleti kano
parkurunda kulüp ve üniversite
tak›mlar›n›n kat›l›m› ile yap›ld›. 12
yar›fl olarak yap›lan Büyükler
kategorisinde, birincilik esas›na göre
belirlenen 2007 Türkiye Kano
fiampiyonas›’nda sekiz birincilik elde
eden Ankara Üniversitesi Kano-
Kayak Tak›m›, tak›m halinde birinci,
Tuzla Deniz Y›ld›z› tak›m› ‹kinci, Deniz
Kuvvetleri Gücü kano-kayak tak›m› da
üçüncü olarak 2007 sezonunu bitirdi. 

Kano Federasyonu, yar›flmalar sonucunda
2007 y›l›nda Polonya’da yap›lacak olan
Kano Kayak Dünya fiampiyonas›na
kat›lmak için Üniversitemizden Veteriner
Fakültesi ö¤rencisi Ak›n A¤zer Çiçek ve
Serkan Tutkun ile alt yap›dan yetiflen
Alican Çiftçi’yi kadroya ald›.

Türkiye Rekorunu K›rd›lar-
Üniversitemiz Kürek Tak›m›, 13-15
Temmuz tarihleri aras›nda Sapanca
Gölü’nde 28 Kulüp ve Üniversite
tak›m›ndan 670 sporcunun kat›l›m› ile
düzenlenen 2007 Y›l› Kürek Türkiye

fiampiyonas›’n›n Gençler ‹ki Tek
Dümencisiz Kategorisinde çok önemli bir
baflar›ya imza att›. Yar›flmada, Ayhan
Y›ld›r›m ve Volkan Sar›han, yar›flman›n
tek Türkiye Rekorunu 7.00’l›k dakikayla
k›rarak 2007 y›l› ‹ki Tek Dümencisiz
S›n›f›nda Türkiye fiampiyonu oldu. Bu
kategoride daha önceki rekor, 7.06 ile
2004 y›l›ndaki 23 yafl alt› Dünya
fiampiyonas›nda Dünya fiampiyonu olarak
Ülkemize alt›n madalya kazand›ran, GS
Spor Kulübünden Ahmet Yumrukaya ve
Emre Vural taraf›ndan k›r›lm›flt›. Tak›m
sorumlusu Prof. Dr. Y›lmaz Akça, bu
baflar›n›n elde edilmesinde, 2005 y›l›nda
Rektörlük taraf›ndan al›nan iki tek
dümencisiz yar›fl teknesinin önemli pay›
bulundu¤unu kaydetti. Prof. Dr. Akça

flunlar› söyledi:

"38 Y›ld›r Kürek Sporu ile
u¤raflmaktay›m. Bunun sekiz y›l› Milli
Tak›m sporcusu olarak geçmifltir.
Antrenörlük y›llar›mda yüzlerce
sporcu yetifltirdim. Ço¤u Milli oldu.
Ben de dahil, yurt d›fl›nda önemli bir
baflar› elde edemedik. Üniversitemizde
yetiflmifl olan bu sporculara malzeme,
kamp ve servis olana¤› gibi baz›
imkanlar tan›n›r, önleri aç›labilirse
Dünya fiampiyonlu¤una her an
ulaflabilirler."

Çin’de Türkiye’yi Temsil Edece¤iz-
Prof. Dr. Akça, Gençler Dünya

fiampiyonas› Olimpiyatlar›n›n 2008
y›l›nda Çin’in Pekin kentinde yap›laca¤›n›
da belirterek, "Kürek Federasyonu, maddi
imkans›zl›klar nedeni ile bir sporcu ve bir
idareci ile olimpiyatlara kat›laca¤›n› iki ay
önce kulüplere duyurmufltu.
Üniversitemizin elde etti¤i rekor derece
üzerine, Kürek Federasyonu Yönetim
Kurulu, Ankara Üniversitesi Tak›m›n› da
Dünya fiampiyonas›na götürmeye karar
verdi. Dünya fiampiyonas›na, üç sporcu
ve Federasyon Baflkan› gidecek.
Sporcular›m›za Dünya fiampiyonas›nda
baflar›lar diler; baflta Rektörümüz olmak
üzere Kulüp Baflkan›m›za, Sa¤l›k Kültür
ve Spor Daire Baflkan›m›za ve
Üniversitemizde bizlere destek verenlere
teflekkürü bir borç bilirim" dedi.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,  KKaannoo’’ddaa  22000077  TTüürrkkiiyyee  fifiaammppiiyyoonnuu

Vefat ve Baflsa¤l›¤›
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dal› emekli
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Faruk Ak›n
26 Temmuz 2007 tarihinde vefat etti.

