
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
ö¤rencilerin e¤itiminde yer almak
isteyenleri ar›yor. 

to¤raflarda, Ankara’n›n tarihi yap›lar›,
eski semtleri, çarfl›lar›, pazarlar›, e¤len-
ce ve mesire yerleri ile günlük yaflam›
bütün renkleriyle görülebiliyor. Cumhu-
riyetle birlikte Ankara’da yap›lan kamu
yap›lar›, Cumhuriyetin topluma kazan-
d›rd›¤› yeni yaflam biçiminin getirdi¤i ve
onun bir parças› olan parklar ve bahçe-
ler, Atatürk Orman Çiftli¤i, Baraj, Genç-
lik Park›, Stadyum ve Hipodrom tesisle-
ri gibi Cumhuriyetin kurucular›n›n ve ku-
rucu kuflaklar›n›n inan›lmaz çabalar› ve
al›n terleriyle ortaya koyduklar› büyük
birikim de ad›m ad›m yaflan›yor. 

ünihaber
www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Haber Bülteni• 15-31 Ocak 2008

Say›:

100

15
 g

ün
de

 b
ir

 ç
›k

ar

• 4, 5’TE

Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan,
Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu ve
Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu’nun destekleriyle
yürütülen  “Kad›na Yönelik Aile
‹çi fiiddetle Mücadele” program›
kapsam›nda, iletiflim fakültesi
ö¤rencilerinin bilinçlendirilmesine
yönelik düzenlenen toplant›,
Türkiye’nin çok say›da
üniversitesinden iletiflim
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla 28
Ocak-1 fiubat 2008 tarihleri
aras›nda Üniversitemiz ‹letiflim
Fakültesi’nde gerçeklefltirildi.

Alman turizm flirketi Magic Life
der Club International’in
Türkiye’deki yedi kulübünün
çal›flanlar›n› bundan böyle Ankara
Üniversitesi e¤itecek. Çal›flanlar›n
dünya kalitesinde e¤itilmelerine
yönelik gerçeklefltirilecek “Turizm
- Otelcilik ve Rekreasyon Mesleki
E¤itim Sertifikal› Program›”,
Üniversitemizin Manavgat-ÖRSEM
tesislerinde 11 fiubat 2008
tarihinde bafllayacak.

Ankara
Üniversitesi
Uzaktan E¤itim
Merkezi
(ANKUZEM),
sahip oldu¤u
teknolojik
olanaklarla, dört
ayr› merkeze
ayn› anda
görüntülü ve
sesli olarak
ba¤lanarak bilgi aktar›m›nda
bulunabilece¤ini gösterdi. 
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KKaadd››nnaa  YYöönneelliikk  fifiiiddddeettii
DDuurrdduurrmmaann››nn
YYöönntteemmlleerrii,, ‹‹lleettiiflfliimm
FFaakküülltteemmiizzddee ÇÇaall››flfl››lldd››

Ankara Üniversitesi, Ankara’n›n görsel
tarihine ›fl›k tutacak “Cumhuriyetin Bafl-
kenti” adl› üç ciltlik albümü, yaklafl›k iki
y›ll›k bir çal›flman›n ard›ndan ülkemizin
kültür yaflam›na sundu. U¤urlu Tuna-
l›’n›n “Ankara Kartpostallar› Koleksiyo-
nu”ndan haz›rlanan albümler, “Cumhu-
riyet öncesi Ankara” ve “Cumhuriyet
Ankara’s›n›” de¤iflik yönleriyle tan›ma-
ya, Baflkentin kurulufl ve geliflmesini iz-
lemeye olanak veriyor. Albümlerde yer
alan yaklafl›k 2600 foto¤raf, Ankara’y›
geçti¤imiz yüzy›l›n ilk y›llar›ndan baflla-
yarak yak›n günlere kadar sergiliyor. Fo-

Cumhuriyetin Baflkenti Albümleri,
TT üü rr kk   KK üü ll tt üü rr   YY aa flfl aa mm ›› nn aa   SS uu nn uu ll dd uu

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddeenn,,  

AAnnkkaarraa’’nn››nn  GGöörrsseell  TTaarriihhiinnee

ÖÖnneemmllii  KKaattkk››

AANNKKUUZZEEMM’’ddeenn,,  DDöörrtt
MMeerrkkeezzee  AAyynn››  AAnnddaa  CCaannll››
vvee  GGöörrüünnttüüllüü  BBaa¤¤llaanntt››

TT››pp  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn
EE¤¤iittiimmiinnddee  GGöörreevv
AAllaabbiilliirrssiinniizz

UUlluussllaarraarraass››  OOtteelllleerriinn
PPeerrssoonneellii,, MMaannaavvggaatt
ÖÖRRSSEEMM’’ddee  EE¤¤iittiilleecceekk

FF‹‹SSAAUUMM’’ddaann,,
UUlluussllaarraarraass››  PPaatteenntt
HHuukkuukkuu  SSeemmppoozzyyuummuu
Ankara Üniversitesi Fikri ve S›nai
Haklar Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (F‹SAUM), 31 Ocak-1
fiubat 2008 tarihlerinde “Avrupa
Patent Hukuku ve Türkiye ile
Karfl›laflt›rmal› Olarak Patent
Yarg›lamas›”
konulu
uluslararas›
bir
sempozyum
düzenledi. 
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RReekkttöörrlleerrllee  BBaakkaannllaarr,,  TT››pp  FFaakküülltteelleerriinniinn  YY››llllaarrdd››rr  SSüürreenn
SSoorruunnllaarr››  ‹‹ççiinn  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  TTooppllaanndd››