Fakültede ö¤renciler ve ö¤retim
elemanlar› aras›nda “Kral Faruk”
olarak bilinen Prof. Dr. Ak›n’a
tanr›dan rahmet, kederli ailesine ve
üniversitemiz mensuplar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

Ankara Üniversitesi Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu ö¤retim üyesi ve
ayn› zamanda F‹FA kokartl› hakem
Yrd. Doç. Dr. Sürhat
Müniro¤lu, Türkiye Futbol
Federasyonu Merkez Hakem
Kurulu üyeli¤ine seçildi.
Merkez Hakem Kurulu’nun 2,5
y›l görev yapacak dokuz
üyesinden biri olan Yrd. Doç. Dr.
Müniro¤lu, hakemlik yapan herkesin

mutlaka olmak istedi¤i bir göreve
seçildi¤ini belirti. Bu göreve

gelmek için daha önce
hakemlik yapm›fl olmak

gerekti¤ini ifade eden
Müniro¤lu, 8 y›l F‹FA
yard›mc› hakemli¤i
yapt›¤›n›, hakem

e¤itimiyle ilgili de bir
dönem görev yapt›¤›n›

kaydetti.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ÖÖ¤¤rreettiimm  ÜÜyyeessii,,  FFuuttbbooll  FFeeddeerraassyyoonnuu
MMeerrkkeezz  HHaakkeemm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii  OOlldduu
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Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin Hayma-
na’da bulunan Araflt›rma ve Uygulama Çift-
li¤i’nde her y›l Temmuz ay›nda geleneksel
olarak gerçeklefltirilen Hasat Bayram›, bu
y›l 19 Temmuz’da Üniversitemiz ve Hay-
mana’n›n yöneticileri, ö¤retim elemanlar›,
ö¤renciler ve yöre çiftçilerinin kat›l›m›yla
düzenlendi. Hasat Bayram›’n›, Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, önceki
Rektörümüz Prof. Dr. Günal Akbay ve Zira-
at Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Cemal Talu¤
biçerdö¤ere binerek bafllatt›. Ayn› gün ayr›-
ca, Çiftlikte staj yapan Ziraat Fakültesi ö¤-
rencilerinin kullan›m›na yönelik düzenlenen
yemekhane hizmete aç›ld›.

Törende bir konuflma yapan Ziraat Fakülte-
si ‹flletmeler ve Döner Sermaye Koordinatö-
rü Doç. Dr. Köksal Demir, bu y›l ilk kez
olarak ball› dondurmay› ürettiklerini, bunun
ülkemiz için de bir ilk oldu¤unu söyledi. 

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Cemal
Talu¤ da konuflmas›nda, Ziraat Fakülteleri-
nin mutlaka çiftliklerinin olmas› gerekti¤ini
söyledi. Fakülte’de çok say›da  çiftlik olma-
s›n›n güzel oldu¤unu ama çiftliklerin etkin
kullan›lmas›n›n gerekti¤ini kaydeden Prof.
Dr. Talu¤, daralan olanaklara ra¤men ayak-
ta kalmaya çal›flt›klar›n›, her y›l birkaç yeni
birim kurduklar›n› söyledi. Araflt›rmalar›n
çiftliklerde yürütülmesi için koflullar›n
özendirici olmad›¤›n› da kaydeden Prof. Dr.
Talu¤, saha araflt›rmalar›n›n uzun sürdü¤ü-
nü, bunlar›n yay›na dönüflmesinin de uzun
zaman ald›¤›n›, saha araflt›rmalar›n›n ayn›
zamanda emek ve iflgücü istedi¤ini, bunun

da en büyük sorunlar› oldu¤unu dile getirdi.

“Araflt›rmalar Yöre Koflullar›na Uygun
Olmal›”- Çiftçilerle daha iyi iflbirlikleri
kurmak istediklerini ama bunu tam baflara-
mad›klar›n› da belirten Prof. Dr. Talu¤, arafl-
t›rmalar›n yöre koflullar›na uygun olmas›n›n
gerekti¤ini, çiftçilerle iliflkilerdeki aç›klar›n›
kapatmak ve çiftliklerin, toplumun e¤itimi
için kullan›lmas› gerekti¤ini düflündüklerini
söyledi. Küresel ›s›nmaya da dikkat çeken
Dekan Talu¤, kurak ve s›cak y›llara haz›rl›k-
l› olmak gerekti¤ini, küresel ›s›nma için ta-
r›m politikalar›n›n gözden geçirilmesi, top-
ra¤›n ve suyun ak›lc› kullan›lmas› gerekti¤i-
ni kaydetti. 

“Destek Alam›yoruz”- Türkiye’nin bilgi
yo¤un tar›ma en k›sa zamanda geçmesi ge-
rekti¤ine de iflaret eden Prof. Dr. Talu¤, çift-
liklerin kamu kuruluflu olmas› nedeniyle
çiftçilere yap›lan desteklerden de yararlana-
mad›klar›n›, ürettikleri ürünlerden de hazi-
neye yüzde 15 geri ödeme yapt›klar›n›, bun-
lar›n gözden geçirilmesi gerekti¤ini sözleri-
ne ekledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras ise Ankara Üniversitesi’nde iki türlü
hasat bayram› yafland›¤›n›; bunlardan birin-
cisinin, fakülte ve yüksekokullar›n mezuni-
yet törenleri oldu¤unu, di¤erinin de Ziraat
Fakültesi’nin hasada bafllad›¤› ilk gün dü-
zenlenen Hasat Bayram› oldu¤unu söyledi.

“Su Tasarrufunda Önderlik Yapmal›y›z”-
Tabiat kaynaklar›n›n insanlar taraf›ndan uy-

gun olarak kullan›lamamas› nedeniyle do¤a-
n›n dengesinin bozuldu¤unu belirten Prof.
Dr. Aras, do¤an›n korunmas› için çiftçilere
ve çiftçileri e¤itmekle görevli hükümetlere
ve e¤itim kurumlar›na büyük görev düfltü-
¤ünü söyledi. Ankara Üniversitesi’nin bu
konuda üzerine düflen görevleri yapmaya
çal›flt›¤›n› ancak afl›r› personel ve araç-gereç
yetersizli¤i nedeniyle bu gövrevlerini tam
yerine getiremediklerini kaydetti. Çiftlikler-
de ayn› zamanda çok say›da ö¤rencinin staj
yapt›¤›n› ancak bunlar için bir otobüs bile
tahsis edemediklerini, her y›l bütçeye bunu
koymak istediklerini ancak Maliye Bakanl›-
¤› taraf›ndan geri çevrildi¤ini vurgulayan
Prof. Dr. Aras, çiftliklerin büyük önemi ol-
du¤unu, burada ö¤rencilerin uygulamal›
e¤itim yapt›klar›n›, ayn› zamanda araflt›rma-
lar yap›ld›¤›n› söyledi. Yap›lan çal›flmalar›n
sonuçlar›n›n, modern tar›m yapmak isteyen
çiftçilere sunulmas› gerekti¤ini de kaydeden
Prof. Dr. Aras, çiftliklerimizin yapt›¤› çal›fl-
malar sonucunda Türk çiftçilerinin büyük
kazançlar sa¤lad›klar›n›, Kalecik’te nere-
deyse yok olan Kalecik Karas› üzümünün
çiftli¤imizde ›slah edilerek yöre çiftçilerin
hizmetine sunuldu¤unu ve çiftçilerin de bü-
yük paralar kazanabildiklerini vurgulad›.
Çiftliklerin, köylülere tohum sa¤lad›¤›n› da
kaydetti.  Bu y›l afl›r› bir kurakl›k yafland›¤›-
na da iflaret eden Rektör Prof. Dr. Aras, ku-
rakl›¤›n ne kadar sürece¤inin bilinmedi¤ini,
bunun da tar›mla yak›ndan ilgili oldu¤unu
belirterek, su tasarrufu konusunda Ankara
Üniversitesi’nin önderlik yapmas› gerekti¤i-
ni söyledi.
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Ankara Üniversitesi ile GATE Elektro-

nik San. ve Tic. A.fi. aras›nda, “Elektronik
Sistemler Bak›m ve Onar›m›” alan›nda or-
taklafla sertifika e¤itimi verilmesini öngören
protokol 9 Temmuz 2007 tarihinde Ankara
Üniversitesi Rektörlü¤ü’nde imzaland›. 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras ile Gate Elektronik San. ve Tic.
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Turgay Male-
ri taraf›ndan imzalanan protokol kapsam›n-
da; elektronik sistemler bak›m ve onar›m›
alan›nda ortak sertifika programlar› aç›la-
cak; Üniversite bünyesinde bir e¤itim labo-
ratuvar› kurulacak; teknoloji gereksinimleri
do¤rultusunda insan kaynaklar›n› ve mesle-

ki e¤itimi güçlendirecek endüstriyel ara ele-
man yetifltirilmesine olanak sa¤layacak or-
tak projeler gerçeklefltirilecek.

Firma, e¤itim programlar› için gerekli
ders ve uygulama araç ve materyallerinin
kendi uzmanl›k alan›-
na giren konulara ilifl-
kin olanlar›n›n tümü-
nü sa¤lamay› taahhüt
ederken; Üniversite-
miz de Mühendislik
Fakültesi’nin ve T›p
Fakültesi’nin uzman-
l›k alan›na giren konu-
larda ders ve uygula-

ma gereçlerinin sa¤lanmas›nda yard›mc› ol-
may› taahhüt etti. Protokole göre Firma ay-
r›ca, e¤itim programlar›nda baflar›l› olacak
ö¤rencilerin sektörde istihdam› için kolayl›k
sa¤layaca¤›n› da belirtti.



TÜB‹TAK’›n 2005
y›l›nda bafllatt›¤› Formula
G (Günefl Enerjili
Otomobil) ve bu y›l ilk kez
düzenlenen Hidromobil
(Hidrojenli Otomobil)
yar›fllar›, 26-29 Temmuz
tarihleri aras›nda Ankara’da
Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi.

Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Fizik,
Elektronik ve Kimya
Mühendisli¤i Bölümlerinden
ö¤rencilerin tasarlad›¤› ve
üretti¤i hidrojen arabas›
“Hidroket”, özgün tasar›m›yla
izleyicilerin, bas›n›n ve di¤er
üniversitelerden kat›lanlar›n büyük
be¤enisini kazand›. Özellikle 30 Temmuz
2007 tarihli Hürriyet gazetesinde ç›kan
“Ankara Üniversitesi yar›fllar›n gözdesi
oldu” fleklindeki haber baflta olmak üzere,
yaz›l› bas›nda Ankara Üniversitesi
Hidromobil tak›m›na genifl yer verildi.
Yar›fl an›nda pist kenar›nda SES tv
taraf›ndan Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. R›dvan Berber,  Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Bülent Akay ve Ankara
Üniversitesi Hidromobil tak›m›ndan
ö¤rencilerimiz Orkun Çoruh ve Alpay
Levent ile canl› yay›nda röportaj yap›larak
arac›m›z ile tak›m›m›z hakk›nda bilgi
verildi. TRT-1 baflta olmak üzere çok
say›da televizyon kuruluflu tak›m›m›z› ve
arac›m›z› haber bültenlerine tafl›d›. Ekip
üyelerinin iyi bir derece bekledi¤i
Hidroket, 15 üniversiteden 21 tak›m›n
kat›ld›¤› Hidromobil yar›fllar›n›n
s›ralamas›n› baflar›yla geçmesine ra¤men
yar› finalde karfl›laflt›¤› sürücü kart›
problemi nedeniyle yar›fl›
bitiremedi. Yar›fl sonras›nda
ö¤rencilerimizin yo¤un u¤rafl›lar›
sonucu sorun giderildi ve araç ayn›
yar›fllar kapsam›nda 28
Temmuz’daki Ankara Otomobil
Sporlar› Kulübü (ANOK) yar›fl›nda
dokuz araba aras›nda beflinci oldu.
Proje Yöneticisi ve Mühendislik
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Doç.
Dr. Bülent Akay, dört ay gibi k›sa
bir sürede ortaya ç›kar›lan arac›n,
yurt d›fl›ndan getirilen yak›t hücresi
ve sistemler d›fl›ndaki tüm

iki arac› da son anda meydana
gelen aksilikler nedeniyle
yar›fllara kat›lamad›.
Formula G’nin s›ralama turlar› 26
Temmuz’da yap›ld›.
Üniversitemizin Günebakan-1 ve
Günebakan-2 adl› araçlar› bu
turlar› sorunsuz tamamlayarak
yar› finale kat›lmaya hak
kazand›. 27 Temmuz’da iki ayr›

grup halinde yap›lan
yar› final
öncesinde
araçlar›m›zda
hiçbir sorun
olmamas›na
ra¤men, tam
yar›fllar
bafllayacakken her
iki araçta da
Motor Sürücü

Kart›n›n yanmas›
Ankara Üniversitesi tak›m›n› yar›fl d›fl›
b›rakt›. Hakem kurulunun de¤erlendirmesi
sonucu Günebakan-1 adl› arac›n 28
Temmuz’daki ANOK Kupas›’na
kat›lmas›na karar verildi. Bir gün önceki
ar›zay› gideren tak›m üyeleri, bu yar›fltan
son derece umutlu olmalar›na ra¤men araç
yine sorun ç›kararak yar›fla veda etti.

“En Büyük Hatam›z Yedek Haz›r
Sistem Almamak Oldu”- fianfls›zl›klar›
de¤erlendiren Tak›m Kaptan› Tayfun
Hüyük, yar›fla kat›lan ço¤u ekibin,
arabalar›nda kulland›klar› parçalar› yurt
d›fl›ndan haz›r olarak ald›klar›n›,
Günebakan araçlar›n›n parçalar›n› ise
kendilerinin ürettiklerini, tüm parçalar›n
yerli üretim olmas› için çabalad›klar›n›
söyledi. Sistemin yede¤ini bulundurmay›
gözden kaç›rman›n en büyük hatalar›
oldu¤unu belirten Hüyük, yine de yar›fl›n
içinde olmaktan mutlu olduklar›n› kaydetti. 

Araçlarda kulland›klar› sürücü kart›n›
tamamiyle kendilerinin tasarlay›p
ürettiklerini belirten Hüyük, araçlarda
kulland›klar› parçalardan sadece motor ve
günefl pillerini yurt d›fl›ndan ald›klar›n›
söyledi. Yerli üretim motorlar›n veriminin
çok düflük oldu¤unu, günefl pilleri
konusunda da dünyada sadece sekiz
firman›n çal›flt›¤›n› ve hepsinin de yurt
d›fl›nda faaliyet gösterdi¤ini kaydeden
Hüyük, Ankara Üniversitesi araçlar›n›n,
yüzde 90 oran›nda yerli oldu¤unu, yar›fla
kat›lan di¤er araçlarda bu oran›n yüzde 50
civar›nda oldu¤unu sözlerine ekledi.

Tak›m›n sorumlu ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Ayfle Kaflkafl da, araçlarda kullan›lan
günefl enerjisi teknolojisinin henüz çok
yeni oldu¤unu, ar›za meydana gelmesinin
normal oldu¤unu, tak›m›n üyesi gençleri,
çal›flmalar›ndan dolay› takdir ettiklerini
belirtti.

Hem hidrojen arabas› Hidroket, hem
de günefl arabalar› Günebakan 1 ve 2,
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Projeleri kaynaklar›ndan desteklendi.

parçalar›n›n ö¤renciler
taraf›ndan tasarland›¤›n› ve
ö¤rencilerin hem arac›n yap›m
aflamas›nda hem de yar›fl
esnas›nda çok güzel bir tak›m
ruhu sergiledi¤ini, hatta geceleri
dahi çal›flt›klar›n› ve arac› yar›fla
haz›rlad›klar›n› söyledi. Arac›n saatte 50
km h›z yapabildi¤ini belirten Doç. Dr.
Akay, hidrojenli araçlar›n do¤a dostu
oldu¤unu, çevreye at›k olarak sadece su
buhar› att›¤›n›, arac›n motor sesi
ç›karmad›¤› için de gürültü kirlili¤ine yol
açmad›¤›n› vurgulad›. Akay, Ankara
Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan yap›lan
arac›n, hidrojenli araçlar›n ülkemizde
tan›nmas› aç›s›ndan önemli bir görevi
yerine getirdi¤ini, gelecek y›llarda arac›n
gelifltirilmesi ile daha da baflar›l›
olacaklar›na inand›klar›n› kaydetti.