Üniversite hastanelerinde yatarak tedavi
gören hastalar›n ilaçlar›n›n hastaneler tara-
f›ndan sa¤lanmas›na yönelik uygulaman›n
baflta oldu¤u bir dizi sorunu görüflmek üze-
re Maliye, Sa¤l›k ve Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› ile t›p fakültesi bulunan
üniversitelerin rektörleri, 22 Ocak 2008 ta-
rihinde Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ünde
bir araya gelerek sorunlara çözüm arad›lar.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Sa¤l›k
Bakan› Recep Akda¤ ile Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Faruk Çelik’in hükümeti
temsil etti¤i toplant›ya, Ankara Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras ve T›p Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Akal
ile ‹bni Sina Araflt›rma ve Uygulama Has-
tanesi Baflhekimi Doç. Dr. A¤ahan Ünlü,
‹stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mesut Parlak, Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r, Hacettepe Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. U¤ur Erdener,
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. En-
ver Duran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Akayd›n ve Gazi Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Hastanesi Baflhekimi
Prof. Dr. Mustafa fiare kat›ld›.

Toplant›n›n öncesinde bir aç›klama yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, bütçe uygulama talimat›n›n yeniden
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, örne¤in bir

safra kesesi ameliyat›ndan üniversite has-
tanesinin 350 YTL zarar etti¤ini söyledi.
Düflük ücret nedeniyle üniversite hastane-
lerinin öz gelirlerini kaybetti¤ini, bu ne-
denle de ilaç ve malzeme ihalelerinin uzun
zamand›r yap›lamad›¤›n›, yap›lan ihalelere
de firmalara çok geç ödeme yap›ld›¤› için
firmalarca yüksek fiyatlar verildi¤ini kay-
deden Prof. Dr. Aras, tüm üniversite hasta-
nelerinin, y›llard›r kamudan alacaklar›n›
tahsil edemedi¤ini, toplam rakam›n bir
milyar YTL civar›nda oldu¤unu vurgulad›.
Son üç y›ld›r üniversite bütçelerine, hasta-
neler için yat›r›m ödene¤i konulmad›¤›n›,
yat›r›m harcamalar›n›n döner sermayeden
karfl›lanmas›n›n istendi¤ini, gelirlerini tah-
sil edemedikleri için de yat›r›mlar›n durdu-
¤unu belirten Prof. Dr. Aras, bu y›l kadro-
ya geçirilen sözleflmeli personelin maaflla-
r›n›n da döner sermaye gelirlerinden öden-
di¤ini, bunun da kendilerine büyük yük ge-
tirdi¤ini, bu ücretlerin bütçeden ödenmesi-
ni istediklerini kaydetti. Prof. Dr. Aras, s›-
k›nt› yaratan bir baflka konunun ise sa¤l›k
personelinin, daha iyi ücretler nedeniyle
Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastanelerine geçifli ol-
du¤unu belirtti. 

Toplant›n›n ard›ndan bir aç›klama yapan
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ise Rek-
törlerin taleplerinin büyük k›sm›n› kabul

ettiklerini belirtti. Sa¤l›¤a büyük önem
verdiklerini, problemleri çözmenin de gö-
revleri oldu¤unu belirten Bakan Unak›tan,
üniversitelerin kamudan tahsil edemedik-
leri tüm alacaklar›n›, ç›kar›lacak tek mad-
delik yasayla toptan ödemeyi kabul ettikle-
rini, üniversite hastanelerinin, döner ser-
maye gelirinden ödedikleri yüzde 15’lik
hazine pay›n› da düflüreceklerini söyledi.
‹laç ve malzeme ihalelerinin yap›lmas›n›n
önündeki engelleri kald›rma karar› ald›kla-
r›n› da belirten Bakan Unak›tan, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Hastaneleri ile üniversite döner ser-
mayelerinin mevzuatlar›n›n paralel hale
getirilece¤ini, Devlet Malzeme Ofisinin de
ilaç ve malzeme al›mlar› konusunda baz›
yard›mlar›n›n olaca¤›n› belirtti. 

Toplant›da Gündeme Gelen Konular...
• Sözleflmeli personelin ücretleri bütçeye
dahil edilmeli.
• Üniversitelerin KDV mükellefi olmas›-
n›n sa¤lanmas›.
• MEDUSA sistemi olgunlaflt›r›lmal›,
kontrolörlerin farkl› davran›fllar›n› önleye-
cek standartlar getirilmeli.
• Faturalar›n tesliminde tutar›n yüzde 85’i
peflin avans olarak ödenmeli.
• ‹nceleme sonucunda eksiklerin tamam-
lanmas›na f›rsat verilmeli.
• Hazine pay› yüzde 1 olmal›.
• Yüzde 5 BAP pay› gider olarak kabul
edilmeli.
• Bütçe Uygulama Talimat› tedavi ücretle-
ri yeniden de¤erlendirilmeli.
• ‹laç ve malzeme ihalelerinin yap›lama-
mas›.
• Döner sermaye mevzuatlar›n›n paralel-
lefltirilmesi.
• Alacaklar ve borçlar›n mahsuplaflt›r›lma-
s›.
• Tek saymanl›k kurulmas›.
• Yat›r›m ödeneklerinin yeniden bütçeye
konulmas›.
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UUlluussllaarraarraass››  OOtteelllleerriinn  PPeerrssoonneellii,,  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn
MMaannaavvggaatt--ÖÖRRSSEEMM  TTeessiisslleerriinnddee,,  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzccee  EE¤¤iittiilleecceekk

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  TT››pp  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  EE¤¤iittiimmiinnddee  YYeerr  AAllaabbiilliirrssiinniizz......