Formula G yar›fllar›na ise 32
üniversitenin 39 tak›m›ndan toplam 47
araç kat›ld›. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nin Ar›ba 1 adl› arac›n›n
birinci geldi¤i yar›flmada, Üniversitemizin
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Günebakan Ekibi

Günebakan 2’deki
ar›zay› gidermeye

çal›fl›yorlar

Günebakan 2’deki
ar›zay› gidermeye

çal›fl›yorlar
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si’ni 2006-2007 akademik y›l›nda bitiren
Bilgisayar, Elektronik, Fizik, G›da, Jeofi-
zik, Jeoloji ve Kimya Mühendisli¤i Bölüm-
leri mezunlar›, 5 Temmuz 2007 tarihinde
Tando¤an Merkez Yerleflkesi Rekreasyon
alan›nda, Üniversitemiz yöneticileri, ö¤re-
tim elemanlar› ve mezunlar›n ailelerinin de
kat›ld›¤› bir törenle diplomalar›n› ald›lar.
Törende  ayr›ca, Fakülteden bu y›l emekli
olan ö¤retim üyeleri ile 30 hizmet y›l›n›
dolduranlara plaket verildi; doçent ve yar-
d›mc› doçent kadrolar›na atanan ö¤retim
üyelerine de biniflleri giydirildi.

Bu akademik y›lda G›da Mühendisli¤i Bö-
lümü’nden Selim Atmaca 97.90 not ortala-
mas›yla birinci, Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü’nden Derya Göl ikinci ve yine G›-
da Mühendisli¤i Bölümü’nden Endam Öz-
kan üçüncü oldu. Bölümler baz›nda ise;
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde
Türkdo¤an Tafldelen birinci, Gazi Erkan
Bostanc› ikinci, Mahmut Seçir üçüncü

olurken; Elektronik Mühendisli¤i Bölü-
mü’nde Derya Göl birinci, Seydi Yavafl
ikinci, Hüseyin Caner Becer üçüncü; G›da
Mühendisli¤i Bölümü’nde Selim Atmaca
birinci, Endam Özkan ikinci, Ülgen ‹lk-
nur Konak üçüncü; Jeofizik Mühendisli¤i
Bölümü’nde Emrah Paçal birinci; Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü’nde Salih Güzel bi-
rinci, Hakan Ayd›n ikinci, Berrin Meltem
Bayram üçüncü; Kimya Mühendisli¤i Bö-
lümü’nde ‹nci Ayranc› birinci, fiule Cam-
c›o¤lu ikinci, Nilay Tüccar üçüncü oldu.
Fizik Mühendisli¤i Bölümü’nde bu dönem
sonunda hiçbir mezun dereceye giremedi.

Törende bir konuflma yapan Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. R›dvan Ber-
ber, Fen Fakültesi içinde yer alan mühen-
dislik bölümlerinin alt› y›l önce Mühendis-
lik Fakültesi çat›s› alt›nda birlefltirilmesinin
üzerinden geçen zamanda, kurumsallaflma
yönünde büyük ad›m att›klar›n›, çok say›da
önemli çal›flma ve projeye imza att›klar›n›,
Türkiye genelinde çok önemli incelemelere
ihtiyaç duyan kurumlar›n, Fakültelerine
baflvurduklar›n› söyledi. Türkiye’nin tek
h›zland›r›c› merkezi ve nehir inceleme mer-
kezinin de çok yak›nda Mühendislik Fakül-
tesi ö¤retim üyeleri taraf›ndan ortaya konu-
laca¤›n› belirten Prof. Dr. Berber, bugünkü
mezunlar›n, zoru baflaran bir fakülteden
mezun olduklar›n›, Fakültenin 22 ö¤renci-
sinin Erasmus program› kapsam›nda AB
üniversitelerine e¤itime gönderildi¤ini kay-
detti. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras mezunlar›n, teknolojiyi sadece takip
etmekle yetinmemelerini, teknolojiyi üret-
melerini istedi. Mezunlar›n Ankara Üniver-
sitesi Teknopark›nda müteflebbis olmalar›-
n›, flirket kurmalar›n› isteyen Prof. Dr. Aras,
mezunlar›n kendi flirketlerini kurarak Tek-
nopark’a baflvurmalar› halinde befl y›l için
kira almamay› da taahhüt etti¤ini belirtti.

Mezunlar ad›na konuflan Fakülte birincisi
Selim Atmaca, birbirine destek olman›n,
iyi yerlere gelmedeki önemine iflaret ede-
rek, “Bugün büyük üniversitelerin adlar›n›
bu denli markalaflt›rmalar›n›n temel nedeni
de budur. Biz de önümüzdeki ifl yaflamlar›-
m›zda dayan›flma içinde olursak gelece¤i-
miz çok daha parlak olacakt›r” dedi.

Törende Doçent kadrosuna atanan Doç. Dr.
Hakk› Gökhan ‹lk, Doç. Dr. Bülent
Akay, Doç. Dr. Mehmet Özkan ile Yar-
d›mc› Doçent Kadrosuna atanan Yrd. Doç.
Dr. Murat Hüsnü Sazl› ve Yrd. Doç. Dr.
Gülsev U. Aldafl’a biniflleri Dekan Prof.
Dr. R›dvan Berber taraf›ndan giydirildi.
Ayr›ca, hizmette 30 y›l› aflan Prof. Dr. Ah-
met Tu¤rul Baflokur, Prof. Dr. Lütfü
Çakmakç›, Prof. Dr. Murat ‹smet Erol,
Prof. Dr. Muammer Kayahan, Prof. Dr.
Sedat Dönmez, Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Ertafl ile emekliye ayr›lan Prof. Dr. Ahmet
Denker, Prof. Dr. Nezihe Tunail ve Prof.
Dr. Mustafa Ekin fiahin’e birer plaket ve-
rildi.

MMüühheennddiisslliikk  FFaakküülltteessii  DDiipplloommaa  TTöörreennii
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Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’ni 2006-
2007 akademik y›lda bitiren mezunlar diplo-
malar›n› 4 Temmuz 2007 tarihinde, Fakülte
bahçesinde Üniversitemiz yöneticileri, ö¤re-
tim elemanlar› ve ailelerinin kat›ld›¤› bir tö-
renle ald›lar. Fakülte’yi bu akademik y›lda
Sema Öztürk birinci, Yeflim fian ikinci,
Ayfle Begüm Bu¤dayc› üçüncü, Deniz Ars-
lanbafl dördüncü ve Ceren Aflt› da beflinci
olarak bitirdi.

Tören, henüz 19. yüzy›lda, s›¤›r vebas›n›n
bir tür virüsten kaynakland›¤›n› bilerek dün-
ya bilim tarihine ad›n› yazd›ran Adil Musta-
fa fiehzadebafl›n›n torunu Salim Kaptan’a,
Veteriner Fakültesi’nin 150’nci y›l› nedeniy-
le yapt›r›lan alt›n madalyan›n sunulmas›yla
bafllad›. Törende ilk konuflmay› yapan De-
kan Prof. Dr. ‹brahim Burgu,  Türkiye’nin
ilk, uluslararas› kurumsal anlamda akredite
olma baflar›s›n› göstermifl Veteriner Fakülte-
si olduklar›n› belirtti. Avrupa Veteriner E¤i-
tim Kurumlar› Birli¤ine üye olan 93 Fakülte
içinde ilk 38 Fakülte aras›na girerek Avru-
pa’n›n birçok Fakültesini geride b›rak-
t›klar›n› belirten Prof. Dr. Burgu, akreditas-
yonun, bir kere akredite oldu¤u belgelenen
kurumun bu niteliklere sürekli sahip olaca¤›
anlam›na gelmeyece¤ini, 10 y›l sonra akre-
ditasyonun bütün aflamalar›n›n yeniden göz-
den geçirilece¤ini vurgulad›.

Fakültenin, Erasmus program›na çok büyük
önem verdi¤ini de anlatan Prof. Dr. Burgu,
Ankara Üniversitesi’nin Erasmus Belgesini
almas›ndan sonra Veteriner Fakültesi’nde bu
konu ile ilgili çal›flmalara da h›z verildi¤ini,
halen ‹talya (Bologna), Almanya (Hannover
ve Leipzig), Slovakya (Kosice), Avusturya
(Viyana), Polonya (Varflova), Yunanistan
(Selanik), Veteriner Fakülteleri ile karfl›l›kl›
Erasmus Anlaflmalar› bulundu¤unu, bu
program içinde bu güne kadar 25 ö¤rencinin
yurt d›fl›nda e¤itimlerine devam ettiklerini,
24 ö¤retim eleman›n›n ise yurt d›fl›nda çal›fl-
malarda bulundu¤unu belirtti. Önümüzdeki

y›lda ise 14 ö¤rencinin e¤itim için yurt d›fl›-
na gidece¤ini, yurt d›fl›ndan ise befl ö¤renci-
nin e¤itimlerini Veteriner Fakültesi’nde sür-
dürdü¤ünü ve befl yabanc› ö¤retim üyesinin
de Fakültelerinde çal›flmalarda bulundu¤unu
kaydetti.