Merkezi Viyana’da bulunan ve
Türkiye’nin yan›s›ra dünyan›n çeflitli
ülkelerinde kulüpleri olan Alman turizm
flirketi Magic Life der Club
International’in Türkiye’deki yedi
kulübünün çal›flanlar›n› bundan böyle
Ankara Üniversitesi e¤itecek.
Çal›flanlar›n dünya kalitesinde
e¤itilmelerine yönelik gerçeklefltirilecek
“Turizm-Otelcilik ve Rekreasyon
Mesleki E¤itim Sertifikal› Program›”
Ankara Üniversitesi Sürekli E¤itim
Merkezi (ANKÜSEM), Beypazar›
Meslek Yüksekokulu, Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu, TÖMER ve Magic
Life der Club International iflbirli¤i ile
düzenlenecek. Üniversitemizin
Manavgat-Çolakl›’daki ÖRSEM
tesislerinde 11 fiubat 2008 tarihinde

bafllayacak olan program, 12 hafta teorik
ve 24 hafta uygulamal› olmak üzere
toplam 36 haftay› kapsayacak.

Sertifikal› oldu¤u için ANKÜSEM çat›s›
alt›nda sürdürülecek olan program›n
teorik e¤itimleri Beypazar› Meslek
Yüksekokulu ve Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu ö¤retim elemanlar› ile
Magic Life e¤itmenleri taraf›ndan
yürütülecek. Genel Turizm, ‹letiflim,
Turizm Pazarlamas›, Spor ve Sa¤l›k,
Rekreasyon Oyunlar› ve Materyal
Kullan›m›, Spor Tesisleri Planlamas› ve
Yönetimi gibi derslerin verilece¤i
Program›n teorik k›sm› Manavgat-
Çolakl› ÖRSEM’de, uygulama (pratik
e¤itim) ise  Magic Life Türkiye
Kulüplerinde verilecek. Kursiyerlere

ayr›ca Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabanc› Dil Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (TÖMER) taraf›ndan da 120
saatlik Almanca Dil E¤itimi sunulacak.

Turizm sektörüne yönelik nitelikli
eleman yetifltirilmesi ve çal›flanlar›n
kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendi¤i
program befl y›ll›k bir dönemi
kapsayacak. E¤itime kat›lacak olan
yararlan›c›lar ise Magic Life taraf›ndan
belirlenecek.

Magic Life nas›l bir kurulufl- Türk
giriflimciler Cem K›nay ve O¤uz Serim
taraf›ndan yaklafl›k 17 y›l önce
Viyana’da kurulan ve üç y›l önce de
Alman TUI’ye geçen Magic Life der
Club International’in Türkiye’de yedi
olmak üzere, Tunus, M›s›r, ‹spanya,
Bulgaristan ve Kanarya Adalar›’nda 19
kulüp, bir gemi ve iki yat› bulunuyor.
fiirket, Türkiye’ye y›lda yaklafl›k 250 bin
turist getiriyor.

Proje kapsam›nda, önümüzdeki y›llarda,
Üniversitemiz Beypazar› Meslek
Yüksekokulu ile Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu mezunlar›na da Magic Life
der Club International kulüplerinde staj
yapt›r›lmas› ve istihdam edilmesi
konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
ö¤rencilerin e¤itiminde yer almak
isteyenleri ar›yor. “Rol yapma yetene¤iniz
varsa, bofl zamanlar›n›zda t›p e¤itimine
katk›da bulunarak ek gelir elde
edebilirsiniz” slogan›n› kullanan Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi, programa
emeklilerin, ö¤rencilerin, ev kad›nlar›n›n
ve k›smi zamanl› çal›flanlar›n
kat›labilece¤ini duyurdu. 

Uygulamadan yararlanmak için T›p
Fakültesi Cebeci Hastanesi Yerleflkesi T›p
E¤itimi ve Biliflimi Anabilim Dal›’n›n
(0312) 595 73 33 numaral› telefonu
aranabilir.
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Cumhuriyetin Baflkenti Albümleri,
TT üü rr kk   KK üü ll tt üü rr   YY aa flfl aa mm ›› nn aa   SS uu nn uu ll dd uu

Ankara Üniversitesi’nin Kültür ve
Sanat Yay›nlar›’n›n üçüncüsü olan
albümlerin Editörlü¤ünü Atila Cang›r,
Editör Yard›mc›l›klar›n› Tu¤ba Kanl› ve
Tolga Hepdinçler, Araflt›rmalar›n› Güven
Dinçer, Necati Aras, Korkut Erkan, Derya
Ocak ve Erman Tamur, Düzeltilerini
Erman Tamur ve Baflak Özçar›kç›,
Tasar›m›n› Mehmet Sobac›, Tasar›m
Uygulamas›n› da Ali Erkurt ile Ozan
Kocamaz yapt›. ‹lk bask›s› 1500 adet
yap›lan albümler, Cumhurbaflkanl›¤›ndan
Türkiye’nin dört bir köflesindeki
kütüphanelere, bakanl›klara, çeflitli kamu
kurulufllar›na, gazetecilere ve kültür
insanlar›na gönderildi. 

Ankara Üniversitesi’nin,
Cumhuriyetin yaratt›¤› yeni Baflkentin,
yeni ulusun ve yeni toplumsal düzenin bir
parças› olarak Ankara kentinin tarihine,

kültürel ve sosyal yap›s›na özel bir ilgi
duydu¤unu belirten Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras,
foto¤raflarda Ankara’n›n tarihi yap›lar› ile
günlük yaflam›n›n bütün renkleriyle
görülebildi¤ini kaydederek, “Bu arada,
y›k›larak elden ç›kar›lan tarihi miras›,
yanl›fl bir flehircilik ve yeniden yap›m
anlay›fl›na kurban edilen eski semtleri ve
Tafl Mekteb (Ankara Lisesi), Ö¤retmen
Okulu (MEB), Sar›k›flla, Ankara Numune
Hastanesi’ne ait ilk binalar gibi
Cumhuriyet öncesi tarihi binalar›
foto¤raflar› ile hat›rlayarak üzülüyoruz.
Ulus, Karao¤lan, Ulucanlar Çarfl›lar› gibi
yaflam merkezlerinin istimlaklarla
y›k›l›fl›n› ve bunun getirdi¤i kültürel yok
oluflu duyar gibi oluyoruz. Ayn› flekilde
Cumhuriyetin Ankara’ya kazand›rd›¤› pek
çok yap›n›n u¤rad›¤› y›k›m felaketini

foto¤raflardan izliyoruz. K›z›lay
Binas›’n›n, Ulus Postanesi’nin, fiehir
Çarfl›s›’n›n, Ulus’daki Stad Oteli’nin
yerinde olan iki katl› zarif binalar›n,
Yeniflehir’deki tek ve iki katl› konutlar›n,
Bahçelievler’in an›lar›n› yafl›yoruz.

Bu albümler geçmiflin an›lar›n›
bugüne tafl›yor. Ayn› zamanda genç
foto¤rafç›lar›n günümüz Ankara’s›n›
foto¤raflamalar› gere¤ini de bizlere
hat›rlat›yor. Bu konuda Ankara’daki
üniversitelere ve kurumlara büyük
görevler düflüyor” dedi.

Koleksiyonun sahibi, do¤ma büyüme
Ankaral› U¤urlu Tunal› da flunlar›
söylüyor:

“Tarih, geçmiflte yaflananlar›
zaman›m›za aktaran bir bilim dal›ysa,
foto¤raflar da geçmiflten gelece¤e bir
yolculuk de¤il midir?...

Ankara Üniversitesi, Ankara’n›n görsel tarihine ›fl›k tutacak “Cumhuriyetin Baflkenti” adl› üç ciltlik albümü,
yaklafl›k iki y›ll›k bir çal›flman›n ard›ndan ülkemizin kültür yaflam›na sundu. U¤urlu Tunal›’n›n “Ankara
Kartpostallar› Koleksiyonu”ndan haz›rlanan albümler, “Cumhuriyet öncesi Ankara” ve “Cumhuriyet Ankara’s›n›”
de¤iflik yönleriyle tan›maya, Baflkentin kurulufl ve geliflmesini izlemeye olanak veriyor. Albümlerde yer alan
yaklafl›k 2600 foto¤raf, Ankara’y› geçti¤imiz yüzy›l›n ilk y›llar›ndan bafllayarak yak›n günlere kadar sergiliyor.
Foto¤raflarda, Ankara’n›n tarihi yap›lar›, eski semtleri, çarfl›lar›, pazarlar›, e¤lence ve mesire yerleri ile günlük
yaflam› bütün renkleriyle görülebiliyor. Cumhuriyetle birlikte Ankara’da yap›lan kamu yap›lar›, Cumhuriyetin
topluma kazand›rd›¤› yeni yaflam biçiminin getirdi¤i ve onun bir parças› olan parklar ve bahçeler, Atatürk Orman
Çiftli¤i, Baraj, Gençlik Park›, Stadyum ve Hipodrom tesisleri gibi Cumhuriyetin kurucular›n›n ve kurucu
kuflaklar›n›n inan›lmaz çabalar› ve al›n terleriyle ortaya koyduklar› büyük birikim de ad›m ad›m yaflan›yor. 



1900’ler-‹stasyon

1924

1900’ler Karao¤lan

1900’ler Ulus

1926

1928, Karao¤lan

1955, S›hhiye

ünihaber

5

Genç Cumhuriyetin Baflkentinde, ilk
etapta yollar yap›lmakta, inflaat›na
bafllanan bakanl›klar, bankalar ve
sefaretlerle o küçük flehrin çehresi
de¤iflmekte. ‹nflaat iflçisinin bile olmad›¤›
o zamanlarda, d›flar›dan gelen kalfa ve
iflçilerle betonarme binalara geçifl ve
elektri¤in gelifli... Ka¤n›dan gayri nakil
vas›tas› olmayan bir flehirde ilk
kapt›kaçt›lar›n, sonra da otobüslerin
çal›flmaya bafllamas›. Ulus’dan bafllay›p
Yeniflehir, Kavakl›dere, Çankaya,
Dikmen, Keçiören’e ve Cebeci’ye do¤ru
geniflleyen bir yerleflim... Bahçelievler’de
ilk kooperatif evleri ve onu takip eden
di¤erleri... Sergievi, Halkevi, Etnografya
Müzesi, Büyük Millet Meclisi Binalar›,
oteller, okullar ve Gençlik Park› ile
çehresi günbegün de¤iflen Ankara’da ben
bu aflamalar› yaflad›m.

‘Bir ulusu ulus yapan, kendi tarihine
ve o tarihi yapanlara sahip ç›kmaktan
geçiyor’ düflüncesiyle, bu dünyada bir
fleyler b›rakmak istedim. Bana yaflam

sevinci veren o kartlar› seyretmek, onlar›
düzenlemek, koleksiyonumu
zenginlefltirmek gayreti emeklilik
hayat›m› renklendirdi. 

Y›llard›r özenle biriktirdi¤im ‘Ankara
Kartpostal’lar›m›, feyz ald›¤›m
Üniversitemin kültür hizmetlerine
sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum...
Bana bu zevki tatt›ran Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Say›n Nusret Aras ve
çal›flma arkadafllar›na, proje fikrini
oluflturan ve ‘Cumhuriyetin Baflkenti’
Albümlerini yay›na haz›rlayan Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim
Görevlisi Atila Cang›r’a flükranlar›m›
sunar›m.”