Veteriner Hekimli¤e günümüzde verilen
öneme de iflaret eden Dekan Prof. Dr. Burgu,
hayvan sa¤l›¤›, zoonotik enfeksiyonlar, g›da
güvenli¤i ve veteriner halk sa¤l›¤› konusun-
da hizmet veren bir meslek olmas› nedeniy-
le do¤rudan insan sa¤l›¤› ile ilgili oldu¤unu,
Avrupa Birli¤i mevzuat›nda da sa¤l›k grubu
içinde yer ald›¤›n› belirtti. “Özellikle Avru-
pa Birli¤i’nde Veteriner Hekim kontrolün-
den geçmeyen hiçbir hayvansal kökenli g›da
maddesi tüketimine sunulmamaktad›r. Bu
ba¤lamda Avrupa Birli¤i’ne uyum yasalar›
çal›flmalar› kapsam›nda Türkiye’de de dü-
zenlemeler yap›lmal›, öncelikle Tar›m Ba-
kanl›¤› teflkilat kanunu ve ilgili kanunlarda
Veteriner Hekimlerin yetki ve sorumlulukla-
r›, Avrupa Birli¤i’ndeki yetki ve sorumlu-
luklarla eflde¤er hale getirilmelidir” dedi.
Prof. Dr. Burgu, Veteriner Hekimlik mesle-
¤inin gelece¤inin çok parlak ve önünün de
aç›k olaca¤›n› belirterek, “Avrupa Birli¤i’ne
girmemizde anahtar meslek rolü oynayacak-
t›r” diye konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan Dönem Birincisi
Sema Öztürk ise, önlerinde çetin yollara
sahip bir hayat bulundu¤unu belirterek,
“Ama bunu kolaylaflt›rmak istedi¤imiz gibi
yön vermek bizim elimizde. ‹çimizdeki ba-
flarma inanc› ve kazanma arzusunu yitirme-
dikçe önümüzdeki zorluklar› çok rahat bir
flekilde aflabiliriz. Atatürk ilke ve devrimle-
rinden ayr›lmadan Türkiye’nin dört bir ya-
n›nda flevkle çal›flmal› ve onun göstermifl ol-
du¤u yolda ilerlemeliyiz” dedi. Öztürk, ken-
dilerinden önceki kuflaklardan ald›klar› ve
Atatürk’ün emanet etti¤i Türkiye Cumhuri-
yeti ile Atatürk’ün devrim ve ilkelerini son-
suza kadar muhafaza etmenin ve daha ileri-

ye götürebilmenin azim ve iradesinin heye-
can›n› duyduklar›n› da belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da konuflmas›nda, Adil Mustafa fieh-
zadebafl›’n›n torunu Salim Kaptan’a verilen
madalyan›n, ahde vefan›n güzel bir örne¤i
oldu¤unu belirtti. Türkiye’nin, kendi büyük
insanlar›n› pek anmad›¤›n› da vurgulayan
Prof. Dr. Aras, bu büyük Türk bilim adam›-
n›n hat›rlanmas›ndan dolay› duydu¤u mem-
nuniyeti dile getirdi. Veteriner Fakültesi’nin
yeni mezunlar›n›n, akreditasyonu baflarm›fl
bir fakülteden mezun olmalar›n›n kendileri
için büyük onur oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Aras, bu günün mezunlar aç›s›ndan ileride
hep hat›rlad›klar› bir gün olaca¤›n› söyledi.
Akreditasyonun s›radan bir ifl olmad›¤›n› be-
lirten Prof. Dr. Aras, Türkiye’nin AB’ye gir-
mek istedi¤ini, bu akreditasyonu Avrupa ül-
kelerinin ço¤unun bile henüz alamad›¤›n›,
bunun verilmifl de¤il kazan›lm›fl bir hak ol-
du¤unu söyledi.

Günümüzde hayvanlar ve insanlar›n daha da
fazla olarak ayn› ortamda bir araya geldikle-
rini, bu nedenle veteriner hekimli¤in bütün
dünyada yükselen bir e¤ilim gösterdi¤ini
vurgulayan Prof. Dr. Aras, hayvandan insa-
na geçen hastal›klar ve g›da güvenli¤i konu-
sunda veteriner hekimlerin önemli görevler
yapt›klar›n›, bunun için yeni mevzuat haz›r-
lanmas› gerekti¤ini söyledi. Fakültede ilk
befl dereceye giren mezunlar›n hepsinin k›z-
lardan olufltu¤unu da belirten Prof. Aras, on-
lar›n Cumhuriyet Türkiyesi’nin genç k›zlar›
oldu¤unu, bu sonucun,  Atatürk ilkeleri ba¤-
lam›nda, kad›n erkek ayr›m›na son veren dü-
flüncenin ürünü oldu¤unu söyledi. Bu olgu-
lar› görmezden gelen düflünceler bulundu-
¤unu da kaydeden Prof. Dr. Aras, k›zlar ve
erkeklerin ayr› durmas›n› olumlu bir fley gi-
bi sunmaya çal›flanlar bulundu¤unu, herke-
sin deste¤iyle bu engellerin afl›labilece¤ini
belirtti ve mezunlar› Ankara Üniversitesi
Mezunlar Derne¤i’ne üye olmaya ça¤›rd›.
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

Üniversitemiz Sürekli E¤itim Merkezi Dra-
ma Koordinatörlü¤ü, 2004’ten beri yürüttü-
¤ü Drama Liderlik E¤itim Programlar› kap-
sam›nda son iki y›ld›r “Çocuk Oyunlar›”
atölye çal›flmalar› gerçeklefltiriyor. Hasa-
no¤lan Eski Köy Enstitüleri Yerleflkesinde
düzenlenen “Çocuk Oyunlar›” Atölye Ça-
l›flmalar›na, yafllar› 22 ile 47 aras›nda de¤i-
flen, çeflitli meslek gruplar›ndan 38 kifli ka-
t›ld›.