Albümleri yay›na haz›rlayan Atila
Cang›r ise çal›flma hakk›nda flöyle
konufluyor:

“Bu albümlerin kurgusuna, ilkin
foto¤rafç› olmamdan, ça¤›na tan›kl›k eden
ustalar›ma ve onlar›n ifllerini
yay›nlayanlara duydu¤um sayg›dan
kaynaklanan foto¤rafç› ve editör odakl›
bir seçim hakim olmufltur. ‹kinci olarak,
albümlerin koleksiyonerlere ve
araflt›rmac›lara kaynak oluflturmas›
düflüncesi beni yönlendirmifltir. Bu
nedenle, albümün ilk ve ikinci cildinde
foto¤rafç›lar› veya editörleri bilinenler
isimleriyle serilendirilmifl, ayr›ca ikinci
cildin son serisinde foto¤rafç›s› ve editörü
bilinmeyen ancak üzerlerinde
koleksiyonerlerin anlayabilece¤i iflaretler
ve yaz›lar tafl›yan foto¤raflar
serilendirilmifl, son ciltte ise yay›mc›s›,
foto¤rafç›s› bilinmeyen ya da hiçbir özgün
ayr›m tafl›mayan foto¤raflar semtlere göre
serilendirilmifllerdir. Ayn› zamanda,
albümde baz› foto¤raf tekrarlar›,
aralar›nda yer alan ayr›nt› farkl›l›klar›
nedeniyle ve koleksiyon bütünlü¤ünü
bozmamak amac›yla kullan›lm›flt›r.”
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Ankara Üniversitesi Fikri ve S›nai Hak-
lar Araflt›rma ve Uygulama Merkezi

(F‹SAUM), Ankara Barosu, Türkiye Noter-
ler Birli¤i ve Destek Patent’in katk›lar›yla,
31 Ocak-1 fiubat 2008 tarihlerinde “Avrupa
Patent Hukuku ve Türkiye ile Karfl›laflt›rma-
l› Olarak Patent Yarg›lamas›” konulu ulusla-
raras› bir sempozyum düzenledi. 

Sempozyumun aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan F‹SAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu

O¤uz, yapt›klar› çal›flmalar
hakk›nda bilgi verirken,

Destek Patent Yönetim
Kurulu Baflkan› Ke-
mal Yamankarade-
niz, ülkemizdeki fik-
ri ve s›nai haklar ala-

n›nda yap›lan çal›fl-
malara Ankara Üniver-

sitesi Hukuk Fakülte-
si’nin büyük katk› sa¤lad›¤›n›

söyledi. Fikri ve s›nai haklar alan›nda çok
say›da düzenleme yap›ld›¤›n›, flimdi yap›l-
mas› gerekenin ise bunlar›n de¤erlendirile-
rek katma de¤er yaratan ürünlerin üretilme-
si oldu¤unu belirten Yamankaradeniz, Dün-
yada çok say›da ülkenin bu sayede zengin
oldu¤unu, Türkiye’nin de bu ülkelerden biri
olabilece¤ini kaydetti.  Ankara Barosu Bafl-
kan› Vedat Ahsen Coflar ise her y›k›m›n ye-
nilik olmad›¤›n›, yenilik olmas› için insanla-
ra daha yararl› olmas› gerekti¤ini belirterek,
tabular›n çok fazla oldu¤u ülkelerde yeterli
ürün üretilemeyece¤ini, bunun da toplumun
fakirleflmesine yol açaca¤›n› vurgulad›. Tür-
kiye Noterler Birli¤i Baflkan Yard›mc›s› R›-
fat Ertem de bilgiye önem veren ülkelerin,
fikri haklar konusunda ad›m atan ülkeler ol-
du¤unu, fikri haklar alan›nda at›lacak her
ad›m›n, toplumsal düzeyi ve refah› gelifltire-
ce¤ini kaydetti. Ankara Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas›nda,
yeni fikir ve icatlar›n üretilmesinde üniver-
sitelerin önemine iflaret etti. Dünyada bu ifl-

lerin büyük ço¤unlukla üniversitelerin tek-
nokentlerinde ve büyük flirketlerin ar-ge la-
boratuvarlar›nda yap›ld›¤›n› belirten Prof.
Dr. Aras, son 10 y›lda ülkemiz üniversitele-
rindeki teknokentlerin de genç araflt›rmac›-
lar›n önünü açt›¤›n›, teknokentlerin vergi
yönünden de büyük avantajlar› bulundu¤u-
nu vurgulad›. Üniversitelerdeki fikri s›nai
haklar alan›nda yeterli bilgisi olmayan ö¤re-
tim üyeleri taraf›ndan ortaya konulan yeni
ürünlerin ellerinden kaç›r›ld›¤›na da dikkat
çeken Prof. Dr. Aras, bundan birkaç y›l ön-
ce Üniversitemiz araflt›rmac›lar› taraf›ndan
yeni bir gübrenin gelifltirildi¤ini ama ortak
olunan firman›n, ö¤retim üyelerimizi devre-
den ç›kard›¤›n› ve tüm fayday› kendisinin
sa¤lad›¤›n› dile getirdi. Ö¤retim üyelerinin,
fikri ve s›nai haklar alan›nda bilgileri artt›k-
ça haklar›na daha iyi sahip ç›kacaklar›n›
sözlerine ekledi.

Sempozyumda, Türk Patent Enstitü-
sü’nden Seyfi ‹pek, Türkiye’deki s›nai mül-
kiyet konusunun tarihi ve günümüzdeki du-
rumu, patent, patent verme sistemi ve patent
ile faydal› model aras›ndaki farklar› anlatt›.
Türkiye’de s›nai mülkiyet konusuna iliflkin

ilk düzenlemenin 1871 y›l›nda yap›ld›¤›n›,
bu düzenleme ile dünyada öncü ülkelerden
oldu¤unu belirten ‹pek, patent say›lar›n›n,
e¤itim, ar-ge, üniversite-sanayi iflbirli¤i,
teknoparklar, teflvikler, kararl›l›k ve istikrar-
la artt›r›labilece¤ini, ülkemizde son y›llarda
marka, patent, faydal› model ve endüstriyel
tasar›m baflvurular›n›n büyük art›fl kaydetti-
¤ini söyledi. ‹pek, 2006 y›l›nda 66.855 mar-
ka, 5.165 patent, 2.456 faydal› model ve
29.494 endüstriyel tasar›m baflvurusu yap›l-
d›¤›n› sözlerine ekledi. Türk Patent Enstitü-
sü Kurucu Baflkan› U¤ur Yalç›ner ise “Tür-
kiye’de Patent Stratejisi” konulu sunumun-
da, mahkemelerde teknik bilirkifliler sorunu
oldu¤unu, bilirkiflilerin, ihlal konusuna nas›l
bakaca¤› hakk›nda ortak yaklafl›m olmad›¤›-
n› söyledi. DPT Daire Baflkan› Ahmet
Ero¤lu ise, “Bir Endüstri Bölgesi Olarak
Türkiye’nin Endüstriyel Aç›dan Güçleri ve
Zay›fl›klar›” bafll›kl› sunumunda, Türki-
ye’de iflsizli¤in yüzde 10 oldu¤unu ama ifl
aramaktan umudunu kesenlerle birlikte bu
oran›n yüzde 15’e ç›kt›¤›n› kaydetti. 

Sempozyumda, Londra Üniversitesi
Fikri Mülkiyet Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Duncan Matthews “Fikri Mülkiyet Haklar›
ve ‹laçlara Eriflim: Avrupa Birli¤i Bak›fl
Aç›s›”, Kemal Yamankaradeniz “Türk Sana-
yinin Gelifliminde Patentin Rolü”, Münih
Max-Planck Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Jo-
seph Straus “TRIPS’den Sonra Avrupa ve
Di¤er Ülkelerde Patentlemenin Stratejik
Önemi”, Avrupa Komisyonu Uzman› Harrie
Temmink “Patent Stratejisi (AB Yarg› Çev-
resi ve COMPAT)”, Sonn&Partner Paten-
tanwalte European and Austrian Pa-
tent&Trademart Attorneys’ten Dr. Daniel
Alge “‹fl Dünyas› ve Avukatlar Aç›s›ndan
Avrupa Patent Yarg›lamas›’n›n Gelece¤i”,
Avrupa Patent Vekili Pierre Veron, “Hukuk-
çular Aç›s›ndan Avrupa Patent Yarg›lama-
s›”, Patent Vekili Erkan Sevinç “Patent Yar-
g›lamas›nda Bilirkifli Sorunu” ve Türkiye
Fikri Mülkiyet ‹htisas Mahkemesi’nden
Serdar Ar›kan “Türkiye’deki Fikri Mülkiyet
Yarg›lamas›” konular›n› anlatt›.

FF‹‹SSAAUUMM’’ddaann,,  AAvvrruuppaa  PPaatteenntt  HHuukkuukkuu  vvee  TTüürrkkiiyyee  iillee
KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  OOllaarraakk  PPaatteenntt  YYaarrgg››llaammaass››  SSeemmppoozzyyuummuu

Nokia ve ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›
(‹KSV) taraf›ndan bu y›l ikincisi gerçek-
lefltirilen Nokia Nseries K›sa Film Yar›fl-
mas› heyecan› devam ediyor. 350’ye yak›n
baflvurunun yap›ld›¤› yar›flmada, elemeler
sonucunda ilk 10’a kalan finalistler aç›k-
land›. Yar›flmada geçen y›l da “Kaz›m
Ada” adl› filmiyle üçüncü olan K›sa Film
ve Belgesel Atölyesi ö¤rencilerinden Eray
Mert, bu y›l “Evladiye” adl› filmiyle ilk
ona girmeyi baflard›. Yar›flman›n ikinci
aflamas›nda k›sa film yönetmenine Nokia
N95 cep telefonu hediye edilecek ve kendi-
sinden on dakikay› aflmayan yeni bir k›sa
film çekmesi istenecek. Daha sonra yar›fla-

cak olan on film aras›ndan ilk üç, baflkan-
l›¤›n› yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinema
yazar› Alin Taflc›yan, görüntü yönetmeni
Gökhan At›lm›fl, Nokia Türkiye Pazarlama
Müdürü Sertaç fiener ve ‹stanbul Film Fes-
tivali Direktör Yard›mc›s› Kerem Ayan'dan
oluflan jüri taraf›ndan belirlenecek.
10 Nisan 2008'de aç›klanacak olan sonuç-
lara göre birinci 5.000 YTL, ikinci 3.000
YTL, üçüncü de 2.000 YTL kazanacak. Yi-
ne geçen y›l oldu¤u gibi, ödül töreni 27.
Uluslararas› Film Festivali kapsam›nda ya-
p›lacak ve ilk üçe giren filmler, 5-20 Nisan
tarihleri aras›ndaki festivalde Türk filmle-
rinden önce sinemaseverlere sunulacak. 