Drama Koordinatörü Nurhan Öktem ile
e¤itimin kapsam› ve çocuk oyunlar› atölye
çal›flmalar› hakk›nda görüfltük.

ANKÜSEM’in, 2004 fiubat ay›ndan beri
Sertifikal› Drama Liderlik E¤itimi Progra-
m› açt›¤›n› belirten Öktem,
bu program›n, drama alan›n-
da uzman kadro ve Ankara
Üniversitesi ö¤retim ele-
manlar›n›n de¤erli katk›la-
r›yla yürütüldü¤ünü belirtti.

Drama Liderlik E¤itimi
Program›na destek vermek
amac›yla “Drama Liderlik
Destek Program›” ad› alt›n-
da yeni bir program daha
oluflturuldu¤unu kaydeden
Öktem, bu programa önce-
likle drama e¤itimi almakta
olan, drama liderli¤i yapan ve ilgi duyan
herkesin kat›labildi¤ini, yine temel progra-
m› desteklemek amac›yla ücretsiz seminer
programlar› düzenlendi¤ini söyledi.

ANKÜSEM’deki Drama Liderlik E¤itim
Program› çal›flmalar›n›n her dönem ekim
ay›nda bafllad›¤›n› ve haziran ay› itibar› ile
sona erdi¤ini belirten Öktem, dönemin son
etkinli¤i olarak Çocuk Oyunlar› Atölye Ça-
l›flmas›’n› gerçeklefltirdiklerini; bu çal›flma
için de tarih kokan, insana heyecan veren,
farkl› duygular yaflatan Hasano¤lan Eski
Köy Enstitüleri Yerleflkesi’ni seçtiklerini

kaydetti. “Çocuk Oyunlar›” Atölye Çal›fl-
mas›n›n, bir gece konaklanarak iki tam
günde gerçeklefltirildi¤ini vurgulayan Ök-
tem, flunlar› söyledi:

“Oyun ve Tiyatro Pedagogu Sevda Çe-
vik’in liderli¤inde 16-17 Haziran 2007 ta-
rihlerinde gerçeklefltirilen atölye çal›flmala-
r›m›za çeflitli meslek gruplar›ndan 38 kifli
kat›lm›fl, yolculu¤umuz yerleflke içindeki
anfi tiyatro, müze, tiyatro sahnesi, aç›k alan
gibi çeflitli mekanlarda sürdürülmüfltür. ‹ç
mekan ve d›fl mekana iliflkin çeflitli çocuk
oyunlar› ile ilgili çal›flmalar, gecenin geç

vakitlerine kadar heyecanla devam etmifltir.

Sonuç olarak; oyun bizleri yakalad› ve cez-
betti. Oynad›kca güzelleflti¤imizi ve özgür-
leflti¤imizi hissettik. Her türlü maddi ç›kar
ve yarardan ar›nm›fl bir eylemin içinde ol-
du¤umuzu daha çok özümsedik. Çocuklar
gibi gerçekten oynaman›n önemini bir kez
daha kavrad›k. Amac›m›z sadece ve sadece
oyun oynamakt›. Me¤er ne çok ac›km›fl›z
oyuna ve oynamaya. Ne demiflti yazar Jo-
han Huizinga; insan her yaflta oynar. K›-
saca; biz yetiflkinler oldukça paylafl›mc›,
keyifli, heyecanl›, e¤lenceli, anlaml›, ö¤re-
tici ve verimli bir deneyimden geçtik. Gele-
cek dönem sizleri de bu keyifli paylafl›m
içinde görmeyi diliyoruz”

“Gençlere ve Çocuklara Yönelik Drama
Çal›flmalar› Bafllataca¤›z”- Önümüzdeki
dönem yapmay› planlad›klar› çal›flmalar
hakk›nda da bilgi veren Öktem, gençlere ve
çocuklara yönelik drama çal›flmalar› bafllat-
man›n haz›rl›¤› içinde olduklar›n› belirte-
rek, “K›sa süre içinde gittikçe büyümekte,
emin ad›mlarla ilerlemeye özen göstermek-
teyiz” dedi.
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Üniversitemiz Çocuk Kültürü
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Bekir Onur,
‹ngiltere'de yay›mlanmaya bafllayan
“Childhoods Today” adl› derginin
yay›n kuruluna seçildi.

Söz konusu dergiyi Sheffield
Üniversitesi “Çocukluk ve Gençlik

Araflt›rmalar› Merkezi” ile Trondheim
Üniversitesi “Norveç Çocuk
Araflt›rmalar› Merkezi” birlikte
ç›kar›yor ve Dünya Üniversiteleri
Network'ü de destekliyor.

Alan›nda ilk olan “Childhoods
Today”, online bir dergi. Derginin
yay›n kurulunda dünyan›n birçok

üniversitesinden çocuk
araflt›rmalar›yla tan›nm›fl ünlü isimler
yer al›yor.
Derginin temel amac›, çocuk
alan›ndaki yüksek kaliteli emprik ve
teorik çal›flmalar› yay›mlamak olarak
belirtiliyor.
(http://www.childhoodstoday.org)