NNsseerriieess  KK››ssaa  FFiillmm  YYaarr››flflmmaass››’’nnddaa  YYiinnee,,
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  ‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii  VVaarr
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ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  ‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii’’nnddee    TToopplluummssaall  CCiinnssiiyyeett  vvee
MMeeddyyaa  AAttööllyyeessii

AAffeettee  HHaazz››rrll››kk  vvee  TTeemmeell  ‹‹llkk  YYaarrdd››mm  KKuurrssuu

Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan, Birleflmifl Milletler

Nüfus Fonu ve Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu’nun destekleriyle yürütülen
“Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Mücade-
le” program› kapsam›nda, iletiflim fakültesi
ö¤rencilerinin bilinçlendirilmesine yönelik
düzenlenen toplant›, Türkiye’nin 19 üniver-
sitesinden 57 iletiflim fakültesi ö¤rencisinin
kat›l›m›yla 28 Ocak-1 fiubat 2008 tarihleri
aras›nda Üniversitemiz ‹letiflim Fakülte-
si’nde gerçeklefltirildi.

Toplant›n›n aç›l›fl›n› yapan ‹letiflim Fa-
kültesi ö¤retim üyesi ve proje koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Abdülrezak Altun, bu atöl-
ye çal›flmas›na, Türkiye’deki ço¤u iletiflim
fakültesinden genelde üçüncü s›n›f ö¤renci-
lerinin kat›ld›¤›n›, kat›l›mc›lar aras›nda bir
de lisansüstü e¤itim alan ö¤rencinin bulun-
du¤unu bildirdi. Kad›n›n toplumsal yaflam-
da çok say›da problemle karfl›laflt›¤›n›, flid-
detin de önemli bir sorun oldu¤unu belirten
Yrd. Doç. Dr. Altun, atölyenin amac›n›n ka-
d›n›n toplumsal yaflama kat›l›m›n› art›rmak,
sorunun fliddet ve çözümün de belirlenen
sorun alan› dahilinde medya profesyonelle-
rine ulaflmak oldu¤unu söyledi. 

‹letiflim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ha-
luk Geray da bu konularda medyan›n yeni-
den yap›land›r›lmas› gerekti¤ini, flimdi ö¤-
renci olan gelece¤in medya mensuplar›n›n,
görev alacaklar› medya kurulufllar›n› için-
den dönüfltürebileceklerini söyledi.

Neler Yap›ld›? Akdeniz, Anadolu, Ankara, Atatürk, Bahçeflehir, Baflkent, Ege,
Erciyes, Gazi, ‹stanbul Bilgi, ‹stanbul Ticaret, ‹stanbul, ‹zmir Ekonomi, Kocaeli,

Maltepe, Mersin, Selçuk ve Yeditepe üniversitelerinin iletiflim fakültelerinden gelen
ö¤renciler, reklam, k›sa film ve belgesel, foto¤raf, radyo ve gazete atölyelerinde ana
kavram olarak belirledikleri "güven" kavram› üzerinden çal›flmalar yapt›lar. fiiddete
maruz kalan kad›nlar›n yard›m alaca¤› 155 Polis, 156 Jandarma, 183 Aile, Kad›n, Çocuk,
Özürlü ve Sosyal Hizmet Hatt› ve hatlar›n›n tan›t›mlar›; haz›rlanan k›sa filmler, radyo
spotlar›, afifller, broflürler ve reklam filmi arac›l›¤›yla yap›ld›. Ayr›ca, gazete atölyesi
taraf›ndan da befl günlük çal›flmay› anlatan bir bülten ç›kar›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda AB Komisyonu
Türkiye Delegasyonu’ndan Zeynep Ayde-
mir Koyuncu, “Kad›n S›¤›nma Evleri Pro-
jesi” hakk›nda bilgi verdi. Belediyeler ve
‹çiflleri Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde ‹stan-
bul, Ankara, ‹zmir, Samsun, Gaziantep, An-
talya, Eskiflehir, Bursa kad›n s›¤›nma evleri-
nin kurulmas›na destek olacaklar›n› belirten
Koyuncu, projelerin 2008 fiubat›’nda baflla-
yaca¤›n› kaydetti. 

Toplant›lar kapsam›nda, Ankara Üni-
versitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uy-
gulama Merkezi’nden Dr. Aksu Bora “Ka-

d›nlar›n toplumsal tarihine bak›fl”, ‹letiflim
Fakültesi’nden Doç. Dr. Mine Gencel Bek
“Medya ve aile içi fliddet”, KA-DER’den
‹lknur Üstün “Toplumsal cinsiyet kavram›
ve Türkiye’de kad›nlar”, UNFPA’dan Mel-
tem A¤duk “Profesyonel bak›fl: Kad›n so-
runlar›na iliflkin sosyal kampanyalar”,
Filmmor’dan Yasemin Temizarabac› “Pro-
fesyonel bak›fl: Kad›nlar› filme almak”, Ka-
d›n Dayan›flma Vakf›’ndan Zehra Tosun
“fiiddet olgusu ve kad›nlar” Hürriyet Gaze-
tesi’nden Sefa Kaplan “Profesyonel bak›fl:
Aile içi fliddetin haberlefltirilmesi”, Haber-
türk’ten ‹rep Çak›r “Profesyonel bak›fl:
TV’de kad›nlar için üretmek” konular›n›
anlatt›.

“Aile içi fliddete maruz kalan veya risk
alt›ndaki kad›nlar” konusundaki zihinsel
dönüflümü sa¤lamak amac›yla, savunuculuk
ve toplumu harekete geçirme süreçleri ile
paralel olarak ulusal iletiflim stratejisinin
gelifltirilmesi ve uygulanmas›n› amaçlayan
proje kapsam›nda, bu tür atölye çal›flmalar›-
n›n yan›s›ra, önümüzdeki günlerde iletiflim
fakültesi ö¤rencilerinin kat›laca¤› poster ve
k›sa film yar›flmalar› da düzenlenecek. 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Sa¤l›k Yüksekokulu Acil Yard›m ve Afet
Yönetimi Bölümü Ö¤retim Görevlisi Dr.
Ufuk Hüflan baflkanl›¤›nda bir ekip, 16
Ocak 2008 tarihinde Üniversitemiz Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi’nde “Afete Haz›rl›k ve
Temel ‹lk Yard›m Kursu” gerçeklefltirdi.
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan
akademik ve idari personele yönelik olarak
Dekan Prof. Dr. Fulya Tekflen ve Dekan
Yard›mc›lar›n›n da aktif kat›l›m›yla düzen-
lenen kursta “Afet Tan›mlama”, “Korun-
ma”, “Panik Önleme”, “Güvenli Boflalt-
ma”, “Toplanma”, “Yerine Var›fl”, “Pratik

Yang›n Söndürme”, “Yang›n Hortumu
Kullanma”, “Dumandan Korunma”, “Tafl›-
ma ve Sedye Haz›rlama”, “‹lk Yard›m”,
“ABC Kontrol”, “Triaj”, “Suni Solunum
ve Kalp Masaj›”, “Senkop”, “Kanama Çe-

flitleri ve Kontrolü”, “Uygulama Türleri”,
“Atel Çeflitleri ve Haz›rlanmas›” gibi ko-
nularda sekiz saat uygulama yapt›r›ld›. Fa-
külteden kat›lan 25 kifliye kurs sonunda bi-
rer kat›l›m belgesi verildi.

Ö¤rencilerin üretti¤i
afifllerden biri
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

Ankara Üniversitesi Uzaktan E¤itim
Merkezi (ANKUZEM), sahip oldu¤u

teknolojik olanaklarla, dört ayr› merkeze
ayn› anda görüntülü ve sesli olarak
ba¤lanarak bilgi aktar›m›nda
bulunabilece¤ini gösterdi. Kuruldu¤u
2002 y›l›nda Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ve Yeminli Müflavirler
Odalar› Birli¤i’ne (TÜRMOB) interaktif
CD’ler ve internet üzerinde çal›flan çeflitli
e¤itim paketleri haz›rlayan, flimdi ise
‹lahiyat Tamamlama Program›’n›
(‹L‹TAM) ve KKTC Müzecileri için
Müzelerde Önleyici Koruma E¤itimi
Sertifika Program›’n› yürüten; ayr›ca
Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikas›
(ECDL) veren ANKUZEM, ayn› zamanda
uzaktan e¤itim yöntemleri sayesinde,
ülkeler aras›nda da ders al›flverifli sa¤l›yor.
ANKUZEM, Ankara’da bulunan
stüdyosunda çekti¤i dersleri ayn› anda
Çank›r› Sa¤l›k Yüksekokulu’na ve
Kore’de çekilen dersleri canl› olarak Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’ne ulaflt›r›yor.

ANKUZEM’in sahip
oldu¤u olanaklar, yürüttü¤ü
programlar ve yeni yap›lan
birimlerini hizmete açmak
üzere 28 Ocak 2008
tarihinde yap›lan toplant›da
bir konuflma yapan
ANKUZEM Müdürü Doç.
Dr. Nurettin fiimflek,
Baflkent Meslek Yüksek
Yüksekokulu ile birlikte
KKTC müzecileri için
yürüttükleri, Müzelerde Önleyici Koruma
E¤itimi Sertifika Program›’n›n son
aflamaya geldi¤ini, bu program›
ülkemizden iki ayr› üniversitenin de
istedi¤ini bildirdi. Avrupa Bilgisayar
Yetkinlik Sertifikas› (ECDL)
Program›’nda flu anda 1500 ö¤rencilerinin
bulundu¤unu da anlatan Doç. Dr. fiimflek,
‹L‹TAM Program›’nda ise 1338 aktif
ö¤rencileri oldu¤unu ve flu ana kadar 401
mezun verdiklerini kaydetti. Bu
programda bir üst s›n›fa geçme oran›n›n

yüzde 90 oldu¤unu da söyleyen Doç. Dr.
fiimflek, bu oran›n, uzaktan e¤itim
sistemleri içinde çok yüksek bir oran
oldu¤unu, bu arada ANKUZEM’in,
kurulmas› ve gelifltirilmesi için harcanan
paran›n birkaç kat›n› k›sa sürede
kazand›¤›n› dile getirdi. 

Rektör Prof. Dr. Nusret Aras da sahip
oldu¤umuz olanaklar› her zaman baflka
kurumlar›n uygulamalar›yla karfl›laflt›rmak
ve etraf› iyi gözlemleyerek hep
gelifltirmenin önemine iflaret etti. 

Konuflmalar›n ard›ndan, Tando¤an
Yerleflkesindeki ANKUZEM Merkez
Stüdyosu ile E¤itim Bilimleri Fakültesi,
Elmada¤ Meslek Yüksekokulu, Çank›r›
Sa¤l›k Yüksekokulu ve Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi stüdyolar› canl› ve
görüntülü olarak birbirine ba¤land›.
Elmada¤’da bulunan Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sabahattin
Balc›, uzaktan e¤itim sistemlerinin
kullan›ld›¤› bir e¤itim program› açmak
istediklerini bildirdi. 
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Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat› Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayfle Pamir
Dietrich’in kuruculu¤unu ve editörlü¤ünü,
Arafl. Gör. Mustafa Yaflar’›n da site
yöneticili¤ini yapt›¤› “Uluslararas› Rusya

Araflt›rmalar› Dergisi’nin ilk say›s›
www.radtr.net adresinde yay›nland›.

Prof. Dr. Dietrich, Derginin ikinci say›s›
için 30 Haziran 2008’e kadar yeni
makalelerin gönderilebilece¤ini bildirdi.

ÖÖ¤¤rreettiimm  ÜÜyyeemmiizzddeenn,,
RRuussyyaa  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››  DDeerrggiissii


